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Αγαπητοί επιβάτες,

Δ

ύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας
Covid-19, τα ταξίδια επιστρέφουν επιτέλους στην
κανονικότητα. Η κατάργηση διαδικασιών και
περιοριστικών μέτρων σημαίνει ότι μπορούμε
να προγραμματίζουμε και να απολαμβάνουμε τα
ταξίδια μας όπως και πριν από την πανδημία.
Η τρέχουσα περίοδος σηματοδοτείται από διαρθρωτικές
αλλαγές βασιζόμενες όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο
εξελίσσεται η ταξιδιωτική ζήτηση αλλά ταυτόχρονα αλλάζοντας
και τις προσδοκίες των επισκεπτών.
Στην ATTICA GROUP δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την
προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να λειτουργούμε με
αίσθημα ευθύνης και να συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους
Κοινωνικούς μας Εταίρους, ώστε να διασφαλίζουμε τη δημιουργία
αμοιβαίας μακροπρόθεσμης αξίας.

Η δημοσίευση του Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης για το 2021, με ενσωματωμένη δομή ESG
(Environment, Society, Governance), παρουσιάζει τα βασικά
αποτελέσματα και την πρόοδό μας στα θέματα που σχετίζονται
με την υπεύθυνη λειτουργία μας, τις πρωτοβουλίες και τις
προσπάθειές μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της χώρας
και των τοπικών κοινωνιών. Έχοντας δημιουργήσει μία δομή
Εταιρικής Διακυβέρνησης (G) που βασίζεται στην διαφάνεια,
εφαρμόζουμε πολιτικές, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές με
τις οποίες προάγουμε την επιχειρηματικότητα έχοντας πάντα ως
προτεραιότητα τον άνθρωπο ως μέτοχο, εργαζόμενο, πελάτη,
προμηθευτή και μέλος της τοπικής κοινωνίας (S). Στον τομέα του
περιβάλλοντος (E) ο Όμιλος μας, παρακολουθεί τις εξελίξεις με
στόχο να είναι πάντα πρωτοπόρος στην προσπάθεια μείωσης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην πράσινη μετάβαση
της ναυτιλίας.
Όλα αυτά συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας
για την προστασία της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων
μας, περιβαλλοντικών και φυσικά επιχειρηματικών μέτρων
καθώς η πανδημία μάς υπενθύμισε ότι οι καλά προετοιμασμένες
επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν άμεσα
τις απαιτούμενες αλλαγές, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις
εκάστοτε δυσκολίες. Στόχος μας είναι ένα καλύτερο αύριο τόσο
για τον Άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο στο
παρόν όσο και στο μεσομακροπρόθεσμο μέλλον.
Αυτή η συνειδητή στρατηγική μάς οδήγησε στην επικοινωνία
του μηνύματος “Sailing together to the sustainable side of
life” με το οποίο έχουμε σηματοδοτήσει τα πλοία μας και το
οποίο θα αποτελεί τη σημαία μας για τα επόμενα χρόνια.
Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής και παρόλο που το 2021
ήταν ένα δύσκολο έτος λόγω της πανδημίας, ο Όμιλος μας
προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή
τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran τα
οποία θα αντικαταστήσουν πλοία παλαιότερης τεχνολογίας.
Η συγκεκριμένη επένδυση συμβάλλει καθοριστικά στη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη σταδιακή
μετάβαση σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, λόγω των
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τεχνολογικών λύσεων που ενσωματώνουν. Τα πλοία αναμένεται
να δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού εντός του
καλοκαιριού και σας καλούμε να τα επιλέξετε για τις αποδράσεις
σας στα νησιά της Αίγινας, του Πόρου, της Ύδρας και των Σπετσών.
Στο ίδιο πλαίσιο, εισαγάγαμε πρώτοι στην Ελληνική ακτοπλοϊκή
αγορά τις οικολογικές βιοδιασπώμενες κάρτες για το πρόγραμμα
πιστότητας και επιβράβευσης SEASMILES.
Με στόχο την περαιτέρω συνεισφορά του ανθρώπινου
δυναμικού μας σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα,
ολοκληρώσαμε 3 περιβαλλοντικές αποΔράσεις στη Νάξο, στην
Κω και στη Σαντορίνη σε συνεργασία με την Aegean Rebreath και
τις τοπικές κοινωνίες για την απορρύπανση των βυθών και την
προστασία της θαλάσσιας ζωής.
Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ήταν και το θέμα
του 1ου Νομαδικού Παιδικού Φεστιβάλ στο Αιγαίο “Bluestarino
Festival” για μαθητές των Μικρών Κυκλάδων και της Αμοργού
σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Τα βιβλία Παίζει». Συμμετείχαν
συνολικά 250 παιδιά και περίπου 250 γονείς και εκπαιδευτικοί.
Η Attica Group, μέσω της θυγατρικής της Attica Blue Hospitality
Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Attica Blue Hospitality»), στο πλαίσιο
της υλοποίησης του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού
της, θέλοντας να επενδύσει περαιτέρω στην ελληνική
τουριστική βιομηχανία, σε νέους, συμπληρωματικούς της κύριας
δραστηριοποίησής της τομείς, με στόχο την αξιοποίηση της
ισχυρής δυναμικής του Ομίλου Attica στον Ελληνικό τουρισμό,
εξαγόρασε την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου Naxos
Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου. Το
ξενοδοχείο, δυναμικότητας 88 δωματίων, ξεκίνησε επιτυχώς τη
λειτουργία του στις 18 Απριλίου.
Η βράβευσή μας με 2 διακρίσεις στα Greek Hospitality Awards, 1
διάκριση στα Green Awards και 9 διακρίσεις στα Tourism Awards
μάς γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε για
την επίτευξη των στόχων μας.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στην
αγορά, τις νέες περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές αυτή τη
φορά προκλήσεις και τις συνέπειές τους που θα κληθούμε
να αντιμετωπίσουμε, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία
προωθώντας την Ελλάδα στο εξωτερικό, προσφέροντας υψηλού
επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες με τα υπερσύγχρονα πλοία μας
σε 60 μοναδικούς προορισμούς.
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να ταξιδέψετε με τη
SUPERFAST FERRIES.

Καλό σας ταξίδι!

2021-2022

Editorial

2022

Dear passengers,

T

wo years after the onset of the Covid-19 pandemic, travel returns finally to normality. The
abolition of procedures and restrictive measures allows us to plan and enjoy traveling as
before the pandemic.

The current period is marked by structural changes
based on not only the way in which the travel demand
is evolving but at the same time changing the visitors’
expectations.
At ATTICA GROUP we are committed to continuing our
efforts to operate responsibly and work harmoniously
with our stakeholders to ensure creating mutual longterm value.
The publication of the Responsibility and Sustainability
Report for 2021, with integrated structure ESG
(Environment, Society, Governance), presents our main
results and progress regarding issues related to our
responsible operation, as well as our initiatives and efforts
to contribute to our country’s growth and development
of local communities. Having created a corporate
governance structure (G) based on transparency, we
implement policies, procedures, and best practices with
which we promote entrepreneurship, having always as a
priority the person as a shareholder, employee, customer,
supplier, and member of the local community (S). In the
field of the environment (E) our Group monitors the
developments with the objective to always be a pioneer
in greenhouse gas emissions mitigation and towards the
green transition of shipping.
As per the above, this includes the implementation
of safety measures to protect our passengers’ and
employees’ health, as well as measures to support the
environment and our business operations, since the
pandemic reminded us that the well-prepared companies
can swiftly plan and implement necessary changes, to
face challenges in difficult times, both in the present and
in the medium to long-term future.
This conscious strategy led us to communicate the
message “Sailing together to the sustainable side of
life” with which we have signaled our vessels and will be
our flag for the years to come.
In the implementation of this strategy and although 2021
has been a difficult year due to the pandemic, our Group
signed an agreement for the construction of three (3)
state-of-the-art Aero Catamaran vessels in replacement
of existing Group capacity in the market. The specific
investment contributes significantly to the reduction of
the environmental footprint and gradual transition to
a greener and more sustainable development, due to
technological solutions that are integrated. The vessels
are expected this summer, to be deployed in the Saronic
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routes. We invite you to choose them for your getaways to
the islands of Aegina, Poros, Hydra and Spetses.
In the same context, we are the first to introduce to the
Greek shipping Market the eco-biodegradable cards for
our Loyalty and Reward scheme SEASMILES.
Aiming at the further contribution of our human
resources to social and environmental issues, we
completed 3 environmental actions in Naxos, Kos and
Santorini in collaboration with Aegean Rebreath and local
communities for the decontamination of the seabed and
the protection of marine life.
The protection of the marine environment was also the
theme of the 1st Nomadic Children’s Festival in the Aegean
“Bluestarino Festival” for students from Lesser Cyclades
and Amorgos in collaboration with the NGO “Ta Vivlia
Paizei”. A total of 250 children and approximately 250
parents and teachers participated.
Attica Group, through its subsidiary Attica Blue
Hospitality S.A. (“Attica Blue Hospitality”), in the context
of the implementation of its strategic growth, wishing to
expand further in the Greek tourism industry and invest
in complementary activities, capitalizing on the strong
potential of Attica Group, acquired the owning company
of Naxos Resort Beach Hotel located in the Cycladic
Island of Naxos, in the Agios Georgios beach. The hotel,
with a capacity of 88 rooms, started its operation on April
18.
Our distinction with 2 awards in Greek Hospitality
Awards, 1 award in Green Awards and 9 awards in the
Tourism Awards fill us with pride and strength to continue
achieving our goals.
Despite the difficult conditions in the market, the new
environmental and geopolitical challenges ahead of us
and the corresponding consequences we will have
to face, we remain optimistic about the future, promoting
Greece abroad, offering a high level of transport
services with our state-of-the-art vessels in 60 unique
destinations.
Thank you for choosing to travel with
SUPERFAST FERRIES.

Have a nice trip!

Summer
starts

To καλοκαίρι ξεκινάει εδώ!
Γιατί καλοκαίρι χωρίς αντηλιακό
δεν είναι καλοκαίρι. Ανακάλυψε
όλα τα αντηλιακά Cien Sun σε ένα
κατάστημα Lidl και απόλαυσε μόνο
την καλή πλευρά του ήλιου.

lidl-hellas.gr

Α summer without sunscreen is
not a summer. Discover our our
range of Cien Sun sunscreens in
a Lidl store and enjoy only the
bright side of the sun.

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΌ Μ Ε Ν Α
C O N T E N T S

14. ΒΕΝΕΤΊΑ.VENICE

Ρομαντική και μυστηριώδης I Romantic and mysterious

12. FLY ME TO.

Πόρος I Poros

34. Αλόννησος I Alonissos
48. Xίος I Chios. 74. Αγκίστρι I Agistri

20. SOUTH AEGEAN ISLANDS
Islands glittering like diamonds.

Nησιά Νοτίου Αιγαίου / South Aegean Islands

26. ΛΊΜΝΗ ΚΌΜΟ. LAKE COMO

Λίμνη Κόμο / Lake Como

Oμορφη σαν πίνακας ζωγραφικής!
Beautiful as a painting!

30. ΠΆΡΓΑ. PARGA

Tο «νησί» της Ηπείρου! I The «island» of Epirus!

36. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. INTERVIEW
Πάργα / Parga

Στέλιος Κερασίδης /
Stelios Kerasidis

Στέλιος Κερασίδης. To παιδί θαύμα
Stelios Kerasidis. The child prodigy

42. ΠΑΡΟΣ. PAROS
H πρωταγωνίστρια της καρδιάς μας!
The protagonist of our heart!

50. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. ASTYPALEA
Πάρος / Paros

Aστυπάλαια / Astypalea

Μια πεταλούδα ανάμεσα στις Κυκλάδες
& τα Δωδεκάνησα!
A butterfly among the Cyclades
and the Dodecanese!
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56. XANIA. CHANIA

Φωτογραφική αποπλάνηση I Photo “seduction”

62. ACHAIA CLAUSS
Iστορία, πρωτοπορία και το βλέμμα στο μέλλον
History, innovation and focus at the future

66. ROADTRIP
H άγρια ομορφιά της ανατολικής Πελοπονήσσου
The wildbeauty of the Eastern Peloponnese

Χανιά / Chania

Achaia Clauss

70.
Περιβαλλοντική απόΔραση Attica Group
Environmental Initiative of Attica Group

76. SUSTAINABILITY
Η προστασία του περιβάλλοντος
είναι υπόθεση όλων μας!
Protecting the environment is everyone’s business!

ROADTRIP

80. ΜΑRKET NEWS
Τα νέα της αγοράς

85. NEWS SUPERFAST FERRIES
Το δίκτυο, τα νέα και οι υπηρεσίες
της SUPERFAST FERRIES
The network, the news and the services
of SUPERFAST FERRIES.

Sustainability

Tο περιοδικό της SUPERFAST FERRIES / SUPERFAST FERRIES magazine
Παραγωγή - έκδοση

ΜΕΤAΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜEΝΩΝ

Stam Pyrsos
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΟΜΑΔΑ
Διευθύντρια έκδοσης

Βίκυ Αποστολοπούλου
vickapos11@gmail.com
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
SUPERFAST FERRIES
MARKETING MANAGER

Φωτογραφία Εξωφύλλου / Photo Cover

Σκόπελος / Skopelos

Βίκυ Αποστολοπούλου, Χαράλαμπος
Παπαδάτος, Κίμη Ζαζή, Σύλια Μπαμπέτα,
Χρήστος Κατσαούνης, Σπύρος Ρεπούσης.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μαρία Ευαγγέλου , Luft+Stahl Aerial,
Χρήστος Κατσαούνης, Shutterstock

Xριστίνα Γρηγορά

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

MARKETING COORDINATOR

Γιάννης Δραγάτης

Λυδία Λεβεντάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Μπάμπης Παπαδάτος, Σίλια Μπαμπέτα
CREATIVE ART DIRECTOR

Γιώργος Νικολάου

Οι γνώμες που εκφράζονται στα κείμενα του
περιοδικού δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά
τις απόψεις της εταιρείας που εκδίδει το τεύχος
και της SUPERFAST FERRIES. Δεν επιτρέπεται
η αναδημοσίευση ή η αποσπασματική μεταφορά
κειμένων χωρίς τη γραπτή συναίνεσή τους.

Για την εκτύπωση
του περιοδικού έχει
χρησιμοποιηθεί χαρτί
με πιστοποίηση FSC®

Photo:
Photo:Maria
LUFT+STAHL
Evangelou
Aerial
- LUFT+STAHL Aerial

POROS
ΠΟΡΟΣ

Ο παραδοσιακός Οικισμός του Πόρου,
χτισμένος αμφιθεατρικά πάνω στο λόφο
της Σφαιρίας, με το ιστορικό Ρολόι, τα
καλντερίμια και τα αρχοντικά νεοκλασικά
στην παραλία, δημιουργεί μια εικόνα που
εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά.
The traditional settlement of Poros,
built amphitheatrically on the hill of Sferia,
with its historic Clock Tower, cobbled
streets and neoclassical mansions along
the coastal road, creates an image that
impresses at first glance.
Πληροφορίες & Κρατήσεις / Info & Reservations

www.hsw.gr
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T R AV E L

Βενετία

ΡΟΜΑΝΤΙΚΉ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΗΣ
VENICE, ROMANTIC AND MYSTERIOUS
By Kimi Zazi

Η ΒΕΝΕΤΊΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΣΤΙΓΜΉ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΜΑΤΙΆ.
ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΌΤΕΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΠΌΛΕΙΣ. ΜΙΑ ΠΌΛΗ
ΑΘΕΡΆΠΕΥΤΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΉ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΗΣ.
VENICE SEDUCES ΥΟU FROM THE VERY FIRST MOMENT, THE VERY FIRST
GLANCE. IT IS ONE OF THE MOST BEAUTIFUL EUROPEAN CITIES.
A CITY THAT IS HELPLESSLY ROMANTIC, BUT ALSO MYSTERIOUS.

Το μεγάλο κανάλι/ The Great Canal

Route BY SUPERFAST FERRIES. 2022
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TRAVEL Ι BENETIA Ι VENICE

E

ίναι γνωστή ως «Γαληνοτάτη», «Βασίλισσα
της Αδριατικής», «Πόλη του Νερού», «Πόλη
των Μασκών», «Πόλη των Γεφυρών»,
«Επιπλέουσα Πόλη» και «Πόλη των
Καναλιών».
Είναι φημισμένη για την ομορφιά της τοποθεσίας της,
την αρχιτεκτονική της και τα έργα τέχνης της, με την
ζωή να περιστρέφεται γύρω από το Μεγάλο Κανάλι
με τους ρομαντικούς τραγουδιστές γονδολιέρηδες.
Εκτός από γενέτειρα του Αντόνιο Βιβάλντι, η
πόλη αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς,
μαζί με τη λιμνοθάλασσα της. Τα κτίρια της είναι
κατασκευασμένα πάνω σε πυκνά τοποθετημένους
ξύλινους πασσάλους. Οι περισσότεροι από αυτούς
είναι ακόμη άθικτοι και ας έχουν περάσει αιώνες
από την καταβύθιση τους. Τα θεμέλια στηρίζονται
σε πασσάλους και τα πέτρινα ή/και από τούβλα
κτίρια, επικάθονται σε αυτές τις βάσεις. Οι πάσσαλοι
διαπερνούν ένα μαλακότερο στρώμα άμμου και
λάσπης στο νερό, μέχρι να φτάσουν σε ένα πολύ
σκληρότερο στρώμα συμπιεσμένης αργίλου.
Λίγα οικοδομήματα έχουν αλλάξει τα τελευταία 200
χρόνια, μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ένας
προπολεμικός οδηγός της πόλης, είναι το ίδιο χρήσιμος
στις μέρες μας όσο και την εποχή που εκδόθηκε.

Ανακαλύψτε την πόλη
Το Μεγάλο Κανάλι, που αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους διαδρόμους θαλάσσιας κυκλοφορίας
στην πόλη. Στις όχθες του έχουν χτιστεί, από τον 13ο
αιώνα, περισσότερα από 170 κτίρια.
Τα περισσότερα από τα παλάτια αναδύονται από το
νερό χωρίς πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα η περιήγηση
να είναι δυνατή μόνο με γόνδολα, vaporetto
(θαλάσσιο λεωφορείο) ή traghetti (τύπος γόνδολας).
Την Γέφυρα του Ριάλτο. Είναι η παλαιότερη και
ομορφότερη γέφυρα από τις τέσσερις γέφυρες που
υπάρχουν στο Μεγάλο Κανάλι. Διάσημοι καλλιτέχνες
και αρχιτέκτονες της εποχής -και ο Μιχαήλ Άγγελοςήταν υποψήφιοι για το σχεδιασμό της.
Το Παλάτι των Δόγηδων, κατοικία των ηγετών
της Βενετίας. Η πιο θεαματική αίθουσα θεωρείται
αυτή του Μεγάλου Συμβουλίου που κοσμείται
από τοιχογραφίες, περίτεχνες διακοσμήσεις στην
οροφή και πολλούς πίνακες. Ένας από αυτούς τους
πίνακες είναι και ο Παράδεισος του Τιντορέττο
που θεωρείται ο μεγαλύτερος πίνακας του κόσμου
σε καμβά. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η αίθουσα
μελέτης Sala dello Scrutinio όπου εκτίθενται πολλοί
αριστουργηματικοί πίνακες, ιδιαίτερα η Μάχη του
Λεπάντο (1571) του Αντρέα Βιντσεντίνο (Andrea
Vicentino).
Στο πίσω μέρος του παλατιού βρίσκεται η Γέφυρα
των στεναγμών που συνδέει το παλάτι με την
φυλακή. Πρόκειται για μια μικρή σκεπαστή και κλειστή
γέφυρα. Από αυτό το διάδρομο-γέφυρα οδηγούνταν
οι φυλακισμένοι στο θρυλικό δωμάτιο του ανακτόρου
“θάλαμο των τριών ιεροεξεταστών του κράτους”.
Σύμφωνα με την παράδοση, το δράμα της μεταφοράς
των φυλακισμένων προς τα μαρτύρια, χωρίς σχεδόν
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Τα πανέμορφα
κτίρια της είναι
κατασκευασμένα
πάνω σε πυκνά
τοποθετημένους
ξύλινους πασσάλους,
που οι περισσότεροι
από αυτούς
παραμένουν άθικτοι
εδώ και αιώνες.
Its beautiful buildings
are constructed
on densely placed
wooden stakes that
most of them have
remained intact for
centuries.

καμία ελπίδα επιστροφής στην ζωή, εξέφραζαν οι
στεναγμοί και τα βογκητά που ακούγονταν στην πόλη.
Έτσι πήρε το όνομα της.
Την Καθεδρική Πατριαρχική Βασιλική του Αγίου
Μάρκου γνωστή ως Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
Η πιο διάσημη από τις εκκλησίες της Βενετίας.
Βρίσκεται δίπλα στο Παλάτι των Δόγηδων με το
οποίο και συνδέεται. Ο πλούσιος σχεδιασμός και
τα χρυσά ψηφιδωτά της αποτέλεσαν σύμβολο του
βενετσιάνικου πλούτου και εξουσίας. Εκεί φυλάσσεται
από τον 9ο αιώνα μέχρι και σήμερα, το λείψανο του
Ευαγγελιστή Μάρκου, προστάτη της Βενετίας.
Το Παλάτι και Μουσείο Ca’ Rezzonico. Όταν το 1430
το παλάτι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μάτια των
κατοίκων της πόλης, έμοιαζε περισσότερο με έναν
υπέροχο αντικατοπτρισμό: η πρόσοψή του άστραφτε
με φύλλα χρυσού και ήταν βαμμένο με τα πιο ακριβά
χρώματα εκείνης της εποχής. Ξεπέρασε σε ομορφιά
και πολυτέλεια όλα τα παλάτια της Βενετίας, ακόμα
και το Παλάτσο των Δόγηδων.

are based on stakes and the stone or brick buildings
are placed on these bases.
The stakes penetrate a softer layer of sand and mud
in the water, until they reach a much harder layer of
compacted clay.
Few buildings have changed in the last 200 years,
until today. It is characteristic that, a pre-war city
guide is as useful today as it was at the time it was
published.

H BENETIA ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΏΣ ΜΙΑ ΌΜΟΡΦΗ
ΠΟΛΗ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΘΑΎΜΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΙΔΙΟΦΥΐΑΣ
VENICE IS NOT JUST BEAUTIFUL
IT IS A REAL MIRACLE OF CREATIVE GENIUS

I

t is known as “Serenissima”, “Queen of the
Adriatic”, “City of Water”, “City of Masks”, “City of
bridges”, “Floating city” and “City of canals”.
It is famous for the beauty of its location, its
architecture and the works of art, with life
revolving around the Great Channel and the romantic
gondolier singers. Apart from being the birthplace
of Antonio Vivaldi, the city is a World Heritage site,
along with its lagoon. Its buildings are constructed on
densely placed wooden stakes.
Most of them are still intact even though centuries
have passed since their submersion. The foundations

Discover the city
The Great Canal, which is one of the most important
waterways in the city. On its banks more than 170
buildings have been built since the 13th century.
Most of the palaces emerge from the water
without pavement. As a result, a tour is only possible
by gondola, vaporetto (water bus) or traghetti (type
of gondola).
The Rialto Bridge. It is the oldest and most beautiful
bridge among the four bridges that exist on the
Grand Canal. Famous artists and architects of the
time -including Michelangelo- were candidates for its
design.
The Doge’s Palace, residence of the leaders
of Venice. The most spectacular hall is considered
that of the Great Council adorned by frescoes,
elaborate decorations on the ceiling and many
paintings.
One of these paintings is Tintoretto’s Paradise that
is considered the world’s largest painting on canvas.
Interesting also is The Salla dello Scrutino.
A study room where legendary paintings are
being exhibited, particularly the Battle of Lepanto
(1571) by Andrea Vicentino.
At the back of the palace is the Bridge of Sighs that
connects the palace to the prison.
It is a small enclosed bridge. From this bridge the
prisoners were led in the legendary room of the
palace, "The Chamber of the tree inquisitors of
state".
According to tradition, the drama of the transfer
of prisoners to martyrdom, with almost no hope of
return in life, was expressed by the sighs and groans
that were heard in the city. That’s how it it took its
name.
The Patriarchal Cathedral Basilica of Saint Mark
known as Basilica of St. Mark is the most famous
of the Churches of Venice. It is located next to the
Doge’s Palace with which it is connected.
The rich design and its golden mosaics were a
symbol of Venetian wealth and power. The relic of the
Evangelist Mark, patron of Venice is kept there from
the 9th century until today.
The Ca’ Rezzonico Palace and Museum.
When in 1430 the palace appeared for the first time
in the eyes of the town's people, it looked more like a
wonderful mirage: its facade sparkled with gold leafs
and it was painted in the most expensive colors of
that time. It surpassed in beauty and luxury all the
palaces of Venice, even the Doge’s Palace.
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1

Τον Πύργο του Ρολογιού που βρίσκεται στην Πλατεία
του Αγίου Μάρκου. Το ρολόι αρχικά είχε σχεδιαστεί
για να δείχνει στους ναυτικούς τις παλίρροιες και τους
μήνες που ήταν ευνοϊκοί για να σαλπάρουν, ενώ εκτός
της ώρας, δείχνει τις φάσεις του φεγγαριού και τα ζώδια
(από σμάλτο και χρυσό). Σύμφωνα με το θρύλο, όταν
ολοκληρώθηκε το ρολόι, τύφλωσαν τους εφευρέτες του
πολύπλοκου μηχανισμού για να μην υπάρξει αντίγραφο.
Στην κορυφή του ρολογιού οι μπρούντζινες μορφές,
γνωστές ως “Μαυριτανοί” χτυπούν την καμπάνα κάθε
ώρα.
Το Ca’ d’ Oro, γνωστό και ως το «Χρυσό Σπίτι».
Πρόκειται για ένα αντιπροσωπευτικό πρότυπο γοτθικής
αρχιτεκτονικής στο Μεγάλο Κανάλι, με γλυπτά της
Αναγέννησης καθώς και πίνακες του Tiziano και του
Guardi. Περίοπτη θέση έχει ο πίνακας «San Sebastiano»
του Andrea Mantegna.
Το Νησί Λίντο που ορίζει το όριο της Λιμνοθάλασσας
της Βενετίας προς την ανοικτή θάλασσα, όπου
κάθε χρόνο διοργανώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Βενετίας. Φυσικά στη Βενετία,
η ιταλική κουζίνα έχει την τιμητική της. Αξίζει να
δοκιμάσετε υπέροχες πίτσες και μακαρονάδες,
πολέντα, μαριναρισμένο χέλι και λευκό αφρώδες κρασί.
Ανακαλύψτε την πόλη που τον 17ο αιώνα ήταν ευρέως
γνωστή ως η «Δημοκρατία της Μουσικής», καθώς
υπάρχει μουσική παντού. ●

ΠΩΣ
ΘΑ ΠΑΤΕ
HOW TO
GET THERE
18
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1. Η Γέφυρα
των στεναγμών /
Τhe Bridge of Sighs
2. Η πλατεία
Αγίου Μάρκου /
St Mark's Square
3. Η Γέφυρα του
Ριάλτο /The Rialto
Bridge.

The clock tower is located in St. Mark’s Square. The
watch was originally designed to show sailors the
tides and the months that were favorable to sail, while
besides time, it also shows the phases of the moon and
the zodiac signs (made of enamel and gold).
According to legend, when the clock was completed,
they blinded the inventors of this complex mechanism
to avoid duplication. At the top of the clock the
bronze figures, known as the “Moors”
strike the bell every hour.
The Ca' d'Oro, also known as the “Golden House”.
This is a typical model of Gothic architecture on the
Grand Canal, with Renaissance sculptures as well as
paintings by Tiziano and Guardi. The painting
“San Sebastiano” by Andrea Mantegna
has a prominent place.
The island of Lido that defines the boundary of
the lagoon of Venice to open sea, where the Venice
International Film Festival is held every year.
Of course in Venice, Italian cuisine has its honor. It is
worth trying delicious pizzas and spaghetti, polenta,
marinated eel and white sparkling wine.
Discover the city that in the 17th century was widely
known as the “Democracy of music”, as there is music
everywhere. ●
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T R AV E L

SOUTH AEGEAN
ISLANDS GLITTERING LIKE DIAMONDS

Σ

ας καλωσορίζουμε στα νησιά του Νότιου
Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται
και μερικοί από τους πλέον σημαντικούς
τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας,
όπως είναι η Ρόδος, η Κως, η Σαντορίνη και η Μύκονος.
Αλλά και πολλοί ακόμα κρυμμένοι θησαυροί και μικρές
κουκίδες γης στο Αιγαίο πέλαγος, όπως η Σύμη, η
Τήλος, η Χάλκη, το Καστελλόριζο, ένα νησιωτικό
σύνολο τουριστικών προορισμών αξεπέραστης
ομορφιάς και ιδιαιτερότητας. Τόσο κοντά κι όμως τόσο
διαφορετικά, προσφέρουν μια πανδαισία εμπειριών,
συναισθημάτων, συγκινήσεων. Οι αντιθέσεις της
Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων είναι η γοητεία τους.
Η μοναδικότητα είναι η ταυτότητά τους. Φως, διάφανα
νερά, μάρμαρο και βράχος, κάστρα, φρούρια, μοναστήρια
και χωριά, όπου ο χρόνος σταματά, ανεμόμυλοι, νησίδες
πλημμυρισμένες από πεταλούδες και θαλασσινά
σφουγγάρια, γαστρονομικό πέρασμα από την πλούσια
παράδοση στην ευρηματική εξέλιξη της μεσογειακής
διατροφής, αμέτρητες παραλίες που σας δίνουν την
πολυτέλεια απεριόριστων επιλογών. Όπως και τα ίδια
τα νησιά, ποικίλουν από ήσυχες και απόμερες έως
κοσμοπολίτικες και γεμάτες δράση. Η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, ηγέτιδα δύναμη του ελληνικού τουρισμού,
εργάζεται στοχευμένα και μεθοδικά, με σκοπό την
περαιτέρω ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των νησιών
μας στην τουριστική αγορά και την βελτιστοποίηση των
παρεχομένων υπηρεσιών, επικεντρωμένη στην απόλυτη
ικανοποίηση των εκατομμυρίων επισκεπτών μας, από
την εμπειρία των διακοπών τους. Ετσι αναδεικνύονται,
οσο γίνεται, περισσότερες πτυχές του πολυπρόσωπου
τουριστικού μας προϊόντος. Η διάκριση του Νοτίου
Αιγαίου ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης
2019» είναι μια ακόμη απόδειξη της μοναδικότητάς
του, μια ακόμη ισχυρή πρόκληση για τον επισκέπτη, να
γνωρίσει τα νησιά μας μέσα από την κουζίνα τους. Όλο
το Νότιο Αιγαίο δεν είναι μόνο ήλιος και πανέμορφες
παραλίες. Είναι Ιστορία. Είναι Πολιτισμός. Είναι τα
αποτυπώματα που κάθε τόπος έχει αφήσει στην
ιστορική διαδρομή της Ευρώπης και του κόσμου. Αυτή
τη «διαδρομή» στο χρόνο, αξίζει να τη «περπατήσει»
κάθε επισκέπτης. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε
τους λόγους, για τους οποίους εδώ και χρόνια,
Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αποτελούν κορυφαίους
παγκόσμιους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

W

e welcome you to the islands of
the South Aegean, the Cyclades
and the Dodecanese, which include
some of the most significant tourist
destinations and renowned brand
names, worldwide, such as Rhodes, Kos, Santorini
and Mykonos; Also, hidden gems and small land
dots on the Aegean Sea, such as Symi, Tilos, Chalki,
Kastellorizo, an island complex of destinations of
transcendent beauty and singularity. So close to
each other, yet so different, they offer a feast of
experiences, emotions, thrills.
The contrasts of Dodecanese and Cyclades, are their
charm. Uniqueness is their identity.
The famous Greek light, clear waters, marble and
rock, castles, fortresses, monasteries and villages
where time has stopped; windmills, islets flooded with
butterflies and sea sponges; the gastronomic passage
from the rich tradition to the resourceful evolution of
the Mediterranean diet; countless beaches that allow
you the luxury of endless choices.
There is a variety of beaches ranging from calm and
remote to cosmopolitan and full of action, just like
the islands themselves.
The region of South Aegean, a leading power in
Greek tourism, works in a targeted and systematic
way, aiming at promoting even further the
specificities of our islands in the world tourism
market, and at optimizing the services provided,
with devotion to the absolute satisfaction during
their holidays, by the millions of visitors
we welcome every year.
Thus, highlighting as many aspects as possible of our
multifaceted tourist product. The distinction of the
South Aegean as European Region of Gastronomy
2019 is yet another proof of its uniqueness, yet
another strong challenge for the visitor to get to
know our islands through their cuisine.
The South Aegean Islands are not only about sun and
beautiful beaches. They are History. They are Culture.
They are the footprints that each place has left along
the European and the global historical path. This is a
“path” in time that every visitor is worth “walking”.
We invite you to discover the reasons making the
Cyclades and the Dodecanese the world’s top travel
destinations for so many years now.
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TRAVEL Ι NOTIO ΑΙΓΑΙΟ Ι SOUTH AEGEAN
ΡΌΔΟΣ
Η Ρόδος, το Νησί των Ιπποτών όπως αποκαλείται, έχει
πολλά να προσφέρει στον επισκέπτη και δεν είναι
καθόλου περίεργο το ότι η οικονομία του στηρίζεται
σε μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό, αφού αποτελεί
έναν διαχρονικό προορισμό. Το πάρκο Ροδίνι, η
αρχαία Κάμειρος και η αρχαία Ιαλυσός, η Κοιλάδα με
τις Πεταλούδες, η Ακρόπολη της Λίνδου με το ναό
της Λινδίας Αθηνάς, είναι μόνο μερικά από τα σημεία
που αξίζει να δει κάθε επισκέπτης. Μπορεί σήμερα
ο Κολοσσός της Ρόδου να μην κυριαρχεί στο λιμάνι
του νησιού, αλλά σίγουρα η αίγλη της αρχαιότητας
έχει περιβάλλει και την σημερινή Ρόδο, η οποία –στο
σταυροδρόμι δύο μεγάλων θαλάσσιων δρόμων της
Μεσογείου, ανάμεσα στο Αιγαίο πέλαγος και των
ακτών της Μέσης Ανατολής–, την απολαμβάνει
σίγουρη για τη θέση της, ως βασίλισσα των
Δωδεκανήσων.

1

ΛΈ ΡΟΣ
«Λέρος» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ήπιος, ομαλός.
Και όλα δείχνουν ότι ακόμα ισχύει ο χαρακτηρισμός
γι’ αυτό το νησί της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης,
των ομαλών βράχων, των εύφορων κοιλάδων
και των περίκλειστων όρμων. Ενα νησί σε σχήμα
ιδεογράμματος, με μεσαιωνικό κάστρο στην Αγία
Μαρίνα, με πρώιμο ιταλικό μοντερνισμό στο Λακκί, με
χρυσές αμμουδιές, βυζαντινά ξωκλήσια, ανεμόμυλους,
αρχοντικά και ναυάγια. Κι όμως η Λέρος επί δεκαετίες
ήταν άθελά της στιγματισμένη.
Από το 1958 που πρωτολειτούργησε το
ψυχοθεραπευτήριο και από το 1967 που η Χούντα
εκτόπιζε εδώ τους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο
«στιγματισμός» αυτός παρήλθε βέβαια, λίγο πριν το
τέλος του 20ου αι. Πρόλαβε ωστόσο να προφυλάξει
τη Λέρο από την επέλαση του μαζικού τουρισμού
επιβεβαιώνοντας στο έπακρο το «ουδέν κακόν αμιγές
καλού»

Σ ΎΜ Η
Η ατμόσφαιρα της ξεχωριστής αυτής νησιωτικής
πολιτείας γοητεύει από την πρώτη στιγμή: ένας
ιστορικός διατηρητέος οικισμός μοναδικός σε μέγεθος
και κομψότητα, θυμίζει στις μέρες μας την ακμή
που γνώρισε τον 19ο αιώνα όταν αριθμούσε 25.000
κατοίκους. Τα «ανθρωπόμορφα» αρχοντικά με πόρτεςστόματα και παράθυρα-μάτια βρίσκονται όλα στραμμένα
προς τη θάλασσα, με τολμηρούς συνδυασμούς
χρωμάτων και περιγράμματα που τονίζουν την
ευγενική καταγωγή τους. Θα τα θαυμάσετε φθάνοντας
στο λιμάνι με το πλοίο και θα απολαύσετε πανοραμικές
εικόνες τους από την Καλή Στράτα που ενώνει το Γιαλό
με το Χωριό ή από τη διαδρομή προς το Πέδι.
Και θα χαρείτε τη μοναδική διαδρομή του μικρού
νησιού, 22 χλμ. γεμάτα εκπλήξεις, που οδηγεί στη
διάσημη μονή του Πανορμίτη, με τη θαυματουργή
εικόνα για την οποία έρχονται εδώ όλο το χρόνο πολλοί
προσκυνητές. Η Σύμη βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρόδο
και όλο το καλοκαίρι δέχεται πολλές επισκέψεις από
κρουαζιερόπλοια.
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Σ ΑΝΤΟ ΡΊ Ν Η
Η Σαντορίνη είναι ένας από τους πιο γνωστούς
ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, με πολλαπλές
διεθνείς διακρίσεις ως ωραιότερος, ή πιο ρομαντικός,
προορισμός. Οι άμεσοι συνειρμοί που κάνει κάθε
επισκέπτης στο άκουσμα του ονόματος του νησιού
αφορούν τον μύθο της χαμένης Ατλαντίδας τα
ηφαίστεια(Παλιά και Νέα Καμένη), τη διάσημη Καλντέρα,
το ηλιοβασίλεμα στην Οία. Σε όλα αυτά προσθέστε
τη μοναδική αρχιτεκτονική των οικισμών της, τον
προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου, την Αρχαία
Θήρα, τα εξαιρετικά κρασιά που παράγει ο αμπελώνας
της ηφαιστειακής γη, τα τοπικά προϊόντα, την υψηλού
επιπέδου φιλοξενία -καθώς η Σαντορίνη διαθέτει μερικές
από τις καλύτερες πολυτελείς μονάδες της Ελλάδας- και
εστιατόρια με εξαιρετική κουζίνα.
Οι ηφαιστειακές παραλίες, τα μονοπάτια, τα μεσαιωνικά
Καστέλια της ενδοχώρας, οι εντυπωσιακοί βυθοί, τα
υπόσκαφα ξωκλήσια και τα μοναστήρια, ο γύρος της
Καλντέρας με σκάφος είναι μερικές ακόμη ψηφίδες
στη μαγική αυτή εικόνα του αενάως μεταβαλλόμενου
ηφαιστειακού νησιού που ύμνησαν σπουδαίοι Έλληνες
ποιητές όπως ο Ελύτης και ο Σεφέρης και απεικόνισαν
διάσημοι ζωγράφοι, φωτογράφοι και σκηνοθέτες από όλο
τον κόσμο. Το ταξίδι στη Σαντορίνη είναι όνειρο ζωής.

1. ΛΕΡΟΣ. Το νησί
των ομαλών βράχων,
των εύφορων κοιλάδων
και των περίκλειστων
όρμων / LEROS. The island
of smooth rocks, fertile
valleys and enclosed coves.
2. ΣΥΜΗ. Η ατμόσφαιρα
της ξεχωριστής αυτής
νησιωτικής πολιτείας
γοητεύει από την πρώτη
στιγμή / SYMI. The
atmosphere of this special
island charms from the very
first moment.

3

in Lakki, gold beaches, Byzantine chapels, watermills,
mansions, as well as shipwrecks. Nevertheless, Leros
has inadvertently been stigmatized for many decades.
This has been happening since 1985, when the
psychotherapy centre started working and additionally,
since 1987, when the island was used by the Greek
military dictatorship as an exile for any political
opponents. This “stigmatization” has though vanished
shortly before the end of the 20th century. However,
it turned out that it has protected the island from
the massive influx of tourists, fully confirming the old
saying “every cloud has a silver lining”.

SYM I
The atmosphere of this special island charms from the
very first moment: a historical preservable settlement
unique in size and elegance that reminds us of the
bloom it experienced in the 19th century when it had
25.000 residents. The “humanlike” mansions with
their doors-mouths and windows-eyes are all located
overlooking the sea, with daring color combinations
and layouts which highlight their origin. You will
admire them upon arriving at the port by ship and
you will enjoy panoramic views from Kali Strata which
connects Gialos with Horio or from the route towards
Pedi. Additionally you will enjoy the unique route of
the small island, 22 km full of surprises, which leads
to the renowned monastery of Panormitis, with the
miraculous icon for which many pilgrims come here
throughout the year.
4

3. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Ενας
από τους πιο γνωστούς
ταξιδιωτικούς προορισμούς
της Ελλάδας/ SANTORINI.
One of the most popular
holiday destinations in
Greece.
4. ΡΟΔΟΣ. Ενας
διαχρονικός προορισμός/
RHODES. A timeless
destination.

RH O D E S
Rhodes, the Island of the Knights, as it is called, has
much to offer to its visitors and it is hardly surprising
that its economy relies to a great extent on tourism,
since it is a timeless destination. The Rodini park,
the ancient Kamiros and the ancient Ialyssos, the
Valley of the Butterflies and the Acropolis of Lindos
with the temple of Athena Lindia are only some of
the places worth to be seen by every visitor. The
Colossus of Rhodes may not dominate the island’s
harbor nowadays, but certainly the glamour of
antiquity has also surrounded today’s Rhodes, which
–at the crossroads of two major sea routes of the
Mediterranean, between the Aegean Sea and the
coasts of the Middle-East– enjoys it, being confident of
its position as queen of the Dodecanese.

LE ROS
In the ancient Greek language, “Leros” means mild,
gentle. In fact, it seems that this description about
this island is still true, as it has a gentle development
of tourism, smooth rocks, fertile valleys and enclosed
coves. The shape of the island reminds us of an
ideogram. Moreover, on this island you can find a
medieval castle in Agia Marina, early Italian modernism

SANTO RI N I
Santorini is one of the most popular holiday
destinations in Greece that has gained international
recognition while being the most beautiful and
romantic place to visit. What Santorini brings to every
visitor’s mind is the myth of the lost city of Atlantis, the
Volcanoes [Palea (“Old”) and Nea (“New”) Kammeni],
the famous Caldera and the stunning sunset of Oia
town. Santorini is also well-known for the whitewashed
houses of traditional Cycladic architecture, the
prehistoric settlement of Akrotiri as well as Ancient
Thera. It is also famous for the exceptional wines
produced in the vineyards of volcanic land, its local
products, its exceptional standards of hospitality
-based on the fact that Santorini hosts some of the
most luxurious resorts in Greece- and its restaurants
that have received excellent reviews.The volcanic
beaches, the cobblestone paths, the medieval castles
of the inland called “Kastelia“, the beautiful seabed,
the churches and monasteries carved in the cliffside as
well as all yacht cruises around Caldera add great value
to Santorini’s established mythical reputation of a
volcanic island that is perpetually evolving. Santorini’s
beautiful image has been celebrated by some of the
greatest Greek poets, namely Odysseas Elytis and
Giorgos Seferis, and it has been depicted to several
pieces of art by famous artists, photographers and
directors throughout the world.A trip to Santorini is a
life’s dream for every traveler.
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TRAVEL Ι NOTIO ΑΙΓΑΙΟ Ι SOUTH AEGEAN

ΙΟΣ
Η Ιος είναι ένα πανέμορφο νησί, με πολλά πρόσωπα.
Ένα νησί γνωστό σε χώρες όπως η Αυστραλία, η
Ιταλία, η Αυστρία, η Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία, η
Σουηδία, η Γερμανία για τη βραδινή διασκέδαση που
απολαμβάνουν οι επισκέπτες , αλλά και γεμάτο με τα
ίχνη της μακραίωνης ιστορίας του. Με χρυσαφένιες
αμμουδιές και παραλίες πολυσύχναστες ή πιο ερημικές
και γαλήνιες. Με την κυκλαδίτικη και αμφιθεατρικά
χτισμένη Χώρα του που βρίσκεται στο σημείο όπου
υπήρχε η αρχαία πόλη. Με πολλές εκκλησίες και δυο
μοναστήρια όπου οργανώνονται περίφημα πανηγύρια.
Με πλήθος μονοπατιών που οδηγούν σε ονειρικές
τοποθεσίες, το βυζαντινό Παλαιόκαστρο, τη μεσαιωνική
Αγία Θεοδότη και τον ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό
χώρο του Σκάρκου.
Με μια υπέροχη ακτογραμμή 87 χλμ., που θα
απολαύσουν όσοι περιηγούνται το νησί με σκάφος, ή
με τα πλοιαράκια που κάνουν τουριστικές εκδρομές.
Για όλους αυτούς τους λόγους, σήμερα η Ιος δεν
χαρακτηρίζεται μόνο από την έντονη διασκέδαση
με την οποία έχει συνδεθεί, αλλά προσελκύει
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον θρησκευτικό,
τον περιπατητικό, τον αρχαιολογικό και τον θαλάσσιο
τουρισμό. Η τουριστική ανάπτυξη στην Ιο άρχισε το
1970 και κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του
1980. Σήμερα στο διαδίκτυο υπάρχουν εκατοντάδες
ιστοσελίδες αφιερωμένες αποκλειστικά σ΄αυτήν
και νεαροί bloggers με πιστό κοινό εκδηλώνουν
την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε ένα από τα
Αυγουστιάτικα πάρτυ που οργανώνονται εδώ. Σε όποια
κατηγορία και αν ανήκετε, εκείνους που απολαμβάνουν
την ημέρα, ή τη νύχτα τους, πάντως ένα είναι βέβαιο:
στην Ιο δεν θα πλήξετε ούτε στιγμή! ●
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ΙΟΣ. Το νησί
όπου δεν θα πλήξετε
ούτε στιγμή! /
IOS. The island where
you will not get bored,
not even for a while!

IOS
Ios is a beautiful multifold island. An island wellknown in places such as Australia, Italia, Austria,
America, England, France, Sweden, Germany for the
nightlife which the visitors enjoy but also filled with
traces of its long history.
With golden sandy beaches and crowded or more
deserted and peaceful beaches. With its Cycladic
and amphitheatrically built Chora located where
the ancient city was. With many churches and two
monasteries where famous festivals are organized.
With numerous paths leading to dream locations, the
Byzantine Palaiokastro, the medieval Agia Theodoti
and the extremely important archaeological site of
Skarkos. With a wonderful coastline of 87 km, which
will be enjoyed by those who navigate the island by
boat or the shuttle boats which organize tourist trips.
For all these reasons, nowadays Ios is not only
characterized by the intense fun with which it is
connected, but it attracts people interested in the
religious, the walking, the archaeological and the
marine tourism. The tourist growth in Ios began
in 1970 and reached its peak in the late 80s.
Nowadays on the internet there are hundreds of sites
exclusively dedicated to Ios and young bloggers with
devoted followers, who are keen to participate in one
of the August parties organized on the island. Either
you are from those who enjoy their day, or their
night, one is certain: you will not get bored in Ios, not
even for a while! ●

Πληροφορίες & Κρατήσεις / Info & Reservations

www.bluestarferries.com

T R AV E L

ΛΊΜΝΗ ΚΌΜΟ

ΓΡΑΦΙΚΉ, ΡΟΜΑΝΤΙΚΉ, ΜΕ ΠΑΝΈΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΆ ΚΑΙ ΤΙΣ ΆΛΠΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΊΖΟΥΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΎΣΕ ΠΌΛΟ ΈΛΞΗΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΏΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΏΝ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΡΩΜΑΪΚΉ ΕΠΟΧΉ, ΌΠΟΥ ΕΠΈΛΕΓΑΝ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΆΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΆ ΤΗΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΈΣ ΒΊΛΕΣ ΤΟΥΣ.
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ΌΜΟΡΦΗ ΣΑΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ!
LAKE COMO, BEAUTIFUL AS A PAINTING!
By Vicky Apostolopoulou

PICTURESQUE, AND ROMANTIC, WITH BEAUTIFUL VILLAGES SURROUNDED
BY THE MAJESTIC ALPS. IT HAS BEEN A MAJOR ATTRACTION FOR ITALIAN
ARISTOCRATS SINCE ROMAN TIMES WHEN THEY CHOSE TO ENJOY ITS BEAUTY
FROM THEIR IMPOSING VILLAS.
Route BY SUPERFAST FERRIES. 2022
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TRAVEL Ι ΛΊΜΝΗ ΚΌΜΟ Ι LAKE COMO

Α

ν και είναι η τρίτη σε μέγεθος λίμνη
της Ιταλίας μάλλον έρχεται πρώτη
στις καρδιές όλων των επισκεπτών!
Την απαράμιλλη ομορφιά αυτού του
τόπου περιγράφει και ο συνθέτης Franz
Lizst όταν τον 19ο αιώνα έγραψε στο φίλο του και
συγγραφέα Louis de Ronchaud «Όταν γράψεις μια
ιστορία δύο ευτυχισμένων εραστών, τοποθέτησέ τους
στις όχθες της λίμνης Κόμο. Δεν γνωρίζω άλλο τόπο
τόσο ευλογημένο από τους ουρανούς»!
Μια βόλτα στα σημαντικότερα μέρη της…
Ξεκινάμε από τη πόλη Κόμο ή οποία έδωσε το
όνομα και σε όλη την περιοχή. Βρίσκεται κοντά
στα ελβετικά σύνορα, με θέα στο νοτιοδυτικό άκρο
της λίμνης και περιβάλλεται από καταπράσινους
λόφους, δημιουργώντας έτσι ένα απίστευτα όμορφο
φυσικό τοπίο. Ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια της
πόλης που αξίζει να δούμε είναι ο καθεδρικός Ναός
αφιερωμένος στην Παρθένο Μαρία (Duomo Di Como)
και χρονολογείται από τον 14ο αιώνα.
Επίσης το Tempio Voltiano ένα κτίριο που μοιάζει
με αρχαιοελληνικό ναό και είναι αφιερωμένο στον
Alessandro Volta, τον επιστήμονα και εφευρέτη της
ηλεκτρικής μπαταρίας, που γεννήθηκε στο Como.
Από εδώ χρησιμοποιώντας το παλαιότερο τελεφερίκ
της περιοχής, το οποίο έκανε το πρώτο του
δρομολόγιο το 1894, θα επισκεφτούμε το ορεινό χωριό
Μπρουνάτε «το μπαλκόνι των Άλπεων», από όπου θα
απολαύσουμε την μαγευτική θέα στην λίμνη.
Επόμενός μας σταθμός είναι το χωριό Bellagio,
μακράν ένα από τα πιο όμορφα μέρη, όχι μόνο της
λίμνης Κόμο, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.
Η ομορφιά του έχει υμνηθεί, από τον 16ο αιώνα,
από Ιταλούς και ξένους επισκέπτες.
Περιπλανιόμαστε στα γραφικά σοκάκια και θαυμάζουμε
την πλούσια βλάστηση, τα γραφικά σκαλάκια, τις
υπέροχες βίλες, και διαπιστώνουμε πώς το Bellagio
πράγματι αξίζει τον τίτλο του «Μαργαριταριού» της
λίμνης Κόμο. Μια βόλτα γύρω από τους γεμάτους
εξωτικά δέντρα, καμέλιες, ροδόδεντρα και αζαλέες,
κήπους της Villa Melzi είναι απαραίτητη. Η βίλα,
χτίστηκε μεταξύ 1808 και 1810 με εντολή του
Francesco Melzi d’Eril, δούκα της Lodi, ενώ οι κήποι
σχεδιάστηκαν από τους Luigi Canonica και Luigi
Villoresi.
Σε λιγότερο από 20 λεπτά απόσταση με το
φεριμπότ από το Bellagio, η Varenna, αποτελεί την
ιδανική επιλογή για όποιον επιθυμεί να επισκεφτεί μια
από τις πιο χαρακτηριστικές και ήσυχες πόλεις
της λίμνης. Κάνουμε έναν ρομαντικό περίπατο
στο Δρόμο των Ερωτευμένων που συνδέει το λιμάνι
με το κέντρο του χωριού και τα μάτια μας γεμίζουν
από εικόνες μοναδικής ομορφιάς.
Πλήθος από σοκάκια κατηφορίζουν απότομα προς
τη λίμνη, ενώ τα σπίτια καθρεπτίζονται στο νερό
δημιουργώντας έτσι ένα σκηνικό μαγευτικό. Κι η
περιπλάνηση μας στο πανέμορφο αυτό χωριό θα
κλείσει με την επίσκεψή μας στη Villa Monastero με
τους τεράστιους κήπους της γεμάτους από σπάνια
φυτά από ολόκληρο τον κόσμο. ●
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2
1. Η λίμνη Κόμο απο ψηλά / Lake Como from above.
2. Το Menaggio είναι μια υπέροχη μικρή πόλη. Διαθέτει μια γραφική πλατεία και υπάρχουν πολλές
επιλογές για ένα ρομαντικό δείπνο με θέα τη λίμνη / Menaggio is a wonderful little town. It has a
picturesque square and there are many options for a romantic dinner overlooking the lake.
3. Η Varenna αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές και ήσυχες πόλεις της λίμνης / Varenna is
an essential stop for anyone wishing to visit one of the most typical and quite towns of the lake.

A

1

3

ΠΩΣ
ΘΑ ΠΑΤΕ
HOW TO
GET THERE

lthough it is Italy’s third-largest lake it
probably comes first in the hearts of all
visitors! The incomparable beauty of this
place is also described by the composer
Franz Lizst when in the 19th century
wrote to his friend and author Louis de Ronchaud,
“When you write a story of two happy lovers, place
them on the shores of Lake Como. I don’t know any
other place that is so blessed by the heavens!”
A walk through its most important places…
We start from the city of Como which gave the
name to the whole region. It is located near the
Swiss border, overlooking the southwestern end
of the lake and surrounded by green hills, thus
creating an incredibly beautiful natural landscape.
One of the most important buildings of the city
that is worth seeing is the Cathedral dedicated to
the Virgin Mary (Duomo Di Como) which dates back
to the 14th century. Also, the Tempio Voltiano is a
building that resembles an ancient Greek temple
and is dedicated to Alessandro Volta, the scientist,
and inventor of the electric battery, who was born
in Como. From here using the oldest funicular in the
area, which made its first route in 1894, we will visit
the mountain village of Brunate “A balcony over the
Alps”, from where we will enjoy the magnificent view
of the lake.
Our next stop is the village of Bellagio, by far one
of the most beautiful places, not only in Lake Como
but in the whole world. Its beauty has been praised
since 16th century, by Italian and foreign visitors.
We wander through the picturesque alleys, and we
admire the lush vegetation of cypresses and all
kinds of flowers, the quaint stairs, the magnificent
villas, and we discover how Bellagio really deserves
the title of the “Pearl” of Lake Como. A walk around
the Villa Melzi Gardens which are full of exotic
trees, camellias, rhododendrons, and azaleas, is a
must. The villa was built between 1808 and 1810 by
order of Francesco Melzi d’ Eril, Duke of Lodi, while
the gardens were designed by Luigi Canonica and
Luigi Villoresi.
Less than 20 minutes ferry ride from Bellagio,
Varenna is the ideal choice for anyone who wants
to visit one of the most characteristic and quiet
villages on the lake. We take a romantic walk
on the “Road of Lovers” that connects the port
with the center of the village and our eyes are
filled with images of unique beauty. Lots of alleys
descend steeply towards the lake, while the houses
are mirrored in the water creating an enchanting
setting. Our roaming in this beautiful village will
end with our visit to Villa Monastero with its huge
gardens full of rare plants from all over the world. ●

Καθημερινές αναχωρήσεις από Πάτρα για Ανκόνα με τη SUPERFAST FERRIES.
● Περισσότερες πληροφορίες στο www.superfast.com
Daily departures from Patras to Ancona with SUPERFAST FERRIES.
● More info on www.superfast.com
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ΠΆΡΓΑ ΤΟ «ΝΗΣΊ»
ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ!
PARGA, THE «ISLAND» OF EPIRUS!
By Vicky Apostolopoulou

ΧΤΙΣΜΈΝΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΆ ΣΤΗΝ ΠΛΑΓΙΆ ΤΟΥ ΛΌΦΟΥ ΠΕΖΌΒΟΛΟΣ,
ΈΩΣ ΤΑ ΠΑΡΆΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΊΟΥ ΠΕΛΆΓΟΥΣ, ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΆΣΕΙ.
Η ΝΗΣΙΏΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΗΣ, Η ΘΈΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΏΣ ΜΠΡΟΣΤΆ
ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΆ ΣΟΚΆΚΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ
ΣΠΊΤΙΑ, ΔΊΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΊΣΘΗΣΗ ΌΤΙ ΒΡΊΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΝΗΣΊ.
BUILT AMPHITHEATRICALLY ON THE SLOPE OF PEZOVOLOS
HILL TO THE COASTLINE OF THE IONIAN SEA, IT WILL IMPRESS YOU.
ITS ARCHITECTURE, ITS LOCATION THAT IS RIGHT IN FRONT OF
THE SEA, AND ITS PICTURESQUE ALLEYS WITH THE TRADITIONAL
HOUSES, FEEL LIKE YOU’RE ON AN ISLAND.
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To λιμάνι κι η πόλη της Πάργας από ψηλά/ Aerial view of the port and the city of Parga
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TRAVEL Ι ΠΑΡΓΑ Ι PARGA

Σ

την κορυφή του λόφου, πάνω από την
πόλη, το Eνετικό κάστρο δεσπόζει
και ταυτόχρονα στολίζει την Πάργα.
Πρόκειται για ένα αξιοθέατο που δεν
πρέπει να παραλείψετε να επισκεφθείτε.
Χτίστηκε αρχικά από τους Νορμανδούς,
αργότερα καταστράφηκε από τους Οθωμανούς,
το 1572 ξαναχτίστηκε από τους Ενετούς και
«ανακαινίστηκε» το 1814, όταν πέρασε στα χέρια
του Αλή Πασά. Περπατήστε ανάμεσα στους
θολωτούς διαδρόμους, στους προμαχώνες και
στις αίθουσες των πυροβόλων και ταξιδέψτε πίσω
στον χρόνο. Επίσης κάποια αξιοθέατα που αξίζει
να επισκεφθείτε είναι το κάστρο του Αλή Πασά,
το εκκλησιαστικό μουσείο στο κέντρο της πόλης ,
ο ναός του Αγίου Νικολάου και το Μοναστήρι της
Αγίας Βλαχέρνας.
Μπροστά ακριβώς στο λιμάνι της Πάργας βρίσκεται
το καρτποσταλικό Νησάκι της Παναγιάς. Το
καταπράσινο αυτό νησάκι οφείλει το όνομά του
στην εκκλησία της Παναγίας με το χαρακτηριστικό
της καμπαναριό, που βρίσκεται εκεί. Στο ψηλότερο
σημείο του νησιού υπάρχει ένα πανέμορφο κάστρο,
που χτίστηκε από τους Γάλλους κατακτητές το
1808 κατά την παραμονή τους εδώ. Κοντά στην
πόλη της Πάργας, στην γεωγραφική ενότητα του
Φαναρίου, κυριαρχεί ο μυθικός ποταμός των ψυχών
ο Αχέροντας. Είναι ο γνωστότερος ποταμός στην

ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ ΟΜΟΡΦΙΆ, ΤΟΥΣ
ΓΡΑΦΙΚΟΎΣ ΚΌΛΠΟΥΣ, ΤΙΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΈΣ
ΠΑΡΑΛΊΕΣ, ΤΙΣ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΕΛΙΈΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΤΕΡΆΣΤΙΑ ΠΕΎΚΑ ΠΟΥ ΜΟΙΆΖΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ
ΒΑΔΊΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΌΝΙΟ ΠΈΛΑΓΟΣ, ΤΟ
ΟΠΟΊΟ ΣΥΧΝΆ ΧΩΡΊΖΕΤΑΙ ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΜΙΑ
ΜΙΚΡΉ ΑΜΜΏΔΗ ΛΩΡΊΔΑ.
Το λιμάνι της Πάργας/The port of Parga

Ελληνική μυθολογία, καθώς μέσω αυτού διερχόταν
ο «ψυχοπομπός» Ερμής παραδίδοντας τις ψυχές
των νεκρών στον Χάροντα για να καταλήξουν στο
Βασίλειο του Άδη. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης
και το μοναδικό επισκέψιμο Νεκρομαντείο, ένας
λατρευτικός χώρος στον οποίο οι αρχαίοι έρχονταν για
να συναντήσουν τις ψυχές των Νεκρών. Στην περιοχή
του Αχέροντα θα ζήσετε ένα πραγματικά υπέροχο
ταξίδι, στον μύθο, αλλά και στην μοναδικότητα
του φυσικού περιβάλλοντος, κάνοντας διάφορες
αθλητικές δραστηριότητες όπως πεζοπορία δίπλα
στον Αχέροντα, ράφτιγκ, καγιάκ και extreme sports.
Κι αφού σας υποσχεθήκαμε ότι θα επισκεφθείτε το
«νησί» της Ηπείρου, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε
να αναφερθούμε στις πανέμορφες παραλίες της
περιοχής. Οι παραλίες Κρυονέρι, Πίσω Κρυονέρι (εντός
του οικισμού της Πάργας), ο Βάλτος και το Σαρακήνικο
στα δυτικά, ο Λίχνος και ο Αϊ Γιαννάκης στα ανατολικά
με τα κρυστάλλινα νερά τους θα σας ενθουσιάσουν. ●
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Παραλία Λύχνος / Lichnos beach

A

t the top of the hill, above the city,
the Venetian castle dominates,
and at the same time, adorns
Parga. This is an attraction that
you should not miss
visiting. It was originally built by the Normans
and later destroyed by the Ottomans.In 1572 it
was rebuilt by the Venetians and «renovated»
in 1814 when it passed into the hands of Ali
Pasha. Walk among the vaulted corridors, in
the bastions and gun rooms, and travel back
in time. Some sights that are worth visiting
are the castle of Ali Pasha, the Ecclesiastical
museum in the city center, the Church of
St. Nicholas and the Monastery of Saint
Vlacherna.
Right in front of the port of Parga is the
mesmerizingly beautiful Island of Holy Mary
(Panagias).
This green island owes its name to the Church
of Panagia (Holy Mary) with its characteristic
bell tower which is located there. At the
highest point of the island, there is a
beautiful castle, built by the French
conquerors in 1808 during their stay here.
Near the city of Parga, in the geographical unit
of Fanari, we find the mythical river of Souls,
Acheron.

WITH ITS NATURAL BEAUTY,
PICTURESQUE BAYS, AMAZING BEACHES,
THE THOUSANDS OF OLIVE TREES AND
ENORMOUS PINE TREES ΤΗΑΤ ΤΗΕΥ LOOK
LIKE MARCHING TOWARDS THE IONIAN
SEA, WHICH IS OFTEN ONLY SEPARATED
BY A SMALL SANDY STRIP.

Το κάστρο του Αλή Πασά/ The castle of Ali Pasha

It is the most famous river in Greek mythology
because the god Hermes was passing through
delivering the souls of the dead to Charon to end
up in the Kingdom of Hades.
In the area is also located the only visitable
necromancy, a place of worship in which the
ancient people came to meet the souls of the
dead. In the Acheron region, you will experience
a truly wonderful journey, in the myth, but also
in its unique natural environment, doing various
sports activities such as, hiking next to Acheron,
rafting, kayaking, and extreme sports.
And since we promised you that you would visit
the «island» of Epirus, we should not forget to
mention the beautiful beaches of the area.
The beaches Kryoneri, Piso Kryoneri (within the
settlement of Parga), Valtos, and Sarakiniko, to
the West, Lichnos and Ai Giannakis to the East
with their crystal clear waters, will amaze you. ●
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ALONISSOS
ΑΛΌΝΝΗΣΟΣ

Το Κοκκινόκαστρο θεωρείται μια από τις
πιο εντυπωσιακές παραλίες του νησιού
με τη βαθιά γαλάζια θάλασσα, τους
απότομους βράχους, την κίτρινη άμμο,
τις πολύχρωμες πέτρες και τα πράσινα
πεύκα. Προσεγγίζοντας την παραλία από
ψηλά, μπορείτε να απολαύσετε τη θέα
του τεράστιου κόκκινου γκρεμού που
συνεχίζει μέχρι βαθιά μέσα στη θάλασσα
σχηματίζοντας ένα μικρό ακρωτήρι.
Kokkinokastro beach is one of the most
impressive beaches on the island, with the
deep blue sea, the steep cliffs, the yellowish
sand, the colourful pebbles and the
surrounding pine trees. When approaching
the beach from above, don’t miss the view
to the huge reddish cliff entering the sea
and forming a small cape.
Πληροφορίες & Κρατήσεις / Info & Reservations

www.hsw.gr
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INTERVIEW

Σ Τ Ε Λ Ι ΟΣ Κ Ε ΡΑ Σ Ι Δ Η Σ
STELIOS KERASIDIS

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑΥΜΑ
T H E

C H I L D

P R O D I G Y

By Charalambos Papadatos

E

χει συμπληρώσει στο βιογραφικό του
πράγματα που θα ζήλευαν καταξιωμένοι
μουσικοί. Το 2018 κέρδισε το πρώτο
βραβείο διαγωνισμού Grand Prize
Virtuoso και έδωσε ρεσιτάλ στο
ιστορικό Musikverein της Βιέννης.Την
ίδια χρονιά του απονέμεται το Special Youth Prize
στον παγκόσμιο διαγωνισμό De Bach au Jazz, ενώ
παράλληλα εμφανίζεται στο Carnegie Hall της Νέας
Υόρκης. Τον Απρίλιο του 2019 δίνει ρεσιτάλ στο
φημισμένο Royal Albert Hall του Λονδίνου.
Έχει συνθέσει το κομμάτι Isolation Waltz, εξηγώντας
μας πως είδε ο ίδιος την περίοδο της καραντίνας,
αλλά και το Renaissance Waltz αφιερωμένο στην
ιδιαίτερη περίοδο που περνά η ανθρωπότητα
τώρα, ένα κομμάτι αισιοδοξίας για το αύριο. Όλα
τα παραπάνω ανήκουν στον Στέλιο Κορασίδη που
γεννήθηκε το 2012! Ένα παιδί θαύμα, ένα τεράστιο
ταλέντο, που θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια!
Στέλιο, χωρίς κάποιος να το σκεφτεί, βλέποντας
αυτά που έκανες και που συνεχίζεις να κάνεις,
δεν μπορεί να μην σε αποκαλέσει παιδίθαύμα-φαινόμενο. Αποδέχεσαι αυτούς τους
χαρακτηρισμούς;
Καταλαβαίνω την ερώτηση σας και ασφαλώς σε
μεγάλο βαθμό έχω συνηθίσει να το ακούω σαν
χαρακτηρισμό, αλλά να σας πω την αλήθεια,
όχι δεν το αποδέχομαι. Νιώθω -και είμαι- ένα
παιδί όπως όλα τα υπόλοιπα, με τη διαφορά ότι
λατρεύω τη μουσική και ανακάλυψα από νωρίς
το ταλέντο μου. Δεν αισθάνομαι ούτε σπουδαίος,
ούτε ανώτερος. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει
δεξιότητες αν τις καλλιεργήσει σωστά.

H

is biographical resume would be
envied by renowned musicians. In
2018 he won the first award in the
Grand Prize Virtuoso Competition
and gave a recital at the historical
Musikverein in Vienna. In the same
year, he was awarded with the Special Youth Prize
at the world competition De Bach au Jazz, while
also performing at Carnegie Hall in New York City.
In April 2019 he gives a recital at London's famed
Royal Albert Hall. He has composed the track
«Isolation Waltz» where he explains how he
experienced the quarantine period,
but also, the Renaissance Waltz dedicated to the
special period that the world is going through
right now, a track that is a breath of optimism for
the future. All the above are accomplishments by
Stelios Kerasidis who was born in 2012!
A child prodigy, a huge talent that will be our
melodious concern for many years to come!
Stelio, it doesn't take a lot of thinking,
your accomplishments speak for themselves.
How do you feel about this characterization,
child prodigy?
I understand your question and of course,
to a large extent, I'm used to hearing it
but to tell you the truth, no I do not accept it.
I feel, and I am a child like all the rest, except
that I love music and discovered my talent early
on. I feel neither great nor superior.
I believe that every person has skills, but they
have to be cultivated and polished in the
proper way.
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Ποιος αντιλήφθηκε ότι είσαι
ένα παιδί με ιδιαίτερο χάρισμα;
Σίγουρα μεγάλο ρόλο ώστε να ανακαλύψω το ταλέντο
μου στη μουσική, έπαιξε το γεγονός ότι γεννήθηκα
σχεδόν αγκαλιά με ένα πιάνο! Ο πατέρας μου είναι
μουσικός και συγκεκριμένα πιανίστας, συνεπώς ήταν
αδύνατον να ξεφύγω (γέλια)! Σχεδόν από μωρό
θυμάμαι να σκαρφαλώνω στα πλήκτρα και να παίζω
μελωδίες…
Τι είναι για σένα η μουσική, και πιο ειδικά το πιάνο;
Η μουσική είναι η ζωή μου. Είναι η ανάσα μου. Δε
νομίζω ότι θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν. Το
πιάνο είναι συνεπώς το μέσον για να αναπνέω. Ο
αναπνευστήρας μου (χαμογελάει)
Η μουσική είναι έμφυτη ή αποκτιέται;
Πιστεύεις ότι είσαι μουσικό ταλέντο;
Γενικά για να σας είμαι ειλικρινής δεν πιστεύω και
πολύ στο ταλέντο. Προσωπικά, κάθομαι πάρα πολλές
ώρες καθημερινά και μελετάω μπροστά στο πιάνο μου
και πάλι δεν είναι αρκετό. Σίγουρα χρειάζεται να έχεις
μια κλίση σε αυτό που κανείς, αλλά το μεγαλύτερο
ποσοστό είναι η δουλειά. Θέλει κόπο και χρόνο.
Πως νιώθεις όταν βρίσκεσαι μπροστά από ένα
πιάνο; Αγαπημένοι σου συνθέτες που σε εμπνέουν
να συνεχίσεις και τους θαυμάζεις;
Όταν βρίσκομαι μπροστά από ένα πιάνο σε μια μεγάλη
σκηνή και με το βλέμμα του κόσμου καρφωμένο
πάνω μου νιώθω πάντα δέος. Είναι συγκλονιστικό
το συναίσθημα να προσπαθείς να επικοινωνήσεις με
το κόσμο. Αγαπημένοι μου κλασικοί συνθέτες είναι
ο Μπαχ και ο Σοπέν, ενώ αγαπώ ιδιαίτερα και τη
σύγχρονη μίνιμαλ neoclassical μουσική.
Ταλέντο, αγάπη για αυτό που κάνει, επιμονή,
υπομονή, θέληση για δουλειά, κουράγιο, αγάπη για
ζωή και μπόλικη τύχη. Αυτά θεωρώ ότι χρειάζεται
κάποιος καλλιτέχνης, εσύ Στέλιο θα ήθελες να
προσθέσεις και κάτι άλλο;
Σε αυτό το μαγικό συνδυασμό ταλέντου, τύχης και
δουλειάς που τόσο εύστοχα αναφέρετε, θα ήθελα
να προσθέσω ότι χρειάζεται και ένας τρομερός
μπαμπάς σαν τον δικό μου και μια μεγάλη εταιρεία
σαν τη Μίνος EMI χαχα (γέλια)
Θεωρείς ότι πρέπει να μάθεις και άλλα μουσικά
όργανα εκτός του πιάνου;
Το πιάνο είναι ένα πολυφωνικό όργανο που για
να το δαμάσεις και να το εξερευνήσεις θέλεις
ατέλειωτες ώρες μελέτης, οπότε μέχρι τώρα δε θα

ΔΕΝ ΑΙΣΘΆΝΟΜΑΙ ΟΎΤΕ ΣΠΟΥΔΑΊΟΣ,
ΟΎΤΕ ΑΝΏΤΕΡΟΣ. ΔΕΝ ΘΈΛΩ ΝΑ ΓΊΝΟΜΑΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΌΣ, ΟΎΤΕ ΝΑ ΔΊΝΩ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
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έλεγα ότι μου έχει δημιουργηθεί τέτοια ανάγκη,
ούτε φυσικά έχω το χρόνο με τόσες συναυλίες και
τα μαθήματα του σχολείου για να το συνδυάσω.
Ίσως στο μέλλον, ποιος ξέρει…
Πες μου για τις εξωσχολικές σου δραστηριότητες.
Νομίζω ότι δεν διαφέρω ως προς σε αυτό από
τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας μου. Παίζω με
τους φίλους μου, μου αρέσει να φτιάχνω lego
και να παίζω με το τάμπλετ μου. Τρέχω, κάνω
ποδήλατο, πηγαίνω σινεμά και βόλτες, αλλά κυρίως
τσακώνομαι με τις αδερφές μου (γέλια).
Πως είναι για ένα μικρό παιδί να εμφανίζεται σε
μεγάλες σκηνές όπως το Μέγαρο Μουσικής και το
Ηρώδειο; «Τρόμαξες» μπροστά στο κοινό;
Η αλήθεια είναι πως δε τρόμαξα καθόλου. Έχω
μάλλον μια άνεση μπροστά στο κόσμο επειδή έδινα
ρεσιτάλ και ταξίδευα από μικρός. Κάτι συμβαίνει και ο
κόσμος μου δίνει ενέργεια και παίζω μάλλον καλύτερα
και πιο συγκεντρωμένα από ότι στο σπίτι μου. Ειδικά
στο Ηρώδειο ήταν η καλύτερη βραδιά της ζωής μου!

is work. It takes effort and time.
How do you feel when you are in front
of a piano? Which are your favorite composers
that inspire you and keep you going?
When I am in front of a piano on a big stage
and with the crowd following every note
I always feel in awe. It's amazing this feeling of
trying to communicate with all these people.
My favorite classical composers are Bach and
Chopin, and I especially love contemporary
minimal neoclassical music.
Talent, love for what he does,
perseverance, patience, will to work, courage,
love for life, and plenty of luck. I think these
are all that an artist needs, Stelio would
you like to add something else?
In this magical combination of talent,
luck, and work that you so aptly mention,
I would like to add the need for a great dad
like mine and a record company like Minos
EMI haha (laughs).
Do you think you should also learn
other musical instruments besides the piano?
The piano is a polyphonic instrument that
in order to master and explore it, you need endless
hours of study, so until now I would
not say that I have such a need, nor of course
I have the time with so many concerts
and school lessons to combine it.
Maybe in the future, who knows...

Who realized that you were a child
with a special gift?
Certainly, a big role in discovering my talent in
music was played by the fact that I was born
almost cuddling with a piano! My father is a
musician and specifically a pianist, therefore it was
impossible not to become one (laughs)! Even as a
baby I remember climbing on the piano keys and
playing melodies...

Tell me about your extracurricular activities
I think I'm no different from other kids of my age.
I play with friends, I love making Legos and
playing with my tablet. I run, I bike, I go to movies
and walk, but mostly I fight with my sisters
(laughs).

What is music to you, and especially the piano?
Music is my life. It's my breath. I don't think I could
live without music. The piano is therefore
the means to breathe. My respirator (smiles).

What is it like for a young child to appear
on big stages like The Concert Hall and the Odeon
of Herodes Atticus? Were you "scared"
in front of the audience?
The truth is, I wasn't scared at all. I'm rather
comfortable in front of people because I'm giving
recitals and I've been traveling since I was little.
Something happens and people give me energy and
I play rather better and more focused than in my
house. Especially at the Odeon of Herodes Atticus,
where it was was the best night of my life!

Is music innate or acquired?
Do you think you are a musical talent?
In general, to be honest with you, I don't really
believe in talent. Personally, I sit a lot of
hours daily and study in front of my piano but still,
it is not enough. You definitely need to have an
aptitude for what you're doing, but the biggest part

I FEEL NEITHER GREAT NOR
SUPERIOR. I DON'T WANT TO BE
DIDACTIC OR GIVE ADVICE.
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Πώς βιώνεις όλη αυτή την
μοναδική εμπειρία της ζωής σου;
Η αγάπη του κόσμου, οι δικές μου συνθέσεις να
κάνουν το γύρο του κόσμου, ρεσιτάλ στις μεγαλύτερες
αίθουσες της υφηλίου, πραγματικά κάποιες φορές
μοιάζει απίστευτο για να είναι αληθινό. Δεν έχω λόγια
να περιγράψω την ευγνωμοσύνη που νιώθω. Εύχομαι
οι νότες μου να επιστρέψουν πίσω στο κόσμο όλη
την αγάπη που έχω λάβει! Εγώ απλά θα συνεχίσω να
παίζω πιάνο και εύχομαι να μη σταματήσει ποτέ αυτό
το μαγικό ταξίδι…

How do you perceive all these
unique experiences in your life?
The love of the people, my own compositions
traveling around the world, recitals to the
greatest halls of the globe, it sometimes seems
unbelievable to be true. I have no words to
describe the gratitude I feel. I wish my music
would be sufficient enough to return the love I
have received to the whole world! I'm just going to
keep playing the piano and hope that this magical
journey will never end...

Στείλε ένα μήνυμα προς τα νέα παιδιά που δεν
ασχολούνται με την κλασσική μουσική.
Δε ξέρω… δεν θέλω να γίνομαι διδακτικός, ούτε να
δίνω συμβουλές. Δε νιώθω άνετα με αυτό. Ξέρω μόνο
πως η μουσική -και συγκεκριμένα η κλασική μουσικήθα τους ανοίξει μια τεράστια πόρτα πολιτισμού και
ευαισθησίας στη ζωή τους. Υπάρχουν όμως πολλές
δραστηριότητες που αξίζει να ασχοληθεί κανείς.

Send a message to all young children
who are not interested in classical music.
I don't know... I don't want to be didactic or give
advice. I'm not comfortable with that. I Know only
that music - and classical music in particular - will
open a huge door of culture and sensitivity in
their lives. But there are many activities worth
doing.

Τι θα έλεγες σε ένα παιδί της ηλικίας σου που
ονειρεύεται να φτάσει ψηλά σαν εσένα;
Να μη σταματήσει ποτέ να ονειρεύεται. Τα δικά του
όνειρα όμως. Όχι τα όνειρα των άλλων για εκείνον… ●

What would you say to a child of your age who
dreams of reaching your heights of excellence?
Never stop dreaming. His own dreams though. Not
the dreams of others for him... ●

ΣΊΓΟΥΡΑ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΙΣ ΜΙΑ
ΚΛΊΣΗ ΣΕ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΚΑΝΕΊΣ, ΑΛΛΆ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΕΊΝΑΙ
Η ΔΟΥΛΕΙΆ. ΘΈΛΕΙ ΚΌΠΟ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟ.

YOU DEFINITELY NEED TO HAVE AN
APTITUDE FOR WHAT YOU'RE DOING,
BUT THE BIGGEST PART IS WORK.
IT TAKES EFFORT AND TIME.
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Το υψηλής ποιότητας Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο LEDRA έχει έντονη προσωπικότητα,
πλούσια αρώματα από την Κρητική χλωρίδα
και ευχάριστα πικάντικη και φρουτώδη γεύση.

Τhe high-quality Extra Virgin Olive Oil
LEDRA has a strong personality, rich
aromas from the Cretan flora and a
pleasantly spicy and fruity taste.

ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΕ

CRETE MESSARA OLIVE OIL SA

ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΡΕΑ 4, 16233 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΣΗΜΙ, 70016 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

4, KAREA AVE,16233 ATHENS
BRANCH: ASSIMI, 70016 HERAKLION, CRETE

T.: +30 28930 31162 / info@crete-oliveoil.gr

www.creteoliveoil.gr

T R AV E L

PAROS

H ΠΡΩΤΑΓΩΝΊΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΆΣ ΜΑΣ!
THE PROTAGONIST OF OUR HEART
By Vicky Apostolopoulou

ΤΟ ΠΑΝΈΜΟΡΦΟ ΝΗΣΊ ΤΗΣ ΠΆΡΟΥ, ΣΧΕΔΌΝ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ, ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΆΛΕΥΚΑ
ΣΠΙΤΆΚΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΥΚΛΑΔΊΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ, ΤΙΣ ΔΙΆΣΗΜΕΣ
ΘΆΛΑΣΣΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΓΆΛΑΝΑ ΝΕΡΆ, ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΆ ΜΝΗΜΕΊΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΆ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΊΤΙΚΗ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΆ ΤΟΥ, ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΊΣΕΙ ΜΙΑ
ΑΞΈΧΑΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ.
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THE BEAUTIFUL ISLAND OF PAROS, ALMOST IN THE CENTER OF THE AEGEAN, WITH ITS
WHITEWASHED HOUSES, TYPICAL EXAMPLES OF CYCLADIC ARCHITECTURE, ITS FAMOUS
BEACHES WITH THEIR CRYSTAL CLEAR WATERS, THE ARCHAEOLOGICAL AND ECCLESIASTICAL
MONUMENTS AND OF COURSE ITS COSMOPOLITAN ATMOSPHERE, AWAITS YOU TO OFFER YOU
AN UNFORGETTABLE TRAVEL EXPERIENCE.
Route BY SUPERFAST FERRIES. 2022
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ΑΞΊΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊΤΕ
● Την εκκλησία της Παναγίας της
Εκατονταπυλιανής, η οποία θεωρείται από τους πιο
εντυπωσιακούς ναούς της νησιωτικής Ελλάδας. Μέσα
από τους θρύλους του Βυζαντίου, ξεκινά η ιστορία της
Εκατονταπυλιανής, που πιθανόν οικοδομήθηκε τον
4ο αιώνα. Η Αγία Ελένη, πηγαίνοντας στους Αγίους
Τόπους με σκοπό να βρει τον Τίμιο Σταυρό, σταμάτησε
με το πλοίο της στην Πάρο, όπου βρήκε ένα μικρό ναό,
από τους πρώτους της νέας θρησκείας, αφιερωμένο
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Προσευχήθηκε και έκανε
ένα τάμα: Αν βρει τον Τίμιο Σταυρό, να κτίσει στη θέση
αυτή ένα μεγάλο ναό. Η προσευχή της εισακούσθηκε
και η Αγία Ελένη πραγματοποίησε την υπόσχεσή της.
● Το αρχαίο νεκροταφείο της Παροικιάς, που βρέθηκε
κοντά στο λιμάνι, επάνω σχεδόν στον παραλιακό
δρόμο. Περιλαμβάνει τάφους διαφόρων τύπων, από
διάφορες εποχές. Το σημαντικότερο εύρημα είναι ένα
πολυάνδριο (ομαδικός τάφος), μοναδικό στο χώρο του
Αιγαίου, που χρονολογείται στο τέλος της Γεωμετρικής
περιόδου (8ος π.Χ. αι.). Μπροστά στο πολυάνδριο
υπάρχει μία πελώρια επιτύμβια στήλη. Σήμερα ο χώρος
λειτουργεί σαν αρχαιολογικό πάρκο.
● Το σπήλαιο του Αρχίλοχου. Θεωρείται το
σημαντικότερο του νησιού και βρίσκεται στην είσοδο
του λιμανιού της Παροικιάς, πολύ κοντά στην παραλία
του Αγίου Φωκά. Ονομάστηκε έτσι από το μεγάλο
μας λυρικό ποιητή Αρχίλοχο, ο οποίος, σύμφωνα με
την παράδοση, έβρισκε εκεί καταφύγιο απομόνωσης
για να αντλεί έμπνευση και να γράφει τα ποιήματά
του. Επιβλητικό, με απόκρημνα βράχια και το κύμα να
καλύπτει το άνοιγμα της σπηλιάς, είναι πράγματι η
απόλυτη έμπνευση!

1

● Τη Νάουσα. Είναι ένα από τα ομορφότερα
ψαροχώρια της Ελλάδας, που συνδυάζει τον αυθεντικό
νησιωτικό χαρακτήρα με την κοσμοπολίτικη αίγλη.
Θαυμάζουμε το ενετικό κάστρο του 14ου αιώνα που
υψώνεται στην είσοδό της, όπου τα ερείπιά του
δημιουργούν μια εκπληκτική εικόνα σε συνδυασμό
με τα πολύχρωμα καΐκια που βρίσκονται δεμένα στο
λιμανάκι. Προχωράμε στο εσωτερικό της και χανόμαστε
σ’ έναν δαίδαλο από στενά δρομάκια, ασπρισμένα και
φωτεινά.
● Τις «Κολυμπήθρες». Ίσως η πιο διάσημη παραλία
της Πάρου. Οι σμιλεμένοι επί χιλιετίες, από την αλμύρα,
το νερό και τον αέρα γρανιτένιοι βράχοι, προχωρούν
μέχρι τη θάλασσα, σχηματίζοντας διαδοχικές παραλίες
και ένα μοναδικό σεληνιακό τοπίο.
● Τη «Χρυσή Ακτή». Παραλία όνομα και πράγμα.
Το απέραντο γαλάζιο, σε συνδυασμό με την άσπρη
άμμο στην παραλία, δημιουργούν έναν πραγματικό
παράδεισο γι’ αυτούς που λατρεύουν τη θάλασσα, αλλά
και τα θαλάσσια σπορ όπως το windsurfing.
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BE SURE TO VISIT
The church of Panaghia Ekatontapyliani,
which is considered to be one of the most
impressive island churches.
The story of Ekatontapyliani, built most probably in
the 4th century AD, springs from Byzantine legends.
On her way to the Holy Land on a quest for the Holy
Cross, St. Helen made a stop at Paros, where she
found a small temple, one of the first of the new
religion, dedicated to the Dormition of Virgin Mary.
Saint Helen prayed and promised that if she found
the Holy Cross, she would build a big church in its
place. Her prayers were answered and Saint Helen
kept her promise.
●

● The ancient cemetery of Paroikia, discovered
near the port, almost on the coastal road. It includes
graves of various types, and from various eras.
The most significant finding is a socalled
"polyandrion" (mass grave), unique in the Aegean,
dating to the end of the Geometric period (8th
century BC). In front of the "polyandrion" there is an
enormous tomb stele. Today this site operates as an
archaeological park.
● The cave of Archilochus, considered to be
the most significant on the island, located at the
entrance to the port of Paroikia, very near the
beach of Aghios Fokas.
The cave took its name from the great Greek lyric
poet Archilochus, who, according to tradition,
sought refuge there to isolate himself, find
inspiration and write his poems. An imposing site,
with steep rocks and the waves crashing at the
cave’s opening, it indeed provides the ultimate
inspiration!
● Naoussa, one of the most beautiful fishing
villages in Greece, which combines authentic
island character with cosmopolitan charm.
Admire the 14th century Venetian castle that
rises at its entrance, where its ruins create an
amazing picture in combination with the colorful
boats docked at the small port. Walking towards
the interior, you will lose yourself in a labyrinth of
narrow alleys, whitewashed and bright.

3

4

1. Παροικιά η πρωτεύουσα του
νησιού / The capital of the
island, Parikia.
2. Οι «Κολυμπήθρες» /
Kolimbithres beach.
3. Η εκκλησία της Παναγίας της
Εκατονταπυλιανής / The church
of Panaghia Ekatontapyliani.
4. Η Πάρος αποτελεί έναν από
τους πιο διάσημους προορισμούς
για windsurfing, παγκοσμίως /
Paros is one of the most
famous windsurfing
4
destinations in the world!

● “Kolimbithres,” probably the most famous beach
of Paros. The granite rocks, chiseled for many
centuries by the salt, water and air, go as far down
as the sea, creating consecutive beaches and a lunar
landscape.

“Chrissi Akti” (“golden coast”), a beach that
lives up to its name. The endless blue combined
with the white sand creates a true paradise for
those who love the sea and sea sports, such as
windsurfing.
●
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TRAVEL Ι ΠΑΡΟΣ Ι PAROS

Τις Λεύκες, αυτό το πανέμορφο ορεινό χωριό
με τα χαρακτηριστικά άσπρα σπίτια. Ο περίπατος
στα πλακόστρωτα σοκάκια του είναι μια πραγματική
απόλαυση, διότι διακρίνουμε παντού δείγματα λαϊκής
αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστικές πεζούλες, πόρτες
και πηγάδια, και χαιρόμαστε την απόλυτη ηρεμία.
Διασχίζουμε τον κεντρικό δρόμο του χωριού, το Ράμνο,
απολαμβάνοντας τη θέα προς τις ανατολικές ακτές,
που είναι εξαιρετική. Στο τέρμα του δρόμου βρίσκεται
ο εντυπωσιακός ναός της Αγίας Τριάδας, χτισμένος το
1835, από παριανό μάρμαρο.
●

● Την Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, μόλις 7 χιλιόμετρα
από την Παροικιά, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου
Αρσενίου, η Πάρος κρύβει ένα μυστικό. Είναι η
τοποθεσία Πεταλούδες, ένα μοναδικό μνημείο της
παριανής φύσης, με πυκνή βλάστηση από κυπαρίσσια,
πλατάνια, τυλιγμένα με κισσούς, δάφνες, αγριελιές
και άλλα καρποφόρα δέντρα και μια πηγή με νερό. Ο
συνδυασμός όλων αυτών δημιουργεί έναν μοναδικό
βιότοπο για τις πεταλούδες του είδους Jersey Tiger
Moth, που μπορείτε να τις δείτε σκαρφαλωμένες στους
κορμούς των δέντρων. Οι πεταλούδες της Πάρου, που
ξεχωρίζουν από τα υπέροχα χρώματά τους (καφέμαύρο, με κιτρινόλευκες άκρες και κατακόκκινα φτερά
όταν τα έχουν ανοικτά) εμφανίζονται από τα τέλη
Μαΐου έως και τα τέλη Ιουλίου, ενώ εξαφανίζονται τον
Αύγουστο για να ξαναεμφανιστούν τον Σεπτέμβρη. ●

ΠΩΣ
ΘΑ ΠΑΤΕ
HOW TO
GET THERE
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Οι Λεύκες είναι
ένα ορεινό χωριό
με εκπληκτική
παραδοσιακή
και νεοκλασική
αρχιτεκτονική/
Lefkes is
mountain village
with a stunning
traditional and
neo-classical
architecture.

● Lefkes, the beautiful mountain village with the
characteristic white houses.
A walk around its paved alleys is a very
pleasant experience; admire the examples of
folk architecture with the characteristic ledges,
doors and wells, and enjoy the totally peaceful
atmosphere. Walk across the village’s central street,
Ramnos, enjoying the view to the east coasts,
which is magnificent. At the end of the road you
will find the impressive church of Aghia Triada,
built in 1835 from Parian marble.
● The Valley of the Butterflies, the jewel of Paros
can be found just 7 kilometers from Parikia, near
the monastery of Agios Arsenios, The Valley of the
Butterflies, is a unique natural site on Paros, with
dense vegetation: cypress trees, ivy covered plane
trees, wild olive and other fruit trees and a natural
well. This environment comprises a rare biotope
for Jersey Tiger Moth butterflies, which can be seen
perched in large numbers on the tree trunks.
The butterflies of Paros are known for their
wonderful coloring (brown-black with yellowish
extremities and bright red wings) and appear from
late May to late July, disappear in August and
reappear in September. ●

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Eως 3 καθημερινές αναχωρήσεις με συμβατικό πλοίο και 1 καθημερινή αναχώρηση με ταχύπλοο.
● Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο τηλ. 2108919800, www.hsw.gr.
FRΟΜ PIRAEUS. Up to 3 daily departures with conventional vessel and 1 daily departure with high speed vessel.
● For information & reservations please contact your travel agent or at tel. +30 218919800, www.hsw.gr
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Photo: LUFT+STAHL
Maria Evangelou
Aerial- LUFT+STAHL Aerial

CHIOS
ΧΙΟΣ

Η Νέα Μονή της Χίου βρίσκεται σε μια
κοιλάδα, σε υψόμετρο 670 μέτρων. Είναι
ένα ιστορικό μοναστήρι που ιδρύθηκε
το 1042 μ.Χ., παγκοσμίως γνωστό για
τα εξαιρετικά ψηφιδωτά του, τα οποία
αποτελούν ένα από τα τρία κορυφαία
σύνολα ψηφιδωτών στην Ελλάδα. Το
1990 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς από την UNESCO.
Nea Moni of Chios is located in a valley,
at an altitude of 670 meters. It is a historic
monastery founded in 1042 AD and worldfamous for its outstanding mosaics, which
are among the top three mosaic sets in
Greece. In 1990 it was declared a UNESCO
World Heritage Site.
Πληροφορίες & Κρατήσεις / Info & Reservations

www.bluestarferries.com
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T R AV E L

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΜΙΑ ΠΕΤΑΛΟΎΔΑ ΑΝΆΜΕΣΑ
ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΆΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΑ!
ASTYPALEA: A BUTTERFLY
AMONG THE CYCLADES AND THE DODECANESE!
By Silia Babetta
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Τ

ο πανέμορφο νησί της Αστυπάλαιας που τα
τελευταία χρόνια ανεβαίνει συνεχώς η φήμη
του, έχει πλούσια ιστορία, πανέμορφες
παραλίες και γραφικούς οικισμούς,
παντρεύοντας το γαλάζιο του Αιγαίου
με τα κάτασπρα σπίτια της. Το δυτικότερο νησί των
Δωδεκανήσων, χωρίζεται σε δύο τμήματα, από μια
λωρίδα γης πλάτους λιγότερο από 100 μ. στο Μέσα
Νησί(δυτικό τμήμα) και το Έξω Νησί (ανατολικό
τμήμα). Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, η Χώρα,
ένας από τους ομορφότερους οικισμούς του Αιγαίου,
χτισμένη πάνω σε βράχο που εισχωρεί στη θάλασσα,
σχηματίζοντας δύο κολπίσκους. Στην κορυφή της
δεσπόζει το βενετσιάνικο κάστρο των Γκουερίνι του
13ου αι. Μέσα σε αυτό διακρίνονται οι δύο κατάλευκες
εκκλησίες, της Παναγίας της Ευαγγελίστρια (1853) και
του Αγίου Γεώργιου (1790) με τους γαλάζιους τρούλους
και τα περίτεχνα καμπαναριά τους. Γύρω από το κάστρο
απλώνονται τα κατάλευκα σπίτια με τα μπλε παράθυρα
δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα.

T

he beautiful island of Astypalea that in recent
years its reputation has been constantly
rising, has a rich history, beautiful beaches,
and picturesque settlements, marrying the
blue of the Aegean with its whitewashed
houses. The westernmost island of the Dodecanese is
divided into two parts by a narrow strip of land less
than 100 m wide, in the Mesa Nisi (western part) and
Exo Nisi (eastern part).
The capital and port of the island is Chora,
one of the most beautiful settlements of the Aegean,
built on a rock that penetrates into the sea, forming
two creeks. At its top stands the Venetian castle
of Guerini of the 13th century. Within the castle
they are the two whitewashed churches, of Panagia
Evangelistria (1853) and Agios Georgios (1790) with
the blue domes and their elaborate spires.
Whitewashed houses with blue windows and wooden
railings on the balconies spread around the castle
and create a unique image.
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TRAVEL Ι ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ι ASTYPALEA

Νησάκι Κουνούπα / Kounoupa islet

Διαδρομές στην Αστυπάλαια
Το ανάγλυφο του νησιού της Αστυπάλαιας
προσφέρεται για υπαίθριες δραστηριότητες όπως η
πεζοπορία, η αναρρίχηση και η ορειβασία. Εδώ σας
προτείνουμε κάποιες δραστηριότητες που θα σας
δώσουν την ευκαιρία να χαρείτε την πανέμορφη
φύση του νησιού:
● Επίσκεψη στο σπήλαιο του Νέγρου, στις Βάτσες, με
τους μοναδικούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
Mπορείτε να πάτε με καΐκια που ξεκινάνε από το
Πέρα Γιαλό μέχρι την παραλία των Βατσών (είναι
αρκετά απότομη και συχνά με κύμα) κι από κει θα
συνεχίστε με τα πόδια μέχρι να φτάσετε στο σπήλαιο
ψηλά στο βουνό. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η πορεία
μέχρι το σπήλαιο είναι αρκετά απαιτητική.
● Επίσκεψη στο σπήλαιο του Δράκου, στο Βαθύ
ή αλλιώς τη «Δρακοσπηλιά/Δρακοντόσπηλο». Η
διαδρομή έχει πολλές δυσκολίες, οπότε καλό είναι να
πραγματοποιείται μόνο από έμπειρους ορειβάτες.
Γενικά στο νησί θα βρείτε 20 αναρριχητικές
διαδρομές, χαρτογραφημένα σπήλαια και
σηματοδοτημένα μονοπάτια, πέρα από τις πολλές
ελεύθερες επιλογές που σας προσφέρει ο τόπος.
Η Αστυπάλαια συνδυάζοντας το καλό ντόπιο φαγητό,

52

Route BY SUPERFAST FERRIES. 2022

με την ηρεμία και την πανέμορφη φύση, αποτελεί
τον παράδεισο των πεζοπόρων, των ορειβατών, των
αναρριχητών, αλλά και όσων άλλων αγαπούν την φύση.

Που θα κολυμπήσετε
Η Αστυπάλαια είναι προικισμένη με πάρα πολλές παραλίες και μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες σας.
Κάποιες έχουν άμμο, άλλες βότσαλα, κάποιες είναι
οργανωμένες και άλλες άγριες και παρθένες.
Άγιος Κωνσταντίνος, Βάτσες, Πλάκες, Καμινάκια,
Άγιος Γιάννης, Πάνορμος, Παχιά Άμμος, Πέρα Γιαλός
και Λιβάδι, είναι μερικές μόνο από τις πανέμορφες
παραλίες που θα βρείτε στο νησί. Φυσικά δεν θα
πρέπει να παραλείψετε να κάνετε μια εκδρομή με καΐκι
στα κοντινά νησάκια Κουνούπες και Κουτσομύτη, όπου
οι παραλίες με τα τιρκουάζ, κρυστάλλινα νερά τους θα
σας ενθουσιάσουν.

Τι να φάτε
Φυσικά αυτό που πραγματικά θα απολαύσετε είναι
τα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά. Όμως υπάρχουν
και άλλες σπεσιαλιτέ που θα πρέπει να δοκιμάσετε.
Όπως ντόπιο κατσικάκι και φυσικά «μακαρούνες
με τυρί»! Πρόκειται για χειροποίητα ζυμαρικά

Παραλία Καμινάκια / Kaminakia beach

Routes in Astypalea

Where to swim

The terrain relief of the island of Astypalea is ideal
for outdoor activities such as hiking, climbing, and
mountaineering. We suggest some activities that will
give you the opportunity to enjoy the beautiful nature
of the island:
● A visit to the cave of Negros, in Vatses, with the
unique stalactites and stalagmites. You can go by
small boats that depart from Pera Gialos to Vatses
beach (the beach is quite steep and often wavy) and
from there you will continue on foot until
you reach the cave high on the mountain. You should
know that the path to the cave is quite demanding.
● A visit to the cave of the Dragon, in Vathi or else
the «Drakospilia / Drakontospilos». The route has
many difficulties, so it is better to be tried out only
by experienced climbers. Generally, on the island,
you will find 20 climbing routes, mapped caves, and
marked trails, in addition to the many options that
are being offered. Astypalea, which combines good
local food with tranquility and beautiful nature, is
the paradise of hikers and climbers, but also for
nature lovers.

Astypalea is endowed with many beaches and can satisfy
all your desires. Some have sand, others pebbles, some
are organized and others are totally pure and wild.
Agios Konstantinos, Vatses, Plakes, Kaminakia, Agios
Giannis, Panormos, Pachia Ammos, Pera Gialos and
Livadi, are just some of the beautiful beaches you will
find on the island. Of course, you should not miss a boat
trip in the nearby islands of Kounoupes and Koutsomitis,
where the beaches with their turquoise, crystal clear
waters will excite you.

What to eat
Naturally, what you will really enjoy is the fresh fish
and seafood in general. But there are other specialties
that you should try. Like local goat and of course
«makarounes with cheese»! This is handmade pasta
«makarounes» and «tarahtes», cooked with the local
cheese Chlori and saffron. Made with the exact same
ingredients and by adding honey, the "pougia" can be
found in the cafes on the island. In general, the local
cheeses are very special. You will also find the famous
Astypalian rusks, with oregano, thyme, Chlori cheese, or
saffron.
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Άποψη της Χώρας / View of Chora

«μακαρούνες» και «ταραχτές», που μαγειρεύονται
με το τοπικό τυρί χλωρή και ζαφορά. Με τα ίδια
υλικά προσθέτοντας και μέλι, φτιάχνονται και τα
πουγκιά που θα τα βρείτε και στα καφέ του νησιού.
Γενικά, τα τυριά εδώ είναι πολύ ξεχωριστά, ενώ θα
βρείτε και τα περίφημα Αστυπαλιώτικα παξιμάδια, με
ρίγανη, θυμάρι, χλωρή ή σαφράν.

Πως να κινηθείτε στο νησί
Ο έξυπνος τρόπος μετακίνησης ξεκινά από την
Αστυπάλαια. Toν Ιούνιο του 2021, η Ελληνική
Δημοκρατία και ο Όμιλος Volkswagen συμφώνησαν
από κοινού σε ένα πρόγραμμα με στόχο να
αποτελέσει η Αστυπάλαια πανευρωπαϊκό πρότυπο
κινητικότητας με ουδέτερο κλιματικό αποτύπωμα.
Ήδη, έχει ξεκινήσει η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση
με τη δωρεά ηλεκτρικών οχημάτων Volkswagen στις
τοπικές αρχές, την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης
και την παροχή κινήτρων στους κατοίκους για
αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων τους με
νέα, αμιγώς ηλεκτρικά και τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, όπως τον νέο φωτοβολταϊκό
σταθμό, που είναι ήδη εγκατεστημένος στο νησί, και
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Από φέτος το καλοκαίρι,
οι κάτοικοι και οι
επισκέπτες του νησιού
μπορούν να αξιοποιήσουν
καινοτόμες υπηρεσίες
που προσφέρει
η ηλεκτροκίνηση /
From this summer, the
residents and visitors
of the island can take
advantage of innovative
services offered by
electromobility.

καλύπτει όλες τις ανάγκες φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων με πράσινη ενέργεια! Το πρόγραμμα
αυτό συνεχίζεται και το 2022. Από φέτος το
καλοκαίρι, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού
μπορούν να αξιοποιήσουν καινοτόμες υπηρεσίες
έξυπνης κινητικότητας μέσω της εφαρμογής
astyMOVE.
Κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό τους
τηλέφωνο, μπορούν να επιλέξουν την υπηρεσία
ride sharing ASTYBUS για μετακίνηση κατά
παραγγελία με ηλεκτρικά Volkswagen ID.4.
Μπορούν επίσης αν θέλουν, να κινηθούν εύκολα
και ψηφιακά με την υπηρεσία vehicle sharing
astyGO, ενοικιάζοντας ευέλικτα και οδηγώντας τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα Volkswagen e-up! και ID.3,
τα ηλεκτρικά scooter SEAT MÓ ή τα ηλεκτρικά
ποδήλατα Scrambler της Ducati.
Οι νέες υπηρεσίες κινητικότητας προβλέπεται να
λειτουργούν όλο το χρόνο και θα συνδέουν όλο και
περισσότερα σημεία στο νησί. Μέσα στα επόμενα
χρόνια, το πρόγραμμα θα αλλάξει εντελώς την
εικόνα της Αστυπάλαιας, κάνοντάς την ένα έξυπνο
και αειφόρο νησί! ●

Γραφικό στενάκι στην Χώρα / Picturesque alley in Chora

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ
ΕΊΝΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΈΝΕΣ ΣΤHN ΑΣΤΥΠΆΛΑΙΑ.
Η ΑΕΙΦΟΡΊΑ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΣΤΟΊΧΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ.
ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CONCERNS
ARE PARTICULARLY DEVELOPED ON ASTYPALEA.
SUSTAINABILITY AND THE CIRCULAR ECONOMY
IS THE BIG BET OF THE ISLAND.

How to get around the island
The smart way to move starts from Astypalea.
In June 2021, the Volkswagen Group and the
Hellenic Republic jointly agreed on a project
aiming to make Astypalea a model for sustainable
mobility with a neutral climate footprint: with
the electrification of the local authorities’ utility
vehicles, the installation of public charging stations
on the island and through incentives for the
residents to replace their conventional vehicles
with new, purely electric ones. In addition, the
implementation of renewable energy sources, such
as the new photovoltaic station, already installed
on the island, provides green energy needed for
charging the electric vehicles.
This program continues in 2022. From this

summer on, residents and visitors of the island will
be able to use innovative smart mobility services
through the astyMOVE application.
By downloading the application on a mobile phone,
one can choose the ride sharing service ASTYBUS
for on demand public transportation with the
electric Volkswagen ID.4. One can also choose to
move easily and digitally with the vehicle sharing
service astyGO, by renting and driving the electric
cars Volkswagen e-up! and Volkswagen ID.3, the
e-scooters SEAT MÓ or the electric bicycles Ducati
Scrambler. The new mobility services are scheduled
to operate on a yearly basis and will gradually
connect more destinations on the island. Over the
next years, the project will completely transform
Astypalea into a smart and sustainable island! ●

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ έως 5 εβδομαδιαίες αναχωρήσεις .
ΠΩΣ
● Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στην Blue Star Ferries, τηλ.: 210 8919800
ΘΑ ΠΑΤΕ
HOW TO
FRΟΜ PIRAEUS up to 5 weekly departures.
GET THERE ● For information & reservations please contact your travel agent or Blue Star Ferries , tel.: +30 210 89 19 800
www. bluestarferries.com
Route BY SUPERFAST FERRIES. 2022
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T R AV E L

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ «ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ»
CHANIA, PHOTO “SEDUCTION”

ΤΑ ΧΑΝΙΆ ΜΑΣ ΣΑΓΗΝΕΎΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΧΡΏΜΑ, ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ ΆΓΡΙΑ,
ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΈΝΗ ΟΜΟΡΦΙΆ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΎΝ ΣΕ ΈΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌ «ΤΑΞΊΔΙ»!
CHANIA CAPTIVATES US WITH ITS COLOR, AND NATURAL WILDNESS,
AND AT THE SAME TIME WITH ITS REFINED BEAUTY
AND INVITES US TO A PHOTOGRAPHIC “JOURNEY”!
By Vicky Apostolopoulou

Κ

αι ξεκινάμε από την Παλιά πόλη. Τα γραφικά στενά
δρομάκια, που συχνά συνδέονται με καμάρες και
σκαλοπάτια, σε συνδυασμό με τα πανέμορφης
αρχιτεκτονικής κτίρια, σε παλ αποχρώσεις με
φόντο το βαθύ μπλε της θάλασσας, μαζί με το
λιμάνι, δημιουργούν μια ανεπανάληπτη εικόνα.

T

he starting point is the Old Town. The
picturesque narrow streets often associated
with arches and stairs, combined with the
beautiful buildings, in pal shades against
the background of the deep blue of the sea,
together with the harbor, create an unrepeatable image.
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TRAVEL Ι XANIA Ι CHANIA

1

Η φωτογραφική μας περιπλάνηση συνεχίζεται στην
πόλη των Χανίων με μια στάση στα Ενετικά Νεώρια.
Από το μεγάλο συγκρότημα των 17 νεωρίων, σώζεται
σήμερα μια ομάδα 7 συνεχόμενων θόλων και ένα ακόμη
δυτικότερα, το Μεγάλο Αρσενάλι. Στην αρχική τους
μορφή ήταν ανοικτά προς την πλευρά της θάλασσας,
θολοσκέπαστα και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με
τοξωτά ανοίγματα. Κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια
της Ενετικής κατοχής. Επόμενος σταθμός μας το
Γιαλί Τζαμισί. Αποτελεί το κύριο αξιοθέατο στην ακτή
Τομπάζη. Ένα από τα πιο λαμπρά δείγματα ισλαμικής
τέχνης που κτίστηκε προς τιμήν του Κιουτσούκ
Χασάν. Και φεύγοντας από το Τζαμί του Γιαλού
κατευθυνόμαστε στο Φρούριο Φρίκα. Κατασκευάστηκε
από τους Ενετούς για να προστατεύει το λιμάνι από τα
εχθρικά πλοία, αλλά χρησίμευε και σαν φυλακή για τους
Έλληνες που καταδικάζονταν σε θάνατο. Εδώ το 1898,
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1. Ο φάρος στο παλιό
λιμάνι των Χανίων / The
lighthouse at the old
harbor of Chania
2. Το Γυαλί Τζαμισί
στο Παλιό Λιμάνι των
Χανίων / The mosque
Yiali Tzamisi in the Old
Port of Chania
3. Τα Ενετικά
Νεώρια είναι από τα
εντυπωσιακότερα
μνημεία στο Παλιό
λιμάνι των Χανίων /
The Venetian Neoria
is one of the most
impressive monuments
in the Old Port of
Chania

μετά την αυτονομία του νησιού, υψώθηκε η σημαία του
και μετά κατά την επίσημη ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα, υψώθηκε η γαλανόλευκη. Σήμερα στην είσοδο
του κτιρίου στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο.
Και ο τελευταίος μας σταθμός στην πόλη των Χανίων,
που μαγεύει τον φωτογραφικό μας φακό, είναι ο
καρτποσταλικός Αιγυπτιακός Φάρος. Βρίσκεται στο
Ενετικό λιμάνι κι αποτελεί το στολίδι της πόλης.
Είναι από τους παλαιότερους φάρους στον κόσμο
που διασώζονται στις ημέρες μας. Αν και ονομάζεται
«Αιγυπτιακός», κατασκευάστηκε από Ενετούς, στα τέλη
του 16ου αιώνα. Θεμελιώθηκε πάνω σε φυσικό βράχο
και αρχικά, λειτουργούσε ως πυρσός ανοιχτής φλόγας.
Δύο αιώνες αργότερα, όταν η Κρήτη πέρασε στα χέρια
τού Αντιβασιλέα της Αιγύπτου, ανακατασκευάστηκε
και στο γεγονός αυτό οφείλει το όνομά του, αλλά και
κάποιες ανατολίτικες επιρροές.

2

3

Our photographic tour continues in the city of
Chania with a stop at Venetian Neoria (Shipyards).
From the large complex of 17 Neoria, a group
of 7 survives today, and one more further west.
The Great Arsenali. In their original forms they
were open to the side of the sea, vaulted, and
communicating with arched openings. They were
built during the Venetian occupation.
Our next stop is Yali Jamisi. It is the main
attraction on the Tombazi Coast.
One of the brightest examples of Islamic art
built in honor of Kucuk Hassan. After leaving the
Mosque of Gialos we head to the Fortress of Frika.
Built by the Venetians to protect the port from
enemy ships, it also served as a prison for Greeks
who were sentenced to death.
In 1898, after the autonomy of the island, its flag

was raised, and then during the official Union
of Crete with Greece, the blue and white (flag)
rose. Today the entrance of the building houses
the Maritime Museum. Our last stop in the city of
Chania, which enchants our photographic lens, is
the exceptionally beautiful Egyptian lighthouse.
It is located in the Venetian harbor and is the
jewel of the city. It is one of the oldest surviving
lighthouses in the world nowadays.
Although it is called “Egyptian”, it was made
by Venetians, at the end of 16th century. It was
founded on natural rock and initially, it functioned
as an open flame torch.
Two centuries later, when Crete passed into the
hands of the Viceroy of Egypt, it was reconstructed
and to this fact owes its name, and also some
oriental influences.
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Τα Χανιά όμως εκτός από την πανέμορφη πόλη έχουν,
και πολλές παραλίες που μας μαγεύουν με την πρώτη
ματιά. Και φυσικά ξεκινάμε από τον πολυφωτογραφημένο
Μπάλο. Θεωρείται μια από τις πιο όμορφες παραλίες της
Κρήτης. Η λευκή ψιλή άμμος και τα γαλαζοπράσινα αβαθή
νερά, δημιουργούν ένα τοπίο που μας θυμίζει εξωτικούς
προορισμούς. Και ακολουθεί η παραλία στα Φαλάσαρνα.
Πρόκειται για μια τεράστια παραλία που εκτείνεται σε
μήκος χιλιομέτρων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για
πέντε συνεχόμενες παραλίες με κεντρική την Παχιά
Άμμο. Η ψιλή άμμος σε συνδυασμό με τα κρυστάλλινα
νερά της, την έχουν κάνει διάσημη, όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. ●

ΠΩΣ
ΘΑ ΠΑΤΕ
HOW TO
GET THERE

1. H παραλία
του Μπάλου /
Balos beach.
2. Η παραλία
των Φαλασάρνων /
The beach
of Falassarna.

Chania, however, apart from the beautiful city, has many
beaches that daze us at first sight. And of course, we
start with the multi-photographed Balos.
It is considered one of the most beautiful beaches in
Crete. The white fine sand and the turquoise shallow
waters create a landscape that reminds us of exotic
destinations. Next is the beach at Falassarna.
It is a huge beach stretching for a length of kilometers.
In fact, there are five continuous beaches with Pachia
Ammos as the center.
The fine sand combined with its crystal clear waters
have made it famous, not only in Greece but throughout
Europe. ●

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ : Καθημερινή αναχώρηση με πλοία της BLUE STAR FERRIES (σε συνεργασία με την ANEK LINES).
Το καλοκαίρι εκτελούνται και ημερήσια πρωϊνά δρομολόγια σε συγκεριμένες ημερομηνίες.
● Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στον ταξδιωτικό σας πράκτορα ή στο τηλ. 2108919800, www.bluestarferries.com

FROM PIRAEUS: Daily departure with BLUE STAR FERRIES (jointly operated with ANEK LINES).
During the summer season there are also daily morning departures on specific dates.
● For information & reservations please contact your travel agent or at tel. +30 2108919800, www.bluestarferries.com
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C U LT U R E

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
HISTORY, INNOVATION AND FOCUS AT THE FUTURE

By Spyros Repousis

Η ACHAIA CLAUSS ΙΔΡΎΘΗΚΕ ΤΟ 1861
ΑΠΌ ΤΟ ΒΑΥΑΡΌ GUSTAV CLAUSS
ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΑ
ΓΙΑ 161 ΧΡΌΝΙΑ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ

ACHAIA CLAUSS WAS FOUNDED IN 1861
BY THE BAVARIAN GUSTAV CLAUSS
AND IS THE FIRST WINERYTHAT CONTINUES
WINEMAKING UNINTERRUPTEDLY
FOR 161 YEARS UNTIL TODAY
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1

Ο

επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μια
ιδιαίτερη ξενάγηση και στη συνέχεια μια
μοναδική γευστική δοκιμή κρασιών. Μπορεί
να ξεναγηθεί στο κελλάρι υπ’ αριθμόν
10, ένα από τα παλαιότερα κτίσματα. Η
ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι κάποια
από τα βαρέλια που περιέχει, γεμάτα με Μαυροδάφνη
παλαίωσης είναι αφιερωμένα σε σημαίνουσες
προσωπικότητες της εκκλησιαστικής, πολιτικής,
καλλιτεχνικής, αθλητικής και πνευματικής ζωής που
έχουν επισκεφθεί το Οινοποιείο. Θα ξεναγηθεί στο
χώρο του “Αυτοκρατορικού Κελλαριού” όπου θάλπει
συνολικά 167 βαρέλια παλαιωμένης Μαυροδάφνης.
Επίσης Θα επισκεφθεί το “Βαρελάτικο”, το οποίο
ήταν από τα πρώτα κτίσματα στη Gutland και σήμερα
είναι Μουσείο Ιστορίας Βαρελιού. Στη συνέχεια θα
επισκεφθεί το κτίριο της Κάβας Δανιηλίδος, το οποίο
συνορεύει με τον λεγόμενο Πύργο των Ληστών, ενώ
μπορεί επίσης να επισκεφθεί έναν ξεχωριστό χώρο,
στο υπόγειο της Κάβας Δανηιλίδος, όπου βρίσκεται
το Οινοφυλάκιο, δηλαδή εμφιαλωμένοι οίνοι παλαιάς
εσοδείας και μεγάλης ιστορικής και συλλεκτικής αξίας.
Όλα τα κρασιά είναι πιστοποιημένα με σήμα Vegan/
Vegetarian. Η ΑΧΑΙΑ CLAUSS, συνεχίζει να καινοτομεί
με το βλέμμα στο μέλλον, μέσα από την ίδρυση Wine
Club, τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος
(www.cavaclauss.gr) και τη δημιουργία μιας συλλογής
περιορισμένου αριθμού φιαλών με χειρωνακτική
μέθοδο οινοποίησης, την σειρά Castro Clauss. ●
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1. Ο χώρος με
εμφιαλωμένους
οίνους παλαιάς
εσοδείας και
μεγάλης ιστορικής
και συλλεκτικής
αξίας / A space with
bottled wines of
old vintage and of
great historical and
collectible value.
2. Το "Αυτοκρατορικό Κελλάρι" /
Τhe «Imperial Cellar»

T

he visitors can enjoy a special tour and then
a unique wine tasting. They will be guided
to cellar number 10, one of the oldest
buildings. Its peculiarity lies in the fact that
some of the barrels it contains are filled
with aging Mavrodaphne and dedicated to influential
figures of ecclesiastical, political, artistic, sports and
intellectual life who have visited the winery.
They will be guided to the area of the «Imperial
Cellar» where 167 barrels of aged Mavrodaphne
are being treated. They will also visit the
«Varelatiko»(cooperage), which was one of the first
buildings in Gutland and today is a barrel History
Museum. Next visit is at the building of Cava
Daniilidos, which borders with the so-called Tower
of Thieves, while at the same time you can also
visit a separate space, in the basement of the Cava
Danilidos, where a wine aging cellar is hosted with
bottled wines of old vintage and of great historical
and collectible value.
All wines are Vegan/Vegetarian certified.
ACHAIA CLAUSS, continues to innovate with an
eye to the future, through the establishment of a
Wine Club, the operation of an online store (www.
cavaclauss.gr) and the creation of a limited number
collection of bottles with manual vinification method,
the Castro Clauss series. ●

P
I
R
T
D
A
RO
By Christos Katsaounis

H ΑΓΡΙΑ
ΟΜΟΡΦΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
The wildbeauty
of the Eastern Peloponnese
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Τ

ο ταξίδι ξεκινάει από την διώρυγα του
Ισθμού της Κορίνθου με μία στάση για
πρωινό και μία βόλτα στην γέφυρα της
παλαιάς εθνικής. Στη συνέχεια μπαίνουμε
στον υπέροχο επαρχιακό δρόμο και ξεκινάει
μία πολύ όμορφη και ιδιαίτερη διαδρομή. Πρώτη στάση
είναι ο Κόρφος. Ένα κρυμμένο παραθαλάσσιο μέρος
με δυνατότητες για φαγητό, καφέ, αλλά και μπάνιο
στα κρυστάλλινα νερά του κόλπου. Από εκεί ξεκινάμε
πάλι με προορισμό το Πορτοχέλι. Η διαδρομή έχει
πολλές στροφές, αλλά είναι εξαιρετικής ομορφιάς
και με εναλλασσόμενα τοπία. Μπορούμε να κάνουμε
μία στάση στο θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, αλλά
και στο Κρανίδι πριν φτάσουμε στο Πορτοχέλι. Εδώ
υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για καφέ, φαγητό,
βουτιές, αλλά ακόμα και διανυκτέρευση και ίσως ένα
ποτό το βράδυ δίπλα στην θάλασσα.

O

ur journey starts from the canal of
the Isthmus of Corinth with a stop for
breakfast and a walk on the bridge of
the old National Road.
Then we enter the wonderful country
road, and a very beautiful and special drive begins.
The first stop is Korfos. A hidden waterfront
village with lots of options for food, and coffee,
but also swimming in the crystal-clear waters
of the bay. From there we start again with the
destination Porto Heli. The route has many turns,
but it is of exceptional beauty and with alternating
landscapes. We can make a stop at the theater of
ancient Epidaurus, but also at Kranidi before we
reach Porto Heli. Here there are many alternatives
for coffee, food, swimming, and even an overnight
stay and maybe a drink in the evening by the sea.
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ROADTRIP

1

2

Αφήνοντας το Πορτοχέλι μπαίνουμε στο πιο
όμορφο, αλλά και πιο απαιτητικό κομμάτι της
διαδρομής με προορισμό τον Πόρο και τα Μέθανα.
Σε αυτή τη διαδρομή μπορούμε να κάνουμε μία
στάση στην Ερμιόνη, αλλά επειδή είναι πολύ
κοντά στο Πορτοχέλι, ίσως είναι καλύτερα να
συνεχίσουμε και η στάση μας να είναι στον
Γαλατά, απέναντι από τον Πόρο. Εκεί έχουμε τη
δυνατότητα να περάσουμε απέναντι με ferry
boat ή βάρκα και να απολαύσουμε έναν δροσερό
καφέ στα παραλιακά μαγαζιά του Πόρου. Από εκεί
μπορούμε να περάσουμε μία βόλτα από τα Μέθανα,
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1. Η διώρυγα του
Ισθμού της Κορίνθου/
Τhe canal of the
Isthmus of Corinth
2. Παλιά Επίδαυρος /
Palia Epídavros
3. Κόρφος / Korfos
4. Πόρτο Χέλι /
Porto Heli
5. Πόρος / Poros
6. Mέθανα / Methana
7. Λουτράκι / Loutraki

την φημισμένη λουτρόπολη ή να συνεχίσουμε για
την παλαιά Επίδαυρο. Ένα παραθαλάσσιο μέρος με
πολλές δυνατότητες για καφέ, snack, φαγητό.
Το μικρό αυτό ταξίδι τελειώνει με το ηλιοβασίλεμα
στο Λουτράκι. Είναι η καλύτερη ώρα για αυτό
το μέρος και οι επιλογές είναι σχεδόν άπειρες.
Το σύνολο της διαδρομής είναι γύρω στα 300
χιλιόμετρα και χρειάζονται περίπου 5 ώρες
οδήγησης. Γίνεται και σε μία μέρα, αλλά είναι
καλύτερα να οργανώσετε μια διανυκτέρευση για να
μην είναι κουραστική και να καταφέρετε να δείτε
όλα τα ενδιαφέροντα μέρη που περιλαμβάνει. ●

3

4

5

6

300 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ / KILOMETERS

ΓΕΜΆΤΑ ΕΙΚΌΝΕΣ, ΕΝΑΛΛΑΓΈΣ ΤΟΠΊΩΝ,
ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΌΛΑΥΣΗ / FULL OF IMAGES,
CHANGING SCENERY, ADVENTURE AND ENJOYMENT
As we leave Porto Heli, we enter the most beautiful,
but also the most demanding part of the route to
Poros and Methana. On this route, we can make a
stop in Ermioni, but since it is very close to Porto Heli,
it might be better to continue and make our stop in

7

Galatas, opposite Poros. There we can cross by ferry
boat or a dink and enjoy an iced coffee in the coastal
shops of Poros. From there we can go to Methana, the
famous spa town, or continue to Palaia Epidavros. A
beachfront village with many choices for coffee, snacks,
and food. This short trip ends with the sunset in Loutraki.
It is the best time of the day to be in this place and the
options are almost infinite. The entire route is around
300 kilometers and takes about 5 hours of driving. It can
be done, but it is better to organize an overnight stay
so that it is not tiring, and you manage to see all the
interesting places it includes. ●
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Περιβαλλοντική
απόΔραση Attica Group
ENVIRONMENTAL INITIATIVE OF ATTICA GROUP
PHOTOS BY

ΓΙΑ ΈΝΑ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΣΉΜΕΡΑ
ΚΙ ΈΝΑ ΑΚΌΜΗ ΚΑΛΎΤΕΡΟ
ΑΎΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
FOR A BETTER TODAY
AND AN EVEN BETTER
TOMORROW FOR ALL OF US

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος
Υπευθυνότητας της Attica Group “ΠΛΕΟΥΜΕ
ΜΑΖΙ” ολοκληρώθηκαν οι πρώτες τρείς από
μία σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν
για την απορρύπανση των βυθών και την
προστασία της θαλάσσιας ζωής των νησιών μας σε
συνεργασία με την Aegean Rebreath. Στόχος του
προγράμματος της Attica Group είναι να εμφυσήσει την
αξία της εθελοντικής προσφοράς στους εργαζομένους
της, να καλλιεργήσει το πνεύμα συνεργασίας και να
ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τις τοπικές κοινωνίες στις
οποίες δραστηριοποιείται, σε θέματα προστασίας του
θαλασσίου περιβάλλοντος, στην κυκλική οικονομία και
στη βιώσιμη ανάπτυξη για ένα καλύτερο σήμερα και ένα
ακόμη καλύτερο αύριο για όλους μας.

I

n the context of Attica Group’s “SAILING
TOGETHER” responsibility programme, and with
the goal of encouraging its human resources
to participate more in social and environmental
activities, completed the first of a forthcoming
series of actions to decontaminate the seabed
and protect our islands’ marine life, in partnership
with Aegean Rebreath.
The aim of the programme is to instil the value of
volunteering in Attica Group’s employees, to get
closer to the local communities in which it operates,
and to contribute to environmental protection,
circular economy and the sustainable development
of our islands for a better today and an even better
tomorrow for all of us.
Route BY SUPERFAST FERRIES. 2022
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΠΌΔΡΑΣΗ ATTICA GROUP Ι ENVIRONMENTAL INITIATIVE OF ATTICA GROUP
Ο πρώτος σταθμός των περιβαλλοντικών
αποΔράσεων ήταν η Νάξος, όπου το Σάββατο
13 και την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, οι 31
εθελοντές - εργαζόμενοι του Ομίλου, μαζί
με τους 29 εθελοντές της Aegean Rebreath
και του Συλλόγου «Προστασίας Άγριας Ζωής
Νάξου», σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και
τη συμμετοχή νησιωτών και ομάδας του Σώματος
Ελληνίδων Οδηγών της Νάξου, συνέλλεξαν
και ταξινόμησαν 2.811 ανακυκλώσιμα προϊόντα
καθημερινής χρήσης, 5,5 σάκους με πλαστικές
σακούλες, 1 σάκο με σχοινιά και 40 κιλά δίχτυα
από τον παράκτιο καθαρισμό της παραλίας
Λαγκούνα και από τον βυθό του αλιευτικού
καταφυγίου στη Χώρα της Νάξου.
Ο δεύτερος σταθμός ήταν η Κως, όπου το
Σάββατο 16 Απριλίου 2022 οι 45 εθελοντέςεργαζόμενοι του Ομίλου μαζί με τους
25 εθελοντές της Aegean Rebreath και της
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΝΙΣΥΡΙΟΣ»,
σε συνεργασία με τον Δήμο Κω & το Λιμενικό
Ταμείο Κω εργάστηκαν συντονισμένα και
αποτελεσματικά, για την απομάκρυνση
απορριμμάτων και την μείωση της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην παραλία
Ψαλίδι και στην μαρίνα πλησίον του ενετικού
κάστρου Νερατζιώτισσας.
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης
οι εθελοντές συνέλεξαν από το βυθό και
ταξινόμησαν 2.389 διάφορα ανακυκλώσιμα
αντικείμενα, 50 ρόδες και σαμπρέλες, 1 βάρκα
μήκους 4μ, 1 κάδο ανακύκλωσης, 11 ποδήλατα,
1,5 σάκο με αφρώδες υλικό και 5,5 σάκους
με διάφορα πλαστικά υλικά.
Ο όγκος των υλικών που συλλέχθηκαν σε μία
μόνο ημέρα ήταν εντυπωσιακά μεγάλος και
εγείρει προβληματισμό. Με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
πραγματοποιήθηκε η τρίτη δράση
στην Σαντορίνη.
Κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
04-05/06/2022 οι 6 εθελοντές εργαζόμενοι του
Ομίλου, μαζί με 22 εθελοντές δύτες της Aegean
Rebreath και σε συνεργασία με το Λιμενικό
Ταμείο Σαντορίνης, με πολύ επιμονή, υπομονή και
εντατικές προσπάθειες στα σκοτεινά νερά του
Αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας, ανέσυραν
834 πλαστικά τεμάχια, 39 ρόδες και σαμπρέλες,
495 μεταλλικά αντικείμενα, 71 υφασμάτινα,
7 γυάλινα και 5,5 σάκους με διάφορα πλαστικά
υλικά. Κατά τη διάρκεια της απόΔρασης στη
Σαντορίνη πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική
ενημέρωση από την Attica Group και την Aegean
Rebreath σε παιδιά από το 1ο Σύστημα Προσκόπων
Θήρας και τον Ναυτικό Όμιλο Θήρας.
Επίσης παρακολούθησαν εργαστήριο
ανακύκλωσης πλαστικού από την ομάδα Athens
Makerspace. Η επόμενη προγραμματισμένη δράση
για το 2022 θα γίνει στην Πάρο στις 17 και 18
Σεπτεμβρίου.
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΘΑΛΆΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΝΑ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ ΡΑΓΔΑΊΑ
ΚΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ, ΈΩΣ ΤΟ 2050,
ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΌ ΣΤΙΣ ΘΆΛΑΣΣΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΑ ΨΆΡΙΑ

1

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΌΣ / FIRST STOP

ΝΑΞΟΣ / NAXOS

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Ι Χ Α Ν / T H E Y PA R T I C I PAT E D

31

εθελοντές
εργαζόμενοι του Ομίλου

29

εθελοντές
της Aegean Rebreath

volunteers of Aegean Rebreath

Attica Group’s employees

ΣΥΝΈΛΛΕΞΑΝ / COLLECTED

2.811

ανακυκλώσιμα
υλικά
recyclable items

5,5

σάκους με
πλαστικές σακούλες
sacks of plastic bags

1

σάκος
με σχοινιά
sack of ropes

40

κιλά
δίχτυα
kilos of nets

THE DESTRUCTION OF THE MARINE ENVIRONMENT
UNFORTUNATELY CONTINUES TO INCREASE
RAPIDLY AND IN ACCORDANCE WITH THE
FORECASTS, BY 2050, PLASTIC IN THE SEAS
WILL BE MORE FROM FISH

2

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΑΘΜΌΣ / SECOND STOP

ΚΩΣ / KOS

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Ι Χ Α Ν / T H E Y PA R T I C I PAT E D

45

εθελοντές
εργαζόμενοι του Ομίλου

25

εθελοντές
της Aegean Rebreath

ΣΥΝΈΛΛΕΞΑΝ / COLLECTED

2.389

ανακυκλώσιμα
υλικά
recyclable
items

5,5

σάκους με
διάφορα πλαστικά
sacks with plastic
materials

3

ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΑΘΜΌΣ / THIRD STOP

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ / SANTORINI

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Ι Χ Α Ν / T H E Y PA R T I C I PAT E D

volunteers of Aegean Rebreath

Attica Group’s employees

Attica Group’s series of environmental initiatives
started in Naxos, where, on Saturday and Sunday, 13
and 14 November 2021, 31 of Attica Group’s employeevolunteers, together with Aegean Rebreath’s 29
volunteers and the “Naxos Wildlife Protection”
Association – in collaboration with the Municipality of
Naxos and with the participation of islanders and a
group from the Naxos Branch of the Greek Girl-Guides
Association – collected and classified 2,811 recyclable
items of everyday use, including 5.5 sacks of plastic
bags, 1 sack of ropes and 40 kilos of nets, from the
cleaning of Laguna beach and the seabed of the fishing
shelter at Naxos Town.
The next destination was the island of Kos.
On Saturday, 16th of April 2022, 45 of Attica Group’s
employees, 25 volunteers of Aegean Rebreath and
of the NGO “NISYRIOS”, in collaboration with the
Municipality of Kos and Kos Port Authority, worked
in Psalidi beach and in the marina next to the Port of
Kos. During the action, the volunteer divers collected
from the seabed: 2.389 recyclable items, 50 tyres and
inner tubes, 1 boat 4m long, 1 recycle bin, 11 bicycles,
1,5 sacks of foam material and 5,5 sacks of diverse
plastic materials. The volume of the materials collected
in one day was disconcerting. On the occasion of
World Environment Day, the third action took place
in Santorini. During the weekend 04-05/06/2022,
6 of Attica Group’s employee-volunteers, together
with Aegean Rebreath’s 22 volunteer divers, in
collaboration with the Port Authority of Santorini, with
great perseverance, patience, and intensive efforts
in the dark waters of the Vlychada fishing shelter,
collected 834 plastic pieces, 39 wheels and tubes,
495 metal objects, 71 textile items, 7 glass and 5.5
bags with various plastic materials. During this action
in Santorini, an educational briefing was held by the
Attica Group and Aegean Rebreath to children from the
1st Scout system of Thera and the Thera Nautical Club.
They also attended a plastic recycling workshop by the
Athens Makerspace team. The next scheduled action
will take place in Paros on September 17 and 18 2022.

6

22

εθελοντές
εργαζόμενοι του Ομίλου

εθελοντές
της Aegean Rebreath

volunteers of Aegean Rebreath

Attica Group’s employees

ΣΥΝΈΛΛΕΞΑΝ / COLLECTED

1,5

σάκος με
αφρώδες υλικό
sack of foam
material

11

1
50

ποδήλατα
bicycles
βάρκα 4μ.
boat 4m.
ρόδες
tyres

834

πλαστικά
τεμάχια
plastic
pieces

71

5,5

υφασμάτινα σάκους με διάφορα
αντικείμενα
πλαστικά
bags with various
textile
plastic materials
items

39

ρόδες και σαμπρέλες
wheels and tubes
γυάλινα αντικείμενα
glass objects

7
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Photo: Maria Evangelou - LUFT+STAHL Aerial

AGISTRI
ΑΓΚΊΣΤΡΙ

Το Αγκίστρι σε απόσταση λιγότερη από
μία ώρα από την Αθήνα, με τα πεύκα να
φθάνουν έως τη θάλασσα και τις εξωτικές
παραλίες με τα καταγάλανα, πεντακάθαρα
νερά, θα γίνει ο αγαπημένος σας προορισμός
έστω και για μονοήμερες αποδράσεις.
Agistri, located at a distance less than
an hour from Athens, with the pine trees
reaching the sea and the exotic beaches
with blue, crystal-clear waters, it will become
your favorite destination even for one-day
getaways.
Πληροφορίες & Κρατήσεις / Info & Reservations

www.hsw.gr
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SUSTAI NAB I LIT Y

Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΊΝΑΙ ΥΠΌΘΕΣΗ ΌΛΩΝ ΜΑΣ!

PROTECTING THE ENVIRONMENT IS EVERYONE’S BUSINESS!
By Vicky Apostolopoulou

ΔΥΣΤΥΧΏΣ, ΕΜΕΊΣ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ,
ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΔΕΝ ΉΜΑΣΤΑΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΟΊ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΈΣ»
ΤΗΣ ΓΗΣ. ΠΛΗΓΏΣΑΜΕ ΠΟΛΎ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΎΜΕ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΑΜΕ ΠΟΛΛΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ.

UNFORTUNATELY, WE HUMANS,
ALL THESE YEARS HAVEN’T
BEEN VERY GOOD “STEWARDS”
OF THE EARTH. WE HURT THE
ENVIRONMENT WE LIVE IN AND
CREATED A LOT OF PROBLEMS.

ΉΡΘΕ ΛΟΙΠΌΝ Η ΏΡΑ, ΌΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΆΞΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈΣ ΜΑΣ ΣΥΝΉΘΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΉΣΟΥΜΕ ΈΝΑΝ ΠΙΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΤΡΌΠΟ ΖΩΉΣ, ΈΤΣΙ ΏΣΤΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΈΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΠΑΡΑΔΏΣΟΥΜΕ ΈΝΑΝ ΠΙΟ «ΥΓΙΉ»
ΠΛΑΝΉΤΗ ΣΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ.

THE TIME HAS COME FOR ALL OF
US TO CHANGE OUR DAILY HABITS
AND ADOPT A MORE ECOLOGICAL
LIFESTYLE, SO AS TO PROTECT
THE ENVIRONMENT AND DELIVER
A «HEALTHIER» PLANET TO
FUTURE GENERATIONS.
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Τ

α καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι
κάποιος «ήρωας» για να σώσει τον πλανήτη.
Αν υιοθετήσουμε έστω και μερικές από τις
ακόλουθες αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες,
θα βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ανακυκλώνουμε
Αφού διαχωρίσουμε στο σπίτι μας τα ανακυκλώσιμα
υλικά(χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνο) από τα
απορρίμματα, τα πηγαίνουμε σε έναν από τους μπλε
κάδους που υπάρχουν στη γειτονιά μας, αφού φυσικά
τα έχουμε καθαρίσει από τυχόν υπολείμματα.

Αποφεύγουμε συσκευασίες και είδη μιας χρήσης.
Σκεφτείτε πόσα άτομα βλέπουμε κάθε μέρα να
χρησιμοποιούν μπουκάλια ή κυπελάκια, καλαμάκια,
σακούλες και σκεύη μιας χρήσης. Ολο αυτό το
πλαστικό μιας χρήσης πρέπει να πάει κάπου,
πράγμα που έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο
έδαφός και στις θάλασσές μας. Προτιμάμε λοιπόν
επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα (μπουκάλια,
παγούρια, σακούλες κλπ) και τα χρησιμοποιούμε
όσο πιο συχνά γίνεται. Το αποτέλεσμα θα είναι
λιγότερα σκουπίδια και προστασία του περιβάλλοντος.

Δίνουμε στα ρούχα μας μια «δεύτερη ευκαιρία».
Μπορούμε να γίνουμε δημιουργικοί με τα
άχρηστα ή ανεπιθύμητα ρούχα και αξεσουάρ
μας, μετατρέποντας τα «σκουπίδια» σε θησαυρό.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το καταφέρουμε:
1. Αναζητάμε στη γειτονιά μας τους ειδικούς κάδους
αποκλειστικά για ρούχα και παπούτσια όπου
μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε.
2. Τα δωρίζουμε (αν φυσικά είναι σε καλή
κατάσταση) σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη,
σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ιδρύματα και
όπου αλλού κρίνουμε ότι θα βοηθήσουν.
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3. Μ
 εταποιούμε τα ρούχα μας. Η δημιουργία ενός
«καινούργιου» ρούχου, είναι κάτι που μας θα μας
ανταμείψει ποικιλοτρόπως. Όχι μόνο θα κρατήσει
τα αντικείμενα έξω από τον κάδο, αλλά μπορεί να
αποτρέψει και την αγορά νέων, οπότε και χρήματα
θα γλυτώσουμε και θα αποφευχθεί η δημιουργία
νέων για την οποία χρειάζεται η κατανάλωση
πολλών φυσικών πόρων.

Χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό.
Η εξοικονόμηση νερού στο σπίτι είναι ένας από τους
καλύτερους και ευκολότερους τρόπους προστασίας
του περιβάλλοντος, αρκεί να κάνουμε μερικά απλά
πράγματα, όπως:
1. Κλείνουμε τη βρύση ενώ βουρτσίζουμε
τα δόντια μας ή ξυριζόμαστε.
2. Επισκευάζουμε τις βρύσες που παρουσιάζουν διαρροή.
3. Ξεχνάμε το μπάνιο στην μπανιέρα
και προτιμάμε το ντους.

Εξοικονομούμε ηλεκτρική ενέργεια.
Οποτεδήποτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερη
ηλεκτρική ενέργεια, είναι μια νίκη για τον πλανήτη.
Δοκιμάζουμε μερικές από αυτές τις παρακάτω μεθόδους
που είναι γρήγορες και πρακτικές λύσεις προκειμένου να
εξοικονομήσουμε ενέργεια στο σπίτι μας:
1. Αλλάζουμε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με
ενεργειακά αποδοτικότερους (LED).
2. Κ
 λείνουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από
τον γενικό πίνακα τροφοδοσίας ρεύματος και
δεν τις αφήνουμε στην αναμονή όταν δεν τις
χρησιμοποιούμε.
3. Κλείνουμε τα φώτα των δωματίων του σπιτιού μας
όταν δεν βρισκόμαστε σε αυτά.
4. Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο ρούχων και πιάτων
μόνο όταν ο κάδος είναι γεμάτος.
5. O
 ταν αγοράζουμε μια καινούργια ηλεκτρική συσκευή,
επιλέγουμε ένα μοντέλο λιγότερο ενεργοβόρο.
6. Συντηρούμε το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και
κλιματισμού.
7. Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα για να
αποφύγουμε τις διαρροές αέρα.
8. Χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες οροφής για την
κυκλοφορία ζεστού αέρα το χειμώνα και κρύου αέρα
το καλοκαίρι. ●

IS EVERYONE’S BUSINESS!

T

he good news is that you don’t have to be a
«hero» to save the planet. If we adopt even
some of the following changes in our daily
habits, we will help protect the environment.

We recycle
After separating in our home the recyclable
materials (paper, plastic, glass, and aluminum) from
the waste, we take them to one of the blue bins
they exist in our neighborhood after having cleaned
them of any residues.

only we will keep the items out of the garbage
bin, but we can also prevent buying new ones.
In this way we will save money and avoid the
creation of new ones for which a lot of natural
resources are needed to produce them.

Conserve water
Saving water at home is one of the best and easier
ways to protect the environment, as long
as we do a few simple things, like:
1. We turn off the tap while brushing
our teeth or shaving.
2. We fix the leaking faucets.
3. We prefer taking a shower instead of a full bath.

ΕΊΝΑΙ ΥΠΌΘΕΣΗ ΌΛΩΝ ΜΑΣ!

Avoid items of single-use.
Think about how many people we see each day using
bottles or cups, straws, bags, and disposable utensils.
All this single-use plastic has to go somewhere,
which has a devastating effect on land and on our
seas. So we prefer reusable objects (bottles, flasks,
bags, etc.) and we use them as much as possible.
The result will be less garbage and environmental
protection.

We give our clothes a “second chance”.
We can be creative with useless or unwanted clothes
and our accessories, turning the “garbage” into a
treasure. There are many ways to do it:
1. We look in our neighborhood for special bins
exclusively for clothes and shoes where we can
recycle them.
2. We donate them (if they are in good condition)
to people who they are in need, in charities,
foundations, and wherever else we think that they
will help.
3. We process our clothes. Creating a “new” outfit is
something that will reward us in many ways. Not

We save electricity.
Whenever we can use less electricity, it is a victory
for the planet. We try some of the below methods,
which are quick and practical solutions to save
energy in our home:
1. We change incandescent lamps with more
energy-efficient ones (LED).
2. We turn off all electrical appliances from the
general power supply panel and not put them on
hold when we’re not using them.
3. We turn off the lights in the rooms of our house
when we are not inside.
4. We use the washing machine and dishwasher
only when the bucket is full.
5. When buying a new electrical household
appliance, we chose a more energy efficient
model.
6. W
 e maintain the heating, ventilation,
and air conditioning system.
7. We insulate the doors and windows
to avoid air leaks.
8. We use ceiling fans to circulate hot air
in winter and cold air in summer. ●
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MARKET NEWS
STRAWBAR
TO 100% STRAWBERRY EAU DE VIE

Θα σας κατακτήσει από την πρώτη γουλιά!

Α

ν είστε λάτρεις της φράουλας, το STRAWBAR θα σας
κατακτήσει. Είναι το νέο premium απόσταγμα, φτιαγμένο
100% από φράουλες fragaria vesca, τη φημισμένη ποικιλία
του ορεινού οικοσυστήματος της Φλώρινας. Η απόσταξή του
“σέβεται” απόλυτα την πρώτη ύλη που θα “γεμίζει” τη γεύση σας
από την πρώτη γουλιά. Το απολαμβάνουμε σε cocktail ή μόνο του
για να γευτούμε την αληθινή φύση ενός 100% Strawberry Eau de
Vie. Το STRAWBAR ORIGIN, διπλής απόσταξης (40% abv) και το
STRAWBAR PLATINUM, τριπλής απόσταξης (45% abv) διατίθενται
online (https://strawbar.gr//).

THE 100% STRAWBERRY EAU DE VIE

Will conquer you from the first sip

I

f you are a strawberry lover, STRAWBAR will conquer you. It
is the new premium distillate, made 100% from fragaria vesca
strawberries, the famous variety of the mountain ecosystem of
Florina. Its distillation “fully respects” the raw material that will
“fill” your taste from the first sip. We enjoy it in a cocktail or by
itself in order to taste the true nature of a 100% Strawberry Eau
de Vie. STRAWBAR ORIGIN, double distillation (40% abv) and
STRAWBAR PLATINUM, triple distillation (45% abv) available
online (https://strawbar.gr//)

strb.
TO ΝΈO VEGAN BEAUTY BRAND

Για φυσική ομορφιά!

Α

ν επιλέγετε προϊόντα ομορφιάς με συστατικά φυσικής
προέλευσης με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα,
σημειώστε: strb. Στο νέο vegan beauty brand θα βρείτε
φράουλα, μήλο, πατάτα, έλαιο jojoba, λυκίσκο, μέντα αλλά και
καπνό, σε 6 πολύτιμα προϊόντα για το πρόσωπο και το σώμα.
Εμπνευσμένα από τη φύση και ελεγμένα από την επιστήμη,
τα strb παράγονται αποδεικνύοντας εργαστηριακά τις
ιδιότητες μιας φυσικής πρώτης ύλης. Εστιάζουν στην κυκλική
οικονομία και στο μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μας
βοηθούν να είμαστε όμορφοι σε έναν όμορφο κόσμο!
Βρείτε τα στο https://strb-beauty.gr

TΗΕ ΝΈW VEGAN BEAUTY BRAND

For natural beauty

I

f you choose beauty products with ingredients of natural
origin with proven efficiency, note: strb. In the new vegan
beauty brand, you will find strawberry, apple, potato, jojoba oil,
hops, mint and also tobacco, in 6 valuable products for the face
and body. Inspired by nature and tested by science, the strb.
produced by proving the properties of a natural raw material
in the laboratory. They focus on circular economy and reduced
environmental footprint. They help us be beautiful in a beautiful
world! Find them at https://strb-beauty.gr
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MARKET NEWS
4-6H & 14-18H
ΣΤΑ ΡΟΖΈ ΤΗΣ GAIA WINES

οι ώρες μετρούν… απολαυστικά

Γ

ια όλους όσους αναζητούν την απόλαυση στα ροζέ κρασιά,
η GAIA WINES προτείνει, τα 4-6h και 14-18h. Tα ονόματά
τους σηματοδοτούν και τη διαφορετικότητά τους, αφού μας
συστήνουν ευρηματικά τον τρόπο δημιουργίας τους. Τις ώρες,
δηλαδή, που συνυπάρχει ο μούστος με τους φλοιούς των
σταφυλιών στις ψυχόμενες δεξαμενές του οινοποιείου της
εταιρείας στη Νεμέα. Ώρες που μετρούν και μετρούνται ώστε
το Αγιωργίτικο να αποκτήσει την απόχρωση, αλλά και την
πολυδιάστατη προσωπικότητα που κρύβεται πίσω από το κάθε
όνομα.

AT ROSE GAIA WINES

The hours count... delightfully

F

or all those who seek pleasure in rose wines, GAIA WINES
suggests 4-6h and 14-18h. Their names also mark their
diversity, since they inventively recommend the way they are
created. That is the hours that they must coexist with the husks
of the grapes in the cooled tanks of the company's winery in
Nemea. Hours that count and are measured so that Agiorgitiko
acquires the nuance, but also the multidimensional personality
that hides behind each name.

«ΕΠΙΛΟΓΗ»
Η κτηματομεσιτική “ΕΠΙΛΟΓΗ” σας στην Πάτρα!

Τ

ο κτηματομεσιτικό γραφείο
«ΕΠΙΛΟΓΗ» δραστηριοποιείται
στην Πάτρα και την ευρύτερη
περιοχή από το 1993 σε πωλήσεις και
αγορές ακινήτων με ειδίκευση στα
επαγγελματικά ακίνητα – καταστήματα – οικόπεδα. Με την
πολυετή πείρα στον κλάδο της κτηματαγοράς, αναλαμβάνει άμεσα
και υπεύθυνα την πώληση του ακινήτου σας. Κύριος στόχος
του γραφείου είναι η προσέγγιση και αναβάθμιση των σχέσεών
του μαζί σας, και η δέσμευσή του ότι θα είναι πάντα αξιόπιστο
απέναντί σας, σεβόμενο πάνω από όλα τις επιδιώξεις σας.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΕΠΙΛΟΓΗ»
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 228, ΠΑΤΡΑ
Τ: 6907558832 / 6932731818

T

he real estate agency "EPILOGI" is active in Patras and
the wider region since 1993 in sales and property purchases
with specialization in commercial real estate –
shops-plots. With many years of experience in the field of
real estate, undertakes directly and responsibly to sell your
property. The main objective of the office is to approach and
upgrade its relationship with you, and its commitment that it
will always be trustworthy to you, respecting above all your
aspirations.

REAL ESTATE AGENCY "EPILOGI"
AKROTIRIOU 228, PATRAS
T: 6907558832 / 6932731818
82
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ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ

Thessi Megali Avli, 19001 Keratea P.O. Box 60019. Attica / Greece
Ε.: info@electrified.gr Τ.: +30.210.2203536

www.electrified.gr

ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ
ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΔΩ
WELCOME ON BOARD

YOUR VACATION BEGINS HERE

www.superfast.com
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H ETΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
OUR COMPANY

Η Superfast Ferries, μέλος της Attica Group, με τα υπερσύγχρονα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία
της μετατρέπει κάθε θαλασσινό σας ταξίδι σε μια εμπειρία που θα θυμάστε με χαρά,
μια διαδρομή από στιγμές που θα θέλετε να μοιραστείτε.
Superfast Ferries, a member of Attica Group, with its ultra-modern vessels
makes every trip an experience for you to remember, a journey full of moments you wish to share.
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Κ

ανένα μικρό ή μεγάλο ταξίδι σας, δεν είναι μια απλή
μετάβαση. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας ή
ο λόγος που ταξιδεύετε, σκοπός μας είναι να κάνουμε
την εμπειρία του ταξιδιού σας απολαυστική, αξέχαστη
και άνετη. Η Superfast Ferries, μέλος της Attica Group,
δραστηριοποιείται στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας συνδέοντας
καθημερινά την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα με τα λιμάνια της
Ανκόνα, του Μπάρι και της Βενετίας (σε συνεργασία με την
ANEK LINES). Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου,
πραγματοποιούνται δρομολόγια και μέσω Κέρκυρας. H Attica
Group είναι ένας Ελληνικός Ναυτιλιακός Ομιλος, με στόλο 32
υπερσύγχρονων πλοίων και διεθνή παρουσία, που προσφέρει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών,
οχημάτων και φορτηγών. Συγκεκριμένα δραστηροποιείται μέσω
των εταιρειών SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES,
HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK. Τα πλοία
του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες , σε 60 μοναδικούς
προορισμούς, προσεγγίζοντας 72 λιμάνια. Ενας πρωτοπόρος
στην επιβατηγό ναυτιλία, με δραστηριότητες που λειτουργούν
προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών,
περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν
προστιθέμενη αξία στους μετόχους και τους εργαζόμενους.
Με στρατηγικό προσανατολισμό σε πολιτικές φιλικές προς το
περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εργάζεται με γνώμονα ένα
καλύτερο αύριο τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό
περιβάλλον, τόσο στο παρόν όσο και στο απώτερο μέλλον. Η
Attica Group, ο μεγαλύτερος Ομιλος στον κλάδο του στην Ελλάδα,
ο τρίτος μεγαλύτερος στη Μεσόγειο και ανάμεσα στους δέκα
μεγαλύτερους στην Ευρώπη, επενδύει συνεχώς στο μέλλον. Γιατί
πρωτοπορία, είναι μια πορεία που δεν τελείωνει ποτέ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Attica Group εντός του 2022
πρόκειται να παραλάβει τρια (3) υπερσύγχρονα πλοία τύπου Aero
Catamaran, σύγχρονης αισθητικής με καινοτόμα χαρακτηριστικά
και φιλικότερα προς το περιβάλλον που αναβαθμίζουν πλήρως
της προσφερόμενες υπηρεσίες. Η επένδυση αυτή συμβάλει
καθοριστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
στη σταδιακή μετάβαση σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη οκονομία.

N

o journey, big or small, is just a simple matter of
transportation. No matter what is your destination
or the reason you travel, our aim is to give you an
enjoyable and comfortable experience that you will
never forget. Superfast Ferries, a member of Attica Group,
operates in the Italy-Greece routes offering daily connections
between the Italian ports of Ancona, Bari and Venice and the
Greek ports of Patras and Igoumenitsa (jointly operated with
ANEK LINES). During the summer period, Superfast Ferries also
offers connections from Italy to the Greek island of Corfu. Attica
Group, a Greek shipping group with a fleet of 32 state-of-theart vessels and an international presence, offering high-quality
maritime transport services for passengers, cars and trucks. The
Group operates through the companies SUPERFAST FERRIES,
BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS and AFRICA
MOROCCO LINK. Its fleet vessels travel to 4 countries, 60 unique
destinations, approaching 72 ports.
A pioneer in passenger shipping, with operations that benefit
its partners and local communities, limit its environmental
footprint and create added value for shareholders and
employees. Strategically oriented by ambitious environmental
and sustainability policies, committed to working towards a
better tomorrow for humanity and the natural environment,
both in the present and in the distant future. Attica Group –
Greece’s largest group in the sector, the third largest in the
Mediterranean, and in the top 10 in Europe – constantly invests in
the future. Because innovation is a course we chart with respect
and quality as our compass. Last but not least, Attica Group
in 2022 will take delivery of 3 state-of-the-art Aero Catamaran
of ultra-modern design with innovative features and more
environmentally friendly that will upgrade significantly the travel
experience. The said investment contributes to the reduction of
the environmental footprint and thus to the gradual transition of
Attica Group to a greener and more sustainable economy.

ΒΡΑΒΕΊΑ & ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ

AWARDS & DISTINCTIONS

Η αναγνώριση και
επιβράβευση των
προσπαθειών της
Attica Group αποτελεί
σημαντική ηθική
ικανοποίηση για
τον Όμιλό μας, ενώ
ταυτόχρονα τονίζει τη
δέσμευση να συνεχίσει
να εφαρμόζει σχετικές
πρακτικές.

Recognizing and rewarding
the efforts of Attica
Group is a major moral
satisfaction for our
Group while stressing
the commitment to
continue to apply relevant
practices.
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H KOUΛΤΟΥΡΑ ΜΑΣ
OUR CULTURE

Το Oραμά μας

Our Vision

Η ενίσχυση της ηγετικής θέσης
και αξίας του Ομίλου με κερδοφόρα επέκταση
σε νέες αγορές και δραστηριότητες, παρέχοντας
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ξεπερνούν
τις προσδοκίες της αγοράς

To strengthen the Group’s leading position
and value, through profitable expansion
into new markets and activities, as well as provide
high quality services which exceed
market expectations

Οι Αξίες μας

Οur Values

ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ I ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ I ΠΟΙΌΤΗΤΑ

INNOVATION I TRANSPARENCY
INTEGRITY I RESPONSIBILITY
RELIABILITY I QUALITY
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TO MEΓΕΘΟΣ ΜΑΣ
OUR SIZE

Είμαστε ο μεγαλύτερος ακτοπλοϊκός 'Ομιλος στην Ελλάδα,
ο τρίτος στη Μεσόγειο θάλασσα και μεταξύ των 10 μεγαλύτερων στην Ευρώπη.
We are the largest passenger shipping group in Greece,
the third in the Mediterranean Sea and among the largest in the Europe.

26

1,74 εκατ./million
32
4,4 εκατ./million
373 χιλ./thousand
870 χιλ./thousand
€426 εκατ./million
€347,9 εκατ./million
€1,6 εκατ./million
1.688
53,6%
100%
1,8 δισ./billion
474.000 μέλη/members
€20,6 εκατ./million
98,1 τόνοι/tons

Xρόνια παρουσίας στις θάλασσές μας
Υears of presence in our seas
ναυτικά μίλια το χρόνο (78 φορές το γύρο της γής)
nautical knots annually (78 times around the Earth)
Yπερσύγχρονα πλοία
Modern vessels
Επιβάτες
Passengers
Φορτηγά οχήματα
Freight units
Ι.Χ. οχήματα
Private vehicles
Oικονομική αξία που κατανέμεται
Economic value distributed
Kύκλος εργασιών
Turnover
Κοινωνική συνεισφορά
Social contribution
Eργαζόμενοι
Employees
Γυναίκες στα γραφεία και 5,6% στα πλοία
Women working in land and 5,6% in ships

173

Eπιθεωρήσεις πλοίων για μέτρα
προστασίας κατά της πανδημίας
και 52 για υγιεινή
και ασφάλεια τροφίμων
Vessel inspections for COVID19
protection measures and 52
for food hygiene and safety.

Eργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης
Full time employees
Επενδύσεις σε νέα πλοία
Ιnvestment in new vessels
Στο πρόγραμμα Πιστότητας και Επιβράβευσης seasmiles
Ιn the Loyalty & Reward programme seasmiles
Περιβαλλοντικές επενδύσεις
Εnvironmental investment
Δωρεάν μεταφορά υλικών για ανακύκλωση
Οf free-of-charge transported materials for recycling
Στοιχεία 2021 / Data 2021
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

ΤΊ ΠΕΤΎΧΑΜΕ ΤΟ 2021

RESPONSIBLE OPERATION. WHAT WE ACHIEVED IN 2021
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ΚΟΙΝΩΝΊΑ

SOCIETY

Διανείμαμε σχεδόν €426 εκατ.
σε οικονομική αξία

We distributed nearly €426 million
in economic value

 €87,3 εκατ. σε εργαζομένους (για μισθούς,
παροχές και ασφαλιστικές εισφορές).
 €56,8 εκατ. σε φόρους (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και λιμενικών τελών).
 €19,2 εκατ. σε παρόχους κεφαλαίου (για πληρωμές
τόκων και αποδόσεων).
 €19,2 εκατ. σε πράκτορες (για προμήθειες).
 €194 εκατ. σε προμηθευτές (για αγορές αγαθών και
υπηρεσιών).
 €1,6 εκατ. σε κοινωνία (για εκπτωτικά εισιτήρια,
κοινωνικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές).
 €47,9 εκατ. σε επενδύσεις.
 Υλοποιήσαμε ή υποστηρίξαμε 130 προγράμματα
κοινωνικής υποστήριξης και στο 100% των νησιών
που δραστηριοποιούμαστε.
 Την τελευταία τριετία συλλέξαμε 169 μονάδες
αίματος μέσω εθελοντικής αιμοδοσίας.
 Διαθέσαμε το 87,3% των συνολικών δαπανών
αγορών σε εγχώριους προμηθευτές.
 Διαθέσαμε το 18,6% των συνολικών δαπανών
αγορών σε μικρομεσαίους προμηθευτές (μέχρι 50
εργαζομένους).
 Το 10% των κριτηρίων επιλογής προμηθευτών
σχετίζεται με θέματα υπεύθυνης λειτουργίας.
 Επικοινωνήσαμε τον Κώδικα Δεοντολογίας
Προμηθευτών/Συνεργατών στο 100% των
προμηθευτών μας, ενώ το 66% ήδη υπέγραψε την
αποδοχή του.

€
 87.3 million to employees
(for salaries, benefits and insurance payments).
 €56.8 million for taxes
(including VAT and port taxes).
 €19.2 million to providers of capital
(for interest and return payments).
 €19.2 million to agents (for commissions).
€
 194 million to suppliers
(for purchases of goods and services).
 €1.6 million to society (for discount tickets,
implemented programs, sponsorships and donations).
 €47.9 million for investments.
 We implemented or supported 130 society support
programs, as well as in 100% of the islands we serve.
 We spent 87.3% of total procurement expenditure
to local suppliers.
 We spent 18.6% of total procurement expenditure to
small and medium-sized enterprises
(up to 50 employees).
 10% of supplier selection criteria
is related to their responsible operation.
 We communicated our Supplier Code of Conduct to
100% of our suppliers, with 66% already signing
its acceptance.

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

EMPLOYEES

Το 100% των εργαζομένων σε ανώτερες και ανώτατες
διοικητικές θέσεις είναι ελληνικής υπηκοότητας

100% of employees
in Director positions are Greek.

 Εκπαιδεύσαμε (τουλάχιστον μία φορά) το 70,8% και 12%
των εργαζομένων γραφείων και πλοίων αντίστοιχα.
 Αυξήσαμε τον αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
υλοποιήσαμε κατά 21%
 Το 31% του εργασιακού χρόνου πραγματοποιήθηκε
με τηλεργασία, ενώ πραγματοποιήθηκαν 10.903 online
συσκέψεις.
Δ
 εν παρουσιάστηκε καμία καταγγελία για τις συνθήκες
διαβίωσης των εργαζομένων στα πλοία μας.
 Το 100% των εργαζομένων μας έλαβαν την κανονική
τους άδεια εντός προγραμματισμού.
 Καλύψαμε το 15,4% των νέων θέσεων εργασίας στα
γραφεία από εσωτερικούς υποψήφιους.
 Υλοποιήσαμε εσωτερικά γυμνάσια σε θέματα Υγείας και
Ασφάλειας (όπως αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης) στο 100% των εργαζομένων στα πλοία μας.

 We trained (at least once) 70.8% and 12%
of our office and marine employees respectively
W
 e increased the number of training programs by 21%.
3
 1% of work was conducted remotely,
while 10,903 online meetings were conducted.
N
 o grievances regarding our marine employee
living conditions were filed.
 1 00% of our employees received their annual
leave, as planned.
W
 e covered 15.4% of permanent job openings
in offices by internal candidates.
W
 e conducted internal drills on Health and Safety
issues (such as response to emergency situations)
to 100% of marine employees.
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

ΤΊ ΠΕΤΎΧΑΜΕ ΤΟ 2021

RESPONSIBLE OPERATION. WHAT WE ACHIEVED IN 2021

ΔΙΟΊΚΗΣΗ

MANAGEMENT

 Έχουμε επικοινωνήσει τον Κανονισμό
Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
στο 100% των εργαζομένων μας στα γραφεία
 Έχουμε επικοινωνήσει τον Κανονισμό
Αντιμετώπισης της Διαφθοράς στο 100% των
εργαζομένων μας στα γραφεία.
 Έχουμε εκπαιδεύσει το 93% των εργαζομένων
γραφείων στον Κανονισμό Δεοντολογίας &
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.
 Εκπαιδεύσαμε το 12,7% των εργαζομένων
γραφείων στην αντιμετώπιση διαφθοράς.
 Δεν παρουσιάστηκε κανένα περιστατικό
παράβασης των βασικών αρχών και κανόνων
επαγγελματικής συμπεριφοράς.
 Δεν παρουσιάστηκε κανένα
περιστατικό διαφθοράς.
 Δεχτήκαμε 39 εξωτερικές επιθεωρήσεις των
Συστημάτων Διαχείρισης που χρησιμοποιούμε,
χωρίς να καταγραφεί περιστατικό μη
συμμόρφωσης.

W
 e have communicated our Regulation of
Professional Conduct & Business Ethics to 100%
of our office employees.
 We have communicated our Anti-corruption
Regulation to 100% of our office employees.
 We have trained 93% of office employees on our
Regulation of Professional Conduct & Business Ethics.
 We trained 12.7% of office employees on anticorruption.
 No violation cases concerning our main principles
and rules of professional behavior occurred.
 No corruption incidents occurred.
 We were subject to 39 external audits regarding our
Management Systems, with no recorded
non-compliance incident.
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ΠΕΛΆΤΕΣ

CUSTOMERS

 Ενημερώσαμε 97% των επιβατών που ήταν απαραίτητο (πάνω
από 818.000 επιβάτες) μέσω ενημερωτικών SMS για έγκαιρη
προσέλευση ή τροποποιήσεις ή ακυρώσειςδρομολογίων στις
γραμμές εσωτερικού και Αδριατικής.
 Το 97,4% των εγκαταστάσεων και πλοίων μας έχουν
πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 Τηρήσαμε τις ώρες αναχώρησης των πλοίων μας στο
83% των ρογραμματισμένων δρομολογίων και άφιξης
στο 61%.
 Η μέση βαθμολογία μέσω συσκευών αξιολόγησης
υπηρεσιών στα πλοία μας ανήλθε σε 4,2 με άριστα το 5.
 Υλοποιήσαμε εσωτερικά γυμνάσια και εκπαιδεύσεις
ασφάλειας επιβατών στο 100% των εργαζομένων στα
πλοία μας.
 Δεχτήκαμε 173 επιθεωρήσεις στα πλοία μας για μέτρα
προστασίας κατά της πανδημίας, 52 για υγιεινή και
ασφάλεια τροφίμων και 66 για εφαρμογή του Νόμου περί
καπνίσματος, χωρίς περιστατικό μη συμμόρφωσης.
 Συντηρούμε 5 εταιρικές ιστοσελίδες με πάνω από 2,3
εκατ. επισκέπτες το χρόνο και 2 εφαρμογές κινητών με
πάνω από 7.600 λήψεις το 2021.
 Αποστείλαμε πάνω από 387.000 ενημερωτικά μηνύματα
(SMS) στους επιβάτες μας.
 Αποστείλαμε συνολικά 2.892 ενημερώσεις για
εξυπηρέτηση επιβατών μας (1.375 για επιβάτες με
μειωμένη κινητικότητα, 2 για επιβάτες με ευαισθησία σε
αλλεργιογόνες ουσίες).
 Αυξήσαμε τα μέλη του προγράμματος πιστότητας
πελατών seasmiles κατά 16,8%.

 We informed 97% of passengers deemed necessary
(over 818,000 passengers) through information SMS
for early arrival at port or changes or cancellations of
scheduled journeys in Domestic and Adriatic Sea lines.
 97.4% of our premises and vessels have access for
people with disabilities.
 We kept 83% of our vessels’ departure times and 61%
of arrival times as scheduled.
 The average score registered through service
evaluation devices onboard our vessels reached 4.2 on
a 5 point scale.
 We conducted internal drills and trainings on
passenger safety to 100% of marine employees.
 We were subject to 173 vessel inspections for
protection measures against the pandemic, 52 for food
hygiene and safety and 66 for Anti-Smoking Law’s
implementation, with no non-compliance incident.
W
 e maintain 5 corporate websites, with over 2.3
million visitors annually and 2 mobile applications with
over 7,600 downloads in 2021.
 We sent over 387,000 information SMS to our
passengers.
 We sent overall 2,892 notifications to serve our
passengers (1,375 concerning passengers with reduced
mobility, 2 concerning passengers with sensitivity to
allergens).
W
 e increased our seasmiles Loyalty and Reward
program members by 16.8% Customers.

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ENVIRONMENT

 Παρήγαμε περίπου 4.380 KWh ηλεκτρική ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 Ενημερώσαμε το 100% των εργαζομένων μας για
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 Το 80% των οθονών και 60% των προσωπικών
και φορητών υπολογιστών που χρησιμοποιούμε
διαθέτουν προδιαγραφές εξοικονόμησης ενέργειας.
 Χρησιμοποιούμε ψυκτικά υγρά που δεν επηρεάζουν
τη στιβάδα του όζοντος (όπως R134a, R404a, R407a)
στο 100% των ψυγείων και καταψυκτών στα πλοία μας.
 Μειώσαμε την κατανάλωση πλαστικών σακουλών
στα γραφεία κατά 18,7%.
Ε
 νημερώσαμε δυνητικά πάνω από 1,2 εκατ. πελάτες
σε θέματα Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως
προστασίας του περιβάλλοντος.
Χ
 ρησιμοποιήσαμε 70% ανακυκλωμένο χαρτί για
όλους τους σκοπούς και 68% ανακυκλωμένα
toners/μελανοδοχεία.
Α
 υξήσαμε τη χρήση ανακυκλωμένου ή
πιστοποιημένου χαρτιού εμπορικής χρήσης στο 78%.
Μ
 εταφέραμε δωρεάν από Νησιά πάνω από 98
τόνους υλικών προς ανακύκλωση.
Υ
 λοποιήσαμε εσωτερικά γυμνάσια σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος στο 100% των
εργαζομένων στα πλοία μας.

 We produced approximately 4,380 KWh electricity
from renewable energy sources.
 We informed 100% of our employees on
environmental protection issues.
 80% of monitors and 60% of personal and
laptop computers we use have energy-saving
specifications.
 We use refrigerants that do not affect the ozone
layer (such as R134a, R404a, R407a) in 100% of
refrigerators and freezers onboard our vessels.
 We reduced the consumption of plastic bags in our
offices by 18.7%.
 We informed potentially over 1.2 million customers
on Corporate Responsibility and Sustainability
issues, such as environmental protection.
 We used 70% recycled paper for all purposes and
68% recycled toners/ink cartridges.
 We increased use of recycled or certified paper
for commercial use to 78% .
 We transported from Islands free-of-charge over
98 tonnes of materials for recycling.
 We conducted internal drills on environmental
protection issues to 100% of marine employees.
Route BY SUPERFAST FERRIES. 2022
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VENICE

ΤΟ ΔΊΚΤΥΌ ΜΑΣ
OUR NETWORK

ANCONA

ITALY
ROME

BARI

GREECE
CORFU

IGOUMENITSA

PATRAS
ATHENS

ΕΛΛΆΔΑ - ΙΤΑΛΊΑ

GREECE - ITALY

Η ΠΡΏΤΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΉ

FIRST CHOICE IN THE ADRIATIC SEA

Η Superfast Ferries δραστηριοποιείται στις
γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας και συνδέει
καθημερινά την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα
με τα λιμάνια της Ανκόνα, του Μπάρι και
της Βενετίας (σε συνεργασία με την ANEK
LINES). Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής
περιόδου, η Εταιρεία πραγματοποιεί
δρομολόγια και μέσω Κέρκυρας.

Superfast Ferries operates in the Italy-Greece
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routes offering daily connections between
the Italian ports of Ancona, Bari and Venice
and the Greek ports of Patras and Igoumenitsa
(jointly operated with ANEK LINES).
During the summer period, Superfast Ferries
also offers connections from Italy to the
Greek island of Corfu.

O ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ
OUR FLEET

SUPERFAST ΧΙ
BUILT IN GERMANY IN 2002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝO
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ 2002

SUPERFAST Ι & II
BUILT IN ITALY IN 2008/2009
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ 2008/2009

ASTERION II
BUILT IN JAPAN IN 1991
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟ 1991

PASSANGER
CAPACITY

VEHICLE CAPACITY

SPEED (kn)

LENGTH (m)

BREDTH (m)

DECKS

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

1821

ΟΧΗΜΑΤΑ

717

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (kn)

29

ΜΗΚΟΣ (μ.)

199,9

ΠΛΑΤΟΣ (μ.)

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ

PASSANGER
CAPACITY

VEHICLE CAPACITY

SPEED (kn)

LENGTH (m)

BREDTH (m)

DECKS

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

938

ΟΧΗΜΑΤΑ

783

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (kn)

24,2

ΜΗΚΟΣ (μ.)

199,1

ΠΛΑΤΟΣ (μ.)

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ

PASSANGER
CAPACITY

VEHICLE CAPACITY

SPEED (kn)

LENGTH (m)

BREDTH (m)

DECKS

720

ΟΧΗΜΑΤΑ

840

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (kn)

ΜΗΚΟΣ (μ.)

ΠΛΑΤΟΣ (μ.)

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

21,5

192,5

25

26,6

27

11

7

11
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Ανακαλύψτε τα ελληνικά νησιά με 'Eνα Μόνο Πάσο!
DISCOVER THE GREEK ISLANDS WITH JUST ONE PASS!

Τ

Greek Islands
Pass Guide

T

α Interrail & Eurail Greek Islands
he Interrail & the Eurail
Pass 6 ημερών ή 4 ημερών σε
Greek Islands Pass 6 days
διάρκεια 1 μήνα, είναι «Κάρτες
or 4 days within 1 month
Μίας Χώρας» που επιτρέπουν στους
period, are οne Country Passes
δικαιούχους να ταξιδεύουν δωρεάν
that enable customers to travel
Go one stop further.
από το ένα ελληνικό νησί στο άλλο
free of charge from one Greek
με πλοίο. Πρόκειται για 2 κάρτες, που
island to the next by ferry. Two
παρέχουν ευελιξία στους κατόχους, ένα
passes that provide flexibility
πρωτοποριακό hop on hop off προϊόν!
to the owners, a pioneering hop
Οι κάτοχοι Interrail/Eurail Greek Islands
on hop off product!
Pass 6 ημερών, δικαιούνται ένα ταξίδι
Holders of the Interrail/Eurail
μετ’ επιστροφής μεταξύ ΕλλάδαςGreek Islands Pass 6 days, are
Ιταλίας σε κρεββάτι 4κλινης εσωτερικής
entitled to a round trip between
καμπίνας ή/και σε αεροπορικού τύπου
Italy-Greece in a 4 bed inside
καθίσματα ή/και σε κοιτώνες (όπου
cabin and/or aircraft type seats
υπάρχουν) και ταξίδια απλής μετάβασης,
and/or dormitories (where
σε Οικονομική Θέση, στα ελληνικά
available) and one-way
ferry trips, in Economy Class,
νησιά.
to the Greek islands.
Οι κάτοχοι Interrail/Eurail Greek Islands
Holders of the Interrail/Eurail
Pass 4 ημερών, δικαιούνται ταξίδια
Greek Islands Pass 4 days,
απλής μετάβασης, σε Οικονομική
We go to great lengths to ensure that the information in this guide is correct and
up-to-date. This information, however, can be subject to change without prior
are entitled to one-way
Θέση, στα ελληνικά νησιά. Τα ταξίδια
notice, and no guarantee can be made regarding its accuracy or completeness.
ferry trips, in Economy Class,
μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδοχικά ή μεμονωμένα.
to the Greek islands. The trips may be taken
Αναβάθμιση θέσης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα
consecutively or non-consecutively. Accommodation
Λιμενικά Γραφεία είτε στο Λογιστήριο του πλοίου, υπό την
upgrades can be arranged by the Port Offices or the
προϋπόθεση ύπαρξης διαθεσιμότητας. Ισχύει έκπτωση 30%
Chief Purser on board, subject to availability. Upgrades
για αναβάθμιση θέσης σε οποιαδήποτε κατηγορία – (εκτός
καμπίνας LUX). Για κάθε επιπλέον ταξίδι προς τα ελληνικά
are possible to any Cabin or Seat class, with a 30%
νησιά επιπλέον των 6 ή 4 ημερών και κατά τη διάρκεια ισχύος
discount (with the exception of LUX cabins). For any
1 μήνα της κάρτας, ισχύει έκπτωση 30% σε Οικονομική Θέση.
additional trips on the Greek domestic routes (more
Στις Κάρτες 6 ημερών συμπεριλαμβάνεται το ταξίδι με τρένο
than the 6 or 4 days included in the Pass & during the
και λεωφορείο από το λιμάνι της Πάτρας προς το λιμάνι του
1 month Pass validity), pass holders are entitled to 30%
Πειραιά και η επιστροφή.
discount in Economy Class.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
The train and bus journey from the port of Patras to
με τα Interrail και Eurail Greek Islands Pass,
the port of Piraeus and v.v. is included in the 6 days
επισκεφθείτε τις ηλ. διευθύνσεις:
Pass.
https://www.interrail.eu/en/interrail-passes/one-country-pass/
For more information regarding the Interrail and
greece-passes/greek-islands &
Eurail Greek Islands Pass, please visit:
https://www.eurail.com/en/eurail-passes/one-country-pass/
https://www.interrail.eu/en/interrail-passes/
greek-islands ή επικοινωνήστε απευθείας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ή
one-country-pass/greece-passes/greek-islands &
με οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρακτορείο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
https://www.eurail.com/en/eurail-passes/one-countryΕάν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να αποκτήσετε
pass/greek-islands, or contact directly any TRAINOSE
τον Σιδηροδρομικό σας Τίτλο Μεταφοράς σε οποιοδήποτε
train station, or any local travel agent cooperating
σιδηροδρομικό σταθμό ή εξουσιοδοτημένο πρακτορείο
with TRAINOSE. If you happen to be abroad, you can
πώλησης Σιδηροδρομικών Τίτλων Μεταφοράς στην Ευρώπη.
obtain your railway pass at any train station or licensed
Επιλέξτε τα νησιά της προτίμησής σας
agency in Europe.
και ταξιδέψτε δωρεάν!
Choose your destination islands
and travel free of charge!
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SEASMILES LOYALTY PROGRAMME

Ταξιδέψτε σε έναν κόσμο προνομίων
TRAVEL TO A WORLD OF PRIVILEGES

O

A

Όμιλος Attica Group σας καλωσορίζει στο
Πρόγραμμα Επιβράβευσης Seasmiles. Το
πρόγραμμα Seasmiles παρέχει ειδικές προσφορές
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που θα κάνουν
κάθε σας ταξίδι με εμάς, μια πραγματικά αξέχαστη
εμπειρία! Ταξιδέψτε με τη Superfast Ferries,
την Blue Star Ferries και την Hellenic
Seaways στις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας, στις
Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη,
στις Σποράδες, τα νησιά του Αργοσαρωνικού
και στα νησιά Β.Α. Αιγαίου, συλλέξτε 1 πόντο
για κάθε 1€ της αξίας του εισιτηρίου σας και
απολαύστε αποκλειστικά προνόμια, απλώς και μόνο, με
την επίδειξη της κάρτας σας!

ttica Group welcomes
you to Seasmiles Loyalty
Program Seasmiles
offers you unique benefits and
high quality services, which will
make every trip with us, a truly
unforgettable experience! Travel with
Superfast Ferries, Blue Star Ferries and
Hellenic Seaways between Greece and
Italy, Cyclades, Dodecanese, Crete, Sporades,
Argosaronikos islands and at North Aegean
islands, win 1 point for every 1€ of your ticket
value and enjoy exclusive privileges by simply presenting
your membership card!

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΊΣΤΕ 50 BONUS ΠΌΝΤΟΥΣ!

SIGN UP AND BE REWARDED WITH 50 WELCOME POINTS!

ΠΡΟΝΌΜΙΑ
 20% έκπτωση στα Silver & Gold μέλη του Seasmiles
για τα δρομολόγια Ελλάδας – Ιταλίας.
 Δωρεάν γεύματα/ποτά στα εστιατόρια
A La Carte με εξαργύρωση πόντων.
 Συλλογή πόντων από αγορές στα Bar, Self-Service,
Α La Carte εστιατόρια, καταστήματα.
 10% έκπτωση στα καταστήματα
εν πλω σε επιλεγμένα είδη.
 Εκπτώσεις σε μοναδικές υπηρεσίες που προσφέρονται
μέσω του επιλεγμένου δικτύου συνεργατών μας.
 10%-40% έκπτωση στα εισιτήρια Γραμμών Εσωτερικού.
 Δωρεάν εισιτήρια με εξαργύρωση πόντων.
 15% έκπτωση στα εστιατόρια Α
 La Carte.

BENEFITS
 20% discount on tickets for Silver & Gold members on
the Adriatic Sea routes.
 10%-40% discount on tickets at Domestic Lines Free
tickets with points’ redemption.
 Free meals/drinks at the A La Carte restaurants
with points’ redemption.
 Points collection from your purchases at the Bar,
the Self-Service and the Α La Carte restaurants and the
shops on board.
 15% discount at the Α La Carte restaurant.
 10% discount at the shops on board on selected items
 Discounts on unique services offered through our
selected network of partners.

Η νέα βιοδιασπώμενη κάρτα SEASMILES αποτελείται από
BIO-PVC, ένα υλικό τελευταίας γενιάς, αποικοδομήσιμο,
ανακυκλώσιμο και με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η αντικατάσταση και ανακύκλωση της πλαστικής
κάρτας για όλα τα Blue & Silver μέλη ή η έκδοση της
νέας βιοδιασπώμενης μπορεί να πραγματοποιηθεί στα
Seasmiles kiosks* που υπάρχουν εντός των πλοίων
εύκολα και γρήγορα. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το seasmiles.com, κατεβάστε το Seasmiles
app ή συνδεθείτε εν πλω στο πολυχρηστικό portal
@sea*. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης λύσεων τεχνολογίας
για την βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας εγκαινιάσαμε
το Seasmiles Chatbot του Προγράμματος Πιστότητας
Seasmiles. Μία πρωτοποριακή επικοινωνία με χρήση
τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, που αναβαθμίζει την
εξυπηρέτηση των μελών του προγράμματος βελτιώνοντας
την ταξιδιωτική τους εμπειρία.
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Η ανανεωμένη ιστοσελίδα της SUPERFAST FERRIES
συνδεδεμένη με την ενιαία πλατφόρμα κρατήσεων της BLUE
STAR FERRIES & HELLENIC SEAWAYS, παρέχει στο χρήστη
καινοτόμες δυνατότητες. Συνενώνοντας τρία διαφορετικά brands,
προσφέρει τη δυνατότητα online κρατήσεων για δρομολόγια
Αδριατικής και εσωτερικού και συμπεριλαμβάνει προτάσεις
ταξιδίων με αυτοκίνητο ή camper (Roadtrips) για προορισμούς
στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Συνδεθείτε στο www.superfast.
com και καντε την κράτησή σας on line απλά και γρήγορα.
BOOK AND SAIL!
Εγγραφείτε στα νέα και τις προσφορές της Superfast Ferries.

CLICK

The renewed SUPERFAST FERRIES website being connected
to the booking platform of BLUE STAR FERRIES & HELLENIC
SEAWAYS, provides the user with innovative options. Bringing
together three different brands, it offers the possibility of online
booking for Adriatic and domestic routes and includes travel

proposals by car or camper (Roadtrips) for destinations
in Italy and Greece. Book on line at www.superfast.com,
subscribe to our e-newsletter and offers of Superfast
Ferries.

JOIN US

πλοίο, επισκεφθείτε τη ρεσεψιόν για να
ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα
και μην ξεχάσετε να ζητήσετε το μοναδικό
μπλοκ ζωγραφικής και τις ξυλομπογιές
Fasteritos!

Μία ωραία περιπέτεια ξεκινάει μαζί με
τους Fasteritos! Εξερευνήστε το πλοίο και
ανακαλύψτε πού κρύβονται. Οι Fasteritos
είναι αφιερωμένοι στους μικρούς μας
επιβάτες, εκπαιδευμένοι να βοηθούν το
πλήρωμα του πλοίου και έτοιμοι να μάθουν
στα παιδιά διάφορα ναυτικά μυστικά. Δεν
είναι ποτέ σοβαροί, με μοναδική εξαίρεση
όταν περνά μπροστά τους ο καπετάνιος!
Εάν είστε οικογένεια με μικρά παιδιά και
ταξιδεύετε σε 3κλινη ή 4κλινη εξωτερική
καμπίνα, αναζητήστε στο επόμενο
ταξίδι σας τις ειδικά διακοσμημένες
οικογενειακές καμπίνες με τους
Fasteritos*! Διατίθενται σε περιορισμένο
αριθμό. Με την επιβίβασή σας στο

Set out on a great adventure with
Fasteritos! Explore the vessel and discover
where they’re hidden. Just for our younger
passengers, Fasteritos are specially trained
to help the vessel’s crew and are ready to
teach children the various secrets of life
at sea. And they never take things too
seriously - unless the captain’s around!!!
If you’re a family with young children
travelling in a 3 or 4 bed outside cabin*, for
your next trip ask for a special family cabin
with Fasteritos! Once you have boarded
the vessel, ask the reception about
availability and don’t forget to pick up the
great Fasteritos colouring book and pencils!

Καμπίνες PURE
PURE CABINS

Οι καμπίνες PURE* διαθέτουν
ειδικά σχεδιασμένο σύστημα
καθαρισμού του αέρα και των
επιφανειών για τον καλύτερο ύπνο
που έχετε κάνει εδώ και καιρό!
PURE* cabins are treated with
cutting-edge process that purifies
the air and surfaces for the best
sleep you have had in a long time!

*Διαθέσιμες στα SF XI
* Δεν είναι διαθέσιμο στο ASTERION II
Not available on ASTERION II

σε περιορισμένο αριθμό
Limited number available on SF XI

The new biodegradable SEASMILES card is made of BIOPVC, a latest generation material, degradable and recyclable,
with low environmental impact. Replacing and recycling
the plastic card for all Blue & Silver members or issuing
the new biodegradable can be done easily and quickly at
the Seasmiles kiosks* on board. For more information
visit seasmiles.com or download the Seasmiles app or
while on board, connect to the infotainment portal @sea.
In the context of utilizing technology solutions to enhance
the travel experience we have launched the Seasmiles
Chatbot of the Seasmiles Loyalty Programme. A pioneering
communication using Artificial Intelligence technology that
improves services to the members of the program and
enhances their travel experience.

Αναζητήστε τα Seasmiles Kiosks* στα
πλοία της Superfast Ferries! Εδώ μπορείτε
να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή στο
πρόγραμμα Seasmiles και να εκτυπώσετε
την Blue bio κάρτα σας άμεσα. Αν είστε ήδη
μέλη, μπορείτε να ενημερωθείτε για τους
πόντους σας, να εκτυπώσετε την Blue ή
Silver bio κάρτα σας ή να αντικαταστήσετε την πλαστική Blue
ή Silver με τη νέα βιοδιασπώμενη biocard.
Visit the Seasmiles Kiosks* available on Superfast Ferries
vessels, where you can sign up quick & easily and print your
Blue biocard immediately while on board. If you are already
a member, you may check your points balance, print your
Blue or Silver biocard or switch your Blue or Silver plastic
card with the brand new Biocard.

* Not available on ASTERION II

* Δεν είναι διαθέσιμο στο ASTERION II
Not available on ASTERION II
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Κρατήστε επαφή
STAY CONNECTED

Στα δρομολόγια της Αδριατικής
μπορείτε να τηλεφωνείτε και να
δέχεστε κλήσεις, να στέλνετε
και να λαμβάνετε μηνύματα και
δεδομένα σε όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού*.
Η υπηρεσία περιαγωγής παρέχεται
μέσω δορυφόρου και χρεώνεστε
απευθείας από την εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας που είστε
συμβεβλημένοι. Ισχύουν ειδικές
χρεώσεις για τη συγκεκριμένη
υπηρεσία. Εάν δεν επιθυμείτε να
τη χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε
κλείστε τη συσκευή σας όταν
εμφανιστεί η ένδειξη σύνδεσης
δορυφορικού δικτύου περιαγωγής,
στην οθόνη του κινητού σας.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρέωση της
υπηρεσίας, απευθυνθείτε στην
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που
είστε συμβεβλημένοι.
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Σερφάρετε στο ίντερνετ
SURF ON BOARD

During your journey on the
Adriatic, you can call and receive
calls, send and receive SMS and
data during the whole duration of
the trip*.
This is a special roaming service via
satellite for which you will be billed
directly by your GSM provider.
There is an extra charge for this
service so, if you do not wish to use
it please switch off your cell phone
as soon as connection to a satelite
roaming service appears on your
screen. For information about the
rates of this service please contact
your cellular network provider.

* Είναι απαραίτητη η σύνδεση περιαγωγής
Roaming subscription is mandatory.
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Πανευρωπαϊκός αριθμός Απαγόρευση καπνίσματος
NO SMOKING
εκτάκτου ανάγκης
EUROPEAN EMERGENCY NUMBER

Μείνετε συνδεδεμένοι στο Internet
καθόλη την διάρκεια του ταξιδιού
σας. Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο
και κρατήστε επαφή με όλους στα
Social Media. Eπισκεφτείτε το @sea*,
επιλέξτε το πακέτο που επιθυμείτε και
προμηθευτείτε την κάρτα πρόσβασης
από τη ρεσεψιόν.
Stay connected to the Internet
during your entrire trip. Surf the web
and stay in contact with everyone on
Social Media. Visit the portal @sea*,
chose the connection package of your
choice and purchase your access card
at the Reception Desk.and choose the
connection package of your choice.
* Για το πλοίο ASTERION II
συνδεθείτε στο www.getwifi.no
On Asterion II please visit the Internet
wifi portal www.getwifi.no
100

Route BY SUPERFAST FERRIES. 2022

Οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε μέσα
στην EE, σε περίπτωση εκτάκτου
ανάγκης μπορείτε να καλέσετε το
112. Καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό
Ευρωπαίων γνωρίζουν ότι καλώντας
τρία μόνο ψηφία –112– μπορούν να
έχουν άμεση βοήθεια, η Superfast
Ferries επιθυμεί να ενημερώσει τους
επιβάτες της, καθώς η υπηρεσία
αυτή μπορεί να αποβεί χρήσιμη όταν
ταξιδεύουν στο εξωτερικό. www.112.eu
In case of emergency, 112 is the
number to call from anywhere in
the EU. As only a small percentage
of Europeans know that they can
dial just three digits – 112 – to get
immediate help, Superfast Ferries
wishes to inform its passengers, as
they may need this service when
travelling abroad. www.112.eu

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση τον
υπ’ αριθμό 3730 νόμο του Υπουργείου
Υγείας, απαγορεύεται το κάπνισμα
σε όλους τους κλειστούς χώρους και
στις καμπίνες των πλοίων. Οι επιβάτες
μπορούν να καπνίζουν μόνο στους
προκαθορισμένους χώρους των
εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.
Για τους παραβάτες, εκ του νόμου
προβλέπονται κυρώσεις και πρόστιμα.
We kindly remind you that as per
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.

Εστιατόριο Α la Carte
Α LA CARTE RESTAURANT

Απολαύστε στον μοναδικό χώρο του
εστιατορίου 'A la Carte* το ανανεωμένο
μας μενού, γευτείτε ελληνικές συνταγές με
τοπικά προϊόντα και συνδυάστε τα
εξαιρετικά ελληνικά κρασιά απο
την ανανεωμένη λίστα κρασιών. Συλλέξτε
πόντους και επωφεληθείτε έκπτωσης 15%
με την επίδειξη της κάρτας Seasmiles.
A restaurant like no other!
Indulge in our updated 'A la Carte menu,
taste Greek recipes with local products
and pair them with great Greek wines from
our updated wine list. Collect additional
points and get 15% discount with
your Seasmiles card.
* Διαθέσιμο στο SUPERFAST XI
 Available on SUPERFAST XI

Στο πλαίσιο αναβάθμισης
των υπηρεσιών μας
τοποθετήσαμε τη συσκευή
PrivateReview, η οποία
προσφέρει στους επιβάτες τη
δυνατότητα αξιολόγησης των
υπηρεσιών μας. Αναζητήστε
την και αξιολογήστε μας!
In our constant effort
for improvement we have
placed the Private Review
device, near the Reception
area, so guests can provide
their feedback and
evaluate our services.
Please evaluate us!

ΑΤΜ: Μετρητά
εν πλω !

Συναλλαγές
στο πλοίο

CASH ON BOARD!

TRANSACTIONS ON BOARD

Στο πλοίο υπάρχει διαθέσιμο ΑΤΜ*
για εύκολες και γρήγορες αναλήψεις.
If you didn’t get cash on time,
there is an ATM* on board. Make
quick and easy withdrawals
any time of the day.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
τις πληρωμές σας με πιστωτικές,
χρεωστικές ή προπληρωμένες
κάρτες.
You may pay on board with credit
cards, debit or prepaid cards.

* Δεν είναι διαθέσιμο στο ASTERION II
Not available on ASTERION II
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WE DO LOCAL!
Onboard Infotaintment Portal

music@sea

web@sea

weather@sea

info@sea

live@sea

podcast@sea

Μπες στην πλατφόρµα @sea,
για ατελείωτη online διασκέδαση
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού!
Συνδέσου στο Wi-Fi hot spot του πλοίου
και απόκτησε ∆ΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε:
Μουσική • Podcast • Internet* • Χρήσιµες πληροφορίες

Διατηρήσαμε για 5η
συνεχόμενη χρονιά το πρότυπο
πιστοποίησης We do Local
αναδεικνύοντας τις
παρεχόμενες υπηρεσίες μας, στηρίζοντας
την τοπική κοινωνία και παραγωγή καθώς
και το ανθρώπινο δυναμικό και φιλοξενία. Οι
πιστοποιημένες επιχειρήσεις που φέρουν το
λογότυπο του προτύπου We do local:
 στηρίζουν μετρήσιμα την παραγωγή,
την οικονομία και το εργατικό δυναμικό
του τόπου τους.
 αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητά τους
και την ευθύνη της φιλοξενίας.
 προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες
προβάλλουν τον τοπικό πολιτισμό
και τη γαστρονομία.
 σέβονται το περιβάλλον και την
αειφορία του τόπου τους.

*Ενηµερώσου για το κόστος από τη Ρεσεψιόν ή επίλεξε το web@sea.

Visit our new Onboard
Infotainment portal @sea,
for never-ending fun during
your journey!
Connect to the vessel’s Wi-Fi hot spot
and get FREE access to:
Music • Podcast • Internet Access* • Useful Information
*Contact the Reception Desk or visit the web@sea to be informed about the charges.

Το ταξίδι σας με τη Superfast Ferries γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον !
Επισκεφτείτε το ανανεωμένο διαδραστικό πολυχρηστικό portal
@sea* και ανακαλύψτε ένα νέο διαδικτυακό κόσμο ! Συνδεθείτε στο
Wi-Fi δίκτυο του πλοίου μέσω του κινητού ή του tablet σας και αποκτήστε
ελεύθερη πρόσβαση στις απεριόριστες δυνατότητες που σας προσφέρει.
Eνημερωθείτε για τον καιρό, τη θέση του πλοίου σε real time, ακούστε
μουσική και podcasts ή δείτε χρήσιμες πληροφορίες του πλοίου, των
λιμανιών, των προορισμών και πολλά άλλα.
Σας περιμένουμε!
Your trip with Superfast Ferries becomes even more interesting!
Visit the renewed interactive versatile portal @sea* and discover a new
online world! Connect to the ship's Wi-Fi network via your mobile or tablet
and gain free access to the unlimited possibilities it offers. Find out about the
weather, the location of the ship in real time, listen to music and podcasts or
see useful information about the vessel, ports, destinations and much more.
Join us!
* Δεν είναι διαθέσιμο στο ASTERION II / * Not available on ASTERION II
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Awarded for the 5th consecutive year
the “We do local“ certification standard
for our vessel SUPERFASTXI, highlighting
our services, supporting local society and
production as well as human factor and
hospitality. The business certified by
«We do local» Standard:
 supports the production, economy and
human resources of the place they are
situated in
 promotes their uniqueness
and the responsibility of hospitality.
 offers services which promote the local
culture and gastronomy.
 respects the environment and the
sustainability of their homeland.

COMMENT FORM@SEA
Μοιραστείτε την ταξιδιωτική σας εμπειρία
στη νέα πλατφόρμα @sea και συμπληρώστε
ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο* “Η γνώμη
σας είναι σημαντική για εμάς”.
Share with us your travel experience at our
new interactive onboard infotainment portal
@sea. Complete our on line comment form*
"Your feedback is important to us".
* Στο ASTERION II είναι διαθέσιμο
μόνο σε έντυπη μορφή.
Οn Asterion II it is available only in printed form.

Διασκέδαση εν πλω
OPEN DECK BARS

Χαλαρώστε κάτω απο τον ήλιο, κολυμπήστε
στην πισίνα* και απολαύστε δροσερούς
χυμούς, λαχταριστά γλυκά και παγωτά στο
μπαρ ανοικτού καταστρώματος.
Relax yourself at the open-deck bar, under the
sun, enjoying your time at our swimming pool*
along with a variety of refreshing beverages,
snacks, delicious desserts and ice creams.

* Τo μπαρ ανοιχτού καταστρώματος και η πισίνα είναι
διαθέσιμα στο πλοίο Superfast XI και λειτουργούν
όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
*The open deck bar and the pool are available on
Superfast XI and operate when the weather permits.

Για τους μικρούς μας φίλους
KIDS ON BOARD

Η Superfast Ferries διαθέτει μια επιλογή
από παιδικά μενού (Happy Menu),
που επιφυλάσσουν δώρα-έκπληξη
σε όσα παιδιά τα επιλέξουν.
Oι καμπίνες Fasteritos (όπου διατίθενται),
η πισίνα* και ο ειδικά διαμορφωμένος
χώρος προβολής παιδικών ταινιών **
περιμένουν τους μικρούς μας επισκέπτες!
Superfast Ferries has prepared a variety
of children menus (Happy Menu), which offer
surprise – gifts to all the youngsters who
choose them. Fasteritos cabins
(where available), the open-deck pool*
and the kids TV room** await our young
travellers.

Αγορές εν πλω

SHOPPING ON BOARD

Επισκεφτείτε τα καταστήματα του πλοίου!
Θα βρείτε αρώματα, καλλυντικά, κοσμήματα,
είδη ταξιδιού, επώνυμα ρούχα και μεγάλη
ποικιλία προϊόντων Superfast. Συλλέξτε
πόντους και επωφεληθείτε έκπτωσης 10%
με την επίδειξη της κάρτας Seasmiles σε
επιλεγμένα είδη.
Visit the on board boutique! You will find
perfumes, cosmetics, jewellery, a variety of
clothing, travel items and selected Superfast
souvenirs. Collect additional points and receive
10% discount with your Seasmiles card in
selected items.

* Λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες
** Διαθέσιμος στο Superfast XI, η επίβλεψη από ενήλικα απαραίτητη).
* Τhe open-deck pool operates during summer
** Αvailable on Superfast XI, parental supervision required.

ΤΑΞΊΔΙ ΜΕ ΠΛΟΊΟ

Μέτρα προστασίας και οδηγίες
TRAVELING BY SHIP. MEASURES & INSTRUCTIONS
SEA GUARD. Eνα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής
προστασίας anti-covid 19, που σχεδίασε και εφαρμόζει η
SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελληνικών
και Ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών. Από τη στιγμή της
επιβίβασης μέχρι την αποβίβασή σας από τα πλοία μας, το
SEA GUARD anti-covid 19 σας προσφέρει τη μέγιστη δυνατή
προστασία. Γιατί κάθε ταξίδι είναι ανεπανάληπτη εμπειρία.
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TAΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

Εντατικοποιήσαμε τις διαδικασίες καθαρισμού
και απολύμανσης των καμπινών και των
κοινοχρήστων χώρων των πλοίων μας. Τα πληρώματά
μας έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν
ενδεδειγμένα και πιστοποιημένα απολυμαντικά.
Τα πλοία μας διαθέτουν σύγχρονες μονάδες
κλιματισμού 24ωρης λειτουργίας, με ειδικά
συστήματα φιλτραρίσματος αέρα που
παρέχουν 100% φυσικό αέρα, χωρίς ο αέρας να
ανακυκλοφορεί και σταθερή θερμοκρασία 25-26 οC.
Ο ιματισμός των πλοίων μας καθαρίζεται και
απολυμαίνεται ακολουθώντας όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα: πλύση ανά είδος με τα κατάλληλα
απορρυπαντικά σε υψηλές θερμοκρασίες καθαρισμού.
Τα πλοία του στόλου μας διαθέτουν κατάλληλο
εξοπλισμό (μάσκες, γάντια, ειδικό kit),
ενώ έχουν διατεθεί ειδικές καμπίνες
σε κάθε πλοίο για την αντιμετώπιση τυχόν
μεμονωμένου ύποπτου περιστατικού.
Τα πλοία του στόλου μας έχουν ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί μέσω ειδικής σήμανσης “SAFEGUARD”
από την Bureau Veritas (Παγκόσμιο ηγέτη στις
εργαστηριακές δοκιμές και στις υπηρεσίες
επιθεώρησης και πιστοποίησης) για την λήψη ειδικών
μέτρων και την εφαρμογή απαραίτητων διαδικασιών
για την αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων που
προέρχονται από τον COVID-19, με στόχο την
προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Τα πληρώματα των πλοίων μας είναι πλήρως
εκπαιδευμένα σε θέματα υγιεινής και προφύλαξης
από τον Covid-19, ενώ παράλληλα είναι ενημερωμένα
για την αντιμετώπιση τυχόν ύποπτου κρούσματος εν
πλω σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.
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SEA GUARD. An anti-covid 19 high protection travel
program designed and implemented by SUPERFAST
FERRIES, in accordance with the instructions of the
Greek and European health authorities. From boarding to
disembarking from our ships, the SEA GUARD anti-covid
19 program offers you the maximum possible protection.
Because every trip is a unique experience.

TRAVELLING WITH OUR FERRIES
We intensified the processes of cleaning
and disinfection of cabins and public areas.
Our crews have been trained to disinfect all areas
of the vessels, using appropriate and certified
disinfectants at regular intervals.
Modern (24-hours) operating
air conditioning units, with special
air filtration systems that provide
100% natural air.

Linen is cleaned and disinfected following all the
prescribed health protocols; washing is taking place
per type of linen with the appropriate detergents
at high cleaning temperatures.
Our vessels have the appropriate
equipment, while special cabins (οr areas)
have been prescribed on each vessel in order
to isolate any suspicious individual case,
ensuring the health of passengers and crew.
Our vessels have been inspected, certified
and awarded the sticker “SAFEGUARD” by
Bureau Veritas (BV) (World leader in laboratory
testing, inspection and certification services).
BV recognized that our vessels fully implement
the required hygiene procedures and measures
in order to address biological risks, as posed by
COVID-19, aiming to protect public health.

The crew of our vessels is fully trained on
hygiene and precautionary matters for Covid-19,
and they are properly informed in order to
handle any suspect case on board in cooperation
with the competent Authorities.
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ΠΡΙΝ ΤΟ TAΞΙΔΙ
Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριο σας. Διαλέξτε
τη θέση σας ηλεκτρονικά με απλές, γρήγορες και
ασφαλείς διαδικασίες και αποκτήστε το εισιτήριο σας.

Απαραίτητα έγγραφα:

BEFORE THE TRIP
Book your ticket online. Choose your seat online
in a simple, fast and secure way and get your ticket.

Required documents:

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας για τους
κανονισμούς εισόδου στην Ιταλία και στην Ελλάδα,
παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις επίσημες από
τις Αρχές ιστοσελίδες
https://travel.gov.gr ,
https://app.euplf.eu/#/,
https://www.esteri.it/mae/en/

For your best information on the entry regulations
in Italy and Greece, please visit the official websites
https://travel.gov.gr,
https://app.euplf.eu/#/,
https: // www. esteri.it/mae/en/

Συνιστούμε να προσέρχεστε έγκαιρα στο
λιμάνι της αναχώρησης, για τη διευκόλυνση της
διαδικασίας ελέγχου πριν την επιβίβαση.

We recommend you to arrive at the port of
departure on time to facilitate the check-in process
before boarding.Please get informed in detail

Οι επιβάτες δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν εάν
έχουν συμπτώματα λοίμωξης COVID-19 (βήχας,
καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος, δύσπνοια
και άλλα αναπνευστικά συμπτώματα) ή εάν
έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 τις
τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι.

Passengers should not travel if they have
symptoms of COVID-19 infection (cough, fever, sore
throat, shortness of breath and other respiratory
symptoms) or have been in contact with a COVID-19
patient the last 14 days before the trip.

Κάθε ταξίδι είναι μία
ανεπανάληπτη εμπειρία.
Απολαύστε την υπεύθυνα.
Every trip is a unique
experience.
Enjoy it responsibly.
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KATA TH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

DURING THE TRIP

Φοράμε υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα
καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού
στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου.
Σε βήχα ή φτέρνισμα, καλύπτουμε τη μύτη
και το στόμα με χαρτομάντιλο.

We keep wearing our mask throughout
the trip when indoors.
When coughing or sneezing, the use of a tissue is
strongly recommended in order to cover the nose
and the mouth.

Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά
και σχολαστικά με σαπούνι και νερό
ή χρησιμοποιούμε αντισηπτικό διάλυμα.

We wash our hands regularly
with soap and water or use an antiseptic solution.

Τηρούμε την ειδική επιδαπέδια σήμανση
για την οριοθέτηση αναμονής
και εξυπηρέτησης των επιβατών

We follow the floor markings that indicate
the safety distances between passengers in all
queuing areas (reception, restaurants/bars, shops,
toilets).

Τοποθετήσαμε προστατευτικά plexiglass στις
reception των πλοίων μας, ώστε να τηρούνται οι
απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις
εντός του πλοίου, και φροντίζουμε για την
επιμέλεια των μικρών παιδιών.

Η χρήση ανελκυστήρων επιτρέπεται
μόνο σε άτομα με ειδικές ανάγκες
και ηλικιωμένους, και δεν πρέπει να
εισέρχονται περισσότερα από 2 άτομα.

Εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα λειτουργίας
στους χώρους εστίασης του πλοίου.

We have placed protective plexiglass divider at
the reception of our vessels, in order to observe
the necessary safety distances.

We avoid unnecessary wandering inside the
vessel and we take special care of children.

The use of elevators is only allowed for the
disabled and the elderly passengers and
a maximum number of 2 passengers is permitted
to simultaneously use the elevators.

We apply strict operational measures
to all vessel’s catering facilities

Η λειτουργία των χώρων υγειονομικού
ενδιαφέροντος στα πλοία μας, έχει ανατεθεί σε
ανάδοχη εταιρία, πιστοποιημένη με ISO22000,
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων,
το οποίο εφαρμόζει αρχές HACCP (Hazardous
Analysis Critical Control Point), ώστε να διασφαλίζεται
η ασφαλής διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή.

Catering operations on our vessels have been
contracted to a concessionaire who is certified
with ISO22000, Food Safety Management System,
and applies HACCP principles (Hazardous Analysis
Critical Control Point), ensuring hygiene-safe food
preparation for our passengers.

Σε περίπτωση που επιβάτες αναπτύξουν συμπτώματα
του αναπνευστικού κατά τη διάρκεια του ταξιδίου
(υψηλός πυρετός, βήχας ή δυσκολία στην αναπνοή),
οφείλουν να το δηλώσουν στο πλήρωμα του πλοίου.

If passengers develop respiratory symptoms during
the trip (high fever, cough or difficulties in breathing),
they must report this immediately to the vessel's
crew.

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν κατά την έκδοση του περιοδικού / The above mentioned measures apply when publishing the magazine
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Unique style - Distinctive luxury for exclusive visitors!

ELYSIAN LUXURY HOTEL & SPA 5 ***** introduces a brand-new holistic holiday experience and redeﬁnes the
essence of luxury accommodation in Kalamata. Located on a waterfront property where the endless blue of the
Messinian sea meets the blue of the clear Greek sky.
Set amidst a serene landscape, embraced by the endless blue of the sea and adorned with windswept palm
trees, our inﬁnity shaped swimming pool invites you to enjoy summer time at its best. Take in the view while
you laze around the pool surrounded by gazebos and sun beds.
An elegant collection of 44 luxury rooms and suites with 22 private pools welcome our guests to an oasis of splendor.
Choose one of our 22 luxury rooms or 22 luxury suites from a palette of colors that captivate the inﬁnite white, the
light blue, the soothing colors of the earth, the stylish grey or black, and the mysterious deep violet.

The choice is yours.
Synoikia Kordia

|

Kalamata 241 00

|

Τ.: 0030 2721 180100

|

E-mail: elysianreception@gmail.com

