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«ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ»



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ     

«ΑΙΓΙΔΑ» ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΤΖΙΑ 

TO ONOMA “ΑΙΓΙΣ”

      Η ξακουστή επικούρεια φροντίδα και φιλοξενία

Αυτή που κατανόησε την ανάγκη του ξένου και την τίμησε, 

βρίσκει σήμερα το ουσιαστικό όνομα και νόημα της 

στο Boutique Hotel «Αιγίς» στο Βουρκάρι της Κέας.

 



ΔΙΑΣ 

Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  Ετυμολογικά προερχόμενη από το αρχαιοελληνικό «αιγός» 

όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα το δέρμα της κατσίκας που κάλυπταν 
με αυτό τις ασπίδες τους οι αρχαίοι έλληνες.
Η «αιγίδα» δήλωνε την ιδιαίτερη προστασία, τη φροντίδα. 
«Αιγίς» ονομαζόταν και η ασπίδα του Δία,
 Φιλοτεχνημένη από τον Ήφαιστο με το δέρμα της Αμάλθειας, της μυθικής 
κατσίκας της αρχαιότητας με το γάλα της οποίας ανατράφηκε ο Ολύμπιος 
θεός και θεός της Φιλοξενίας. 

Μία λέξη και μια κουλτούρα φιλοξενίας εγγεγραμμένη στον ελληνικό 
τρόπο ζωής ήδη από την αρχαιότητα…



ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

300π.Χ.

 300 π.Χ.  
Ένας εξαντλημένος ταξιδιώτης φθάνει στο 
σπίτι του Επίκουρου, πεινασμένος και με 
εμφανή τα σημάδια ταλαιπωρίας. 
Ο Επίκουρος σπεύδει αμέσως να του 
προσφέρει ένα απλό πιάτο, μία κούπα με χυλό. 
Ο επισκέπτης τελειώνοντας το δείπνο του, 
αναφωνεί:
- Αυτό είναι το ωραιότερο δείπνο που είχα ποτέ 
στη ζωή μου.
-Μα, πώς συμβαίνει αυτό; Είναι ένα απλό 
δείπνο μόνο.
-Ναι, όμως το μοιράζομαι με ένα φίλο.
- Και τι το κάνει αυτό ξεχωριστό; 
- Ο χυλός έχει την ίδια γεύση είτε το 
απολαμβάνεις μαζί με έναν φίλο είτε μόνος 
σου. Έχει όμως ωραιότερη γεύση γιατί εσύ, ο 
φίλος μου, δίνεις με την πράξη σου 
σπουδαιότητα στην ύπαρξη μου.



ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ,

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 Η ιστορία ξεκινά κάπου στο 1995 
όταν η οικογένεια Ασπιώτη επιστρέφει στις 
ρίζες καταγωγής της μητέρας της Λίζας 
Μορφονιού στη Τζιά και ανοίγει το θρυλικό 
στέκι 
 «Τ’ Αστρα» στην παραλία «Γιαλισκάρι», μία 
οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε απλά 
για 40 ημέρες εργασίας και απόλαυσης στη 
μαγική παραλία και εξελίχθηκε σε σημείο 
αναφοράς του νησιού .                                   
   Ο καλεσμένος ένιωθε σαν να πηγαίνει σε ένα 
μεγάλο πάρτι σε ένα φιλικό σπίτι δίπλα στη 
θάλασσα. Ακολούθησε το Αφρο το μικρό 
παρεϊστικο μπαράκι στο Βουρκάρι και 
14 χρόνια μετά, το όραμα φιλοξενίας του 
Τάκη Ασπιώτη  και Λίζας Μορφονιού   
γίνεται πραγματικότητα. 



ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 -ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥ  “Α Ι Γ Ι Σ “ 

 

 ΜΟΝΟ ΣΕ 9 ΜΗΝΕΣ 

 Μία ιδιαίτερη ,τότε, ἀγροικιά με bohemian-chic ατμόσφαιρα γεννιέται.    
 Η κατασκευή του ξενοδοχείου ολοκληρώνεται μόλις μέσα σε εννέα 
μήνες.                 
Πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη του αρχιτέκτονα Χρήστου Βλάχου,  το 
οραματίστηκε, το σχεδίασε αρχικά σε ελεύθερο σκίτσο ,το χάραξε πάνω 
στο χώμα και ολοκλήρωσε το αρχιτεκτονικό αριστούργημα Αιγίς.
Τοποθετημένο στο κέντρο του τριγωνικού οικοπέδου.                   
   Ακριβώς στο κέντρο της αγκαλιάς του κόλπου του ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ, 
μία χωρική αγκαλιά επέκταση της πραγματικής αγκαλιάς φιλοξενίας της 
οικογένειας.                  
   Η απόλυτη ακρίβεια, όπως είπαν ειδήμονες του είδους, αρχιτέκτονες από 
ολο τον κόσμο.                                                               
Ακρίβεια σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί με γυμνό μάτι. 



ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 ΛΙΖΑ ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ

  Η συνεχής αναζήτηση του Χρήστου Βλάχου 
για τη λειτουργικότητα και την πρωτοτυπία της 
αισθητικής προσέγγισης του χώρου 
συγχρωτίζεται με την αισθητική διακόσμησης 
της Λίζας Μορφονιού, δύο τεχνικές διεργασίες 
που φιλοτεχνούνταν ταυτόχρονα.                  

 Έτσι το Αιγίς καταλήγει σε 9 πετρόχτιστες 
και λαξευμένες μέσα στο βράχο σουίτες, 
ένας μικρός παράδεισος φροντίδας με 
πρωταγωνίστρια τη φύση, vintage στοιχεία και 
ρούστικ ύφος που ενσαρκώνει την τοπική 
αρχιτεκτονική και με πρωτοτυπίες που 
περιλαμβάνουν , λοξούς τοίχους
 που ξεκινούν από ένα μέτρο και καταλήγουν 
σε 60 εκατοστά ,καμπύλα κτίρια 
εναρμονισμένα με τους βράχους ,
περίτεχνες πόρτες που κρύβουν τα μπάνια  και 
τα αναγάγουν στο απόλυτο μυστικό του 
δωματίου......



ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

& 

ΤΟ ΑΙΓΙΣ

 Όλο το Αιγις ένα  ταξίδι στον κόσμο ,                
ο Τάκης Ασπιώτης και η Λίζα Μορφονιού   
  ταξιδεύουν στη μακρινή Ινδονησία ,                  
Σρι Λάνκα, Αφρική, Κούβα … γυρίζουν 
παραλίες, μικρά εργαστήρια και warungs (οι 
ινδονησιακές καλύβες) δίπλα στο κύμα για να 
μεταφέρουν τις εμπειρίες τους να φτιάξουν 
όλες τις διακοσμητικές λεπτομέρειες του 
ξενοδοχείου, χειροποίητες και μόλις μόνο μίας 

παραγωγής ,από το πόμολο μέχρι τη 
μεγαλοπρεπή πόρτα εισόδου. Ξεχωριστές 
διακοσμητικές πινελιές αποκαλύπτουν πως 
κάθε σουίτα είναι ένα διαφορετικό θεματικό 
παράθυρο στο Αιγαίο με έμφαση στο feeling 
και τη . λεπτομέρεια. Κεντρική αφορμή  του 
ονόματος και της διακόσμησης της κάθε 
σουίτας αποτελούσε ένα αντικέιμενο... << ένας 
νιπτήρας από μικρά φύλλα χρυσού  
φίλντισι .φτιαγμένος στο χέρι, πρωτότυπο 
κομμάτι που με τους χρυσούς του τόνους  
εμπνεύστηκε και χάρισε τα χρώματα και το 
όνομά του στη σουίτα «Άμμος».    



 Η κάθε μικρή χειροποίητη 
λεπτομέρεια στη σουίτα , το 
κάθε αντικείμενο έχει τη δική 
του ιστορία, μία ιστορία που 
αποτυπώνεται σε μικρά αληθινά 
παραμύθια όπως  ο τρόπος που 
κατασκευάζει ένας Μπαλινέζος 
τεχνίτης μέσα στην δική του 
παράγκα με την μεγάλη 
οικογένεια , μία όλοκληρη μέρα 
το κάθε  ποτήρι για το Αιγίς .





ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ

&

ΤΟ ΣΗΜΑ  ΑΙΓΙΣ 

    Ο μεγάλος ζωγράφος Αλέκος Φασιανός , 
τιμώντας την οκταετή γνωριμία του με την οικογένεια, εγκρίνοντας τις εικαστικές 
νύξεις σε όλο το χώρο , γνωρίζοντας πως το όνομα Ασπιώτη θα αντιπροσωπεύει τη 
φιλοξενία της Κέας και βλέποντας στο ξενοδοχείο όλα εκείνα τα στοιχεία που ήταν 
βάση και των δικών του δημιουργιών-  την ισορροπία της πολυτέλειας μέσα στην 
απλότητα, τα γήινα υλικά, τη θερμή φιλοξενία και την παράδοση του τοπικού 
πολιτισμού- θα προσφερθεί να γίνει ο καλλιτεχνικός νονός του νέου αυτού 
κοσμήματος της κυκλαδίτικης φιλοξενίας και θα φιλοτεχνήσει το σήμα του 
ξενοδοχείου.



ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ

&

ΤΟ ΟΝΟΜΑ  ΑΙΓΙΣ 

Ενα ιδιαίτερο σήμα:
 Εκείνο της οικογενείας Ασπιώτη και των καλεσμένων της, Ελλήνων και 
ξένων, που αισθάνονται το «Αιγίς» σαν το δικό τους σπίτι στο Αιγαίο.
<<Μεσάνυχτα πάρθηκε η τελική απόφαση για το όνομα του ξενοδοχείου .. 
«Λίζα το ξενοδοχείο θα ονομαστεί ΑΙΓΙΣ  όχι «Αιγηίς», όπως αρχικά είχα 
προτείνει.  Η μακρόσυρτη ηχητικότητα  για τους ξενόγλωσσους δεν θα τους 
επιτρέπει να το προφέρουν σωστά και αυτό έχει μεγάλη σημασία.» Έτσι 
επισφραγίστηκε  από τον μεγάλο ζωγράφο και σημαντικό φίλο  το όνομα 
Αιγίς   .



Η ΑΡΧΗ ΤΟ “Α” 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΑΣΠΙΩΤΗ

  Παράλληλα  ολοκληρώνεται η 

παράδοση των ιδιοκτητών να 

ονοματίζουν τα επιχειρηματικά 

τους παιδιά με λέξεις που 

ξεκινούν με  Α, 

εκπροσωπώντας και το 

αρχίγραμμα του επιθέτου της 

οικογένειας Ασπιώτη 

(Άστρα- Άφρο- Αιγίς).





ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΤΟΥ ΑΙΓΙΣ 

 Ο κάθε επισκέπτης καλείται να βρει τη δική του ανάγνωση σε μία μικρή στιγμή στο 
παραμύθι του «Αιγίς», το δικό του σημείο που ένιωσε τη φροντίδα του, όπως 
υπόσχεται και το όνομά του: το σεληνόφως σε μία γωνιά σε ένα από τα ανάκλιντρα 
της πισίνας, το δικό του μικρό μπλε παράδεισο σε μια κοντινή παραλία που μόνο λίγοι 
ξέρουν και του τη συνέστησε η οικογένεια, τις μυρωδιές της εξοχής που μπαίνουν 
μέσα από το παράθυρο της σουίτας του κάθε πρωί, τη φυσιολατρική περιπέτεια όταν 
περπάτησε μαζί με έναν άνθρωπο του ξενοδοχείου ένα αρχαίο μονοπάτι, έκανε πικ-
νικ πάνω στο κύμα ,χόρεψε ένα ρομαντικό ταγκό την ώρα που ο ήλιος βυθιζόταν στο 
Αιγαίο... 
Ιστορίες πελατών που μαρτυρούν πως υπάρχει πάντα ένα μέρος για τον καθένα 
που θα προσθέτει λέξεις και αγάπη. 



ΜΙΑ ΜΠΛΕ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Το «Αιγίς» θα είναι πάντα μία σουίτα 
αφήγησης φιλοξενίας και τα χρώματα, τα 
υλικά, οι υφές, οι φόρμες, η κάθε μικρή 
σχεδιαστική του λεπτομέρεια μία φόρτιση, ένα 
μεράκι.
Και  θα είναι και ο αφηγηματικός καμβάς για 
να αφηγηθεί ένα όνειρο: 
Τη νησιωτικότητα των Κυκλάδων, μία Μπλε 
Οδύσσεια, ένα τοπίο συναισθημάτων, την 
Ελλάδα του Φασιανού και του Χατζηδάκη, μία 
αυλή στο Αιγαίο, ένα δωμάτιο δίπλα στο κύμα 
και ένα παράθυρο ανοιχτό για να ξυπνάς τον 
έρωτα, φεγγαρόλουστες νύχτες με chill out 
μουσικές, ένα οικογενειακό συντροφικό 
τραπέζι όπου οι καλεσμένοι συνδέονται γύρω 
από τη γεύση. και το χωρικό σκηνικό που 
στήνουν εκείνοι οι πανέμορφοι μικροί στίχοι 
στο Μονόγραμμα του Ελύτη 

«Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί. 
Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στην θάλασσα.»





ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ- ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ  

Η ξεγνοιασιά του ονείρου μέσα από το φωτογραφικό φακό..                                        
Γιατί, ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ δεν είναι ΜΟΝΟΝ ΕΙΚΟΝΕΣ  και αξίζει να κρατάνε για πάντα..
Ο Γιώργος Ξέστερνος το 2007 εμπνέεται από το ανάκλιντρο με θέα το Βουρκάρι και 
κάνει αναγνωρίσιμο το ΑΙΓΙΣ με μια ματιά, ενώ
ο Βαγγέλης Πατεράκης το 2011 μαγεύεται από το χρυσό ηλιοβασίλεμα και απογειώνει 
το ΑΙΓΙΣ σε εξώφυλλα μεγάλων περιοδικών του εξωτερικού. Μερικά χρόνια μετά, 
η Ολυμπία Κρασαγάκη με μια άλλη, ποιητική ματιά αποθεώνει το μπλε του ουρανού 
και της θάλασσας .                                                                                                                
Εικόνες μαγικές που μένουν ανεξίτηλες στα μάτια όσων τις έζησαν με την ηχώ της 
νοσταλγίας και στα μάτια όσων έχουν ονειρευτεί να ζήσουν το καλοκαίρι μαζί του, με 
το Αιγίς.. 





ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ.. 

Επόμενος σταθμός στο όνειρο, επόμενος σταθμός στο νησί με τα τρία 
γράμματα, Κέα, και το μικρό παράδεισο που αντιμετωπίζει τη Φιλοξενία 
σαν μία ολιστική εμπειρία συναισθημάτων, το Αιγίς.



ΞΑΝΑ ΝΑ ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΤΕ ΣΤΟ «ΑΙΓΙΣ», 

ΝΑ ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΤΕ ΣΠΙΤΙ.



 Α Ι Γ Ι Σ   Σ Ο Υ Ι Τ Ε Σ 
 

  ΒΟΥΡΚΑΡΙ - ΚΕΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΕΛΛΑΔΑ


