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10-14 AGENDA

16-18 BOOKS
Tαξίδια στη φαντασία αλλά και στις
γεύσεις. Οι αληθινές ιστορίες
«µπλέκονται» µε τη φαντασία και
αποτυπώνονται µε τον καλύτερο τρόπο
στις σελίδες ενός βιβλίου την ώρα που οι
µυρωδιές και οι γεύσεις σας ταξιδεύουν
σε ένα µαγευτικό µαγειρικό ταξίδι. 

20 MUSIC
Το καλοκαίρι της µουσικής. Παρά τις
όποιες ακυρώσεις της τελευταίας στιγµής,
το φετινό καλοκαίρι µπορεί κάλλιστα να
µείνει στην ιστορία ως αυτό των µεγάλων
ονοµάτων της µουσικής.

22 CINEMA
Cars. Ήρθαν για να σας µαγέψουν...

24 ART AGENDA
Εικαστικά ∆ρώµενa. Νότες δροσιάς στη
ζέστη του καλοκαιριού αποτελούν οι
σηµαντικές εκθέσεις που φιλοξενούνται
στις αίθουσες τέχνης.

26-30 ART CULTURE
Marino Marini. Μια συναρπαστική
διαδροµή στον κόσµο της τέχνης του
Marino Marini, του σηµαντικότερου
Ιταλού γλύπτη του 20ού αιώνα,
παρουσιάζει η αναδροµική έκθεση που
διοργανώνει η Εθνική Γλυπτοθήκη της
Αθήνας.

32-40 HOT SPOTS
Romantic moments. Υπάρχουν κάποιες
ώρες στην Ελλάδα, που ο ήλιος και η
θάλασσα παίζουν παιχνίδια µε τους
ιδιαίτερους χρωµατισµούς τους. Είναι
αυτές οι µαγικές στιγµές που εµείς
γνωρίζουµε πολύ καλά πλέον και που
στους επισκέπτες µας µένουν βαθιά
χαραγµένες στη µνήµη τους. 

42-43 HERTZ MDA HELLAS
Η Hertz κοντά στα παιδιά. Nοικιάζοντας
ένα αυτοκίνητο, ένα παιδί, που δεν
γνωρίζετε, θα γίνει ευτυχισµένο. 

46-47 1ST AEGEAN AIRLINES PRO•AM
Γκολφ Πολλών Αστέρων στην Κρήτη.
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48-56 INTERVIEW
Nobu Matsuhisa. O Ιάπωνας που έκανε
τον δυτικό κόσµο να τρώει ωµό ψάρι και
noodles.

58-66 DESTINATION
Xίος, Σάµος, Λέσβος: Tρεις µαγευτικοί
προορισµοί του Bορειοανατολικού
Aιγαίου.

68-72 INTERVIEW
Αιµίλιος Χειλάκης: «Έγινα ηθοποιός γιατί
ήθελα να αλλάξω τον κόσµο».

74-78 TRAVEL
Kως. Ηµέρες και νύχτες στο νησί του
Ιπποκράτη.

80-86 SRORTS
UEFA WORLD CUP 2006 Έχει
συµπληρωθεί σχεδόν ένας µήνας από την
ηµέρα που η µεγαλύτερη ποδοσφαιρική
διοργάνωση του κόσµου έφτασε στο
τέλος της. 

88-92 SUCCESS STORY
Tεχνολογικό Mουσείο «ΦAEΘΩN».

94-96 FORMULA 1
I love this Race.

98-100 Επιχειρηµατικότητα και τέχνη.

102-105 THE CHOICE
Oι πιο in επιλογές του φετινού
καλοκαιριού. 

106-111 ΜΟ∆Α
Under the blue sky.

122-124 MARKET

ΦΩTOΓPAΦOΣ:
Νίκος Βαρδακαστάνης

(EFFEX +)

Φόρεµα WILLOW (Zilly),

γόβες (Haralas), βραχιόλι

(Alexi Andriotti)
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editorial
Βρισκόµαστε ήδη στον δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας του ON THE ROAD και
αρχικά θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους εσάς τους αναγνώστες για τα κα-
λά σας λόγια, καθώς και εσάς τους διαφηµιζόµενους για την εµπιστοσύνη µε
την οποία περιβάλλατε από την αρχή το περιοδικό µας. Στη χρονιά που διανύουµε
όλες οι ενδείξεις δείχνουν µια καλή προοπτική για αύξηση του τουρισµού, ενώ
τα τερτίπια του καιρού ίσως να επιµηκύνουν την περίοδο των διακοπών σε συν-
δυασµό µε τη δραστηριοποίηση σε άλλες, νέες, µορφές τουρισµού, όπως συ-
νεδριακού, αθλητικού, ακόµα και αγροτουρισµού. Βέβαια όλα αυτά τα θετικά
µηνύµατα προϋποθέτουν και σωστές κινήσεις εκ µέρους όλων των εµπλεκοµέ-
νων στην τουριστική βιοµηχανία. Επαγγελµατισµός, συνέπεια, έλεγχος και σε-
βασµός στον τουρίστα είναι τα στοιχεία που µπορούν να αναδείξουν τη χώρα
µας σε ηγέτη του µεσογειακού τουρισµού. Βέβαια το µυαλό όλων αναπόφευ-
κτα πηγαίνει και σε περιοχές, όχι µακριά από εµάς, στις οποίες τα τύµπανα του
πολέµου για ακόµα µία φορά ηχούν, προβληµατίζοντας τη διεθνή κοινότητα.
Με την ευχή σύντοµα όλα αυτά να είναι µια κακή ανάµνηση και το δίκαιο και
η λογική να πρυτανεύσουν, σας υπενθυµίζουµε ότι σε συνεργασία µε την MDA
ΕΛΛΑΣ, νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο από την HERTZ κάνετε ένα παιδί, που δεν
γνωρίζετε, λίγο πιο χαρούµενο, λίγο πιο ευτυχισµένο.

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ  
Γενική ∆ιευθύντρια

Autohellas S.A

We are already in the second year of circulation of ON THE ROAD, and we
would like to initially thank all of our readers for their good words, as well as
our advertisers for the trust they have bestowed on us since the launch of this
publication. This year, all indications show a good prospect for an increase in
tourism, while the tricks played on us by the weather might expand the holiday
season, in combination with other forms of activities, into a new form of tourism,
such as conference, sports and even eco-tourism. Of course, all these positive
messages must be accompanied by the right actions on behalf of all those
involved in the tourist industry. Professionalism, consistency, control and respect
for the tourist are the factors that can make our country a leader in Mediterranean
tourism. Needless to say, our minds are inevitably travelling to regions not so
far from us, where the drums of war are sounding one more time, alarming the
international community. With the hope that all this will soon become a bad
memory and that justice and logic will prevail, we would like to remind you
that, in collaboration with MDA HELLAS, every time you rent a car from HERTZ,
you make a child you don’t know a little bit happier.

ΕMMANOUELLA VASSILAKIS
General Manager

Autohellas S.A
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(18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη
από το Θέατρο Αθήναιον. 
(18 SEPTEMBER) Aristophanes' «PLUTO»
performed by Athinaion Theatre Co.

(24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) «ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩ∆ΙΑ» του Πί-
τερ Σέφερ από το ∆ηµοτικό Θέατρο Μεγάρων.  
(24 SEPTEMBER) Peter Saefer's «BLACK
COMEDY» performed by Megara Municipal
Theatre.

ΦΕΣΤΙΒAΛ ΑΘΗΝΩΝ 2006
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260
ATHENS FESTIVAL 2006
PIRAEUS 260
(29 & 30 ΙΟΥΛΙΟΥ) ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΣ, του G.F.
Handel. Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Πέτρου.
Σκηνοθεσία: Θωµάς Μοσχόπουλος. Στους πρω-
ταγωνιστικούς ρόλους λαµβάνουν µέρος, µεταξύ
άλλων, οι Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μυρτώ Παπαθανασί-
ου, Αντιγόνη Παπούλκα, Πέτρος Μαγουλάς.
(29 & 30 JULY) TAMERLANE, by G. F. Handel.
Conductor: Yorgos Petrou. Director: Thomas
Moschopoulos. Cast: Mary-Helen Nezi, Myrto
Papathanassiou, Antigoni Papoulka, Petros
Magoulas.

ΕΠI∆ΑΥΡΟΣ / EPIDAVROS
(28 & 29 ΙΟΥΛΙΟΥ) ΚΡΑΤΙΚO ΘEΑΤΡΟ ΒΟΡΕIΟΥ
ΕΛΛA∆ΟΣ Ευριπίδη: Ιφιγένεια η εν Ταύροις. Σκη-
νοθεσία: Γιώργος Μιχαηλίδης. Ερµηνεύουν: Μα-
ρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Οδυσσέας Στα-
µούλης, κ.ά.
(28 & 29 JULY) THE STATE THEATRE OF
NORTHERN GREECE Euripides: Iphigenia at
Tauris. Direction: Yorgos Michaelidis. 
Cast: Maria Nafpliotou, Nikos Psarras, Odysseas
Stamoulis, etc.

AΘΗΝΑ / ATHENS

∆ΙΕΘΝEΣ ΦΕΣΤΙΒAΛ ΠEΤΡΑΣ 
INTERNATIONAL PETRA FESTIVAL
(25 ΙΟΥΛΙΟΥ) «ΤΟ ΡΟΚ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ»
Τσοπάνα Rave, September, Γυµνά Καλώδια.
(25 JULY) «WEST BANK ROCK» - Concert with
Athenian rock bands such as Tsopana Rave,
September, Gymna Kalodia.

(27 ΙΟΥΛΙΟΥ) «ΤΙ ΑΠEΓΙΝΕ Η ΝOΡΑ» από τους Θε-
ατρίνους Θεατές. 
(27 JULY) «WHAT HAPPENED WITH NORA» - A
musical by the Actors Audience Co.

(24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙAΖΟΥΣΕΣ» του
Αριστοφάνη από το Εθνικό Θέατρο. 
(24 AUGUST) Aristophanes'
«THESMOPHORIAZOUSAI» performed by the
National Theatre of Greece.

(28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) «ΟΘΕΛΛΟΣ» του Ουίλλιαµ Σαίξ-
πηρ από το Θέατρο του Νέου Κόσµου.  
(28 AUGUST) William Shakespeare's «OTHELLO»
performed by the Neos Cosmos Theatre Co.

(30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ H ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ» του
Ευριπίδη από το Κ.Θ.Β.Ε. 
(30 AUGUST) Euripides' «IPHIGENIA IN TAURIS»
performed by the State Theatre of Northern Greece.

(1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) «∆ΟΝ ΚΑΜΙΛΟ» του Σ. Πατατζή
από το ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης. 
(1 SEPTEMBER) S. Patazri's «DON CAMILO»
performed by the Municipal Theatre of Crete.

(3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) «ΠΕΡΣΕΣ» του Αισχύλου από το
Εθνικό Θέατρο. 
(3 SEPTEMBER) Aeschylus' «PERSIANS» performed
by the National Theatre of Greece.

(4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) «ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ» Ταµπουρέλα και
Ταραντέλες.
(4 SEPTEMBER) «SOUTHERN ITALY» Songs and
music from Magna Grecia.

(6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
(6 SEPTEMBER) ALKISTIS PROTOPSALTIS in concert.

(8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) «Η ΣΤΡΙΓΓΛΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑ-
ΚΙ» από την Ελληνική Θεαµάτων-Κ. Ρουγγέρη.  
(8 SEPTEMBER) Shakespeare's «THE TAMING OF
THE SHREW» for kids performed by Elliniki
Theamaton Theatre Co.

(14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) «ΕΝ ΤΩ ΜΗΝΙ ΑΘΥΡ» Χοροθέ-
ατρο ΡΟΕΣ.
(14 SEPTEMBER) «IN THE MONTH OF ATHER»
performed by the Roes Dance Co.

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚHΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟΥ
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(4 & 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) Η ΝEΑ ΣΚΗΝH Σοφοκλή: Αντι-
γόνη. Σκηνοθεσία: Λευτέρης Βογιατζής. Ερµηνεύουν:
Αµαλία Μουτούση, Λευτέρης Βογιατζής, Νίκος Κου-
ρής, κ.ά.
(4 & 5 AUGUST) NEA SKINI Sophocles: Antigone.
Direction: Lefteris Vogiatzis. Cast: Amalia Moutoussi,
Lefteris Vogiatzis, Nikos Kouris, etc.

ΗΡΩ∆ΕΙΟ
THE ODEON OF HEROD ATTICUS
(26 & 27 ΙΟΥΛΙΟΥ) ΛΑΪΖΑ ΜΙΝEΛΙ Ένας ζωντανός
µύθος του θεάµατος, η Λάιζα Μινέλι, έρχεται για
δεύτερη φορά στην Αθήνα για να µας ξεναγήσει στο
µοναδικό της σύµπαν. 
(26 & 27 JULY) LIZA MINNELLI A show-biz legend,
Liza Minnelli, comes for the second time to Athens to
give us an insight into her unique world. 

(31 ΙΟΥΛΙΟΥ) ΘEΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝEΟΥ ΚOΣΜΟΥ Ουίλ-
λιαµ Σαίξπηρ: «Οθέλλος». Σκηνοθεσία: Βαγγέλης
Θεοδωρόπουλος. Ερµηνεύουν: Αιµίλιος Χειλάκης,
Γεράσιµος Γεννατάς, Αθηνά Μαξίµου, κ.ά.
(31 JULY) NEOS COSMOS THEATRE William
Shakespeare’s «Othello» Direction: Vangelis
Theodoropoulos. Cast: Emilios Heilakis, Gerasimos
Gennatas, Athina Maximou, etc.

ΠΑΤΡΑ/PATRAS

(10 ΙΟΥΛΙΟΥ-3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦIΑΣ Βουβούλα Σκούρα: «Φωτόγραµµα». 
Εκθεσιακός χώρος «Λαδόπουλος». Εκατόν πενήντα
φωτογραφίες, ένα εικαστικό video, ένα βιβλίο οδη-
γός συναπαρτίζουν την Έκθεση «Φωτό-Γραµµα».
(10 JULY- 3 SEPTEMBER) VISUAL EXHIBITION

Vouvoula Skoura: «Photo-gramma» at «Ladopoulos»
Exhibition Centre. 150 photographs, one artistic
video, one book-quide consist the exhibition «Photo-
gramma».

(25, 26 & 27 ΙΟΥΛΙΟΥ) ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ - Αρι-
στοφάνης: «Όρνιθες», στο Ρωµαϊκό Ωδείο. Στην πα-
ράσταση αυτή, η οποία αφιερώνεται µε σεβασµό σε
όλους όσοι συνέβαλαν στο πρώτο ανέβασµα των
«Ορνίθων» από το θέατρο Τέχνης και τον Κάρολο
Κουν, επιχειρείται το «ξαναδιάβασµα» ενός κλασικού
έργου, ανιχνεύοντας τις ανάγκες της εποχής µας.
Σταθερή αναφορά µένει η µουσική του Χατζιδάκι, µια
ουτοπία που γίνεται η ποίηση της φυγής µας.
(25 JULY, 26 & 27 JULY) MUNICIPAL PERIPHERAL
THEATRE OF PATRAS: «Birds» by Aristophanes
Ancient Odeon. This performance, which is
dedicated with respect to the all those who
contributed to the first production of «Birds» by the
Karolos Koun Technis Theatre, attempts a new
reading on the play, inspired by the music Manos
Hatzidakis composed for the performance of
Aristophanes' play 42 years ago.

(1 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΕΚΘΕΣΗ «Το Αρχαίο ∆ράµα» 
στο Κτίριο Μαραγκόπουλου. Συνεργασία µε τον
Οργανισµό Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώ-
σεων Πάτρας - Θεσµός Αρχαίου ∆ράµατος για την
παρουσίαση παραστάσεων.
(1 - 31 AUGUST) EXHIBITION «Ancient Drama» at
Maragopoulos Building. In collaboration with the
Patras Festival 2006 Ancient drama. 

(7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΑ-
ΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ PATRICK GALLOIS. Στο Ρωµαϊκό
Ωδείο. Μουσική ∆ιεύθυνση: Αλέξανδρος Μυράτ. 
(7 AUGUST) CONCERT WITH THE ORCHESTRA OF
PATRAS CONDUCTED BY PATRICK GALLOIS
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Ancient Odeon. Music Conduction: Alexandros
Murat. 

(25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΥΜΦΩΝΙΚH ΟΡΧHΣΤΡΑ ΤΟΥ
PITTSBURGH. Στο Ρωµαϊκό Ωδείο.
A. Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche,
TrV 171, έργο 28.
B. Leonard Bernstein: Συµφωνικοί χοροί από το
West Side Story. 
Γ. Johannes Brahms: Συµφωνία αρ. 4 σε µι ελάσσο-
να, έργο 98. 
Μουσική ∆ιεύθυνση: Sir Andrew Davis.
(25 AUGUST) PITTSBURGH SYMPHONIC
ORCHESTRA Ancient Odeon 
A. Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche,
TrV 171, work 28
B. Leonard Bernstein: Symphonic dances from the
West Side Story 
C. Johannes Brahms: Symphony No. 4 in M minor,
work 98 
Music Conduction: Sir Andrew Davis.

(1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) AZIZA MUSTAFA ZADEH:
«Opera jazz». Στο Ρωµαϊκό Ωδείο. Η τεχνική της
στο πιάνο είναι εξαιρετική όσο και τα live της. Με την
κυκλοφορία του πρώτου album της οι jazz κριτικοί τη
συγκρίνουν µε σπουδαίους µουσικούς, όπως ο Keith
Jarrett, o Bill Evans και ο Chick Corea. To παίξιµό της
είναι µια εντελώς πρωτότυπη µίξη από το φολκλόρ
της Άπω Ανατολής και την κλασική ευρωπαϊκή παρά-
δοση. Όλα αυτά από ένα γοητευτικό κορίτσι που η
ζωή της είναι αφιερωµένη στην jazz κληρονοµιά. 
(1 SEPTEMBER) AZIZA MUSTAFA ZADEH: «Opera
jazz» Ancient Odeon. Her technique on the piano is
as amazing as her lives. With the circulation of her
first jazz album, jazz critics have compared her to
great musicians, like Keith Jarrett, Bill Evans and
Chick Corea. Her playing is completely original and
mixes the folklore of the Far East to the classic
European tradition. All this in an attractive young
woman, whose life is dedicated to jazz.

(21- 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - «Η Γυναίκα
της Πάτρας» του Γιώργου Χρονά. Στο Πτωχοκοµείο.
Ερµηνεύουν οι Ειρήνη Ιγγλέση, Γιώργος Χρονάς, Γε-
ράσιµος Ντάβαρης.
(21- 25 OCTOBER) THEATRE OF PATRAS - «The
woman of Patras» by Giorgos Chronas in
Ptochokomeio. Cast: Irini Iglesi, Giorgos Chronas,
Gerasimos Davaris.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
THESSALONIKI

(6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) ΤΑ 41α «∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΑ» στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες από 100
εκδηλώσεις που «απλώνονται» φέτος σε µικρότερη
διάρκεια, περιλαµβάνουν τα 41α ∆ηµήτρια, οι ετή-

σιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Θεσσαλονί-
κης.
(6 SEPTEMBER - 23 NOVEMBER) THE 41TH DIMITRIA
FESTIVAL in Thessaloniki. Over 100 events constitute
the landscape of this year's Dimitria Festival, an art
feast that returns in Thessaloniki every year.

(12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) «OΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝHΣ
ΝYΧΤΑΣ» Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων για τα 41α ∆ηµήτρια, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί
το Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν» µε το «Όνειρο
καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, στο Θέατρο Κή-
που.
(12-13 SEPTEMBER) Shakespeare's «A MIDSUMMER
NIGHT'S DREAM» Within the context of the 41th
Dimitria Festival, Thessaloniki hosts the Karolos Koun
Technis Theatre, which is performing Shakespeare’s
«A Midsummer Night's Dream» at the Kypos Theatre.

(14, 15 & 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) «ΒΡIΚOΛΑΚΕΣ» Η Πει-
ραµατική Σκηνή της «Τέχνης» της Θεσσαλονίκης πα-
ρουσιάζει τους «Βρικόλακες» του Ίψεν, στο θέατρο
«Αµαλία».
(14, 15 & 16 NOVEMBER) «VAMPIRES» The
Experimental Stage «Technis» of Thessaloniki
presents Ibsen’s «Vampires» at the «Amalia» Theatre.

(17-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) 47o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το µεγάλο αφιέρωµα
στον Γερµανό Βιµ Βέντερς και η παρουσία του ίδιου
του πολυβραβευµένου σκηνοθέτη στη Θεσσαλονίκη
δίνουν το «στίγµα» της φετινής 47ης διοργάνωσης
του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
(17-26 NOVEMBER) THE 47TH THESSALONIKI FILM
FESTIVAL A major dedication to German Wim
Wenders and the presence of the multi-awarded
German director in Thessaloniki give an insight to this
year’s 47th organization of the Thessaloniki Film
Festival.
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Οι αληθινές ιστορίες
«µπλέκονται» µε τη

φαντασία και
αποτυπώνονται µε τον

καλύτερο τρόπο στις
σελίδες ενός βιβλίου

την ώρα που οι
µυρωδιές και οι γεύσεις
σας ταξιδεύουν σε ένα

µαγευτικό µαγειρικό
ταξίδι.

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚHΣ Ι.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟΥ

ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΣΤΗ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
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TOMATA ΑΛEΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡEΟΥ (EΚ∆ΟΣΕΙΣ SIDAYES) «Ροδάκινου του Λύκου»,
«Χρυσό Μήλο», «Μήλο της Αγάπης», φρούτο και λαχανικό, καλλωπιστικό και βρώσιµο, δηλη-
τηριώδες και αφροδισιακό, η τοµάτα και ντοµάτα, παραµένει ένα οικείο και αγαπηµένο συστα-
τικό της ελληνικής κουζίνας. Μετά από τέσσερα χρόνια εντατικής δουλειάς και συλλογής συ-
νταγών, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου µας µεταφέρει σε ένα ταξίδι µέσα από φούρνους και κα-
τσαρόλες, µυρωδιές και γεύσεις, συνταγές εύκολες και γρήγορες µε γνώµονα την τοµάτα. Ο
συγγραφέας µέσα από 130 απολαυστικές σελίδες µας εκπαιδεύει στα διαφορετικά είδη τοµά-
τας, τρόπους επιλογής, σωστής χρήσης και αποθήκευσής της. Υλικά, που τη συνοδεύουν σε
εύγευστα παντρέµατα, όπως σκόρδο, βασιλικός και δενδρολίβανο, θυµάρι, πιπέρι και φυσικά
ελαιόλαδο, χρήσιµες συµβουλές στην προετοιµασία της για καλύτερα αποτελέσµατα και ετε-
ρόκλητες γεύσεις και 47 ιδιαίτερες συνταγές δηµιουργούν πηγαία διάθεση για µαγείρεµα! Η
τοµάτα είναι µια ολόφρεσκη δηµιουργία της εταιρίας Sidayes, προϊόν συνεργασίας του Αλέ-
ξανδρου Παπανδρέου και της Hellas Press, µε φωτογραφίες του ευρηµατικού ∆ηµήτρη Πούπα-
λου και την ευγενική χορηγία της Arla Foods, που µε τα τυριά της «γέµισε» µερικές από τις
Sidayes του βιβλίου.



18 O N T H E R O A D

B O O K S

ΑΜIΛΗΤΑ, 
ΒΑΘΙA ΝΕΡA 
Η ΑΠΑΓΩΓH 
ΤΗΣ ΤΑΣΟYΛΑΣ 
ΡEΑ ΓΑΛΑΝAΚΗ 
(EΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ)
Tο βιβλίο αναψηλαφεί την πιο
γνωστή, αλλά και την πιο
αποσιωπηµένη απαγωγή της
Kρήτης. Πρόκειται για την
απαγωγή της Tασούλας, που
συνέβη το 1950 στο
Hράκλειο, φέρνοντας σε
εµπόλεµη σχεδόν κατάσταση
δύο µεγάλες οικογένειες, δύο
πολιτικά κόµµατα, την
Aνατολική µε τη ∆υτική Κρήτη.
Εξαιτίας αυτής της απαγωγής
συγκρούστηκαν βίαια ο
άγραφος κώδικας τιµής µε
τους νόµους της σκληρής
µετεµφυλιακής Ελλάδας.
Yπήρξε η µόνη ερωτική
υπόθεση που προκάλεσε την
άρση εννέα άρθρων του
Συντάγµατος, την επιβολή
στρατιωτικού νόµου και την
προληπτική λογοκρισία του
Tύπου, την κήρυξη του
Ψηλορείτη σε νεκρή ζώνη από
τον Στρατό. H ιστορία πάθους-
πένθους επιβίωσε σαν
θρύλος, σαν ψίθυρος, σαν µια
µεγάλη νοσταλγική λαϊκή
φαντασίωση, σαν άγος µιας
πόλης και µιας εποχής. 

ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚO EΡΓΟ ΛEΝΑ
∆ΙΒAΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΟΡΤΩ,
ΑΜΑΝΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
Χ. Α. ΧΩΜΕΝΙ∆ΗΣ
(EΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ)
Με αφορµή την πενταήµερη
εκδροµή της Γ' Λυκείου µια
οµάδα ανθρώπων µπλέκουν
τους φόβους, τις επιθυµίες και
τα ερωτικά τους πεπρωµένα,
µε φόντο τη Μύκονο και τα
τροµερά µυστικά που ο
καθένας τους, που ο καθένας
µας, κουβαλάει. Ένα βιβλίο
για το καλοκαίρι. Μια ιστορία,
ειπωµένη σαν παραµύθι, από
τέσσερις αφηγητές, που
κρύβουν και κρύβονται, που
κινούν τα νήµατα του έρωτα µε
τον ίδιο τυχαίο, απρόβλεπτο
τρόπο, όπως συµβαίνει σε
όλες τις ιστορίες. Όπως
συµβαίνει και στην ίδια τη ζωή.

MHN ΠYPOBOΛEITE 
TH NYΦH
ΧΡΥΣΑ ∆ΗΜΟΥΛΙ∆ΟΥ
(EΚ∆ΟΣΕΙΣ Α. Α. ΛΙΒAΝΗ)
Μέσα σε όλα όσα
κληρονόµησε η Άννα από την
αγαπηµένη της γιαγιά, Αννιώ,
ήταν κι ένα παλιό ράφι γεµάτο
τεντζερέδες, να της θυµίζει
συχνά τα λόγια της: «Κοίταξε
µη µείνεις στο ράφι σαν τη
θεία σου τη Χρυσούλα…». Η
Άννα δεν το ’χε σκοπό.
Άλλωστε, πάντα ονειρευόταν
να φορέσει νυφικό. Όµως,
στα τριάντα τρία της παρέµενε
ανύπαντρη. Νόστιµη ήταν,
µορφωµένη ήταν, είχε καλή
δουλειά και δικό της σπίτι. Τι
έφταιγε λοιπόν; Τη µέρα που
λαµβάνει προσκλητήριο γάµου
από τη Μαριάνθη, τη
µοναδική συµµαθήτριά της,
πέρα από την ίδια που δεν
είχε ακόµη παντρευτεί, φτάνει
στα όριά της. Πώς θα
δικαιολογούσε σε όλους, για
άλλη µία φορά, την απουσία
ενός άντρα από το πλευρό
της; Όταν διαρκώς µπροστά
από τις µεγαλύτερες επιθυµίες
µας γιγαντώνονται τα πιο
αξεπέραστα εµπόδια, δύο
πράγµατα συµβαίνουν: ή
εγκαταλείπεις ή πεισµώνεις. Κι
η Άννα πείσµωσε. Σ' αυτό το
γάµο έπρεπε να εµφανιστεί µε
έναν σύζυγο ή, έστω, έναν
αρραβωνιαστικό. Της έµεναν
µόνο δύο εβδοµάδες για να
τον βρει...

ΓΙA ΜΙA ΣΥΝΤΡΟΦΙA
ΑΝAΜΕΣA ΜΑΣ
ΝIΚΟΣ ΘEΜΕΛΗΣ 
(EΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ)
1794, στην παροικία των
Γραικών στη Στεφανόπολη,
στα µακρινά Καρπάθια. Ένας
άρχοντας, έµπορος Γραικός
και χήρος, στην ακµή της
δηµιουργικότητάς του, τα έχει
όλα: όνοµα τρανταχτό,
ευτυχισµένη οικογένεια,
αξιοζήλευτη περιουσία. Στον
απόηχο της Γαλλικής
Επανάστασης, ο κόσµος του
θα ανατραπεί. Τα δύο παιδιά
του θα τον εγκαταλείψουν,
καθένα µε τον δικό του τρόπο:
η θυγατέρα για την Κέρκυρα,
ο γιος για το Παρίσι. Τα
οικονοµικά του θα
επιδεινωθούν από τη µια
στιγµή στην άλλη, το όνοµα
και η τιµή του θα απειληθούν
για πρώτη φορά στη συνετή
και βέβαιη πορεία της ζωής
του. Όµως µια χήρα
γοητευτική τον έχει «βάλει προ
πολλού στο µάτι» και τα
πράγµατα µπερδεύονται.
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Stomp Θυµίζει κωµωδία του βωβού κινηµατογράφου, αφού απουσιάζει
ο λόγος, αλλά δεν είναι. Θυµίζει tap dancing, το στυλ χορού του Φρεντ
Αστέρ, αλλά δεν είναι. Το show των Stomp είναι ένας συνδυασµός
κρουστών, ρυθµικής κίνησης και οπτικής κωµωδίας. Πρόκειται για την πιο
ευφάνταστη επινόηση στον χώρο των µουσικών τεχνών. Οι Stomp
καταργούν τον διαχωρισµό υψηλής και λαϊκής τέχνης, προκαλούν αβίαστα
το γέλιο και είναι φοβερά ευρηµατικοί. Χρησιµοποιούν παλιά, άχρηστα
αντικείµενα οικιακής ή βιοµηχανικής χρήσης, τα οποία θέτουν στην
υπηρεσία µιας ιδιότυπης θεατρικής λογικής. Σκηνοθετούν µία άκρως
εντυπωσιακή παράσταση, ένα πολυθέαµα ήχου, κίνησης, σκηνικών και
φωτισµού που µαγεύει το κοινό. (28/08, Θέατρο Λυκαβηττού, 4, 5 και
6/09, Θέατρο ∆άσους, Θεσσαλονίκη)

Παρά τις όποιες ακυρώσεις της τελευταίας στιγµής, το
φετινό καλοκαίρι µπορεί κάλλιστα να µείνει στην ιστορία

ως αυτό των µεγάλων ονοµάτων της µουσικής. Το
χαρακτηριστικό µάλιστα είναι το ότι εκπροσωπούνται

όλα, µα όλα, τα είδη της παγκόσµιας µουσικής σκηνής.

Το καλοκαίρι
της µουσικής

Depeche Mode, The Raveonettes & Schiller ∆υναµικά, µε
νέο άλµπουµ, µε νέες επιτυχίες, αλλά και όλα αυτά που αγαπήσαµε, οι
ηγέτες της electronic pop µουσικής θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό
και όλοι εµείς θα δώσουµε ενεργητικά το «παρών»... (1/08, Terravibe) 

Simply Red Mε τεράστιες επιτυχίες, που θεωρούνται κλασικά ποπ
αριστουργήµατα, όπως τα «It's Only Love», «A New Flame», «If You Don't
Know Me By Now», «Something Got Me Started», «Stars», «Holding Back
The Years», «Money's Too Tight To Mention» και «Sunrise», οι Simply Red
έρχονται στο Θέατρο Λυκαβηττού για να µας µεταφέρουν µε τις
ταξιδιάρικες µελωδίες τους στην καυτή «κόκκινη» πραγµατικότητά τους.
Ποτέ άλλοτε η «ενήλικη» ποπ δεν ήταν τόσο λαµπερή ως τη στιγµή που στη
µουσική σκηνή εµφανίστηκαν οι Simply Red. (3/09, Θέατρο Λυκαβηττού)

NICK CAVE SOLO Μακριά από τους µεγάλους και µερικές φορές απρόσωπους χώρους, ο χαρισµατικός
και τόσο µοναδικά «δικός µας» Νick, περιλαµβάνει την αγαπηµένη του Αθήνα, στα πλαίσια της ιδιαίτερα
περιορισµένης Nick Cave solo tour του. Έρχεται για να µας ταξιδέψει στα γνώριµα µονοπάτια του... Aυτή τη
φορά «κλείνει το µάτι στον θεατή» πιο λιτός από ποτέ, απελευθερωµένος από την παρουσία µιας µεγάλης
µπάντας, µε την παρουσία ενός grand piano! Τη σκηνή του Λυκαβηττού θα µοιραστεί µε τη συντροφιά των
συνοδοιπόρων του από τους The Bad Seeds, Martyn Casey (bass), Jim Sclavunos (drums) και Warren Ellis
(strings). (22/09 Θέατρο Λυκαβηττού)

Pearl Jam
Ένα από τα καλύτερα alternative

rock γκρουπ των τελευταίων
δεκαετιών µε φανατικούς θαυµαστές

σε όλο τον κόσµο για µία µόνο
ηµέρα, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Για

να δούµε θα ακυρώσουν και αυτοί ή
όχι; (30/09 Κλειστό γήπεδο

µπάσκετ ΟΑΚΑ) 

ΛΑΥΡEΝΤΗΣ
ΜΑΧΑΙΡIΤΣΑΣ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΤΖEΛΟΣ,
ΚIΤΡΙΝΑ ΠΟ∆HΛΑΤΑ,
ΝIΚΟΣ ΖΙΩΓΑΛΑΣ,
ΒΑΣIΛΗΣ ΚΑΖΟYΛΗΣ
(4 & 5/09, Μέγαρο Μου-
σικής)
Βραδιές µε ηλεκτρισµό,
ένταση, πάθος, αγαπηµένα
τραγούδια από το «δικό µας
ροκ» υπόσχεται η «εθνική
οµάδα» τραγουδοποιών αυ-
τό το καλοκαίρι. 

ΝIΚΟΣ
ΠΟΡΤΟΚAΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
(6/09, Θέατρο Λυκαβητ-
τού) 
Mια συναυλία αφιερωµένη
στους σκοπούς της Eταιρίας
Προστασίας Σπαστικών µε
εκλεκτούς προσκεκληµέ-
νους: Aλκίνοος Iωαννίδης,
Γιάννης Kότσιρας, Aνδριάνα
Mπάµπαλη, Mάνος Πυρο-
βολάκης, Eλένη Tσαλιγο-
πούλου και µαζί το σχήµα µε
το οποίο περιοδεύει φέτος
ο Nίκος Πορτοκάλογλου:
Στάθης ∆ρογώσης,
Grandeloopa, Bασιλική Kα-
ρακώστα και Oδυσσέας
Tσάκαλος. 

SKA CUBANO
(6/09, Θέατρο Βράχων) 
Oι Ska Cubano, µια από τις
πιο δηµοφιλείς και «καυτές»
µπάντες διεθνώς, θα εµφανι-
στούν για πρώτη φορά στην
Ελλάδα. Μια ενθουσιαστι-
κή, σαγηνευτική µουσική
πανδαισία από την Καραϊβι-
κή, που συνθέτει τις ιστορικά
συγγενείς µουσικές κουλ-
τούρες της Τζαµάικας και
της Κούβας...

ANNA MOURA
(17/09, Θέατρο Παπάγου) 
H µαγευτική νέα ντίβα του
fado στην Aθήνα 
Η Ana Moura (Μόουρα), η
νέα ιέρεια του fado, θα εµ-
φανιστεί για πρώτη φορά
στην Αθήνα. Η µαγευτική
µουσική της Πορτογαλίας
παρουσιάζεται από µία εκ-
πληκτική ερµηνεύτρια, που
εκφράζει τον πόθο, τον πό-
νο, τον χωρισµό, την ανεκ-
πλήρωτη αγάπη και τη γλυ-
κιά µελαγχολία που χαρα-
κτηρίζουν το fado.
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Με τις φωνές των Όουεν Oυίλσον, Πολ Nιούµαν,
Mπόνι Xαντ και στα ελληνικά, µε τις φωνές των Σά-
κη Pουβά, Bίκυ Kαγιά, Γιάννη Bόγλη, Παύλου Kοντο-
γιαννίδη, Γιάννη Mποστατζόγλου, Παύλου Xαϊκάλη,
σκηνοθεσία: Tζον Λάσιτερ, µουσική: Pάντι Nιούµαν.

Ο Κεραυνός Μακουίν, ανερχόµενο αγωνιστικό αυτο-
κίνητο αποφασισµένο να πετύχει, θα ανακαλύψει τελι-
κά ότι η ζωή είναι το ταξίδι και όχι ο προορισµός... Κα-
θώς διασχίζει τη χώρα για να πάει στον µεγάλο αυτο-
κινητιστικό αγώνα για το Κύπελλο στην Καλιφόρνια, ο
Μακουίν καταλήγει κατά λάθος στην ήσυχη, µικρή και
ξεχασµένη πόλη «Το Μπουζί της Ωραίας Ελένης». Εκεί
θα γνωρίσει τους ασυνήθιστους χαρακτήρες της: τον
∆ρ. Χάτσον (ένα Χάντσον Χόρνετ του 1951 µε µυστη-
ριώδες παρελθόν), τη Σάλι (µια φανταχτερή Πόρσε
του 2002) και τον Μπάρµπα (ένα σκουριασµένο αλ-
λά έµπιστο γερανό αυτοκινήτων)... οι οποίοι θα τον
βοηθήσουν να καταλάβει ότι υπάρχουν πιο σηµαντικά
πράγµατα στη ζωή από τα τρόπαια, τη δόξα και τη χο-
ρηγία... Αφού ταξίδεψαν τους θεατές στο... βασίλειο
των παιχνιδιών, των ζουζουνιών, των τεράτων, των ψα-
ριών και των σούπερ--ηρώων, οι χαρισµατικοί παραµυ-
θάδες και µάγοι της τεχνολογίας των στούντιο της Πί-
ξαρ («The Incredibles», «Finding Nemo», «Monsters
Inc.») και ο βραβευµένος µε Όσκαρ σκηνοθέτης Τζον
Λάσιτερ («Toy Story», Toy Story 2», «A Bug’s Life»)...

βγαίνουν στον δρόµο µε µία κωµική περιπέτεια, µε πρω-
ταγωνιστές όλων των ειδών τα αυτοκίνητα! Τα «Αυτο-
κίνητα» ήταν µία πολύ προσωπική ιστορία για τον Τζον
Λάσιτερ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος: «Πά-
ντα µου άρεσαν τα αυτοκίνητα. Στις φλέβες µου τρέχει
από τη µία αίµα Disney και από την άλλη... βενζίνη! Και
φυσικά, µε την ταινία είχα τη δυνατότητα να συνδυάσω
αυτές τις δύο µεγάλες αγάπες της ζωής µου. Το 1998
άρχισα να σκέφτοµαι σοβαρά την ιδέα της υλοποίη-
σης µιας ταινίας µε ήρωες τα αυτοκίνητα. Την ίδια επο-
χή είδαµε ένα ντοκιµαντέρ σχετικά µε τον διαπολιτεια-
κό αυτοκινητόδροµο και πόσο επηρέασε τις µικρές πό-
λεις στο διάβα του. Συγκινηθήκαµε πολύ από αυτό και
σκεφτήκαµε τι πρέπει να σήµαινε για µία µικρή πόλη να
την παρακάµψει µία µεγάλη λεωφόρος. Τότε ήταν που
αρχίσαµε να ψάχνουµε ενεργά τη Λεωφόρο 66, χωρίς
όµως να έχουµε συλλάβει ακριβώς την πλοκή της ται-
νίας...». Στο κέντρο, λοιπόν, της πλοκής και των θεµά-
των της ταινίας βρίσκεται ο αυτοκινητόδροµος 66,
όπου και εξελίσσονται οι περισσότερες σκηνές. Ο Λά-
σιτερ και η οµάδα του ταξίδεψαν πολλές φορές στην
ιστορική αυτή λεωφόρο για να κάνουν έρευνα και να
παρατηρήσουν ιδίοις όµµασι τη σηµασία και τον αντί-
κτυπο αυτού του φαινοµένου που έγινε µέρος του πο-
λιτισµού της χώρας τους. 
H Hertz είναι παγκόσµιος promotional partner της ται-
νίας «Cars».

Ο ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
∆ΑΝΕIΖΕΙ ΤΗ ΦΩΝH
ΤΟΥ ΣΤΟΝ HΡΩΑ 
ΤΗΣ ΤΑΙΝIΑΣ 
Τα «Αυτοκίνητα» έρχονται
και...µιλάνε ελληνικά! Και
ποιος θα «µιλάει» εκ µέρους
του «πρωταγωνιστή» της ται-
νίας, του αξιαγάπητου και
φιλόδοξου... αγωνιστικού
αυτοκινήτου Κεραυνού Μα-
κουίν; Μα φυσικά, ο διάση-
µος Έλληνας ποπ σταρ Σά-
κης Ρουβάς!
Ο δηµοφιλής τραγουδιστής
λοιπόν, για τις ανάγκες της
νέας animation ταινίας «Αυ-
τοκίνητα», θα δανείσει τη
φωνή του στο γυαλιστερό,
κόκκινο αγωνιστικό «Κεραυ-
νό Μακουίν», σε µια πραγ-
µατικά απολαυστική και κε-
φάτη ερµηνεία, ενώ παράλ-
ληλα πλαισιώνεται και από
ένα πλούσιο καστ διάσηµων
Ελλήνων, ανάµεσά τους οι
Γιάννης Βόγλης, Βίκυ Καγιά,
Παύλος Κοντογιαννίδης,
Γιάννης Μποστατζόγλου,
Παύλος Χαϊκάλης.
Για όλους τους φαν, λοιπόν,
του αγαπηµένου σταρ, υπο-
µονή µέχρι τον Σεπτέµβριο,
που τα «Αυτοκίνητα» θα...
«γκαζώνουν» και στις ελληνι-
κές οθόνες! 

CARS
Ήρθαν για να σας µαγέψουν...
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ΕΩΣ 10
ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 
«Η γλυπτική του
Φερνάντο Μποτέρο»,
Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών (Κόκκαλη 1,
τηλ.: 210 728 2000).
UNTIL 10 SEPTEMBER  
«The sculpture of
Fernando Botero» at the
Athens Concert Hall
(Kokkali 1, tel.: 210
728 2000).

ΕΩΣ 17
ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ  
∆ιεθνής Εικαστική
Έκθεση «Το Σκιάχτρο»,
Πινακοθήκη Ε.
Αβέρωφ, Αµπελώνες
Μονής Αγ. Νικολάου,
Μέτσοβο (τηλ.: 26560
41210).
UNTIL 17 SEPTEMBER  
Modern Greek Painting
«To Skiahtro» from the
Evangelos Averoff
Museum in Metsovo
(tel.: 26560 41 210).

ΕΩΣ ΤΕΛΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ  
«Τοπία της Ελλάδας»,
Χώρος Τέχνης
«Αιγόκερως»
(Ξενοκράτους 45, τηλ.:
210 722 3897).
UNTIL THE END 
OF SEPTEMBER   
«Greek Landscapes»,
«Aigokeros» Art Space
(Xenokratous 45, tel.:
210 722 3897).

ΕΩΣ 30 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ   
Ατοµική έκθεση του
Chuck Close στην
Xippas Gallery
(Σοφοκλέους 53∆ ,
τηλ.: 210 331 9333).
UNTIL 30 OCTOBER    
Single exhibition by
Chuck Close at Xippas
Gallery (Sofokleus
53D, tel.: 210 331
9333).

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
Ατοµική έκθεση Κώστα
Αγγελάκη, Γκαλερί
«orangedoor»,
Παροικιά Πάρου (τηλ.:
22840 21590).
2 SEPTEMBER 
UNTIL 10 OCTOBER  
Single exhibition by
Kostas Aggelidis at the
«orangedoor» gallery,
in Paroikia, Paros (tel.:
22840 21590).

Fernando Botero Συνεχίζεται ως τις
23 Σεπτεµβρίου η αναδροµική έκθεση
του Φερνάντο Μποτέρο στην Εθνική Πι-
νακοθήκη (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου
50, τηλ.: 210 723 5857). Στην έκθεση
παρουσιάζονται 142 έργα του διεθνούς
φήµης Κολοµβιανού ζωγράφου.

Fernando Botero The Fernando
Botero retrospective exhibition continues
until 23 September at the National
Pinakotheque (50 Vas. Konstantinou Ave,
tel.: 210 723 5857). The exhibition presents
142 works by the famous Columbian
painter. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΤΣΗΣ Μια αναδροµή στο
ζωγραφικό χώρο και χρόνο του Παναγιώτη Τέτση
µέσα από ένα αγαπηµένο του θέµα, τη θάλασσα,
αποτελεί η έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύµατος Βασίλη και Ελί-
ζας Γουλανδρή στην Άνδρο (τηλ.: 22820
22444) έως τις 24 Σεπτεµβρίου. Η έκθεση περι-
λαµβάνει έργα, τα οποία προέρχονται από δηµό-
σιες και ιδιωτικές συλλογές, αλλά και νέες δηµι-
ουργίες.

PANAGIOTIS TETSIS A retrospective into the
art space and time of Panagiotis Tetsis through
one of his favourite themes, the sea, is housed at
the Museum of Contemporary Art of the Basil
and Elise Goulandris Foundation in Andros (tel.:
22820 22444), until 24 September. The
exhibition includes works from public and private
collections, as well as new creations.

Νότες δροσιάς στη ζέστη του
καλοκαιριού αποτελούν οι σηµαντικές

εκθέσεις που φιλοξενούνται στις
αίθουσες τέχνης.

THΣ ∆ρ ΒIΚΥΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙAΝΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚO ΤΗΣ ΤEΧΝΗΣ

Εικαστικά ∆ρώµενα

Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης 

Με αφορµή τη συµπλήρωση 20 χρόνων από την
ίδρυσή του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεο-

φύτου ∆ούκα 4, τηλ.: 210 722 8321) επιχειρεί,
µέσα από την έκθεση «Η Μορφή της Αρχής-Καλλι-
τέχνες του 20ού αιώνα» την ανάδειξη των επιρρο-

ών της τέχνης των προϊστορικών πολιτισµών του Αι-
γαίου και της Ανατολίας στο έργο σηµαντικών καλ-

λιτεχνών του 20ού αιώνα. 
( Έως 16 Σεπτεµβρίου)

Museum of Cycladic Art
The Museum of Cycladic Art of Athens (Neofitou

Douka 4, tel.: 210 722 8321), celebrating its
20th anniversary, aspires through an exhibition

entitled «The Form of the Beginning: Artists of the
20th century» to underline the influence of

significant cultures of the East Mediterranean on
the art of the 20th century. (Until 16 September)
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Στην Εθνική Γλυπτοθήκη, στο Άλσος Στρατού, στο
Γουδί (Λεωφόρος Κατεχάκη και Μεσογείων, τηλ.:
210 770 9855) φιλοξενείται η έκθεση του Marino
Marini (1901-1980), ενός από τους µεγαλύτερους
Ιταλούς γλύπτες, που το έργο του γνώρισε διεθνή κα-
ταξίωση και αναγνώριση, συµβάλλοντας στη διαµόρ-
φωση της φυσιογνωµίας της τέχνης του 20ού αιώνα.
Πρόκειται για µια µεγάλη αναδροµική έκθεση – περι-
λαµβάνει 56 γλυπτά, 13 πίνακες ζωγραφικής και 11
χαρακτικά–  η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος µεγάλων εκθέσεων γλυπτικής που ξεκίνη-
σαν κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας
και ως τώρα έχουν παρουσιαστεί κορυφαίοι γλύπτες,
όπως ο Ροντέν, ο Μπουρντέλ, ο Μαγιόλ, ο Μπραν-
κούζι, ο Τζιακοµέττι και ο Μουρ. Τα εγκαίνια της ανα-
δροµικής έκθεσης του Marini συνέπεσαν µε αυτά
της µόνιµης συλλογής νεοελληνικής γλυπτικής στο
πρακείµενο κτίριο της Εθνικής Γλυπτοθήκης. Τα δύο
κτίρια στέγαζαν παλιότερα τους βασιλικούς στά-
βλους του Ιππικού και σήµερα έχουν µετατραπεί σε
δύο επιβλητικούς εκθεσιακούς χώρους, µέσα σ' ένα
κτήµα έξι περίπου στρεµµάτων, που λειτουργεί κι αυ-
τό ως υπαίθριο µουσείο γλυπτικής. Ο Marini θεωρεί-
ται από τους κορυφαίους γλύπτες του 20ού αιώνα.
Άρχισε να διαµορφώνει την εικαστική του ταυτότητα
την περίοδο του Μεσοπολέµου, βιώνοντας τον προ-
βληµατισµό των µορφοπλαστικών αναζήσεων της
εποχής, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη
Φλωρεντία, αλλά και στη συνέχεια µέσα από τα ταξί-

The retrospective exhibition, organized by the
Athens' National Glyptotheque, presents a
fascinating journey into the art world of Marino
Marini, the most important Italian sculptor of the 20th
century. The National Glyptotheque, at the Alsos
Stratou, in Goudi (Katechaki Ave and Messogion,
tel. 210 770 9855), is hosting an exhibition by
Marino Marini (1901-1980), one of the most
important Italian sculptors, whose work has received
international acclaim and recognition and has

Μια συναρπαστική διαδροµή
στον κόσµο της τέχνης του
Marino Marini, του
σηµαντικότερου Ιταλού γλύπτη
του 20ού αιώνα, παρουσιάζει η
αναδροµική έκθεση που
διοργανώνει η Εθνική
Γλυπτοθήκη της Αθήνας. 
THΣ ∆ρ ΒIΚΥΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙAΝΟΥ,
ΙΣΤΟΡΙΚO ΤΗΣ ΤEΧΝΗΣ

marino
MARINI
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δια του στο Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή µε τους κυ-
ριότερους δηµιουργούς του µοντερνισµού. Σηµαντι-
κό ρόλο έπαιξε η γνωριµία του µε τον Ιταλό οµότε-
χνό του Αρτούρο Μαρτίνι το 1922. Έπειτα από πρό-
τασή του αρχίζει να διδάσκει στη Σχολή Καλών Τε-
χνών της Μόντσα, ενώ το 1940 γίνεται καθηγητής
στην Ακαδηµία της Μπρέρα στο Μιλάνο. Οι πηγές
έµπνευσής του εντοπίζονται στην ετρουσκική και ρω-
µαϊκή τέχνη που µελέτησε στα µουσεία της Ιταλίας,
όπως επίσης στη µεσαιωνική και την αναγεννησιακή
γλυπτική και την αρχαϊκή πλαστική. Σ' ένα σύντοµο
ταξίδι του στην Ελλάδα το 1935 γνωρίζει από κοντά
τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ τον προηγούµενο
χρόνο στη Γερµανία είδε τον έφιππο ανδριάντα του
Ερρίκου Β' στον καθεδρικό ναό της Βαµβέργης, που
φαίνεται ότι άσκησε σηµαντική επίδραση στο έργο
του. Οι βασικοί άξονες, γύρω από τους οποίους κι-
νήθηκε σ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πο-
ρείας, είναι η ανθρώπινη µορφή, το άλογο και ο ιππέ-
ας, δηµιουργώντας ένα πλήθος παραλλαγών πάνω
στο ίδιο θέµα. Οι γυναικείες του µορφές, οι «Ποµό-
νες», όπως τις ονοµάζει, που πήραν το όνοµά τους
από τη ρωµαϊκή θεότητα της ευγονίας, µε τα στεατο-
πυγικά τους χαρακτηριστικά και το πληθωρικό, εύχυ-
µο σώµα τους, παραπέµπουν στις προϊστορικές θεές
της γονιµότητας και ευφορίας, αποκτώντας συµβολι-
κές διαστάσεις. Ο ίδιος θα πει: «Οι ποµόνες µου
τρέφονται από έναν κόσµο ηλιοτροπικό, από µια ποί-
ηση ηλιακή. Εκφράζουν µια ανθρωπότητα σε πληρό-
τητα, αφθονία, έναν µεγάλο αισθησιασµό. Αντιπρο-
σωπεύουν µια εποχή ευδαιµονίας που διακόπτεται
από τα γεγονότα του πολέµου». Από το 1936, όταν

contributed to shaping the physiognomy of his art in
the 20th century. This is a large retrospective
exhibition, with 56 sculptures, 13 paintings and 11
etching works, within the framework of the
programme of major sculpture exhibitions, which
started during the Cultural Olympiad and has
presented till now leading sculptors such as Rodin,
Bourdelle, Maillol, Brancusi, Giacometti and Moore.
The inauguration of the Marini retrospective
exhibition coincided with that of the permanent

collection of neohellenic sculpture, housed at the
National Glyptotheque’s parallel building. The two
buildings used to house the royal stables of the
Cavalry and have been transformed into imposing
exhibition halls, within an almost 6,000 square metre
estate, which operates as an open museum of
sculpture. Marini is considered one of the leading
20th century sculptors. He began shaping his artistic
identity during the Middle War period, after
experiencing the identity crisis that the plastic arts
underwent in this age, both while studying in
Florence but also afterward during his trip to Paris,
where he came into contact with some of the most
important creators of modernism. His association with
Italian sculptor Arturo Martini in 1922 played a
major role in shaping his future. Following the latter’s
proposal, he began teaching at the Scuola d’Arte di
Villa Reale in Monza, while in 1940 he was
appointed Professor at the Accademia di Belle Arti di
Brera, in Milan. He was mainly inspired by Etruscan
and Romaic art, which he studied in the museum of
Italy, as well as by medieval and renaissance
sculptures and archaic plastic art. In a short trip to
Greece in 1935, he got to admire the Parthenon
sculptures from close, while a year earlier in
Germany, he had seen the equestrian statue of Henry
II in Bamberg, which is believed to have greatly
influenced his work. The axis around which he
moved throughout his career, were the human form,
the horse and horseman, creating a plethora of
variants on the same subject. Women’s forms, the
"Pomones" as he called them, named after the
Romaic goddess of fertility, with their characteristic
rich, prolific and voluptuous bodies, acquire symbolic
dimensions. He himself would say: «My pomones are
fed by a world of sunflowers, from a solar poetry.
They express a humanity that is full, abundant and
highly sensual. They represent an age of bliss, which
was interrupted by the advent of war». In 1936,
when the War knocked on the doors of Europe, he
switched to his major subject, the horse and
horseman, which symbolized the end of European
civilization. What he himself said is quite
characteristic: «In the form of the horse and horseman
is summarized the history of humanity and nature with
its seasons. It is a way with which we recount history.
The horseman is the form that I need to express the
passion of man [...]. My equestrian statues express
the terrible events of this century. The restlessness of
my horse increases with each work. The horseman,
having lost control of the animal, is more and more
tired [...]. I want to illustrate the final phase of the fall
of a myth, the myth of the heroic, victorious individual,
the virtuous egocentrism of humanists. My recent
work doesn’t try to be heroic, but tragic». The
portraits of friends, clients and people of the letters
and arts take a special place in his work, illustrating
his capacity to portray realistic physiognomies, while
at the same time going deep into their characters.
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ο πόλεµος χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, στρέφεται
στο µεγάλο του θέµα, το άλογο και τον ιππέα, που
αντιµετωπίζει ως σύµβολο του τέλους του ευρωπαϊ-
κού ανθρωπισµού. Χαρακτηριστική είναι η ερµηνεία
που δίνει ο ίδιος: «Στη µορφή του αλόγου και του ιπ-
πέα συνοψίζεται η ιστορία της ανθρωπότητας και της
φύσης σε κάθε εποχή. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο
αφηγούµαστε την ιστορία. Ο ιππέας είναι η µορφή
που έχω ανάγκη για να εκφράσω το πάθος του αν-
θρώπου [...]. Οι έφιπποι ανδριάντες µου εκφράζουν
τα δεινά των γεγονότων αυτού του αιώνα. Η ανησυ-
χία του αλόγου µου αυξάνεται έργο µε το έργο. Ο ιπ-
πέας, έχοντας χάσει την κυριαρχία του πάνω στο
ζώο, είναι όλο και πιο εξαντληµένος [...]. Εγώ θέλω
να καταστήσω ορατό το τελευταίο στάδιο της διάλυ-
σης ενός µύθου, το µύθο του ηρωικού, νικηφόρου
ατοµισµού, του ενάρετου ατοµισµού των ουµανιστών.
Το πρόσφατο έργο µου δεν επιδιώκει να είναι ηρωι-
κό, αλλά τραγικό». Ξεχωριστή θέση στο έργο του κα-
τέχουν τα πορτρέτα φίλων, πελατών και ανθρώπων
των γραµµάτων και των τεχνών, στα οποία φανερώνε-
ται η ικανότητά του να αποδίδει φυσιογνωµικά χαρα-
κτηριστικά και ταυτόχρονα να διεισδύει στα βάθη της
προσωπικότητας των εικονιζόµενων προσώπων. Από
τις πιο γνωστές προσωπογραφίες καλλιτεχνών, κά-
ποιες από τις οποίες φιλοξενούνται στην Εθνική Γλυ-
πτοθήκη, είναι του Stravinsky, του Chagall, του
Moore, του Arp. Ο Marini, παρά το γεγονός ότι
ασχολήθηκε κυρίως µε τη γλυπτική, δεν εγκατέλειψε
ποτέ τη ζωγραφική και τη µεγάλη αγάπη του για το
χρώµα: «Είµαι µεσογειακός! Το φως, η θάλασσα κά-
νουν το χρώµα πιο αναγκαίο για µας απ' ό,τι για τους
Bορειοευρωπαίους. Εµείς έχουµε το χρώµα µέσα
µας, από τη στιγµή που γεννιόµαστε σίγουρα το ανα-
γνωρίζουµε». Τα ζωγραφικά έργα και τα χαρακτικά,
που πλαισιώνουν την έκθεση, αποδεικνύουν τις ικα-
νότητές του στο σχέδιο και την ευαισθησία του στο
χρώµα. 
∆ιάρκεια έκθεσης: Έως 30 Οκτωβρίου 

Among the most famous portraits hosted at the
National Glyptotheque are those of Stravinsky,
Chagall, Moore and Arp. Despite the fact that he
mainly was involved with sculpture, Marini never
abandoned painting and his great love for colours: «I
am from the Mediterranean! The light and the sea
make colours even more necessary to us than to the
northern Europeans. We have colours inside of us
from the moment we are born and are able to
distinguish them». His paintings and his etching works
frame the exhibition, showing his capacity for
sketching and his inclination for colours.  
The exhibition will last: Until 30 October



ROMANTIC    MOMENTS
Υπάρχουν κάποιες ώρες στην Ελλάδα, που ο ήλιος και η θάλασσα
παίζουν παιχνίδια µε τους ιδιαίτερους χρωµατισµούς τους. Είναι αυτές
οι µαγικές στιγµές που εµείς γνωρίζουµε πολύ καλά πλέον και που
στους επισκέπτες µας µένουν βαθιά χαραγµένες στη µνήµη τους. Κάθε
µέρος στην Ελλάδα έχει τη δικιά του Aνατολή και το δικό του
ηλιοβασίλεµα. Γι’ αυτές τις ώρες σας προτείνουµε, λοιπόν, µερικά
µόνο από τα µέρη που θα µπορέσετε να απολαύσετε τη
µοναδικότητα της οµορφιάς της χώρας µας.

There are certain hours in Greece, when the sun and
the sea play games with nature’s palette of
colours. These are magical moments, which we
ourselves know very well and which remain
deeply engraved in the memories of our
visitors. Each part of Greece has its own
unique sunrises and sunsets. For these hours
we therefore recommend a few places
where you can enjoy the unique beauty
of our country.
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ΚΥΘΝΟΣ
Αγαπηµένο µέρος για πολλούς, ειδικά για όσους κά-
νουν διακοπές µε σκάφος, µε καταπληκτικό ηλιοβα-
σίλεµα στη θέση Κολώνες. Μια λεπτή λωρίδα στε-
ριάς χωρίζει τη θάλασσα στα δύο την ώρα που ο
ήλιος δύει στον απέραντο ορίζοντα. Υπάρχει και ένα
µικρό ταβερνάκι για όσους θέλουν να τρώνε εκείνη
την ώρα.

KYTHNOS
A favourite destination for many, especially for those
vacationing on a boat, with an amazing sunset in
Kolones. A thin stretch of land separates the sea in
two, the moment the sun sets in the endless horizon.
There is a small tavern for those wanting to eat at this
time. 

ΠΑΡΟΣ
Φυσικά στη Νάουσα , πίνοντας ένα  δροσιστικό κο-
κτέιλ και ακούγοντας τους ambient ήχους, αναπαυτι-
κά καθισµένοι σε ένα από τα πολλά bars που υπάρ-
χουν στο πανέµορφο γραφικό λιµανάκι.

PAROS
Naturally in Naoussa, drinking a refreshing cocktail
and listening to ambient sounds, while relaxing at
one of the many bars located around the picturesque
little harbour.



H O T  S P O T S

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
∆οκιµασµένη και σίγουρη λύση είναι να βρίσκεστε
γύρω στις 8 το απόγευµα στην είσοδο του Κάστρου,
ατενίζοντας τον όρµο του Λιβαδιού και τον ήλιο να
«γλείφει» τις δυτικές βουνοκορφές της Αστροπα-
λιάς. Για πιο adventure τύπους, must ο Αϊ-Γιάννης, που
µε καθαρό καιρό «βλέπει» µέχρι και την Ανάφη.

ASTYPALAIA
A tested and sure solution is to find yourself around 8
in the afternoon at the entrance of Kastro, gazing
towards the bay of Livadi, while the sun is licking the
western mountain tops of Astypalaia. For adventure-
loving types, a must is Ai-Yiannis, where in clear
weather you can see as far as Anafi.

ΣΥΡΟΣ
Εδώ η πρόταση είναι πολύ συγκεκριµένη. Περιµένετε
να δύσει ο ήλιος, κάνοντας µπάνιο στο Κίνι ή στο
∆ελφίνι, τις δύο, κατά τη γνώµη µας, καλύτερες πα-
ραλίες του νησιού µε extra bonus το ηλιοβασίλεµα.

SYROS
Here, the proposal is very concrete. Wait for the sun
to set while swimming at Kini or Delfini, the two, in our
opinion, best beaches of the island, with the sunset as
extra bonus.
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Το πιο γνωστό ηλιοβασίλεµα παγκοσµίως είναι αυτό
στη µαγευτική Οία. Χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον
κόσµο περιµένουν υποµονετικά ακριβώς τη στιγµή
που ο ήλιος θα δύσει. Το ιδανικό είναι να έχετε κλεί-
σει και τραπέζι για να δειπνήσετε αµέσως µετά. Εναλ-
λακτική, εξαιρετική, πρόταση είναι να «αράξετε» σε
µία ξαπλώστρα ψηλά στην Καλντέρα, ακούγοντας
κλασική µουσική.

SANTORINI
The best known sunset worldwide is the one at
magical Ia. Thousands of people from all over the
world wait patiently for the sun to set. The ideal thing
is to reserve a table for dinner immediately after.
Another excellent alternative is to relax in a chaise
longue up in Caldera while listening to classic music.

ΜΗΛΟΣ 
Πρόκειται για Oυτοπία, όνοµα και πράγµα. Έτσι λέ-
γεται το µαγαζάκι µε τα υπέροχα παγωτά και γλυκά
ταψιού, που δεν υπάρχει περίπτωση να µη δοκιµάσε-
τε, όταν βρεθείτε µαζί µε σχεδόν όλο το νησί στην
Πλάκα λίγο πριν από το ηλιοβασίλεµα. Από κάτω
σας ο γκρεµός, σε συνδυασµό µε την περίεργη οµί-
χλη, που καλύπτει τη θάλασσα. Σίγουρα θα αναρωτη-
θείτε εάν αυτό που βλέπετε είναι αληθινό.

MILOS
This is utopia come real. In fact, it is the name of the
little shop with the great ice-cream and sweets, which
you would not be able to avoid, especially when
you’re in Plaka with half of the island waiting for
sunset. Below you is a precipice with a weird fog
rising from the sea. You will definitely wonder if what
you see is real.
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ΜΥΚΟΝΟΣ
Πού αλλού από τη Μικρή Βενετία; Μοναδική θέα µε
τον ήλιο να δύει µέσα στη θάλασσα, την ώρα που
στο Caprice, µαζί µε εκατοντάδες άλλους, θα απο-
λαµβάνετε κάποιο από τα πασίγνωστα κοκτέιλ του.

MYKONOS
Where else than Little Venice? A unique sight as the
sun disappears in the sea, the moment when along
with hundreds of others, you’re sipping a cocktail at
Caprice. 
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Mε κάθε ενοικίαση, που εσείς πραγµατοποιείτε µέσω
της ιστοσελίδας της Hertz (www.hertz.gr) συνεισφέ-
ρετε άµεσα 5 ευρώ από την τιµή ενοικίασης στο
ίδρυµα MDA Hellas, που προσφέρει φροντίδα σε
παιδιά µε νευροµυϊκές παθήσεις. Η Hertz θα διπλα-
σιάσει το ποσό αυτό, προσφέροντας άλλα 5 ευρώ
για κάθε ενοικίαση. Έτσι, όλοι µαζί θα καταφέρουµε
να δώσουµε σε κάθε παιδί µε νευροµυϊκή πάθηση
την ώθηση για ένα καλύτερο µέλλον.

ΜDA ΕΛΛΑΣ
Το MDA (Muscular Dystrophy Association) είναι
ένας διεθνής οργανισµός µε σταθµούς σε ολόκληρο
τον κόσµο. Το MDA Ελλάς (Σωµατείο για τη φροντί-
δα των ατόµων µε νευροµυϊκές παθήσεις) είναι ένα
µη κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε στην Ελλά-
δα τον Ιανουάριο του 2000, µε σκοπό να βοηθήσει
τα άτοµα που πάσχουν από νευροµυϊκές παθήσεις
στη χώρα µας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα

1 στα 3.000 παιδιά γεννιέται µε µυϊκή δυστροφία.

ΤΟ MDA ΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ:
ñ Στη δηµιουργία ειδικών µονάδων για νευροµυϊκές
παθήσεις σε νοσοκοµεία και κλινικές στις µεγάλες
πόλεις της Ελλάδας. 
ñ Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων που
πάσχουν από νευροµυϊκές παθήσεις.
ñ Στην προώθηση των ερευνών για την έγκαιρη διά-
γνωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης των νευροµυϊ-
κών παθήσεων. 
ñ Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
για τα πολύπλευρα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
τα άτοµα µε νευροµυϊκές παθήσεις. Στόχος του
MDA Ελλάς είναι η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρω-
ση του κοινωνικού συνόλου για τα άτοµα µε αναπη-
ρία και ειδικότερα των ατόµων που πάσχουν από νευ-
ροµυϊκές παθήσεις. Σε συνεργασία µε µία εξειδικευ-
µένη επιστηµονική οµάδα, το MDA Ελλάς σχεδίασε
δύο Eκπαιδευτικά Προγράµµατα Κοινωνικής Ευαι-
σθητοποίησης:
ñ «Όλα τα παιδιά µια αγκαλιά»
ñ «Μύες εν δράσει»
Σκοπός των προγραµµάτων είναι µέσα από το παιχνί-
δι και από ποικίλες δραστηριότητες τα παιδιά και οι
οικογένειές τους να εξοικειωθούν µε τα άτοµα µε ανα-
πηρία έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για µια κοινωνία,
όπου τα άτοµα µε αναπηρία θα συνυπάρχουν και θα
απολαµβάνουν τα αναφαίρετα δικαιώµατά τους.

Hertz, in collaboration with MDA Hellas, is trying its
best to offer a better future to a number of children.
Each time you rent a car through the Hertz website
(www.hertz.gr), you contribute 5 Euros to MDA
Hellas, a foundation that provides care to children
with neuromuscular disorders. Hertz will double this
amount by offering another five Euros with each
rental. In this way, we can all give a child with a
neuromuscular disease the incentive to seek a
brighter tomorrow.

ΜDA HELLAS
MDA (Muscular Dystrophy Association) is an
international organization with branches all over the
world. MDA Hellas is a non-profit association
established in Greece since January 2000, in order
to help people with neuromuscular disorders in our
country. Worth mentioning is the fact that, in Greece,
one in 3,000 children are born with Muscular
Dystrophy.

MDA HELLAS AIMS AT:
ñ Creating a Special Unit for Neuromuscular
Disorders at hospitals and clinics in major Greek
cities. 
ñ Improving the quality of life of people suffering
from neuromuscular disorders.
ñ Promoting scientific research for the timely
diagnosis and the improvement of the diagnosis
process in Neuromuscular Diseases. 
ñ Informing and raising public awareness on the
multiple problems faced by people with
neuromuscular disorders.
MDA Hellas aims at informing and awakening the
general public to the problems faced by people with
a disability and more specifically people suffering
from neuromuscular disorders.
With the help of a specialized scientific team, MDA
Hellas has designed two Social Awareness Training
Programmes:
ñ «All the children one embrace»
ñ «Muscles in action»
The programmes attempt, through play and various
other activities, to familiarize children and their
families with people suffering from a disability, in
order to create the foundations for a society where
all people share the same rights.

Η HERTZ 
ΚΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
By renting a car, you will make a child happy
Nοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο ένα παιδί, που δεν γνωρίζετε, θα γίνει ευτυχισµένο. Η
Hertz, σε συνεργασία µε το ίδρυµα MDA Hellas, προσπαθεί µε τον καλύτερο τρόπο
να προσφέρει ένα καλύτερο αύριο σε κάποια παιδιά. 





46 O N T H E R O A D

T H E  C H O I C E

O N T H E R O A D 47

ΓΚOΛΦ
ΠΟΛΛΩΝ
ΑΣΤEΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΡHΤΗ

Aegean Airlines has created the right conditions for
the organization of an international golf tournament
in Greece, with the participation of many of the
sports’ stars from all over the world, at the
magnificent course built by the leading US designer,
Bob Hunt. We are referring of course to the 1st
«Aegean Airlines Pro•Am», the first international golf
tournament organized in our country and specifically
in Hersonissos of Iraklion, in Crete, between June 2-
4. Taking a look at the organizations supporting the
tournament, one could say that this is «the turning
point for Greek golf», since this is the first time an
international golf competition is organized with the
official endorsement of the Professional Golfers
Association (PGAs) of Europe, the leading official
organization for the sport. The «1st Aegean Airlines
Pro•Am» aims at becoming an established event in
the near future, and at gaining a particular place in
the hearts of the Europeans, and not only golfers. The
tournament is of course endorsed by PGA Greece.
The tournament’s award ceremony was attended by,
among others, the Minister of Tourism, Mrs. Fani Palli-
Petralia, the president of the tournament’s Organizing
Committee, Mr. Theodoros Vassilakis (President and
CEO of Aegean Airlines), the member of the Board
of Directors of the Professional Golfers’ Associations
of Europe, Mr. Leif Ohlsson, and the CEO of Cretan
Golf, Mr. Andreas Metaxas. The award ceremony
was followed by the closing ceremony, which was
held at the Creta Maris Hotel (seaside restaurant
Cochlias), where a glamorous gala took place near
the sea. The organizers offered a substantial 70,000
prize purse for PGA professionals and exceptional
gifts-awards for amateur competitors. According to
the final results, in the PGA professional category,
Mr. Liam Bond (Great Britain) came first, while Mr.
Paul Wesselingh (Great Britain) came second and
Mr. William Milne (Germany) third. The tournament
was sponsored by Aegean Airlines, Navarino
Resorts, Autohellas-Hertz, Maris Hotels, International
Athens Airport (IAA), VAKAR-SAAB, Coca-Cola
Hellas and Ermenegildo Zegna. The communication
sponsor was Supersport channel. It is worth
mentioning that the medals were specifically
designed for the tournament by renowned jeweller,
Mr. Antonis Vourakis.

Η Aegean Airlines δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για
να διεξαχθεί και στην Ελλάδα ένα τουρνουά διεθνών
προδιαγραφών, µε συµµετοχή πολλών αστεριών του
αθλήµατος από όλο τον κόσµο, σε ένα γήπεδο κό-
σµηµα, κατασκευασµένο από τον κορυφαίο στο αντι-
κείµενο Αµερικανό σχεδιαστή Bob Hunt. Αναφερόµα-
στε φυσικά στο «1st Aegean Airlines Pro•Am», το
πρώτο διεθνές τουρνουά γκολφ που διοργανώθηκε
στη χώρα µας και συγκεκριµένα στη Χερσόνησο του
Ηρακλείου της Κρήτης, µεταξύ 2-4 Ιουνίου. Εξετάζο-
ντας τους φορείς που υποστήριξαν τη διοργάνωση
θα µπορούσε κανείς να µιλήσει για «το γεγονός-σταθ-
µό για το ελληνικό γκολφ», αφού ήταν η πρώτη φορά
που διοργανώθηκε διεθνής αγώνας γκολφ µε την επί-
σηµη υποστήριξη των Professional Golfers Association
(PGAs) Europe, κορυφαίου επίσηµου φορέα του
αθλήµατος. Απώτερος στόχος για το «1st Aegean
Airlines Pro•Am» ήταν να εξελιχθεί στο εγγύς µέλλον
σε θεσµό, κερδίζοντας µια ιδιαίτερη θέση στις καρ-
διές των Ευρωπαίων, και όχι µόνο, γκόλφερ. Η διορ-
γάνωση είχε βεβαίως και την πολύτιµη υποστήριξη
του PGA της Ελλάδος. Την τελετή απονοµής επάθλων
του τουρνουά χαιρέτισαν, µεταξύ άλλων, η υπουργός
Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, ο
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνω-
σης, κ. Θεόδωρος Βασιλάκης (Πρόεδρος & ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος της Aegean Airlines), το µέλος του
Board of Directors των Professional Golfers’
Associations of Europe, κ. Leif Ohlsson και ο ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος των κρητικών Golf, κ. Ανδρέας Μετα-
ξάς. Την απονοµή των επάθλων ακολούθησε η τελετή
λήξης της διοργάνωσης στo Creta Maris Hotel
(seaside restaurant Cochlias), όπου και πραγµατοποι-
ήθηκε ένα λαµπερό gala, δίπλα στη θάλασσα. Οι
διοργανωτές προσέφεραν στους επαγγελµατίες παί-
κτες χρηµατικά έπαθλα συνολικής αξίας 70.000 ευ-
ρώ, καθώς και σηµαντικά βραβεία στους ερασιτέχνες
που διακρίθηκαν. Σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµα-
τα του τουρνουά, στην κατηγορία των επαγγελµατιών
παικτών, σε ατοµικό επίπεδο, την πρώτη θέση κατέλα-
βε ο κ. Liam Bond (Μ. Βρετανία), τη δεύτερη θέση ο
κ. Paul Wesselingh (Μ. Βρετανία) και την τρίτη θέση ο
κ. William Milne (Γερµανία). Τη διοργάνωση υποστή-
ριξαν χορηγικά οι εταιρίες Aegean Airlines, Navarino
Resorts, Autohellas-Hertz, Maris Hotels, ∆ιεθνής Αε-
ρολιµένας Αθηνών (∆.Α.Α.), ΒΑΚΑΡ-SAAB, Coca-
Cola Hellas και Ermenegildo Zegna. Χορηγός επικοι-
νωνίας ήταν το κανάλι Supersport. Αξίζει να σηµειω-
θεί ότι τα έπαθλα σχεδιάστηκαν και προσφέρθηκαν
ειδικά για το τουρνουά από τον καταξιωµένο στο χώ-
ρο του κοσµήµατος κ. Αντώνη Βουράκη.

11 OO  κκ..  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΒΒαασσιιλλάάκκηηςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  &&  ∆∆ιιεευυθθύύννωωνν
ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  AAeeggeeaann  AAiirrlliinneess,,  κκααττάά  ττηηνν  ααπποοννοοµµήή  ττοουυ
εεππάάθθλλοουυ  σσττοονν  ππρρώώττοο  ττηηςς  κκααττάάττααξξηηςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττοουυςς
εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς  ππααίίκκττεεςς  κκ..  LLiiaamm  BBoonndd  ((ΜΜ..  ΒΒρρεεττααννίίαα))..  
22 HH  κκ..  ΦΦάάννηη  ΠΠάάλλλληη--ΠΠεεττρρααλλιιάά,,  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς
ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααττάά  ττηηνν  ααπποοννοοµµήή  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς  οοµµάάδδααςς  ττοουυ
PPrroo••AAmm  ((ΒΒοουυλλγγααρρίίαα::  εεππιικκεεφφααλλήήςς  εεππααγγγγεελλµµααττίίααςς  ππααίίκκττηηςς
NNeeiill  TTuurrlleeyy))..  33 OO  κκ..  MMααννώώλληηςς  ΠΠααππαακκααλλιιάάττηηςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς
ΈΈννωωσσηηςς  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΠΠρραακκττόόρρωωνν  κκααιι  ηη  κκ..  ΣΣοουυζζάάνναα
ΠΠααππαακκααλλιιάάττηη..  44,,  66,,  1100 XXααρραακκττηηρριισσττιικκέέςς  σσττιιγγµµέέςς  ααππόό  ττοο
««11sstt  AAeeggeeaann  AAiirrlliinneess  PPrroo••AAmm»»..  55 OO  κκ..  AAllffrreedd  VVaann  DDeerr
MMeeeerr,,  ΓΓεεννιικκόόςς  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς  ΑΑεερροοδδρροοµµίίοουυ  ««ΕΕλλεευυθθέέρριιοοςς
ΒΒεεννιιζζέέλλοοςς»»..  77 OO  κκ..  ΣΣεερρααφφεείίµµ  ΤΤσσόόκκααςς,,  ΓΓ..ΓΓ..  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς
ΚΚρρήήττηηςς,,  ηη  κκ..  ΦΦάάννηη  ΠΠάάλλλληη--ΠΠεεττρρααλλιιάά,,  ΥΥπποουυρργγόόςς
ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  οο  κκ..  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΒΒαασσιιλλάάκκηηςς,,
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  &&  ∆∆ιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  AAeeggeeaann  AAiirrlliinneess  κκααιι
οο  κκ..  ΑΑννδδρρέέααςς  ΜΜεεττααξξάάςς,,  ∆∆ιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  ΚΚρρηηττιικκώώνν
ΓΓκκοολλφφ  ΑΑ..ΕΕ..  88 HH  κκ..  ΜΜααίίρρηη  ΚΚυυρριιαακκοούύ,,  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα
MMaarrkkeettiinngg  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  AAeeggeeaann  AAiirrlliinneess,,  οο  κκ..  ΧΧάάρρηηςς
ΖΖεερρββόόςς,,  ΓΓεεννιικκόόςς  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς  ΚΚρρηηττιικκώώνν  ΓΓκκοολλφφ  ΑΑ..ΕΕ..  κκααιι  
ηη  κκ..  ΚΚάάττιιαα  ΑΑββρρααµµίίδδοουυ,,  ΝΝοοµµιικκήή  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  AAeeggeeaann
AAiirrlliinneess..  99 OO  κκ..  ΑΑχχιιλλλλέέααςς  ΚΚωωννσστταανντταακκόόπποουυλλοοςς  κκααιι  
ηη  κκ..  ΚΚωωννσσττάάννττζζιιαα  ΣΣµµππώώκκοουυ..

1 2

10

3

7

8

4

5

9

6



I N T E R V I E W

O N T H E R O A D 49

Αν και η τεχνική του βασίζεται στην παραδοσιακή ια-
πωνική κουζίνα, έχει δηµιουργήσει µια ιδιαίτερη τε-
χνοτροπία, ταιριάζοντας ετερόκλητες γεύσεις από
διαφορετικές χώρες µε βάση την ιαπωνική. Μέσα
από τα πολυάριθµα ταξίδια του (ζει κυριολεκτικά σ'
ένα αεροπλάνο!) και τις εµπειρίες που φροντίζει να
αποκοµίζει, αντλεί την έµπνευσή του για δηµιουργία.
Πενήντα επτά χρονών, πλέον, ξεκίνησε την επαγγελ-
µατική του καριέρα στα 17 του ως itamae, εκπαιδευ-
όµενος sushi chef. Τώρα, η αυτοκρατορία του Nobu
απλώνεται σε 15 highclass εστιατόρια, σε Ευρώπη,
Αµερική και Ασία, µαζί µε το δικό µας Matsuhisa,
στο Belvedere της Μυκόνου.
Για να κλείσεις τραπέζι Σαββατοκύριακο σε ένα από
τα εστιατόριά του πρέπει να έχεις τηλεφωνήσει µερι-
κές εβδοµάδες πριν, εκτός φυσικά εάν ανήκεις στο
jet-set των διασηµοτήτων. Αρκετές προσωπικότητες
περνάνε καθηµερινά από τα εστιατόριά του µόνο για
να δοκιµάσουν το πιάτο υπογραφή του, το διάσηµο
«Black Cod with Miso» ή αλλιώς «Mαύρος µπακα-
λιάρος σε σάλτσα µίσο».

Τι σας οδήγησε να γίνετε µάγειρας;
Αυτό αποτελεί µία καθοριστική στιγµή στη ζωή µου
που τη θυµάµαι κάθε µέρα… Ήµουν µικρό παιδί, σχε-
δόν 11 ετών, όταν ο αδερφός µου µε πήγε στην πρώ-
τη µου παρθενική επίσκεψη σε ένα γιαπωνέζικο
εστιατόριο. Για µένα σήµαινε πολλά, µιας και ακόµα
και στην Ιαπωνία το sushi συγκαταλέγονταν στο ακρι-
βό είδος. Οπότε το να βρίσκοµαι σε εκείνο το εστια-
τόριο µέσα από τα µάτια ενός µικρού παιδιού µιας
µεσοαστικής οικογένειας ήταν σίγουρα πρόκληση
των αισθήσεων. Όλες οι ιστορίες για τους Sushi
Masters ξετυλίγονταν µπροστά µου σαν µυθιστόρη-
µα και εγώ έµενα εντυπωσιασµένος από όλες τις µι-
κρές λεπτοµέρειες της τελετουργικής προετοιµασίας.
Εκείνη τη στιγµή της ζωής µου αποφάσισα πως ήθε-
λα να γίνω ο καλύτερος και να µπορώ να προσφέρω
στον κόσµο τα πιο αγνά υλικά της φύσης µε τον δικό
µου ιδιαίτερο τρόπο. 

Although his technique is centred on traditional
Japanese cuisine, he has created a unique style,
combining disparate flavours from different countries,
with Japanese as the base. He gets the inspiration to
create from his many trips (he literally lives in a
plane!) and from the experiences he collects.
Aged 57 now, he started his career at the age of 17
as an Itamae, a sushi chef apprentice. Today, Nobu’s
empire stretches over 15 high class restaurants, in
Europe, America and Asia, including our own
Matsuhisa, in the Belvedere, in Mykonos.
To book a table for the weekend in one of his
restaurants, you need to call several weeks ahead,
unless of course you belong to the jet-set. Many
celebrities are daily guests at one of his restaurants if
only to try his signature dish, the famous «Black Cod
with Miso».

What made you become a chef?
This is a determining moment in my life, which I recall
every day... I was a little boy, almost 11, when my
brother took me for the first time to a Japanese
restaurant. This meant a lot to me since, in Japan,
sushi is considered a luxury item. So being in that
restaurant, as seen through the eyes of a small child
from a middle-class family, was definitely a challenge
to the senses. All the stories about the Sushi Masters
unfolded in front of me as a novel and I remained
impressed by the small details of the ritualistic
preparation. At this moment of my life, I decided that
I wanted to become the best and offer the world the
freshest ingredients from nature, in my own special
way.
Does sushi play such an important role in Japanese
philosophy?
The fact that sushi belongs to our food culture does
not mean that it is a delicacy that can be eaten daily,
especially when we’re talking about fish, which in the
market are worth their weight in «gold». Imagine that
worldwide the Tsujiki market is called «Stock

Ο ΙAΠΩΝΑΣ 
ΠΟΥ EΚΑΝΕ ΤΟΝ ∆ΥΤΙΚO
ΚOΣΜΟ ΝΑ ΤΡΩΕΙ 
ΩΜO ΨAΡΙ ΚΑΙ NOODLES
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ / ΦΩΤΟ: ΛΙΛΑ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
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Τόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµάτιζε το sushi στην
ιαπωνική φιλοσοφία;
Το γεγονός ότι το sushi ανήκει στη διατροφική µας
κουλτούρα δεν σηµαίνει πως είναι ένα έδεσµα που
µπορεί να καταναλώνεται καθηµερινά. Ειδικά όταν
πρόκειται για ψάρια, που στην αγορά αξίζουν όσο ο
χρυσός. Φανταστείτε πως παγκοσµίως η αγορά
Tsujiki αποκαλείται «Χρηµατιστήριο», γιατί µε τον ίδιο
τρόπο γίνονται όλες οι οικονοµικές και εµπορικές
συναλλαγές. Το ψάρι παγκοσµίως είναι ένα ακριβό
αγαθό. Όπως µπορεί να γνωρίζετε στην Ιαπωνία το
επάγγελµα του sushi master αποτελεί κυρίως µία τέ-
χνη κληροδότηµα από παλαιότερους σε νεότερους
και είναι πολύ δύσκολη η εκπαίδευση, άρα και πολύ
µεγάλη η τιµή που αποκτάει αργότερα ο µάγειρας.
Ακολουθήσατε σχετικές σπουδές για να τα κατα-
φέρετε;
Για να γίνεις sushi master δεν αρκεί να ακολουθήσεις
τις ανάλογες σπουδές. Ουσιαστικά πρέπει να ζήσεις
αυτήν τη µοναδική τέχνη. Τελειώνοντας, λοιπόν, το
σχολείο, έµεινα δίπλα στον µέντορά µου για να µά-
θω όλα όσα έπρεπε, στον οποίο χρωστάω πολλά και
τον ευγνωµονώ καθηµερινά. Θυµάµαι να ξυπνάω χα-
ράµατα για να επισκεφτώ την αγορά Tsujiki µε τον µέ-
ντορά µου για να µάθω όλα τα ψάρια και την περίο-
δο που η σάρκα τους έχει καλύτερη γεύση. Αργότε-
ρα, γυρνάγαµε µαζί στο εστιατόριο µέχρι το κλείσιµό
του, οπότε έπρεπε να σκουπίσω και να συµµαζέψω
την κουζίνα. Ήταν πολύ σηµαντικό να γνωρίζω όλα
τα κοµµάτια του εστιατορίου. Ρεπό είχα δύο φορές
το µήνα και ο µισθός ήταν πενιχρός, βλέπετε το ση-
µαντικό είναι όσα κέρδισα µε τα χρόνια. Αυτό ήταν η
αρχή της µαθητείας µου και συνεχίζει να είναι µέχρι
σήµερα. Το sushi ξεκινάει από την αγορά νωρίς το
πρωί, όχι από την ασφάλεια του καταστήµατος µέσω
άλλων προµηθευτών. Χρειάζεται µεγάλη εµπειρία και
κάποια µυστικά που στα περνάει ο µέντορας. Η αρχή
είναι να είσαι υποµονετικός, να τιµάς τον δάσκαλό
σου και να προσπαθείς καθηµερινά για το καλύτερο.
Μου πήρε τρία χρόνια µέχρι να µου επιτραπεί να ξε-
κινήσω να φτιάχνω sushi. Αργότερα εργάστηκα σε
διάφορα γιαπωνέζικα εστιατόρια στο πλευρό άλλων
µαγείρων για να παρατηρήσω, να εξασκηθώ και τέ-
λος να αποκτήσω όλη την εµπειρία που χρειάζονταν
για το δικό µου ξεκίνηµα.
Με ποιον τρόπο συνεχίζει η µαθητεία σας έως σή-
µερα;
Τώρα πλέον έχει γίνει της µόδας το επάγγελµά µας
και φαντάζει στους νεότερους ως εντυπωσιακό και
επικερδές. Αγνοούν, όµως, τα πιο σηµαντικά στοι-
χεία, χωρίς τα οποία όσες σπουδές και να ακολου-
θήσεις δεν είναι αρκετές. Το να εναρµονιστείς µε την
ιαπωνική φιλοσοφία σηµαίνει πως στη ζωή πρέπει να
απλοποιήσεις τα περισσότερα πράγµατα και να ζεις
ταπεινά. Έπειτα όσα σου διδάσκει ο µέντοράς σου
αδυνατεί να στα «εµφυσήσει» µία σχολή, µιας και
έχει να αντιµετωπίσει πολλούς σπουδαστές. Σε καµία
περίπτωση δεν θέλω να υποτιµήσω καµία σχολή, θέ-
λω απλά να εξηγήσω πόσο σηµαντικό είναι να µαθη-
τεύσεις δίπλα σε πραγµατικούς τεχνίτες µε αγάπη και
ταπεινότητα για τη δουλειά τους. Μαθητεύοντας δί-
πλα σε έναν τεχνίτη, που είναι µια διαδικασία που
κρατάει χρόνια µέσα από προσπάθεια και επιµονή,

Market», because all transactions are conducted in
the same way. Everywhere in the world, fish is an
expensive good. In Japan the profession of Sushi
Master is mainly bestowed from old to young and
the training is very hard, hence the honour acquired
later on by the cook is important.
Did you follow specific studies to accomplish what
you have done?
To become a Sushi Master, you need more than
specialized studies. In fact, you have to live this
unique art. So having finished school, I lived near my
mentor – to whom I owe a lot and am grateful to him
daily–  to learn all that I should. I remember waking
up at dawn to visit the Tsujiki market with my mentor
and to learn everything about fish and the period
when their flesh has the best taste. Later on, we
would return together to the restaurant and stay there
till closure time, after which I had to sweep and tidy
the kitchen. It was very important to know all the
areas of the restaurant. I had a day-off twice a month
and my wage was meagre, but you see the
important was what I gained with the years. This was
the beginning of my apprenticeship, which continues
to this day. Sushi begins from the market in the
morning, and not from the safety of the restaurant
through other suppliers. You need a lot of experience
and some secrets passed on by your mentor. You
need in the beginning to be patient, to honour your
teacher and to try everyday for the best. It took me
three years before I was allowed to make sushi. Later
on, I worked in various Japanese restaurants at the
side of other cooks to observe, practice and gain all
the experience needed to make my own start.
In what way does your apprenticeship continue
until today?
Our profession has now become trendy and, for the
young, it looks impressive and lucrative. They ignore
however the most important elements, without which
no amount of studies are enough. To absorb the
Japanese philosophy, it means that you should
simplify your life and live humbly. Besides, what your

µπορείς να εξασκηθείς για µεγάλα χρονικά διαστή-
µατα σε όλα τα στάδια της προετοιµασίας µέχρι το
σερβίρισµα. Η σωστή διαδικασία ξεκινάει από την
αρχή που είναι η σωστή επιλογή των κατάλληλων ψα-
ριών για sushi την κατάλληλη περίοδο, το πολύ λεπτό
φιλετάρισµα, το καλό ρύζι, τη διατήρησή τους, ακό-
µα και το σερβίρισµά τους. 
Πώς διαµορφώνεται από κει και πέρα η επαγγελ-
µατική σας πορεία;
Ήταν περίπου το 1972 όταν παντρεύτηκα και µόλις
είχα τελειώσει την πρακτική µου. Ένας Περουβιανός
επιχειρηµατίας συνήθιζε στα ταξίδια του στην Ιαπω-
νία να τρώει στο εστιατόριο που εργαζόµουν. Το φα-
γητό τού είχε φανεί εξαιρετικό και είχε εντυπωσιαστεί
από το νεαρό της ηλικίας µου σε σχέση µε το τελικό
αποτέλεσµα. Σ' ένα από τα ταξίδια του µου πρότεινε
να συνεργαστούµε σε ένα εστιατόριο µε πελάτες επι-
χειρηµατίες µεγάλων εταιριών στην πόλη. Θεωρώ-

mentor teaches you cannot be acquired at a school,
which has to deal with many students. I am in no way
trying to underestimate one faculty or another; I
simply want to explain how important it is to learn,
with love and humility, about their work from the real
masters. By becoming an apprentice at the side of a
master, a process which lasts for years through effort
and persistence, you can practice for a long time all
the stages from preparation to serving. Of course,
we’re not speaking only about rolling and cutting the
rolls. The right process begins from the start, which is
the selection of the most suitable fish for sushi at the
right time, the very thin filleting, the good rice, their
preservation, and even their serving. Sushi is hence a
way of life and an experience at the same time.
How was your professional course shaped from
then on?
It was in 1972 when I got married, after having just
finished my practice. A Peruvian businessman got
used in his travels to Japan to eat at the restaurant
where I worked. He had found the food excellent
and he had been impressed by my young age in
relation to the final result. In one of his travels, he
proposed to collaborate in a restaurant whose
customers would be businessmen from large
companies in the city. Considering that I had to
transmit the Japanese cuisine outside borders and
having the opportunity to distinguish myself in
something that I loved, I started from Peru. For me,
happiness is where I can find good fish. In Peru, there
is excellent fish because of the Pacific. I was
impressed by the big differences in tastes and
products, as well as by the use of garlic and chilli.
Even the way they ate raw fish gave amazing ideas.
Their ceviche, the technique they use to marinate the
raw fish in citrus juice was one of my first lessons.
After about two years, my partners asked me to cut
from the cost of the raw material for bigger profit,
which, because of my ideology, I refused. 
Despite that, did you stay in Peru?
The road found me in 1974 in Argentina, but
unfortunately, the world there was not ready to
accept sushi. So I returned again to Japan. I had
gotten used to live in a spacious house with a garden
and tranquillity. Life in Tokyo seemed to me very
narrow. With some money that I had assembled and
a big loan that I had ensured, I moved in 1977 to
Anchorage, in Alaska. I had little money left, so I
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ντας πως έπρεπε να µεταδώσω την ιαπωνική κουζίνα
και εκτός συνόρων και να έχω µια ευκαιρία να δια-
κριθώ σ' αυτό που αγάπησα, ξεκίνησα για το Περού.
Για µένα ευτυχία είναι όπου µπορώ να βρω καλό ψά-
ρι. Στο Περού είχε εξαιρετικό ψάρι, λόγω του Ειρηνι-
κού. Έµεινα ενθουσιασµένος από τη µεγάλη διαφο-
ρά στις γεύσεις και τα προϊόντα, η χρήση του σκόρ-
δου και των τσίλι µε εντυπωσίαζε. Ακόµα και ο τρό-
πος µε τον οποίο έτρωγαν το ωµό ψάρι µου έδωσε
καταπληκτικές ιδέες. Το δικό τους ceviche, η τεχνική
µε την οποία µαρινάρουν το ωµό ψάρι σε χυµό κί-
τρου ήταν από τα πρώτα µου µαθήµατα. Μετά από
περίπου δύο χρόνια οι συνέταιροί µου ζήτησαν να
κόψω από το κόστος των πρώτων υλών για µεγαλύτε-
ρο κέρδος και εγώ λόγω ιδεολογίας αρνήθηκα. 
Μείνατε παρ’ όλα αυτά στο Περού;
Ο δρόµος µε βρήκε το 1974 στην Αργεντινή, δυστυ-
χώς όµως ο κόσµος εκεί δεν ήταν έτοιµος να δεχτεί
το sushi. Έτσι επιστρέφω και πάλι στην Ιαπωνία, όµως
είχα ήδη συνηθίσει να ζω σε ένα ευρύχωρο σπίτι µε
κήπο και ηρεµία και η ζωή στο Τόκιο µου φάνηκε πο-
λύ στριµωγµένη. Με κάποια χρήµατα που είχα συγκε-
ντρώσει και µε ένα µεγάλο δάνειο που κατάφερα να
εξασφαλίσω, µετακοµίσαµε το 1977 µαζί µε όλη
µου την οικογένεια στο Anchorage της Αλάσκα. Τα
χρήµατα που έµεναν ήταν λίγα, οπότε το εστιατόριο
το κατασκεύασα σχεδόν µόνος µου, ενώ την κουζίνα
την κρατούσα εγώ. Οι δουλειές είχαν αρχίσει να πη-
γαίνουν καλά, όταν περίπου τέλος του 1980 αποφά-
σισα µετά από πολύ καιρό να πάρω µια µικρή άδεια
και να γιορτάσω µαζί µε την οικογένεια και φίλους τη
γιορτή των Ευχαριστιών. Ήµουν σε ένα φιλικό σπίτι,
όταν δέχτηκα το µοιραίο τηλεφώνηµα πως το εστια-
τόριο είχε πιάσει φωτιά. Μέχρι να φτάσω εκεί το µό-
νο που πρόλαβα να κάνω ήταν να δω τα τελευταία
κοµµάτια της προσπάθειάς µου να καίγονται. Ήταν
το µεγαλύτερο «χτύπηµα» της ζωής µου εκείνο το
βράδυ. Ασφάλεια κτιρίου δεν υπήρχε, µιας και δεν

made the restaurant almost all alone and also kept
the kitchen. Things were starting to go well, when at
the end of 1980, I decided to take a break and
celebrate Thanksgiving with my family and friends. I
was at a friendly house when I received the fatal call
informing me that the restaurant had caught fire. Until
I got there, what was left for me to see were the last
pieces of my efforts getting burned. This night I
received the biggest blow in my life. I had no
insurance and I was still paying my debt. I lost all my
money. 
It must have been a terrible blow for you in such a
difficult moment...
It crossed my mind even to commit suicide. I still
remember it with emotion and pain. I took my family
and went back to Japan to try to find work again. I
was deeply in debt. I travelled alone to Los Angeles
to see if I could start again. It took me a long time,
working at a restaurant. Fortunately, the solution
came in 1987, when a very good friend loaned me
money for a new beginning. This year, I opened the
first Matsuhisa restaurant. It was small, with about 40
places, and the menu was influenced by my travels. I
had already started to used garlic, chilli and
coriander, along with the traditional Japanese
flavours of ginger and soya. I also imported olive oil,
truffles and foie gras. I remember specifically a client
who returned his dish to the kitchen as he did not
want to eat raw fish. Considering that he was a client
and I had to respect him, I made a marinade and I
threw some burning olive oil on top of the fish,
cooking its external side, while its inside was kept
intact for a better taste. This kind of «new sashimi» is
still available on our menu.
You're considered the father of Japanese nouvelle
cuisine... What are the elements that differentiate it
from traditional Japanese cuisine and how did you
earn this title?

υπήρχαν τα χρήµατα, το δάνειο το ξεπλήρωνα ακόµα
και τα χρήµατά µας είχαν σωθεί όλα. 
Πρέπει να ήταν τροµερό χτύπηµα για σας σε µια
τόσο δύσκολη στιγµή...
Μου πέρασε από το µυαλό ακόµα και η αυτοκτονία.
Το θυµάµαι ακόµα µε συγκίνηση και πόνο. Πήρα την
οικογένειά µου και την πήγα πίσω στην Ιαπωνία για
να µπορέσω να βρω πάλι δουλειά. Ήµουν βαθιά
χρεωµένος. Ταξίδεψα µόνος στο Los Angeles για να
δω εάν µπορούσα να κάνω κάτι πάλι από την αρχή.
Μου πήρε πολύ καιρό δουλεύοντας ως υπάλληλος
σε εστιατόρια. Ευτυχώς η λύση ήρθε το 1987 όταν
ένας πολύ καλός φίλος µού δάνεισε χρήµατα για
ένα νέο ξεκίνηµα. Εκείνη τη χρονιά άνοιξα το πρώτο
εστιατόριο Matsuhisa. Ήταν µικρό, µε περίπου 40
θέσεις, το µενού ήταν επηρεασµένο από τα ταξίδια
µου. Είχα ήδη αρχίσει να χρησιµοποιώ σκόρδο, τσίλι
και κόλιανδρο, µαζί µε τις παραδοσιακές γιαπωνέζι-
κες γεύσεις του τζίντζερ και της σόγιας, αλλά επίσης
εισήγαγα υλικά όπως το ελαιόλαδο, τις τρούφες και
το foie gras. Θυµάµαι συγκεκριµένα ένας πελάτης
δεν ήθελε να φάει ωµό ψάρι, επιστρέφοντας το πιάτο
του στην κουζίνα. Θεωρώντας πως είναι πελάτης και
πρέπει να τον σεβαστώ, έφτιαξα µία µαρινάδα και
έριξα πάνω στο ψάρι καυτό λάδι, ψήνοντας έτσι την
εξωτερική του πλευρά και αφήνοντας άθικτο το εσω-
τερικό για να δείχνει πιο εύγευστο. Αυτό το «νέο εί-
δος sashimi» υπάρχει ακόµα στο µενού µας.
Θεωρείστε ο «πατέρας» της νέας ιαπωνικής κουζί-
νας… Ποια είναι τα στοιχεία που τη διαφοροποι-
ούν από την παραδοσιακή ιαπωνική κουζίνα και
πώς σας προσδόθηκε αυτός ο τίτλος;
Σε όλα τα ταξίδια που σας προανέφερα συνάντησα
διαφορετικές κουλτούρες, προϊόντα, γεύσεις και
προτιµήσεις. Γεωγραφικοί, κλιµατολογικοί και θρη-
σκευτικοί παράµετροι µε έκαναν να διαφοροποιώ το
µενού µέχρι να γίνεται αποδεκτό από την κάθε κουλ-
τούρα, διατηρώντας ωστόσο τα βασικά στοιχεία της
ιαπωνικής κουζίνας. Έχοντας υπόψη όλα αυτά τα
στοιχεία δηµιούργησα µία σειρά από συνταγές, βά-
ζοντας κάθε φορά εγχώρια προϊόντα, όπως για πα-
ράδειγµα ελαιόλαδο, το οποίο και χρησιµοποιώ αρ-
κετά για να ενταχθεί στην κουλτούρα των µεσογεια-
κών λαών. Οι ιδιότυπες αυτές συνταγές δηµιούργη-
σαν στο σύνολό τους ένα προσωπικό στυλ, στο
οποίο αποδόθηκε η νέα ιαπωνική κουζίνα. Με ικανο-
ποιεί πλέον ιδιαίτερα όταν οι πελάτες µας αναγνωρί-
ζουν προϊόντα της χώρας τους και εντυπωσιάζονται
µε το πώς έδεσαν τόσο οµοιόµορφα σε µία κουζίνα
τόσο διαφορετική. 
Τι σας οδήγησε στην επιτυχία;
Κάθε επιχείρηση χρειάζεται υποµονή, προσπάθεια
και επιµονή για το καλύτερο αποτέλεσµα. Οι άνθρω-
ποι που είναι δίπλα µου αναγνώρισαν κάποια στοι-
χεία στον χαρακτήρα µου, που τους ενέπνευσαν να
µείνουν µαζί µου. Τους ευχαριστώ γι’ αυτό. Η δική
µου ικανοποίηση είναι να βλέπω τους πελάτες µου
να περνάνε καλά, να ευχαριστιούνται το φαγητό και
τις υπηρεσίες του εστιατορίου. Πολλές φορές µου
ζητάνε να επιλέξω για εκείνους ένα µενού δοκιµής,
αυτό για µένα είναι επιτυχία. Θέλω, όµως, να ευχαρι-

In all of the travels that I mentioned, I met different
cultures, products, tastes and preferences.
Geographic, climactic and religious parameters
made me alter the menu to make it acceptable by
each culture, while maintaining however the basic
elements of Japanese cuisine. Keeping in mind all
these elements, I created a line of recipes, using each
time domestic products, such as for instance olive oil,
which I use a lot to so that it is included in the culture
of the Mediterranean people. These special recipes
created a whole new personal style, which was
named Japanese nouvelle cuisine. It particularly
satisfies me when our customers recognize products
from their country and are nevertheless impressed by
how well they bind with a cuisine that is so different. 
What led you to success?
Every business needs patience, effort and persistence
to get the best result. The people who work with me
identified some elements in my character that inspired
them to stay with me. I thank them for that. My own
satisfaction is to see my customers having a good
time, pleased with the food and services offered by
the restaurant. Many times, they ask me to select for
them a trial menu. This is success. I also want to thank
the journalists who made my cuisine known by
writing very good critiques when I was still unknown.
The «Los Angeles Times» magazine had a critic who
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στήσω και τους δηµοσιογράφους, που αναγνώρισαν
την κουζίνα µου γράφοντας πολύ καλές κριτικές
όταν ακόµα δεν ήµουν γνωστός. Το περιοδικό «Los
Angeles Times» είχε έναν κριτικό παντρεµένο µε Για-
πωνέζα, οπότε ήξερε καλά την κουζίνα. Συνήθιζε λοι-
πόν να τρώει στο εστιατόριό µας µαζί µε άλλους κρι-
τικούς, δίνοντάς µας εξαιρετικές κριτικές. Αυτό οδή-
γησε αργότερα την elite στην πόρτα µας. 
Ήταν η ίδια περίοδος που γνωρίσατε τον µετέπειτα
συνέταιρό σας και ηθοποιό Robert De Niro;
Ήµουν ακόµα άγνωστος τότε, όταν ο Robert De Niro
γύριζε την ταινία «Η Αποστολή». ∆εν τον γνώριζα ού-
τε καν σαν όνοµα. Είχε έρθει στο εστιατόριο µαζί µε
τον σκηνοθέτη Rolland Joffe για να γευµατίσουν, µιας
και ήταν λάτρης της ιαπωνικής κουζίνας. Εντυπωσιά-
στηκε τόσο πολύ από το «Black Cod with miso» και
έτσι εκείνο το βράδυ καταλήξαµε να πίνουµε µαζί
στο ίδιο τραπέζι ανταλλάσσοντας µαγειρικές εµπει-
ρίες. Έκτοτε σε κάθε του ταξίδι µας επισκέπτονταν
φιλικά.
Φαντάζοµαι δεν φτάνει αυτό για µία τόσο δυνατή
συνεργασία...
Σίγουρα όχι... Εκείνη την εποχή ενδιαφέρονταν να
ανοίξει γραφεία για εταιρίες παραγωγής ταινιών, κα-
θώς και ένα εστιατόριο, όλα στην περιοχή Tribeca
του Μανχάταν. Είχε περάσει περίπου ένας χρόνος
όταν µε κάλεσε για να δω τον χώρο και να εξετάσω
την προοπτική συνεργασίας. Βλέπετε, για µένα ήταν
πολύ πρόσφατη η καταστροφή του εστιατορίου στην
Αλάσκα και δεν ήθελα να πάρω κάποιο ρίσκο, οπότε
και αρνήθηκα. Για τα επόµενα τέσσερα χρόνια ο De
Niro συνέχιζε να µε επισκέπτεται στο εστιατόριο,
επαναλαµβάνοντας πάντα την προσπάθεια συνεργα-
σίας µας. Είχα αρχίσει να εκτιµώ το ενδιαφέρον του,
θεωρώντας ότι είναι πραγµατικό και ότι ο ίδιος είναι
ένας σοβαρός επαγγελµατίας. Η Tribeca είχε ήδη γί-
νει µία κοσµική περιοχή και ο De Niro είχε ανακαλύ-
ψει πολύ κοντά έναν άλλο χώρο. Η πρόταση έγινε
ξανά και αυτή τη φορά δέχτηκα, ήταν η υποµονή τό-
σων χρονών που µε έκανε να εκτιµήσω την προσφο-
ρά του. Σε εκείνο το σηµείο εκτίµησα τις προσπάθει-

was married to a Japanese, so he knew the cuisine
quite well. He got used therefore to eat at our
restaurant along with other critics, giving us excellent
reviews. This later brought the elite to our door. 
Was this the same period when you met you future
associate and actor Robert De Niro?
I was still unknown at that time, while Robert De Niro
was shooting the movie «The Mission». I did not
know him even by name. He had come to my
restaurant with director Rolland Joffe to lunch. I
remember he had visited my restaurant, because he
was a fan of Japanese cuisine. He was so impressed
with the «Black Cod with Miso», that on that night we
ended up drinking together on the same table and
exchanging experiences. Since then, in each of his
trips he would pay a friendly visit.
I believe this is not enough for a strong
collaboration...
Of course not. At that time, he was interested in
opening movie production offices and a restaurant,
all in the Tribeca area in Manhattan. A year had
almost passed when he invited me to check the place
and examine the prospect of a partnership. You see,
for me, the destruction of my Alaska restaurant was
very recent still and I did not want to take any risk, so
I refused. For the next four years, De Niro continued
to visit my restaurant, always making attempts to
collaborate. I had started to appreciate his interest,
considering that it was real and that he himself was a
serious professional. Tribeca had already become a
cosmopolitan area and De Niro had discovered
another space nearby. He made the proposal again
and this time I accepted, as his patience all these
years made appreciate the offer. I appreciated his
efforts and the opportunity to make a new beginning
with a persistent man, but also a man who made
smart moves.
How did you begin your collaboration with the
Belvedere in Mykonos? Will you continue this
year?
My friendship with a major Japanese publisher, Mr.
Oma, was the incentive for getting in touch with
Nikos and Tassos Ioannidis. When my two
associates got interested in opening a premium
Japanese restaurant at their hotel in 2003, our
common friend brought us in contact. Our first
meeting took place in Mykonos, where I was given a
tour of the spaces. I was impressed by the climate,
the sea, and the fact that you could have such good
fish... It was the beginning of our partnership, which
lasts till today.
What does gastronomy mean to you?
Gastronomy means good cooking, which to me is all

ές του και την ευκαιρία να ξαναδηµιουργήσω µια νέα
αρχή µε έναν άνθρωπο επίµονο, αλλά και έξυπνο
στις κινήσεις που έκανε.
Πώς ξεκινήσατε τη συνεργασία σας µε το
Belvedere της Μυκόνου; Θα συνεχιστεί και φέτος;
Η φιλική µου σχέση µε έναν µεγάλο εκδότη της Ια-
πωνίας, τον κύριο Όµα, ήταν ουσιαστικά και η επαφή
που µας έφερε κοντά µε τον Νίκο και τον Τάσο Ιωαν-
νίδη. Όταν οι δύο συνεργάτες µου είχαν ενδιαφερ-
θεί να ανοίξουν ένα premium ιαπωνικό εστιατόριο
στο ξενοδοχείο τους το 2003, ο κοινός µας φίλος
µάς έφερε σε επαφή. Η πρώτη µας συνάντηση έγινε
στη Μύκονο, όπου και ξεναγήθηκα στους χώρους.
Με εντυπωσίασε το κλίµα σας, οι θάλασσές σας, το
γεγονός ότι µπορεί να έχετε τόσο καλό ψάρι... Ήταν
και η αρχή της συνεργασίας µας, η οποία κρατάει µέ-
χρι σήµερα.
Τι σηµαίνει γαστρονοµία για σας;
Γαστρονοµία σηµαίνει καλή µαγειρική, κάτι που για
µένα είναι όλη µου η ζωή. Μπορεί το φαγητό να εί-
ναι ένα µέσο επιβίωσης, είναι όµως και ένα µέσο ευ-
χαρίστησης, προσφοράς και αγάπης. Μία µητέρα
µαγειρεύει για τα παιδιά της µε αγάπη, οπότε η µαγει-
ρική της δεν µπορεί παρά να αποτελεί ένα γαστρονο-
µικό αποτέλεσµα. Ακριβώς το ίδιο αισθάνοµαι για
τους πελάτες µας σε ολόκληρο τον κόσµο. Η µαγει-
ρική δεν είναι µαγεία και σίγουρα δεν είναι επιστήµη.
∆εν πειραµατίζεσαι ψυχρά για να προσφέρεις ένα
πειραµατικό αποτέλεσµα στους πελάτες σου που έρ-
χονται για να εκτιµήσουν τη δουλειά σου. Οι Ισπανοί
θεώρησαν πως µπορούν να προάγουν τη µαγειρική
σε επιστήµη, ξεχνώντας όµως πως η επιστήµη είναι
ψυχρή λογική, δεν έχει το συναίσθηµα και το πάθος
της δηµιουργίας. ∆εν είναι µαθηµατικό πρόβληµα η
ευχαρίστηση των πελατών µου, είναι πάθος!
Τι κάνει ένα πιάτο sushi υπέροχο;
Αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσω. Όλα όσα
απαρτίζουν τη φιλοσοφία µας και την κουλτούρα του

my life. I love what I do and I desired it since I was
very young. Food may be a means of survival, but it
is also a means of pleasure, offering and love. A
mother cooks to her children with love, therefore her
cooking cannot but result in gastronomy. I feel the
same for our customers around the world. Cooking is
not magic and certainly not science. You don’t
experiment coldly to offer an experimental result to
your customers who come to appreciate your work.
The Spanish thought they could promote cooking as
a science, forgetting that science is cold logic and
does not include the emotions and passion of
creation. This is not a mathematical problem. The
satisfaction of my customers is a passion!
What makes a sushi dish special?
This is not easy to answer. Whatever constitutes our
philosophy and the sushi culture should be found as
elements in a dish. These elements should be part of
you, such as patience, virtue and humility, but also
include the more practical issues, such as fish, rice,
filleting, the customer, everything... With regard to the
raw materials, they should be in harmony with the
fish and rice. In other words, the rice should be
perfectly cooked and the fish should be cut in
proportion to the volume of the rice that is to be used.
The rice has to be soft in the mouth, but at the same
time you should feel the grains, while the fish has to
be fresh and smell of the sea. 
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sushi πρέπει να βρίσκονται σαν στοιχεία µέσα σε ένα
πιάτο. Από στοιχεία του εαυτού σου, όπως υποµονή,
αρετή και ταπεινότητα, µέχρι πιο πρακτικά και εµπειρι-
κά θέµατα, όπως το ψάρι, το ρύζι, το φιλετάρισµα, ο
πελάτης, τα πάντα… Όσον αφορά τις πρώτες ύλες
πρέπει να εναρµονίζεις το ψάρι µε το ρύζι, µε λίγα
λόγια πρέπει το ρύζι να είναι µαγειρεµένο τέλεια και
το κόψιµο του ψαριού να ταιριάζει µε τον όγκο του
ρυζιού που θα χρησιµοποιηθεί ανάλογα. Πρέπει στο
στόµα το ρύζι να το νιώθετε µαλακό, αλλά και σπυ-
ρωτό και το ψάρι φρέσκο, µε άρωµα θάλασσας. 
Χρησιµοποιείτε ελληνικά προϊόντα στην κουζίνα
σας;
Το ελαιόλαδο ήταν από τα πρώτα υλικά που χρησιµο-
ποίησα και που αγαπώ ιδιαίτερα. ∆ίνει αυτή τη µεσο-
γειακή γεύση στο φαγητό και αρέσει πολύ στους πε-
λάτες µας. Εκτιµώ, επίσης, τα ψάρια σας, τα οποία
ωστόσο δεν µπορώ να βρω τόσο εύκολα. 
∆εν είναι δύσκολο να ελέγχετε 15 εστιατόρια σε
3 ηπείρους και ταυτόχρονα να διατηρείτε υψηλό
το επίπεδο;
Η σωστή απάντηση στην ερώτησή σας είναι η εκπαί-
δευση και η σωστή επικοινωνία µε τους ανθρώπους-
κλειδιά. Ακόµα και όταν πιστεύεις πως το προσωπικό
έφτασε σε ένα επίπεδο που το εστιατόριο εργάζεται
σωστά, τότε είναι η ώρα για να ξεκινήσεις µια νέα εκ-
παίδευση. Υπάρχει πάντοτε κάτι καινούργιο να µά-
θεις από τον εστιατορικό χώρο. Μου πήρε 40 χρό-
νια για να το µάθω και ακόµα συναντάω νέα προβλή-
µατα. Κανένας δεν µπορεί να γνωρίζει τον εστιατορι-
κό χώρο αρκετά καλά. Υπάρχει πάντοτε χώρος για
νέες εµπειρίες και δηµιουργίες για να αντιληφθείς
απλά τον παλµό του. Ζωντανό παράδειγµα αποτελεί
το Nobu στις Μπαχάµες. Είναι τόσο διαφορετική η
κουλτούρα εκεί µε ασυνήθιστες συνήθειες και γεύ-
σεις. Έπρεπε πρώτα να καταλάβουµε τις κλιµατολογι-
κές και θρησκευτικές πεποιθήσεις των κατοίκων και
τις επιθυµίες των επισκεπτών, που µας πήρε περισσό-
τερο καιρό από τα άλλα εστιατόρια. 
Με λίγα λόγια είστε συνέχεια σε κίνηση, πότε ξε-
κουράζεστε;
Πρέπει να καταλάβετε πως αυτή είναι η ζωή µου. Τη
δηµιούργησα για να έχω αυτό το πρόγραµµα και το
απολαµβάνω. Μπορεί να µην ξεκουράζοµαι αρκετά,
αλλά σίγουρα δεν παραπονιέµαι. Επιλέγω συνήθως
βραδινές πτήσεις για να µπορώ να κοιµάµαι. Επίσης,
µέσα στο αεροπλάνο είναι η µόνη ώρα που δεν χτυ-
πάνε τα τηλέφωνα και µπορώ να «καθαρίσω» το µυα-
λό µου. Τη σύζυγό µου τη βλέπω λίγες φορές τον µή-
να, µιας και ζει µόνιµα στο Los Angeles. Οι κόρες
µου, στα περασµένα είκοσί τους, σπουδάζουν. Μάλι-
στα η µία δουλεύει στο Nobu Tokyo. 
Ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί επισκέπτες σε ένα τραπέ-
ζι στο εστιατόριό σας;
Όλοι οι µεγάλοι chef, µε τους οποίους αν και γνωρί-
ζοµαι και συχνά µας επισκέπτονται, ωστόσο δεν είναι
δυνατό να τους συγκεντρώσεις όλους σε ένα φιλικό
τραπέζι για γεύµα. Θα ήταν, όµως, ιδιαίτερα ελκυστι-
κό να είχαµε µαζί µας τους Thomas Keller, Pierre
Gagnaire, Guy Savoy, Ferran Adria, Michel
Troisgros, Charlie Trotter και όλους όσοι έχουν αφή-
σει «ιστορία» στην παγκόσµια γαστρονοµία!

Do you use Greek products in your cuisine?
The olive oil was one of the first ingredients that I
used and that I particularly like. It gives this
Mediterranean taste to food, which our customers
love. I also appreciate your fish, which however
cannot be found easily. 
Isn’t it difficult to control 15 restaurants in three
continents? How do you succeed in maintaining
high standards without being there yourself?
The right answer to your question is training and
good communication with key people. Even if you
believe that the personnel has reached a level at
which the restaurant is functioning well, then it is time
to start new training. There is always something new
to learn about the restaurant business. It took me 40
years to lean and I still encounter new problems. No
one knows the business that well. There is always
room for new experiences and creations, if only to
feel its beat. A living example is Nobu in the
Bahamas. The culture there is so different and has
extraordinary habits and tastes. We had to first
understand the climatic and religious beliefs of the
inhabitants and the customers’ desires, which took us
more time than the other restaurants. 
In few words, you are also moving, so when do
you rest?
You have to understand that this is my life. I created it
to have this sort of schedule and I love it. I might not
rest enough, but I surely do not complain. I usually
select night flights so I can sleep. In addition, when I
am flying, it is the only time when my phone does not
ring and I can «clean» my mind. I see my wife a few
hours per month, as she lives permanently in Los
Angeles. My daughters, who are past their 20s, are
students. In fact, one of them works at the Tokyo
Nobu. 
Who would be the ideal guests at a table in your
restaurant?
All the great chefs that I know and who often visit us,
although it would not be easy to gather them all on
one table for a friendly dinner. But it would be great
to have with us Thomas Keller, Pierre Gagnaire, Guy
Savoy, Ferra Adria, Michel Troisgros, Charlie Trotter,
as well as all those who «write» cooking history.
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ΛEΣΒΟΣ
Το Πλωµάρι του ούζου. Η Καλλονή της σαρδέλας
και η Αγία Παρασκευή της ταυροθυσίας. Το Σίγρι
του απολιθωµένου δάσους και η Ερεσός της Σαπ-
φούς, ο Μόλυβος µε το κάστρο-κόσµηµα και η πρω-
τεύουσα Μυτιλήνη µε τα νεοκλασικά του 19ου αιώ-
να. Η Λέσβος έχει κάτι για τον καθένα. Τόπος µε
προσωπικότητα και εντελώς ιδιαίτερο ύφος, στο
σταυροδρόµι ∆ύσης και Ανατολής, πατρίδα του
Οδυσσέα Ελύτη, του Θεόφιλου και του Στρατή Μυ-
ριβήλη, µε τους κόλπους της Γέρας και της Καλλονής
να µπαίνουν βαθιά µέσα στο κυρίως της σώµα, είναι
κάτι πολύ περισσότερο από κλασικός τόπος διακο-
πών. Ένα µεγάλο νησί. Αρκεί να οδηγήσεις µερικά
µόνο χιλιόµετρα στους δρόµους του για να ταξιδέ-
ψεις από τη µία εποχή στην άλλη, για να δεις τα στυλ
και τα χρώµατα να εναλλάσσονται, για να βρεθείς
από την αµµουδιά στο πευκόφυτο βουνό ή από την
ψαροταβέρνα στην επικράτεια των χορευτικών beat.
Ένα από τα µετρηµένα στα δάχτυλα νησιά που δεν
διστάζουν να επισκεφθούν ακόµη και εκείνοι που
υπηρέτησαν σ' αυτό ένα κοµµάτι της στρατιωτικής
τους θητείας, ποια καλύτερη σύσταση θα µπορούσε
να έχει;

TΙ ΑΞIΖΕΙ ΝΑ ΚAΝΕΤΕ 
Θαυµάστε, δίχως να «ακρωτηριάσετε», όπως πολλοί
ασυνείδητοι κάνουν, τους κορµούς, που µία ηφαιστει-
ακή έκρηξη πριν από 15 εκατοµµύρια χρόνια µετέ-
τρεψε σε πέτρα. ∆ιάσπαρτοι σε ολόκληρη την περιο-
χή γύρω από το Σίγρι, στο δυτικό άκρο του νησιού,
αποτελούν ένα µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα
αξιοθέατο. Περπατήστε ανάµεσα στους όµοιους µε
παγόβουνα όγκους από αλάτι στις Αλυκές της Καλ-
λονής, αλλά και σκαρφαλώστε ανάµεσα στα πεύκα
και στις καστανιές, στον γεµάτο στροφές δρόµο ως
την Αγιάσο, πρωτεύουσα της νησιώτικης ξυλογλυπτι-
κής. ∆είτε τη συλλογή των έργων του Θεόφιλου που
φιλοξενείται στο οµώνυµο Mουσείο στη Βαρειά (δω-
ρεά του τεχνοκριτικού Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ),
καθώς και το παρακείµενο Μουσείο Μοντέρνας Τέ-
χνης (µε έργα του Πικάσο, του Ματίς, του Σαγκάλ
κ.ά.). Eρωτευθείτε τον Μόλυβο, µε τα λιθόστρωτα
καλντερίµια, το βυζαντινό κάστρο (µε το υπέροχο
ηλιοβασίλεµα) και τα πολύβουα, trendy clubs. Είναι
πολύ πιθανό να καταλήξετε λίγο πριν (ή λίγο µετά) το
ξηµέρωµα στην απλωτή παραλία της Εφταλούς, ένα

LESVOS
The ouzo of Plomari. The sardine of Kalloni and the
bullfight of Agia Paraskevi. Sigri with its fossilized
forest, Eressos of Sappho, Molyvos with its castles-
jewels and the capital Mytillini with its 19th-century
neoclassical buildings. Lesvos has something for
each. A place with unique personality and style, a
crossroad between West and East, the home of
Odysseas Elytis, Theofilos and Stratis Myrivillis, with
the bays of Geras and Kallonis cutting deep into the
mainland, this is more than the usual holiday spot.
Lesvos is a large island. One has to drive only a few
kilometres to travel into a different time, to see
different styles and colours, or to go from sandy
beaches to pine-covered mountains and from a local
fish tavern to a modern dancing beat bar. This is one
of a few islands that even conscripts who have
served their military service there do not hesitate to
come back and visit it, what better recommendation
could it have?

THINGS WORTH DOING 
Admire, without cutting with your fingers, as many do,
the trunks, which were fossilized following a volcanic
eruption, 15 million years ago. Scattered in the
whole region around Sigri, in the western part of the
island, they are a unique sight for Greece.
Walk between the identical salt icebergs in the
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από τα πιο κοντινά στη µικρασιατική ακτή σηµεία. Μι-
λώντας για παραλίες, ιδίως αν σας αρέσουν οι αµ-
µουδιές, µην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα Βατε-
ρά, την Ερεσό και τον Άγιο Ισίδωρο, κοντά στο
Πλωµάρι. Extra bonus, στην τελευταία εξ αυτών, το
άρωµα του γλυκάνισου, που χρησιµοποιείται για την
κατασκευή του ούζου και µοιάζει να πληµµυρίζει την
ατµόσφαιρα της µικρής πόλης. 

ΣΑΜΟΣ
Γλυκό κρασί και σούµα, ένα είδος ντόπιας ρακής, αµ-
µουδερές παραλίες, στις οποίες τα πεύκα φτάνουν
µέχρι το κύµα, µνηµεία της τέχνης και της τεχνολογίας
των αρχαίων Ελλήνων και φυσικοί καταρράκτες. Η
Σάµος είναι ένα νησί διαφορετικό από τα άλλα. Από
τις περιοχές της Ελλάδας µε τη µεγαλύτερη ηλιοφά-
νεια στη διάρκεια του έτους µοιάζει, κατά κάποιον
τρόπο, να κολυµπά στην επιφάνεια του Βορειοανατο-
λικού Αιγαίου και να τεντώνεται µέχρι σχεδόν να αγγί-
ξει τα παράλια της Μικράς Ασίας (από την οποία τη
χωρίζει ο πλάτους µόλις 1.650 µ. «Επταστάδιος Πορ-
θµός» των Αρχαίων). Νησί µε πλούσια ιστορία, κατά
βάση ορεινό (ο ύψους 1443 µ. απόκρηµνος Κέρκης
στο δυτικό της τµήµα είναι το ψηλότερο βουνό του Αι-
γαίου) και ακόµη πράσινο (παρά τις πυρκαγιές που
για χρόνια κατέτρωγαν τα δάση της), χρειάζεται χρό-
νο και αυτοκίνητο για να αποκαλύψει στον επισκέπτη
όλες του τις οµορφιές: το αρχοντικό Βαθύ και το βιο-
µηχανικό Καρλόβασι, τις εκτεθειµένες στον βοριά
απλωτές παραλίες, την Τσαµαδού, την Τσαµπού και

Salterns of Kalloni. But also climb between the pine
and chestnut trees that side the curvy road that leads
to Agiasso, the capital of island sculpture.
Visit the Museum of Vareia where a collection of the
works of Theofilos is exhibited (donated by art
collector Stratis Eleftheriadis-Teriad), as well as the
Museum of Modern Art (with works by Picasso,
Matisse, Chagall, etc.).
Fall in love with Molyvos, with its stone-paved alleys,
its byzantine castle (with the amazing sunset) and its
noisy trendy clubs. It is very possible that, a little
before (or a little after) sunrise, you will end up at the
wide beach of Ephtalos, the nearest point to the
shore of Asia Minor.
Talking about beaches, and if you like sandy shores,
don’t forget to visit Vatera, Eressos and Agios
Isidoros, near Plomari. The latter offers as an extra
bonus the smell of anise, which is used to produce
ouzo and which seems to imbue the atmosphere of
the small town. 

SAMOS
Sweet wine and souma, a local alcoholic beverage,
sandy beaches with pine trees that almost touch the
waves, monuments of art and technology of the
ancient Greeks and natural waterfalls. Samos is an
island unlike any other. One of the regions of Greece
with the most sunlight all year round, it looks as if
floating on the surface of the North-eastern Aegean
and stretching almost to touch the shore of Asia

το Κοκκάρι και τις προστατευµένες αµµουδιές του
Νότου, την αβαθή Ψιλή Άµµο, το Ποτοκάκι, το
Ηραίο. Το χθες και το σήµερα.

TΙ ΑΞIΖΕΙ ΝΑ ΚAΝΕΤΕ
Aνεβείτε, βαδίζοντας, σκαρφαλώνοντας και σε κά-
ποια σηµεία κολυµπώντας στα κρυστάλλινα νερά,
την κοιλάδα του ποταµιού που χύνεται στη θάλασσα,
λίγα χιλιόµετρα δυτικότερα από το Καρλόβασι. Kά-
ντε βουτιές από τις κορυφές των τριών καταρρακτών
που θα συναντήσετε στη διαδροµή και τελειώστε τη
µέρα σας µε µία επίσκεψη στον διπλό κολπίσκο των
Σεϊτανιών (Μικρό και Μεγάλο) µε την άγρια οµορ-
φιά. Eπισκεφθείτε το Παλαιοντολογικό Μουσείο
του νησιού, στο χωριό Μυτιληνιοί, µε την πλούσια
συλλογή προϊστορικών οστών και ευρηµάτων (ανάµε-
σά τους τα υπολείµµατα ενός είδους καµηλοπάρδα-
λης, που έχει λάβει το όνοµα «Σαµοθήριο», ρινόκε-
ρων και τίγρεων που έφτασαν ως εδώ κολυµπώντας
από την Ασία και ενός ηλικίας 13 εκατοµµυρίων
ετών κρανίου ιππαρίου. Mείνετε έκπληκτος από τις
τεχνολογικές δυνατότητες που αποκαλύπτει το «Ευ-
παλίνειο Όρυγµα», η µήκους πολλών χιλιοµέτρων
σήραγγα υδραγωγείου, που, κατά παραγγελία του τύ-
ραννου του νησιού , Πολυκράτη, κατασκευάστηκε
τον έκτο π.Χ. αιώνα. Στην Ήρα, που, κατά τη µυθολο-
γία, γεννήθηκε εδώ είναι αφιερωµένος ο επιβλητικός
ναός στα νότια (ο Ηρόδοτος είχε γράψει πως ήταν ο
µεγαλύτερος και πλουσιότερος ναός που είχε ποτέ
αντικρίσει), το σηµαντικότερο αρχαιολογικό αξιοθέα-

Minor (from which it is separated by the 1,650 metre
Samos Strait, the «Eptastadios Strait» as it was known
in ancient times). An island with a rich history, mostly
mountainous (its 1,443 metre high Mount Kerkis in
the western part is the highest in the Aegean) and
wooded (despite the fires that have ravaged its
forests in the past years), a visitor needs time, and a
car, to discover all its beauties. Traditional Vathis and
industrial Karlovassi. The beaches stretching to the
north, Tsamadou, Tsambou and Kokkari, and the
sheltered sandy beaches of the south, shallow Psili
Ammo, Potokakki and Iraio. Yesterday and today all
in one.

THINGS WORTH DOING 
Go up, walking, climbing and in some parts
swimming in the crystalline waters, the valley of the
river that pours into the sea a few kilometres west of
Karlovassi. Dive from the top of the three waterfalls
that you will encounter on your way, and finish your
day with a visit to the two creeks of Seitanion (Mikro
and Megalo), places of wild beauty. Visit the island’s
Paleontological Museum, in the village of Mytillinioi,
with its rich collection of prehistoric bones and finds
(among them the remains of a type of ostrich named
«Samothirio», rhinoceros and tigers that swam to the
island from Asia, as well as a 13 million year-old
skull of a donkey. Be amazed by the technological
capacities revealed by the «Evpalineio Orygma», a
several kilometre-long aqueduct, which was
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το του νησιού. Ψιλή Άµµος, Πυθαγόρειο, Ποτοκά-
κι, Λιµνώνας, Αγ. Παρασκευή, Τσαµπού, Κοκκάρι,
Πλατανάκια: Το µόνο που έχετε στην πραγµατικότη-
τα να κάνετε είναι απλά να διαλέξετε το σκηνικό της
επόµενης απολαυστικής σας βουτιάς!

ΧΊΟΣ
Το πιο… µεσαιωνικό νησί του Β.Α. Αιγαίου. Με τα ση-
µάδια της ιστορίας διάσπαρτα σε ολόκληρη την επι-
φάνειά του, µε κάστρα και αρχοντόσπιτα χτισµένα µε
ντόπια πέτρα και µοναδικό αρχιτεκτονικό ύφος, στο
οποίο είναι εµφανείς οι επιρροές των Γενουατών που
διοικούσαν το νησί για τρεις περίπου αιώνες, µε πα-
ραλίες σκεπασµένες µε ψιλή άµµο ή ηφαιστειακή
µαύρη πέτρα και τη µυρωδιά της φηµισµένης χιώτικης
µαστίχας, το δάκρυ του σχίνου, πανταχού παρούσα.
Γενέτειρα, κατά την παράδοση, του Οµήρου (στη ∆α-
σκαλόπετρα, κοντά στο χωριό Βροντάδος, θα σας
πουν οι Χιώτες πως συνήθιζε να κάθεται ο ποιητής την
περίοδο που έγραφε τα έπη του) εκπροσώπων του
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού (όπως ο Αδαµάντιος Κο-
ραής) και εικονοκλαστών λογοτεχνών (όπως ο Ψυχά-
ρης, ο Σουρής και ο Ροΐδης), αλλά και µερικών από
τις ισχυρότερες εφοπλιστικές οικογένειες της Ελλά-
δας, τόπος γεµάτος φυσικές οµορφιές και σκληρές
µνήµες (η σφαγή του αµάχου πληθυσµού του νησιού
από τους Τούρκους το 1822 συγκλόνισε ολόκληρη
την πολιτισµένη Ευρώπη και αποτυπώθηκε από τον ζω-
γράφο Ντελακρουά µα και τον Β. Ουγκώ, είναι ένα
νησί που χρειάζεται µέρες ολόκληρες για να το γνω-
ρίσεις και να το αφουγκραστείς.

TΙ ΑΞIΖΕΙ ΝΑ ΚAΝΕΤΕ
Περιδιαβείτε στα σοκάκια του Ανάβατου, του απο-
καλούµενου «Μυστρά της Χίου», που τα τελευταία
χρόνια αναστηλώνεται. Περισσότερα από τετρακόσια
σπίτια, συνήθως διώροφα και δίχως στέγες σήµερα,
µε µικρές πόρτες και φεγγίτες-παρατηρητήρια, σκαρ-

constructed in the sixth century B.C., following an
order from the island’s tyrant Polykratis. To Hera, who
according to mythology was born here, is dedicated
the imposing temple in the south (Herodotus had
written that it was the biggest and richest temple he’s
ever seen), the island’s most important archaeological
site. Psili Ammos, Pythagoreio, Potokakki, Limnonas,
Ag. Paraskevi, Tsambou, Kokkari, Platanakia: The
only thing you need to do is select the place where
you want to swim next! 

CHIOS
The most... medieval island of the North-eastern
Aegean. An island with the marks of history scattered
all over its surface, with castles and mansions built
with local stones and unique architecture, which
clearly display the influences of the Genoans who
governed the island for almost three centuries, with
beaches covered with fine sand or volcanic, black
pebbles, and with the distinctive aroma of the famous
Chios mastic present everywhere. The traditional
birthplace of Homer (in Daskalopetra, near the village
of Vrontados, the Chiots will tell you where the poet
used to sit and write his epics), of the Neohellenistic
Renaissance movement (such as Adamantios Korais)
and iconoclastic literature (such as Psycharis, Souris
and Roidis), as well as of some of the most famous
ship-owning families in Greece, Chios is a place of
natural beauty and painful memories (the massacre of
the population of the island by the Turks in 1882
touched the whole of civilized Europe and was
illustrated by the painter Delacroix and by Victor
Hugo). You will need several days to fully discover
the island and appreciate its beauties.

THINGS WORTH DOING 
Walk the narrow alleys of Anavatos, the so-called
«Mystra of Chios», which has undergone
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φαλωµένο σε ένα επιβλητικό τοπίο, στο χείλος ενός
απόκρηµνου γκρεµού. Η Χίος είναι γεµάτη µεσαιωνι-
κά χωριά, κάποια εκ των οποίων έχουν ανακηρυχθεί
στο σύνολό τους διατηρητέα. Ανάµεσά τους ξεχωρί-
ζουν τα Μεστά, µε τα γκριζόχρωµα πετρόχτιστα σπί-
τια µε τις καµάρες που συναρθρώνονται σε ένα σχε-
δόν συµπαγές σύνολο και το Πυργί, µε τα «ξυστά»
διακοσµητικά σχέδια στις προσόψεις, τα θολωτά
«σκεπαστά» δωµάτια και τους πύργους-παρατηρητή-
ρια. Γνωρίστε µε τα πόδια ή µε νοικιασµένο ποδήλατο
την πνιγµένη στο πράσινο, κατάφυτη από µανταρινιές,
νεραντζιές και λεµονιές, συνοικία του «Κάµπου», µε
τα περιβόλια-αρχοντικά που προστατεύονται από ψη-
λούς πέτρινους µαντρότοιχους. Παρόλο που ο κατα-
στροφικός σεισµός του 1881 σάρωσε πολλά από τα
αρχοντικά, που µε ενθουσιασµό περιγράφουν οι πε-
ριηγητές του 18ου και του 19ου αιώνα, οι µνήµες του
χθες συνθέτουν έως σήµερα (που πολλά εξ αυτών
έχουν µετατραπεί σε καφέ ή εστιατόρια) ένα µοναδι-
κό, ονειρικό σκηνικό. Kολυµπήστε στα φηµισµένα
Μαύρα Βόλια, µε τη γυαλιστερή λάβα, στο Nότο, την
Ελίντα ή το Λιθί, στα δυτικά, στον Μεγάλο Λιµιώνα
ή την τουριστικά οργανωµένη παραλία του Καρφά,
κοντά στην πόλη. ∆οκιµάστε ντόπια µαστίχα (λέγεται
πως τα προνόµια που επί Τουρκοκρατίας απολάµβανε
το νησί οφείλονταν στο γεγονός πως το χαρέµι του
Σουλτάνου τη χρησιµοποιούσε για να δροσίζει το
στόµα του).

renovation these past years. More than 400 houses,
mainly two-storey and without roofs today, are
perched in an imposing setting, on the edge of a cliff
and above a deep ravine. Chios is filled with
medieval villages, some of which have been
declared completely preservable. Among them we
distinguish Mesta with its grey stone-built houses and
arches that rise almost like one, and Pyrgi, with
sculpted decorative designs on its facades, vaulted
houses and towers-observatories. Explore, on foot or
on a rented bicycle, the lush neighbourhood of
«Kambos», with its mandarin, bigarade and lemon
groves and its houses-mansions protected by tall,
stone walls. Although the strong quake of 1881
destroyed many of the mansions, which are
described with great enthusiasm by 18th and 19th
century travellers, those that remain (many of which
have been turned into cafes or restaurants) create a
unique, enchanting setting. Swim at the famous
beach of Mavra Volia, with the shining lava, in the
south, at Elinda or Lithi, in the west, at Megalo
Limiona or the organized beach of Karfa, near
town. Try the local mastic (it is said that, during
Ottoman rule, the privileges that were bestowed on
the island were owned to the fact that the Sultan’s
harem used mastic to freshen its mouth).
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Ωραίος, ταλαντούχος και συγκροτηµένος, ο Αιµίλιος
Χειλάκης, ο «Οθέλλος» του φετινού θεατρικού καλο-
καιριού, πρωταγωνιστής στην παράσταση του «Θεά-
τρου Νέου Κόσµου», που στις 31 Ιουλίου ανεβαίνει
στο Ηρώδειο, είναι ένας άνθρωπος µε τον οποίον
απολαµβάνεις να συζητάς. Απόφοιτος της σχολής
του Θεάτρου Τέχνης έχει συµµετάσχει σε σηµαντικές
θεατρικές παραστάσεις υπό τη σκηνοθετική καθοδή-
γηση του Νίκου Μαστοράκη, του Λευτέρη Βογιατζή,
του Βασίλη Παπαβασιλείου, του Γιάννη Χουβαρδά,
κ.ά. Κινηµατογραφικός αντάρτης στο «Μαντολίνο
του λοχαγού Κορέλι», εραστής στη «Θηλυκή εται-
ρία» του Νίκου Περάκη, πρωταγωνιστής στον «Καβά-
φη» του Σµαραγδή, στους «Απόντες» του Νίκου
Γραµµατικού, στον «∆εκαπενταύγουστο» και «Στην
άκρη της πόλης» του Γιάνναρη, µε σποραδικές µα
αξιοµνηµόνευτες εµφανίσεις στην τηλεόραση, όπως
στο «Κλείσε τα µάτια» και φωνή που «ντύνει» µερικές
από τις πιο επιτυχηµένες ραδιοφωνικές και τηλεοπτι-
κές διαφηµίσεις των τελευταίων χρόνων, ανάµεσά
τους και εκείνη της Hertz. Άνθρωπος που ζει την επο-
χή του δίχως να αγνοεί το χθες ή να αδιαφορεί για
το αύριο, που πιστεύει στην αξία της τεχνικής, «κάπου
µέσα σου όµως οφείλεις να κρατάς κάτι από την
αθωότητα του ξεκινήµατος και τη δυνατότητα να απο-
λαµβάνεις αυτό που κάνεις», που µετακινείται µε µη-
χανή, δουλεύει από 17 ετών (η συµφωνία που του εί-
χε προτείνει ο πατέρας του ήταν πως θα συµπληρώ-
νει το εφηβικό του χαρτζιλίκι µε τα µισά απ’ όσα ο
ίδιος καταφέρει να βγάλει) και απολαµβάνει το γεγο-
νός ότι αυτό το καλοκαίρι θα… µαυρίσει για τις ανά-
γκες ενός κλασικού ρόλου. 

Ανήκετε σε µία γενιά Ελλήνων ηθοποιών που µοιά-
ζει να έχει πολύ πιο απενοχοποιηµένη στάση απέ-
ναντι στις διαφηµίσεις και το marketing σε σχέση
µε τις προηγούµενες. 
Θα έλεγα πως αυτό οφείλεται στο ότι ως γενιά ζήσα-
µε τον «θάνατο» της πολιτικής και των πολιτικών νεο-
λαιών, το τέλος της ιερότητας της τέχνης. Παραδε-
χτήκαµε την πραγµατικότητα και πως τελικά πιο ιερό

είναι να χαίρεσαι από το να βασανίζεσαι. Προσωπι-
κά δεν µπορώ τους «ιερείς» της τέχνης που ζουν την
κόλασή τους για να… νιώθουν όµορφα και σε ό,τι
τουλάχιστον µε αφορά ζω σε έναν παράδεισο, κάνο-
ντας αυτό που µε χαροποιεί. 
Κατά πόσο διαχωρίζετε τις δουλειές; Με πόσο
διαφορετικό κριτήριο αντιµετωπίζετε ένα διαφηµι-
στικό σπικάζ από µία τηλεοπτική ή κινηµατογραφι-
κή πρόταση ή από µία θεατρική παράσταση;
Στην τηλεόραση γίνονται πολύ λίγα πράγµατα που µε
ενδιαφέρουν και κινηµατογράφος στην πραγµατικότη-
τα δεν γίνεται, έχουν περάσει έξι χρόνια από το καλο-
καίρι του 2000, το «Μαντολίνο του λοχαγού Κορέ-
λι», τον «∆εκαπενταύγουστο» και τον «Προστάτη οικο-
γενείας». Τα διαφηµιστικά, από τα οποία ουσιαστικά
ζω, έχουν τις δικές τους απαιτήσεις για να γίνουν κα-
λά, µα δεν είναι καλλιτεχνική δηµιουργία. Το θέατρο,
όµως, υποχρεωτικά σε βάζει σε άλλες ατραπούς.
Ιδιαίτερα αν µιλάµε για παραστάσεις όπως ο «Οι-
δίπους» του Γιώργου Βέλτσου και ο «Οθέλλος». 
Ο «Οιδίπους» ήταν στην πραγµατικότητα µία άσκηση
περισσότερο παρά µία παράσταση. Ο Γιώργος Βέλ-
τσος, τον οποίον θεωρώ εξαίρετο λεξιπλάστη και άν-
θρωπο που εν γνώσει του χρησιµοποιεί τους ρυθ-
µούς της ελληνικής γλώσσας, στην πραγµατικότητα
συνέθεσε µουσική µε τις λέξεις. Θυµίζοντάς µας αυ-
τό που οι περισσότεροι έχουµε ξεχάσει. Πως στη
φράση π.χ. του «Οθέλλου» «σβήσε το φως και µετά
σβήσε το φως» υπάρχουν δύο ωµέγα, δύο µακρά, µε
άλλα λόγια, φωνήεντα. Και πως η εναλλαγή των µα-
κρών και των βραχέων ή η σωστή εκφορά των δι-
πλών συµφώνων µπορεί να κάνει ένα κείµενο να
ακούγεται σαν µουσική. Ο «Οθέλλος», από την άλ-
λη, είναι ένα µεγάλο κείµενο και µπορεί η φράση να
ακούγεται πολύ κλισαρισµένη, µα όταν ασχοληθείς
µε αυτό καταλαβαίνεις πως είναι αλήθεια.
Τι σηµαίνει «µεγάλο κείµενο»; Τι είναι αυτό, λέτε,
που κάνει τον Σαίξπηρ κλασικό; 
Μιλάµε για ποιητικό θέατρο. Για θέατρο θέσεων.
Ακόµα και στις πιο απλές κωµωδίες του Σαίξπηρ συ-
νυπάρχουν πέντε ή έξι θέµατα, τα οποία στη διάρκεια

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
«Έγινα ηθοποιός γιατί ήθελα να αλλάξω τον κόσµο»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ TAKH ΤΣΙΡΤΣΩΝΗ
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του έργου κλείνουν, ολοκληρώνονται. Όντας κατά
έναν τρόπο πρόγονος του ψυχολογικού θεάτρου ο
Σαίξπηρ ξεκινά από απλά, αδιαπραγµάτευτα για τους
κεντρικούς ήρωες κάθε έργου του, πράγµατα και µας
δείχνει πώς αυτοί δέχονται την αλλαγή. Για τον
«Οθέλλο», για παράδειγµα, είναι φυσιολογικό να εί-
ναι στην κορυφή. Είναι ο καλύτερος και το ξέρει, δεν
επαίρεται κι ας µας φαίνεται εµάς έτσι, νιώθει ότι του
αξίζει. Είναι ο απόλυτος σταρ της εποχής του και µό-
νο µια µικρή αµφιβολία έχει, επειδή είναι µαύρος.
Αυτή όµως ακριβώς την αµφιβολία χρησιµοποιεί ο
υπασπιστής του, ο Ιάγος, ο σύγχρονος άνθρωπος,
που, ακόµη κι αν δεν είναι από βασιλική γενιά, ξέρει
πως µπορεί να γίνει αρχηγός µε τη λογική και την τα-
κτική του, για να του στήσει την πλεκτάνη που θα δια-
λύσει τον κόσµο του. Ο «Οθέλλος» είναι ένας αρ-

χαϊκός άνθρωπος, ο οποίος βιώνει τα πάντα στην
υπερβολή. ∆εν ζηλεύει απλώς. Φλέγεται. Σκοτώνει τη
∆υσδεµόνα για να επαναφέρει την τάξη στον κόσµο
του. Θεωρεί πως είναι πόρνη, πως έχει διαπράξει
προπατορικό αµάρτηµα. «Σταµάτα να µου δικαιολο-
γείσαι», της λέει κάποια στιγµή, «γιατί αυτό που το
σκεφτόµουν σαν θυσία θα µε αναγκάσεις να το δω
σαν φόνο».
Οι κλασικοί συγγραφείς µοιάζουν να εµφανίζο-
νται σε διάφορες εποχές περίπου ως σκόπελοι πά-
νω από την επιφάνεια µιας θάλασσας πολιτιστικής
µετριότητας. Ποιος είναι ο λόγος, λέτε, που δεν
υπάρχει σήµερα ένας Σαίξπηρ;
Ζούµε µάλλον ένα κλασικό χάσµα των αιώνων. Μία
εποχή που υπάρχουν µεγάλες παραστάσεις µα δεν
γράφονται µεγάλα έργα. Το θέατρο, ξέρετε, είναι πο-
λιτική κι εµείς οι ηθοποιοί πολιτευτές άνευ χαρτοφυ-
λακίου, που λέγοντας στον θεατή «κοίτα ένας κό-
σµος που θα µπορούσε να υπάρξει» τον καλούµε να
αποκτήσει θέση απέναντι στον κόσµο που ήδη υπάρ-
χει. Κάποτε είναι σίγουρο ότι θα ξαναγραφτεί µεγά-
λο θέατρο. Χρειάζεται ίσως πρώτα όµως να ξεκαθα-
ρίσουµε ποιος είναι ο εχθρός.
Κατά πόσο αυτή η πολιτική διάσταση του θεάτρου
σας ώθησε να γίνετε ηθοποιός;
Έχω καταλήξει πως έγινα ηθοποιός ακριβώς επειδή
ήθελα να αλλάξω τον κόσµο. Ήµουν, θυµάµαι, 15
ετών και διάβαζα Έγελο, Μπακούνιν, Μαρξ. Και µο-
λονότι προφανώς δεν είχα την ωριµότητα για να τους
κατανοήσω, άρχισα να διερωτώµαι πώς µπορώ να
πω στον άλλον ότι ο κόσµος µπορεί και να είναι αλ-
λιώς. Κι έτσι ξεκίνησα. Στην πορεία, βέβαια, µπαίνει
στη µέση και η µαταιοδοξία, η επιθυµία να είσαι κα-
λός, αναγκαίος, όµορφος.
Εσείς, πάντως, µολονότι ανήκετε λόγω εµφάνισης
στους ωραίους, καταφέρατε να ξεφύγετε από την
τυποποίηση σε ρόλους ζεν-πρεµιέ.
Πριν απ’ όλα πιστεύω πως το να είσαι ευειδής έχει µι-
κρότερη αξία από το να είσαι γοητευτικός. Κι ακόµα
πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω µας που είναι
πιο ευειδείς από µένα. Το σίγουρο πάντως είναι πως
άµα είσαι ωραίος, εξασφαλίζεις τουλάχιστον ότι θα
σε κοιτάξουν. Πράγµα που σου δίνει τη δυνατότητα
να κάνεις το κάτι παραπάνω, κατά µία έννοια να στή-
σεις µία παγίδα και να πεις «τώρα λοιπόν που µε κοι-
τάτε θα σας πω εγώ κάτι άλλο». Ουδέποτε µε ενδιέ-
φερε να έχω απλώς τον ρόλο του «ωραίου». Ρωτού-
σα «αυτός ο ωραίος λέει κάτι; Κάνει κάτι;». Αν δεν
λέει ή δεν κάνει τίποτε, δεν µε ενδιαφέρει.
Να υποθέσω ότι τα «όχι» σας ήταν πολύ περισσό-
τερα από τα «ναι».
Έχω πει πολλά «όχι» και µάλλον θα έπρεπε να έχω
πει ακόµη περισσότερα. Από την άλλη βέβαια, είχα
κάνει, θυµάµαι, κάποιες δουλειές µόνο και µόνο για
να πληρώσω τα γραµµάτια της πρώτης µου µηχανής,
µίας Virago 250άρας.
∆εν σας πέρασε από το µυαλό ποτέ να δοκιµάσε-
τε την τύχη σας στο εξωτερικό; ∆εν ονειρευτήκατε
ποτέ το Χόλιγουντ;
Εγώ δεν ήθελα το Χόλιγουντ, γι’ αυτό και… πήγα στη

Ν. Υόρκη. Συνάντησα µερικούς από τους καλύτε-
ρους casting directors της πόλης, αλλά δεν τους έκα-
να τίποτα ιδιαίτερο. Υπήρχε στη µέση και το θέµα της
προφοράς (θα χρειαζόταν να µείνω εκεί και να τη
δουλέψω τουλάχιστον δύο χρόνια), διαπίστωσα ότι
δεν γίνεται και επέστρεψα. Ίσως αν είχα πάει µικρό-
τερος…
Σας στοίχισε αυτή η ανεπιτυχής δοκιµή;
Σου στοιχίζει αν παίξεις τριάντα λεπτά στο Τζόκερ
και… δεν σου κάτσει; Έχω, ξέρετε, την άποψη πως αν
δεν αντιµετωπίζεις τη δουλειά σου ως παιχνίδι και χα-
ρά, άσ’ το, πήγαινε σπίτι καλύτερα.
Είχατε παρ’ όλ’ αυτά την ευκαιρία να παίξετε δί-
πλα σε σταρ όπως ο Νίκολας Κέιτζ και η Πενέλο-
πε Κρουζ στο «Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι».
Πώς έµοιαζε η συνεργασία µαζί τους;
Αυτό καταρχήν που πολύ γρήγορα συνειδητοποιείς
είναι πως πρόκειται για φυσιολογικούς ανθρώπους.
Που ξύνονται, γελούν, κάνουν τράκα τσιγάρο, τα πά-
ντα. Από την άλλη σου δίνουν, µε τη συµπεριφορά
τους, διαρκώς µαθήµατα επαγγελµατισµού. Γυρίζαµε,
ας πούµε, ένα πλάνο έξι ατόµων και ο Γκέιτς ήταν
καθ’ όλη τη διάρκεια του γυρίσµατος εκεί και έπαιζε
ακόµα και όταν δεν φαινόταν προκειµένου να βοηθή-
σει τους υπόλοιπους –  θεωρώντας το µάλιστα από-
λυτα φυσιολογικό. Ο Κορέλι µου έδειξε τι σηµαίνει
στ’ αλήθεια βιοµηχανία θεάµατος, να είναι τα πάντα,
από την αρχή µέχρι το τέλος, προστατευµένα και ορ-

γανωµένα, ξέρετε τι ωραία που είναι να δουλεύει τό-
σος κόσµος ασχολούµενος µε όλα τα υπόλοιπα κι
εσύ απλά να λες… τα λόγια σου; Εµείς στην Ελλάδα
ξέραµε από κούνιες, µε τον Κορέλι είδαµε πώς είναι
και η Ντίσνεϊλαντ! Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι στις
κούνιες δεν µπορείς να περάσεις καλά. Η ίδια η ται-
νία άλλωστε, παρότι κατασκευασµένη µε όλες τις
προδιαγραφές του απόλυτου βιοµηχανικού προϊό-
ντος, αποδείχθηκε… πατάτα.
Έχετε ποτέ µπει στον πειρασµό να «ξεσηκώσετε»
τεχνικές από κάποιον άλλον ηθοποιό;
Φυσικά, ακόµα και από ηθοποιούς της γενιάς µου.
Βλέπεις, ας πούµε, τον Νίκο Κουρή, τον Χρήστο Λού-
λη, τον Αργύρη Ξάφη, τον Γεράσιµο Γεννατά, τον
Αλέξανδρο Λογοθέτη ή τον Νίκο Καραθάνο να κά-
νουν κάτι και από µέσα σου λες «πώς το κάνετε αυ-
τό; θα σας το κλέψω». Προσωπικά αντιµετωπίζω πο-
λύ «τεχνικά» τη δουλειά µου, «τι νοµίζετε ότι είναι η
ηθοποιία; Tσαγκαρική», θυµάµαι µας έλεγε η Μάγια
Λυµπεροπούλου. Μου αρέσει να εξελίσσοµαι, να
αποκτώ νέα γνώση, ει δυνατόν να εκπαιδεύοµαι συ-
νέχεια. Κι επειδή στην Ελλάδα µοιάζει να µην έχουµε
αυτό το δικαίωµα, το διεκδικώ συνεργαζόµενος µε
διαφορετικούς ανθρώπους, κλέβοντας συνεχώς ιδέ-
ες και τεχνικές.
Τι εννοείτε όταν λέτε πως αντιµετωπίζετε τη δου-
λειά σας «τεχνικά»;
Κάποια στιγµή, για παράδειγµα, χρειάστηκε να παίξω
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έναν ρόλο κακού στην τηλεόραση. Έκατσα λοιπόν
και σκέφτηκα το πώς. Κατέληξα να αντικαταστήσω τα
κόµµατα, που συνήθως χρησιµοποιούµε στο λόγο
µας, µε τελείες. Κι αυτό δηµιούργησε µία αίσθηση
παράξενη. Όταν κάποιος µιλά µε τελείες, αυτόµατα
σκέφτεσαι «µα τόσο σίγουρος είναι γι’ αυτά που λέ-
ει;», νιώθεις κάτι σαν απειλή.
Αυτού του είδους η γνώση διδάσκεται ή προκύπτει
ενστικτωδώς; ∆υσκολεύοµαι, ας πούµε, να πιστέ-
ψω πως π.χ. ο Μάρλον Μπράντο, όταν ο ρόλος
του επέτασσε πάθος, άνοιγε την ερµηνευτική µέ-
θοδο σε µια συγκεκριµένη σελίδα και διάβαζε.
Ο Μάρλον Μπράντο συγκεκριµένα είναι από αυ-
τούς που όρισαν, για λογαριασµό όλων εµάς των
υπολοίπων, πώς πρέπει να αποδίδεται το πάθος. Σκε-
φτείτε όµως τι κάνει στον «Νονό» ή σε άλλες ταινίες.
Επιλέγει ένα κυρίαρχο συναίσθηµα, το πάθος, το µί-
σος, την οργή και παίζει από την αρχή µέχρι το τέλος
της ταινίας µε αυτό, σαν να φοράει µάσκα. Αυτό που
έκαναν και οι Αρχαίοι Έλληνες! Και είναι ο θεατής
που ερµηνεύει µε τον δικό του τρόπο τη µάσκα και το
γιατί της. Υπάρχει ένα φοβερό πλάνο στο «Νέα Υόρ-
κη, Νέα Υόρκη», όπου ο Ρόµπερτ ντε Νίρο στέκεται
και κοιτά αµίλητος την κάµερα για δύο λεπτά. Ο θεα-
τής συσχετίζει τη συγκεκριµένη σκηνή µε το πριν και
το µετά της ταινίας και καταλήγει σε ένα συµπέρα-
σµα σχετικά µε το τι µπορεί να σκέφτεται. Στην πραγ-
µατικότητα όµως ο ντε Νίρο (το έχει δηλώσει ο ίδιος
σε συνέντευξή του αυτό) δεν σκεφτόταν τίποτε! Του
είπαν απλώς κοίταξε την κάµερα και το έκανε.
Φαντάζοµαι πάντως ότι αυτού του είδους η αλλη-
λεπίδραση ηθοποιού και θεατή είναι πιο έντονη
στο θέατρο παρά στον κινηµατογράφο.
Στην πραγµατικότητα σε µία θεατρική παράσταση
δεν συµµετέχουν µόνο 10-15 ηθοποιοί, αλλά και οι
εκατοντάδες ή οι χιλιάδες θεατές της. Σκεφτείτε µό-
νο κάποιος από αυτούς να βήξει δυνατά ή σε µία κω-
µική σκηνή να αρχίσουν όλοι να γελούν. ∆εν σε υπο-
χρεώνει αυτό ως ηθοποιό να περιµένεις να καταλα-
γιάσει το γέλιο πριν συνεχίσεις; ∆εν ορίζεται έτσι
ένας συγκεκριµένος ρυθµός παράστασης; Για να επι-
στρέψω στον Σαίξπηρ και την παράστασή µας, δεν
είναι, έχω την άποψη, ο Χειλάκης που παίζει τον
«Οθέλλο» ή ο Γεννατάς που παίζει τον «Ιάγο». Στην
πραγµατικότητα είναι ο «Οθέλλος», που µετά από
500 χρόνια ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για µια βρα-
διά. Και απλά κάποιοι τυχεροί άνθρωποι, επαγγελµα-
τίες παραµυθάδες, αξιώθηκαν της ευκαιρίας να παρί-
στανται στη στιγµή.
Υπάρχει λέτε κάτι κοινό στον τρόπο που θαυµάζε-
ται ή στα συναισθήµατα που γεννά ένας ηθοποιός
σε σχέση µε τον τρόπο που θαυµάζεται ή τα συ-
ναισθήµατα που γεννά ένας ποδοσφαιριστής;
Έχουµε συζητήσει πολύ µε τον ∆ηµήτρη Ελευθερό-
πουλο γι’ αυτό και τελικά καταλήξαµε πως για τον θε-
ατή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα υπάρχει µία αδρε-
ναλινική εξ αγχιστείας σχέση µε τον αθλούµενο. Μία
αίσθηση βιολογικής συµµετοχής. Βάζει ο άλλος
γκολ και νιώθεις ότι το έβαλες εσύ, µε τον ίδιον τρό-
πο που όταν παρακολουθείς ένα πορνό έχεις την αί-
σθηση πως µετέχεις κι εσύ στην πράξη. Οι ηθοποιοί

αντίθετα απευθυνόµαστε στο θυµικό κυρίως, ξυπνά-
µε συναισθήµατα.
Θυµάστε την πρώτη φορά που βρεθήκατε σε γήπεδο;
Πρέπει να ήµουν 5-6 ετών, όταν ο πατέρας µου, ο
οποίος ήταν διοικητής της αστυνοµικής δύναµης σε
κάποιον αγώνα, µε πήρε για πρώτη φορά µαζί του
στη Λεωφόρο. Φανταστείτε, λοιπόν, πώς ένιωσα
όταν ξαφνικά βλέπω από δίπλα µου να µπαίνουν κά-
ποιοι άνδρες φορώντας πράσινα και 20.000 κόσµο
να τους αποθεώνει. Κάτι τέτοιο εγγράφεται στο µυα-
λό ενός παιδιού σαν το απόλυτο όριο θαυµασµού
που µπορεί κανείς να απολαύσει.
Να υποθέσω ότι δεν χάσατε αγώνα του Μουντιάλ;
Ανήκω στην κατηγορία εκείνων που δεν βλέπουν πο-
λύ Μουντιάλ, επειδή δεν µετέχει ο Παναθηναϊκός σε
αυτό! Τους αγώνες, πάντως, τους βλέπω ως… δεκα-
πεντάχρονος. Με πίτσες και φίλους που πλησιάζουν
κι αυτοί τα σαράντα, αλλά κανιβαλίζουν και βαυκαλί-
ζονται πως είναι ακόµη παιδιά.
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Ηµέρες και νύχτες 
στο νησί του Ιπποκράτη
Kos: Days and nights 
on the island of Hippocrates 
TOY TAKH ΤΣΙΡΤΣΩΝΗ

κως Αγαπηµένος προορισµός για εκατοµµύρια Βορειοευ-
ρωπαίους τουρίστες εδώ και περισσότερες από
τρεις δεκαετίες, τόπος γέννησης της Νύµφης Ευρώ-
πης, που έδωσε το όνοµά της σε µια ολόκληρη ήπει-
ρο και του πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, νησί µε
δαντελένιες αµµουδιές και παραλίες που λατρεύουν
οι surfers και οι ιστιοπλόοι, µε ένα από τα πιο καλά
διατηρηµένα κάστρα της Ελλάδας και µε έντονη νυ-
χτερινή ζωή, η Κως µοιάζει να συγκεντρώνει όλα όσα
θα µπορούσε να ζητήσει κανείς από ένα νησί για τις
διακοπές του. Και αρκετά περισσότερα.

Η ΚΩΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
Όπως αποκαλύπτουν τα διάσπαρτα σε ολόκληρη την
επιφάνεια του νησιού αρχαία µνηµεία, ένα αληθινό
ψηφιδωτό πολιτισµών, η Κως κατοικείται αδιάλειπτα
εδώ και πέντε σχεδόν χιλιετίες. Τον 14ο π.Χ. αιώνα
το νησί αποικήθηκε από Μινωίτες, ενώ το 700 π.Χ.
έφτασαν σε αυτό οι ∆ωριείς, οι οποίοι ίδρυσαν την
αρχαία πόλη της Κως, µετατρέποντάς τη σε σηµαντι-
κό εµπορικό κέντρο της περιοχής. Τον 6ο αιώνα π.Χ.
το νησί καταστράφηκε από έναν ισχυρότατο σεισµό,
ενώ εκατό περίπου χρόνια αργότερα καταλήφθηκε
από τους Πέρσες. Μετά τη ναυµαχία της Σαλαµίνας,
η Κως ανακτά την ανεξαρτησία της, ενώ το 336 περ-
νά από εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος περι-
λαµβάνει το νησί στα εδάφη, που, µετά τον θάνατό
του, µεταβιβάστηκαν στο Ελληνιστικό Βασίλειο της
Αιγύπτου. Ένας από τους πρώτους βασιλείς του ήταν
ο Πτολεµαίος ΙΙ, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Κω και
έτσι το νησί έζησε νέα περίοδο ευηµερίας. Η ρωµαϊ-
κή κυριαρχία στο νησί ξεκινά το 130 π.Χ. και διαρκεί
σχεδόν 500 χρόνια πριν η Κως περιέλθει στη Βυζα-
ντινή Αυτοκρατορία. Σαρακηνοί πειρατές λεηλατούν
κατ' επανάληψη το νησί, υποχρεώνοντας τους κατοί-
κους του να ζουν µόνιµα µε τον τρόµο της επίµονης
επιδροµής, µέχρι το 1315, χρονιά που οι κύριοι της

Beloved destination for million of Northern-European
tourists for more than three decades, the birthplace of
the nymph Europe, who gave her name to the
continent, and the father of Medicine Hippocrates,
an island with lacy, sandy beaches and waters loved
by surfers and yachtsmen, with some of the best
preserved castles of Greece and an intense nightlife,
Kos seems to have everything one would want in a
holiday island, and much more.

KOS THROUGH THE CENTURIES
As revealed by the ancient monuments scattered all
over the island – a genuine mosaic of cultures, Kos
has been inhabited for almost five millennia. 
In the 14th century B.C, the island was colonized by
the Minoans, while in 700 B.C., the Dorians invaded
it and founded the ancient city of Kos, making it into
an important trade centre for the region. In the 6th
century B.C, the island was destroyed by a powerful
earthquake, while almost one hundred years later it
was invaded by the Persians. After the Naval Battle
of Salamis, Kos reclaimed its independence, while in
336, Alexander the Great annexed it to his
territories. After his death, the island was passed on
to the Hellenistic Kingdom of Egypt. One of its first
kings was Ptolemy II, who was born in Kos, so the
island entered a new period of prosperity. 
The Roman control of the island started in B.C. and
lasted almost 500 years before Kos was returned to
the Byzantine Empire. Saracen pirates repeatedly
looted the island, forcing the residents to live
permanently with the fear of being raided until
1315, the year that the Dodecanesian Knights of St.
John built the medieval castle, which guards the entry
of the harbour to this day. In 1522, the island (along
with Rhodes) fell under Ottoman rule and remained
Turkish until 1912, when all the Dodecanese islandsΦ
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∆ωδεκανήσου Ιππότες του Αγίου Ιωάννη χτίζουν το
Μεσαιωνικό κάστρο, που ως σήµερα στέκεται φρου-
ρός στην είσοδο του λιµανιού. Το 1522 το νησί υπο-
κύπτει (µαζί µε τη Ρόδο) στην Οθωµανική κυριαρχία
και παραµένει τουρκικό µέχρι το 1912, όταν, όπως
και τα υπόλοιπα ∆ωδεκάνησα, περιέρχεται σε ιταλική
κυριαρχία µέχρι τελικά να ενωθεί µε την Ελλάδα το
1948. Η πόλη της Κω, πρωτεύουσα και κύριο λιµάνι
του νησιού, είναι χτισµένη στην ίδια θέση µε την
Αρχαία Πόλη. Ο σεισµός του 1933 της προκάλεσε
πολλές καταστροφές, στάθηκε όµως και αφορµή για
την αποκάλυψη πολλών αρχαιοτήτων που οι Ιταλοί
κατακτητές φρόντισαν να ανασκάψουν και να ανα-
στηλώσουν (όπως η Καµάρα της Αρχαίας Αγοράς, ο
ναός του Ηρακλέους, τα ερείπια του ναού της Πάν-
δηµου Αφροδίτης, το Ρωµαϊκό Ωδείο, το Αρχαίο
Στάδιο και ο Βωµός του ∆ιονύσου). Το πιο σηµαντικό
πάντως, σίγουρα το δηµοφιλέστερο αξιοθέατο της
Κω, είναι το Ασκληπιείο, τόπος ανάπαυσης και θερα-
πείας από τον 4ο π.Χ. αιώνα ήδη. Εδώ φιλοξενήθηκε
η Ιατρική Σχολή του Ιπποκράτη, εδώ ακούστηκε για
πρώτη φορά ο Όρκος του Ιπποκράτη (που ως σήµε-
ρα δίνουν οι γιατροί σε ολόκληρο τον πλανήτη). Τον
2ο αιώνα π.X. η πανελλήνια φήµη του ιερού το καθι-
στά τόπο διεξαγωγής των Mεγάλων Aσκληπιείων
(συνδυασµός µουσικών και αθλητικών αγώνων ανά
πενταετία), οδηγεί στην επέκτασή του, την οικοδόµη-
ση του µεγάλου ναού, τµήµα του οποίου σώζεται ως
σήµερα και την ανακατασκευή του βωµού στα πρότυ-
πα του βωµού του ∆ία στην Πέργαµο. Το ιερό αποκα-
λύφθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον Γερµα-
νό αρχαιολόγο R. Herzog ύστερα από υπόδειξη του
Kώου ιστοριοδίφη Iάκ. Zαρράφτη, ενώ στη συνέχεια
έσκαψαν στο χώρο Iταλοί αρχαιολόγοι, οι οποίοι και
αναστήλωσαν το µνηµείο δίνοντάς του τη σηµερινή
του µορφή.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Είναι πιθανό αρκετοί από τους σηµερινούς επισκέ-
πτες του νησιού να αγνοούν την ιστορία του ή αρκε-
τές από τις σελίδες της. Είναι, όµως, κάτι περισσότε-
ρο από βέβαιο πως κανένας τους δεν φεύγει από αυ-
τό το πανέµορφο νησί δίχως να έχει απολαύσει κά-
ποια από τις φηµισµένες παραλίες του, οι περισσότε-
ρες εκ των οποίων έχουν µήκος χιλιοµέτρων. Τιγκάκι,
Μαστιχάρι, Μαρµάρι, Paradise (όνοµα και πράγ-
µα), αλλά και η «αγγλοκρατούµενη» Καρδάµαινα
φηµίζονται για τα γαλάζια τους νερά και την άριστη
τουριστική τους οργάνωση. Εκείνοι που επιθυµούν
µία γρήγορη βουτιά κοντά στην πόλη καταλήγουν συ-
νήθως στο Ψαλίδι, ενώ αν θέλετε λίγο περισσότερη
ησυχία µπορείτε να αναζητήσετε την παραλία Λα-
γκάδες, στο νότιο τµήµα του νησιού, κοντά στον Κέ-
φαλο. Σήµα-κατατεθέν του νησιού (αν έχετε δει κά-
ποιες παλιές ταινίες µε την Τζένη Καρέζη καταλαβαί-
νετε ακριβώς τι εννοούµε) είναι τα ποδήλατα, µέσο
ιδανικό για να περιδιαβείτε τις αλέες και τους δρό-
µους της παλιάς πόλης. Μη φανταστείτε παρ’ όλ’ αυ-
τά πως όλα κυλούν πατώντας στα… νύχια. Η Κως εί-
ναι ένα νησί που δεν κοιµάται πριν το ξηµέρωµα.
Ολόκληρα κοµµάτια της πόλης, δίπλα στην Αρχαία
Αγορά, µοιάζουν αφιερωµένα στη διασκέδαση και

fell under Italian control until they were united to
Greece in 1948. Kos Town, the island’s capital and
main harbour, is built on the remains of the Ancient
Town. The earthquake of 1933 caused many
damage, but it stood also as the reason for revealing
many antiquities that the Italian conquerors
excavated and restored (such as the Arch of the
Agora, the temple of Heraclius, the remains of the
temple of Aphrodite Pandemos, the Roman
Conservatory, the Ancient Stadium and the Altar of
Dionysus). The most important – and certainly the
most popular – sight of Kos is the Asklepion, a
therapeutic and resting centre founded since the 4th
century B.C. This is where the Medical School of
Hippocrates was established, while here also the
Hippocrates’ Oath was heard for the first time (the
oath that doctors all over the planet still take to this
day). In the second century B.C. the Pan-Hellenic
fame of the sanctuary led to the organization of the
Asclepiad (a combination of musical and athletic
competitions, which took place every five years), the
expansion and restoration of the large temple – a
part of which still stands to this day – and the
reconstruction of the alter on the model of the alter of
Zeus, in Pergamos. The sanctuary was unearthed in
the beginning of the 20th century by German
archaeologist R. Herzog, following the indications of
history researcher and Kos native, Iakovos Zarraftis.

The Italians continued the excavations and restored
the temple, giving it its present form.

TIME FOR A SWIM AND LEISURE
It is possible that many of the current visitors to the
island ignore its history, and many of its pages. But it
is more than certain that no one will leave this
beautiful place without enjoying one of its famous
beaches, some of which stretch over many
kilometres. Tigaki, Mastichari, Marmari, Paradise
and English-dominated Kardamaina are famous for
their blue waters and perfect organization. Those
who desire a quick swim near town can head to
Psalidi, while those who seek peace can head to the
beach of Lagades, in the southern part of the island,
near Kefalos. A landmark of the island (seen in old
Greek movies) is the bicycle, which is the ideal
means to explore the narrow alleys and streets of the
old town. Don’t imagine however that you will be
walking on your... toes. Kos is an island that does not
sleep before dawn. Whole parts of the town, near
the Ancient Agora, are dedicated to fun, and as the
night starts, almost everybody, at least those who
have not selected to stay in tourist resorts-towns of the
island, which live to their own rhythm, take the streets
and head there. A good idea (for the day this time) is
to drive from Kos Town towards the north-eastern tip
of the island and to cross its width up to Kefalos in
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καθώς η νύχτα πέφτει, περίπου όλοι, όσοι τουλάχι-
στον δεν έχουν επιλέξει τα τουριστικά συγκροτήµατα-
πόλεις του νησιού που ζουν στους δικούς τους ρυθ-
µούς, παίρνουν τον δρόµο προς τα εκεί. Μία καλή
(ηµερήσια αυτή τη φορά) ιδέα είναι να ξεκινήσετε µε
το αυτοκίνητό σας από την πόλη της Κω στο βορειο-
ανατολικό άκρο του νησιού και να το διασχίσετε κα-
τά µήκος µέχρι τον Κέφαλο στα νοτιοδυτικά, ανακα-
λύπτοντας µε τα µάτια σας δεκάδες λόγους για να
συµφωνήσετε µε τους περιηγητές της αρχαιότητας,
που αποκαλούσαν την Κω «κήπο του Αρχιπελάγους».

TΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ
∆είτε τον αποκαλούµενο Πλάτανο του Ιπποκράτη,
στον ίσκιο του οποίου ο µύθος θέλει να διδάσκει ο
θεµελιωτής της Ιατρικής επιστήµης. Σύγχρονες µετρή-
σεις δείχνουν παρ’ όλ’ αυτά πως ο πλάτανος είναι
ηλικίας µόλις… 580 ετών, άρα το πιθανότερο είναι
πως αποτελεί απόγονο του αρχικού δέντρου. 
Aνεβείτε ως την ορεινή Ζία στο κέντρο του νησιού
και απολαύστε τη θέα. Eπισκεφθείτε το παλιό Πυλί,
ένα αληθινό χωριό-φάντασµα. «Γλυκαθείτε»... µε τη
Γιορτή του Mελιού στην Αντιµάχεια τον Αύγουστο,
καθώς και δοκιµάστε γλυκό ντοµατάκι και το ντόπιο
τυρί της πόσας (κατσικίσιο τυρί σε κόκκινο κρασί).
Από το Μαστιχάρι και το Μαρµάρι ξεκινούν καΐκια
και φέριµποτ προς την Κάλυµνο και τη Νίσυρο (µε
το ενεργό ακόµη ηφαίστειο).

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤAΣΕΤΕ 
Με πλοίο από τον Πειραιά (10-13 ώρες). Με αερο-
πλάνο (από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», η πτήση
διαρκεί περίπου 55 λεπτά). 

XΡHΣΙΜΑ ΤΗΛEΦΩΝΑ
Νοσοκοµείο: 22420 22300 – 22420 23423
Αστυνοµικό Τµήµα: 22420 22222
Λιµεναρχείο: 22420 26594
Αεροδρόµιο: 22420 51229
∆ήµος Κω: 22420 28420
Υπεραστικά λεωφορεία: 22420 22292
Ταξί: 22420 22777

the south-west, discovering with your own eyes
dozens of reasons to agree with ancient travellers,
who called Kos «the garden of the Archipelago».

THINGS WORTH DOING 
Visit the Plane-tree of Hippocrates, which, according
to legend, cast its shadow on the founder of modern
medicine while he taught his students. Modern
measurements, however, indicate that the tree is
only... 580 years old, so it is most likely that the tree is
a descendent of the old one. 
Go up to mountainous Zia, in the centre of the island,
and enjoy the view. Explore old Pyli, a genuine
ghost-village. Taste the sweet honey of Antimacheia
at the Honey festival in August. But also try the local
sweet tomatoes and posa cheese (goat cheese with
red wine). There are fishing and ferry boats that
leave from Mastichari and Marmari to Kalymnos
and Nissiros (with the active volcano).

HOW TO GET 
By boat from Piraeus (10-13 hours). 
By plane (from «Eleftherios Venizelos» in Athens. The
flight lasts about 55 minutes). 

USEFUL TELEPHONES
Hospital: 22420 22300 - 22420 23423
Police Station: 22420 22222
Port Authorities: 22420 26594
Airport: 22420 51229
Kos Municipality: 22420 28420
Buses: 22420 22292
Taxi: 22420 22777
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Έχει συµπληρωθεί (αναστεναγµός νοσταλγίας…) σχεδόν ένας µήνας από την ηµέρα
που ο Φάµπιο Καναβάρο ύψωσε, ως αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας, στον ουρανό του
Βερολίνου το σηµαντικότερο ποδοσφαιρικό τρόπαιο του πλανήτη. Ένας µήνας από
την ηµέρα που η µεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσµου έφτασε στο
τέλος της. Μη διερωτάστε τι θα θυµόµαστε από αυτήν σε δέκα χρόνια, αυτό θα το
ξέρουµε σε… δέκα χρόνια. Το βέβαιο είναι πως υπήρξαν στιγµές και παίκτες που θα
δυσκολευτούµε να ξεχάσουµε.

ΞEΡΩ
ΤΙ EΚΑΝΕΣ
ΦEΤΟΣ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑIΡΙ…

2 O N T H E R O A D

I KNOW
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YOU DID
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SUMMER
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ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΑΛΑ∆OΡΟΙ EΧΟΥΝ ΨYΧΗ
Και… βαρύ κεφάλι. Η κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν
στο στήθος του Μάρκο Ματεράτσι στο 103' είναι
µία φάση που κοντεύει να συζητηθεί και να αναλυθεί
περισσότερο από το φιλµ του Ζαπρούντερ για τη δο-
λοφονία του JFK ή από το γκολ(;) του Χαρστ στον τε-
λικό του 1966 (Γερµανοί και Άγγλοι ως σήµερα δια-
φωνούν για το αν η µπάλα πέρασε ή δεν πέρασε πο-
τέ τη γραµµή). Ως τώρα έχει προταθεί κάθε πιθανή
ερµηνεία, που συνδυάζει την προσβολή της οικογε-
νειακής και φυλετικής τιµής του Ζιζού, έχουν επιστρα-
τευθεί ειδικοί στην ανάγνωση χειλιών, τα καλύτερα
λαγωνικά των αθλητικών εφηµερίδων όλου του κό-
σµου, οποιοσδήποτε θα µπορούσε (ή πολύ θα ήθε-
λε) να ξέρει τι έχει συµβεί, µα και οι δύο πρωταγωνι-
στές του επεισοδίου, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν
εξηγήσεις σε ειδική επιτροπή της FIFA. Ακόµα, όµως,
και η πιο απίθανη δήλωση, αυτή της µητέρας Ζιντάν,
«αν είναι αλήθεια πως τα είπε αυτά, θέλω τα… του
Ματεράτσι στο πιάτο», δεν είναι ικανή να κρύψει το
αυταπόδεικτο. Το φετινό Μουντιάλ ήταν το Μουντιάλ
του Ζιντάν. Το κύκνειο άσµα του µεγαλύτερου βιρτου-
όζου-εργάτη του παγκοσµίου ποδοσφαίρου. Του
34χρονου Αλγερινού, που το 1998 οδήγησε (µε
δύο κεφαλιές!) τη Γαλλία στην κορυφή του κόσµου
και φέτος έδωσε ως και την τελευταία ικµάδα των δυ-
νάµεών του για να το επαναλάβει. ∆εν είναι λίγοι

A month has almost passed (nostalgic whisper) since
the day Fabio Cannavaro, the captain of the
National Italian Team, lifted the planet’s biggest
football prize up in the sky of Berlin. A month since
the world’s major football tournament came to an
end. Don’t ask what we will remember of it in ten
years –we will know it in... ten years. What is certain
is that there were moments and players that will not
be easily forgotten. 

EVEN PLAYERS HAVE A SOUL
And… a tough head. Zinedine Zidane’s headbutt on
Marco Materazzi’s chest in the 103’ is a phase that
is being discussed and analyzed almost more than
Zabruder’s film on the JFK assassination or Hurst’s
goal in the 1966 final (to this day the Germans and
English still disagree on whether the ball crossed the
line or not). Until now, all sorts of interpretations have
been suggested, including offending the family and
racial honour of «Zizou», while lip experts, major
athletic newspaper reporters and anyone who could
and would give explanations have been mobilized
to discover what happened between the  two
protagonists. The latter have been summoned to
provide explanations to a special FIFA committee.
Even the most improbable statement, that of Zidane’s
mother –«if it is true what he said, then I want
Materazzi’s... in my plate»– is not capable of hiding
the obvious. This year’s Mundial has been Zidane’s
Mundial, the final curtain on one of the biggest
virtuoso-players of world football. The 34-year-old
Algerian, who in 1998 brought (with two head
goals) France on top of the world, gave this year the
last of his forces to repeat this feat. There are many
who before July 4 remembered and pointed out that
he was never the good kid (the Saudi Arabian,
whom he stepped on in the last Mundial, and Kindse
in Hamburg who first experienced the trademark
headbutt some years ago, can confirm this) and that
«he has the smile of Mother Theresa and the eyes of
a serial killer». Despite that, no one and nothing seem
capable to make us forget the great authentic
football magic that Zizou gave us for more than ten
years, it is enough to remember the penalty-banana
in the famous final, opposite the world’s best
goalkeeper, or the way, like El Sid, he got up from
the ground and continued to play with a dislocated
shoulder. 

THE OTHER MARCO
Either a professional provocateur or a talented
Ulysses, one thing is for sure. The Sicilian middle-
fielder, who won a place with the Squadra Azzurra
following the injury of Alessandro Nesta, is the only
one who can claim the protagonist role from Zidane.
In reality, he did it all. He scored a goal in the key-
match against the Czechs, he succeeded in tying the
score in the final, he got a penalty (that only the
referee saw), he shot a critical penalty in front of a
crowd that was maniacally booing him and while
waiting to raise the cup, he dressed the trophy with a
tricoloured hat. Upon his return to Rome, he made a
guest appearance at the Rolling Stones concert, 
climbing on the stage, he shouted on the
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εκείνοι που από τις 4 Ιουλίου ως σήµερα έχουν θυ-
µηθεί και επισηµάνει πως ουδέποτε ήταν το καλό παι-
δί (ο Σαουδάραβας που… πάτησε στο προηγούµενο
Μουντιάλ και ο Κίντσε του Αµβούργου, που δοκίµα-
σε πρώτος την trademark πλέον κουτουλιά πριν από
µερικά χρόνια, µπορούν να το επιβεβαιώσουν) και
πως «έχει το χαµόγελο της Μητέρας Τερέζας και το
βλέµµα ενός serial killer». Κανείς παρ’ όλ’ αυτά και
τίποτε δεν µοιάζει ικανό να µας κάνει να ξεχάσουµε
τις σπουδαίες κινήσεις αυθεντικής ποδοσφαιρικής
µαγείας που ο «Ζιζού» µας έχει, εδώ και περισσότε-
ρα από δέκα χρόνια, χαρίσει, αρκεί να θυµηθεί κα-
νείς το πέναλτι-µπανάνα στον τελικό απέναντι στον
καλύτερο τερµατοφύλακα του κόσµου ή τον τρόπο,
που ως άλλος «Ελ Σιντ» σηκώνεται από το έδαφος
και συνεχίζει µε τον αριστερό ώµο µισοβγαλµένο.

ΤΟ ΚΑΤA ΜAΡΚΟΝ
Επαγγελµατίας προβοκάτορας ή πολυµήχανος
Οδυσσέας, ένα είναι βέβαιο. Ο Σικελός σέντερ
µπακ, που βρήκε µία θέση στην εντεκάδα της «Σκου-
άντρα Ατζούρα» λόγω του τραυµατισµού του Αλεσά-
ντρο Νέστα, είναι ο µόνος που µπορεί να διεκδική-
σει από τον Ζιντάν τον… πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην
πραγµατικότητα είναι αυτός που τα… έκανε όλα.
Έβαλε γκολ στο µατς-κλειδί κόντρα στους Τσέχους,
πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στον τελικό, έκανε το
πέναλτι (που µόνο ο διαιτητής είδε), έβαλε το κρίσι-
µο πέναλτι απέναντι σε µία εξέδρα που τον γιουχάρι-
ζε µανιασµένα και την ώρα της απονοµής… φόρεσε
τρίχρωµο καπέλο στο τρόπαιο. Επιστρέφοντας στη
Ρώµη, έκανε µία guest εµφάνιση στη συναυλία των
Rolling Stones, ανεβαίνοντας στη σκηνή, φώναξε
από µικροφώνου στο κοινό «Όποιος δεν…, Γάλλος
είναι ρε», αλλά και πώς ο Ζιντάν ήταν και παραµένει
ο µύθος του!

COLPO GROSSO
Ο αριστερός µπακ της Παλέρµο και της Εθνικής Ιτα-
λίας κατά µία έννοια εκπροσωπεί και εκφράζει όλα
τα… γρανάζια της σκληροτράχηλης µηχανής του Λίπι
(που αποχώρησε τροπαιούχος αµέσως µετά την ολο-
κλήρωση του Μουντιάλ). Πριν από πέντε χρόνια
αγωνιζόταν σε µία οµάδα της ηµιεπαγγελµατικής C2,
πριν από πέντε µήνες δεν τον γνώριζε σχεδόν κανείς
εκτός Ιταλίας, σήµερα το γκολ που πέτυχε στον σού-
περ-ηµιτελικό κόντρα στη Γερµανία και το καθοριστι-
κό πέµπτο πέναλτι στον τελικό συµπεριλαµβάνονται
µεταξύ των απόλυτων highlights του Μουντιάλ. Στο
πρόσωπό του και τον α λα Ταρντέλι πανηγυρισµό του
τα όνειρα παίρνουν εκδίκηση και η τάξη των ποδο-
σφαιριστών-εργατών… πάει στον Παράδεισο.

ΠΟY ΕIΝΑΙ Η ΒΡΑΖΙΛIΑ; (ΟΕΟ)
Το φετινό Μουντιάλ θα µπορούσε, σε µία άλλη ανά-
γνωση, να έχει τίτλο… αναζητώντας τον Ροναλντίνιο.
Ο µεγαλύτερος σύγχρονος ήρωας του ποδοσφαιρι-
κού star system µάλλον ξεχάστηκε στην εξέδρα µε τα
πατατάκια του, το σίγουρο όµως είναι πως από τα γή-
πεδα της Γερµανίας ήταν απών. Η αντίδραση των συ-
µπατριωτών του ήταν, όπως θα περίµενε κανείς,

ακραία. Λίγα λεπτά µετά τον αποκλεισµό της «σελε-
σάο» από τα ηµιτελικά έβαλαν φωτιά στο ύψους
επτά µέτρων άγαλµα µε τη µορφή του στην πόλη Τσα-
πέκο. Aν ήθελε κανείς να αναζητήσει κάποιες ποδο-
σφαιρικές αιτίες για τον βραζιλιάνικο «Τιτανικό», θα
µπορούσε να βρει πολλές. Ντεφορµάρισµα όλων
σχεδόν των αστεριών, υπεροπτική προετοιµασία, ο
Καφού έτοιµος για βαλσάµωµα και ο Ροµπέρτο Κάρ-
λος µε τα πονεµένα γόνατα (η σειρά των φωτογρα-
φιών που τον εµφανίζουν να προσπαθεί σκυµµένος
να βρει την ανάσα του την ώρα που ο Ανρί προελαύ-
νει για να πετύχει το γκολ-γκιλοτίνα των βραζιλιάνι-
κων φιλοδοξιών, έχει κάνει µέσω Ίντερνετ τον γύρο
του κόσµου). Την ώρα που η µισή Βραζιλία ασχολιό-
ταν µε το αν ο Ρονάλντο είναι ή όχι υπέρβαρος, οι
υπόλοιπες οµάδες προετοιµάζονταν για µάχη. Ως εκ
τούτου, φέτος η σάµπα… σχόλασε νωρίς.

ΤΟ ΛΥΚOΦΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Ή τουλάχιστον µιας γενιάς ποδοσφαιρικών ειδώλων.
Ανάµεσά τους ο Ζιντάν, φυσικά, ο Τιράµ, ο Ζουνίνιο,
ο Νέντβεντ, ο Φίγκο, ο Παουλέτα, ο Καν, ο Κρέσπο,
ο Νακάτα, ο Χένρικ Λάρσον και πολλοί ακόµη. Ξε-
χωριστές περιπτώσεις είναι ο Μάικλ Όουεν, που
εξαιτίας του τραυµατισµού του πρόκειται, σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις των ειδικών, να ξαναπατήσει γήπεδο
τον Ιούνιο του 2007(!) και ο Ντέιβιντ Μπέκαµ, ο
οποίος απλά εγκαταλείπει το περιβραχιόνιο του αρ-
χηγού, µία ενέργεια, που, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις,
πρόκειται να επιφέρει µείωση ως και 20 εκατοµµυ-
ρίων λιρών στα προβλεπόµενα διαφηµιστικά έσοδα
της Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας της χώρας του. 

ΘΑ ΤΑ ΠΟYΜΕ… ΣΠΙΤΙ
Τα βρετανικά ταµπλόιντ χάρισαν (φυσικά…) απεριό-
ριστη προβολή στη δήλωση που φέρεται να έκανε ο

microphone: «Whoever does not..., is French», but
like Zidane, his myth will remain!

COLPO GROSSO
The Palermo and National Italy defender in one way
represents and expresses the cogwheels of Lippi’s
tough game (the latter resigned victorious
immediately after the end of the Mundial). Five years
ago, he played in a C2 semi-professional team;
today the goal he scored in the super-semifinal
against Germany and the determining fifth penalty in
the final are among the absolute Mundial highlights.
In him, and in the a la Tardelli celebrations, dreams
take their revenge and the class of the footballer-
workers… goes to heaven. 

WHERE IS BRAZIL?
This year’s Mundial could also go by the title…
desperately seeking Ronaldinho. The biggest modern
hero of the football star system has apparently got
lost amidst the crowds with his chips – the sure thing is
that he was missing from the fields of Germany. The
reaction of his compatriots was, as would one
expect, extreme – a few minutes after the «Selecao»
was excluded from the semi-final, they destroyed a
seven-metre tall statue of him in the town of Chapeco.
If one wanted to look for the reasons behind the
Brazilian «Titanic», many would be found: bad
physical condition of most of the stars, minimum
preparation, a Cafu ready to be embalmed and a
Roberto Carlos with aching knees (the series of
pictures that show him bending and trying to catch
his breath while Henry passes him to score his goal-
guillotine of Brazilian dreams, has toured the world
on the Internet). The moment when half of Brazil was
wondering if Ronaldo was overweight or not, the

other teams were preparing for battle. Consequently,
this year, samba ended early.

THE TWILIGHT OF GODS
Or at least of a generation of idols, such as Zidane,
of course, Thuram, Juninho, Figo, Pauleta, Kahn,
Crespo, Nakata, Henrik Larsson and many others.
Separate cases are those of Michael Owen –who
because of his injury will not play again until June of
2007(!)– and David Beckham, who resigned from
captain, an act that, according to estimations, will
decrease his country’s Football Federation income
from commercials by 20 million UK pounds. 

SEE YOU AT… HOME
British tabloids dedicated unlimited pages (of
course…) to the statement allegedly made by Wayne
Rooney against his Manchester United teammate,
Cristiano Ronaldo («I will rip him in two»), blaming
him for his expulsion in the episodic match between
England and Portugal. The latter has denied it, but
the interest remains in their anticipated meeting on
British ground. 

WE WILL NOT EASILY FORGET
ñ That Croat Simunic needed to take… three yellow
cards from the English referee, Graham Paul, before
he was expelled. 
ñ That Switzerland not only did not score in any of
its games (same as Trinidad-Tobago) but also in the
penalty phase (against Ukraine). 
ñ That Germany’s ultra-modern stadiums were
packed to the brim, even in games with limited
tourists, such as the one between Tunisia-Ukraine.
ñ That the organization’s top scorer was Miroslav
Klose (born in Poland, like his teammate Podolski –
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both did not score any goal in the game against the
National Team of their birth country).
ñThat the Togo players were the first who threatened
to boycott a final phase match in the World Cup if
they did not get their bonus!
ñ That Riquelme and his team were again beaten by
Lehmann and his team in the penalty phase.
ñ That Torres and his team once again proved those
supporting that Spain was the biggest loser in the
world right. 
ñThat Predrag Djordjevic, in Serbia’s first and last
participation in the final phase of a Mundial, tasted a
bitter loss against Argentina (6-0). As for the rest of
the «Greeks», Nilsson, Budina and Seric did not play
even a second, Toure sank along the Ivory Coast
Team that many had believed in, Borha played with
Ecuador half time in the unimportant third match
(without shining), Zevlakov participated in the Polish
wreck, while the old Costa Ricans familiars, Senteno
and Gomez, went by without touching the ball.
Finally, the best of them turned out to be Ivan
Kaviedes, whose grandfather had been a Greek
seamen…

Γουέιν Ρούνεϊ για τον συµπαίκτη του στη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο («θα τον σκίσω στα
δύο»), θεωρώντας τον υπεύθυνο για την αποβολή
του στο επεισοδιακό µατς της Αγγλίας µε την Πορτο-
γαλία. Ο ίδιος το διέψευσε, αλλά παρ’ όλ’ αυτά το...
ενδιαφέρον για την πρώτη επί βρετανικού εδάφους
συνάντηση των δύο παραµένει.

∆ΥΣΚΟΛΑ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΟΤΙ
ñ O Κροάτης Σίµουνιτς χρειάστηκε να πάρει… τρεις
κίτρινες κάρτες από τον Άγγλο διαιτητή Γκρέιαµ Πολ
µέχρι να αποβληθεί.
ñ H Ελβετία όχι µόνο δεν έβαλε γκολ σε κανένα
από τα τρία µατς που έδωσε (όπως και το Τρίνινταντ-
Τοµπάγκο), αλλά ούτε καν στη διαδικασία των πέναλ-
τι (κόντρα στην Ουκρανία). 
ñ Tα υπερσύγχρονα γήπεδα της Γερµανίας ήταν πλή-
ρη µέχρι και την τελευταία τους θέση, ακόµα και σε…
αντιτουριστικά παιχνίδια, όπως το Τυνησία-Ουκρανία.
ñ Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης µε πέντε γκολ
αναδείχθηκε ο Μίροσλαβ Κλόζε (γεννηµένος στην
Πολωνία, όπως και ο παρτενέρ του στην επίθεση της
Γερµανίας, Ποντόλσκι, κανείς από τους δύο δεν σκό-
ραρε στο µατς εναντίον της Eθνικής της χώρας στην
οποία γεννήθηκαν).
ñ Oι παίκτες του Τόγκο ήταν οι πρώτοι που απείλη-
σαν να… µην κατέβουν σε µατς τελικής φάσης Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου διεκδικώντας τα πριµ τους!
ñ O Ρικέλµε και η οµάδα του πάλι νικήθηκε από τον
Λέµαν και την οµάδα του κατά τη διαδικασία των πέ-
ναλτι.
ñ O Τόρες και η παρέα του, για µία ακόµη φορά,
έδωσαν δίκιο σε όσους υποστηρίζουν πως η Ισπανία
είναι η πιο loser οµάδα του κόσµου. 
ñ O Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, στην πρώτη και τελευ-
ταία συµµετοχή της Σερβίας σε τελική φάση Μου-
ντιάλ, γνώρισε την πικρή γεύση της συντριβής (6-0
από την Αργεντινή). Όσο για τους υπόλοιπους «Έλλη-
νες»; Ο Νίλσον, ο Μπούτινα και ο Σέριτς δεν αγωνί-
στηκαν δευτερόλεπτο, ο Τουρέ «επιβίωσε» µιας Ακτής
Ελεφαντοστού που διέψευσε όσους πίστευαν σε αυ-
τήν, ο Μπόρχα έπαιξε ένα ηµίχρονο στο τυπικής ση-
µασίας τρίτο µατς του Εκουαδόρ (δίχως να… λάµψει),
ο Ζεβλάκοφ συµµετείχε στο πολωνικό ναυάγιο, ενώ
οι Κοσταρικανοί παλιοί γνώριµοι Σεντένο και Γκόµεζ
πέρασαν και… δεν ακούµπησαν. Τελικά, µάλλον καλύ-
τερα απ‘ όλους τα πήγε ο Ιβάν Καβιέδες, του οποίου
ο παππούς ήταν Έλληνας ναυτικός…



88 O N T H E R O A D O N T H E R O A D 89

H IΣΤΟΡIΑ 
ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜOΣ
ΣΕ 4 ΤΡΟΧΟYΣ
FOUR-WHEEL HISTORY AND CULTURE
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μόλις µισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας, συγκε-
κριµένα στο 32ο χλµ. της Εθνικής οδού Αθηνών-Λα-
µίας, προς Μαρκόπουλο, η µαγεία του αυτοκινήτου
ζωντανεύει σε µία µοναδική έκταση 50.000 m2, στο
Μουσείο Κλασικού Αυτοκινήτου. Μία πραγµατικότη-
τα που έχει τη δική της ιστορία. Το Μουσείο Kλασι-
κού Αυτοκινήτου και ο ιδρυτής του, ο συλλέκτης κ. Γ.
Χρυσανθακόπουλος, σας καλωσορίζουν και σας
προσκαλούν να ζήσετε µία πρωτόγνωρη εµπειρία,
ένα µαγευτικό ταξίδι στον χρόνο. Το Τεχνολογικό
Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια,
διαθέτοντας στην υπέροχη συλλογή του πάνω από
50 αυτοκίνητα. Το Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ περιλαµβά-
νει τέσσερις ενότητες: 1. Κλασικό Αυτοκίνητο: 60

About half an hour drive from the centre of Athens
and specifically at the 32nd km of the Athens-Lamia
national road, towards Markopoulos, the magic of
cars comes alive in a unique 50,000 square-metre
facility, which houses the Museum of Classic Cars.
This is a place with its own history. The Museum of
Classic Cars and its founder, collector G.
Chryssanthakopoulos, welcome you to a unique
experience: an enchanting voyage back in time. 
The Technological Museum PHAETHON was
established three years ago and has a collection of
more than 50 cars. The Museum PHAETHON
includes four sections: 1. Classic Car: 60 cars dating
back to 1912-1980, which have been fully restored-

S U C C E S S  S T O R Y
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αριστοτεχνικά φινιρίσµατα από ξύλο. Αναµφίβολα το
κλασικό αυτοκίνητο, δηµιούργηµα διαφορετικών επο-
χών, αντιλήψεων και αισθητικής, εκπέµπει έντονα τη
δική του ξεχωριστή αύρα. Γι’ αυτό και αγγίζει µε ιδιαί-
τερο, κάθε φορά, τρόπο τους ροµαντικούς ιδιοκτήτες
του ή τους συλλέκτες. 
Οι 50 τετράτροχες «καλλονές» σε υπεράριστη,
original, πλήρως λειτουργική, κατάσταση, που µετέ-
χουν σε Rally, Καλλιστεία και πολλές άλλες εκδηλώ-
σεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, περιλαµβάνονται
σήµερα στη συλλογή του κ. Γ. Χρυσανθακόπουλου.
Ανάµεσά τους βρίσκονται και σπάνια, ως προς τον
προκάτοχό τους, «κοµµάτια», όπως η Chevrolet
Camaro του Αλέξανδρου Ωνάση, η Dodge του εκτε-
λεσθέντος από τη «17 Νοέµβρη» Ρίτσαρντ Γουέλς
και το προσωπικό αυτοκίνητο της Μαντάµ Τισό (του
διάσηµου Mουσείου Kέρινων Oµοιωµάτων). Ακόµη,
αξίζει να σηµειωθεί ότι στο «ΦΑΕΘΩΝ» βρίσκεται
και η Mercedes του «πρωθυπουργού» της χούντας,
Ανδρουτσόπουλου. Πλήθος ανταλλακτικών και σπά-
νιων άλλων εξαρτηµάτων, όλα τους ξεχωριστά έργα
τέχνης, αποτελούν, επίσης, µέρος της συλλογής.
Πρόκειται για άκρως ενδιαφέροντα εκθέµατα, µονα-

maintained and are in great condition. 2. Watch
Museum: About 3,000 rare hand and pocket
watches. 3. A physics, electronics and
telecommunications wing. 4. A car track combined
with an impressive Driver’s Behaviour Park. 
The Technological Museum PHAETHON is a place
with a unique culture, design and aesthetics, capable
of hosting, as well as «driving», your events and other
activities, in a most successful way. The museum
operates a complete reconstruction, restoration, and
maintenance unit for its exhibits, inside a specially-
shaped hall. What is unique about classic cars is that
their production was almost exclusively handled
manually. Wood was generally used for their
production. As a result, their design is more
suggestive of the luxury and finesse of furniture, not
only in their interior, but also in their exterior, where
we encounter a masterly finishing from wood.
Undoubtedly, the classic car, the creation of different
times, concepts and aesthetics, strongly projects its
own special aura. This is why each time it inspires
different feelings to its romantic owners or collectors.
The 50 four-wheel «beauties» in excellent, original

αυτοκίνητα από το 1912-1980 τα οποία έχουν συ-
ντηρηθεί-αναπαλαιωθεί πλήρως και βρίσκονται σε
υπεράριστη κατάσταση. 2. Μουσείο Ρολογιών:
3.000 περίπου τεµάχια σπάνια ρολόγια τσέπης-χει-
ρός. 3. Πτέρυγα Φυσικής, ηλεκτρονικών, τηλεπικοι-
νωνιών 4. Αυτοκινητοδρόµιο συνδυασµένο µε Θεµα-
τικό Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
Το Τεχνολογικό Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ αποτελεί έναν
µοναδικό χώρο ιδιαίτερης κουλτούρας, σχεδιαστι-
κής φινέτσας και πρωτότυπης αισθητικής, ικανό να
φιλοξενήσει, αλλά και να «οδηγήσει» τα event και
άλλες δραστηριότητές σας µε επιτυχία, που θα αφή-
σει εποχή. Σε µία ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα του
εκθεσιακού χώρου λειτουργεί πλήρης εγκατάσταση
ανακατασκευής, αποκατάστασης και συντήρησης
των εκθεµάτων του µουσείου. Η ιδιαιτερότητα του
κλασικού αυτοκινήτου είναι ότι η παραγωγή του ήταν
σχεδόν αποκλειστικά χειροποίητη. Για την κατασκευή
του χρησιµοποιήθηκε σε ευρεία κλίµακα το ξύλο. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η αισθητική του να παρα-
πέµπει στην πολυτέλεια και τη φινέτσα του επίπλου
όχι µόνο στο εσωτερικό, στο σαλόνι του αυτοκινή-
του, αλλά και στο εξωτερικό του, όπου συναντούµε
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δικής σπανιότητας και πρωτοτυπίας, τα οποία χρονο-
λογούνται από την αρχή του προηγούµενου αιώνα
και αποτελούν µέρη των πιο σπάνιων χειροποίητων
αυτοκινήτων παραγωγής. Η Συλλογή Χρυσανθακό-
πουλου δεν κερδίζει µόνο τις εντυπώσεις, αλλά και
βραβεία! Πλήθος από µετάλλια και κύπελλα, που
απονεµήθηκαν σε αγώνες και εκδηλώσεις, όπου συµ-
µετείχαν τα αυτοκίνητα της συλλογής, περιλαµβάνο-
νται επίσης στη συλλογή και αποτελούν µέρος των
εκθεµάτων. Μέσα στις δραστηριότητες του µουσείου
είναι: Πολιτιστικές εκδηλώσεις πάσης φύσεως. ∆ηµι-
ουργία club µε µέλη τους φίλους του Μουσείου
«ΦΑΕΘΩΝ», οι οποίοι απολαµβάνουν προνοµιακή
µεταχείριση σε όλες τις εκδηλώσεις του µουσείου.
Οργάνωση δραστηριοτήτων για τα µέλη του club.
Οργάνωση αγώνων κλασικού αυτοκινήτου. Οργάνω-
ση ευρύτερων αγώνων, διαγωνισµών και άλλων αυτο-
κινητικών εκδηλώσεων στις ειδικά διαµορφωµένες
εγκαταστάσεις του µουσείου, µε τη συµµετοχή και
άλλων συλλόγων και σωµατείων.

condition and fully operational, which allow them to
take part in Rallies, Beauty Contests and other events
in Greece, are included today in the collection of G.
Chryssanthakopoulos. Among them are found some
unique, as to their previous owners, pieces, such as
Alexander Onassis’ Chevrolet Camaro, the Dodge in
which Richard Wells was shot dead by «November
17» and Madame Tussaud’s (of the famous Wax
Museum) personal car. In addition, worth mentioning
is the fact that «PHAETHON» also has the Mercedes
used by the «prime minister» during the junta,
Androutsopoulos. The collection also includes a
plethora of spare parts and other rare accessories,
all of them unique works of art. These are very
interesting exhibits, very rare and original, which
date back to the beginning of the past century and
were included in some of the most unique, hand-
made cars. The Chryssanthakopoulos collection not
only wins impressions, but also prizes! A large
number of medals and cups, won in races and
events, in which the cars participated, are also
included in the collection and are part of the exhibits. 
The museum’s activities include: The organization of
different cultural events. The creation of a fan club for
the friends of the «PHAETHON» Museum, who enjoy
unique privileges at all of the museum’s events. The
organization of activities for club members. The
organization of classic car races. The organization of
general races, competitions and other car-related
events in the specially-shaped museum installations,
with the participation of other collections and
societies.
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Όσοι βιάστηκαν να αποδώσουν τους τίτλους του
πρωταθλητή σε Φερνάντο Αλόνσο και Renault για το
2006 στη Φόρµουλα 1 απλά... βιάστηκαν! Ο Μίκα-
ελ Σουµάχερ µε τη Ferrari του συνέχισαν την αντεπί-
θεσή τους, καθώς ο Γερµανός πιλότος αναδείχθηκε
νικητής και στο GP Γαλλίας, που έγινε στην πίστα του
Μανί-Κουρ και βρέθηκε για δεύτερη συνεχή φορά
στην πρώτη θέση του βάθρου, µετά την επικράτησή
του και στο GP των ΗΠΑ. Ο παγκόσµιος πρωταθλη-
τής, Φερνάντο Αλόνσο, περιορίστηκε στη δεύτερη
θέση, ενώ τρίτος κατετάγη ο «οµόσταβλος» του Μί-
καελ Σουµάχερ, Φελίπε Μάσα. Πλέον, ο Μίκαελ
Σουµάχερ (που έφτασε τις οκτώ νίκες επί γαλλικού
εδάφους) µείωσε στη βαθµολογία τη διαφορά του
από τον πρωτοπόρο Αλόνσο στους 17 πόντους, ενώ
και η Ferrari απέχει πια 21 βαθµούς από τη Renault.
Με επτά ακόµα αγώνες να αποµένουν µέχρι το τέ-
λος της φετινής σεζόν η µονοµαχία για τον τίτλο
προµηνύεται σκληρή, ειδικά στα τέσσερα επόµενα
Grand Prix που θα διεξαχθούν µέχρι το τέλος του
καλοκαιριού σε ευρωπαϊκά εδάφη (Γερµανία 30/7,
Ουγγαρία 6/8, Κων/λη 27/8, Μόντσα 10/9) µέ-
χρι η αγωνία να µεταφερθεί στην Κίνα 1/10, στην
Ιαπωνία 8/10 και τελικά στη Βραζιλία στις 22/10.

Those who rushed to award Fernando Alonso and
Renault the championship titles for the 2006 Formula
1... were simply in a hurry! Michael Schumacher with
Ferrari continue their counter-attack, as the German
pilot won the French GP, which took place at the
Magny-Cours track, and found himself for the second
time on top of the rankings following his victory at the
US GP. World champion Fernando Alonso was
limited to second place, while Felipe Massa,
Schumacher’s co-Ferrari pilot, came third. Hence,
Michael Schumacher (who recorded his eighth
victory on French ground) is now 17 points behind
first-ranking Alonso, while Ferrari is only 21 points
behind Renault. With seven races still to go before
the end of this season, the dual for the title is
expected to be quite tough, especially in the next
four grand prix, which will take place before the end
of summer on European ground.

GRAND PRIX
In Germany 30/7, in Hungary 6/8, in Istanbul
27/8 and in Monza 10/9, while the agony is
expected to continue in China 1/10, in Japan 8/10
and finally in Brazil 22/10.
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F O R M U L A  1

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ Ο∆ΗΓΩΝ
(ΜΕΤA ΑΠO 11 ΑΓΩΝΕΣ) 
1. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία): 96 βαθµοί
2. Μίκαελ Σουµάχερ (Γερµανία): 79   
3. Τζιανκάρλο Φιζικέλα (Ιταλία): 46   
4. Κίµι Ραϊκόνεν (Φινλανδία): 43   
5. Φελίπε Μάσα (Βραζιλία): 42   
6. Χουάν Πάµπλο Μοντόγια (Κολοµβία): 26   
7. Τζένσον Μπάτον (Βρετανία): 16   
8. Ρούµπενς Μπαρικέλο (Βραζιλία): 16 

BΑΘΜΟΛΟΓIΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ   
1. Renault: 142 βαθµοί  
2. Ferrari: 121   
3. ΜcLaren-Mercedes: 71   
4. Honda: 32   
5. Τοyota: 21   
6. Sauber-BMW: 20  

DRIVER RANKINGS 
(AFTER 11 RACES) 
1. Fernando Alonso (Spain): 96 Points  
2. Michael Schumacher (Germany): 79   
3. Giancarlo Fisichella (Italy): 46   
4. Kimi Raikonen (Finland): 43   
5. Felipe Massa (Brazil): 42   
6. Juan Pablo Montoya (Columbia): 26   
7. Jenson Button (Britain): 16   
8. Rubens Barrichello (Brazil): 16

MANUFACTURER RANKINGS    
1. Renault: 142 Points   
2. Ferrari: 121   
3. ΜcLaren-Mercedes: 71   
4. Honda: 32   
5. Τοyota: 21   
6. Sauber-BMW: 20
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Όταν ο επιχειρηµατικός κόσµος συναντά
τον κόσµο της καλλιτεχνικής δηµιουργίας,
το αποτέλεσµα δεν µπορεί παρά να είναι προς
όφελος της τέχνης, όπως στην περίπτωση
του Oµίλου Βασιλάκη, που συµπεριέλαβε
στη συλλογή του έργα του Takis και του Ζογ-
γολόπουλου για τη διακόσµηση των γρα-
φείων του στην Κάτω Κηφισιά. Οι επιλογές
των καλλιτεχνών δεν είναι τυχαίες. 

THΣ ∆ρ ΒIΚΥΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙAΝΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚO ΤΗΣ ΤEΧΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ
Î·È Ù¤¯ÓË

Σφαίρα 2000 (Takis)

Mαγνητικές κολόνες (Takis)

(Zογγολόπουλος)
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Τόσο ο Takis όσο και ο Ζογγολόπουλος είναι από
τους σηµαντικότερους σύγχρονους γλύπτες µε διεθνή
αναγνώριση, που το έργο τους αποτελεί σταθµό για
τη νεοελληνική τέχνη, καθώς εµφανίζονται ιδιαίτερα
τολµηροί στην υιοθέτηση νέων υλικών, δεν διστάζουν
να πειραµατιστούν πάνω σε καινούργιες τεχνικές και
να δεχτούν επιδράσεις από την τεχνολογία. Τους απα-
σχόλησε, επίσης, η αρµονική σχέση του γλυπτού µε
το περιβάλλον και έργα τους κοσµούν πολλούς δη-
µόσιους χώρους. Οι πρώτες εικαστικές προσπάθειες
του Takis εντοπίζονται τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια.
Το 1949 ο Takis θα φύγει από την Ελλάδα και θα
εγκατασταθεί αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια
στο Παρίσι. Πολύ νωρίς θα στρέψει το ενδιαφέρον
του στις αναζητήσεις της Κινητικής Τέχνης που γνώρι-
σε στη γαλλική πρωτεύουσα τη δεκαετία του '50, θέ-
τοντας ως βασικό του στόχο να καταστήσει ορατή
στο έργο του την ενέργεια της Γης και άλλων φυσικών
δυνάµεων, όπως ο µαγνητισµός, το φως, το νερό. Ο
Pierre Restany θα τον χαρακτηρίσει «Αοιδό του ηλε-
κτροµαγνητισµού και έναν από τους µεγαλύτερους
γλύπτες της γενιάς του». Το 1955 φιλοτεχνεί τη σειρά
«Λουλούδια», χρησιµοποιώντας ως κύριο υλικό πιστό-
νια µηχανών και βελοειδείς σφύρες, που τοποθετού-
σε πάνω σ' έναν ευλύγιστο µεταλλικό µίσχο. Σε µια
προσπάθεια να γεφυρώσει το κενό ανάµεσα στη Γη
και τον Oυρανό, προεκτείνει τους µίσχους των «Λου-
λουδιών» δηµιουργώντας τα «Σινιάλα», αφηρηµένες
κατασκευές από σύρµα µε γεωµετρικές απολήξεις
που ανέµιζαν στον αέρα. Ιδιαίτερα ευρηµατικός στις

τεχνικές και τα µέσα του, το 1958 αρχίζει να χρησι-
µοποιεί τον µαγνήτη δηµιουργώντας τη σειρά «Τηλε-
µαγνητικά» και δέκα χρόνια αργότερα το νερό στα
«Ηλεκτροµαγνητικά γλυπτά», δύο υλικά που σφραγί-
ζουν την καλλιτεχνική του δηµιουργία, ενώ το 1989
στα «Τηλέφωτα» εισάγει την ηλεκτρονική µουσική, η
οποία δεν αποτελεί επένδυση, αλλά δοµικό, µορφο-
πλαστικό στοιχείο των έργων. Σε ανάλογο κλίµα κινή-
θηκε και ο Ζογγολόπουλος. Βασικό υλικό στη δου-
λειά του µέχρι το τέλος της δεκαετίας του '60 είναι το
σίδερο. Τα γλυπτά εκείνης της περιόδου εµφανίζουν
ένα µνηµειώδη, αφηρηµένο χαρακτήρα. Ιδιαίτερα τον
ενδιαφέρει το πρόβληµα της σχέσης του γλυπτού µε
τον χώρο, ο εσωτερικός του ρυθµός, η ανοδική του
ανάπτυξη µε ωθήσεις και απωθήσεις και η εναλλαγή
του φωτός και της σκιάς στην επιφάνειά του, ζητήµατα
που τον απασχολούν σ' όλες τις φάσεις της καλλιτε-
χνικής του πορείας. Από τις αρχές της δεκαετίας του
'70 θα στραφεί κι αυτός στην κινητική γλυπτική. Χρη-
σιµοποιώντας ως βασικά υλικά ανοξείδωτο χάλυβα,
πλεξιγκλάς, µεγεθυντικούς φακούς, σωλήνες, καρφιά,
και εκµεταλλευόµενος τη φυσική δύναµη της βαρύτη-
τας και του νερού θέτει, µε ιδιαίτερα ευρηµατικό τρό-
πο, σε κίνηση τις περίφηµες οµπρέλες του, που αποτε-
λούν πλέον σήµα-κατατεθέν του. Τόσο ο Takis όσο
και ο Ζογγολόπουλος θα αναπτύξουν έντονη δραστη-
ριότητα στο εξωτερικό. Το έργο τους κινούµενο στα
όρια µεταξύ τέχνης και επιστήµης, σύµφωνο µε το
πνεύµα της σύγχρονης εποχής, έχει κερδίσει τη διε-
θνή αναγνώριση και την καταξίωση.

Λουλούδια 1976 (Takis)

Φακός - οµπρέλα
(Zογγολόπουλος)

The brain 2006 (Takis)
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Το ξενοδοχείο των αισθήσεων και των χρωµάτων
σας µεταφέρει σ’ ένα ονειρικό περιβάλλον ξενοια-
σιάς, ροµαντισµού και έµπνευσης. Κάθε δωµάτιο
αποπνέει τη δύναµη µιας χρωµατικής ενότητας, συν-
δυάζοντας το παθιασµένο κόκκινο, το φούξια ή το
δυνατό πορτοκαλί, που αιφνιδιάζουν ευχάριστα.
Ακόµα, το τιρκουάζ ή το γήινο βεραµάν στα υφάσµα-
τα, στα αντικείµενα και στους πίνακες συνθέτουν µια
αρµονική αντίθεση που ξαφνιάζει απροσδόκητα.
Όταν το ονειρικό αυτό σκηνικό, που χαρακτηρίζει το
ξενοδοχείο Andronikos, συνδυάζεται µε τις πιο σύγ-
χρονες υπηρεσίες, όπως το gourmet εστιατόριο
«Αµβροσία», το στυλάτο «Orange Blue Bar», το εκκε-
ντρικό «Elixir Blue Spa», τότε έχετε την τέλεια συντα-
γή για ξένοιαστες διακοπές µε στυλ και άποψη. Τελι-
κά, το ξενοδοχείο Andronikos είναι η µεγάλη ευκαι-
ρία του επισκέπτη της µαγευτικής Μυκόνου να ζήσει
το δικό του όνειρο θερινής νυχτός. Hotel Facilities
Εστιατόριο Αµβροσία (∆ηµιουργική µεσογειακή κου-
ζίνα), Orange Blue Pool Bar, Elixir Blue Spa, (Sauna,
jacuzzi, hydro massage, massage area, beauty
treatments), Fitness center Iron Maiden,
Bikini Art Gallery, Conference Center (χωρητικότητα
µέχρι 70 άτοµα), Internet station, ελληνικό ξωκλήσι.
Παροχές ∆ωµατίων Κλιµατισµός, δορυφορική τηλε-
όραση, mini bar, room service, µεγάλα µπαλκόνια και
ονειρική διακόσµηση. Τα superior και οι σουίτες είναι
πιο ευρύχωρα δωµάτια µε εκκεντρική διακόσµηση,
ξεχωριστό καθιστικό, DVD, jacuzzi και πολυτελή
προϊόντα περιποίησης στα µπάνια.
∆ραφάκι, Χώρα, Μύκονος  84 600 
Τηλ.: 22890 24231, fax: 22890 24691 
www.andronikoshotel.com

ANDRONIKOS
HOTEL
MYKONOS
Get in touch with the Aegean 
state of mind…

At the Andronikos hotel, we create living spaces to
inspire, challenge or totally transport you. Different
from each other, every room or suite is a sensual and
stylistic delight. Brilliant white in contrast with the
Aegean blue and the orange of the sunset,
passionate reds and fascias for heightened moments
of energy, olive greens in combination with earthy
tones of yellow for a relaxed, regenerating
ambience, natural fibres and muted colour schemes
or funky colour juxtapositions, with bold flower prints,
reminiscent of the 60's. The choice is personal, the
experience is unique. Hotel Facilities Andronikos
hotel has been transformed into a pleasure zone for
you alone, to add an extra tone to your holidays. At
the Elixir Blue spa, you can indulge in unique beauty
therapies, massage with exclusive imported beauty
products. If exercise is part of your daily routine, you
may rejuvenate your style and disposition at the Iron
Maiden Gym. Small but handy, by the pool, with
state-of-the-art equipment, it is an ideal space to keep
you in form. Art is an essential part of life. Every
summer, at the Andronikos Gallery, we invite Greek
and international artists to exhibit their latest work.
Their presence at the hotel creates interesting
encounters and nocturnal conversations on art by the
moonlit pool. 
Drafaki, Chora, Mykonos 84 600, Greece
Tel. +30 22890 24231 fax +30 22890 24691
www.andronikoshotel.com
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Το «Κτήµα Γαβαλά» συνεχίζει τη µακρόχρονη αµπε-
λοοινική παράδοση της οικογένειας Γαβαλά, η οποία
χρονολογείται από το 1905 (όταν ο Εµµανουήλ Ν.
Γαβαλάς φύτεψε τους πρώτους αµπελώνες στην πε-
ριοχή) και µε έδρα το Βοριά Ηρακλείου Κρήτης είναι
εταιρία παραγωγής και εµφιάλωσης οίνου, αποκλει-
στικά από ιδιοπαραγώµενα σταφύλια βιολογικής
καλλιέργειας. Το «Κτήµα Γαβαλά» λειτουργεί σύµφω-
να µε τα διεθνή πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τρο-
φίµων HACCP ΕΛΟΤ 1416 και ∆ιαχείρισης Ποιότη-
τας ISO 9001:2000 για την παραγωγή και εµφιάλω-
ση οίνου από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας. Εί-
ναι από τα πρώτα οινοποιεία στην Ελλάδα πιστοποιη-
µένο µε το βρετανικό πρότυπο BRC (British Retail
Consortium), το µοναδικό πρότυπο παγκοσµίως που
διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος. Το οινοποι-
είο του κτήµατος δηµιουργήθηκε το 2004, καλύπτει
έκταση 980 m2 και βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο
7.000 m2, το οποίο περιβάλλεται από τους αµπελώ-
νες του κτήµατος συνολικής έκτασης 300 στρεµµά-
των. Στο οινοποιείο µπορείτε να ενηµερωθείτε για τον
τρόπο καλλιέργειας, περπατώντας µέσα στους αµπε-
λώνες, καθώς και για τις ποικιλίες του κτήµατος, τις
κρητικές (Βηλάνα, Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι), τις διε-
θνείς (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah και
Cabernet Sauvignon), καθώς και τη Malvazia di
Candia Aromatica, µια ποικιλία γνωστή από την επο-
χή των Βενετών. Επίσης, σε µία αίθουσα χωρητικότη-
τας 60 ατόµων µπορείτε να παρακολουθήσετε προ-
βολή βίντεο όλης της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ
στην αίθουσα γευσιγνωσίας µπορείτε να δοκιµάσετε
και να εκτιµήσετε τα κρασιά µας. Τα προϊόντα από τη
µεταποιητική δραστηριότητα του οινοποιείου είναι οι
οίνοι ΟΠΑΠ και τοπικοί: «Έφηβος οίνος» (ερυθρός
και λευκός ξηρός), «Ώριµος οίνος» (ερυθρός οίνος
παλαιωµένος) και «Kτήµα Γαβαλά Syrah». Στόχοι του
«Κτήµατος Γαβαλά» είναι η παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητος µε τη χρήση µεθόδων φιλικών στο
περιβάλλον και την εφαρµογή όλων των κατάλληλων
µέτρων που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την
ασφάλεια του τελικού προϊόντος προκειµένου αυτό
να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Η προσπάθεια αυτή του «Κτήµατος Γαβαλά» επιβρα-
βεύθηκε ήδη, αφού µε την πρώτη συµµετοχή στον 5ο
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Οίνου Θεσσαλονίκης (2005) ο
«Έφηβος ερυθρός» βραβεύτηκε µε το Xρυσό µετάλ-
λιο. Την ίδια χρονιά ο «Έφηβος λευκός» βραβεύτηκε
µε αργυρό µετάλλιο στον 1ο ∆ιαγωνισµό - Γευσιγνω-
σία οίνου από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας,
στην έκθεση Eco Festival. Πρόσφατα ο Έφηβος λευ-
κός οίνος, παραγωγής 2005, βραβεύθηκε µε το
χάλκινο µετάλλιο στον διεθνή διαγωνισµό του Λονδί-
νου Decander World wine awards.

KΤHΜΑ
ΓΑΒΑΛA

«Gavalas Estate» continues the long-lasting
winemaking tradition of the Gavalas family, which
dates back to 1905 (when Emmanuel N. Gavalas
planted the first vineyards of the region), and the
company, which is based in North Iraklion, Crete,
produces and bottles wine exclusively from
biologically-cultivated grapes. «Gavalas Estate»
operates under the HACCP ELOT 1416 international
health and safety food standards and the ISO
9001:2000 Quality Management, for the
production and bottling of wine from biologically-
cultivated grapes. It is one of the first wineries in
Greece that has been certified with the BRC (British
Retail Consortium) model, a unique international
model that guarantees the quality of a product. The
estate’s winery was founded in 2004 and covers
more than 980 square metres of a 7,000 square
metre self-owned property, which is surrounded by
more than 300 stremas of vineyards. At the winery,
you can receive information on the cultivation means,
walk through the vineyards, as well as learn about
the varieties produced at the estate. These include:
the Cretan (Vilana, Kotsifali and Mandilari), the
international (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah
and Cabernet Sauvignon), and the Malvazia di
Candia Aromatica, a variety known from the times of
the Venetians. In addition, in a room with a capacity
for 60 people, you can watch a video projection
detailing the production process, while in the
sampling room, you can taste and appreciate the
different wines. The products manufactured at the
winery are the OPAP wines and the local «Efivos
Oinos» (Adolescent Wine) (red and dry white),
«Orimos Oinos» (Mature Wine) (red wine left to ripe)
and the Gavalas Estate Syrah.
«Gavalas Estate» aims at producing high quality
products through the use of methods that are friendly
to the environment and the implementation of
measures that ensure the quality and safety of the
final product, in order to fully satisfy consumer needs. 
This effort by «Gavalas Estate» has been already
rewarded, since in its first participation in the 5th
International Thessaloniki Wine Contest (2005), the
«Efivos Red» was awarded with the golden medal.
The same year, the «Efivos White» got the silver
medal in the 1st Competition – Wine Sampling of
biologically-produced wines, at the Eco Festival.
Recently, the Efivos white wine, bottled in 2005, was
awarded the bronze medal at the international
London Decanter World wine awards.
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Φωτογράφος: Nίκος·Bαρδακαστάνης (EFFEX +)
Styling: Kλέλια ∆ελή

Make Up, Hair: Kερασία Kούη (EFFEX+)
Βοηθός Φωτογράφου: Eιρήνη Xαζάπη (EFFEX+)

Βοηθός Digital: ∆έσποινα Kουλουµπράκη (EFFEX+)
Μοντέλo: Nicole (EFFEX+)

Eυχαριστούµε το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi
για την ευγενική παραχώρηση των χώρων του για τη φωτογράφηση.Mαγιό (Calzedonia). 



Φόρεµα ALLEGRA HICKS (Zilly), µαγιό (Calzedonia), σκουλαρίκι και βραχιόλι (Alexi Andriotti). Mαγιό (Calzedonia), πέδιλα (Nine West). 



Tοπ DAL BAT (Attica Stores), µαγιό (Calzedonia), βραχιόλι (Alexi Andriotti)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Zilly: Λεβέντη 4, τηλ.: 210 723 0600 

Renata: Aναγνωστοπούλου 26-28, τηλ.: 210 3618254 
Alexi Andriotti: Bουκουρεστίου 38, τηλ.: 210 363 7065 

Haralas: Aναγνωστοπούλου 4 τηλ.: 210 335 6427 ñ Eρµού 30 τηλ.: 210 335 6412 
Nine West: THE MALL Aν. Παπανδρέου 35, Mαρούσι, τηλ.: 210 33 56 440 ñ Πλ. Φιλικής Eταιρίας & Tσακάλωφ, τηλ.: 210 335 6 420 

Attica department store: Πανεπιστηµίου 9, τηλ.: 211 182600  



CORPORATE news
from HERTZ

Oι πιο χρήσιµες πληροφορίες, τα νέα και οι
υπηρεσίες της Autohellas SA σε ό,τι αφορά το 

Rent-a-Car και το Fleet Management



114 O N T H E R O A D

H E R T Z  N E W S

O N T H E R O A D 115

33 ΧΡOΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧIΑΣ ΣΤΗ PΟ∆Ο
Ένας από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προο-
ρισµούς της χώρας µας είναι η Ρόδος. Συζητάµε µε
τον Station Manager της Hertz στο νησί κ. Σώστη
Κρητικό, ο οποίος µας ανοίγει τα χαρτιά αλλά και
την καρδιά του και µας µιλά για την Hertz και τη Ρό-
δο.
Πείτε µας λίγα λόγια για την παρουσία της Hertz
στη Ρόδο.
Ο κ. Θ. Βασιλάκης το 1973 αποφάσισε να επεκτεί-
νει το δίκτυό του, που κάλυπτε τότε όλη την Κρήτη,
και στη Ρόδο. Στη Ρόδο τότε λειτουργούσαν πολλές
µικρές εταιρίες χωρίς καµία οργάνωση, κανένα διε-
θνές όνοµα και καθόλου υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες. Η άφιξη της Hertz στο νησί άλλαξε τελείως το
περιβάλλον. Οργανώθηκαν καλύτερα οι ανταγωνιστι-
κές µας εταιρίες, κυκλοφόρησαν µπροσούρες και
χάρτες, προσφέρθηκαν ασφαλιστικές καλύψεις και
βελτίωσαν την εικόνα των γραφείων τους και γενικά
άρχισε η βελτίωση των υπηρεσιών του κλάδου. Αυτό
επαληθεύει αυτό που πάντα λέµε, ότι η Hertz εκτός
του ότι δηµιούργησε το rent a car είναι και ο ανανεω-
τής του.
Από τότε µέχρι και σήµερα πώς θα χαρακτηρίζατε
την πορεία της Hertz στη Ρόδο; 
Ξεκινώντας από το πρώτο γραφείο µας στην οδό Γρί-
βα καταφέραµε σήµερα να είµαστε η καλύτερη και
µεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Ρό-
δο µε περισσότερα από 8 γραφεία εξυπηρέτησης,
περιλαµβανοµένου και του αεροδροµίου, που καλύ-
πτουν όλους τους τουριστικούς χώρους του νησιού.
Ο στόλος των αυτοκινήτων µας είναι ο µεγαλύτερος,
αλλά και ο πλουσιότερος από απόψεως τύπων αυτο-
κινήτων. ∆ιαθέτουµε εκτός των διαφόρων µικρών και
µεσαίων αυτοκινήτων και «Prestige» αυτοκίνητα, όπως
τα πολυτελή Saab 9-5, Mercedes E200 και το κατα-
πληκτικό καινούργιο Saab 9-7x.  

33 YEARS OF SUCCESS IN RHODES
One of the leading tourist destinations of our country
is Rhodes. Chatting with the Station Manager of
Hertz on the island, Mr. Sostis Kritikos, he opens his
cards and his heart to us and talks about Hertz in
Rhodes. 
Tell us a few words about Hertz in Rhodes? 
In 1973, Mr. T. Vassilakis decided to expand his
network, which then covered all of Crete, to Rhodes.
At that time, only small companies, which had no
organization, no international brand name and
lacked high quality services, operated in Rhodes. The
arrival of Hertz on the island changed completely the
environment. Our competitors organized themselves
better; they started to circulate brochures and maps;
they offered insurance coverage and improved the
image of their offices and generally of their services.
This proves what we’ve always said, that Hertz has
not only created the rent a car business but has
renovated it too.
From then and until today, how would you
characterize the course of Hertz in Rhodes? 
Starting with our first office, on Grivas Street, we
managed to become the best and biggest rent a car
company in Rhodes, with more than eight offices,
including the one at the airport, which cover all the
tourist areas on the island.
The car fleet is the biggest and richest with regard to
the type of cars available. In addition to the different
small and medium cars, we have «Prestige» cars,
such as the luxurious Saab 9-5, the Mercedes E200
and the amazing new Saab 9-7x.  
When did you join the Ηertz family?
In 1978, I returned from abroad, where I had been
born, and was hired at Hertz as an office employee.
Is there anything that differentiates you from your
competitors and is of interest to your customers? 

Εσείς πότε ενταχθήκατε στην οικογένεια της Ηertz;
Το 1978 επέστρεψα από το εξωτερικό όπου γεννή-
θηκα και προσελήφθηκα στην Ηertz σαν υπάλληλος
γραφείου.
Υπάρχει κάτι άλλο που σας διαφοροποιεί από τον
ανταγωνισµό και ενδιαφέρει τους πελάτες σας; 
Εκτός από τον µεγάλο στόλο και το εκτεταµένο δί-
κτυο, διαθέτουµε µία από τις µεγαλύτερες κάθετες µο-
νάδες συντήρησης και προετοιµασίας των αυτοκινή-
των µας στην Ελλάδα. Έµπειροι µηχανικοί ελέγχουν
σε 19 σηµεία όλα τα αυτοκίνητα πριν από κάθε ενοι-
κίαση. Τα αυτοκίνητά µας είναι τα νεότερα σε ηλικία
από όλο τον ανταγωνισµό µας µε µέσο όρο ηλικίας
11 µήνες. Και το βασικότερο είµαστε πολύ ανταγωνι-
στικοί σε τιµές, προσφέροντας πολλά περισσότερα
ακόµη και από µικρές οικογενειακές εταιρίες.  
Πείτε µας λίγα λόγια για το νησί της Ρόδου; Θα τη
χαρακτηρίζατε έναν αποκλειστικά καλοκαιρινό
προορισµό;
Η Ρόδος είναι ίσως ο παλαιότερος τουριστικός προ-
ορισµός ακόµη και από την εποχή της ιταλοκρατίας.
Είναι το πιο όµορφο νησί µε ιστορία, χρώµα και προ-
σφέρει ό,τι µπορεί ένας επισκέπτης να ζητήσει. Είναι
πολύ δηµοφιλής προορισµός για τους Έλληνες που
επισκέπτονται το νησί για µήνα του µέλιτος, διακο-
πές, ακόµη και για συµµετοχή σε συνέδρια. Εκτός
των υπέροχων ακτών της µπορεί κανείς να περιηγη-
θεί στον Πύργο και στα µεσαιωνικά καλντερίµια της
πόλης, να επισκεφθεί τους καταπληκτικούς κήπους
και το ∆άσος µε τις πεταλούδες, τη Λίνδο και το Kά-
στρο της πόλης της Pόδου και πολλά άλλα αξιοθέα-
τα. Γι' αυτό και το αυτοκίνητο είναι απαραίτητο προ-
κειµένου κανείς να γνωρίσει το νησί και τους ανθρώ-
πους του. H Ρόδος αποτελεί πόλο έλξης και τους χει-
µερινούς µήνες. Επαγγελµατίες που έρχονται για
δουλειά, επισκέπτες από όλα τα µέρη της Ελλάδος
που έρχονται για διασκέδαση και το Καζίνο και κυ-
ρίως επαγγελµατίες και επιστήµονες για συµµετοχή
σε συνέδρια, κρατούν «ζωντανό» το νησί όλο τον
χρόνο. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
αναπτυχθεί στη Ρόδο πολύ µεγάλα και αξιόλογα συ-
νεδριακά κέντρα που φιλοξενούν πολλές εκδηλώ-
σεις κυρίως τους µήνες εκτός αιχµής.
Κλείνοντας τη συνέντευξη έχετε να προσθέσετε
κάτι άλλο; 
Θα ήθελα, επίσης, να σας ενηµερώσω ότι από τη θέ-
ση µου αυτή διευθύνω και το γραφείο µας στην Κάρ-
παθο. Είναι ένα πανέµορφο νησί που όλοι οι Έλλη-
νες πρέπει να επισκεφθούν µια µέρα. Εµείς εκεί θα
είµαστε να τους εξασφαλίσουµε ένα αυτοκίνητο για
τις µετακινήσεις τους, αφού τα µεταφορικά έχουν τό-
σο πολύ ακριβύνει που δεν συµφέρει πλέον να πάρει
κανείς το αυτοκίνητό του µαζί.
Τέλος, είµαι πολύ περήφανος που εργάζοµαι στην
Hertz και µου κάνει ιδιαίτερη χαρά όταν βλέπω τους
«πιστούς» πελάτες µας να επανέρχονται και να µας
περιβάλλουν µε εµπιστοσύνη. Αυτό µου δίνει κουρά-
γιο και δύναµη να προσφέρω ακόµη περισσότερα.
∆εν είναι τυχαίο ότι συνεργαζόµαστε µε τα περισσό-
τερα από τα µεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ρόδου,
αφού εξασφαλίζουµε στους πελάτες τους το καλύτε-
ρο Brand στον κόσµο, που είναι συνώνυµο µε την
ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες, που οπωσδήποτε προσθέτουν πόντους στις ήδη
υψηλές υπηρεσίες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία.

In addition to our big fleet and extensive network, we
have one of the largest car maintenance and repair
units in Greece. Experienced mechanics check every
car in 19 points before being rented. Our cars are
the newest among our competitors, with an average
age of 11 months. And the most important is that we
are very competitive in our prices, even more than
small family businesses. 
Tell us a few words about the island of Rhodes.
Will you characterize it as an exclusively summer
destination?
Rhodes is one of the oldest summer destinations,
even from the time of Italian rule. It is a very beautiful
island with history and colour, and offers everything
that a visitor might ask for. It is a very popular
destination amongst the Greeks, who visit the island
on their honeymoon, for vacation and even to attend
conferences. In addition to its wonderful shores, one
can explore Pyrgos and the town’s medieval
cobbled roads, or visit its wonderful gardens and the
forest with the butterflies, Lindos and the Castle in the
old town, and many other sights. That’s why a car is
necessary to explore the island and get to know its
people. 
Rhodes is also an attractive destination during the
winter months. Business people, visitors from all over
Greece, who come for leisure and mainly for the
casino, and most of all professionals and scientists
participating in conferences, keep the island alive all
year round. It is known that in the past few years,
Rhodes has seen the creation of  many large and
important conference centres, which hosts events
especially during the off-season months.
At the end of this interview, do you have anything
to add? 
I would like to inform you that from my position here, I
also manage the office in Karpathos. This is a
beautiful island that all Greeks should visit one day.
We will be there to provide them with a car for their
tours, since it is very expensive these days to ferry
your own car to an island. Finally, I am very proud to
be working at Hertz and it pleases me a lot to see
regular customers coming back and surrounding us
with their trust. This gives me courage and strength to
give even more. It is not by chance that we
collaborate with some of the largest hotels in Rhodes,
since we offer their customers the best Brand of the
World, a guarantee of security, reliability and high
quality services, which complement the excellent
services already provided by the hotels.

Σώστης Κρητικός
Station Manager της

Hertz στη Ρόδο.
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Η HERTZ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕI 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜEΝΑ 
Με πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων που ξε-
περνούν τις 6.000 ετησίως από έναν στόλο που
υπερβαίνει τα 24.500 οχήµατα, σίγουρα η Hertz
µπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελά-
τη! Επιλέγοντας κανείς µεταχειρισµένο αυτοκίνητο
από την Hertz διασφαλίζει τόσο την άριστη κατάστα-
σή του όσο και ότι τα αυτοκίνητα παραδίδονται ελεγ-
µένα και απαλλαγµένα από κάθε τεχνικό πρόβληµα
σε πολύ καλές τιµές και δυνατότητα χρηµατοδότη-
σης έως και 60 µήνες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα
οχήµατα υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο 19
σηµείων από έµπειρους µηχανικούς, προκειµένου να
εξασφαλιστεί µια άνετη και ασφαλής οδήγηση. 
Θα τα βρείτε σε όλους τους σταθµούς της Hertz
ανά την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 626
4223, 210 626 4015 & 210 664 6021. 

SHUTTLE BUS
Βαµµένα στα χρώµατα της HERTZ είναι εδώ και λίγο
καιρό 7 shuttle buses στα αεροδρόµια της Αθήνας,
της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και της Ρόδου,
προσφέρουν σιγουριά και φροντίδα ακόµα και στην
πίστα του αεροδροµίου.

ΣYΣΤΗΜΑ ON LINE ΚΡΑΤHΣΕΩΝ
Στον «αέρα» βρίσκεται η ανανεωµένη ιστοσελίδα της
Hertz (www.hertz.gr). Από την πρώτη πλέον σελίδα
µπορεί ο επισκέπτης να πραγµατοποιήσει την κράτη-
ση που επιθυµεί εύκολα και γρήγορα. Σκοπός είναι η
απλούστερη και η ταχύτερη διαδικασία της on line
κράτησης. Το αναβαθµισµένο σύστηµα οδηγεί τους
πελάτες στην κράτηση αυτοκινήτου µε ελάχιστες
ενέργειες. Με 3 µόνο «clicks» έχουµε τη δυνατότητα
να καθορίσουµε τον τύπο του αυτοκινήτου, τη διάρ-

HERTZ LEADS THE USED 
CAR MARKET AS WELL 
With sales of used cars that exceed 6,000 annually
and a fleet that surpasses 24,500 vehicles, Hertz
can certainly satisfy the most demanding of
customers. 
Selecting a used car from Hertz, one is guaranteed
the excellent condition of the car, which is checked
before being delivered and is devoid of any
technical problem. The prices are very good and
there is the possibility of paying up to 60 months.
It is worth nothing that the vehicles are submitted to a
19-point thorough inspection by experienced
mechanics, in order to ensure a safe and comfortable
drive. You will find them at all Hertz agencies around
Greece. For more information you can contact: 210
626 4223, 210 626 4015 & 210 664 6021.

SHUTTLE BUS
Seven shuttle buses have been recently painted in the
colours of HERTZ, at the airports of Athens,
Thessaloniki, Iraklion and Rhodes, providing its
customary reliable and attentive service even on the
landing strips.  

ONLINE BOOKING SYSTEM
The updated Hertz homepage (www.hertz,gr) has
been launched. Visitors can make the bookings of
their choice from the initial page quickly and easily.
The site aims to make online booking simpler and
faster. The improved procedure aids customers to
make their car reservations with even fewer steps.
With just three clicks, the visitor can decide the type
of the car, the duration of the rental period, the point 
of collection and return of the vehicle and many
more. The procedure is shorter than any other that is
available now on websites relevant to the industry.

κεια της ενοικίασης, τον τόπο παραλαβής και παρά-
δοσης του οχήµατος και πολλά άλλα στοιχεία. Η
διαδικασία είναι η απλούστερη που υπάρχει αυτήν τη
στιγµή σε ιστοσελίδα που έχει σχέση µε τον κλάδο.
Στο δικτυακό χώρο της Hertz θα βρείτε ακόµα µονα-
δικά αυτοκίνητα σε εκπληκτικές τιµές ενοικίασης,
πληροφορίες για την εταιρία, ειδικές σελίδες για τα

On Hertz’s internet site one may also find unique
cars at amazing rental prices, information about the
company, special interest pages for the members and
leasing customers and about the management of
their fleet, as well as pages regarding the various
collaborations of Hertz with other companies
(Aegean Airlines, Club Med, Aldemar and more).

ARE YOU TRAVELING ABROAD?
Take advantage of «Discover the World» special rate
offer by using the «Discover the World» program you
can travel all over the world and enjoy very low rates
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µέλη, αλλά και για τους πελάτες του leasing και τη
διαχείριση του στόλου τους, καθώς επίσης και 
σελίδα µε τις διάφορες συνεργασίες της Hertz µε
άλλες εταιρίες (Aegean Airlines, Club Med,
Aldemar κ.ά.).

ΘΑ ΤΑΞΙ∆EΨΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚO;
«Discover the world» ειδικές τιµές ενοικίασης χωρίς
πρόσθετες επιβαρύνσεις. Με το πρόγραµµα
«Discover the world» µπορείτε να γνωρίσετε οδηγώ-
ντας όλες τις χώρες του κόσµου µε ειδικές, πολύ χα-
µηλές τιµές που περιλαµβάνουν όλες τις βασικές επι-
βαρύνσεις. Oι τιµές περιλαµβάνουν: ελεύθερα χλµ.,
απαλλαγή ευθύνης για ζηµία του µισθωµένου αυτοκι-
νήτου όπως περιγράφεται στον τιµοκατάλογο της κά-
θε χώρας, ασφάλεια κλοπής του µισθωµένου οχήµα-
τος, χρέωση για παράδοση στο αεροδρόµιο, Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες: στείλτε e-mail στο
reservations@hertz.gr ή τηλεφωνήστε στο 
801-11-100 100. 

FLEET MANAGEMENT
Η Hertz είναι κάτι περισσότερο από µία εταιρία ενοι-
κίασης αυτοκινήτων. Είναι µια εταιρία αφοσιωµένη σε
έναν συγκεκριµένο σκοπό: Να βοηθά ανθρώπους
σαν και σας ώστε να «λειτουργούν» τον στόλο της
εταιρίας τους, µε τη µέγιστη δυνατή ευκολία, ελαχι-
στοποιώντας το διαχειριστικό και λειτουργικό κό-
στος. Ως πελάτης µας, θα ξέρετε ότι είµαστε ειδικοί
σε ό,τι αναλαµβάνουµε. Μπορούµε να έχουµε τον
εταιρικό σας στόλο ασφαλή στον δρόµο, αλλά και
να προσφέρουµε λύσεις για οποιοδήποτε θέµα που
αφορά τη διαχείριση του στόλου αυτού. Απαντούµε
σε οποιεσδήποτε απορίες ή διλήµµατα στην επιλογή
αυτοκινήτων και σας παρέχουµε όλες εκείνες τις υπη-
ρεσίες που εσείς έχετε πραγµατική ανάγκη. Το προ-
σωπικό µας είναι απόλυτα εξειδικευµένο σε ό,τι αφο-
ρά τους εταιρικούς στόλους. Παρέχει όλες τις υπη-
ρεσίες που χρειάζεστε, γρήγορα, φιλικά και µε πολύ
επαγγελµατισµό. Είµαστε σε θέση να ακούσουµε
οποιοδήποτε θέµα αφορά στα εταιρικά σας αυτοκί-

that include all extra charges. The prices include:
unlimited mileage, collision damage waiver, theft
protection, airport service charge, local taxes.
For more information please send us an e-mail to
reservations@hertz.gr or call 801-11-100 100.

FLEET MANAGEMENT
Hertz is more than a rent a car company. It is a
company devoted on a specific purpose: To help
people like you «operate» the fleet of their company,
as easy as possible and at a minimum management
and operational cost. As our client, you must be
aware that we are the experts in everything we
undertake. We can run your company fleet safely in
the streets, as well as offer solutions for every issue
concerning the management of this fleet. We provide
answers on any questions or difficulties in choosing
cars and we also provide all those services that you
really need. Our staff is highly specialised in
everything that concerns your company fleets. It
provides all services you ask for, fast, in a friendly
way and with great professionalism. We are able to
listen to any matter concerning your company cars,
talk with you and provide you with immediate and
reliable solutions. For more information please send
us an e-mail to fleetmanagement@hertz.gr or call
801-11-100 200.

νητα, να συζητήσουµε µαζί σας και να σας δώσουµε
άµεσες και αξιόπιστες λύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο
801-11-100 200 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση
fleetmanagement@hertz.gr

LEASING SERVICES
Η Autohellas Hertz αναπτύσσει και βελτιστοποιεί τις
υπηρεσίες της, προσφέροντας σε εσάς που την έχετε
επιλέξει για τη µίσθωση του εταιρικού σας στόλου,
ένα νέο εργαλείο που θα διευκολύνει τη διαχείριση
του στόλου σας, εξοικονοµώντας πολύτιµο χρόνο
και απλοποιώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Μέσω της εφαρµογής Leasing Services έχετε τώρα
τη δυνατότητα: online αίτησης και διαχείρισης ραντε-
βού για service, online παροχής συγκεντρωτικών ανα-
φορών «Customer Focus Report», µε χρήσιµες πλη-
ροφορίες (service, χιλιόµετρα, κ.λπ.) για όλα τα αυ-
τοκίνητα της εταιρίας σας, αλλαγής των στοιχείων
των οδηγών και των συνοδηγών του κάθε αυτοκινή-
του. Η πρόσβαση στη νέα εφαρµογή γίνεται µε όνο-
µα χρήστη και κωδικό, όπως αυτά ορίζονται από την
Autohellas Hertz.
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να απο-
κτήσετε στοιχεία πρόσβασης, επικοινωνήστε µε την
Autohellas Hertz στο 801-11-100 200 ή στείλτε e-
mail στη διεύθυνση fleetmanagement@hertz.gr.

LEASING SERVICES
Autohellas Hertz is developing and improving its
services, by offering its customers, mainly those who
have chosen it to lease their corporate fleet, a new
tool, which will facilitate the management of their
fleet, by saving precious time and simplifying
bureaucratic procedures. The Leasing Services
programme offers you the following: online
application and management of appointments and
services, online submission of «Customer Focus
Report», with useful information (service, km, etc.) for
all your company’s cars, change of data with regard
to the driver and passenger of each car. The
programme can be accessed through a username
and a password provided by Autohellas Hertz.
For more information and to receive your access
codes, contact Autohellas Hertz on 801-11-100 200
or send an e-mail to fleetmanagement@hertz.gr.
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Ford Focus

Seat Leon

Daihatsu Terios

Focus C Max

Nissan Micra C+C

Saab 9-7

Mercedes SLK

ΝΈΑ
ΜΟΝΤΈΛΑ
ΣΤΟ
ΣΤΌΛΟ 
ΤΗΣ  
HERTZ
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ΑΝΤΡΙΚO ΑΝΤΗΛΙΑΚO
ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΗΓΜEΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
L’OREAL PARIS
Η L’ORÉAL PARIS φέρνει την επανάσταση µε ένα νέο,
εξαιρετικά πρακτικό αντηλιακό προϊόν υψηλής προστα-
σίας της σειράς SOLAR EXPERTISE. Το SOLAR
EXPERTISE είναι γαλάκτωµα σε µορφή ανάλαφρου
σπρέι, µε υφή που δεν κολλάει. Ανθεκτικό στο νερό, δρο-
σερό και καθόλου λιπαρό, µάχεται την ξηρότητα, προ-
σφέροντας ενυδάτωση που διαρκεί. Με το SOLAR
EXPERTISE η αντηλιακή προστασία είναι πλέον εφικτή µέ-
σα σε 30 δευτερόλεπτα! Χάρη στο σύστηµα ψεκασµού,
το γαλάκτωµα Spray φτάνει εύκολα και σε χρόνο ρεκόρ
σε όλα τα σηµεία του σώµατος. Λιανική τιµή: Spray-γαλα-
κτώµατος SPF 8: a11,30, Spray-γαλακτώµατος SPF 15:
a13,80, Spray-γαλακτώµατος SPF 20: a14,70.

MAN&MANETTI 
ΣΤΟΝ AΛΙΜΟ
Tο 24ο κατάστηµα της αλυσίδας Manetti είναι πλέον γεγονός! Στον πιο
κεντρικό δρόµο των νοτίων προαστίων, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 30
στον Άλιµο, ξεκίνησε µόλις πρόσφατα τη λειτουργία του το 24ο κατά-
στηµα της αλυσίδας Man&Manetti. Tο νέο κατάστηµα αποτελεί και το
µεγαλύτερο της αλυσίδας, καθώς ξεπερνά σε µέγεθος τα 250 τ.µ. Σ’
έναν χώρο κατάλληλα διαµορφωµένο µε τη νέα προσέγγιση της εται-
ρίας, ο επισκέπτης έχει την απόλυτη ελευθερία να ξεναγηθεί και να γνω-
ρίσει τις µοναδικές προτάσεις µας. Eπισκεφτείτε και εσείς ένα από τα
καταστήµατα της αλυσίδας σε όλη την Eλλάδα και γνωρίστε από κοντά
την καλοκαιρινή συλλογή σε σχέδια και  χρώµατα, εµπνευσµένα από την
ατµόσφαιρα της µαγευτικής Kούβας. 

ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ
ΠΡΩΤAΘΛΗΜΑ 
BEACH VOLLEY
Την πέµπτη θέση κατέλαβαν οι Χούντα Μαριάνα και Λα-
ζαρίδου Μάρα στο τουρνουά Beach Volley της Μυκό-
νου το περασµένο Σαββατοκύριακο. H οµάδα από τη
Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προσπάθειά της για το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθληµα µε την υποστήριξη της εταιρίας
Domotel Α.Ε. και των ξενοδοχείων της, Les Lazaristes στη
Θεσσαλονίκη,  Άρνη στην Καρδίτσα και Xenia Volou.
Aµέσως µετά θα ταξιδέψει στη Γαλλία και συγκεκριµένα
στη Μασσαλία για το τουρνουά του Παγκοσµίου Πρωτα-
θλήµατος. Στη συνέχεια ακολουθούν αγώνες στην Καλα-
µάτα, στο Ναύπλιο, στην Κύπρο, στη Μεσσηνία, στην
Ισπανία, στην Ελβετία, στα Κ. Βούρλα, στο Λιχτενστάιν,
στη Φινλανδία και στην Πορτογαλία. Καλή επιτυχία!

ADIDAS PERFORMANCE
ΠΕΡΙΠΟIΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΥΨΗΛEΣ ΕΠΙ∆OΣΕΙΣ 
Η Adidas, η κορυφαία παγκοσµίως εταιρία στον χώρο των sport, της άθλησης,
αλλά και του σύγχρονου δυναµικού lifestyle, παρουσιάζει τη νέα της, εντελώς
ανανεωµένη, σειρά αρωµάτων και προϊόντων προσωπικής περιποίησης Adidas
Performance για άνδρες και γυναίκες. Το σύγχρονο lifestyle των µεγαλουπόλεων
είναι έντονο, σκληρό και διαρκώς απαιτητικό. Άνδρες και γυναίκες, στο επίκε-
ντρο του σήµερα, µπαίνουν στο παιχνίδι της δράσης κι απαιτούν σε κάθε τους
βήµα υψηλές επιδόσεις, αλλά και ένα αίσθηµα προστασίας και σιγουριάς. Η
Adidas αξιοποιώντας την πλούσια επιστηµονική εµπειρία της στους τοµείς της
βιολογίας της επιδερµίδας και του αθλητισµού, δηµιούργησε τα Adidas
Performance. Με τα νέα προϊόντα, η Adidas προσαρµόζεται στις ανάγκες του
σύγχρονου ανθρώπου, προσφέρει µοναδική κάλυψη για την αντιµετώπιση του
ιδρώτα και χαρίζει ένα απαλό άρωµα και µία αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί
όλη µέρα. Η προϊοντική σειρά αποτελείται από καινοτόµα και πρωτοποριακά
προϊόντα. προϊόντα υψηλής ποιότητας και απόδοσης, δοκιµασµένα µε εξαντλητι-
κά τεστ στην επιδερµίδα κορυφαίων αθλητών που καθηµερινά αναγκαστικά ζουν
σε συνθήκες µεγάλης έντασης. Με αφρόλουτρα, αποσµητικά spray & roll on, τα
Adidas Performance δηµιουργήθηκαν ειδικά για να ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις των σύγχρονων δραστήριων ανθρώπων.

Η SUPERFAST FERRIES 
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
OPTIMUM3 ΣΤΟ 43Ο
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το πλέον γνωστό και ιστορικό ιστιοπλοϊκό γεγονός της χώρας ξεκίνησε στις 14
Ιουλίου. Φέτος, η Superfast Ferries, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρία µε τη διεθνή
δραστηριότητα ήταν χορηγός του πιο σύγχρονου και γρήγορου αγωνιστικού
ιστιοπλοïκού σκάφους στην Ελλάδα, του Optimum3. Η δραστηριότητα της εται-
ρίας στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών συνάδει απόλυτα µε το πνεύµα του
διεθνούς Ράλλυ Αιγαίου. Πουθενά αλλού η συλλογική προσπάθεια για την επί-
τευξη ενός στόχου, η άψογη οργάνωση και ο σεβασµός για τη φύση δεν παί-
ζουν τόσο σηµαντικό ρόλο όσο στη θάλασσα. To Optimum3 -  Superfast αγωνί-
ζεται για δέκατη συνεχή χρονιά στο Ράλλυ Αιγαίου (1997-2006) έχοντας ήδη
στο ενεργητικό του 4 πρωτιές ('97, '99, '01, '04). Το Ράλλυ Αιγαίου, που διορ-
γανώνει για 43η χρονιά ο ΠΟΙΑΘ (Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής
Θαλάσσης) έβαλε πλώρη για την Αµοργό, τη Σάµο και τη Χίο και επέστρεψε για
τερµατισµό στη Βουλιαγµένη στις 24 Ιουλίου, έχοντας καλύψει συνολικά περισ-
σότερα από 450 ναυτικά µίλια, στο Αιγαίο. Οι συµµετοχές αναµένεται να ξεπε-
ράσουν τα 45 σκάφη και περιλαµβάνουν τα κορυφαία ελληνικά αγωνιστικά σκά-
φη και πληρώµατα µε επιπλέον συµµετοχές από το εξωτερικό. 

ΣIΓΟΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ... 
ΦΥΣΙΚO ΜΑYΡΙΣΜΑ
Ο ήλιος, ο απόλυτος καλοκαιρινός µας έρωτας...
Carroten, ο πιστός φίλος που µας βοηθά να απολαύσου-
µε τον ήλιο µε ασφάλεια. Ανανεώστε τo «ερωτικό» σας
ραντεβού µε τον ήλιο, απολαµβάνοντας τα χάδια του
απόλυτα προστατευµένες µε την πλούσια γκάµα αντηλια-
κών προϊόντων Carroten. Το Carroten, ο πρωτοπόρος
ηγέτης στα αντηλιακά προϊόντα εδώ και χρόνια, συνδυά-
ζει ιδανικά την αποτελεσµατική προστασία ενάντια στην
υπεριώδη ακτινοβολία (ακτίνες UVA και UVB) του ήλιου,
µε το φυσικό µαύρισµα που προσφέρουν η βιταµίνη Α
και το εκχύλισµα καρότου. Στην ολοκληρωµένη σειρά
Carroten θα βρείτε νέα,  µοναδικά προϊόντα που διακρί-
νονται για την καινοτοµία τους και σας βοηθούν να απο-
κτήσετε το τροπικό µαύρισµα που πάντα ονειρευόσαστε,
να καταπολεµήσετε τις επιβλαβείς επιπτώσεις του ήλιου,
προσφέροντας υψηλή προστασία και αντιγηραντική δρά-
ση σε συνδυασµό µε ευκολία στη χρήση και απολαυστι-
κές υφές. ∆ηµιουργήστε το συνδυασµό αντηλιακών
Carroten που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και δοκι-
µάστε τα νέα προϊόντα που το Carroten φέρνει κοντά
σας:  γαλακτώµατα,λάδια και gel, after sun, προστασία
µαλλιών. Απολαύστε ένα υπέροχο καλοκαίρι µε τη σίγου-
ρη προστασία και το φυσικό µαύρισµα που σας παρέχει
το Carroten. Όποια και αν είναι η σχέση σας µε τον ήλιο,
όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις, µε το Carroten σύµµα-
χο θα είστε πάντα κερδισµένοι!
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ΒΛΥΧΑ∆Α: ΤΟ ΝEΟ HOT
SPOT ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Ποιο είναι το νέο hot spot της Σαντορίνης; Η Βλυχάδα µε
το πανέµορφο λιµανάκι της. Στην πανέµορφη και λιγότε-
ρο γνωστή Βλυχάδα µε θέα το απέραντο µπλε, διαλέξα-
µε το πιο όµορφο σηµείο για την πανσιόν µας. Ακριβώς
πάνω από το λιµανάκι, όπου προσαράζουν ιστιοπλοϊκά
και γιοτ, µπορείτε να συνδυάσετε τη χαλάρωση µε τη νυ-
χτερινή ζωή. ∆ύο πανέµορφες παραλίες δίπλα σας, η µία
µε ρηχά νερά (και για παιδιά) σας περιµένουν. Όµορφα
και πεντακάθαρα δωµάτια, πισίνα για δροσερές βουτιές,
αν και η θάλασσα είναι σε απόσταση αναπνοής και φα-
γητό στην ταβέρνα µας, όπου θα βρείτε παραδοσιακές
γεύσεις µε ολόφρεσκα θαλασσινά και προϊόντα παρα-
γωγής µας. Αξέχαστες διακοπές και φιλοξενία από τον
∆ηµήτρη και τη Στέλλα ∆ρόσου. Standard Double Room
on 31 July: Από a50. STELLA ROOMS, Vlychada, 847
00 Santorini, Greece Phone: +30 22860 82532 - Fax:
+30 22860 82531

VETO... στο ούζο
Έπειτα από αξέχαστες περιπλανήσεις σε αρχοντόσπιτα, µουσεία, ελαιώ-
νες, παραλίες και µοναστήρια, στην είσοδο του επιβατικού λιµανιού της
Μυτιλήνης θα βιώσετε µία ξεχωριστή εµπειρία γεύσης και φιλοξενίας
στην ποτοποιία της οικογένειας Σπέντζα. Εκεί θα γευτείτε και θα προµη-
θευτείτε ένα µοναδικό ούζο, διανθισµένο µε αρώµατα λεµονανθών και
νότες πικραµύγδαλου, που σιγοντάρουν άριστα τη µεστή γεύση του απε-
σταγµένου γλυκάνισου, που προέρχεται από ντόπιες ποικιλίες του νησιού.
Η οικογένεια Σπέντζα ασχολείται µε το ούζο από το 1892. Από τότε εξε-
λίσσεται και καινοτοµεί στη διαδικασία της απόσταξης, κερδίζοντας ανα-
γνώριση και φανατικούς φίλους κάθε ηλικίας. Η θαλασσινή αύρα και ένα
ούζο VETO στο ποτήρι σας σάς ταξιδεύουν στον κόσµο της πραγµατικής
απόλαυσης, εσάς που απαιτείτε να γνωρίσετε το αληθινό απόσταγµα του
«ευ ζειν». Ποτοποιία: Γεώργιος ∆. Σπέντζας & ΣΙΑ Ο.Ε. Τζαίηµς Αριστάρ-
χη 1, Μυτιλήνη, 81 100 Λέσβος Τηλ.: (22510) 24660, fax: 22510
28034, e-mail: ouzoveto@hol.gr

Η VODAFONE ΚΎΡΙΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ! 
Η Vodafone θα είναι ο κύριος χορηγός της ποδοσφαιρι-
κής οµάδας του Ολυµπιακού ανανεώνοντας για τα επό-
µενα τρία χρόνια τη µακροβιότερη χορηγία στον χώρο
του ελληνικού αθλητισµού. Vodafone και Ολυµπιακός
βαδίζουν µαζί τα τελευταία 9 χρόνια µε εξαιρετική επιτυ-
χία στην επίτευξη τόσο των εµπορικών όσο και των αθλη-
τικών στόχων των δύο πλευρών. Η Vodafone, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει ως στρατηγική επι-
λογή τη σύνδεσή της µε τους κορυφαίους. Έτσι και στο
αθλητικό marketing και sponsorship έχει επιλέξει να συν-
δεθεί µε ιδιαίτερη επιτυχία µε κορυφαία αθλητικά γεγο-
νότα. Η συνεργασία µε τον Ολυµπιακό, σε συνδυασµό
µε τη χορηγία του Champions League που ξεκινάει φέ-
τος, δηµιουργεί µια υπέρτατη δυναµική για µία µοναδική
χρονιά. H Vodafone ετοιµάζει αρκετές εκπλήξεις για
τους φίλους του Ολυµπιακού, που εκτός από τη δυνατό-
τητα να βλέπουν από την οθόνη του κινητού τους, µέσω
του Vodafone live!, τα γκολ των αγώνων της αγαπηµένης
τους οµάδας, θα έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν σε
πολλούς διαγωνισµούς, κερδίζοντας µοναδικά δώρα και
προνόµια.

ΠΑΙ∆ΙΚO ΑΝΤΗΛΙΑΚO
ΓΑΛAΚΤΩΜΑ ΥΨΗΛHΣ
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
Τα Φυσικά Προϊόντα Κορρέ είναι µια ελληνική εταιρία που έχει τις ρίζες
της στο πρώτο Οµοιοπαθητικό Φαρµακείο της Αθήνας. Ιδρύθηκε το
1996 µε στόχο την παραγωγή προϊόντων από βότανα. Το πρώτο προϊόν
Κορρέ ήταν ένα σιρόπι για το λαιµό µε µέλι και γλυκάνισο, εµπνευσµένο
από το θερµαντικό ρακόµελο που έφτιαχνε ο παππούς Γιώργος Κορρές
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Νάξο. Σήµερα, η εταιρία παράγει πάνω
από 300 διαφορετικά προϊόντα για το πρόσωπο, το σώµα και τα µαλλιά.
Στην ελληνική αγορά τα προϊόντα µας διανέµονται στα φαρµακεία. 

MAPSMAPS
Oδικός χάρτης της Eλλάδας, καθώς και πολεοδοµικοί 

χάρτες της Aθήνας και της Θεσσαλονίκης.
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CENTRAL GREECE - PELOPONISSOS
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O N T H E R O A D 133

CYCLADES
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CRETE CRETE
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GLIFADA

FALIRO - NEA SMIRNI
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