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E D i t O R I A L
Φίλες και φίλοι,
Άλλο ένα καλοκαιρινό τεύχος του On the road είναι γεγονός. 
Μέσα μάλιστα σε μία περίοδο βαθιάς παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης, αλλά και του φόβου εξάπλωσης της νέας γρίπης.
Είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό να μη χάνεται η αισιο-
δοξία και η πίστη για το καλύτερο. Γιατί είναι νομοτέλεια ότι 
τα καλύτερα πάντα έρχονται μετά από δύσκολες εποχές. 
Εμείς, όλοι οι άνθρωποι της Autohellas-Hertz μπορούμε άλλη 
μία φορά να σας διαβεβαιώσουμε ότι παρόλες τις δυσκολίες 
η δική σας εξυπηρέτηση και ασφάλεια είναι αυτοσκοπός.

Η χώρα μας έχει την τύχη να απολαμβάνει ένα μεγάλο σε 
διάρκεια καλοκαίρι. Αυτό την κάνει έναν από τους πρώτους 
παγκοσμίως τουριστικούς προορισμούς. Γι’ αυτό και η προ-
σπάθεια όλων μας πρέπει να είναι η καθημερινή ποιοτική 
δουλειά στον τομέα του τουρισμού. Ένα τέτοιο δείγμα, ένα 
στοίχημα που κερδίσαμε, είναι το Νέο Μουσείο της Ακρό-
πολης, που με τόσα διθυραμβικά σχόλια αντιμετωπίστηκε 
από όλη την υφήλιο.

Ανάλογης αντιμετώπισης τυγχάνει και η «μοντέρνα 
Biennale», ένα δείγμα για το τι μπορεί να οργανώσει ο Έλλη-
νας όταν είναι ανοικτόμυαλος και κυρίως δημιουργικός.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, όπως και σε όλα τα 
τεύχη μας μέχρι τώρα, θα ενημερωθείτε για ό,τι συμβαί-
νει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη τη χώρα σχετι-
κά με την τέχνη, τη μουσική, τις εκθέσεις και θα ταξιδέψε-
τε μέσα από τις σελίδες του στην Κέρκυρα και στη Ρόδο. Θα 
παρακολουθήσουμε μαζί όλες τις νέες τεχνολογίες και πόσο 
αυτές αλλάζουν τη ζωή μας, αλλά και θα γνωρίσετε και τα 10 
καλύτερα καλοκαιρινά εστιατόρια της Ελλάδας. 
Με την ευχή το καλοκαίρι αυτό να είναι καλύτερο των προσ-
δοκιών σας, σας προτρέπουμε να μην αφήσετε καμία του 
μέρα να πάει χαμένη.

Dear Friends,
Another summer issue of On the road 
magazine is now a reality. This publication 
comes during a period of deep global eco-
nomic crisis, and generalized fear over the 
new swine flu.
It is of utmost importance that we avoid 
losing our optimism and faith in a bet-
ter tomorrow. Besides, difficult times are 
always followed by brighter days. All of us 
here at Autohellas-Hertz can assure you 
once again that, despite the difficulties, 
your service and safety are our foremost 
objective.

Our country is fortunate enough to enjoy 
a long summer period. This makes it one 
of the top tourist destinations in the world. 
This is why we must all be driven by the aim 
of providing top quality work on a daily 
basis in the tourism sector. The New Acrop-
olis Museum is an example of the results 
of such work, and has been welcomed with 
glowing comments throughout the world.

The “contemporary art Biennale” has also 
been welcomed warmly, and is also an exam-
ple of what Greeks can achieve when they are 
open-minded and, above all, creative.
In this issue, as in all our issues to date, you 
will find information about everything hap-
pening during the summer throughout the 
country, with respect to art, music and exhi-
bitions, and you will also enjoy our travel-
ogues of Corfu and Rhodes. We will browse 
all the latest technologies and see how they 
change our lives, and we will take you on a 
tour of the 10 best summer restaurants in 
Greece. 
In the hope that this summer will be even 
better than you expect, we urge you to 
enjoy every single moment of it.

#09
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Εκδηλώσεις — Agenda
By Giorgos Mitropoulos

ΑΛΚΗΣΤΗ 
[Εθνικό Θέατρο]

Το αρχαιότερο από τα σωζόμενα έργα του Ευρι-
πίδη είναι αυτό που επέλεξε να σκηνοθετή-
σει φέτος ο Θωμάς Μοσχόπουλος, έχοντας στο 
πλευρό του ένα πολύ δυνατό καστ νέων ηθοποι-
ών. Το έργο συνδυάζει τη φόρμα και τα χαρακτη-
ριστικά της τραγωδίας με κωμικά στοιχεία, ειρω-
νική ματιά και αίσια έκβαση. Με τη βοήθεια του 
Απόλλωνα, ο Άδμητος, βασιλιάς της πόλης των 
Φερών, έχει κερδίσει ένα ασυνήθιστο προνόμιο: 
μπορεί να αποφύγει το θάνατο,  
αν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση 
του. Ποιος είναι όμως εκείνος που αγαπάει τον 
Άδμητο περισσότερο από την ίδια τη ζωή του; 
Όλοι αρνούνται να πεθάνουν για χάρη του Άδμη-
του, εκτός από τη νεαρή γυναίκα του, την Άλκη-
στη, που αποχαιρετά τη ζωή και ξεκινάει το ταξί-
δι της για τον Κάτω Κόσμο. Όλο το παλάτι θρη-
νεί την απώλεια της αφοσιωμένης βασίλισσας, 
αλλά μόνο ένας ήρωας μπορεί να παλέψει με το 
θάνατο και να την ξαναφέρει στη ζωή. Τα σκη-
νικά και τα κοστούμια έχει επιμεληθεί η Έλλη 
Παπαγεωργακοπούλου. Πρωταγωνιστούν: Μαρία 
Σκουλά, Χρήστος Λούλης, Αργύρης Ξάφης, 
Μαρία Πρωτόπαππα, Κώστας Μπερικόπουλος 
κ.ά. Περιοδεία: 22/8 Σάμος, 28/8 Καβάλα, 31/8 
Άργος, 8/9 Βύρωνας, 10/9 Αιγάλεω, 14/9 Αττικό 
Άλσος, 18-19/9 Ηράκλειο Κρήτης.

ALKISTI 
[Greek national theatre]

Thomas Moschopoulos has chosen to direct 
Euripides’ oldest remaining play this year, with a 
very powerful cast of young actors at his side.  The 
play combines the form and characteristics of trag-
edy with comical elements, an ironic view and a 
happy ending. With the help of Apollo, Admetus, 
king of the city of Pherae, has earned an unusu-
al privilege: he can elude death, if someone else is 
willing to die in his place. But who loves Admetus 
more than life itself? Everyone refuses to die for 
Admetus’s sake, except for his young wife, Alkis-
ti, who buds farewell to life and starts her jour-
ney to the Underworld. The whole palace mourns 
the loss of its dedicated queen, but only a hero can 
fight death and bring her back to life. Stage sets 
and costumes by Elli Papageorgakopoulou. 
Cast: Maria Skoula, Christos Loulis, Argyris Xafis, 
Maria Protopapa, Kostas Berikopoulos, and oth-
ers. Tour: 22/8 Samos, 28/8 Kavala, 31/8 Argos, 8/9 
Vyronas, 10/9 Egaleo, 14/9 Attiko Alsos, 18-19/9 
Heraklion, Crete.

tour
AUgUSTSEPTEMBEr
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Εκδηλώσεις — Agenda

21-22AUgUST

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
THE BRIDGE PROJECT
Η παράσταση της χρονιάς, που κλείνει μάλιστα 
τις φετινές εκδηλώσεις στην Επίδαυρο. Το Χόλι-
γουντ κατεβαίνει στο αργολικό θέατρο και μαζί του 
σίγουρα θα βρεθούν χιλιάδες θεατές. Το «Χειμω-
νιάτικο Παραμύθι» του Σαίξπηρ είναι μια συμπα-
ραγωγή του θεάτρου The Old Vic του Λονδίνου με 
τη Μουσική Ακαδημία του Μπρούκλιν της Νέας 
Υόρκης και την εταιρεία παραγωγής Neal Street 
Productions, που με τον γενικό τίτλο The Bridge 
Project ξεκινούν από τη φετινή σεζόν μια τριετή, 
υπερατλαντική συνεργασία, η οποία ανεβάζει στην 
ίδια θεατρική σκηνή μεγάλα ταλέντα της Νέας 
Υόρκης και του Λονδίνου. Έτσι, ο βραβευμένος με 
Όσκαρ Σαμ Μέντες («American Beauty») σκηνοθε-
τεί ένα μικτό αγγλο-αμερικανικό θίασο, στον οποίο 
συμμετέχουν σπουδαίοι ηθοποιοί του αγγλικού 
θεάτρου, όπως ο Σάιμον Ράσσελ Μπηλ, η Σινέντ 
Κιούζακ και η ανερχόμενη Ρεμπέκα Χωλ μαζί με 
αστέρες του αμερικανικού θεάτρου και κινηματο-
γράφου, όπως ο Ρίτσαρντ Ίστον, ο Τζος Χάμιλτον 
και ο Ίθαν Χοκ. Η ιστορία ξεκινάει στο βασίλειο 
της Σικελίας, όπου ο βασιλιάς Λεόντης παρασύρε-
ται από παράφορη ζήλια για τη γυναίκα του Ερμι-
όνη και καταστρέφει την οικογένειά του. Το έντο-
νο ψυχολογικό δράμα των τριών πρώτων πράξεων, 
όμως, δίνει τη θέση του σε κωμικές καταστάσεις 
και τελικά σε ευτυχισμένο τέλος. 

THE WINTER’S TALE
THE BRIDGE PROJECT
The play of the year will close this year’s events at the 
Ancient Theatre of Epidaurus.  Hollywood comes 
to the theatre of Argolis, and will certainly attract 
thousands of viewers who want to see famous cin-
ema stars up close.  “The Winter’s Tale” by Shake-
speare is a joint production by London’s Old Vic the-
atre, the Brooklyn Academy of Music, New York and 
Neal Street Productions; under the general title ‘The 
Bridge Project’, the team is beginning a three-year 
transatlantic cooperation project this year, bringing 
major talents from New York and London onto the 
same stage. Thus, the Academy Award winner Sam 
Mendes (American Beauty) directs a mixed Anglo-
American cast, with important British theatre actors, 
such as Simon russell Beale, Sinead Cusack and ris-
ing star rebecca Hall, and American theatre and cin-
ema stars, such as richard Easton, Josh Hamilton 
and Ethan Hawk.  The story begins in the kingdom of 
Sicily, where king Leontes is overcome by irrational 
jealousy for his wife, Ermione, and destroys his fam-
ily.  The intense psychological drama of the first three 
acts, however, gives its place to comical situations and 
eventually to a happy ending. 
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ALVIN AILEY AMERICAN 
DANCE tHEAtEr
[Μέγαρο Μουσικής]
Όποιος είδε αυτή την ομάδα πέρσι τον Σεπτέμβριο στο Ηρώ-
δειο, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Το 2008 τα διάσημα μπαλέ-
τα Alvin Ailey γιόρτασαν τα 50 χρόνια τους, με μια θριαμβευ-
τική sold out τουρνέ σε Αμερική και Ευρώπη απ’ όπου φυσι-
κά δεν μπορούσε να λείπει και η Αθήνα. Τώρα το συγκρότη-
μα επανέρχεται με ανανεωμένο πρόγραμμα, υπό την αιγί-
δα του Eλληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για 
τους σκοπούς των Special Olympics Hellas. Το πρόγραμμά 
του περιλαμβάνει κλασικές και νέες δημιουργίες όπως «Festa 
Barocca», «Suite Otis», «Night Creature», «Unfold», «Hymn», 
και φυσικά, το κορυφαίο και δημοφιλέστερο έργο του Ailey, 
«revelations». Tα μπαλέτα Alvin Ailey American Dance Theater 
προήλθαν από μια θρυλική παράσταση το 1958 στη Νέα Υόρ-
κη. Με την καθοδήγηση του χορευτή Alvin Ailey και μιας ομά-
δας νέων Αφρο-αμερικανών μοντέρνων χορευτών, η παράστα-
ση αυτή άλλαξε για πάντα την κοινή αντίληψη για τον αμερι-
κανικό χορό. Έτσι, ο πρωτοπόρος χορογράφος καθιέρωσε ένα 
πολυπολιτισμικό συγκρότημα που μέχρι σήμερα παρουσιάζει 
σημαντικά χορευτικά έργα τόσο παραδοσιακών όσο και νέων, 
καινοτόμων, δημιουργών και χορογράφων. Πενήντα χρόνια 
μετά, τα μπαλέτα Alvin Ailey συνεχίζουν το όραμα του ιδρυτή 
τους και έχουν δώσει παραστάσεις μπροστά σε 21 εκατομμύ-
ρια θεατές σε 71 χώρες.

ALVIN AILEY AMERICAN DANCE THEATER
[Athens megaron]

Whoever saw this company at the Herodion last September 
was swept away. The famous Alvin Ailey dance company cel-
ebrated its 50th anniversary in 2008 with a triumphant sold-
out tour to America and Europe, and Athens was included 
in the tour programme. The company now returns with a 
renewed programme, under the aegis of the American-Hel-
lenic Chamber of Commerce, for the purposes of the Special 
Olympics Hellas.  The programme includes classical and new 
performances, such as: “Festa Barocca”, “Suite Otis”, “Night 
Creature”, “Unfold”, “Hymn”, and of course Ailey’s foremost 
and most popular work, “revelations”. The Alvin Ailey Amer-
ican Dance Theater company was born of a legendary per-
formance in New York in 1958. Under the guidance of danc-
er Alvin Ailey and a group of young Afro-American modern 
dancers, this performance changed common perceptions of 
American dance for ever. Thus, the pioneering choreogra-
pher established a multicultural company that has continued, 
over the years, to present significant dance performances by 
traditional and also young, innovative creators and choreog-
raphers. Fifty years on, the Alvin Ailey company continues 
the vision of its founder and has performed before 21 million 
spectators in 71 countries. 

Εκδηλώσεις — Agenda

24-27
SEPTEMBEr
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SANI FESTIVAL
Για 17η συνεχή χρονιά, το Sani Festival δίνει δυνα-
τό «παρών» με μελωδίες, ρυθμούς και χρώματα, με 
κινηματογραφικής αισθητικής εικόνες, με ήχους 
παλιούς και νέους. Ο Αύγουστος ξεκινά με ένα 
τιμητικό αφιέρωμα στον Michel Legrand. Θα βρε-
θεί στη Χαλκιδική, στο Λόφο της Σάνης με το τρίο 
του,αλλά και με την εξαιρετική Alison Moyet (1/8). 
Το πρόγραμμα συνεχίζεται με ελληνική μουσική: 
Ο Γιώργος Νταλάρας, στη μοναδική του συναυλία 
στη Βόρεια Ελλάδα για φέτος (8/8), σε ένα φόρο 
τιμής στο ρεμπέτικο τραγούδι. Η Μαρία Φαρα-
ντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς παρουσιάζουν το 
πρόγραμμα «Δίπλα στη θάλασσα» (14/8), ενώ οι 
Γιώργος Ανδρέου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Χρήστος 
Θηβαίος και Μανώλης Καραντίνης συμπράττουν 
με την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου 
Πατρέων σε μια μαγική μουσική βραδιά (21/8). Ο 
αποχαιρετισμός του καλοκαιριού γίνεται με την 
ενότητα Sani Classic, έξι συναυλιών κλασικής μου-
σικής, στο Cine Ορφέας: 24/8 Μαρία Τασσοπούλου 
& Δημήτρης Παπαγιαννάκις, 25/8 Κώστας Φωτό-
πουλος, 26/8 Art Various, 27/8 Δημήτρης Νέπκας 
& Βασιλική Ποζίδου, 28/8 Ξένια Θεοδωρίδου, 29/8 
Δανάη Μάτσκε & Ούβε Μάτσκε. Για πληροφορί-
ες: 2310 317327, 2310 312320, www.saniresort.gr/
sanifestival

SANI FESTIVAL
For the 17th consecutive year, the Sani Festival 
makes a dynamic entry with melodies, rhythms 
and colours, with cinematographic images, with 
old and new sounds.  August begins with a tribute 
to Michel Legrand, the legendary composer whose 
melodies embellished many films from the golden 
era of French cinema. The composer and his trio 
will visit Sani Hill in Chalkidiki, accompanied by the 
exceptional Alison Moyet (1/8). The programme 
continues with greek music: giorgos Dalaras will 
give a single concert in Northern greece this year, 
with a tribute to rebetiko (8/8). Maria Farantouri 
and Manolis Mitsias present a programme entitled 
“By the sea” (14/8), while giorgos Andreou, Eleni 
Tsaligopoulou, Christos Thiveos and Manolis 
Karantinis collaborate with the Patras Municipality 
String Orchestra for a magical night of music (21/8). 
The end of summer is marked by the Sani Classic 
section, six classical music concerts at Cine Orpheas: 
24/8 Maria Tassopoulos & Dimitris Papagiannakis, 
25/8 Kostas Fotopoulos, 26/8 Art Various, 27/8 
Dimitris Nepkas & Vasiliki Pozidou, 28/8 Xenia 
Theodoridou, 29/8 Danae Matske & Uve Matske. 
For more information +30 2310 317327, +30 2310 
312320, www.saniresort.gr/sanifestival

UNTIL
29/8
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ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ
Οι γνωστές μας Νύχτες Πρεμιέρας δίνουν το καθιερωμέ-
νο τους ραντεβού για 15η συνεχή χρονιά 16-27 Σεπτεμβρί-
ου στις γνωστές κινηματογραφικές αίθουσες Αττικόν, Απόλ-
λων, Δαναός 1 & 2. Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου της Αθήνας διευρύνει το πρόγραμμα, τα βραβεία και τις 
δραστηριότητές του. Φέτος θα δούμε μία σπάνια συλλογή 
20 cult αριστουργημάτων, αφιερώματα στον Δανό σκηνοθέτη 
Γιόργκεν Λεθ και τον Πολωνό Σμπίγκνιου Ριμπζίνσκι, καθώς 
και δύο πανελλήνιες πρεμιέρες, της ταινίας του Πάνου Κού-
τρα «Στρέλλα», που πήγε εξαιρετικά στο Φεστιβάλ του Βερο-
λίνου και της ταινίας του Γιώργου Νούσια «Το Κακό 2: Η Επο-
χή των Ηρώων». Μια επιπλέον πρωτοβουλία του φεστιβάλ 
που φανερώνει τη διάθεσή του να ενισχύσει τις προσπάθει-
ες των νέων δημιουργών είναι η θεσμοθέτηση τριών βραβείων 
σε πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς (σκηνοθέτη, άνδρα 
και γυναίκα ηθοποιό), στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τον ελλη-
νικό κινηματογράφο. Πλάι σε όλα αυτά υπάρχουν και τα στα-
θερά τμήματα του φεστιβάλ: Πανόραμα, Μετά τα Μεσάνυχτα, 
Σινεμά στα Όρια, Πρεμιέρες, Ντοκιμαντέρ, Μικρές Ιστορίες. 
Και βέβαια το Διεθνές Διαγωνιστικό, όπου η βραβευμένη ται-
νία κερδίζει τη Χρυσή Αθηνά, που συνοδεύεται από χρηματι-
κό έπαθλο 10.000 ευρώ. Το ίδιο βραβείο απονέμεται και στο 
πολύ δημοφιλές Διαγωνιστικό Τμήμα Μουσική & Φιλμ, που 
έχει φέτος ως τιμώμενο πρόσωπο τον Γιάννη Πετρίδη.  Πλη-
ροφορίες για το φεστιβάλ:  www.aiff.gr, www.cinemag.gr

OPENING NIGHTS
The well-known Opening Nights keep their established 
appointment for the 15th consecutive year, between 16 and 
27 September, at the usual cinemas, Attikon, Apollon, Dan-
aos 1 & 2. The 15th International Cinema Festival of Athens 
is expanding its programme, awards and activities.  This year 
we will see a rare collection of 20 cult masterpieces, tributes 
to Danish filmmaker Jorgen Leth and Polish filmmaker Zbig-
niew rybczyński, as well as two national premieres of Pan-
os Koutras’s film “Strella’, which did brilliantly in the Berlin 
Film Festival, and giorgos Nousia’s film “Evil 2: Time of the 
Heroes”.  An additional initiative of the festival, the establish-
ment of three new awards for young creators (directors, male 
and female actors), reveals its intention to support the efforts 
of such artists and greek cinema in general. All this is accom-
panied by the festival’s regular sections: Panorama, Midnight 
Movies, Cinema on the Edge, Premieres, Documentaries, 
Short Stories. And of course there is the International Com-
petition, in which the winning film receives the golden Athe-
na award, accompanied by a monetary prize of 10,000 euros.  
The same award is given in the very popular Music & Film 
Competition Section, which will be honouring giannis Petri-
dis this year. Information about the festival: www.aiff.gr, www.
cinemag.gr

Εκδηλώσεις — Agenda

16-27
SEPTEMBEr
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THE SPAGHETTI WESTERN ORCHESTRA
[Badminton]
Μια διαφορετική μπάντα έρχεται τον Σεπτέμβριο για να 
μας θυμίσει τις αξέχαστες μελωδίες του Ennio Morricone  
στην ευρωπαϊκή εκδοχή της Άγριας Δύσης. Και δεν μένει 
μόνο σ’ αυτό: ζωντανεύει τις φιγούρες των θρυλικών ιτα-
λικών γούεστερν του Sergio Leone σε μια παράσταση που 
μετατρέπει με τρόπο μαγικό τον ήχο σε εικόνα. Η Spaghetti 
Western Orchestra είναι ένα γκρουπ που δημιουργήθη-
κε στην Αυστραλία από τους graeme Leak, Patrick Cronin, 
David Hewitt, Boris Conley και το πρώην μέλος Dan Witton, 
στη θέση του οποίου τώρα είναι ο Philip Mcleod. Είναι οι 
5 μουσικοί της πιο ιδιόμορφης μπάντας που έχει περάσει 
ποτέ από θεατρική σκηνή. Η κοινή τους αγάπη για τη μου-
σική του Morricone και για τις αστείες σήμερα, χειροποίη-
τες τεχνικές που χρησιμοποιούνταν τις δεκαετίες ’60 και ’70 
στην παραγωγή μουσικών εφέ των ταινιών, τους ένωσαν σ’ 
ένα γκρουπ που απέκτησε φανατικό κοινό αμέσως μετά την 
πρεμιέρα του show τους στο Montreal Jazz Festival το 2007. 
Με 100 διαφορετικά όργανα και μια φανταστική συλλογή 
μη-μουσικών, ξεδιπλώνουν μπροστά στα μάτια των θεατών 
έναν ολόκληρο κόσμο που υπάρχει μόνο στη μεγάλη οθόνη. 
Badminton, Άλσος Στρατού, τηλ.: 211 1086024, 210 8840600, 
www.ticketnet.gr

THE SPAGHETTI WESTERN ORCHESTRA
[Badminton]
An unusual band arrives in greece in September, to remind 
us of the unforgettable melodies of Ennio Morricone, in the 
European version of the Wild West.  And that is not all: it 
brings alive the characters of Sergio Leone’s legendary Spaghet-
ti Westerns, in a show that converts sound to image in a magi-
cal way. The Spaghetti Western Orchestra is a group created 
in Australia by graeme Leak, Patrick Cronin, David Hewitt, 
Boris Conley and the former member Dan Witton, current-
ly replaced by Philip Mcleod. These are the 5 musicians of the 
most eccentric band ever to cross a theatre stage. Their com-
mon love for the music of Ennio Morricone and the now-com-
ical, manual techniques used in the ‘60s and ‘70s to produce 
musical effects for film, has brought them together in a group 
that earned adoring fans at the premiere of its show at the 
Montreal Jazz Festival in 2007. With 100 different instruments 
and a fantastic collection of non-musical ones, they unfold a 
whole world, otherwise found only on the silver screen, before 
the eyes of their viewers. Badminton Theatre, Alsos Stratou, 
tel. +30 211 1086024, +30 210 8840600, www.ticketnet.gr

Εκδηλώσεις — Agenda

16-25
SEPTEMBEr
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HEART IN HEART
[Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης]
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει ετοιμάσει ένα 
μπουκέτο εκθέσεων για το καλοκαίρι μέχρι και τις αρχές του 
φθινοπώρου. 23 καλλιτέχνες συμμετέχουν στη  έκθεση «Heart 
in heart», παρουσιάζοντας έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, εγκα-
ταστάσεις, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο, διαδικτυακά και ηχη-
τικά έργα, προερχόμενα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ. Η έκθε-
ση μας καλεί να ξανασκεφτούμε τη συλλογή, την καρδιά ενός  
μουσείου, σαν ένα διαρκώς μετακινούμενο πεδίο νέων σχέσε-
ων μεταξύ των έργων. Στο χώρο νέων μέσων και στους αίθρι-
ους χώρους του μουσείου τρέχει το αφιέρωμα «soundscapes» 
με ηχητικά έργα μερικών από τους σημαντικότερους σύγ-
χρονους εκπροσώπους της sound art. Μέχρι 11/10. Η πρώ-
τη υπαίθρια έκθεση είναι πραγματικότητα: Οι «Διευρυμέ-
νες οικολογίες. Προσεγγίσεις σε με εποχή κρίσης» παρουσιά-
ζουν έργα 27 καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και ομάδων και δια-
πραγματεύονται θέματα οικολογικού προβληματισμού. Μέχρι 
4/10. Τέλος, υπάρχει και η πρώτη ατομική έκθεση του Γιώργου 
Δρίβα με τίτλο «(un-)documented». Ο καλλιτέχνης δημιουρ-
γεί αφηγηματικά βίντεο που αποτελούνται από ασπρόμαυρες 
ψηφιακές φωτογραφίες, κείμενο σε μορφή διάτιτλων, μουσική 
και ήχο. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό έργο το οποίο συν-
δυάζει γραπτό κείμενο με στοιχεία από τον κινηματογράφο 
και τη φωτογραφία. Μέχρι 6/9. (ΕΜΣΤ, Κτίριο Ωδείου Αθη-
νών, Βασ. Γεωργίου Β΄ 17 -19 & Ρηγίλλης, τηλ.: 210 9242111-2)

HEART IN HEART
[National Museum of Contemporary Art]
The National Museum of Contemporary Art has prepared 
a bouquet of exhibitions running through the summer and 
until the beginning of autumn. Twenty-three artists partici-
pate in the “Heart in heart” exhibition, presenting paint-
ings, sculptures, installations, sketches, photographs, vid-
eos, internet and sound projects from the NMCA’s collection. 
The exhibition invites us to rethink the collection, the heart 
of a museum, as a constantly mutating field of new relation-
ships between the works of art. The “soundscapes” tribute, 
with audio works by some of the most important modern 
representatives of sound art, is presented in the new media 
halls and the museum’s open-air facilities. Until 11/10. The 
first open-air exhibition is a reality: The “Expanded ecolo-
gies. Approaches to a time of crisis” exhibition presents works 
by 27 artists, architects and groups, and touches on environ-
mental concerns. Until 4/10. Finally, there is the first per-
sonal exhibition of works by giorgos Drivas, entitled “(un-)
documented”. The artist creates narrative videos consisting 
of black-and-white digital photographs, text in the form of 
supertitles, music and sound. The result is a hybrid project, 
which combines written text with elements from cinema and 
photography. Until 6/9. (NMCA, Athens Odeon Building, 
17-19, V. georgiou Street & rigillis, tel. +30 210 9242111-2)

Εκδηλώσεις — Agenda

UNTIL

11/10
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Εικαστικά — In Progress
By Giorgos Mitropoulos

UNTIL 3 SEPTEMBER
«Tower – tower». Ο καλλιτέ-
χνης Νίκος Αλεξίου παρουσιά-
ζει τη συλλογή του στον Πύργο 
Μπαζαίου. 12 χλμ. Χώρα Νάξου – 
Αγιασσός, τηλ. 22850 31402. / 
“Tower – tower”. The artist Nikos 
Alexiou presents his collection 
at Pyrgos Bazeou 12 km Naxos 
town - Agiassos, tel.: +30 22850 
31402. 

1 AUgUST - 4 SEPTEMBER
Αναδρομική έκθεση της Μαρί-
ας Φιλοπούλου με τίτλο «Κυνη-
γώντας το φως» στην Πινακο-

θήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Επα-
μεινώνδα Παπαδά 7, Ερμού-
πολη. / Retrospective of Maria 
Filopoulou’s work entitled “Chasing 
light” at the Cycladic Art Gallery 
in Syros. 7, Epaminonda Papada 
Street, Ermoupoli.

UNTIL 14 SEPTEMBER
28 φωτογραφίες του Γερμανού 
Thomas Struth από όλες τις ενό-
τητες εργασίας του στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης. Νεοφύτου 
Δούκα 4, τηλ.: 210 7228321-
3. / 28 photographs by German 
photographer Thomas Struth, 

from all sections of his work, at 
the Museum of Cycladic Art, 4, 
Neofytou Douka Street, tel.: +30 
210 7228321-3.

UNTIL 20 SEPTEMBER
«Rodchenko & Popova: Ορίζο-
ντας τον Κονστρουκτιβισμό». Δύο 
κορυφαίοι της Ρωσικής Πρωτο-
πορίας στο Κρατικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης, στη Μονή Λαζα-
ριστών, Κολοκοτρώνη 21, Σταυ-
ρούπολη, τηλ.: 2310 589140-1./ 
“Rodchenko & Popova: Defining 
Constructivism”. Two top artists of 
the Russian Vanguard at the State 

Museum of Contemporary Art, 
Moni Lazariston, 21, Kolokotroni 
Street, Stavroupoli, tel.: +30 2310 
589140-1.

UNTIL 30 SEPTEMBER
«Mediterraneo». Ομαδική έκθε-
ση για το μεσογειακό τοπίο στη 
Venus Art Gallery του Astir of 
Paros (Νάουσα-Κολυμπήθρες), 
τηλ.: 22840 51976-84. / 
“Mediterraneo”. Group exhibition 
on the Mediterranean landscape, 
Venus Art Gallery at Astir of Paros 
(Naoussa-Kolybithres), tel.: +30 
22840 51976-84.

ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπε-
νάκη η συλλογή του Γεώργιου Κ. Γόντικα, που αποτε-
λεί το μοναδικό καταγεγραμμένο σύνολο έργων προ-
κολομβιανής τέχνης στην Ελλάδα. Η συλλογή επικε-
ντρώνεται στους «πολιτισμούς των Άνδεων» της Νότι-
ας Αμερικής και περιλαμβάνει αντικείμενα (κεραμικά 
αγγεία, ειδώλια, λίθινα αντικείμενα και εργαλεία) από 
το Περού, το Εκουαδόρ, την Κόστα Ρίκα και το Μεξι-
κό, χωρισμένα σε τέσσερις ενότητες. Η κάθε ενότη-
τα πλαισιώνεται από κείμενα και χάρτες, όπου ο επι-
σκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την άγνωστη, 
για τα ελληνικά δεδομένα, τέχνη των προκολομβια-
νών χωρών μέσα από αντικείμενα της καθημερινής και 
θρησκευτικής ζωής των πολιτισμών των Άνδεων. 
PRE-COLOMBIAN ART AT THE BENAKI 
MUSEUM / The collection of Georgios K. Gontikas, 
the only recorded collection of pre-Colombian art 
in Greece, is presented for the first time at the Bena-
ki Museum. The collection focuses on the “Andean 
civilizations” of South America and includes objects 
(ceramics, idols, stone objects and tools) from Peru, 
Ecuador, Costa Rica and Mexico, divided into four 
sections. Each section is accompanied by texts and 
maps through which visitors have the opportunity to 
become familiar with the unknown, by Greek stan-
dards, art of the pre-Colombian era with objects from 
the daily and religious life of the Andean civilizations.  

PAUL DELVAUX ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ 
 «Ο Paul Delvaux και η Αρχαιότητα» 
είναι ο τίτλος της έκθεσης με την οποία 
το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλαν-
δρή, τιμά ένα σημαντικό Βέλγο ζωγρά-
φο του εικοστού αιώνα, το έργο του 
οποίου παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
στη χώρα μας. Στην Άνδρο έχουν ταξι-
δέψει 60 έργα (ελαιογραφίες και σχέ-
δια) που αναδεικνύουν τις αναφορές 
και τις σχέσεις του καλλιτέχνη με την 
Ελλάδα μέσα από το μύθο, την ανε-
ξάντλητη ελληνική θεματολογία, από 
όπου συστηματικά άντλησε στοιχεία για 
να δημιουργήσει τη δική του προσωπι-
κή μυθολογία. 
PAUL DELVAUX IN ANDROS 
“Paul Delvaux and Antiquity”: this is the 
title of the exhibition with which the Vas-
ilis and Eliza Goulandri Foundation is 
honouring an important twentieth cen-
tury Belgian artist, whose work is pre-
sented in Greece for the first time. Sixty 
oil paintings and sketches have travelled 
to Andros, to show the artist’s references 
and relations with Greece through myth, 
through the inexhaustible Greek thema-
tology, from which he has systematically 
drawn inspiration in order to create his 
own personal mythology.  

art

UntIl

30/8

UntIl

27/9
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Μουσική — In Progress

LUZ CASAL / Η μούσα του Πέδρο Αλμοδοβάρ φοράει τα «Ψηλά» και τραγουδάει 
για τον έρωτα και τη ζωή. Έχοντας στις αποσκευές της αυτή τη φορά, πέρα από τις 
διάσημες και πολυαγαπημένες επιτυχίες της, νέα σπουδαία τραγούδια από το πρό-
σφατο άλμπουμ της, «Vida Toxica» έρχεται ξανά στη χώρα μας, μετά την αποθέω-
ση που γνώρισε στο Μέγαρο Μουσικής την περασμένη άνοιξη. Αυτή τη φορά το 
ραντεβού είναι στο Ηρώδειο, στις 13 Σεπτεμβρίου. Στις 14/9 η Luz Casal θα τραγου-
δήσει στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη.
LUZ CASAL / Pedro Almodovar’s muse puts on her “High Heels” and sings of love 
and life. With a repertoire including her famous and popular hits as well as great new 
songs from her recent album “Vida Toxica”, she returns to our country on the laurels 
of the acclaim of her concert at the Athens Megaron last spring. This time, the ren-
dez-vous is at the Herodion, on 13 September. On 14/9 Luz Casal will be singing at the 
Dasous Theatre in Thessaloniki.

GORAN BREGOVIC / Ο συνθέ-
της που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα, τόσο μέσα από το συνθετι-
κό του έργο («Καιρός των Τσιγγάνων», 
«Undergound», «Arizona Dream», «Reine 
Margot», κ.ά.) όσο και από τις πολύ επι-
τυχημένες συνεργασίες του με καταξι-
ωμένους Έλληνες καλλιτέχνες (Άλκη-
στη Πρωτοψάλτη, Γιώργος Νταλάρας) 
πραγματοποιεί μια μεγάλη καλοκαιρινή 
περιοδεία με παλιά, αλλά και καινούρ-
για κομμάτια από τον πρόσφατο διπλό 
δίσκο του «Alkohol». 11/8 Σαλαμίνα, 12/8 
Σαντορίνη, 14/8 Κέρκυρα, 16/8 Ζάκυν-
θος, 3/9 Θέρμη Θεσσαλονίκης, 4/9 Ιωάν-
νινα, 12/9 Γλυφάδα, 14/9 Κορυδαλλός.

13/9

UntIl

14/9

GORAN BREGOVIC / this compos-
er, who is very popular in Greece thanks 
to both his compositions (Time of the 
Gypsies Underground, Arizona Dream, 
Reine Margot, etc.) and his very success-
ful collaboration with famous Greek art-
ists (Alkisti Protopsalti, Giorgos Dalaras), 
will be in the country for a major sum-
mer tour, with old and new songs from 
his recent double album “Alkohol”. 11/8 
Salamina, 12/8 Santorini, 14/8 Corfu, 16/8 
Zante, 3/9 Thermi Thessaloniki, 4/9 Ioan-
nina, 12/9 Glyfada, 14/9 Korydallos.

JOSE CARRERAS 
Ο διάσημος Καταλανός τενόρος 
Χοσέ Καρέρας, το νεότερο μέλος 
των τριών τενόρων (Παβαρό-
τι, Ντομίνγκο, Καρέρας), επιστρέ-
φει στη χώρα μας, στη Θεσσαλο-
νίκη στις 7 Σεπτεμβρίου στο Θέα-
τρο Γης. / The famous Catalan 
tenor, Jose Carreras, the youngest 
member of the three tenors 
(Pavarotti, Domingo, Carreras), 
returns to our country on 7 
September, at the Gis Theatre in 
Thessaloniki.

ST PETERSBURg 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
Μία από τις πιο διάσημες ορχή-
στρες της Ρωσίας έρχεται, υπό 
την μπαγκέτα του Γιούρι Τερμικά-
νοφ στο Μέγαρο Μουσικής, στις 
21, 22 & 23 Οκτωβρίου ερμηνεύ-
οντας έργα Τσαϊκόφσκι και Ραχμά-
νινοφ. / One of the most famous 
orchestras in Russia, conducted 
by Yuri Termikanov, will appear 
at the Athens Megaron on 21, 22 
& 23 October, playing works by 
Tchaikovsky and Rachmaninoff.  

IONIAN FESTIVAL OF 
CLASSICAL MUSIC 
Το Ιόνιο Φεστιβάλ Κλασικής μου-
σικής «Παύλος Καρρέρ» υποδέ-
χεται για δεύτερη φορά καταξι-
ωμένους καλλιτέχνες στις εκδη-
λώσεις του ως τις 18 Αυγούστου 
στο Δήμο Αρκαδίων στη Ζάκυνθο. 
/ The Ionian Festival of Classical 
Music “Pavlos Carrer” welcomes, 
for the second time, famous 
artists to the events taking place 
until 18 August in Arkadion 
Municipality in Zante.

ALKISTI BY C.W. gLUCK
Τη γαλλική τρίπρακτη όπερα του 
Christoph Willibald Gluck με πρωτα-
γωνίστρια τη διάσημη Anna Caterina 
Antonacci ανεβάζει σε συναυλιακή 
μορφή η Λυρική Σκηνή σε συμπαρα-
γωγή με το Μέγαρο Μουσικής, στις 19 
& 22 Οκτωβρίου στο Μέγαρο. / The 
National Opera, in conjunction with the 
Athens Megaron, are presenting the 
French three-act opera by Christoph 
Willibald Gluck, with the famous Anna 
Caterina Antonacci, in concert form at 
the Megaron on 19 & 22 October. 

classical music
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Θέατρο — In Progress

ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
Η μεγάλη χειμερινή εμπορική επιτυχία 
των Ρέπππα - Παπαθανασίου βγαίνει σε 
καλοκαιρινή περιοδεία με νέα διανομή. 
Η Πένη και ο Λυκούργος είναι ένα ευκα-
τάστατο ζευγάρι που ζει σε μια επαρχια-
κή πόλη της Κεντρικής Ελλάδας. Έχουν 
μια μοναχοκόρη τη Λίζα που σπουδά-
ζει στο Λονδίνο. Τα πράγματα περιπλέκο-
νται, όταν η Λίζα επιστρέφει στην Ελλά-
δα με γαμπρό, που είναι όμως Αλβανός. 
Παίζουν: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστος 
Χατζηπαναγιώτης, Τζόυς Ευείδη, Δημή-
τρης Μαυρόπουλος. Περιοδεία: 18/8 
Κομοτηνή, 19-20/8 Ξάνθη, 21-22/8 Αλε-
ξανδρούπολη, 24/8 Λάρισα, 25-26/8 Θεσ-
σαλονίκη, 27-28/8 Βόλος, 29/8 Ραφήνα, 
30/8 Χαλκίδα, 31/8 Πετρούπολη.
IN-LAWS FROM TIRANA / the win-
ter’s major commercial success by Rep-
pas-Papathanasiou goes on summer tour 
with a new cast. Penny and Lykourgos 
are a well-off couple that lives in a small 
town in central Greece. They have an 
only daughter, Lisa, who is studying in 
London. Things get complicated when 
Lisa returns to Greece with a new fiancé, 
who happens to be Albanian. Cast: Vicky 
Stavropoulou, Christos Hajipanagiotis, 
Joyce Evidi, Dimitris Mavropoulos. Tour: 
18/8 Komotini, 19-20/8 Xanthi, 21-22/8 
Alexandroupoli, 24/8 Larissa, 25-26/8 
Thessaloniki, 27-28/8 Volos, 29/8 Rafina, 
30/8 Halkida, 31/8 Petroupoli.

ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ / Ο Πέτρος Φιλιππίδης ανεβάζει την ξεκαρδιστική κωμω-
δία του Μέντη Μποσταντζόγλου, με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη. 
Η μοναδικότητα της γραφής του Μπόστ, παρουσιάζει την τραγική ηρωίδα του Ευρι-
πίδη, σαν μια κωμικοτραγική φιγούρα. Όλα τα πρόσωπα της γνωστής αρχαίας τραγω-
δίας μεταφέρονται στη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα με έναν περίτεχνο, 
αριστοφανικό τρόπο γραφής. Παίζουν επίσης: Γιώργος Γαλίτης, Πάνος Σταθακόπου-
λος, Μάνος Παπαγιάννης, Θανάσης Τσαλταμπάσης. Περιοδεία: 24/8 Βριλήσσια, 25/8 
Σαλαμίνα, 26/8 Ηλιούπολη, 27/8 Αττικό Άλσος, 28/8 Αιγάλεω, 30/8 Πετρούπολη, 31/8 
Χαλάνδρι, 2/9 Βύρωνα, 5/9 Ραφήνα, 6/9 Κορυδαλλός, 9/9 Λιβαδειά, 10/9 Νέα Μάκρη.
MEDEA BY BOST / Petros Filippidis presents the hilarious comedy by Mentis Bostant-
zoglou, with Katia Dandoulaki in the leading part. Bost’s unique style of writing pres-
ents the tragic heroine of Euripides as a tragicomic figure. All the characters of the 
famous ancient tragedy are transposed into contemporary Greek reality, with an 
elaborate, Aristophanic style of writing. Other cast members: Giorgos Galitis, Pan-
os Stathakopoulos, Manos Papagiannis, Thanassis Tsaltabasis. Tour: 24/8 Vrilissia, 
25/8 Salamina, 26/8 Ilioupoli, 27/8 Attiko Alsos, 28/8 Egaleo, 30/8 Petroupoli, 31/8 
Halandri, 2/9 Vyronas, 5/9 Rafina, 6/9 Korydallos, 9/9 Livadia, 10/9 Nea Makri.

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ / Ο Γιάννης Καραχισαρίδης 
έχει κάνει μια νέα διασκευή του διάσημου μυθι-
στορήματος, ενώνοντας τις ζωές του μυθιστορη-
ματικού ήρωα και του δημιουργού του, Μιγκέλ 
ντε Θερβάντες. Στην παράσταση που ανεβάζει 
το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, ο Γιώργος Κιμούλης ερμη-
νεύει τον Δον Κιχώτη και ο Δημήτρης Πιατάς, 
τον πιστό του υπηρέτη, Σάντσο Πάντσα. Η σύν-
θεση των τραγουδιών είναι του Θάνου Μικρού-
τσικου. Περιοδεία: 30/8 Αιγάλεω, 31/8 Βεάκειο, 
2/9 Ηλιούπολη, 4/9 Ελευσίνα, 5/9 Κορωπί, 6/9 
Βριλήσσια, 7/9 Παπάγου, 9/9 Γλυφάδα, 11/9 Αττι-
κό Άλσος, 12/9 Κορυδαλλός.
DON QUIXOTE / Giannis Karahisaridis has pro-
duced a new version of the famous novel, unit-
ing the lives of the literary hero and his creator, 
Miguel de Cervantes. In the play presented by 
the Kozani Municipal Regional Theatre, Giorgos 
Kimoulis plays Don Quixote and Dimitris Pia-
tas plays his faithful servant, Sancho Pancha. The 
songs are composed by Thanos Mikroutsikos. 
Tour: 30/8 Egaleo, 31/8 Veakio, 2/9 Ilioupoli, 4/9 
Elefsina, 5/9 Koropi, 6/9 Vrilissia, 7/9 Papagou, 
9/9 Glyfada, 11/9 Attiko Alsos, 12/9 Korydallos.

UntIl

12/9

UntIl

10/9

UntIl

31/8
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The 2nd AThens BiennAle inviTes us on A long excursion from JiJifies 
To flisvos And BATis, creATing A complex pAnorAmA of whAT heAven 
cAn Be in our Times, Through dozens of works of modern ArT By 

greek And foreign creATors.

Τέχνη — Art
By Giorgos Mitropoulos

Μ ε τίτλο «Heaven», η 2η Μπιενάλε της Αθήνας  
είναι μια μεγάλης κλίμακας σπονδυλωτή εκδή-
λωση σύγχρονης τέχνης, με πληθώρα εκθέσε-

ων, performances, μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, 
που συγκεντρώνει περισσότερους από 130 καλλιτέχνες από 
όλο τον κόσμο. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του θεσμού, οι 
XYZ (Ξένια Καλπακτσόγλου, Poka-Yio, Αυγουστίνος Ζενά-
κος) προσκάλεσαν μια πλειάδα επιμελητών να εργαστούν 
πάνω στο θέμα του Παραδείσου. Ο Παράδεισος αποτελεί 
μια ευρεία θεματική κατηγορία, που αναφέρεται σε εντελώς 
διαφορετικές έννοιες όπως οι θρησκευτικές αναζητήσεις, 
οι ουτοπίες, το επέκεινα, η χαμένη αθωότητα, η φύση και η 
οικολογία, οι ιδανικές κοινότητες, η ανθρώπινη ευφορία.  
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των έξι επιμελητών που 
έστησαν τη φετινή διοργάνωση, μέσα από μια ομαδική 
έκθεση ο καθένας, καλύπτουν τα παραπάνω θέματα, δια-
τηρώντας παράλληλα μια αυτόνομη πορεία. Με αυτόν τον 
τρόπο οι έξι εκθέσεις, που έχουν σχεδιαστεί από τον αρχι-
τέκτονα Ανδρέα Αγγελιδάκη, επικοινωνούν μεταξύ τους 

Under the general title “Heaven”, 
the 2nd Biennale of Athens is a 
large-scale structured modern 

art event, with a multitude of exhibitions, 
performances, musical and theatrical 
events, with more than 130 artists from 
all over the world. The institution’s artis-
tic directors, XYZ (Xenia Kalpaktsoglou, 
Poka-Yio, Augustine Zenakos) have invit-
ed a large group of curators to work on 
the theme of Heaven. Heaven is a broad 
thematic category, referring to completely 
diverse concepts, such as religious quests, 
utopia, the Beyond, lost innocence, 
nature and ecology, ideal communities, 
human euphoria. The differing approach-
es of the six curators involved in this 
year’s event, who set up one group exhi-
bition each, cover the above themes while 

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 
ΠΑΕΙ ΠΑΡΑΛΙΑ

2nd AThens BiennAle

 
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ βΟΛΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤζΙΤζΙφΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ φΛΟΙΣβΟ κΑΙ ΤΟΝ 

ΜΠΑΤΗ, ΜΑΣ κΑΛΕΙ ΝΑ κΑΝΟΥΜΕ Η 2Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ, 
ΠΟΥ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ δΕκΑδΕΣ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝωΝ κΑΙ 

ξΕΝωΝ δΗΜΙΟΥΡΓωΝ, δΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΣΥΝθΕΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑδΕΙΣΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.

MODERN ART 
GOES TO 

THE BEACH



32  On the road  summer summer  On the road  33

maintaining an independent course. In 
this way, the six exhibitions, designed by 
architect Andreas Aggelidakis, communi-
cate with each other creatively and com-
pose an overall narrative approach. Five 
of these are presented in the Pedestri-
an Bridge-Esplanade building, while the 
sixth (Papaioannou-Xagoraris) is present-
ed in the area between Flisvos and Batis. 

“LivE” 
Curators: Dimitris Papaioannou  
& Zafos Xagoraris
Flisvos Building & P. Faliro Beach
Before attempting this long tour along 
Paleo Faliro beach, make sure you obtain 
a map from the Centre that has been set 
up in Flisvos building. You will need it 
because many of the works selected by  
the two curators are not so visible if you 
don’t know where to look for them. The 
most suitable hour for visits is just after 
sunset. The exhibition includes main-
ly temporary installations that compose 
consecutive theatrical settings, screens 
and floating platforms. The spectators 
and spectacle interact as beach-goers  
and viewers become one. 

“WORLD QUESTiON CENTER”
Curator: Chus Martinez 
The objective of Chus Martinez’s exhibi-
tion is to expand the limits of knowledge 
and is entirely dedicated to the radical 
importance of questions. Heaven could 
be understood as a space for mere spec-
ulation. The logic of the show is simple: 
every one of the artists is requested to 
submit a work, a question, an intelligible 
in their own terms. Nonetheless, the show 
should be conceived as an assemblage of 

δημιουργικά, συνθέτοντας μια συνολική αφηγηματική προ-
σέγγιση.  
Οι πέντε από αυτές αναπτύσσονται στο κτίριο της πεζο-
γέφυρας-Εσπλανάδας, ενώ η έκτη των Παπαϊωάννου-
Ξαγοράρη αναπτύσσεται από τον Φλοίσβο μέχρι και τον 
Μπάτη.

«LivE» 
Επιμέλεια: Δημήτρης Παπαϊωάννου & Ζάφος Ξαγοράρης
Κτίριο Φλοίσβου & Παραλία Π. Φαλήρου
Εφοδιαστείτε με έναν χάρτη από το κέντρο που έχει δημι-
ουργεί στο κτίριο του Φλοίσβου, πριν επιχειρήσετε να κάνε-
τε αυτή τη μεγάλη βόλτα κατά μήκος της παραλίας του 
Παλαιού Φαλήρου. Και αυτό, γιατί πολλά από τα έργα που 
έχουν διαλέξει οι δύο επιμελητές δεν είναι τόσο ορατά, αν 
δεν ξέρετε πού να τα βρείτε. Καταλληλότερη ώρα επίσκε-
ψης είναι μετά τη δύση του ήλιου. Πρόκειται κυρίως για 
εφήμερες εγκαταστάσεις που σχηματίζουν αλλεπάλληλες 
θεατρικές σκηνές, οθόνες και επιπλέουσες πλατφόρμες.  
Οι θεατές και το θέαμα εναλλάσσονται, καθώς λουόμενοι 
και περιηγητές γίνονται ένα. 

«ΠΑΓκΟΣΜΙΟ κΕΝΤΡΟ ΕΡωΤΗΣΕωΝ»
Επιμέλεια: Chus Martinez 
Η έκθεση ξεκινά με σκοπό να επεκτείνει τα όρια της γνώσης 
και είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη θεμελιώδη σημασία 
των ερωτήσεων. Ο Παράδεισος θα μπορούσε να γίνει κατα-
νοητός ως ένας χώρος ανάπτυξης απλών υποθέσεων. Το 
σκεπτικό είναι απλό: κάθε καλλιτέχνης καλείται να υποβά-
λει με τον δικό του τρόπο ένα έργο, μία ερώτηση, μία νοη-
τή υπόθεση. Η έκθεση λειτουργεί ως ένα σύνολο από δια-
φορετικές καταθέσεις λογικής, που βοηθούν το θεατή και 
τους ίδιους τους καλλιτέχνες να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
ερμηνείες τους.

«δΙΟΤΙ Η ΕΥθΕΙΑ ΟδΟΣ ΕΧΕΙ ΧΑθΕΙ»
Επιμέλεια: Diana Baldon
Η συγκεκριμένη ενότητα είναι δομημένη γύρω από το 
καθαρτήριο, τους οκτώ κύκλους του προθαλάμου του παρα-
δείσου. Το σκεπτικό της επιμελήτριας απομακρύνεται όμως 
από το ποιητικό έργο του Δάντη, χρησιμοποιώντας τη δομή 

very different thinking logics. Logics that 
hopefully will help the viewer, but also the 
artists to build on their interpretations.

“FOR THE STRAiGHT WAy iS LOST”
Curator: Diana Baldon
This exhibition is arranged around a 
framing device represented by the eight 
circles of the anti-chamber of heaven: 
purgatory. The curator’s concept dis-
tances itself from Dante’s epic poem sim-
ply using its structure as a tool to organ-
ise works. Beyond being a geographically 
defined place, purgatory is a human con-
dition, a process of purification or tem-
porary punishment where the souls of 
those who die depend on self-achieve-
ment, compassion and imagination to be 
prepared for redemption. 

“Splendid iSolation, athenS”
Curator: Cay Sophie Rabinowitz 
Centred around the designs of Ettore 
Sottsass, Cay Sophie Rabinowitz’s selec-
tion and presentation let the viewer pon-
der if and how creative activity, social 
practices, and aesthetic experience may 
be directed. For many artists in the show, 
a certain existing form offers a means by 
which to re-consider, re-form, re-imagine 
or even re-structure a momentary or life-
long place of inspiration. 

HOTEL PARADiES
Curator: Nadja Argyropoulou
The exceptional exhibition built by Nadja 
Argyropoulou is an allegory on death and 
what follows after it. Between the only 
common certainty that is death and the 
endless possibility that is after-life, there 
is a kind of terrible tension, the very spark 

 TRIVIA
	 Με	οδηγό	την	έμπνευση	
των	150	δημιουργών	
από	όλο	τον	κόσμο	
η	COSMOTE	Μέγας	
Χορηγός	της	έκθεσης,	
καλεί	το	κοινό	για	μια	
βόλτα	στη	σύγχρονη	
τέχνη	με	…ποδήλατο.	
Με	μια	απλή	διαδικασία,	
οι	φίλοι	της	2ης	
Μπιενάλε	την	ίδια	
στιγμή	που	αγοράζουν	
το	εισιτήριό	τους	για	
τον	«παράδεισο»	
στα	εκδοτήρια	της	
διοργάνωσης	στην	
Πλατεία	Νερού,	
μπορούν	να	διαλέξουν	
και	ένα	ποδήλατό,	που	
διαθέτει	η	COSMOTE	για	
μια	τρίωρη	ξενάγηση	
στην	παραλία	του	
Παλαιού	Φαλήρου.	
Με	την	πεποίθηση	ότι	
τον	«παράδεισο»	τον	
φτιάχνουμε	εμείς,	η	
εταιρία	καλεί	το	κοινό	
να	αναλάβει	την	ευθύνη	
του.	Έτσι,	εκτός	από	
την	καλοκαιρινή	σας	
διάθεση	στην	έκθεση	
μπορείτε	να	φέρετε	
και	παλιά	κινητά	
τηλέφωνα,	ηλεκτρικές	
και	ηλεκτρονικές	
μικροσυσκευές	αλλά	
και	συσκευασίες	από	
μέταλλο,	γυαλί	και	
πλαστικό	για	να	τα	
αφήσετε	στους	ειδικούς	
κάδους	ανακύκλωσης	
που	έχουν	τοποθετηθεί	
περιμετρικά	σε	όλη	την	
έκταση	της	έκθεσης.

  

 TRIVIA
 With the inspiration 
of	150	artists	from	
all over the world as 
a	guide,	COSMOTE	
Grand	Sponsor	of	the	
exhibition,	invites	
the public to tour 
contemporary	art,	
riding	….	a	bicycle.	
Through	a	simple	
procedure,	Biennale	
visitors,	while	
purchasing their tickets 
to “Heaven” at the 
exhibition	ticket	booth,	
they	can	also	choose	a	
bicycle	that	is	offered	
from	COSMOTE	for	a	
three-hour	tour.	For	
those	who	are	yet	
more	environmentally	
conscious,	COSMOTE	
provides	one	more	
opportunity	to	actively	
participate in the 
environment	protection.	
Therefore,	while	you	
bring	your	summer	
mood	to	the	exhibition,	
you	can	also	bring	your	
old	mobile	handsets,	
electric or electrical 
small	devices,	but	also	
devices	made	of	metal,	
glass	and	plastic,	and	
put it in the special 
recycle	bins	that	have	
been placed within the 
exhibition	site.	
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Τέχνη — Art

of everything that is: Desire. In this light, 
Paradise can be understood as “Desire 
unleashed”. Do not forget to get Sapro-
phytes 01, a unique edition containing all 
modern Greek pseudo-literature on vam-
pires and other monsters. 

HOW MANy ANGELS CAN DANCE 
ON THE HEAD OF A PiN?
Curator: Christopher Marinos
The exhibition traces the spiritual mean-
ing of paradise more as a “possibility” or 
“promise” within the daily spectre of life 
and less as a redemptive phenomenon 
located in an afterlife. Divided into three 
sections, the exhibition features works 
which together explore the idea of a 
domesticated heaven, adapted to human 
measures and limits. The first section 
looks at the way people conceive Paradise 
“through a broken nirror”. The second 
section corresponds to psychedelic jour-
neys, decadent dreams, theatrical gestures 
and utopian constellations; while the last 
one is symbolized by an overwhelming 
feeling of loneliness, a sense of foreboding 
melancholy. 

“HEAVEN” 2nd Athens Biennale 2009
Opening hours: Until 31/7 and from 
1/9-4/10: Tue-Sun, 12.00 – 00.00. 1-30/8: 
Wed-Sun, 12.00 – 00.00. Closed on Mon-
days & Tuesdays. The exhibition will be 
closed on 15 & 16/8. Duration: Until 4 
October 2009 Tickets: €12 (for one vis-
it to all the exhibitions). Reduced tickets: 
€8. For further information: 
www.athensbiennial.org/AB/heaven 

του ως εργαλείο οργάνωσης των έργων. Εκτός από ένα γεω-
γραφικά προσδιορισμένο μέρος, το Καθαρτήριο είναι μια 
ανθρώπινη κατάσταση, μια διαδικασία κάθαρσης ή πρόσκαι-
ρης τιμωρίας, όπου οι ψυχές εξαρτώνται από τα προσωπι-
κά τους επιτεύγματα, προκειμένου να προετοιμαστούν για 
την εξιλέωση. 

«ΕξΑΙΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝωΣΗ, ΑθΗΝΑ»
Επιμέλεια: Cay Sophie Rabinowitz 
Με κεντρικό άξονα τα σχέδια του Ettore Sottsass, η παρου-
σίαση της Cay Sophie Rabinowitz αφήνει στον θεατή να ανα-
λογιστεί αν και πώς η δημιουργική δραστηριότητα, οι κοι-
νωνικές πρακτικές και η αισθητική εμπειρία μπορούν να 
συγκροτηθούν. Για πολλούς καλλιτέχνες αυτής της ενότη-
τας, κάποια υπάρχουσα μορφή προσφέρει τα μέσα με τα 
οποία μπορούν να ξανασκεφτούν, να ανασχηματίσουν ή 
ακόμη και να αναδομήσουν έναν τόπο έμπνευσης. 

HOTEL PARADiES
Επιμέλεια: Νάντια Αργυροπούλου
Μια αλληγορία πάνω στο θάνατο και στο τι ακολουθεί μετά 
από αυτόν, είναι η εξαιρετική ενότητα που έχει χτίσει η 
Νάντια Αργυροπούλου. Ανάμεσα στη μόνη κοινή βεβαι-
ότητα που είναι ο θάνατος και την ατέρμονη πιθανότητα 
που είναι η-ζωή-μετά, υπάρχει ένα είδος τρομερής έντα-
σης, η ίδια η σπίθα όσων είναι: η εΕπιθυμία. Υπό το πρίσμα 
αυτό, ο παράδεισος μπορεί να γίνει κατανοητός, ως «επιθυ-
μία αποδεσμευμένη». Μην ξεχάσετε να πάρετε το Σαπρό-
φυτα 01, μια μοναδική έκδοση όπου συγκεντρώνεται ολό-
κληρη η νεοελληνική παραφιλολογία περί βρικολάκων και 
άλλων τεράτων.

ΠΟΣΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΟΡΕψΟΥΝ  
ΣΤΟ κΕφΑΛΙ ΜΙΑΣ κΑΡφΙΤΣΑΣ;
Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος
Η έκθεση αντιμετωπίζει τον Παράδεισο περισσότερο ως μία 
πιθανότητα ή υπόσχεση εντός της καθημερινής ζωής και 
λιγότερο ως ένα φαινόμενο μεταθανάτιας λύτρωσης. Χωρι-
σμένα σε τρεις ενότητες, τα έργα εξετάζουν την ιδέα ενός 
«εξημερωμένου» παραδείσου, προσαρμοσμένου στα ανθρώ-
πινα μέτρα και όρια. Η πρώτη ενότητα παρακολουθεί τον 
τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται τον Παράδεισο 
«μέσα από ένα σπασμένο καθρέφτη». Στη δεύτερη ενότη-
τα κυριαρχούν τα ψυχεδελικά ταξίδια και τα παρηκμασμένα 
όνειρα, ενώ η τελευταία χαρακτηρίζεται από ένα καθολικό 
συναίσθημα μοναξιάς, μία δυσοίωνη μελαγχολία. 

«HEAVEN» 2η Μπιενάλε της Αθήνας 2009
Ώρες λειτουργίας: Έως 31/7 και από 1/9-4/10: Τρ.- Κυρ., 
12.00 – 00.00. 1-30/8: Τετ.-Κυρ., 12.00 – 00.00. Δευτέρα & 
Τρίτη κλειστά. Η έκθεση θα παραμείνει κλειστή 15 & 16/8.
Διάρκεια: Μέχρι 4 Οκτωβρίου 2009
Εισιτήρια: €12 (για μία επίσκεψη σε όλες τις εκθέσεις). 
Μειωμένο: €8. Για περισσότερες πληροφορίες www.
athensbiennial.org/AB/heaven
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 TRIVIA
	 Αν	πάλι	ανήκετε	στην	
κατηγορία	των	φίλων	
της	υψηλής	τεχνολογίας	
και	θέλετε	να	δείτε	πώς	
μπορεί	να	συνδυαστεί	
με	την	τέχνη,	δεν	έχετε	
παρά	να	ξεναγηθείτε	
μέσω	των	συσκευών	
iPhone	που	διαθέτει	
η	COSMOTE	στους	
επισκέπτες.	Με	οδηγό	
το	«NOUS	GUIDE»,	ένα	
πρωτοποριακό	σύστημα	
πλοήγησης	κινητού	
τηλεφώνου	για	εκθέσεις	
τέχνης,	το	κοινό	
μπορεί	σε	ελληνικά	
ή	αγγλικά	να	μάθει	
περισσότερα	για	όλα	
τα	έργα	που	βρίσκονται	
στους	εσωτερικούς	
χώρους	της	έκθεσης	
(περισσότερες	
πληροφορίες	στο	 
www.nousguide.com).

 If	on	the	other	hand,	you	
are “high tech lovers” 
and	you	would	like	to	
see	how	technology	can	
be	merged	with	art,	you	
would	only	have	to	“take	
a tour” with the iPhone 
that	COSMOTE	offers	to	
the	visitors.	With	“NOUS-
Guide”,	a	pioneering	
guide for art exhibitions 
through the use of the 
mobile	phone,	the	public	
can	learn	more	about	
all the art pieces in 
both	Greek	and	English	
language	(for	more	
information,	visit:	 
www.nousguide.com).
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19 SEPTEMBER
KRUDER & DORFMEISTER, PAROV STELLAR 
Μία βραδιά με άρωμα από Αυστρία. Ένα από τα σημαντι-
κότερα ονόματα της electronica, το ντουέτο των Kruder & 
Dorfmeister θα εμφανιστεί live για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
Όταν ο Peter Kruder συνάντησε στις αρχές του ’90 τον Richard 
Dorfmeister μπήκε το πρώτο λιθαράκι που θα άλλαζε για 
πάντα την ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. To 1996 κυκλο-
φόρησαν το άλμπουμ σταθμός «Conversions» και δύο χρόνια 
αργότερα το αριστουργηματικό «The Kruder and Dorfmeister’s 
sessions». Ίδρυσαν τη δισκογραφική G-Stone και έκτοτε δεν 
σταμάτησαν ποτέ να ασχολούνται με παραγωγές. Για τον Parov 
Stelar, ίσως το σημαντικότερο ταλέντο που έχει να επιδείξει 
αυτή τη στιγμή η Αυστρία, δεν χρειάζονται συστάσεις αφού 
συγκαταλέγεται πλέον στα αγαπημένα ονόματα του ελληνικού 
κοινού. Αυτή τη φορά στις αποσκευές του έχει το «Shine» το 
τρίτο του άλμπουμ που συνδιάζει jazz και σoul στοιχεία, μόνο 
που αυτή τη φορά είναι μπλεγμένα με νέες γεύσεις και νέα 
συστατικά. [Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα]

A night with the atmosphere of Austria. One of the most impor-
tant names in electronica, the Kruder & Dorfmeister duet, will 
appear live in Greece for the first time, in an impressive audio-
visual show. When Peter Kruder met Richard Dorfmeister at the 
beginning of the ‘90s, it was an encounter than would change the 
history of electronic music forever. Their milestone album Con-
versions was released in 1996, followed two years later by the 
masterpiece The Kruder and Dorfmeister’s sessions. They estab-
lished the now-classic recording company G-Stone and have 
since never stopped producing albums, either for themselves or 
for other artists. Parov Stelar, perhaps the most important talent 
from Austria at the moment, does not require special introduc-
tions; in fact, he is already a favourite among the Greek public. 
This time, his luggage contains “Shine”, his third album which, 
like the previous ones, combines jazz and soul elements, but this 
time mixed with new flavours and new ingredients. [Melina Merk-

ouri Rocks Theatre, Athens]

8 SEPTEMBER
MGMT + MORE 
AcTS TbA 
Ίσως το πιο hot όνομα 
αυτή τη στιγμή! Το ντουέ-
το των Αμερικανών νεοχί-
πιδων Ben Goldwasser και 
Andrew VanWyngarden ή 
αλλιώς οι MGMT, έρχονται 
στην Αθήνα με το ντεμπού-
το άλμπουμ τους «Oracular 
Spectacular» στις αποσκευ-
ές του και τις επιτυχίες 
που τους έκαναν γνωστούς 
όπως τα «Kids» και «Time To 
Pretend» για να απογειώσουν 
το κοινό τους σε μια βρα-
διά που αναμένεται να θυμί-
ζει πολύχρωμο ψυχεδελι-
κό πάρτι! Οι MGMT έχουν 
καταφέρει σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα να απο-
σπάσουν δεκάδες βραβεία 
και διακρίσεις. Το περιοδικό 
«Rolling Stone» τους συμπε-
ριέλαβε στους 10 καλλιτέ-
χνες που έπρεπε οπωσδή-
ποτε να ακούσεις, σε δημο-
ψήφισμα του BBC για τον 
καλύτερο ήχο της χρονιάς 
ήρθαν 9οι, ενώ στο διάση-
μο ιντερνετικό ραδιόφω-
νο Last.fm ήταν ένα από τα 
πιο πολυπαιγμένα γκρουπ 
της χρονιάς. Αυτή τη στιγ-
μή ετοιμάζουν την καινούρ-

EVENTS
LIVE

Μουσική — Music
By Rubini Diamantopoulos

Parov Stellar

MGNT

για τους δουλειά, υλικό από 
την οποία είναι πολύ πιθα-
νό να ακούσουμε στη συναυ-
λία τους στην Αθήνα. [Τεχνό-

πολις, Αθήνα]

Perhaps the hottest name 
right now! The duet of 
American neo-hippies Ben 
Goldwasser and Andrew 
VanWyngarden, aka MGMT, 
are coming to Athens with 
their debut album Oracu-
lar Spectacular, as well as the 
hits that made them famous, 
such as “Kids” and “Time To 
Pretend”, to thrill their fans 
in a night that promises to be 
a multi-colour psychedelic 
party! MGMT have received 
dozens of awards and dis-
tinctions in a very short peri-
od of time. Rolling Stone 
magazine included them in 
a list of 10 must-hear art-
ists for 2008, they came 9th 
in a BBC vote for the best 
sound of the year, and they 
were one of the most-played 
groups of the year in the 
famous internet radio station 
Last.fm. They are currently 
preparing their new album, 
and they might be playing 
parts of it at their concert in 
Athens.    
[Technopolis, Athens]
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2 SEPTEMBER
JOSS STONE
Την έχουν αποκαλέσει «νεότερη ντίβα της soul» και όχι άδι-
κα. Η Joss Stone είναι μία από τις πιο χαρισματικές και νεα-
ρότερες φωνές της soul με πωλήσεις δίσκων που αγγί-
ζουν τα δέκα εκατομμύρια παγκοσμίως να το πιστοποι-
ούν. Η Joss Stone γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 
και δεν άργησε να ερωτευτεί τη φωνή της Aretha Franklin 
και μέσα από αυτή να μυηθεί και η ίδια στη soul. Το 2003 
κυκλοφορεί το ντεμπούτο της με τίτλο «The Soul Sessions», 
το οποίο έγινε τριπλά πλατινένιο στη γενέτειρά της και 
χρυσό στις ΗΠΑ. Ακολούθησε το «Mind, Body & Soul» το 
2004, το πρώτο της άλμπουμ με δικές της συνθέσεις, το 
οποίο έγινε επίσης τριπλά πλατινένιο στη Μεγ. Βρετανία 
και πλατινένιο σε Αμερική και Ευρώπη. Τρία χρόνια αργό-
τερα, κυκλοφορεί το «Introducing Joss Stone», το οποίο 
μπήκε κατευθείαν στο νούμερο 2 στα charts του Billboard 
κάνοντας την, τη νεότερη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα με την 
υψηλότερη είσοδο στο συγκεκριμένο chart. 
[Θέατρο Παλλάς, Αθήνα]

It is no coincidence that she has been called the “youngest 
soul diva”. Joss Stone really is one of the most charismatic 
and youngest voices of soul music, with album sales of almost 
ten million globally to prove it. Joss Stone was born at the 
end of the 1980s and soon fell in love with the voice of Aretha 
Franklin, her introduction to soul music. Her debit album, 
titled “The Soul Sessions” was released in 2003 and became 
a triple platinum in her homeland and a gold album in the 
USA. This was followed by “Mind. Body & Soul” in 2004, the 
first album with her own songs, which was also a triple plati-
num in Great Britain and a platinum album in America and 
Europe. “Introducing Joss Stone” came out three years later, 
going directly to number 2 of the Billboard charts, and mak-
ing her the youngest British artist with the highest entry in 
that chart. [Palace Theatre, Athens]

24 SEPTEMBER
VANESSA MAE
Πέντε χρόνια μετά την 
τελευταία της επίσκεψη 
στην Αθήνα, η Vanessa Mae 
επιστρέφει στο Ηρώδειο. 
Αυτή τη φορά, η «βασί-
λισσα του βιολιού» όμως 
θα έχει μαζί της μία μπά-
ντα με έξι μουσικούς, μία 
ορχήστρα, καθώς και μια 
μεγάλη ομάδα τεχνικών, 
απαραίτητη για την παρου-
σίαση ενός μοναδικού show 
που έρχεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα. Όσες 
φορές και αν έχει επισκε-
φτεί την χώρα μας πάντα 
οι συναυλίες της είναι sold 
out και το ίδιο αναμένε-
ται να γίνει και σε αυτή 
την εμφάνισή της κατά την 
οποία η Mae θα μας ταξι-
δέψει με Μπαχ, Μπετόβεν, 
Μπράμς, Βιβάλντι αλλά 
και tango, ινδική μουσική 
kai pop τραγούδια. Όλα τα 
απογειώνει με το μοναδικό 
ηλεκτρικό βιολί της και με 
τις δυνατές ιδέες ενορχή-
στρωσης.  Δεν είναι τυχαίο 
ότι έχει πουλήσει περισ-
σότερα από 10 εκατομμύ-
ρια δίσκους, έχει κερδίσει 
40 International Platinum 

Vanessa Mae

Joss Stone

Awards και οι παρτιτούρες 
της αριθμούν πάνω από 
8 εκατομμύρια αντίτυπα! 
[Ηρώδειο, Αθήνα]

Five years after her last vis-
it to Athens, Vanessa Mae 
returns, this time to the 
Herodion; for this show, the 
violin Queen will be accom-
panied by a band of six 
musicians, an orchestra and 
a large team of technicians, 
to present a unique show for 
the first time in Greece. No 
matter how many times she 
visits the country, her con-
certs are always sold out, 
and the same is expected this 
time. Vanessa Mae will enter-
tain her fans with pieces by 
Bach, Beethoven, Brahms, 
Vivaldi, as well as tango, 
Indian music and pop songs. 
These disparate pieces are 
brought together thanks to 
her unique electronic vio-
lin and powerful orchestra-
tion ideas. It is no coinci-
dence that she has sold more 
than 10 million albums, won 
40 International Platinum 
Awards, and that there are 
more than 8 million copies 
of her music scores! [Herodi-

on, Athens]
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11 SEPTEMBER
ARcHIVE 
Η ιστορία της μουσικής κολεκτίβας που ακούει στο όνο-
μα Archive ξεκινά το 1994 από τους Darius Keeler και Danny 
Griffiths. Ίσως για αυτό ο ήχος των Archive να μην είναι πότε 
ο ίδιος από άλμπουμ σε άλμπουμ. Από τον άκρως ηλεκτρο-
νικό και downtempo ήχο του παρθενικού «Londinium» μέχρι 
το πιο πρόσφατο «Controlling Crowds», η μουσική τους έχει 
μεταβληθεί αρκετές φορές. Το «You All Look the Same to 
Me» του, με το σχήμα να κάνει στροφή από την ηλεκτρονι-
κή μουσική σε πιο rock μονοπάτια, μπολιάζοντάς τα όμως 
με trip hop και electronica στοιχεία. Ακολούθησε το  «Noise» 
το 2004 και μέσω του «Fuck U», ο ύμνος κατά του George 
W. Bush, οι Archive γνώρισαν τεράστια επιτυχία στην Ευρώ-
πη. Το 2006 σηματοδότησε την αποχώρηση του Craig Walker 
και την κυκλοφορία του «Lights». Και φτάνουμε στο 2009 και 
την κυκλοφορία του «Controlling Crowds», ενός δίσκου που 
σηματοδότησε την επιστροφή του σχήματος τόσο στην κορυ-
φή των charts όσο και στην Ελλάδα.  [Θέατρο Badminton, Αθήνα]

The history of the musical collective known as Archive started in 
1994, with Darius Keeler and Danny Griffiths, two exceptional 
synth maniacs whose influences range from trip hop to progres-
sive rock. Perhaps this is also why Archive’s sounds are never the 
same from album to album. From the completely electronic and 
downtempo sounds of their first album “Londinium” to the 
more recent “Controlling Crowds”, their music has altered 
many times. In “You All Look the Same to Me”, the group 
turned away from electronic music to more rock tunes, but 
infused with trip hop and electronica elements. This was fol-
lowed by “Noise” in 2004, while “Fuck U”, the hymn against 
George W. Bush, made Archive a tremendous success in 
Europe. 2006 was marked by the departure of Craig Walker 
and the album “Lights”. “Controlling Crowds” came out in 
2009, marking the group’s return both to the top of the charts 
and to Greece.  [Badminton Theatre, Athens]

18 SEPTEMBER
ΑMADOU & MARIAM
Το τυφλό ζευγάρι των 
Amandou & Mariam είναι το 
σημαντικότερο συγκρότη-
μα που βγήκε από την Αφρι-
κή τα τελευταία χρόνια. Η 
ιστορία τους θυμίζει σενά-
ριο για ταινία, αφού γνωρί-
στηκαν και ερωτεύτηκαν σε 
σχολή τυφλών και στη συνέ-
χεια ξεπερνώντας εμπό-
δια και δυσκολίες κατάφε-
ραν να γίνουν σταρς διεθνούς 
φήμης και πρέσβεις της μου-
σικής παράδοσης του Μαλί 
σε όλο το κόσμο. Η καριέ-
ρα τους απογειώθηκε όταν 
γνώρισαν τον Manu Chao, ο 
οποίος θαύμαζε τη μουσική 
τους και το 2003 τους συνά-
ντησε στο Παρίσι για να ξεκι-
νήσουν μαζί τα sessions για 
το album τους «Dimanche à 
Bamako», το οποίο γνώρισε 
μεγάλη εμπορική επιτυχία, 
τους έκανε γνωστούς σε όλο 
τον κόσμο και πούλησε εκα-
τοντάδες χιλιάδες αντίτυπα. 
Οι Amadou & Mariam έχουν 
κάνει περιοδείες σε όλο τον 
κόσμο, έχουν εμφανιστεί 
στα φεστιβάλ του WOMAD 
και του Glastonbury αλλά 
και σε αμερικανικά φεστι-

βάλ, όπως το Coachella και το 
Lollapalooza. Στην Ελλάδα θα 
τους δούμε για πρώτη φορά. 
[Κηποθέατρο Παπάγου, Αθήνα]

The blind couple of Amadou 
& Marian is the most impor-
tant group to come out of 
Africa in the last few years. 
Their story is like a film script, 
since they met and fell in love 
at a college for the blind, and 
were able to overcome many 
obstacles and difficulties, 
becoming international stars 
and ambassadors for the music 
of Mali throughout the world. 
Their career really took off 
when they met Manu Chao, 
who admired their music and 
joined them in Paris in 2003 to 
start sessions for their album 
“Dimanche à Bamako”, which 
was a great commercial suc-
cess, made them famous all 
over the world and sold hun-
dreds of thousands of cop-
ies. Amadou & Mariam have 
toured all over the world, they 
have appeared at the WOMAD 
and Glastonbury festivals, as 
well as American festivals such 
as Coachella and Lollapalooza. 
They are appearing for the first 
time in Greece. [Papagou The-

atre, Athens]

Archive

Amadou & Mariam

04/9
PETRAS INTERNATIONAL 
FESTIVAL 2009: GREEK 
ALTERNATIVE DAy  
Συμετέχουν οι: Closer, Matisse, Film, 
Rosebleed, Transistor, Sunny Side Of 
The Razor, The Fuzzy Nerds και Zebra 
Tracks. [Θέατρο Πέτρας, Αθήνα]

With: Closer, Matisse, Film, Rose-
bleed, Transistor, Sunny Side Of The 
Razor, The Fuzzy Nerds and Zebra 
Tracks. [Petras Theatre, Athens]

03/8
ELENI TSALIGOPOULOU, 
GIORGOS ANDREOU, MANOLIS 
KARANTINIS 
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου συναντιέ-
ται με τον Γιώργο Ανδρέου και τον 
Μανώλη Καραντίνη για μια μουσική 
περιπλάνηση, σε τραγούδια αγαπημέ-
να… [Αττικό Άλσος, Αθήνα]

Eleni Tsaligopoulou meets Giorgos 
Andreou and Manolis Karantinis for 
a musical tour of favourite songs…
[Attiko Alsos, Athens]

02/9
PETRAS INTERNATIONAL 
FESTIVAL 2009: ONE STEP 
AHEAD, GLASS WORLD 
Ώρα έναρξης 9:00 μ.μ. Η προπώληση 
εισιτηρίων θα γίνεται στο Cine Πετρού-
πολις, Λ. Πετρουπόλεως 168 -  210 
5012391. [Θέατρο Πέτρας, Αθήνα]

Opening 9 p.m. Tickets sold in 
advance at Cine Petroupolis, 
168, Petroupoleos Ave. -  210 
5012391. [Petras Theatre, Athens]

02/9
GIANNIS KOTSIRAS, RALLIA 
cHRISTIDOU, MyRONAS 
STRATIS  
O Γιάννης Κότσιρας στήνει ένα συναυ-
λιακό πρόγραμμα με τις πρόσφατες 
επιτυχίες του και τραγούδια από την 
προσωπική του δισκογραφία. [Κηπο-
θέατρο Παπάγου, Αθήνα]

Giannis Kotsiras in a concert with 
recent hits and songs from his per-
sonal discography.  [Papagou The-
atre, Athens]

06/8
FILIPPOS PLIATSIKAS 
+ Mc yINKA  
Με τραγούδια της πρόσφατης δισκο-
γραφίας του, αλλά και τα παλαιότερα 
από την εποχή των Πυξ- Λαξ, θα υπο-
δεχτεί ο Φίλιππος Πλιάτσικας το κοινό 
του. [Αττικό Άλσος, Αθήνα]

Filippos Pliatsikas will welcome 
his fans with songs from his recent 
albums and with older hits from his 
time as a member of Pyx Lax.  
[Attiko Alsos, Athens]

03/8 - 18/9

IN
bR
IEF

05/9
TRIFONO 
Mια σύγχρονη ματιά σ’ ένα ευρύ 
ρεπερτόριο που περιλαμβάνει τρα-
γούδια από Pink Floyd, Beatles και 
Σαββόπουλο μέχρι Χατζιδάκι και 
Θεοδωράκη. [Θέατρο Αιξώνης, Αθή-
να]

A modern look at a broad repertoire 
including songs from Pink Floyd, 
the Beatles and Savvopoulos to 
Hajidakis and Theodorakis. [Exoni 
Theatre, Athens]

09/9 22nd ViRonaS MuniciPal 
FESTiVal SOKRATIS MALAMAS
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου 
Βύρωνα ο Σωκράτης Μάλαμας θα 
ερμηνεύσει γνωστές και αγαπημέ-
νες επιτυχίες του. [Θέατρο Βράχων 
«Μελίνα Μερκούρη», Αθήνα]

Sokratis Malamas will play old and 
new favourite songs during the 
Vironas Municipality festival. [Melina 
Merkouri Rocks Theatre, Athens]

12/9  22nd ViRonaS MuniciPal 
FESTiVal - 7th cOUNTRy MUSIc 
FESTIVAL 
Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της 
country μουσικής στην Ελλάδα, ο 
Νίκος Γκαραβέλας, στο 7ο Country 
Music Festival. [Θέατρο Βράχων 
«Μελίνα Μερκούρη», Αθήνα]

The most important representative 
of country music in Greece, Nikos 
Garavelas, at the 7th Country Music 
Festival. [Melina Merkouri Rocks 
Theatre, Athens]

11/9  22nd ViRonaS MuniciPal 
FESTiVal bAbIS STOKAS    
Ο πρώην Πυξ Λαξ, Μπάμπης Στόκας 
θα βρεθεί στη σκηνή του θεάτρου 
Βράχων για μια συναυλία που δεν 
θα αφήσει ασυγκίνητους τους fans 
του. [Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερ-
κούρη», Αθήνα]

Former Pyx Lax member Babis 
Stokas will appear at the Rocks 
theatre for a concert that is certain 
to appeal to all of his fans. [Melina 
Merkouri Rocks Theatre, Athens]

18/922nd ViRonaS 
MuniciPal FESTiVal 
AcTIVE MEMbER  
Το γκρουπ που όρισε τη low bap σκη-
νή στην Ελλάδα, οι Active Member 
ζωντανά στο θέατρο Πέτρας. [Ώρα 
έναρξης 9:00 μ.μ. Θέατρο Πέτρας, 
Αθήνα]

The group that defined the low bap 
scene in Greece, Active Member, 
live at the Petras theatre. [Doors 
open 9.00 pm – Petras Theatre, 
Athens]

16/922nd ViRonaS MuniciPal 
FESTiVal  THANASSIS 
PAPAKONSTANTINOU      
Ο εξαιρετικά αγαπητός Θανάσης 
Παπακωνσταντίνου θα βρεθεί στη 
σκιά του θεάτρου Βράχων για να 
ερμηνεύσει παλιές και νέες επιτυχίες 
του. [Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερ-
κούρη», Αθήνα]
Beloved Thanassis Papakonstanti-
nou will appear in the shadow of the 
Rocks theatre, to present his old and 
new hits. [Melina Merkouri Rocks The-
atre, Athens]

14/9 
30 yEARS GIANNIS KOUTRAS        
Συμμετέχουν: Θάνος Μικρούτσικος, 
Λ. Μαχαιρίτσας, Β. Παπακ/νου, Μ. 
Μητσιάς, Γ. Κότσιρας, Δ. Τσακνής, Κ. 
Μακεδόνας  [Θέατρο Βράχων «Μελίνα 
Μερκούρη», Αθήνα]

Artists: Thanos Mikroutsikos, Lavrentis 
Macheritsas, Vassilis Papakonstanti-
nou, Manolis Mitsias, Giannis Kotsiras, 
Dionysis Tsaknis, Kostas Makedonas, 
and others. Concert, Theatre. [Melina 
Merkouri Rocks Theatre, Athens]

Giannis Kotsiras

Μatisse

Babis Stokas Active Member

Thanassis Papakonstantinou

Filippos Pliatsikas 
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01. Το χειροπιασΤο 
Internet
Η εξέλιξη της ψηφιακής 
τεχνολογίας σύντομα θα επι-
τρέψει την πλήρη αλληλε-
πίδραση του κόσμου μας με 
αυτόν του Internet. Φαντα-
στείτε να τραβάμε ένα video 
της περιοχής που βρισκόμα-
στε με ένα Smartphone και 
τότε αυτόματα και σε πραγ-
ματικό χρόνο να εμφανίζο-
νται πάνω στην εικόνα διάφο-
ρες πληροφορίες σχετικά με 
το μέρος, όπως για παράδειγ-
μα εστιατόρια, τουριστικές 
πληροφορίες, χάρτες, αλλά 
και διαφημίσεις. Το ίδιο μπο-
ρεί να συμβεί και με διάφο-
ρα αντικείμενα. Εάν βιντεο-
σκοπήσουμε ένα κουτί Coca-
Cola μπορεί να εμφανιστούν 
κοντινοί αυτόματοι πωλη-
τές με τη θέση τους να κατα-
γράφεται σε έναν χάρτη έτσι 
ώστε να ξέρουμε προς τα πού 
να πάμε. Το τελευταίο κομ-
μάτι, της εξελιγμένης πλοή-
γησης, ήδη υλοποιείται από 
την υπηρεσία Google Latitude 
όπου σε έναν χάρτη αποτυ-
πώνονται η θέση μας αλλά 
και οι θέσεις των φίλων μας 
με δυνατότητα επικοινωνίας, 
προσκλήσεων σε δραστηριό-
τητες κ.λπ.

02. ο ανΤικαΤασΤα-
Τησ Του ADSL
Είναι θέμα χρόνου οι ενσύρ-
ματες ταχύτητες πρόσβα-
σης στο Internet να αναβαθμι-
στούν σημαντικά. Το VDSL2 
προσφέρει μέγιστες πραγ-
ματικές ταχύτητες 50Mbps 
– 100Mbps και προορίζεται 
να αντικαταστήσει το ADSL, 
ενώ θα απαιτήσει αντικατά-
σταση του υπάρχοντος τηλε-
πικοινωνιακού εξοπλισμού. 
Το σχέδιο ανάπτυξης δικτύ-
ου οπτικών ινών στην Αθή-
να προβλέπει ένα εκατομμύ-
ριο συνδέσεις Fiber To The 
Home (FTTH) στα επόμε-
να χρόνια. Εάν υλοποιηθούν 
οι προβλέψεις θα έχουμε στη 
διάθεσή μας ένα ταχύτατο 
και αξιόπιστο δίκτυο μετα-
φοράς φωνής, δεδομένων και 
εικόνας υψηλών ταχυτήτων, 
300Mbps – 1Gbps, εναλλα-
κτικό του υπάρχοντος δικτύ-
ου χαλκού, το οποίο θα μπο-
ρεί να προσφέρει ταχύτατη 
πρόσβαση στο Internet αλλά 
και θα υλοποιήσει υπηρεσί-
ες τηλεόρασης υψηλής ευκρί-
νειας μέσω IP, αναπαραγω-
γή ταινιών και παιχνιδιών σε 
πραγματικό χρόνο και πλού-
σιο περιεχόμενο στο δικτυω-
μένο σπίτι.

TAngibLe inTerneT
The evolution of digi-
tal technology will soon 
allow for complete interac-
tion between our world and 
that of the Internet.  Imagin 
recording a video of the area 
that we are in with a Smart-
phone, and various informa-
tion about the place auto-
matically appearing in real 
time on the screen, such as 
nearby restaurants, tour-
ist information, maps and 
advertisements. The same 
can apply to various objects. 
If, for example, we video a 
can of Coca-Cola, the screen 
can show us nearby vend-
ing machines marked on a 
map, so that we know where 
to go to find them. This last 
part, advanced navigation, 
is already implemented by 
the Google Latitude service, 
in which a map shows our 
position and the locations of 
our friends, with options for 
communication, invitations 
to activities, etc.

The repLAcemenT of ADSL
The significant upgrading of 
wired Internet access speeds 
is just a matter of time. 
VDSL2 offers maximum real 
speeds of between 50Mbps 
and 100Mbps and is to 
replace ADSL; existing tele-
communications equipment 
will also have to be replaced. 
The plan for development 
of a fiber-optic network in 
Athens foresees one million 
Fiber To The Home (FTTH) 
connections in the next few 
years. If these forecasts come 
true, we will have a very 
fast voice, data and image 
high speed transfer network, 
300Mbps to 1Gbps, which 
will provide an alternative to 
the existing copper network 
and will be able to provide 
rapid Internet access, as well 
as high definition television 
services over IP, film and 
game reproduction in real 
time and rich content for the 
networked home.
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παρα Την οποια οικονομικη κριση Τα εργασΤηρια Των μεγαλων εΤαιρειων 
Τεχνολογιασ δουλευουν πυρεΤωδωσ για νεεσ Τεχνολογιεσ και προϊονΤα που θα 
κανουν Τον κοσμο Των Ταινιων επισΤημονικησ φανΤασιασ πραγμαΤικοΤηΤα. 
οπωσ ισωσ μπορειΤε να μανΤεψεΤε οι περισσοΤερεσ Τεχνολογιεσ και προϊονΤα  
που θα σασ αναφερουμε επαφιενΤαι σΤο inTerneT, Το οποιο συνΤομα 
αναμενεΤαι να γινει αρκεΤα πιο χειροπιασΤο και αλληλεπιδρασΤικο. 

 
Despite the economic crisis, the laboratories of major technology companies 
are working feverishly on new technologies anD proDucts that will make the 
worlD of sci-fi movies a reality. as you have probably alreaDy guesseD, most of the 
technologies anD proDucts we are about to present are relateD to the internet, 
which is soon expecteD to become significantly more tangible anD interactive.

Τεχνολογία — Tech
By Giorgos Kourkoutas

The TechnoLogieS
THAT WILL CHANGE OUR LIVES      
οι Τεχνολογιεσ που 
θα αλλαΞουν Τη Ζωη μασ
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03. ινΤερνεΤ  
χωρισ καλωδια
Και οι ασύρματες επικοι-
νωνίες μπαίνουν σιγά-σιγά 
στο παιχνίδι της διασκέδα-
σης, του κινητού Internet και 
της TV. Όταν αναφερόμα-
στε σε ασύρματες επικοινωνί-
ες εννοούμε την κινητή τηλε-
φωνία, το Wi-Fi, αλλά και τις 
επικοινωνίες μικρής απόστα-
σης. Η πρόσβαση στο Internet 
μέσω των δικτύων κινη-
τής τηλεφωνίας 3G αναμέ-
νεται να αυξηθεί δραματικά. 
Σήμερα έχουμε ονομαστικές 
ταχύτητες έως 7Mbps μέσω 
τεχνολογιών HSDPA ενώ ήδη 
έχουν αρχίσει να υλοποιού-
νται ταχύτητες έως 21Mbps 
(HSPA). Στις ασύρματες 
τεχνολογίες μικρών απο-
στάσεων όπου κυριαρχεί το 
Bluetooth, οι τεχνολογίες που 
θα κάνουν παιχνίδι είναι το 
UltraWideBand και το RFID. 
To UltraWideBand θα έκανε 
πραγματικότητα το ασύρματο 
USB ενώ τo RFID προσφέρει 
αυτόματη αναγνώριση δια-
φόρων αντικειμένων, τα κλει-
διά μας ή ένα βιβλίο π.χ., τα 
οποία θα εκκινούν διάφορες 
ιντερνετικές και υπολογιστι-
κές λειτουργίες.

05. συνδεδεμενεσ 
Τηλεορασεισ
Οι επίπεδες τηλεοράσεις 
ενσωματώνουν έναν ισχυ-
ρό επεξεργαστή, χρήσιμο 
για τις διάφορες λειτουργί-
ες επεξεργασίας της ψηφι-
ακής εικόνας. Ο επεξεργα-
στής αυτός όλα δείχνουν ότι 
θα χρησιμοποιηθεί και για 
άλλες δουλειές, όπως για 
παράδειγμα πρόσβαση στο 
Internet όσο και για ανα-
παραγωγή ψηφιακού video 
απλής και υψηλής ανάλυ-
σης. Ήδη πολλές επίπε-
δες τηλεοράσεις ενσωματώ-
νουν θύρα Ethernet και ειδι-
κό λογισμικό, το οποίο μπο-
ρεί να αναπαράγει ταινί-
ες σε μορφή Dvix-Xvid και 
MPEG, οι οποίες υπάρχουν 
σε κάποιον υπολογιστή στο 
τοπικό μας δίκτυο. Επίσης 
μερικά καινούργια μοντέ-
λα προσφέρουν Widgets, 
μικρές εφαρμογές οι οποί-
ες προσφέρουν πρόσβαση 
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες 
του Internet (ειδήσεις, και-
ρός κ.λπ.), ενώ στο μέλλον 
αναμένεται οι τηλεοράσεις 
να μπορούν να αναπαρά-
γουν video από τα videoclub 
του Internet. 

04. η αισθηση 
Τησ αφησ
Όπως και να το κάνουμε 
ένα περιβάλλον αφής δίνει 
άλλο αέρα στην επαφή μας 
με τον εκάστοτε ψηφιακό 
κόσμο, κάνοντάς την άμε-
ση, απλή και διασκεδαστι-
κή. Στις φορητές συσκευ-
ές στην κυριολεξία γίνεται 
ένας αγώνας δρόμου για το 
ποιος θα αντιγράψει καλύ-
τερα το περιβάλλον εργα-
σίας του iPhone και παρότι 
δεν το έχει καταφέρει κανέ-
νας μέχρι στιγμής, αυτό 
σημαίνει εξέλιξη και αντα-
γωνισμός με την αγορά να 
έχει γεμίσει αρκετές καλές 
φορητές συσκευές αφής. 
HP, Asus, MSI έχουν παρου-
σιάσει μοντέλα με ένα περι-
βάλλον εργασίας αφής, 
ενώ η Microsoft έχει ήδη 
παρουσιάσει το Surface, ένα 
αλληλεπιδραστικό τραπέ-
ζι για το σαλόνι μας με οθό-
νη αφής, το οποίο επιτρέ-
πει διασκεδαστικά παιχνί-
δια, πρωτότυπη επεξερ-
γασία και εμφάνιση φωτο-
γραφιών, αλλά και αυτόμα-
τη αναγνώριση ψηφιακών 
συσκευών μόλις ακουμπή-
σουν πάνω του.

06. e-bookS και 
βιβλια με αφηγηση 
Τα ψηφιακά βιβλία και τα 
ηχητικά βιβλία με αφήγηση 
ηθοποιών είναι στην Αμερική 
ένα καυτό θέμα που υπόσχε-
ται να φέρει τα πάνω-κάτω 
στην αγορά βιβλίων. Ήδη το 
Amazon μπήκε έμμεσα στο 
χώρο της έκδοσης βιβλίων 
με την εμφάνιση του Kindle. 
Το Kindle είναι αυτή τη στιγ-
μή το πιο γνωστό e-Book της 
αγοράς, ενώ υπάρχουν και 
άλλες, λιγότερο γνωστές προ-
τάσεις. Τα e-Book έχουν μια 
μεγάλη οθόνη τεχνολογί-
ας e-ink, που μοιάζει αρκε-
τά σε αίσθηση με το χαρτί του 
βιβλίου και τα απαραίτητα 
πλήκτρα πλοήγησης. 
Η Audible προσφέρει χιλιά-
δες βιβλία τα οποία τα αφη-
γούνται γνωστοί ηθοποι-
οί δίνοντας έναν άλλο αέρα 
στο θέμα του βιβλίου. Δυστυ-
χώς όλα αυτά τα συναρπαστι-
κά αφορούν όσους μπορούν 
να διαβάσουν και να κατα-
λάβουν την αγγλική γλώσσα. 
Στη χώρα μας έχουν αρχίσει 
κάποιες προσπάθειες εμφάνι-
σης ψηφιακών βιβλίων, κυρί-
ως από τις εκδόσεις Καστα-
νιώτη.  

WireLeSS inTerneT
Wireless communication is 
also gradually entering the 
entertainment game, mobile 
Internet and TV. Wireless 
communication includes 
mobile telephony, Wi-Fi 
and small-distance commu-
nications. Internet access 
through 3G mobile telepho-
ny networks is expected to 
increase dramatically. Today 
we have nominal speeds up 
to 7Mbps through HSDPA 
technologies, while speeds of 
up to 21Mbps have already 
started to be implemented 
(HSPA). The new technol-
ogies to come into play in 
small-distance wireless com-
munication, currently domi-
nated by Bluetooth technol-
ogy, are UltraWideBand and 
RFID. UltraWideBand would 
make wireless UB a real-
ity, while RFID offers auto-
matic recognition of various 
objects, such as our keys, or 
a book, automatically start-
ing up various Internet and 
computer functions.

inTerconnecTeD TV SeTS
Flat-screen television sets 
incorporate a powerful pro-
cessor, useful for various dig-
ital image processing func-
tions. It seems that this pro-
cessor will also be used for 
other tasks, such as Internet 
access and reproduction of 
low and high definition digi-
tal video. Many flat-screen 
TVs already incorporate an 
Ethernet port and special 
software, which can repro-
duce Dvix-Xvid and MPEG 
films that are located on a 
computer in the local net-
work. Also, some new mod-
els offer Widgets, small 
applications that provide 
access to specific Internet 
services (news, weather, etc.), 
while in the future televi-
sions are expected to be able 
to reproduce videos from 
Internet video clubs. 

The SenSe of Touch
Whichever way we look at 
it, a tactile environment 
makes a great difference to 
our contact with any digital 
world, making it direct, sim-
ple and entertaining.  There 
is literally a race going on 
in the portable device sec-
tor, for the company that 
will provide the best copy 
of the iPhone working envi-
ronment; although no-one 
has succeeded so far, this 
means evolution and com-
petition, and the market has 
produced several good por-
table touch-screen devices. 
HP, Asus and MSI have pre-
sented models with a tactile 
working environment, while 
Microsoft has already pre-
sented Surface, an interac-
tive living room table with 
a touch-screen, incorporat-
ing fun games, original pro-
cessing and photo printing, 
as well as automatic identi-
fication of digital devices as 
soon as they touch the sur-
face.

e-bookS  
AnD AuDio bookS 
Digital books and audio 
books narrated by actors are 
a hot topic in the U.S., and 
promise to bring a revolu-
tion to the book market. 
Amazon has already entered 
the publishing field indi-
rectly, by presenting Kin-
dle. Kindle is currently the 
most famous e-Book on the 
market, while there are also 
other, less well-known simi-
lar products. e-Books have a 
large e-ink technology screen 
that looks quite similar to 
the pages of a book, plus the 
necessary navigation keys. 
Audible offers thousands of 
books narrated by famous 
actors, providing a different 
view of the world of books. 
Unfortunately all of these 
exciting developments are 
only for people who can read 
and understand the English 
language. Some efforts to 
produce digital books have 
started in Greece, too, main-
ly by Kastaniotis publishers.

03 04
05 06
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iphone 3gS
Ό,τι και να πούμε για το iPhone 
λίγο θα είναι. Έφερε τα πάνω-κάτω 
στα Smartphones με ένα απίστευ-
το περιβάλον εργασίας με βάση την 
αφή. Το τρίτο iPhone με την ονομα-
σία 3GS έχει ταχύτερο επεξεργαστή 
από το iPhone 3G, καλύτερο επεξερ-
γαστή γραφικών 3D, τραβάει βίντεο, 
έχει πυξίδα, δέχεται φωνητικές 
εντολές, ενώ όλα τα iPhone και iPod 
Touch μιλάνε και γράφουν ελληνικά 
με την έκδοση 3.0 του λειτουργικού 
συστήματος.  
We can’t say enough about the new 
iPhone. It has revolutionized the 
world of Smartphones with an incredi-
ble touch-based working environment. 
The third iPhone, named 3GS, has 
a faster processor than the iPhone 
3G, a better 3D graphics processor, 
it records video, it has a compass, it 
takes voice commands, and all iPhone 
and iPod touch devices speak and 
write in Greek using version 3.0 of the 
operating system.  

pALm pre
Το Palm Pre είναι ένα Smartphone της κλάσης του 
iPhone με παρεμφερές περιβάλλον εργασίας και ένα 
ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα που βασίζεται  
στο Linux. Είναι πλήρως εξοπλισμένο, ενώ δεν του 
λείπει το συρόμενο πληκτρολόγιο. Ήδη κυκλοφορεί 
στην Αμερική και αναμένεται στην Ευρώπη προς το 
τέλος του χρόνου. 
Palm Pre is an iPhone-class Smartphone with a simi-
lar working environment and a brand-new, Linux-based 
operating system. It is fully-equipped, including a drop-
down keyboard. It is already available in America and 
is expected in Europe towards the end of the year.

nokiA n97
To κορυφαίο Smartphone της Nokia έχει οθόνη αφής και συρόμε-
νο πληκτρολόγιο, ενώ είναι εξοπλισμένο σαν αστακός. Ακολουθεί το 
ρεύμα της εποχής με την αρχική οθόνη να μπορεί να παραμετροποιη-
θεί κατά βούληση από τον χρήστη με πολλά widgets. Κυκλοφορεί ήδη 
στην Ελλάδα. 

Nokia’s top Smartphone has a touch-screen and a drop-down key-
board, plus all sorts of equipment. The start-up screen can be con-
figured by the user with multiple widgets, in accordance with current 
trends.  It is already available in Greece.

hTc hero
To Google τα βάζει τόσο με τη 
Microsoft και τα Windows Mobile 
όσο και με τις Apple και Nokia με 
το Android, την πλατφόρμα ανοι-
κτού λογισμικού για Smartphones. 
Το δυνατό του σημείο είναι η άψο-
γη υλοποίηση των δημοφιλών υπη-
ρεσιών Gmail, Google Talk και 
Google Docs. Η δεύτερη γενιά του 
Android ήδη κυκλοφορεί στη χώρα 
μας με το HTC Magic, ενώ η τρίτη 
γενιά αναμένεται το φθινόπωρο.

Google takes on Microsoft and 
Windows Mobile, as well as Apple 
and Nokia, with the Android, 
the open software platform for 
Smarthpones. Its biggest strength 
is the excellent implementation of 
the popular Gmail, Google Talk and 
Google Docs services. The sec-
ond-generation Android is already 
available in Greece with the HTC 
Magic, which does not speak 
Greek, while the third generation is 
expected in the autumn.

SAmSung i8910 
omniA hD 
Μετά την πετυχημένη πορεία του 
Omnia ακολουθούν τα Omnia HD 
και Omnia II. Το Omnia HD βασι-
ζεται στο λειτουργικό σύστημα 
της Nokia Symbian S60 ενώ το 
Omnia II στα Windows Mobile με 
το HD στον τίτλο να υποδηλώνει 
την εγγραφή video υψηλής ανά-
λυσης. Και τα δύο είναι εξοπλι-
σμένα με οθόνες AMOLED υψη-
λής ανάλυσης και όλα τα καλά 
της ψηφιακής τεχνολογίας.  
After the successful introduction 
of Omnia, Samsung returns with 
Omnia HP and Omnia II. Omnia 
HD is based on the Nokia Sym-
bian S60 working environment, 
while Omnia II is based on Win-
dows Mobile; the HD in the title 
indicates the ability to record 
high definition video. Both are 
equipped with high definition 
AMOLED screens and all the ben-
efits of digital technology.  
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Το νέο Μουσέίο Τησ Ακροπολησ, δέν έίνΑί γίΑ 
ΜΑσ Μονο Το ονέίρο που έγίνέ πρΑγΜΑΤίκοΤηΤΑ, 
ουΤέ ένΑ σΤοίχηΜΑ που ΑνΑΜφίβολΑ κέρδίσΑΜέ. 
έίνΑί κΑί ένΑ συγχρονο ΑρχίΤέκΤονίκο 
ΑρίσΤουργηΜΑ που δέχέΤΑί κΑί έκπέΜπέί φωσ, 
που σΤέκέΤΑί ΑπολυΤΑ δίΑφΑνο σΤΑ ποδίΑ Του 
ίέρου βρΑχου Τησ Ακροπολησ κΑί έπίΤρέπέί σΤΑ 
γλυπΤΑ Του πΑρθένωνΑ νΑ συνοΜίλουν δίΑρκωσ 
Απο Την ΑίθουσΑ Του Μέ Το ΜνηΜέίο.

The new Acropolis MuseuM is noT only A dreAM 
coMe True for us or A beT ThAT we undoubTedly hAve 
won. iT is A conTeMporAry ArchiTecTurAl MAsTerpiece 
ThAT ATTrAcTs And rAdiATes lighT, sTAnding in pure 
TrAnspArency AT The fooT of The holy rock of The 
Acropolis Allowing An ongoing diAlogue beTween 
The pArThenon sTATues, locATed in Their exhibiTion hAll, 
And The MonuMenT.

νέο Μουσέίο 
Τησ Ακροπολησ

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ 
ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ

ACROPOLIS 
MUSEUM
THE  BET WE WON

Αφίξεις — Νew entries
By Roula Skourogiannis

NEW

Οι Καρυάτιδες από το Ερέχθειο
The Caryatids from the Erechtheion

PHOTOS: 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟλΗΣ / ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗλΙΔΗΣ
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π 
έρασαν 33 χρόνια από την έμπνευση και πρότα-
ση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη δημι-
ουργία του Μουσείου, αλλά και από τους γεμά-

τους πάθος αγώνες της Μελίνας Μερκούρη για την κατα-
σκευή του και την επιστροφή των κλεμμένων Μαρμάρων 
του Παρθενώνα. Ένας αγώνας που τώρα είναι πιο επίκαιρος 
από ποτέ και φαίνεται να συσπειρώνει κάθε ανεξάρτητο και 
φιλότεχνο πνεύμα. Δεν υπάρχει χώρος πια για δικαιολογί-
ες. Ο μόνος χώρος που μένει κενός είναι τα σημεία που θα 
τοποθετηθούν τα μάρμαρά μας, όταν μας τα επιστρέψουν. 
Όπως τόνισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κάρο-
λος Παπούλιας: «Είναι η ώρα να επουλωθούν οι πληγές του 
μνημείου με την επιστροφή των μαρμάρων που του ανή-
κουν».  
Όμως δεν ήρθε τυχαία το πλήρωμα του χρόνου. Μια ομά-
δα σοβαρών ατόμων, ταλαντούχων, με έμπνευση και όρα-
μα – ο καθηγητής Aρχαιολογίας και πρόεδρος του Μουσεί-
ου της Ακρόπολης, κ. Δημήτρης Παντερμαλής και ομάδα 
Bernard Tschumi Architects - συνεργάστηκε αρμονικά, ώστε 
σήμερα να έχει η παγκόσμια κοινότητα αυτό το τόσο μονα-
δικό μουσείο σε σχέση με τα διεθνή αρχαιολογικά μουσεία. 
Όπως τονίζει o κ. Δημ. Παντερμαλής: «Το Μουσείο έχει 
έναν εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα σε σχέση με τα μεγά-
λα αρχαιολογικά μουσεία. Αναφέρεται σε έναν συγκεκριμέ-
νο αρχαιολογικό χώρο και είναι ένα Μουσείο το οποίο έχει 
έναν πραγματικό διάλογο με τα αρχαία μνημεία στο Βρά-
χο της Ακρόπολης. Παράλληλα έχει ενσωματώσει στο εσω-
τερικό του μια μεγάλη ανασκαφή με πάρα πολλά ευρήματα, 
έτσι ώστε να προσφέρεται στον επισκέπτη μια διαφορετική 
προσέγγιση από ό,τι στα μουσεία που περιέχουν συλλογές 
με αντικείμενα από διαφορετικούς τόπους».
Ο πρώτος εκθεσιακός χώρος που συναντάμε στο ισόγειο 
του μουσείου της Ακρόπολης είναι μια ευρύχωρη αίθουσα 
με κεκλιμένο γυάλινο δάπεδο, όπου παρουσιάζονται ευρή-
ματα από τις κλιτύς (πλαγιές) της Ακρόπολης. 
Στα αριστερά μας εκτίθενται ευρήματα από τα μεγάλα ιερά 
που ιδρύθηκαν στις πλαγιές του βράχου, ενώ στα δεξιά μας 
ευρήματα από τα μικρότερα ιερά και από τον οικισμό που 
αναπτύχθηκε στις πλαγιές της Ακρόπολης. 
Τα μοναδικά διακοσμημένα αγγεία από το ιερό της Νύμ-
φης, το αμφίγλυφο του Τηλέμαχου από το Ασκληπιείο, τα 
θεατρικά προσωπεία από το ιερό του Διονύσου Ελευθερέ-
ως και ο θησαυρός του ιερού της Ουρανίας Αφροδίτης είναι 
μερικά μόνο από τα εκθέματα που μας δίνουν τη δυνατό-
τητα μιας πρώτης, συναρπαστικής γνωριμίας με τα αρχαία 
ιερά και τις σχετικές με αυτά τελετές.
Ανεβαίνουμε την επιβλητική γυάλινη κλίμακα στο τέλος της 
αίθουσας, στην κορυφή της οποίας εκτίθενται τα μεγάλα 
αρχιτεκτονικά γλυπτά του αετώματος του Εκατόμπεδου, του 
πρώτου μεγάλου ναού της θεάς Αθηνάς στην Ακρόπολη.
Η περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους του πρώτου ορό-
φου ξεκινά από τη βορειοανατολική γωνία, όπου τα αρχαι-
ολογικά ευρήματα και ένα πρόπλασμα υπό κλίμακα απο-
καλύπτουν τη σημασία της Ακρόπολης κατά τη Μυκηναϊκή 
Περίοδο ως χώρου κατοικίας και έδρας του τοπικού ηγε-

T hirty-three years have lapsed since 
Konstantinos Karamanlis had the 
inspiration and proposed the cre-

ation of the Museum, and these years 
have been marked by Melina Merkouri’s 
passionate struggle for the construction 
of the museum and the return of the sto-
len Parthenon Marbles. A struggle that 
is currently more opportune than ever 
and that appears to be bringing togeth-
er all independent spirits and art-lovers.  
There is no longer any room for excus-
es. The only area remaining empty is the 
one in which the Greek marbles are to be 
exhibited when they return to our coun-
try. As underlined by the President of 
the Republic, Mr Karolos Papoulias: The 
time has come to heal the wounds of the 
monument, with the return of its marble 
adornments.  
However, the timing is no coincidence. 
A team of serious and talented people 
with inspiration and vision, the Chair-
man of the Acropolis Museum, professor 
of archaeology Dimitris Pantermalis, and 
Bernard Tschumi Architects cooperated 
harmoniously and now the global com-
munity can enjoy this truly unique muse-
um.  As stressed by Mr Dimitris Panter-
malis: The Museum has an entirely dis-
tinct character compared to other large 
archaeological museums. It refers to a 
specific archaeological site and is a Muse-
um that is engaged in a real dialogue with 
the ancient monuments on the Acropolis 
Rock. At the same time, it incorporates a 
large-scale excavation with a multitude of 
findings thus offering visitors a different 
approach than the one offered by muse-
ums exhibiting collections of objects from 
various sites. 
The first exhibition area on the ground 
floor of the Acropolis Museum is a spa-
cious hall with an inclined glass floor, 
presenting findings from the slopes of the 
Acropolis. 
Findings from the large temples built on 
the slopes of the rock are exhibited on the 
left-hand side, while findings from the 
smaller temples and the settlement that 
developed on the slopes of the Acropolis 
are exhibited on the right-hand side. 
The uniquely decorated vessels from the 
temple of the Nymph, the amphiglyph of 
Telemachus from the Asclepium, the the-

01. Όψη της αίθουσας 
του Παρθενώνα
View of the Parthenon

02. Κεφάλι του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Βρέθηκε 
το 1886 κοντά στο 
Ερέχθειο. Έργο του 
γλύπτη Λεωχάρη ή 
Λυσίππου. Γύρω στο 
336 π.Χ.
Bust of Alexander the 
Great. Found in 1886 
near the Erechtheion. 
Sculpture by Leocharis or 
Lysippos. Circa 336 BC.

μόνα. Η εξέλιξη της Ακρόπολης σε σημαντικό θρησκευτικό 
κέντρο σηματοδοτείται από τα σχετικά ευρήματα της Γεω-
μετρικής Περιόδου. Χαρακτηριστικό είναι το μεγάλο δισκο-
ειδές χάλκινο έλασμα με τη Γοργώ, που προέρχεται από τον 
υστερογεωμετρικό Ναό της Αθηνά Πολιάδος και τα γλυ-
πτά του αετώματος του Εκατομπέδου, με τα λιοντάρια που 
σπαράσσουν ταύρο τον Τρίτωνα και Τρισώματο Δαίμονα.
Στη συνέχεια, περνάμε στη νότια πλευρά της αίθουσας, 
όπου ο πλούτος και η ποικιλία των αρχιτεκτονικών γλυ-
πτών και των ελεύθερων αναθημάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Κορών, των Ιππέων και άλλων έργων, προσφέρουν 
μια συναρπαστική εικόνα της Ακρόπολης κατά την Αρχαϊ-
κή Περίοδο.
Κοντά στις Κόρες υψώνονται επιβλητικά τα γλυπτά της 
Γιγαντομαχίας από το μεγάλο αέτωμα του αρχαϊκού ναού 
(Αρχαίου Ναού) της Αθηνάς Πολιάδος.
Στην αίθουσα των Αρχαϊκών Έργων μπορούμε για πρώ-
τη φορά να θαυμάσουμε τα εκθέματα από όλες τις πλευρές 
τους, καθώς στέκονται ελεύθερα στο χώρο. Οι συνθήκες 
του αυθόρμητα μεταβαλλόμενου φυσικού φωτός δίνουν τη 
δυνατότητα να ανακαλύψουμε τις λεπτές ποιοτικές διαφο-
ροποιήσεις των γλυπτών και την υψηλή τέχνη που τα δημι-
ούργησε.
Η αίθουσα των αρχαϊκών ολοκληρώνεται με την αναφο-
ρά στην περσική εισβολή που προκάλεσε την ολοκληρω-
τική καταστροφή της Ακρόπολης, αλλά και με τα έργα του 
λεγόμενου Αυστηρού Ρυθμού, που μας εισάγουν στην υψη-
λή τέχνη της κλασικής εποχής. Στρέφοντας το βλέμμα στην 
αίθουσα που αφήνουμε πίσω μας, δεν μπορεί παρά να μας 

01
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εντυπωσιάσει η πανέμορφη θέα των αρχαϊκών έργων ανά-
μεσα στις κολώνες της αίθουσας, που υπαινίσσονται το 
αρχιτεκτονικό τοπίο του Ιερού Βράχου.
Στη συνέχεια, ανεβαίνουμε στο δεύτερο όροφο του μουσεί-
ου, όπου λειτουργεί εστιατόριο. Η ανάβαση γίνεται από τις 
σκάλες, τις κυλιόμενες κλίμακες ή τους ανελκυστήρες. Από 
τους ανοιχτούς για το κοινό εσωτερικούς εξώστες του δεύ-
τέρου ορόφου, παρέχεται πανοραμική θέαση της αίθουσας 
των Αρχαϊκών Έργων και της αίθουσας των Κλιτύων. 
Από εκεί με τον ίδιο τρόπο, οδηγούμαστε στο αίθριο της 
Αίθουσας του Παρθενώνα. 
Στον πυρήνα της αίθουσας του Παρθενώνα, έχουμε τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια βιντεοπαρουσία-
ση με θέμα τον Παρθενώνα και τον γλυπτό του διάκοσμο. 
Στον ίδιο χώρο εκτίθενται αρχαίες επιγραφές που παρέ-
χουν λεπτομερείς καταγραφές της κατασκευής του Παρ-
θενώνα και του αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου. Μέσα 
από αυτές μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες και έτσι 

atre masks from the temple of Dionysus 
Eleftherios and the treasure of the tem-
ple of Celestial Venus are only a few of 
the exhibits that allow a first and exciting 
introduction to the ancient temples and 
their ceremonies.
Then, the imposing glass staircase at the 
other end of the hall leads visitors to the 
next level where the large architectural 
sculptures from the Hecatomb pediment, 
the first large temple of the Goddess 
Athena on the Acropolis are exhibited.
The tour around exhibition halls located 
on the first floor begins at the north-east-
ern corner where the archaeological find-
ings and a scale model reveal the impor-
tance of the Acropolis during the Myce-
naean Period as a place of residence and 
the seat of the local sovereign.
The development of the Acropolis into an 
important religious centre is marked by 
the relevant findings from the Geometri-
cal period. The large discoid copper plate 
with the Gorgo, originating from the 
post-geometrical temple of Athena Poli-
ada and the sculptures of the Hecatomb 
pediment, with the lions devouring a bull, 
Triton and the Three-bodied Demon are 
characteristic.
Visitors then proceed to the southern side 
of the hall where the richness and variety 
of the architectural sculptures and free-
standing offerings, including the Korai, 
the Horsemen and other works, offer an 
amazing image of the Acropolis during 
the Archaic Period.
The sculptures of the Battle of Giants 
from the large pediment of the archaic 
temple (Ancient Temple) of Athena Poli-
ada stand imposingly near the Korai. 
For the first time, visitors can admire all 
sides of the exhibits as they stand free in 
the Hall of Archaic Works. The condi-
tions of the spontaneously changing nat-
ural light allow visitors to discover the 
fine qualitative differentiations of the 
sculptures and the high art that created 
them.
The Hall of Archaic objects is complet-
ed by a reference to the Persian invasion 
that led to the total destruction of the 
Acropolis, and the works of the so-called 
Austere Style, which introduce visitors 
to the high art of the classical era.  When 
glancing at the hall behind, one cannot 
but be impressed by the beautiful view 

να ψηλαφίσει τον τρόπο λειτουργίας των δημοκρατικών 
θεσμών της πόλης κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα. Η ενσωμάτω-
ση της ζωφόρου του Παρθενώνα στον ορθογώνιο τσιμεντέ-
νιο πυρήνα του μουσείου, ο οποίος έχει τις ίδιες διαστά-
σεις με το σηκό του Παρθενώνα, η τοποθέτηση των μετό-
πων ανάμεσα στις κολώνες, η ανάπτυξη των μορφών των 
δύο αετωμάτων του ναού και η συνένωση των πρωτότυπων 
γλυπτών με τα αντίγραφα εκείνων που βρίσκονται στο Βρε-
τανικό Μουσείο, μας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουμε, 
για πρώτη φορά, ολόκληρο το γλυπτό διάκοσμο του Παρ-
θενώνα και να κατανοήσουμε τις παραστάσεις που απεικο-
νίζονται σε αυτόν.
Στη συνέχεια, επιστρέφουμε στον πρώτο όροφο. Στη δυτι-
κή και βόρεια πλευρά της αίθουσας θαυμάζουμε μοναδι-
κά έργα, που ως πρωτότυπα αντιγράφηκαν από μεταγενέ-
στερους καλλιτέχνες από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγ-
χρονη εποχή. Για πρώτη φορά, βλέπουμε από κοντά φατ-
νώματα της οροφής των Προπυλαίων, τα γλυπτά της ζωφό-
ρου και του θωρακίου του Ναού της Αθηνάς Νίκης, τα γλυ-
πτά των ζωφόρων του Ερεχθείου και βέβαια τις περίφημες 
Καρυάτιδες του ίδιου ναού. 
Η έκθεση ολοκληρώνεται στη βόρεια πλευρά της αίθου-
σας. Πρωτότυπα έργα, ψηφισματικά και τιμητικά ανάγλυ-

03. Τμήμα του Λίθου VI 
της Ανατολικής Ζωφόρου 
Παρθενώνα. Θεοί 
Ποσειδώνας, Απόλλωνας, 
Άρτεμης και Αφροδίτη.
Section of Block VI of the 
Parthenon’s East Frieze. 
Gods Poseidon, Apollo, 
Artemis and Aphrodite.

04. Πήλινη Νίκη. 
Ακρωτήρια στέγης 
ρωμαϊκής εποχής. 
1ος-3ος αι. μ.Χ.
Terracotta Nike statue. 
Roman roof finials. 
1st-3rd c. AD

 INFO
>  Το μουσείο θα παρου-

σιάσει περίπου 4.000 
εκθέματα, από τα 
οποία τουλάχιστον 
300 θεωρούνται αρι-
στουργήματα.

>  Το συνολικό κόστος 
για την κατασκευή 
ανέρχεται στα 130 
εκατ. ευρώ (συμπε-
ριλαμβανομένων και 
των απαλλοτριώσεων).

>  Το Νέο Μουσείο απέ-
χει μόλις 300 μ. από 
την Ακρόπολη και 2 
χλμ. από το Σύνταγμα.

>  Για το 2009 το αντίτι-
μο του εισιτηρίου για 
όλο τον κόσμο, καθη-
μερινά, ανέρχεται σε 
€1 και για το 2010 
στα €5.

>  Το μουσείο περιβάλλε-
ται από χώρο πρασί-
νου 7.000 τ.μ.

>  Τους θερινούς μήνες 
θα ισχύει το ωράριο 
08:00-20:00.

>  Τα βασικά υλικά κατα-
σκευής είναι ανοξεί-
δωτος χάλυβας και 
τσιμεντοκονίαμα.

>  Το μουσείο διαθέ-
τει café με θέμα την 
αρχαιολογική ανασκα-
φή,πωλητήριο (gift 
shop) και εστιατόρια 
με θέμα την Ακρόπολη. 

>  Το μουσείο είναι απο-
λύτως φιλικό προς 
άτομα με αναπηρία.

 INFO
>  The museum will pres-

ent about 4,000 exhib-
its, of which at least 
300 are considered to 
be masterpieces.

>  The total cost of con-
struction amounts to 
€130 million (including 
land expropriation). 

>  The New Museum is 
just 300m from the 
Acropolis and 2km 
from Syntagma Square.

>  In 2009, the ticket 
price for everybody will 
be €1 and in 2010 it 
will be €5. 

>  The museum is sur-
rounded by a 7,000m2 
green area.

>  During the summer 
months it will be open 
from 08:00 to 20:00.

>  The basic construction 
materials are stainless 
steel and slush grout.

>  The museum has a café 
themed on the archae-
ological excavation, a 
gift shop and restau-
rants themed on the 
Acropolis. 

>  The museum is totally 
accessible to persons 
with special needs.

Είναι η ώρα να επουλωθούν οι πληγές του 
μνημείου με την επιστροφή των Μαρμάρων 
που του ανήκουν

The time has come to heal the wounds of 
the monument, with the return of its Marble 
adornments 
Κάρολος ΠάΠούλιάς / kArolos pApouliAs
Προεδρος της δημοΚράτιάς / presidenT of hellenic deMocrAcy
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of the archaic works standing between 
the columns of the hall, which allude to 
the architectural landscape of the Sacred 
Rock.
Then, visitors ascend to the second floor 
of the museum where there is a restau-
rant. One can choose between the stair-
case, the escalators or the lifts.  From the 
internal balconies of the second floor that 
are open to the public, visitors can enjoy 
a panoramic view of the Hall of Archaic 
Works and the Hall of Slopes. 
From there, in the same way, visitors are 
led to the atrium of the Hall of the Par-
thenon. 
At the centre of the Hall of the Parthe-
non, visitors can watch a video about 
the Parthenon and its sculptured décor. 
Ancient epigraphs are also exhibited in 
the same area, providing detailed records 
about the construction of the Parthenon 
and the sculpture of Athena the Virgin. 
One can obtain information from these 
epigraphs and understand the way in 
which the democratic institutions of the 
polis operated in the 5th century BC. 
The integration of the frieze of the Par-
thenon in the rectangular cement nucle-
us of the museum, which has the same 
dimensions as the niche of the Par-
thenon, the placement of the metopes 
between the columns, the development 
of the forms of the two pediments of the 
temple and the unification of the original 
sculptures with the copies of those exhib-
ited at the British Museum provide a first 
opportunity to enjoy the entire sculp-
tured décor of the Parthenon and under-
stand the representations portrayed. 
Visitors then return to the first floor. At 
the western and northern side of the hall 
visitors can admire unique works that 
were subsequently used as models and 
copied by artists from antiquity until 
contemporary times. For the first time, 
visitors can have a close view of the pan-
els of the Propylaea roof, the sculptures of 
the frieze and the parapet of the Temple 
of Athena Nike, the sculptures of the Ere-
chthion friezes and of course the famous 
Caryatides from the same temple.  
The exhibition is completed on the 
northern side of the hall. Original works, 
mosaics and honorary bas-reliefs, Roman 
copies of classical masterpieces, impres-

sive portraits of famous persons, priests 
and philosophers cover the period from 
the 5th century BC until the 5th centu-
ry AD.  
Then, visitors descend via the impos-
ing staircase, cross the Hall of Slopes 
again and arrive at the exit of the muse-
um.  After completing the tour, visitors 
fully understand the view of Mr Pader-
malis, that: The most catalytic experi-
ence for visitors is that they feel as if they 
have seen, for the first time, works of art 
that they have known for years. This hap-
pens because the exhibition conditions 
are entirely different due to the natu-
ral lighting and spaciousness that allow 
panoramic views of all the exhibits. Ber-
nard Tschumi is also very enlightening. 
Ten years after having won the first prize 
in the competition for the design of the 
new Acropolis Museum, he explains the 
thoughts that led him to the design con-
cept, the inspiration and the construc-
tion of the project: In order to design an 
important new building, close to such 
an important architectural work, one 
needs to be arrogant and humble at the 
same time.  We wanted to express clar-
ity and architectural simplicity in a con-
temporary way. We also wanted to design 
an important building, which could also 
operate as the perfect framework for the 
important sculptures that it hosts. We 
began with environmental elements (the 
Acropolis, the city, the sculptures and the 
archaeological findings) and then tried to 
integrate then in a unique concept. We 
included the environment in the concept 
and this influenced our later work signifi-
cantly. 
In a few months, the museum will have 
another exhibition area, which visi-
tors can include in their tour. This is the 
archaeological area that was excavated on 
the site of the New Acropolis Museum 
and is located along the base of the muse-
um. When the conservation of the archi-
tectural remains of the excavation has 
been completed and metal corridors have 
been installed, visitors will be able to walk 
between or rather over the ruins of the 
ancient neighbourhood. With the help of 
the informative material, they will be able 
to understand the living conditions in the 
ancient neighbourhood and link the mas-

φα, ρωμαϊκά αντίγραφα κλασικών αριστουργημάτων, εντυ-
πωσιακά πορτρέτα διάσημων προσώπων, ιερέων και φιλο-
σόφων καλύπτουν την περίοδο από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι 
τον 5ο μ.Χ. αιώνα. 
Στη συνέχεια, κατεβαίνουμε από την επιβλητική κλίμακα, 
διασχίζουμε εκ νέου την αίθουσα των Κλιτύων και καταλή-
γουμε στην έξοδο του μουσείου. Έχοντας ολοκληρώσει την 
ξενάγηση κατανοούμε πλήρως την άποψη του κ. Παντερ-
μαλή ότι: «Η πιο καταλυτική εμπειρία για τον επισκέπτη 
θα είναι η αίσθηση ότι βλέπει για πρώτη φορά έργα τέχνης 
που τα γνωρίζει από χρόνια. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συν-
θήκες έκθεσης είναι τελείως διαφορετικές με τον φυσικό 
φωτισμό και την άνεση χώρου για πανοραμική θέαση κάθε 
έργου». Πολύ διαφωτιστικός είναι και ο Bernard Tschumi –
δέκα χρόνια από τότε που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 
διαγωνισμό για το σχεδιασμό του νέου Μουσείου της Ακρό-

05. Όψη της Αρχαϊκής 
Αίθουσας
View of the Archaic Hall

06. Προτομή νέου 
βάρβαρου ηγεμόνα. 
Βρέθηκε στο Θέατρο  
του Διονύσου.  
Γύρω στο 2ο αι.μ.Χ.
Bust of a young 
barbarian ruler. Found in 
the Theatre of Dionysus. 
Circa 2nd c. AD.

07. Διπλό έλασμα 
χάλκινο, με παράσταση 
της Αθηνάς. 530 π.Χ.
Double copper sheet, 
with a representation of 
Athena. 530 BC.

πολης– καθώς εξηγεί τις σκέψεις που τον οδήγησαν στη 
σύλληψη των σχεδιαστικών προσεγγίσεων, την έμπνευση 
και την κατασκευή του έργου: «Προκειμένου να σχεδιάσεις 
ένα σημαντικό καινούριο κτίριο, κοντά σε ένα τόσο σημα-
ντικό έργο αρχιτεκτονικής, πρέπει να είσαι αλαζόνας και 
ταπεινός ταυτόχρονα. Θελήσαμε να εκφράσουμε την καθα-
ρότητα και την αρχιτεκτονική απλότητα με σύγχρονο τρό-
πο. Επίσης, θελήσαμε να σχεδιάσουμε ένα σημαντικό κτί-
ριο, το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει και ως το τέλειο 
πλαίσιο για τα σπουδαία γλυπτά που περιέχει. Ξεκινήσαμε 
με στοιχεία του περιβάλλοντος (την Ακρόπολη, την πόλη, 
τα γλυπτά, τα αρχαιολογικά ευρήματα) και στη συνέχεια 
προσπαθήσαμε να τα ενσωματώσουμε σε μια ενιαία σύλλη-
ψη. Εντάξαμε το περιβάλλον στην ιδέα, γεγονός που επέ-
δρασε σημαντικά σε κατοπινά έργα μας». 
Σε λίγους μήνες το μουσείο θα διαθέτει έναν ακόμη εκθεσι-
ακό χώρο, τον οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να συμπε-
ριλάβουν στην περιήγησή τους. Είναι ο αρχαιολογικός 
χώρος που ανασκάφηκε στη θέση ανέγερσης του Νέου 
Μουσείου Ακρόπολης και απλώνεται στη βάση του μουσεί-
ου. Όταν ολοκληρωθεί η συντήρηση των αρχιτεκτονικών 
καταλοίπων της ανασκαφής και τοποθετηθούν οι μεταλλι-
κοί διάδρομοι κίνησης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατό-
τητα να περπατήσουν ανάμεσα ή μάλλον πάνω από τα ερεί-

Σε λίγους μήνες το μουσείο θα διαθέτει 
έναν ακόμη εκθεσιακό χώρο, τον οποίο οι 
επισκέπτες θα μπορούν να συμπεριλάβουν 
στην περιήγησή τους

In a few months, the museum will have 
another exhibition area, which visitors can 
include in their tour 

05

06 07
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πια της αρχαίας συνοικίας. Με τη βοήθεια εποπτικού υλι-
κού, θα μπορούν να κατανοήσουν τις συνθήκες ζωής στην 
αρχαία συνοικία και να συνδέσουν τα αριστουργήματα που 
εκτίθενται στους ορόφους του μουσείου, με τα ευρήμα-
τα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που έζησαν στη 
σκιά της Ακρόπολης κατά τη διάρκεια διαφόρων ιστορικών 
περιόδων.
Οι επισκέπτες του μουσείου απολαμβάνουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των καταστη-
μάτων του μουσείου, του café στο ισόγειο και του εστιατο-
ρίου στο δεύτερο όροφο που προσφέρει πανοραμική θέα 
προς την Ακρόπολη. Μια αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, 
ένα αμφιθέατρο και ένα θέατρο εικονικής πραγματικότη-
τας παρέχουν στον επισκέπτη μια εμπειρία υψηλού επι-
πέδου, αντάξια – αν όχι και ανώτερη από πολλά ευρωπαϊ-
κά μουσεία.
Σκέφτομαι ότι είναι πολύ σπουδαίο να αναλαμβάνεις και να 
αφοσιώνεσαι σε ένα μεγάλο στόχο. Είναι μια εμπειρία ζωής 
που σε λίγους τυχερούς δίνεται. Είναι πολύ σημαντικότε-
ρο να καταφέρνεις να βλέπεις ολοκληρωμένο το έργο και 
το όνειρό σου και να το καμαρώνεις, όχι μόνο εσύ αλλά και 
όλος ο κόσμός. Και ενώ ο Δημήτρης Παντερμαλής δηλώνει 
ότι: «Για την πραγματοποίηση αυτού του έργου, δεν είχα 
καμία άλλη επιλογή παρά να αφοσιωθώ στο Μουσείο», ο 
Bernard Tschumi ομολογεί ότι: «Αισθάνομαι πολύ χαρούμε-
νος και περήφανος». Τους ευχαριστούμε, καθώς και όλους 
αυτούς (γνωστούς και άγνωστους στο ευρύ κοινό) που κου-
ράστηκαν, μόχθησαν, αφιέρωσαν χρόνο, κόπο και όρα-
μα για την ολοκλήρωση αυτού του σύγχρονου συμβόλου 
αισθητικής σχεδίασης και αρχιτεκτονικής.

terpieces exhibited on the various levels 
of the museum with the findings from the 
daily life of the people who lived in the 
shadow of the Acropolis during various 
historical periods.
Visitors to the museum enjoy a wide 
range of services, including the museum 
shops, the café on the ground floor and 
the restaurant on the second floor that 
offers a panoramic view of the Acropolis.  
A hall for periodic exhibitions, an amphi-
theatre and a virtual reality theatre pro-
vide visitors a high-level experience that 
is on a par with, if not superior to, many 
European museums.  
I believe that it is very important to 
undertake and devote oneself to an 
important objective. It is a life experience 
that is provided to the very lucky few. It 
is much more important to be able to see 
a completed work and see your dream 
come true – not only for yourself but 
also for everyone else. And while Dimi-
tris Padermalis states: In order to imple-
ment this project, I had no choice but to 
devote myself to the Museum, Bernard 
Tschumi admits that: I feel very happy 
and proud. We thank them and all those 
(known and unknown to the greater pub-
lic) who worked hard, toiled and devoted 
time, effort and vision for the completion 
of this contemporary symbol of aesthetic 
design and architecture.

188 years since the declaration of the Greek Independence, 33 years since Constantinos Karamanlis 
took the far-sighted decision to built it in this particular site, and 27 years since the campaign of Melina 
Merkouri, a duty is fulfilled and a dream is realized:
A whole nation’s duty to its own cultural heritage; the new Acropolis Museum. The paramount monu-
ment of Ancient Classical Times now has its own Museum – at last. In difficult times people need sym-
bols to hold tight and stand straight. The Grand Opening of the new Acropolis Museum may be such a 
symbolic event. Where the Aesthetics of Logic, the Ethics of Freedom and the Rationality of Beauty, are 
all fused together and carved in stone for eternity. Acropolis hasn’t stayed intact over the centuries. Yet 
it is still radiating its Beauty and its Truth. This unique embodiment of ideas, ideals, moral standards 
and aesthetic values is needed now, more than ever. And we enjoy these, for the first time in a Mod-
ern Museum deserving to the historical Monument. Take a tour in it. Appreciate its atmosphere and its 
exhibits. Be inspired by its transcending message. It is Greek because it is Ecumenical. It is ours only 
to share it with the rest of the World. And please, remember: What you will discover is not just a part of our History. It is also a part of 
our soul, of who we are…  There are strong, sacred bonds, connecting us with every single item, from the humblest archaeological frag-
ment to the most ornate figure. All of the artifacts are parts of our soul… Mostly the ones missing! With the anticipation that eventually 
– better sooner than later – they will be re-united in their birth place and in the integral form they were meant to be.

Antonis C. Samaras
Minister of Culture



01. ΚΟΥΚΟΥΜΑΒΛΟΣ
Σταθερή αξία στη Σαντορίνη, το πολυβραβευμένο με «Χρυ-
σό Σκούφο» επί σειρά ετών εστιατόριο Κουκούμαβλος, με 
το ιδιαίτερο στυλ του chef και ιδιοκτήτη Νίκου Πoυλιάση, 
καταφέρνει να διατηρεί μια γαστρονομική nostalgie. Στεγά-
ζεται σε ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα, που αναδεικνύει την 
ατμοσφαιρικότητα των χώρων και την επικοινωνία, με θέα 
στην Καλντέρα και την παλιά πόλη των Φηρών. Με ιδιαίτε-
ρη αγάπη για τα ελληνικά προϊόντα, ο Νίκος Πουλιάσης φρο-
ντίζει να εναλλάσσεται συνεχώς μέσα από δημιουργικά και 
ελληνικά μεσογειακά μενού. Ανάμεσα στα παραδοσιακά πιά-
τα συγκαταλέγεται το ριζότο με μπάμιες, μάραθο, πιπεράτο 
καρπάτσιο μόσχου, αρωματικό λάδι και μους από καπνιστή 
φέτα. Το φιλόξενο και ευγενικό σέρβις του εστιατορίου δεν 
θα μπορούσε παρά να φέρει την υπογραφή της γυναίκας του, 
Τζοάννας. Οι τιμές είναι μέτριες προς ακριβές, όμως υποστη-
ρίζονται από τις υψηλές υπηρεσίες που σας προσφέρονται. 
[Φηρά, Σαντορίνη, τηλ.: 22860 23807]

KOUKOUMABLOS
Koukoumablos restaurant, which has been awarded the Gold-
en Chef’s Hat several times, constitutes a stable asset for San-
torini. The special style of the Chef and owner Nikos Pou-
liasis manages to preserve a gastronomic nostalgia. The res-
taurant is housed in an 18th century manor that sets off the 
atmospheric nature of the site and encourages communica-
tion, with a view of the Caldera and the ancient town of Phi-
ra. With a particular love for Greek products, Nikos Poulia-
sis never fails to evolve his menu, based on creative and Greek 
Mediterranean dishes. The traditional dishes include a risotto 
with okra, fennel, peppered beef carpaccio, aromatic oil and 
smoked feta mousse. The hospitable and polite service offered 
by the restaurant could not but bear the signature of Joanna, 
the Chef’s wife. The prices are reasonable to high, but they are 
justified by the equally high quality of services offered. 
[Phira, Santorini, tel.: +30 22860 23807]

02. MATSUHISA 
RESTAURANT, 
BELVEDERE HOTEL
Ιαπωνική εστίαση σε ένα 
από τα καλύτερα ξενοδο-
χεία της Μυκόνου με chef 
τον Nobu Matsuhisa, τον 
άνθρωπο που έκανε το sushi 
must-try-it food. Δίπλα στην 
πισίνα, με θέα τη θάλασ-
σα και την πόλη της Μυκό-
νου, η ιαπωνική fusion κου-
ζίνα του Belvedere άλλαξε 
τα δεδομένα στην εστίαση 
της κοσμοπολίτικης νήσου. 
Με την πρόσφατη ανακαί-
νιση του χώρου το εστιατό-
ριο Matsuhisa αντανακλά τα 
χρώματα της θάλασσας και 
την αύρα του καταγάλανου 
ουρανού. Η κουζίνα ταιριά-
ζει ιδανικά με τη φινέτσα 
των καλοκαιριών της Μυκό-
νου. Αν δεν έχετε δοκιμά-
σει ποτέ την κουζίνα του 
Nobu πρέπει οπωσδήπο-
τε να γευτείτε το Black Cod 
with Miso και να δοκιμάσε-
τε το εξαιρετικό sushi. Οι 
τιμές του μάλλον λίγο ακρι-
βές, αλλά Nobu είναι αυτός, 
δεν θα μπορούσε να επη-
ρεαστεί από την οικονομι-
κή κρίση. 
[Χώρα Μυκόνου, 
τηλ.: 22890 25122]

MATSUHISA RESTAURANT, 
BELVEDERE HOTEL
Japanese catering at one of 
the best hotels in Mykonos, 
by Chef Nobu Matsuhisa, 
the man who turned sushi 
into a “must” food. Next to 
the pool, with a view of the 
sea and the town of Myko-
nos, the Belvedere’s Japanese 
fusion cuisine has changed 
the catering status of the cos-
mopolitan island. The recent 
renovation of Matsuhisa res-
taurant reflects the colours 
of the sea and the aura of 
the deep blue sky. Japanese 
cuisine ideally matches the 
finesse of Mykonos sum-
mers. If you have never tried 
Nobu’s cuisine you should 
definitely try Black Cod with 
Miso and also the excellent 
sushi. The prices are rather 
expensive but this Nobu - he 
could never be affected by 
the economic crisis
[Mykonos town, 
tel.: +30 22890 25122]
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ΠΟιΟΣ ειΠε ΠωΣ η εΛΛΑδΑ δεν εχει νΑ εΠιδειξει ΣΟΒΑρΟ 
γΑΣτρΟνΟΜιΚΟ εΠιΠεδΟ Στην εΣτιΑΣη τηΣ. ΑΚΟΛΟΥθΟΥΜε 
τΑ ΒηΜΑτΑ ΑΠΟ τΑ 10 ΚΑΛΥτερΑ εΣτιΑτΟριΑ, τρωΜε 
ΣτΑ τρΑΠεζιΑ τΟΥΣ, γινΟΜΑΣτε ΟΜΟτρΑΠεζΟι Με τΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟιΠΟΥΣ ΠεΛΑτεΣ ΚΑι ΑΠΟΛΑΜΒΑνΟΥΜε τιΣ γεΥΣτιΚεΣ 
ΠρΟτΑΣειΣ των δηΜιΟΥργιΚων ChefS. 

Who said that Greece cannot shoWcase a hiGh 
Gastronomic level in caterinG. We folloW the steps 
of the 10 best restaurants, eat at their tables, share the 
area With other customers and enjoy the Gastronomic 
proposals of creative chefs.  

BEST SUMMER
RESTAURANTS

0102

γεύση — Gourmet
By Lila Karapostolis
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03. CALYPSO 
ξεν. eLOundA PeninSuLA ALL Suite hOteL
Χτισµένο σε μία από τις πιο προνοµιακές τοποθεσίες της 
Ελούντας, µια µικρή χερσόνησο περιτριγυρισµένη από κατα-
γάλανη θάλασσα με µοναδική θέα τον κόλπο του Μιραµπέλ-
λο, της Ελούντας και του Αιγαίου, το πολυτελές Elounda 
Peninsula All Suite Hotel αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρο-
να ξενοδοχειακά συγκρότηματα στην Ελλάδα. Το μαγευτι-
κό εστιατόριο Calypso του 6 αστέρων ξενοδοχείου, ιδιοκτη-
σίας της Ελούντα Α.Ε., συνεργάζεται επιτυχώς τα τελευταία 
χρόνια με τον Γάλλο Chef Jacques le Divellec, κάτοχο 2 αστε-
ριών Michelin, προσφέροντας υψηλή γαστρονομία υπό την 
επιμέλεια του νεότερου Jean-Charles Metayer. Η προσπάθειά 
του το ανέδειξε ως το καλύτερο εστιατόριο ξενοδοχείου της 
Ελλάδας στα βραβεία «Χρυσοί Σκούφοι 2009». Έναν όροφο 
πιο κάτω από το εστιατόριο, σε ένα πανέμορφο κελάρι, προ-
σφέρεται μια εξαίσια επιλογή ετικετών από την ελληνική και 
διεθνή οινοποιία. Τιμές υψηλές.
[Ελούντα, Κρήτη, τηλ.: 28410 68250]

 04. νηΣΑΚι 
RESTAURANT, NISSAKI 
BeACh hOteL 
Χτισμένο κυριολεκτικά πάνω 
στη θάλασσα, λίγα μόλις 
λεπτά από τη γραφική χώρα 
της Νάξου, το ξενοδοχείο 
Nissaki Beach εντυπωσιά-
ζει με τη μινιμαλιστική λιτό-
τητα και τη διακριτική πολυ-
τέλεια της αισθητικής του. 
Στους εξωτερικούς χώρους το 
κατάλευκο lounge bar «παί-
ζει» με την απλότητα, χαρί-
ζοντας στιγμές χαλάρωσης με 
ευφάνταστα cocktails και μίνι 
γευστικούς συνδυασμούς. Η 
μεσογειακή του κουζίνα έχει 
την υπογραφή του «ανατρε-
πτικού» chef Παύλου Μανω-
λά. Η απόλυτη και καταπλη-
κτική θέα στον ειδυλλιακό 
κόλπο του Αγίου Γεωργίου θα 
σας συναρπάσσει, ενώ  επι-
πλέον ατού αποτελεί και το 
γεγονός πως θα γοητευτεί-
τε από την  απαράμιλλη φιλο-
ξενία. Μην παραλείψετε να 
δοκιμάσετε Spaghetti di Mare 
με θαλασσινές γεύσεις στο 
πιάτο σας, αρωματικό ριζότο 
άγριων μανιταριών και φιλέ-
το μόσχου, συνοδεία εποχια-
κής μελιτζάνας στη σχάρα και 
ελαφριά σος. [Χώρα, Νάξος, 
τηλ.: 22850 23876]

NISSAKI RESTAURANT, 
niSSAKi BeACh hOteL 
Built literally on the sea, only 
a few minutes from the pic-
turesque town of Naxos, Nis-
saki Beach impresses every-
body with its minimalist fru-
gality and discreet luxury of 
its aesthetics.  The indoor 
snow-white lounge bar flirts 
with simplicity and offers 
moments of relaxation with 
wonderful cocktails and min-
iature savoury combinations. 
The Mediterranean menu 
is signed by its revolution-
ary Chef, Pavlos Manolas. 
The ultimate view of the idyl-
lic Agios Georgios Bay will 
amaze you, and you will also 
be spellbound by the unri-
valled hospitality. Don’t miss 
the Spaghetti di Mare with 
its seafood flavours, aromatic 
risotto with wild mushrooms 
and filet of beef, served with 
seasonal grilled aubergine and 
a light sauce.  
[Naxos town, 
tel.: +30 22850 23876]

CALYPSO,  eLOundA PeninSuLA  ALL Suite hOteL
Built on one of the most privileged sites of Elounda, a small 
peninsula surrounded by the deep blue sea with a unique 
view of Mirabello Bay, Elounda and the Aegean Sea, the lux-
ury Elounda Peninsula All Suite Hotel is one of the most 
modern hotel complexes in Greece.  The magical Calyp-
so restaurant of the 6-star hotel owned by Elounda S.A, has 
been cooperating successfully for the past two years with the 
French Chef Jacques le Divellec, holder of 2 Michelin stars, 
thus offering high gastronomy under the care of younger chef 
Jean-Charles Metayer. As a result of his efforts, the restaurant 
was awarded the title of best hotel restaurant in Greece at the 
Golden Chef’s Hat 2009 awards. A sublime selection of wine 
labels from Greece and abroad is offered on the level below 
the restaurant, in a beautiful cellar. High prices.
[Elounda, Crete, tel.: +30 28410 68250]

05. εν ΠΛω
Στο καλύτερο σημείο της χώρας, το εστιατόριο Εν Πλω 
προσφέρει απλόχερη θέα στον μικρό κολπίσκο δίπλα από 
το λιμάνι. Υπέροχη θέα πάνω σε deck, με το λευκό να παι-
χνιδίζει με τα απαλά χρώματα του lila και του lime που 
δημιουργούν μία ambient ατμόσφαιρα στο χώρο. Το Εν Πλω 
είναι ένα από τα καλύτερα εστιατόρια με εξαιρετική κου-
ζίνα, αγνές πρώτες ύλες και ένα ιδιαίτερα συγκροτημένο 
μενού. Ο ιδιοκτήτης του, Κώστας Κουμιώτης, έχει το όρα-
μα ενός αυθεντικού μεσογειακού εστιατορίου, αντάξιου της 
ομορφιάς της Σκιάθου. Το φαγητό του θυμίζει έντονα παι-
δικά καλοκαίρια με τα αρώματα των μυρωδικών και βοτά-
νων της εξοχής να ξεχειλίζουν από παντού. Consultant 
είναι ο διακεκριμένος Νίκος Μακρυμίχαλος, ένας ιδιαίτε-
ρα δημιουργικός chef καθαρά επηρεασμένος από την προ-
βηγκιανή εξοχή και chef de Cuisine o ανερχόμενος και 
ταλαντούχος Γιώργος Γάτσιας σε ένα πολύ δυνατό σχή-
μα για φέτος. Από το μενού, σας προτείνουμε ανεπιφύλα-
κτα να δοκιμάσετε την τριλογία φρέσκιας τομάτας, καπνι-
στής μελιτζάνας και ρικότας συνοδεία σαλάτας αρωματι-
κών από τα κρύα ορεκτικά, για σαλάτα την πανδαισία πρά-
σινων σαλατικών με μαρινέ σολομό και κρεμμυδαλιά ελαιο-
λάδου και για κυρίως, γκαργκανέλι με ραγού βοδινού φιλέ-
του και δενδρολίβανο ή καρέ αρνιού με ρατατούιγ λαχανι-
κών και σάλτσα θυμαριού. Οι τιμές είναι φυσιολογικές. Στις 
εγκαταστάσεις του κτιρίου, το Εν Πλω διαθέτει επίσης ένα 
πολυτελέστατο loft, όπου όλοι μπορούν να απολαύσουν τη 
γαστρονομική υπεροχή του εστιατορίου prive στην πανορα-
μική βεράντα δίπλα από τους οπωρώνες της περιοχής.   
[Χώρα, Σκιάθος, τηλ.: 24270 24433]

en PLO
EN PLO restaurant is located in the best part of the Hora 
and has an unsparing view of the small bay next to the port; 
a wonderful view on a deck, where a combination of white 
and pale lilac and lime colours create a special atmosphere. 
EN PLO is one of the best restaurants and offers an excellent 
cuisine using pure ingredients and a particularly well-struc-
tured menu. Kostas Koumiotis, the owner, has a vision of 
an authentic Mediterranean restaurant that is worthy of the 
beauty of Skiathos. His food brings back memories of child-
hood summers and the aromas of the spices and herbs found 
in the countryside are present everywhere.  The distinguished 
Nikos Makrymihalos, a particularly creative Chef influenced 
by the countryside of Provence, is the restaurant’s consultant, 
and the up-and-coming talented Giorgos Gatsias is Chef de 
Cuisine; a very strong combination this year. From the menu, 
we unreservedly suggest that you try the trilogy of fresh toma-
toes, smoked aubergine and ricotta served with a salad of 
herbs, a cold starter. If you want a salad, we suggest the selec-
tion of greens with marinated salmon, fresh onions and olive 
oil. For the main dish, we suggest garganelli with beef filet 
ragout and rosemary or lamb rack with vegetable ratatouil-
le and thyme sauce.  The prices are normal. EN PLO also has 
a very luxurious loft where everybody can enjoy the gastro-
nomic excellence of the private restaurant on the panoramic 
veranda next to the area’s orchards. 
[Skiathos Town, tel.: +30 24270 24433]
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06. etRuSCO
Bραβευμένο ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας 
με συνεχόμενες ανοδικές βαθμολογίες από οδηγούς γευσι-
γνωσίας, το Etrusco δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 
αποκαλούν «διαμάντι» της Κέρκυρας, αφού έχει χαρίσει στο 
νησί μια γαστρονομική αίγλη που στο παρελθόν δεν υπήρχε. 
Ο χώρος, μία αυλή ανάμεσα σε λουλούδια και δένδρα, θα σας 
προετοιμάσει για το δείπνο σας υπό την επιμέλεια του Ettore 
& Etrusco Bottrini. Γευστικοί νεωτερισμοί, πειράματα μορι-
ακής γαστρονομίας, κυβισμός και άμεσες επιρροές από τη 
γαλλική κουζίνα χαρακτηρίζουν όσα μπορεί κανείς να δοκι-
μάσει. Η φιλοσοφία της επιλογής των υλικών είναι εμπνευ-
σμένη από το «terroir», δηλαδή από τον πλούτο της Κέρκυ-
ρας - στεριάς και θάλασσας. Φέτος στο Etrusco θα δοκιμά-
σουμε αλλαντικά  σπιτικά, εξαιρετικής παραγωγής, βιολο-
γικά σαλατικά από το ιδιόκτητο περιβόλι και βρώσιμα είδη 
λουλουδιών. Ανάμεσα σε αυτά που δοκιμάζουμε είναι σίγου-
ρα ο κυβισμός σολομού σε διάφορες υφές για να απογειώ-
σει τη γεύση μας, το αργοψημένο χοιρινό με πουρέ από ξινό-
μηλο, τσάτνι από μάνγκο και μαρακούγια και αναμφισβήτητα 
κλείνουμε με την παραλλαγή σε μια Pina Collada, η εκδοχή 
μας σε γλυκό. Οι τιμές είναι μάλλον τσιμπημένες, κάτι που 
θα δικαιολογούσε η υψηλή εστίαση. Ανοιχτά καθημερινά από 
Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο. 
[Κ. Κορακιάνα, Κέρκυρα, τηλ.: 26610 93342]

etRuSCO
Etrusco has been awarded the title of one of the best res-
taurants in Greece with consecutive increasing grades giv-
en by gourmet guides, and does not a special introduction. 
It is known as the diamond of Corfu as it has offered a gas-
tronomic prestige to the island, which it did not have in the 
past. The venue, a patio surrounded by flowers and trees will 
prepare you for your dinner by Ettore & Etrusco Bottrini. 
Gustative innovations, molecular gastronomy experiments, 
cubism and direct influence from French cuisine characterize 
all the dishes that one can try.  The philosophy governing the 
choice of ingredients is inspired by the terroir i.e. the riches 
of Corfu, its land and sea. This year at Etrusco, one can enjoy 
excellent home-made charcuterie, organic salads from its 
vegetable garden and edible flowers.  One should definitely 
try salmon cubism with various textures that tickle the palate, 
slow-cooked pork with apple sauce, mango and passion fruit 
chutney, and then of course a variation of Pina Collada, this 
version in the form of a dessert. The prices are rather high, 
which would be justified by high-level catering. Open daily 
from June to October. 
[K. Korakiana, Corfu, tel.: +30 26610 93342]

SQuiRReL, dAnAi BeACh
Danai Beach Resort is an oasis for luxury holidays in the ver-
dant landscape of Halkidiki, and the main Greek member 
of The Leading Small Hotels of the World chain. Its restau-
rants include the daily Andromeda, which offers Mediterra-
nean cuisine and is characterized by the use of top quality and 
refined ingredients in its dishes, and the Squirrel, one of the 
best restaurants in Greece that has received several awards. 
Herve Pronzato, who is known in Greece for his insistence on 
French finesse and Mediterranean temperament, is the head 
Chef. At the Squirrel we suggest that you start with smoked 
clams with celery and green apple, then choose roast kobe 
beef with pineapple and geranium sauce and end with a Dac-
quoise of coconut with lemon cream and strawberry sorbet.  
The prices reflect the quality of the menu, in a year that is dif-
ficult worldwide. 
[Nikiti Halkidiki, tel.: +30 23750 22310]

08. WATER 
RESTAURANT,  
ξεν. SAni ReSORt 
Πολυτελής απόδραση στην 
ελληνική Riviera με το Sani 
Asterias Suites να χαρί-
ζει εμπειρίες απόλαυσης. 
Πολυτελείς σουίτες, ιδιωτι-
κή παραλία, γαστρονομικές 
δημιουργίες και το διάσημο 
Φεστιβάλ που έχει καθιερω-
θεί ως το top event του καλο-
καιριού. Το Water Restaurant, 
όμως, έχει να λαμβάνει τα 
δικά του εύσημα, αλλά και 
βραβεία, όπως οι «Χρυ-
σοί Σκούφοι». Το σχήμα που 
έχει αναλάβει τα ηνία αποτε-
λεί μία σίγουρη επιτυχία υπό 
το management του Απόστο-
λου Τραστέλη, ιδιοκτήτη της 
βραβευμένης με δύο αστέ-
ρια Michelin «Σπονδής» στην 
Αθήνα και την επίβλεψη του 
βραβευμένου με τρία αστέρια 
Michelin Eric Frechon, Chef 
του εστιατορίου Le Bristol στο 
Παρίσι, τον βραβευμένο με 
δύο αστέρια Arnaud Bignone 
της «Σπονδής» ως Executive 
Chef και τον Γιάννη Παρί-
κο ως Chef de Cuisine. Τιμές 
υψηλές που αντανακλούν τις 
ραφινάτες πρώτες ύλες και τη 
δεξιοτεχνία του Chef. 
[Σάνη, Χαλκιδική, τηλ.: 23740 
99465]

WATER RESTAURANT,  
SANI RESORT
A luxurious escape to the 
Greek Riviera with Sani Aste-
rias Suites offers unique and 
pleasing experiences. Lux-
ury suites, a private beach, 
gastronomic creations and 
the famous Festival that has 
become established as a top 
summer event. The Water 
Restaurant, however, has its 
own merit, and also prizes, 
such as several Golden Chef’s 
Hats. The team in charge of 
the restaurant constitutes a 
guarantee for success; the res-
taurant is under the manage-
ment of Apostolos Traste-
lis, owner of Spondi in Ath-
ens, which has been awarded 
two Michelin stars, and the 
supervision of Eric Frechon, 
Chef of the Le Bristol in Paris, 
awarded three Michelin stars 
Arnaud Bignone of Spondi, 
awarded two Michelin stars, 
is Executive Chef and Yian-
nis Parikos is Chef de Cui-
sine. The prices are high and 
reflect the refined ingredients 
and the mastery of the Chef.  
[Sani, Halkidiki, 
tel.: +30 23740 99465]

07. SQUIRREL, ξεν. dAnAi BeACh
Το Danai Beach Resort αποτελεί μια όαση για deluxe δια-
κοπές στο καταπράσινο τοπίο της Χαλκιδικής και βασι-
κό ελληνικό μέλος της αλυσίδας The Leading Small Hotels 
of the World. Τα εστιατόριά του είναι το καθημερινό 
Andromeda, το οποίο προσφέρει δημιουργίες μεσογεια-
κής κουζίνας και χαρακτηρίζεται για τη χρήση ανώτερων 
και ραφινάτων υλικών στα πιάτα του και το πολυβραβευ-
μένο Squirrel, ένα από τα πιο προσεγμένα εστιατόρια της 
Ελλάδας. Υπεύθυνος chef των εστιατορίων είναι ο Herve 
Pronzato, που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από την επιμονή 
του στη γαλλική φινέτσα και το μεσογειακό ταμπεραμέντο. 
Στο μενού του Squirrel ξεκινάμε με καπνιστές αχιβάδες με 
σέλερι και πράσινο μήλο, για κυρίως επιλέγουμε βοδινό 
kobe με ψητό ανανά και σάλτσα γερανιού και για επιδόρπιο 
προτιμάμε την Dacquoise καρύδας με κρέμα λεμονιού και 
sorbet φράουλας. Οι τιμές αντικατοπτρίζουν την ποιότητα 
του μενού σε μια δύσκολη χρονιά παγκοσμίως.
[Νικήτη Χαλκιδική, τηλ.: 23750 22310]
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09. ΑΥΛη 
Ανάμεσα στα καλντερίμια της παλιάς πόλης βρίσκεται 
κρυμμένο ένα βενετσιάνικο αρχοντικό του 1530. Στην αυλή 
του στεγάζονταν η οικία ενός λόρδου της Βενετίας, ενώ 
αργότερα υπήρξε εργοστάσιο σαπουνιών. 7 σουίτες, μείγ-
μα ελληνικού, βενετσιάνικου και τούρκικου αρχιτεκτονι-
κού ρυθμού με εικαστικές πινελιές, παραδοσιακά στοιχεία 
και objet art, ζωντανεύουν τον χώρο, κάνουν τη διαμονή 
σας ένα ταξίδι στην Ιστορία. Το νέο Raki Baraki με γεύσεις 
και κρητικά ακούσματα, δίνει μια ενδιαφέρουσα έννοια στα 
Ρακάδικα. Με παρέες και νόστιμους μεζέδες, απολαμβάνετε 
τα όμορφα βράδια στη ρομαντική αυλή. Το Fusion Enoteca, 
από τα μεγαλύτερα κελάρια της Ευρώπης με περισσότερες 
από 460 ετικέτες, αποτελεί ένα μοναδικό περιβάλλον εξαι-
ρετικής αισθητικής. Επιλέξτε το κρασί της αρεσκείας σας 
και συνδυάστε με τις εξαιρετικές γεύσεις που προτείνει ο 
chef του gourmet εστιατορίου. Φεύγοντας επισκεφθείτε το 
όμορφο delicatessen με προϊόντα απ’ όλη την Ελλάδα.   
[Ξανθουδίδου 22 & Ραδαμάνθυος, Ρέθυμνο-Κρήτης, τηλ.: 28310 
58250]
AVLI
In between the cobbled roads of the Old Town of Rethymno, a 
Venetian neoclassical building of 1530 lies hidden.  It used to 
be a Venetian Lord’s cortyard, while later on a soap factory. 7 
suites, a blend of Greek, Venetian, Turkish architectural style 
with a visual touch surround, traditional elements and objet 
art, make, the history of the place, come alive. The brand new 
raki-Baraki with Cretan tastes and sounds, gives a sophisti-
cated meaning to your entertainment. Enjoy the lovely nights 
in the yard with Greek morsels and good company. Moreover, 
Fusion Enoteca, one of the greatest cellars in Europe with 
more than 460 wine labels, constitutes a unique environment 
of exceptional aesthetics. Select a wine of your choice and 
accompany with the fine flavours of the gourmet restaurant. 
Before you leave, take a look at the beautiful delicatessen with 
products from all over Greece. 
[22 Xanthoudidou str & Radamathios, Rethymno-Crete, 
tel.: +3028310 58250]

10. ART-02
Στο υψηλότερο σημείο της 
Πανεπιστημιούπολης, με 
θέα στο καταπράσινο αυτό 
κομμάτι της πόλης και στο 
Θερμαϊκό κόλπο, στεγάζε-
ται ο χώρος τέχνης του Τελ-
λόγλειου Ιδρύματος Τεχνών 
Α.Π.Θ. Στον κατάλογο υπάρ-
χουν μόνιμα θεματικά πιάτα, 
όπως αυτά που στο παρελ-
θόν εμπνεύστηκε ο Ettore 
Botrini από την τέχνη του 
Jackson Pollock ή του A. 
Kiefer. Με βιολογικά προϊό-
ντα από το κτήμα του στην 
Κέρκυρα και αλλαντικά που 
παρασκευάζει ο ίδιος, μερι-
κά από τα οποία διατίθενται 
στο «Πωλητήριο» του Τελ-
λόγλειου Ιδρύματος Τεχνών, 
το μενού έχει σίγουρα επιλο-
γές δημιουργικής κουζίνας. 
Σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι ποσοστό επί των πωλή-
σεων αυτών θα διατίθεται για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
Το εστιατόριο έχει λάβει ειδι-
κό βραβείο ως το καλύτε-
ρο εστιατόριο της Ελλάδας 
για την άριστη σχέση ποιότη-
τας-τιμής. Ώρες λειτουργίας:  
Δευτέρα ως Τετάρτη: μέχρι 
τις 18.00 μ.μ. - Πέμπτη ως 
Σάββατο: μέχρι τις 23:30 μ.μ. 
- Κυριακή: μέχρι τις 18.00 μ.μ
[Αγίου Δημητρίου 159 Α, Θεσ-
σαλονίκη, τηλ.: 2310 201 421]

ART-02
The art venue of the Tello-
glion Arts Foundation, Aris-
totle University of Thessalon-
iki, is located at the highest 
point of the university cam-
pus, with a view of the ver-
dant part of the town and the 
Gulf of Thermaikos. 
The menu includes perma-
nent thematic dishes, such as 
those created in the past by 
Ettore Botrini, inspired by the 
art of Jackson Pollock or A. 
Kiefer. 
With organic products from 
his estate in Corfu and char-
cuterie that he prepares him-
self, some of which is sold 
at the shop of the Telloglion 
Arts Foundation, the menu 
definitely includes creative 
cuisine dishes. It is important 
to note that a percentage of 
the sales is donated to char-
ity. The restaurant has been 
awarded a special prize as 
the best restaurant in Greece 
for its excellent price-quality 
ratio. Opening hours:  Mon-
day to Wednesday:  until 
18:00pm – Thursday to Sat-
urday:  until 23:00pm – Sun-
day: until 18:00pm
[159 Α, Agiou Dimitriou 
Street, Thessaloniki, tel.: +30 
2310 201421]
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Αφιέρωμα — Retro
By Valia Barbatiotis

 
ΕίνΑί μΕρίκΑ πρΑγμΑτΑ, μΕρίκΕς 
ςυνήθΕίΕς ςτήν ΕλλΑδΑ που ΕίνΑί 
ςυνδΕδΕμΕνΑ μΕ ξΕχωρίςτΑ retro 
brands που Εχουν ΑφήςΕί ίςτορίΑ 
κΑί μΑς ςυντροφΕυουν χρονίΑ 
ολοκλήρΑ μΕχρί κΑί ςήμΕρΑ.

 
There are some Things, some habiTs 
in greece ThaT are inexTricably linked 
To special reTro brands ThaT have 
made hisTory and have accompanied 
us for decades.

o ελληνικός καφές Λουμίδης το πρωί. Ο κλασικός και 
αγαπημένος ελληνικός καφές. Λίγο αργότερα, ιδιαι-
τέρως τώρα το καλοκαιράκι… σε ένα απομονωμένο 

ή πολυσύχναστο λιμάνι κάθεσαι με καλή παρέα και συντρο-
φεύεις τους καλοκαιρινούς μεζέδες με το αγαπημένο ούζο 
Βαρβαγιάννη που ξεχωρίζει παραπάνω από έναν αιώνα τώρα 
για την καθαρά απόσταξή του. 
Η δροσιστική γεύση του ζύθου δίπλα στην παραλία… γεύσεις 
από Ελλάδα. Και πώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για Ελλάδα 
χωρίς να λάβουμε υπόψη μας έναν ογκόλιθο της ελληνικής 
πολιτιστικής ζωής. Τις ταινίες που μας μεγάλωσαν και που 
μέσω αυτών καταλαβαίναμε το παρελθόν μας και μαθαίναμε 
για το τρόπο ζωής των προηγούμενων γενεών…

ΕκΑςτος ςτο Είδος του 
κΑί ο λουμίδής… ςτους κΑφΕδΕς!
Ο ελληνικός κρύβει μέσα του μία ολόκληρη στάση ζωής και 
θα τολμούσαμε να πούμε ακόμη και για τη φιλοσοφία ενός 
έθνους. Ο Αντώνιος, ο Νίκος και ο Ιάσων Λουμίδης ήταν από 
τους πρώτους που μας μυήσανε σε αυτή τη τόσο γλυκά συνή-
θεια. Εκείνοι μαγεύτηκαν από τη διαδικασία και μετά όλα 
πήραν απλά το δρόμο τους… Η ιστορία του διάσημου παπα-
γάλου ξεκινάει από το όραμα των τριών αδερφών, που, από 
το 1910 που ήρθαν σε επαφή με τη διαδικασία του καβουρδί-
σματος, ξέρανε τι πρέπει να κάνουν... Η αυτοκρατορία Λου-
μίδη ξεκίνησε από την οδό Ρετσίνας 12 στον Πειραιά με το 
πρώτο καφεκοπτείο έτοιμου καφέ Λουμίδη. Το 1919 λοιπόν 
τα αδέρφια κατάφεραν να κατακτήσουν τον Πειραιά και όχι 
μόνο… αυτό ήταν μόνο η αρχή για να εξαπλωθεί η φήμη τους 

L oumidis Greek coffee in the 
morning. The classic and favourite 
Greek coffee brand. Later on, 

especially during the summer months.... 
you sit in a café in a quiet or busy port 
with your good friends and accompany 
summer seafood snacks with famous 
Varvagianni ouzo, a favourite for 
over a century now thanks to its pure 
distillation. The refreshing taste of beer by 
the beach… flavours from Greece. And 
how could we talk about Greece without 
mentioning a landmark of Greek cultur-
al life. The films we grew up with, which 
help us understand the past and learn 
about the way of life of previous genera-
tions…

each to his own, and 
Loumidis… to coffees!
 Greek coffee stands for a whole way of 
life, even for the philosophy of a nation, 
if we may be so bold. Antonios, Nikos 
and Iason Loumidis were among the first 
to introduce us to this sweet habit. They 
themselves were enchanted by the coffee-
making process, and things developed 
from there… The history of the famous 
parrot brand begins with the vision of 
the three brothers, who learned the cof-
fee-roasting process in 1910 and brought 
it to every Greek home… The Loumid-
is empire began at no. 12, Retsinas street 
in Piraeus, with the first Loumidis coffee 
roasting store. By 1919, the brothers had 
taken over Piraeus and other areas… and 
that was only the beginning; their coffee 
was soon known throughout Greece. 
Naturally, the parrot trademark was not 
selected at random; the parrot is the 
only bird that feeds on coffee beans. The 
beloved parrot proved to be the best pos-
sible symbol, and was soon to become one 
of the most powerful brands on the Greek 
market. The Loumidis family passed a 
very strong and healthy enterprise on to 
the next generations. In the 1960s, the 
new generation of managers focused on 
advertising, and established Loumidis 
in the minds of consumers throughout 
the country. The company’s moves were 
always planned with one main objective 
in mind: to provide top quality, freshly 
roasted coffee at all times. 
The biggest step in the Parrot’s history 

shoTs

summer  On the road  67

reTro

σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο παπαγάλος φυσικά δεν επιλέ-
χθηκε τυχαία, είναι το μοναδικό πουλί που τρέφεται με κόκ-
κους καφέ. Ο αγαπημένος παπαγάλος αποδείχτηκε ότι ήταν 
το καλύτερο δυνατό σύμβολο και έμελλε να γίνει ένα από τα 
δυνατότερα brands της ελληνικής αγοράς. Η οικογένεια Λου-
μίδη παρέδωσε και στις επόμενες γενιές της μία πολύ δυνα-
τή και υγιή επιχείρηση. Τη δεκαετία του ΄60 με την καινούργια 
φουρνιά να αναλαμβάνει δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφή-
μιση και ο Λουμίδης καθιερώνεται στις συνειδήσεις του κοι-
νού. Οι κινήσεις της επιχείρησης ήταν πάντοτε μεθοδευμένες 
έχοντας στο μυαλό τους ότι πρωταρχικός στόχος ήταν αυτός 
που θα τους οδηγεί πάντα, αυτός δεν ήταν άλλος από την άρι-
στη ποιότητα του φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ. 
Το ΄87 γίνεται το μεγαλύτερο βήμα στην ιστορία του παπα-
γάλου, εξαγοράζεται από την πολυεθνική εταιρεία Nestle, το 
brand name όμως δεν επαναπαύεται, αντιθέτως υποστηρίζε-
ται ακόμη περισσότερο. Το αναγνωρισμένο όνομα διατηρεί 
την παραδοσιακή του εικόνα και ενισχύεται όλο και περισσό-
τερο με την πάροδο των χρόνων. 

ΑθήνΑϊκή ζυθοποίίΑ
Αφήνοντας πίσω μας τον λατρεμένο ελληνικό καφέ περνάμε 
στην ιστορία της πιο αγαπημένης ξανθιάς του κόσμου και την 
πορεία της στην ελληνική αγορά. Εκείνου του πειρασμού που 
ιδίως το καλοκαίρι δεν μπορεί κανένας εύκολα να της αντι-
σταθεί, κανένας να την παρακάμψει. Η αγαπημένη σε όλους 
μπίρα, ένα προϊόν απόλυτα συνυφασμένο στη χώρα μας με 
την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την εταιρεία που κρατάει στα χέρια 
της και μας φέρνει σε επαφή με τα σημαντικότερα ονόμα-
τα του χώρου. Η ιστορία της μπίρας φαίνεται να ξεκινάει το 
4.000 π.Χ. στην Αίγυπτο, στη Μεσοποταμία, στην περιοχή της 
Βαβυλωνίας και στα βάθη του πολιτισμού των Σουμέριων. Οι 
αναφορές σε αρχαία κείμενα δεν αφήνουν και πολλά περιθώ-
ρεια αμφισβήτησης για την ηλικία της αγαπημένης ξανθιάς 
ολόκληρου του κόσμου. Η μοναδική γεύση όμως που δοκιμά-
ζουμε εμείς σήμερα τελειοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα 
στη Γερμανία και στο Άμστερνταμ. Νερό, κριθάρι, λυκίσκος, 
μαγιά τα βασικά συστατικά της. Η διαφορά από τη μία μπίρα 
στην άλλη; Η ξεχωριστή ζύμωση, η ξήρανση και η μαγιά. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 μία ομάδα επιχειρηματιών 
αποφασίζει πώς ήρθε η ώρα για την Ελλάδα να μπει και εκεί-
νη σοβαρά στο παιχνίδι με τις «ξανθιές»… Το 1963 ιδρύεται η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, μία επιχείρηση που σκοπό της είχε να 
επενδύσει και να προάγει την παραγωγή και την πώληση μπί-
ρας εγχωρίως. Έτσι έγινε. Το 1965 ανοίγει το πρώτο εργοστά-

 TRIVIA
	 Ελληνικός	καφές…	
ένα	σύμβολο	του	
βαρύ	Έλληνα,	του	
παραδοσιακού,	του	
φιλοσοφημένου.	Ένας	
καφές	για	ρομαντι-
κούς	που	θέλουν	να	
ξεκινούν	τη	μέρα	τους	
με	μία	δυνατή	γεύση	
και	μία	ασυναγώνιστη	
μυρωδιά…	

	 Greek	coffee…	a	sym-
bol	of	everything	that	
is	Greek,	traditional,	
philosophical.	A	cof-
fee	for	romantics,	who	
want	to	start	their	day	
with	a	strong	taste	
and	an	incomparable	
aroma…



Ο	Ιωάννης	Βαρβαγιάννης	στο	γραφείο	του.
Ioannis	Varvagiannis	in	his	office.

Χειρόγραφο	κείμενο	
με	την	ιστορία	της	
ποτοποιίας	Βαρβαγιάννη	
αναρτημένο	στο	
αποστακτήριο.
Manuscript	describing	
the	history	of	the	
Varvagianni	family	
business,	posted	in	the	
distillery.
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occurred in 1987, when the company 
was acquired by the Nestle multina-
tional group. But the brand name was 
not withdrawn; on the contrary, it was 
enhanced even further. The household 
name has kept its traditional image and 
is going from strength to strength as the 
years pass. 

athenian brewery
Leaving our beloved Greek coffee 
behind, let us turn to the story of the 
world’s favourite blonde, and see how 
it fares on the Greek market. A tempta-
tion not easy to resist or ignore – espe-
cially during the summer. Beer is a 
product that all Greeks enjoy, and the 
Athenian brewery is in contact with and 
introduces us to the most important 
names in the sector. 
The history of beer is said to begin in 
4000 BC in Egypt, Mesopotamia, Bab-
ylon and the depths of the Sumerian 
civilization. References in ancient texts 
do not leave much room for doubting 
the age of the world’s favourite blonde. 
But the unique flavour we enjoy today 
was perfected in Germany and in 
Amsterdam at the end of the 19th cen-
tury. Water, barley, hops and yeast are 
its main ingredients. The difference 
between beers is due to different fer-
mentation methods, drying and types 
of yeast.
At the beginning of the ‘60s, a group of 
entrepreneurs decided that is was time 
for Greece to join the ‘beer game’... The 
Athenian Brewery was established in 
1963, as an enterprise that would invest 
in and promote the production and 
sale of beer in Greece. And so it did. 
The first Amstel factory opened in Ath-
ens in 1965, and almost ten years lat-
er, in 1974, in Thessaloniki. The Athe-
nian Brewery thus became established 
and multiplied beer sales in Greece with 
great success.
Innovation and the ongoing search for 
new flavours and original new ways of 
communicating products to the cus-
tomer has not stopped for a single 
moment, and this led the company to 
start producing non-alcoholic Buckler 
beer at the beginning of the ‘90s. The 
company’s forward thinking was also 
proved a few years later, when the pro-

duction of Ioli Natural Mineral Water 
began, from the thermal springs near 
Lamia.  
In keeping with the developments 
abroad, the Greek Brewery also started 
to import the biggest brands: Erdinger, 
Murphy’s Irish Stout and Red, Duvel, 
Chimay, Kirin, McFarland, Carib, Dore-
lei and Desperados. In cooperation with 
3E, the company acquired plants in Sko-
pje and Bulgaria in 1994, thus expanding 
into the lucrative markets of South-east-
ern Europe. A very large segment of its 
activity involves the exportation of Greek 
products to at least 30 foreign countries. 
The new millennium was welcomed 
dynamically, with the first official Greek 
beer; ALFA -  a beer that was immedi-
ately embraced by the Greece market. 
Within forty years, the foundations had 
been set for a great history that cannot be 
limited to the narrow confines of a single 
country. These decades appear to be only 
the beginning for the promising beer 
industry. With more than 1,300 employ-
ees and an ongoing trend of perfecting 
products and machinery, the beer market 
has lots to look forward to. It is always a 
step ahead, but with everlasting respect 
for consumers and good quality. 
As beloved as beer is, however, it is not 
a reflection of the picturesque nature of 
Greece and the traditions of its people. It 
is undoubtedly the top globalized alco-
holic product, which will always be one 
of our top choices, but it cannot com-
pete with the Greek national drink. The 
delicious aniseed aroma of ‘ouzo’ seems 
to contain everyone’s fondest summer 
memories.

VarVagianni ouzo
The sea, Greek islands, summer holi-
days, and a glass of Varvagianni ouzo – 
the perfect vacation snapshot. The Var-
vagiannis family has been giving every-
thing for the production of its own ouzo 
since 1860, with great determination and 
humbleness.  This 100% distilled ouzo 
is produced without being affected by 
the high production costs or the tough 
market conditions established by mul-
tinational companies. It all began in the 
depths of Russia, in Odessa, where Efsta-
thios Varvagiannis began his journey, a 
journey in search of new things and a 

σιο Amstel στην Αθήνα και περίπου δέκα χρόνια μετά το 
΄74 ανοίγει και στη Θεσσαλονίκη. Με αυτές τις δύο κινήσεις 
εδραιώνεται και πολλαπλασιάζει τις πωλήσεις μπίρας στη 
χώρα μας με τεράστια επιτυχία.
Η καινοτομία και η συνεχής αναζήτηση νέων γεύσεων και 
πρωτοποριακών τρόπων επικοινωνίας των προϊόντων με 
τον πελάτη δεν έχει σταματήσει στιγμή και είναι και αυτό 
που ώθησε την εταιρεία να ξεκινήσει την παραγωγή της μη 
αλκοολούχας μπίρας Buckler στις αρχές του ΄90. Η ευρη-
ματικότητα αποδείχτηκε και λίγα χρόνια μετά όταν το 1993 
εκμεταλλευόμενοι τα ιαματικά λουτρό κοντά στη Λαμία 
ξεκίνησε η παραγωγή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού 
Ιόλη. 
Ακολουθώντας πιστά τις αλματώδεις κινήσεις του εξωτερι-
κού η ελληνική εταιρεία Ζυθοποιίας εισάγει τα μεγαλύτε-
ρα ονόματα Erdinger, Murphy’s Irish Stout και Red, Duvel, 
Chimay, Kirin, McFarland, Carib, Dorelei και Desperados. 
Επεκτείνοντας τη δράση της στο προσοδοφόρο έδαφος της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε συνεργασία με την 3Ε το ‘94 
αγοράζει εργοστασιακές μονάδες σε Σκόπια και Βουλγαρία. 
Πολύ σημαντικό κομμάτι της πορείας της είναι η συνολική 
εξαγωγή προϊόντων που παράγονται στη χώρα μας σε του-
λάχιστον 30 χώρες. Η νέα χιλιετία μπαίνει δυναμικά με την 
πρώτη επίσημη ελληνική μπίρα. Την ΑΛΦΑ. Μία μπίρα που 
αγκάλιασε αμέσως η ελληνική αγορά.
Μέσα σε σαράντα χρόνια έχουν ήδη μπει τα θεμέλια για 
μία μεγάλη ιστορία που δεν μπορεί να μείνει εγκλωβισμέ-
νη στα σύνορα της χώρας μας. Αυτά τα χρόνια φαίνεται να 
είναι μόνο η αρχή για την πολλά υποσχόμενη βιομηχανία 
του ζύθου. Με παραπάνω από 1.300 άτομα προσωπικό και 
με συνεχή τάση για τελειοποίηση των προϊόντων και των 
μηχανημάτων της η αγορά της μπίρας έχει πολλά να περι-
μένει. Με σεβασμό στον καταναλωτή και στην ποιότητά της 
είναι πάντα ένα βήμα μπροστά στην αγορά. 
Όσο αγαπημένη όμως και να είναι η μπίρα δεν αντικατο-
πτρίζει την ελληνική γραφικότητα και την παράδοση που 
έχουμε σαν λαός. Είναι αδιαμφισβήτητα το πιο αγαπημένο 
παγκοσμιοποιημένο αλκοολούχο προϊόν που ενώ θα διατη-
ρεί πάντα κορυφαία θέση στις προτιμήσεις μας, δεν μπορεί 
να συναγώνιστεί το δικό μας εθνικό ποτό. Ποιο καλοκαίρι 
από όσα σας έρχονται στο μυαλό δεν έχει γεύση από γλυκά-
νισο, δεν κρύβει μέσα του τη μυρωδιά από το «ουζάκι» μας;

ουζο ΒΑρΒΑγίΑννή
Θάλασσα, ελληνικά νησιά, καλοκαιρινές διακοπές και ένα 
ούζο Βαρβαγιάννη να συνοδεύει την κάθε σας εικόνα από τα 
παραπάνω. Από το 1860 μέχρι σήμερα, μία οικογένεια που 
έχει δώσει και δίνει ακόμα με μεγάλη θέληση και ταπει-
νότητα, τα πάντα για την παραγωγή του δικού της ούζο. 
Το ούζο με 100% απόσταξη που παρασκευάζεται χωρίς 
να επηρεάζεται από την ακριβή παραγωγή που χρειάζε-
ται ούτε από τη σκληρή αγορά που έχουν δημιουργήσει οι 
πολυεθνικές. Όλα ξεκίνησαν στα βάθη της Ρωσίας, στην 
Οδησσό εκεί όπου ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης ξεκίνησε το 
ταξίδι του, ένα ταξίδι προς αναζήτηση καινούργιων πραγ-
μάτων και μίας πατρίδας που τον καλούσε πάλι κοντά της. 
Το 1860 η επιστροφή του στην πάντοτε αγαπημένη Ελλά-
δα και συγκεκριμένα στο Πλωμάρι έμελλε να γίνει και η 
αρχή για την ιστορία μία εκ των σημαντικότερων εταιρειών 
στο χώρο της ποτοποιίας. 
Με ένα χάλκινο άμβυκα και με τη γνώση της καθαρής 
απόσταξης ξεκίνησε την παραγωγή ούζο «Βαρβαγιάν-
νη» εξ αποστάξεως 100%. Το πρώτο αποστακτήριο ανοί-
γει από τον Ιωάννη Βαρβαγιάννη το 1873 στο Πλωμάρι 
της Λέσβου. Το ομώνυμο ούζο γνώρισε μεγάλη επιτυχία 
στον τόπο καταγωγής του και αυτό ήταν η αφετηρία μιας 
λαμπρής πορείας. Η οικογένεια αυτή έχει ένα ξεχωριστό 
και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, χάρισμα. Κατά-
φερε παρά τις αντιξοότητες να διατήρησει με το πέρα-
σμα σχεδόν 150 ετών την παράδοσή της και από γενιά σε 
γενιά τα ίδια ονόματα διαδέχονται το ένα το άλλο, έχοντας 
πάντα μία κοινή συνισταμένη. Η ίδια αγάπη για τη συντα-
γή του προπάππου, του παππού, του πατέρα, της οικογέ-
νειας. Ανοίγματα μέχρι εκεί που μπορούν και κινήσεις που 
δεν παρεκκλίνουν από την αρχική τους φιλοσοφία. Την 
καθαρή ποιότητα.
Όπως γινόταν τόσα χρόνια έτσι και σε αυτή την ιστο-
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ρία τον πατέρα ακολουθούν πιστά σε κάθε του βήμα τα παι-
διά. Με τεράστιες δυσκολίες τη δεκαετία του ‘70 και με 
ξένες εταιρείες και ξένα προϊόντα να κατακλύζουν τα ράφια 
της αγοράς η κληρονομιά της οικογένειας κατάφερε να μην 
ξεπουληθεί και να παλέψει για τη θέση που της ανήκει. 
Έτσι φτάσαμε αισίως στο σήμερα. Από το ΄87 αναλαμβάνει 
η πέμπτη γενιά και τα τρία αδέρφια Στάθης, Μανώλης και 
Βάγια βάζουν το προσωπικό τους μεράκι, την αγάπη και το 
σεβασμό για να προστατέψουν ό,τι έχουν αυτή τη στιγμή στα 
χέρια τους και για να εξασφαλίσουν ό,τι θα χαρίσουν αύριο 
στα παιδιά τους που είναι και εκείνα μέσα στην επιχείρηση. 
Έχοντας ένα θέμα αφιερωμένο σε ρετρό στιγμές της ελληνι-
κής βιομηχανίας και επειδή έχουμε αναλωθεί μόνο σε ρετρό 
γεύσεις μέχρι στιγμής θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Θα μετα-
φερθούμε καρέ-καρέ σε μοναδικές στιγμές του αθάνατου 
ελληνικού κινηματογράφου. Θα ξετυλίξουμε την ιστορία 
μιας μικρής εταιρείας θαυμάτων (όπως την ονόμαζαν όλοι). 

φίνος φίλμς  
Δεν είναι μία ακόμη εταιρεία, είναι ένα ολοζώντανο κομ-
μάτι της ιστορίας μας που κρύβει το όραμα και τα όνειρα 
μιας ολόκληρης εποχής. Μία εταιρεία που αποκαλύπτει την 
αλλαγή της ζωής και της νοοτροπίας των Ελλήνων με την 
πάροδο των χρόνων. Ιδρυτής της εταιρείας ο Φιλοποίμην 
Φίνος, γεννηθείς το 1907. Ο άνθρωπος που είχε αφιερώσει 
ολοκληρωτικά τη ζωή του και την έμπνευσή του στον ελλη-
νικό κινηματογράφο. 

Παρά τις σπουδές του στα νομικά και στις πολιτικές επι-
στήμες ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα αναλαμ-
βάνοντας αρχικά τις κινηματογραφικές αίθουσες του πατέ-
ρα του το 1928. Η πρώτη προσπάθεια για δημιουργία στού-
ντιο έγινε αφού πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και ίδρυ-
σε τα «Ελληνικά Κινηματογραφικά Στούντιο» το ΄39. Τα όνει-
ρά του γκρεμίστηκαν μαζί με τον Πόλεμο που ξέσπασε λίγο 
αργότερα. Το 1943 όμως ξεκινάει η υπερπαραγωγή της επο-
χής… το Hollywood της Ελλάδας, η Φίνος Φιλμς. Συνεργά-
τες του πάντα οι καλύτεροι: Σακελλάριος, Φώσκολος, Δαλια-
νίδης, Μακρής, Αυλωνίτης, Βασιλειάδου, Αλεξανδράκης, 
Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Βουτσάς, Καρέζη, Βλαχοπού-
λου, Παπαγιαννόπουλος και άλλοι πολλοί που έχουν αφή-
σει ιστορία. Ταινίες μοναδικές όπως «Η Ωραία των Αθηνών», 
«Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο». Κάθε παραγωγή είχε τη 
δική του υπογραφή: από την επιλογή των συντελεστών μέχρι 
την κάθε λεπτομέρεια του σεναρίου ο Φιλοποίμην είχε λόγο. 
Ένας πραγματικός εργάτης του ελληνικού κινηματογράφου.
Εκείνος έβαζε τα θεμέλια για ό,τι ακολούθησε τις επόμενες 
δεκαετίες. Ο κόσμος όμως ζήταγε συνέχεια «κάτι» παραπά-
νω. Για να ανταποκριθεί λοιπόν στις προσδοκίες του κόσμου 
και για να απαντήσει στον ανταγωνισμό που υπήρχε, ξεκί-
νησε τις μαζικές και πολυδάπανες παραγωγές τόσο στις ται-
νίες όσο και στα soundtracks των ταινιών. Κοντά του σχεδόν 
πάντα ο Μίμης Πλέσσας και άλλοι πολλοί σημαντικοί συνθέ-
τες που «έντυσαν» με μοναδικές μελωδίες τις ταινίες του. 
Η ιστορία αυτή δεν έχει happy end, μιας και οι μεγάλοι αστέ-
ρες που ο ίδιος είχε δημιουργήσει ήταν εκείνοι που ζητού-
σαν τη δεκαετία του ΄60 υπέρογκα ποσά που εκείνος δεν 
είχε να δώσει. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Το 1971 με την 
υπερπαραγωγή «Υπολοχαγός Νατάσσα», που έκανε ρεκόρ 
με 700.000 εισιτήρια, μάταια ο μεγάλος κινηματογραφιστής 
πίστευε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Αυτό, όμως, δεν έγι-
νε και λίγα χρόνια αργότερα το ‘77 μαζί με τον ιδρυτή της 
πεθαίνει και η θρυλική Φίνος Φιλμς.
Η ζωή του χαρακτηρίστηκε από το ρομαντισμό ενός γνήσιου 
οραματιστή. Μας παραπέμπει σε μία ονειροπόλα κατάσταση 
όπου ο ελληνικός σε ξυπνάει, η μπίρα σε δροσίζει, το ούζο σε 
μαλακώνει και ο ελληνικός κινηματογράφος σε «ταξιδεύει».

homeland that was inviting him to return. 
In 1860 he returned to his beloved Greece, 
and specifically to Plomari, which was to 
become the starting-point for the history 
of one of the most important companies 
in the distillery field.  
Using a copper pot still and the know-
how of pure distillation, he began pro-
ducing 100% distilled “Varvagianni” 
ouzo. The first distillery was opened by 
Ioannis Varvagiannis in 1873, in Plomari, 
Lesvos. The eponymous ouzo became a 
favourite on the island, and that was the 
beginning of a glorious career. The fam-
ily has a special, and unique by Greek 
standards, gift. It managed, despite the 
odds, to maintain its tradition for almost 
150 years, with the same names succeed-
ing one another, and with one common 
denominator. The same love for the rec-
ipe of their great-grandfather, grandfa-
ther, father, family. They invest as much 
as their finances permit, and keep their 
policy aimed at the family’s original 
principle: pure quality.
Over the years, the children of the fam-
ily have always followed in their fathers’ 
footsteps faithfully. With great difficul-
ties in the 1970s and with foreign com-
panies and foreign products inundating 
the market, the family’s legacy was able 
to maintain its dignity and fight for the 
position it rightfully holds. Bringing us 
thankfully to today. The fifth generation 
took over in 1987, and the three siblings, 
Stathis, Manolis and Vagia enlist their 
personal efforts, love and respect to pro-
tect their legacy and ensure that they will 
be able to pass it on to their children, 
who are also involved in the business. 
This article is about the retro moments 
of Greek industry, and so far we have 
focused exclusively on retro gastronomy; 
but now let us look elsewhere. We will 
move on to the next frame, to unique 
moments of immortal Greek cinema. Let 
us look at the history of a small company 
of miracles (as everyone used to call it). 

finos fiLms 
This is not just another company; it is a 
living piece of history, that encompass-
es the vision and the dreams of an entire 
era. A company that reveals the chang-
es in the lifestyle and attitude of Greeks 
over the years. The company was estab-

lished by Philopimin Finos, born in 
1907. This man dedicated his whole life 
and inspiration to Greek cinema, with 
results that exceeded all expectations. 
Despite his studies in law and politi-
cal sciences, he began his professional 
career by taking over his father’s cinemas 
in 1928. His first effort to create a studio 
took place after he sold his entire inheri-
tance and established “Hellenic Cinemat-
ographic Studios” in 1939. His dreams 
fell apart when World War II started soon 
after, bringing the new company to its 
knees. But the super-production did start 
in 1943… the Greek Hollywood, Finos 
Films. He always had the very best actors, 
directors and scriptwriters, Sakelarios, 
Foskolos, Danialidis, Makris, Avlonitis, 
Vasiliadou, Alexandrakis, Vougiouklaki, 
Papamichail, Voutsas, Karezi, Vlahopou-
lou, Papagiannopoulos and many oth-
ers, who have made history in Greece 
cinema annals.  Unique films such as “I 
Orea ton Athinon”, “Laterna, Ftohia kai 
Filotimo”. Every major production bore 
his signature. Philopimin was involved 
in everything from casting to the tiniest 
detail in the script.  He was a true work-
man for Greek cinema.
He was the one who laid the foundations 
for everything that happened in the next 
decades. But the public was always ask-
ing for something extra. In order to sat-
isfy consumer expectations and deal with 
the competition, he started mass, expen-
sive productions, both in films and in 
soundtracks. Mimis Plessas was practi-
cally always by his side in this, as well as 
many other important composers who 
created unique melodies for his films. 
But the story does not end happily; the 
film stars he had created started ask-
ing for excessive fees in the 1960s, fees 
he was unable to pay. And that was 
the beginning of the end. In 1971, the 
great filmmaker made a futile attempt 
to reverse his fortunes, with the super-
production “Ypolohagos Natasa”, which 
sold a record 700,000 tickets.  In 1977, 
Finos Films died together with its found-
er. P. Finos’s life was characterized by 
the romanticism of a genuine visionary,  
where Greek coffee wakes you up, beer 
cools you down, ouzo softens your mood 
and Greek cinema takes you on a trip 
down memory lane.
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Διαφημιστικό	
φυλλάδιο.	Το	ούζο	
Βαρβαγιάννη	είναι	
άρρηκτα	συνδεδεμένο	
με	τον	τόπο	όπου	
κατάγεται.
Advertising	leaflet.	
Varvagiannis	ouzo	is	
inextricably	linked	to	
its	place	of	origin.

Ο	Ευστάθιος	
Βαρβαγιάννης	
(όρθιος	στη	μέση)	
σε	αναμνηστική	
φωτογραφία	κατά	την	
διάρκεια	της	θητείας	του.
Efstathios	Varvagiannis	
(standing	in	the	middle)	
in	a	commemorative	
photograph	during	his	
military	service.

 TRIVIA

	 Η	μοναδικότητα	του	
ούζου	είναι	η	καλύτε-
ρη	διαφήμισή	του	και	
τόσο	οι	Έλληνες	όσο	
και	οι	ξένοι	που	επι-
σκέπτονται	την	Ελλά-
δα	το	αναζητούν	συνε-
χώς,	εκτιμώντας	ιδιαί-
τερα	την	παράδοση	και	
τη	διαχρονικότητά	του.	

	 The	uniqueness	of	
ouzo	is	its	own	best	
advertisement,	and	
Greeks	as	well	as	
foreigner,	who	visit	
Greece	have	a	special	
soft	spot	for	it,	with	
respect	for	its	tradition	
and	timeless	flavour.	



Ταξίδι — Travel
By Valia Barbatiotis

CORFU Η μεθυστική κοντέσσα του Ιονίου 
ΚΕΡΚΥΡΑ

 
Ένα νησί που κανΈί Την πρώΤη Του Έμφανίση σΤίσ σΈλίδΈσ Τησ 
Έλληνίκησ μυθολογίασ… παραλίΈσ ποίκίλομορφΈσ, ΈνΤονη 

νυχΤΈρίνη ζώη, μία φώΤογραφία σΤο πονΤίκονησί καί αλλη μία σΤην 
παλαίοκασΤρίΤσα, γΈυση απο σοφρίΤο καί… καλΈσ σασ δίακοπΈσ!

 
An islAnd thAt first AppeAred on the pAges of greek mythology… 
diverse beAches, vibrAnt night life, A photogrAph At pontikonissi 

And Another one At pAleokAstritsA, A tAste of sofrito, 
And enjoy your holidAys!

The enchanting countess of the Ionian Sea 
PHOTOS: IML IMAGE GROUP
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Το Λιστόν, σημείο αναφοράς για το νησί της 
Κέρκυρας χτίστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα 

Lesseps, μπροστά από τη Σπιανάδα

Liston by night, Corfu town. The arcade complex 
was built by the French architect Lesseps in 

front of Spianada square
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Τ ο περίφημο νησί των Φαιάκων, το βορειότερο νησί 
του Ιονίου, εκείνο που έχει δεχτεί τις περισσότερες 
επιρροές από το δυτικό πολιτισμό καθόλη την ιστο-

ρία του και που αποτελεί έναν από τους ωραιότερους καλο-
καιρινούς προορισμούς για Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες. 
Το νησί λόγω της επίμαχης γεωγραφικής του θέσης λεηλα-
τήθηκε πολλές φορές ιδιαίτερα κατά τη Βυζαντινή περί-
οδο. Για δεκάδες αιώνες ήταν υπό την κατοχή των Βενε-
τών και αυτό αποδείχτηκε καταλυτικό για την πορεία του 
και την εικόνα που έχει μέχρι και σήμερα. Εξερευνώντας τις 
ομορφιές του θα παρατηρήσετε πως τόσο οι Βενετοί, όσο οι 
Άγγλοι και οι Γάλλοι που περάσανε από το εδώ καταφέρανε 
να αφήσουν τα καλύτερα στοιχεία της κουλτούρας τους και 
της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Έτσι σε κάθε γωνιά, σε 
κάθε σοκάκι τα πάντα μοιάζουν πλήρως εναρμονισμένα με 
την αύρα του ελληνικού αυτού «διαμαντιού» του Ιονίου. 
Ξεκινώντας την ξενάγησή μας, η Σπινιάδα ένα από τα γαλ-
λικά «απομεινάρια» της ιστορίας, θα αποτελέσει την αφε-
τηρία μας. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αισθητική της 
έχει μετατρέψει για πολλά χρόνια τώρα το σημείο αυτό σε 
ζωντανό και απόλυτο κέντρο της Κέρκυρας. Η μεγαλύτερη 
πλατεία των Βαλκανίων βρίσκεται ανάμεσα στο παλιό και 
το νέο φρούριο και αποτελεί το σήμα-κατατεθέν του νησιού 
χωρίς να αφήνει το εμβαδόν της να παρεμβαίνει στην 
αισθητική και τη «ζεστασιά« της. Αρχικά δημιουργήθηκε 
για να προστατεύεται το φρούριο, ενώ στις μέρες μας συμ-
βολίζει ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια της καθημερι-

Τ he famous island of the Pheaces, 
the northernmost island of the 
Ionian Sea that has been most 

influenced by Western culture through-
out its history and is one of the most 
beautiful summer destinations for Greek 
and foreign travellers Due to its conten-
tious geographical position, the island 
has been pillaged several times, dur-
ing the Byzantine era in particular. For 
several centuries it was occupied by the 
Venetians and this has proven to be cat-
alytic for its development to its pres-
ent form. While exploring its beautiful 
landscapes visitors will note that both 
the Venetians and also the English and 
French who came to the island have left 
behind the best elements of their culture 
and cultural heritage. Thus, at each cor-
ner and alley everything appears to be in 
full harmony with the aura of this Greek 
diamond of the Ionian Sea. 
We will begin our tour at the Spianada, 
one of the French remnants of history. 
The special architecture and aesthet-
ics of the Spianada have transformed 
it into the thriving ultimate centre of 

01. Μαγευτικές στιγμές 
μπάνιου και χαλάρωσης 
στο Canal d’amour.
Canal d’amour, people 
swimming. 

02. Άποψη της παλιάς 
πόλης με τον τρούλο της 
Παναγίας Τενέδου να 
δεσπόζει.
Corfu Town, old town, 
Panagia Thenedos 
Church.

Corfu for many years now. The largest 
square in the Balkans is located between 
the old and new fortress and constitutes 
the island’s trademark, but without its 
size interfering with its aesthetics and 
warmth. It was initially created in order 
to protect the fortress while it current-
ly symbolizes one of the most special 
parts of the daily life of the inhabitants 
of Corfu. 
The Fortezza (old fortress), the Vene-
tian masterpiece, still stands in the east-
ern part of the Town; in order to visit it 
you will have to cross the despotic Con-
tra-Fossa, the artificial canal that makes 
it look like an independent island. The 
Liston, on George the 1st Avenue is the 
most classic image of Corfu, which you 
must have seen several times on post-
cards and programmes about Corfu.  
The arched gallery with its cafés and 
stores will make your walk around the 
town last for hours and you will catch 
yourself imagining, if only for moments, 
how your life would be there. If you do 
not wish to leave the centre, then you 
should search for and try the island’s 
special dishes, Pastitsada and Sofri-
to. For this reason, we suggest that you 
find a table at Piperitsa (tel.: +30 26610 
46329) where you will be amazed by 
the cuisine. At Starenio (tel.: +30 26610 
47370) you can try up to 17 different 
types of pie and we suggest that you also 
try some of the homemade desserts. 
The patron saint of Corfu, Agios Spyri-
donas, is definitely the one who steals 
the show from all the other churches 
on the island. It might not have all the 
tinsel that characterizes other churches 
with Byzantine influences but it displays 
the frugality of the Italian Renaissance. 
Inside the church with its impressive 
belfry you will see hagiography depicting 
the life of the Saint and also the Saint’s 
relics that are stored in a silver luxurious 
reliquary.
As mentioned in the introduction, you 
should not leave the island without hav-
ing visited Pontikonisi. You must not 
miss a close-up view of Panagia ton Vla-
hernon, a small church that is joined 
by a narrow strip of land that begins at 
Kanoni.  The island was given this name 
due to its shape (pontiki = mouse). One 
of the many myths of the island pres-

νότητας των Κερκυραίων. Στο ανατολικό τμήμα της πόλης 
στέκει ακόμα αγέρωχη η Fortezza, το βενετσιάνικο αρι-
στούργημα, το παλιό φρούριο όπου για να το επισκεφθεί-
τε πρέπει να περάσετε τη δεσποτική Κόντρα Φόσσα, την 
τεχνητή τάφρο που το έκανε να μοιάζει με αυτόνομο νησί. 
Το Λιστόν στη Λεωφόρο Γεωργίου Α΄ αποτελεί την κλασι-
κότερη εικόνα της Κέρκυρας που σίγουρα πολλές φορές θα 
έχετε δει σε καρτ ποστάλ και κορφιάτικα αφιερώματα. Η 
τοξωτή στοά με τις καφετέριές της και τα μαγαζιά που την 
κοσμούν θα κάνουν τη βόλτα σας στο κέντρο να κρατήσει 
για ώρες και θα πιάσετε τον εαυτό σας να φαντασιώνεται 
έστω και για ένα λεπτά πώς θα ήταν η ζωή σας εκεί. Αν δεν 
θέλετε να αποχωριστείτε το κέντρο, τότε πρέπει να ψάξετε 
και να δοκιμάσετε τις σπεσιαλιτέ του νησιού «παστιτσάδα» 
και «σοφρίτο». Εμείς γι’ αυτό προτείνουμε να βρείτε ένα 
τραπέζι στην Πιπερίτσα (τηλ.: 26610 46329) όπου η κουζί-
να της πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Στο Σταρένιο (τηλ.: 
26610 47370) θα φάτε μέχρι και 17 διαφορετικά είδη πίτας 
και σας προτείνουμε να δοκιμάσετε και κάποιο από τα σπι-
τικά γλυκά του. 
Ο πολιούχος της Κέρκυρας, ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι εκεί-
νος που σίγουρα κλέβει την παράσταση από όλες τις υπό-
λοιπες εκκλησίες του νησιού. Μπορεί να μην έχει τον πλου-
μιστό αέρα που χαρακτηρίζει άλλες εκκλησίες με βυζαντι-
νές επιρροές έχει όμως τη λιτότητα της ιταλικής Αναγέν-
νησης. Στο εσωτερικό της εκκλησίας με το εντυπωσιακό 
καμπαναριό θα δείτε φιλοτεχνημένες αγιογραφίες από τον 

 Tips 
> Ο δρόμος προς την 

Κέρκυρα είναι λίγο 
πιο μακρύς… Σας προ-
τείνουμε να πάτε με 
αεροπλάνο με κάποια 
από τις καθημερινές 
πτήσεις της Aegean. 
Άλλος τρόπος είναι 
οδικώς μέχρι την 
Ηγουμενίτσα και μετά 
με ανοιχτού ή κλειστού 
τύπου ferry να περά-
σετε απέναντι, αλλιώς 
από Πάτρα πέρνοντας 
κάποιο δρομολόγιο για 
Ιταλία που συνήθως 
κάνει ενδιάμεση στάση 
στην Κέρκυρα. Aegean, 
τηλ.: 801 11 20000

> Λιμεναρχείο Κέρ-
κυρας, τηλ.: 26610 
32655, Λιμεναρχείο 
Ηγουμενίτσας, τηλ.: 
26650.99460,  
Λιμεναρχείο Πάτρας,  
τηλ.: 26610.341002

 Tips 
> Corfu is rather far 

away; we suggest that 
you travel by air on one 
of the Aegean Airlines 
flights. Another way is 
to drive to Igoumenit-
sa and then take a fer-
ry across to Corfu; the 
alternative is to drive 
to Patras and travel to 
Corfu on board one of 
the ships bound for Ita-
ly that usually call at 
Corfu. Aegean Airlines, 
tel.: 801 11 20000

> Corfu Port Authorities, 
tel.: +30 26610 
32655, Igoumenitsa 
Port Authorities,  
tel.:+3026650.99460, 
Patras Port Author-
ities, tel.: +30 
26610.341002
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βίο του Αγίου καθώς επίσης το λείψανό του που φυλάσσε-
ται σε μια ασημένια πολυτελή λάρνακα.
Είπαμε, δεν γίνεται να φύγετε από το νησί αυτό χωρίς να 
έχετε επισκεφτεί το Ποντικονήσι. Δεν γίνεται να μη δεί-
τε από κοντά την Παναγία των Βλαχερνών, ένα εκκλησά-
κι που ενώνεται με μία στενή λωρίδα γης που ξεκινάει από 
το Κανόνι. Το νησάκι αυτό ονομάστηκε έτσι λόγω του σχή-
ματός του. Ένας από τους πολλούς μύθους του νησιού το 
παρουσιάζει ως το αποτέλεσμα ενός ξεσπάσματος του 
θεού Ποσειδώνα. Το σίγουρο είναι πως αυτό το νησί αποτε-
λεί μία ξεχωριστή φυσική πινελιά και έστω και μία φορά να 
έχετε απολαύσει τη θέα του δεν θα την ξεχάσετε ποτέ στη 
ζωή σας. 

HigHligHtS 
Η θέα από το Κανόνι. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρα θα απο-
λαύσετε το Ποντικονήσι και όλα τα αξιοθέατα της περιοχής. 
Στην Παλαιόπολη υπάρχει ένα, επίσης, πολυφημισμένο αξι-
οθέατο, το Mon Repo. Χτίστηκε αρχικά από τον ερωτευμένο 
Άγγλο Φρέντερικ Άνταμ ως δώρο για την Κερκυραία γυναί-
κα του. Αργότερα το 1864 παραχωρήθηκε στον τότε Βασι-
λιά της Ελλάδας Γεώργιο τον Α’ για να χρησιμοποιηθεί ως 
θερινή κατοικία. Το μέρος είχε εμπνεύσει πολλές και εξέ-
χουσες προσωπικότητες της διεθνούς αριστοκρατικής τάξης. 
Ένα τρανταχτό παράδειγμα ήταν η αγάπη που είχε στο παλά-
τι η θρυλική πριγκίπισσα Σίσσι. Με την μεταπολίτευση η 
περιοχή των 258 στρεμμάτων με την κατανυκτική θέα πέρα-
σε στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τώρα πια χρη-
σιμοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού, φιλοξενώντας 
το Μουσείο της περιοχής. Στην Κέρκυρα, αν θέλετε, μπορεί-
τε να δείτε παραλίες και κόλπους που δεν είναι προσβάσιμες 
με αυτοκίνητο. Νοικιάζοντας κάποιο σκάφος από τη μαρί-
να Γουβιών και θα μπορέσετε να δείτε και να χαρείτε παραλί-
ες που μοιάζουν να είναι ξεχασμένες και από τον ίδιο το Θεό, 
αλλά κυρίως από κάθε είδους τουριστικής ανάπτυξης. Εκεί 
θα ευχαριστηθείτε τα χρώματα και τις φυσικές ομορφιές του 
νησιού, οι οποίες θα αποκαλύπτονται αποκλειστικά και μόνο 
σε εσάς και την παρέα σας (τηλ. μαρίνας: 26610 91900). 
Τα γραφικά χωριά της ενδοχώρας. Θα πιείτε ωραίο ελληνι-
κό καφέ βρασμένο παραδοσιακά στο μπρίκι και θα φάτε ντό-
πια σπιτικά μεζεδάκια, που θα συνοδεύονται από τη γλύ-
κα και την ευχάριστη (συνήθως) πολυλογία των Κερκυραίων. 
Κορακιάνα, Σιναράδες, Επίσκεψη, Βαρυπατάδες κι άλλα πολ-
λά χωριά θα βρεθούν στο δρόμο σας και θα ομορφύνουν τη 
διαμονή σας. 

που να μΈίνΈΤΈ
Στην καρδιά της παλιάς πόλης βρίσκεται το πολυτελές 
boutique hotel Siorra Vittoria (τηλ.: 26610 36300). Στο Castello 
Di Vista (τηλ.: 26610 97016) τα λόγια είναι περιττά για τα 
δωμάτιά του και τις υπερπολυτελής ανέσεις του… ακόμα ένα 
καταπληκτικό ξενοδοχεία είναι το Kontokali Bay στην ομώ-
νυμη περιοχή, μόλις 6 χλμ. έξω από την πόλη της Κέρκυ-
ρας. Γενικότερα θα βρείτε ξενοδοχεία για όλα τα γούστα και 
όλα τα πορτοφόλια, αρκεί να τα ψάξετε από νωρίς... 

ents it as the result of a fit of anger that 
possessed the god Poseidon. One thing 
however is certain, the island is a spe-
cial natural touch and even if you have 
only enjoyed its view once, you will nev-
er forget it.

HigHligHtS
The view from Kanoni. At any time of 
the day, you can enjoy Pontikonissi and 
all the sights in the area. Mon Repos, in 
Paleopolis is also another famous sight. 
It was built initially by Frederick Adam, 
an Englishman in love, as a gift for his 
Corfiot wife. Later, in 1864, it was con-
ceded to the King of Greece, Georgios 

Εξερευνώντας τις ομορφιές 
της θα παρατηρήσετε 
πως τόσο οι Βενετοί, όσο 
οι Άγγλοι και οι Γάλλοι 
που περάσανε από εδώ, 
καταφέρανε να αφήσουν 
τα καλύτερα στοιχεία 
της κουλτούρας τους και 
της πολιτιστικής τους 
κληρονομιάς

While exploring its beautiful 
landscapes visitors will note 
that both the Venetians and 
also the English and French 
who came to the island have 
left behind the best elements 
of their culture and cultural 
heritage

03. Άποψη του παλιού βενετσιάνικου κάστρου και της 
Ρωμαϊκής Ροτόντας στη Σπιανάδα.  

The old Venetian Fortress and the Maitland monument,  
a Roman-style rotunda, in Spianada square, Corfu town.

the 1st, to be used as a summer resi-
dence. The site has inspired many prom-
inent personalities of the international 
aristrocracy. A striking example is the 
love of the legendary Princess Sissy for 
the residence. After the change of polity, 
the 26 ha area with its wonderful view 
was conceded to the Local Authorities 
and it is currently used by the Ministry 
of Culture and hosts the area’s museum. 
In Corfu, if you wish, you can see beach-
es and bays that are not accessible by car. 
You can hire a boat from Gouvia marina 
and visit beaches that seem to be forgot-

 TRiViA
 Χάρη στην αγάπη που 

είχε η βασίλισσα Σίσσυ 
για την Ελλάδα αποφά-
σισε να κτίσει το κατα-
φύγιό της στην Κέρκυ-
ρα. Στο χωριό Γαστούρι 
σε ένα από τα πιο ξεχω-
ριστά μέρη του νησιού 
έχτισε το 1889 το 
παλάτι της, το Αχίλλειο. 
Μεγαλοπρεπές οίκη-
μα νεοκλασικού ρυθμού 
με εξαιρετικούς κήπους 
στολισμένους με αγάλ-
ματα που τραβούν τη 
προσοχή των επισκε-
πτών του. Το 1994 
πέρασε στα χέρια του 
ελληνικού κράτους και 
τώρα είναι από τα σημα-
ντικότερα αξιοθέατα του 
νησιού.

  Empress Sissi of 
Austria loved Greece so 
much that she decided 
to build a palace in 
Corfu.  This palace, the 
Achilleion, was built 
in 1889 in Gastouri 
village, one of the 
most beautiful parts 
of the island. It is an 
imposing neoclassical 
building with impressive 
gardens decorated with 
statues that attract the 
attention of its visitors. 
The palace became the 
property of the Hellenic 
State in 1994 and is 
currently one of the 
most important sights 
on the island.
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Ταξίδι — Travel

ten by God, and mainly by any type of 
tourism development. There, you will 
enjoy the colours and natural beauty of 
the island, which will only reveal them-
selves to you and your friends (Marina 
tel.: +30 26610 91900).  The picturesque 
inland villages.  You can enjoy a good 
cup of Greek coffee prepared in a tradi-
tional briki and taste local homemade 
meze accompanied by the sweet and 
pleasant (most of the times) chatter of 
the Corfiots. You will cross Korakiana, 
Sinarades, Episkepsi, Varipatades and 
many other villages that will make your 
stay more pleasant. 

WHere to Stay
The luxury boutique hotel Siorra Vitto-
ria is located in the heart of the city cen-
tre (tel.: 26610 36300). At Castello Di 
Vista (tel.: +30 26610 97016), words can-
not describe its rooms and very luxuri-
ous comforts; and Kontokali Bay is yet 
another fantastic hotel located in Konto-
kali, only 6km from the town of Corfu. 
In general, you will find hotels to suit all 
tastes and budgets, provided you search 
beforehand… 

BeacHeS
Glyfada is the island’s top beach. 
Don’t miss it. Agios Georgios Pagon, 
untouched nature and an ideal place for 
fresh fish. Tropical Chalikouna, Ker-
assies, the northernmost beach of the 
island and also unique Paleokastritsa 
beach are only some of the beaches that 
you should visit. Devote time and kilo-
metres to see some of the most beautiful 
beaches of the Ionian Sea.   
Corfu can offer you special flavours, fla-
vours that reveal the rich disposition 
of its inhabitants. Gastronomic plea-
sures that do not require clarification 
but must be tasted. Its landscapes, either 
natural or man-made, transport visi-
tors not only to other eras but main-
ly to other cultures. Your stay here will 
not just be another trip, it will be an 
experience that you will not get tired of 
experiencing again and again; all those 
who visit Corfu return soon. Whoev-
er becomes acquainted with Corfu risks 
being trapped by the breeze of the island 
of the Pheaces.

παραλίΈσ
Κορυφαία παραλία του νησιού είναι η Γλυφάδα. Δεν γίνε-
ται να μην πάτε. Άγιος Γεώργιος Πάγων, παρθένα φύση 
και ιδανικό μέρος για φρέσκο ψάρι. Ο τροπικός Χαλικού-
νας, οι Κερασιές, η βορειότερη παραλία του νησιού, αλλά 
και η μοναδική Παλαιοκαστρίτσα είναι μόνο κάποιες από 
τις παραλίες που πρέπει να επισκεφθείτε. Δώστε χρόνο και 
χιλιόμετρα στο αυτοκίνητό σας για να δείτε κάποιες από τις 
ομορφότερες παραλίες του Ιονίου Πελάγους.  
Η Κέρκυρα έχει να σας προσφέρει ξεχωριστές γεύσεις, γεύ-
σεις που αναδεικνύουν το πλούσιο ταπεραμέντο των κατοί-
κων της. Γαστρονομικές απολαύσεις που δεν χρήζουν εξή-
γησης, αλλά επιβάλλουν δοκιμή. Τα τοπία της είτε τα φυσι-
κά είτε τα φτιαγμένα από ανθρώπινο χέρι σε ταξιδεύουν όχι 
μόνο σε άλλες εποχές μα κυρίως σε άλλους πολιτισμούς. 
Η διαμονή σας εδώ δεν θα είναι άλλο ένα ταξίδι, θα είναι 
μία εμπειρία που δεν θα χορταίνετε να τη ζείτε ξανά και 
ξανά… Όποιος πάει στην Κέρκυρα επιστρέφει σύντομα 
κοντά της, όποιος τη γνωρίζει κινδυνεύει να αιχμαλωτιστεί 
από την αύρα του «νησιού των Φαιάκων». 

05. Η Μονή Βλαχερνών 
στο Ποντικονήσι.
Vlahernon Monastery & 
Pontikonissi islet.

06. Το Αχίλλειο 
ξεχωρίζει για το 
περίφημο άγαλμα 
του Αχιλλέα, τους 
μαγευτικούς του κήπους 
και τη θέα προς την πόλη 
της Κέρκυρας που κόβει 
την ανάσα. 
Achillion Palace near the 
village of Gastouri.

05

06

04. Παραλία Μυρτιώτισσα

Mirtiotissa beach (west coast)
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Ταξίδι — Travel
By Valia Barbatiotis

Rhodes
j o u r n e y 

T h r o u g h 

T i m e

ΤΑΞΙΔΙ Από Τό χθες...

ςΤό ςήμερΑ 
A town thAt emAnAtes A medievAl AurA, villAges with remnAnts of other erAs, 
flAvours with A touch of the eAst, inhAbitAnts prepAred for tourism 365 dAys 
A yeAr And A mArket thAt hAs nothing to envy of lArge europeAn cities. 

 
Μία πόλη πόυ αναδυεί Μία Μεσαίωνίκη αυρα, χωρία Με καΤαλόίπα από 
αλλεσ επόχεσ, γευσείσ πείραγΜενεσ από Την αναΤόλη, καΤόίκόί εΤόίΜόί 
365 Μερεσ Τό χρόνό γία ΤόυρίσΤίκεσ εξόρΜησείσ καί αγόρα πόυ δεν εχεί να 
ζηλεψεί ΤίπόΤα από Μεγαλεσ ευρωπαϊκεσ πόλείσ.

Στο γραφικό Μανδράκι ξεχωρίζει στην 
είσοδό του το κάστρο του Αγίου Νικολάου.

Rhodes Town, Mandraki harbor entrance, 
bronze deer, Agios Nikolaos fortress.
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γ ια πολλούς θυμίζει εικόνες από τo σχολείο τους και 
την πενταήμερη εκδρομή τους, για άλλους είναι εκεί-
νο το μεγάλο νησί των Δωδεκανήσων. Ποια είναι εν 

τέλει η Ρόδος και τι επιφυλάσσει στον ταξιδιώτη της; Στη 
Ρόδο μπορεί να μείνετε μία μέρα ή και μία ολόκληρη ζωή 
είναι κάποια πράγματα όμως τα οποία όσες φορές και να τα 
δείτε θα σας ενθουσιάσουν και θα σας κάνουν να τα βλέπετε 
κάθε φορά μέσα από διαφορετικό πρίσμα. Είναι σημεία που 
θα σας μείνουν αξέχαστα και που θα σας «εξηγήσουν» γιατί 
η Ρόδος είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και αγαπημέ-
νους προορισμούς ολόκληρο το χρόνο στην Ελλάδα.
Το νησί έχει ταυτιστεί με μία εποχή που γοητεύει το κόσμο. 
Την εποχή των ιπποτών. Ήταν το 1309, όταν οι «επιδρομείς» 
Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη αποφάσισαν ότι δεν 
υπήρχε καταλληλότερο μέρος από τη Ρόδο για να στήσουν 
τα θεμέλια της πρωτεύουσας του κράτους τους. Ήταν εκεί-
να τα χρόνια λοιπόν που χτίστηκε η μεσαιωνική πόλη που 
κοσμεί μέχρι και σήμερα τη «βασίλισσα» των Δωδεκανήσων 
και που αναπόφευκτα στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω της. 
Στη Ρόδο υπάρχει η παλιά και η νέα πόλη. Η δεύτερη είναι 
εκείνη που διατηρεί τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής μίας 
μεγαλούπολης. Η παλιά πόλη όμως έχει «φρακάρει» κάπου 
στην κλεψύδρα του χρόνου… παραμένει περικυλωμένη 
από ένα εντυπωσιακό πέτρινο τείχος και για να εισχωρήσει 
κανείς στη μαγεία της πρέπει να περάσει μία από τις πύλες 
της.
Καθεμία από αυτές κουβαλάνε τη δική τους ιστορία και 
φέρουν σημαντικά ονόματα συνυφασμένα από την επο-
χή των Ιωαννιτών. Η κεντρικότερη είσοδος της πόλης και 
αυτή που οδηγεί στην πολυσύχναστη πλατεία Ιπποκράτους 
είναι η Θαλασσινή Πύλη, είναι εκείνη που ενώνει τη διάση-
μη πλατεία με τη θάλασσα και το λιμάνι. Η Πύλη Ταρσανά, η 
Πύλη του Αγίου Αθανασίου, της Παναγιάς, της Αγίας Αικα-
τερίνης, της Ελευθερίας. Η Πύλη Κοσκινούς και η εντυπω-
σιακή Πύλη D’Amboise είναι εκείνη που οδηγεί στο Παλά-
τι, (εκεί που δεν θα σταματάτε να τραβάτε φωτογραφίες τον 
επιβλητικό θηρεό του Τάγματος των Ιπποτών). Σε αυτούς 
τους δρόμους άνθισε το κράτος των Ιωαννιτών και σε αυτούς 
εξελίσσονται τώρα οι ωραιότερες στιγμές που μπορεί να σας 
προσφέρει αυτό το νησί. 
Πρέπει να δείτε το παλάτι Καστέλλο, την ακρόπολη του 
κράτους των Ιωαννιτών, καθώς και την οδό των Ιππο-
τών που διασχίζει το Κολλάκιο. Στο νοσοκομείο των Ιππο-
τών στεγάζεται πια το Αρχαιολογικό Μουσείο και αξίζει να 
το επισκεφτείτε για τα εκθέματα αλλά και για την ίδια την 
αρχιτεκτονική του. Το ίδιο ενδιαφέρον θα σας προκαλέσει η 
Βυζαντινογοτθική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου χτισμένη το 
15ο αιώνα. Στον δρόμο για τον Άγιο Φανούριο θα ξεφύγετε 
λίγο από τη βαριά ιστορία των ιπποτών και θα παρασυρθείτε 
από τις επιγραφές και τις εικόνες από τον Γολγοθά που συν-
θέτουν μία μοναδική ατμόσφαιρα. 
Η χώρα της Ρόδου είναι ένα σημείο που δεν θα σας κουράσει 
ποτέ, όσες φορές και αν την περπατήσετε. Το Μακρύ Παζά-
ρι, η οδός Σωκράτους είναι ένας ατελείωτος δρόμος με ποι-
κιλία σε σουβενίρ και όχι μόνο. Η αγορά της παλιάς πόλης 
(ευτυχώς) δεν περιορίζεται σε τουριστικά αντικείμενα. Αντι-

F or many Greeks, Rhodes recalls 
images from school and the tradi-
tional five-day excursion, for others 

it is that large island of the Dodecanese. 
What exactly is Rhodes and what does it 
have to offer travellers? You can either stay 
a day or for an entire life in Rhodes but 
there are some things that will continue to 
fascinate you no matter how many times 
you see them and will make you feel as if 
you are seeing them from a different per-
spective each time. These are the sites that 
will remain engraved in your memory 
and will explain to you why Rhodes is one 
of the most popular and preferred Greek 
destinations all year round.
The island has been identified with an era 
that enchants people. The era of knights. 
It was 1309 when the invading Knights of 
the Order of Saint John decided that there 
was no place more suitable than Rhodes 
to lay the foundations of their country’s 
capital.  It was in those days that the medi-
eval town that currently adorns the queen 
of the Dodecanese was built; and inevita-
bly attracts everybody. 
Rhodes has an old and a new town. The 
second one has the characteristic rap-
id rhythm of life in a large town. The old 
town however, appears to have stopped 
somewhere in the hourglass; it remains 
surrounded by an impressive stone wall 
and visitors have to pass through one of its 
gates in order to enter the town. 
Each gate has its own history and impor-
tant names are associated with them 
since the time of the Knights of St John. 
The Marine Gate is most central gate of 
the town and leads to the very busy Hip-
pocrates square; this is the gate joining 
the famous square to the sea and the port. 
Tarsana Gate, Agios Athanasios Gate, Pan-
agia Gate, Agia Ekaterini Gate, Elefthe-
rias Gate. Koskinou Gate and the impres-
sive D’Amboise Gate that leads to the Pal-
ace (where you can stop and take photo-
graphs of the imposing coat of arms of the 
Order of Knights. The state of the Knights 
of Saint John flourished in these streets 
and this is where one can enjoy some of 
the best moments offered by the island. 
You must see Kastello palace, the acropo-
lis of the state of the Knights of Saint John 
and Knights Street that crosses Kollakio. 
The Archaeological Museum is housed in 
the Knights’ hospital and is worth a vis-

θέτως όταν περπατήσετε στα σοκάκια της θα ζήσετε μοναδι-
κές καταναλωτκές εμπειρίες! 

highlights  
Για ψαρομεζέδες στο «Λα Βάρκα», για παραδοσιακό τοπικό 
φαγητό δεν γίνεται να μην αφιερώσετε ένα γεύμα σας στην 
οικογένεια Χατζικέλη. Για ποτό με ροκ διάθεση στη «Ρωγμή 
του χρόνου», για μία ανατολίτικη εικόνα στο «Besara» και για 
ελληνικά και ξένα ακούσματα στο «Χαμάμ». Το Zacosta Villa 
Hotel (τηλ.: 22410 33450) δένει με το κλίμα της πόλης αλλά 
για πιο απαιτητικούς και πιο… ανοιχτοχέρηδες το Spirit of 
the Knights (τηλ.:22410 39765) αποτελεί μοναδική εμπειρία 
διαμονής.

εκΤόσ Των πυλων
Λίνδος. Δεκάδες καλντερίμια που στόχο έχουν να σας 
κάνουν να χάσετε τον προσανατολισμό σας, λευκά σπιτάκια 
με κυκλαδίτικο αέρα διασκορπισμένα πάνω σε ένα λόφο, 
μία Ακρόπολη που σε κάνει να αδημονείς να φτάσεις στην 
κορυφή του λόφου για να τη χαρείς. Ένας αέρας διαφορε-
τικός από ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα στα νησιά του Αιγαί-
ου. Μυρωδιές από τοπικές γεύσεις, μαγαζιά με ό,τι μπορεί-
τε να φανταστείτε και στο τέλος αυτή η μοναδική θέα από 
την Ακρόπολη. 
Η βόλτα με τα γαϊδουράκια για να σας ανεβάσουν στην 
Ακρόπολη. Το ρύζι από σουπιές στο εστιατόριο «Μαυ-
ρίκος», πανοραμική θέα και εκρηκτικές γεύσεις στο 

01. Παλιά Πόλη, 
Λεωφόρος των Ιπποτών.
Rhodes Town, Avenue of 
the Knights.

02. Ακόμα και μέσα στην 
πόλη η παραλία είναι 
μαγευτική.
Beach in Rhodes Town.

03. H ξεχωριστή παραλία 
της Καλλιθέας. 
Kallithea beach.

04. Λίνδος, άποψη της 
πόλης και της Ακρόπολης.
Lindos, view of the town 
and the Acropolis. 
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«Symbosio». Αν δεν μπορείτε να μείνετε, τουλάχιστον επι-
σκεφτείτε το για έναν καφέ, το ξενοδοχεία Melenos Lindos 
(www.melenoslindos.com) είναι καταπληκτικό. Τέλος, μην 
ξεχνάτε ότι η Λίνδος σας προσφέρει μία μαγική παραλία 
σε… δύο μεγέθη! Μία άκρως δημοφιλή και δίπλα της μία 
low profile σε ένα μικρό και ήσυχο κολπίσκο. 
Το Δάσος με τις Πεταλούδες. Μόνο η ονομασία του σας 
μεταφέρει την εικόνα… όμως προσοχή! Να θυμάστε ότι αν 
δεν είναι η εποχή τους υπάρχει το ενδεχόμενο να μη δεί-
τε ούτε μία πεταλούδα! Αν είστε τυχεροί μέσα στο καλοκαί-
ρι θα απολαύσετε το καταπράσινο αυτό φυσικό δημιούργη-
μα και ταυτόχρονα θα ενθουσιαστείτε με το θέαμα των χιλιά-
δων πεταλούδων που είναι κολλημένες στους κορμούς των 
κέντρων και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να ζευγα-
ρώσουν με το ταίρι τους…(αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που 
έρχονται εξ’αρχής στο δάσος).
Οπωσδήποτε θα γυρίσετε με τουλάχιστον μία φωτογρα-
φία από το ελάφι στο Μανδράκι! Επί της ουσίας είναι ζευγά-
ρι και είναι το χαρακτηριστικό σήμα-κατατεθέν της Ρόδου. 
Το θηλυκό και αρσενικό ελάφι που κοιτάνε ακούραστα τη 

it for its exhibits and also its architecture. 
The Byzantine-Gothic church of George, 
built in the 15th century is also very inter-
esting. On the road to Agios Fanourios, 
visitors escape from the heavy history of 
the Knights and are carried away by the 
signposts and icons from Golgotha that 
compose a unique atmosphere. 
The town of Rhodes is a place that will 
never tire you, no matter how many times 
you walk through it. The Makri Pazari 
(Long Bazar), Socratous Street is an end-
less street with a variety of souvenirs 
but not only that. The market in the old 
town (thankfully) is not limited to tour-
ist items. On the contrary, while walking 
through the narrow streets visitors will 
live unique consumer experiences! 

highlights  
La Varka for sea delicacies; for tradition-
al local food, a meal chez the Chazikeli 
family is a must. ‘Rogmi tou chronou’ 
for drinks in a rock atmosphere; Besara 
for an eastern touch and Hamam for 
Greek and foreign music. Zacosta Vil-
la Hotel (tel.: +30 22410 33450) match-
es the ambiance of the town but for the 
most demanding and openhanded, Spir-
it of the Knights (tel.: +30 22410 39765) 
is the place to stay for a unique experi-
ence.

extRa
Lindos. Dozens of narrow streets aimed 
at making visitors lose their orienta-
tion; small white houses with a Cycladic 
touch scattered on a hill, an Acropolis 
that makes visitors determined to reach 
the top of the hill in order to enjoy it. 
An atmosphere that differs from any-
thing one has seen in the Aegean Islands. 
Aromas and local flavours, shops selling 
anything one could imagine and finally 
that unique view from the Acropolis. 
A ride to the Acropolis on a donkey. 
Squid risotto at Mavrikos restaurant; a 
panoramic view and explosive flavours 
at Symbosio. Visitors you cannot stay 
should at least go there for a cup of cof-
fee; Melenos Lindos (www.melenoslin-
dos.com) hotel is fantastic. Finally, visi-
tors should not forget that Lindos offers a 
magic beach in two sizes! A very popular 
one and next to it a low profile beach in a 
small and quiet bay. 

Butterfly Forest. Its name alone conveys 
the picture but beware! Visitors should 
bear in mind that they might not see a 
single butterfly if its not the right time of 
the year! In the summer, lucky visitors can 
enjoy this green natural creation and grow 
enthusiastic at the sight of thousands of 
butterflies glued to the barks of the trees 
awaiting the right moment to mate (this is 
in fact the reason for entering the forest).
Visitors should return home with at least 
one photograph of the deer at Mandraki! 
Actually, it is a pair of deer and the char-
acteristic trademark of Rhodes. The male 
and female glancing tirelessly at the sea, 
which according to history have stood 
there since the time of the Crusaders. 
Panagia Tsabika. If one asks a young girl 
from the island what her name is, she will 
most probably say that her name is Tsabi-
ka or that one of her names is Tsabika. 
Thousands of women with fertility prob-
lems resort to the Monastery to pray and 
ask for the help of the Virgin. When they 
have a child most of them give the name 
Tsabika. A fantastic old church with an 
imposing more recent church. 
Fylax tis Ikoumenis (Guardian of the 
World). In Ialissos, a short distance from 
the town, visitors can enjoy one of the 
best views on Rhodes. Visitors will see 

 Tips 
> Για να φτάσετε στη Ρόδο 

κάποτε χρειάζονταν 
μέχρι και 25 ώρες ταξί-
δι. Τώρα πια υπάρχουν 
γρήγορα δρομολόγια 
από τη Blue Star όπου 
σε μόλις 11 ώρες είστε 
εκεί. Επίσης μπορείτε 
να απoφύγετε τη ταλαι-
πωρία και να πάρετε μία 
πτήση της Aegean και να 
βρίσκεστε εκεί σε μόλις 
μία ώρα. 

> Λιμεναρχείο Πειραιά, 
τηλ.:210 45 11 310, 
Λιμεναρχείο Ρόδου, τηλ.: 
22410 28666, Aegean, 
τηλ.:801 11 20000, 
Blue Star, τηλ.:210 89  
19 800 

 Tips
> In the past, a trip to 

Rhodes lasted up to 
25 hours. Now, with 
fast Blue Star ships, 
it only take s 11 
hours to get there. 
But you can also skip 
the discomfort of a 
long sea crossing and 
fly to Rhodes in one 
hour with Aegean 
Airlines. 

> Piraeus Port 
Authorities, Tel.: 
+30 210 45 11 
310, Rhodes Port 
Authorities, tel.: 
+30 22410 28666, 
Aegean Airlines, 
tel.:801 11 20000, 
Blue Star, tel.:+30 
210 89 19 800 

Η χώρα της Ρόδου είναι ένα σημείο που 
δεν θα σας κουράσει ποτέ, όσες φορές 
και αν την περπατήσετε

The town of Rhodes is a place that will 
never tire you, no matter how many times 
you walk through it 

θάλασσα και που η ιστορία τα θέλει να βρίσκονται εκεί από την 
εποχή των Σταυροφοριών. 
Παναγία η Τσαμπίκα. Αν ρωτήσετε μία κοπέλα με καταγω-
γή από το νησί πώς τη λένε, κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα 
σας απαντήσει πως ή έχει ένα όνομα και αυτό είναι Τσαμπί-
κα ή είναι ένα από τα δύο της βαφτιστικά ονόματα. Χιλιάδες 
γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την τεκνοποίη-
ση καταφεύγουν στο μοναστήρι αυτό για να προσευχηθούν 
και να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας. Όταν γεννήσουν οι 
περισσότερες δίνουν το όνομά Της στο παιδί τους. Φανταστι-
κή η παλιά εκκλησία αλλά και επιβλητική η μορφή του νεότε-
ρου ναού. 
Ο Φύλαξ της Οικουμένης. Στην Ιαλυσό λίγο έξω από την 
πόλη θα απολαύσετε μία από τις ωραιότερες θέες της Ρόδου. 
Θα δείτε κατάλοιπα από ναού αφιερωμένους στο Δία και 
στην Αθηνά. Από την άλλη πλευρά θα μείνετε άφωνοι με το 
δέος που θα σας προκαλέσει ο τεράστιος Σταυρός ύψους 16 
μέτρων στον οποίο καταλήγει ένα μονοπάτι που στα τειχώμα-
τά του παραστώνται διασκορπισμένα τα πάθη του Χριστού.

WheRe to shop
Tις σημαντικότερες και πλέον δημοφιλείς μάρκες του 
κόσμου θα βρείτε στα μαγαζιά του νησιού. Από ένα ακριβό 
Cartier ρολόι μέχρι ένα κοχύλι κρεμασμένο σε ένα δερμάτι-
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remnants of a temple dedicated to Zeus 
and Athena. On the other hand, visi-
tors will be spellbound by the awe of the 
enormous 16-metre high Cross where a 
path ends, which is decorated with the 
Passions of Christ.

WheRe to shop
Visitors will find the most popular labels 
in the world at the island’s stores. From 
an expensive Cartier watch to a shell 
strung on a leather lace sold by a vendor, 
and the most fashionable clothes, shoes 
and accessories. There is an endless array 
of shops; one can find anything if one 
searches. 

WheRe to stay 
Rhodes is famous for its 5-star hotels. 
It can offer from very simple and low-
cost holidays up to the most luxurious 
moments in your life. One can find what 
suits them best by surfing the Internet.

Beaches 
Faliraki area has one of the most beauti-
ful beaches. Tsabika beach is one of the 
favourite beaches of the local popula-
tion and has wonderful ouzo restaurants. 
Now that Kite surfing has become fash-
ionable, fans should visit Prasonissi that 
is suitable for this sport. Exotic Kiotari is 
also one of the best choices for a dip in 
the sea!  Rhodes has the profile of a seduc-
tive woman. In order to win her over one 
needs to explore and devote the time that 
the island is worth. Visitors will see unique 
images of a medley of eras and a number 
of features that combine the most beauti-
ful times in the island’s history. 

νο κορδόνι από κάποιο πλανόδιο αλλά και την τελευταία λέξη 
της μόδας σε ρούχα και παπούτσια και άλλα αξεσουάρ. Τα 
μαγαζιά είναι ατελείωτα, ψάξτε και θα βρείτε τα πάντα. 

πόυ να ΜείνεΤε 
Η Ρόδος φημίζεται για τα 5άστερα ξενοδοχεία της. Μπο-
ρεί να σας προσφέρει από πολύ απλές και φθηνές διακοπές 
μέχρι και τις πιο χιλιάδες στιγμές της ζωής σας. Με μία βόλ-
τα  στο Ίντερνετ θα μπορέσετε να βρείτε και να μείνετε σε 
ό,τι σας αντιπροσωπεύει περισσότερο.

παραλίεσ 
Με τα θετικά και τα αρνητικά του η περιοχή Φαληράκι έχει 
μία από τις ωραιότερες παραλίες. Η Τσαμπίκα είναι από τις 
αγαπημένες των ντόπιων με ωραία ουζερί. Τώρα που είναι 
της μόδας το Kite surf όσοι πιστοί προσέλθετε στο Πρασονή-
σι που ενδείκνυται για τις αθλητικές ανησυχίες σας. Το εξω-
τικό Κιοτάρι επίσης αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλο-
γές σας για βουτιά!  Η Ρόδος έχει το προφίλ μίας σαγηνευ-
τικής γυναίκας. Για να την κερδίσετε πρέπει να την εξερευ-
νήσετε και να της αφιερώσετε το κατάλληλο χρόνο που της 
αξίζει. Θα δείτε μοναδικές εικόνες των ανακατεμένων επο-
χών και κάποια χαρακτηριστικά που συνδυάζουν τις ωραιό-
τερες στιγμές της ιστορίας της. 

05. Το Μακρύ Παζάρι, 
χαρακτηριστικό spot στο 
κέντρο της πόλης. 
Makri Pazari (Long Bazar), 
Rhodes Town. 

06. Ιξιά, Θέα από ψηλά 
με φόντο τα πολυτελή 
ξενοδοχεία της περιοχής.
Ixia, view of hotels.
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Υγεία — Health tips
By Roula Skourogiannis

9 Μην κάνετε βουτιές σε περιοχές με 
βράχια και πέτρες. Στις οργανωμένες 
παραλίες, μην περνάτε τις σημαδούρες 
που ορίζουν τη ζώνη κολύμβησης και μην 
πηγαίνετε στα ανοιχτά.
Don’t dive in areas with rocks and stones. 
In organized beaches, don’t swim past the 
buoys that define the swimming zone or 
head for the open sea.
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. 
ΟΜΩΣ Η ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ. ΑΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ 
ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.

WE SPEND THE WHOLE YEAR WAITING AND DREAMING OF OUR HOLIDAYS. BUT REST AND 
RELAXATION REQUIRE SOME ATTENTION. THE DANGERS OF TRAVEL AND SUNBATHING ARE 
ALWAYS THERE. LET’S NOT ALLOW THEM TO SPOIL THE BEST DAYS OF THE YEAR.

1 Αν το ταξίδι σας ζαλίζει, πάρτε τα 
ειδικά χαπάκια ή τσίκλα ταξιδίου. Οι δια-
κοπές αρχίζουν ήδη με το ταξίδι και είναι 
κρίμα για μας και άβολο για τους άλλους 
να νιώθουμε άρρωστοι. 
If you get car- or seasick, take special pills 
or travel gum. Our holidays start from 
the journey, and it is a shame for us and 
uncomfortable for others if we fill sick. 

8 Μην κολυμπάτε όταν οι καιρικές συν-
θήκες είναι κακές (ειδικά όταν βρέχει, 
γιατί κινδυνεύετε από τους κεραυνούς), 
καθώς και σε θάλασσες με μεγάλα κύματα 
ή ισχυρά ρεύματα. 
Don’t swim when the weather is bad 
(especially if it is raining, as you will be at 
risk of being struck by thunder), and also in 
really rough seas or strong currents. 

12 Ελέγχετε –κυρίως στα κάμπινγκ– 
αν υπάρχουν ζωύφια κάτω από κρεβάτια. 
Οι σκορπιοί είναι επικίνδυνα έντομα. Το 
ίδιο προσεκτικοί πρέπει να είστε και όταν 
κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ, για τον κίνδυ-
νο φιδιών.
Check for insects under your bed, especially 
in campsites. Scorpions are dangerous 
insects. You should be equally careful when 
camping outdoors, for the risk of snakes. 

2 Το αντηλιακό (με υψηλό δείκτη προ-
στασίας), το καπέλο και τα γυαλιά δεν 
είναι για τη βαλίτσα. Είναι τα δικά σας 
πολεμοφόδια ενάντια στις υπεριώδεις και 
βλαβερές ακτίνες UVA & UVB. 
Sunscreen (with a high SPF), hat and 
sunglasses should not be kept in your 
suitcase. These are your weapons against 
harmful UVA and UVB ultraviolet sunlight. 

4 Περιμένετε να περάσουν τουλάχιστον 
2,5 με 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα για 
να κολυμπήσετε.
Wait for at least 2.5 to 3 hours after your 
last meal before you go swimming.

5 Μην πίνετε οινοπνευματώδη ποτά 
όταν πρόκειται να κολυμπήσετε. 
Avoid drinking alcohol when you are going 
swimming. 

6 Προτιμήστε να κολυμπάτε με παρέα ή 
όπου υπάρχουν και άλλοι που κολυμπούν.
Opt to swim with company or in places 
where there are others around you.

7 Έχετε μαζί σας, πάντα και παντού, το 
κουτί των πρώτων βοηθειών. 
Always have a first-aid kit with you 
wherever you go.

3 Μην ξεχνάτε ότι είναι πιο ασφαλές, 
ειδικά για τις γυναίκες, να μην ξαπλώνετε 
ποτέ κατευθείαν επάνω στην άμμο, αλλά 
στην πετσέτα σας. 
Don’t forget that it is safer, especially for 
women, to avoid lying directly on the sand; 
instead, use your towel.  

10 Αν κάποιος κινδυνεύει στο νερό, 
καλέστε βοήθεια, ενώ παράλληλα προσπα-
θήστε να του πετάξετε ένα σωσίβιο. Προσο-
χή: αν δεν είστε καλοί κολυμβητές ή έμπει-
ροι σε διασώσεις μην πλησιάσετε χωρίς 
σωσίβιο, γιατί μπορεί να κινδυνέψετε και 
εσείς αν πιαστεί πάνω σας. 
If someone is in danger in the water, call 
for help and try to throw them a lifejacket 
or life buoy. Warning: if you are not good 
swimmers or experienced lifeguards, do 
not approach without a life jacket, as you 
may be in danger if the person grabs hold 
of you. 

11 Μάθετε καρδιοαναπνευστική ανά-
νηψη και να θυμάστε το τηλέφωνο των 
πρώτων βοηθειών (166). 
Learn CPR and remember the ambulance 
telephone number (166). 
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Οι δύΟ ταχύτερες εκδΟςεις ςτην γκαμα τΟύ IbIza πρΟςφερΟύν μΟναδικες 
ςύγκινηςεις με τις επιδΟςεις πΟύ πρΟςφερΟύν Οι κινητηρες και ςύναρπαζΟύν 
με την πρΟηγμενη τεχνΟλΟγικα αρτιΟτητα τΟύς.  

Seat IbIza FR 
& CupRa

παρουσίαση — Seat IbIza FR & CUPRa
Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Μαρινόπουλος
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δυάζουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες 
παραμέτρους: ασύλληπτες επιδόσεις 
και φιλικότητα προς το περιβάλλον. 
Με λίγα λόγια τα Ibiza FR & Cupra προ-
σφέρουν την πυγμή και τις συγκινή-
σεις που παρέχουν κατά πολύ ακριβό-
τερα μοντέλα του ανταγωνισμού, ενώ 
παράλληλα αναδεικνύουν το οικολογι-
κό τους προφίλ και το σεβασμό προς το 
περιβάλλον. Χαρακτηριστικό είναι πως 
η μέση τυποποιημένη κατανάλωση του 
Ibiza FR δεν ξεπερνά τα 6,3 λίτρα/100 
χλμ. (Ibiza Cupra: 6,7 λίτρα/100 χλμ.), 
ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται 
στα 146 γραμμ./χλμ. (Ibiza Cupra: 159 
γραμμ./χλμ.). Οι μηχανικοί της Seat 
έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια 
ώστε η ισχύς να μεταφέρεται με από-
λυτη ασφάλεια από τους εμπρός τρο-
χούς στο οδόστρωμα και να εξασφαλί-

a ν υποθέσει κανείς πως παντού 
υπάρχει ένας μύθος, τότε 
αυτός της Seat κρύβεται πίσω 

από τα δύο ισχυρότερα λογότυπα που 
μεταφέρουν μέρος από την αγωνιστική 
τεχνογνωσία που διαθέτει εδώ και χρό-
νια η εταιρεία από τα πρωταθλήματα 
τουρισμού. Τα διακριτικά FR και, ακόμη 
περισσότερο τα CUPRA έχουν συνυ-
φανθεί με την ταχύτητα, τις επιδόσεις 
και τη σπορ απόλαυση. Δύο γνήσιοι 
συνεχιστές της παράδοσης αυτής είναι 
τα νέα Ibiza FR & Cupra, που κυκλοφο-
ρούν στους ελληνικούς δρόμους, προ-
καλώντας δέος στο πέρασμά τους.  
 
με περιςςεια ιςχύΟς
Κάτω από το καπό και των δύο κορυ-
φαίων Ibiza κρύβεται ο τετρακύλινδρος 
κινητήρας 1.4 Twincharger, o οποίος 

κή λαβή του DSG και οι κόκκινες ραφές 
στις δερμάτινες επενδύσεις. Στην περί-
πτωση του Cupra τα πράγματα είναι 
ακόμη πιο δυναμικά ώστε να τονίζεται 
ο ισχυρότερος χαρακτήρας του αυτοκι-
νήτου και να ικανοποιούνται οι απαιτή-
σεις και των πλέον σκληροπυρηνικών 
της γρήγορης οδήγησης. 
Οι δύο ταχύτερες εκδόσεις στην γκάμα 
του Ibiza κατασκευάζονται στο εργο-
στάσιο Martorell, στην Ισπανία, βάσει 
των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας 
της εταιρείας που αποτυπώνονται σε 
κάθε μοντέλο της Seat. Ο εξοπλισμός 
τόσο του Ibiza FR όσο και του Cupra 
είναι υπερπλήρης και μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει τέσσερις αερόσακους, τα 
συστήματα XDS και ESP, cruise control, 
σπορ ανάρτηση και σύστημα ελέγχου 
πίεσης των ελαστικών.

πρόσφατα αναδείχθηκε ως ο καλύτερος 
κινητήρας της χρονιάς («Best Engine of 
the Year 2009») μετά από ψηφοφορία 
που συμμετείχαν εκπρόσωποι του ειδι-
κού Τύπου από όλο τον κόσμο. Πρό-
κειται για το γνωστό μηχανικό σύνο-
λο που διαθέτει διπλή υπερτροφοδό-
τηση (μηχανικό υπερσυμπιεστή για τις 
χαμηλές στροφές και υπερτροφοδό-
τη καυσαερίων για τις υψηλές λειτουρ-
γίας) προσφέροντας άφθονη ροπή και 
περίσσεια ισχύος. Λόγω της ηπιότε-
ρης χαρτογράφησής του, η ονομαστική 
ισχύς του TSI στο Ibiza FR διαμορφώ-
νεται στους 150 ίππους και στα 220 Nm 

Για τη μετάδοση της ισχύος στους 
εμπρός τροχούς χρησιμοποιού-
νται κιβώτια επτά σχέσεων με διπλό 
συμπλέκτη. Τα γνωστά κιβώτια DSG 
είναι ευρέως γνωστά για την αστραπι-
αία μετάβαση από τη μια σχέση στην 
άλλη αλλά και τον μεγάλο τους ρόλο 
στη μείωση της κατανάλωσης καυσί-
μου. Για ακόμη μεγαλύτερη οδηγική 
απόλαυση ο οδηγός μπορεί να αλλάζει 
σχέσεις από δύο διακόπτες που υπάρ-
χουν στο τιμόνι, όπως συμβαίνει στα 
μονοθέσια της F1. Το εντυπωσιακό με 
τα δύο κορυφαία Ibiza είναι πως συν-

ζεται η μέγιστη πρόσφυση χάρη στην 
τεχνολογία Agile Chassis. Για αυτό το 
λόγο έχουν γίνει σημαντικές αναβαθ-
μίσεις στην ανάρτηση, η οποία διαθέ-
τει πιο σφιχτό συνδυασμό ελατηρίων 
και αμορτισέρ. Το σύστημα XDS έχει 
εξελιχθεί από το VW Group για όλα τα 
μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Με την 
βοήθεια των συστημάτων ESP (ηλε-
κτρονικό σύστημα ευστάθειας) και του 
TCS (traction control) αναλαμβάνει το 
ρόλο ενός ηλεκτρονικού μπλοκέ δια-
φορικού ώστε να περιορίζει τη ροπή 
στον τροχό με τη μικρότερη πρόσφυση, 
βελτιώνοντας κατακόρυφα το κράτημα 
σε οδήγηση κοντά στο όριο.  

με δύναμικΟ ςτύλ
To Ibiza FR διατίθεται με πεντάθυρο 
και τρίθυρο (SportCoupe ή SC) αμά-
ξωμα, ενώ το Ibiza Cupra αποκλειστι-
κά στην έκδοση SC. Και στις δύο περι-
πτώσεις το αμάξωμα ξεχωρίζει από 
τα υπόλοιπα Ibiza χάρη σε διάφορες 
αισθητικές και αεροδυναμικές ανα-
βαθμίσεις, όπως είναι οι επανασχε-
διασμένοι προφυλακτήρες, οι μεγα-
λύτερες εισαγωγές του αέρα, η δυνα-
μική μάσκα με την περιβολή χρωμί-
ου, οι 17άρες ζάντες ελαφρού κράμα-
τος και οι διπλές απολήξεις της εξά-
τμισης. Στο Cupra η εξάτμιση βρίσκε-
ται τοποθετημένη στο κέντρο, προϊδε-
άζοντας για πιο hardcore καταστάσεις. 
Στο εσωτερικό του FR ξεχωρίζει ο σπορ 
πίνακας οργάνων, η κοφτή -στο κάτω 
μέρος της- στεφάνη του τιμονιού, τα 
διάσπαρτα λογότυπα FR, η διαφορετι-

Τα διακριτικά FR και, ακόμη περισσότερο, τα CUPRA 
έχουν συνυφανθεί με την ταχύτητα, τις επιδόσεις και τη 
σπορ απόλαυση

ροπής (στις 1.250-4.500 σ.α.λ.). Στο 
Ibiza Cupra οι συγκινήσεις είναι ακόμη 
πιο έντονες, καθώς η απόδοση ανέρ-
χεται στους 180 ίππους και η ροπή στα 
250 Nm (στις 1.750-4.500 σ.α.λ.). Οι 
εμπειρίες που αποκομίζει κανείς πίσω 
από το τιμόνι των δύο Ibiza είναι πρω-
τόγνωρες. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι 
τους αναφορικά για τις επιδόσεις, 
καθώς στην περίπτωση του Ibiza Cupra 
τα 0-100 χλμ/ώρα επιτυγχάνονται σε 
μόλις 7,5’’ (Ibiza FR: 7,7’’), ενώ η τελική 
ταχύτητα αγγίζει τα 225 χλμ/ώρα (Ibiza 
FR: 212 χλμ/ώρα).  
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Honda
Accord

*Accord σημαίνει συμφωνία

H όγδόη συμφωνία* 
τησ Honda συνεχίζεταί 
με ενόρχηστρωτη τη 
νεα γενία accord, 
η όπόία αναδείκνυεί 
με τόν καλυτερό τρόπό 
την ανωτερότητα τησ 
ίαπωνίκησ εταίρείασ στα 
μεγαλα σαλόνία... 

η 
τεχνολογική ανωτερότητα 
και οι υψηλές προδιαγρα-
φές που εσωκλείονται σε 
ένα αυτοκίνητο δεν θα μπο-

ρούσαν σε καμία περίπτωση να διατη-
ρήσουν την ανωνυμία τους. Ειδικά όταν 
μιλάμε για ένα μοντέλο της Honda και 
δη για το νέο Accord που πρωταγωνι-
στεί στην κατηγορία του προβάλλοντας 
με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική 
εποχή που διανύει η ιαπωνική φίρμα. 
Σήμα-κατατεθέν της περιόδου αυτής 
είναι η αιχμηρή αισθητική που αποτυ-
πώνεται στο αμάξωμα της νέας γενιάς, 
ώστε να την ανάγει σε ένα αυθεντι-
κό σχήμα που δύσκολα θα αντιγραφεί. 
Προτεραιότητα της σχεδιαστικής ομά-
δας δεν ήταν απλά η δημιουργία ενός 
σύγχρονου και κομψού σεντάν, αλλά 
και η παράδοση χωροταξικών μαθη-
μάτων. Αρκεί να βρεθείς στο εσωτερι-
κό του νέου Accord για να αντιληφθείς 
τη μελετημένη εκμετάλλευση μέχρι και 
της πιο απίθανης σπιθαμής, καθώς και 
την κορυφαία πρακτικότητα που προ-
σφέρει ο εκπρόσωπος της Honda στη 
μεσαία πολυτελή κατηγορία. Χαρα-
κτηριστικό είναι πως όλοι οι επιβάτες 
απολαμβάνουν τους άνετους χώρους 
που προσφέρει ένα πολυτελές μοντέ-
λο που ξέρει πώς να σέβεται τον εαυ-
τό του, αλλά και αυτόν που το επιλέ-
γει. Η ποιότητα κατασκευής δεν επιδέ-
χεται καμία κριτική ενώ τις εντυπώσεις 
αποσπά η προσοχή που έχει δοθεί στην 
λεπτομέρεια και στο ποιοτικό φινίρισμα 
των υλικών. Στα ίδια κορυφαία επίπεδα 
κυμαίνεται και η εργονομία με τα χειρι-
στήρια και τους διακόπτες να βρίσκο-
νται ακριβώς στο σημείο που θα ήθελες. 
Μερικά από τα στοιχεία που ξεχωρί-
ζουν με την πρώτη ματιά είναι ο ευκρι-

παρουσίαση — HONDA ACCORD
Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Μαρινόπουλος
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νής και υπερπλήρης πίνακας οργάνων 
(με LCD οθόνη στο κέντρο του ταχύ-
μετρου) και το πιεζοπεριστροφικό χει-
ριστήριο πολλαπλών λειτουργιών που 
μπορεί να κινηθεί οριζόντια, κάθετα και 
διαγώνια ρυθμίζοντας γρήγορα οποια-
δήποτε ρύθμιση, χωρίς να αποσπά-
ται η προσοχή του οδηγού από το δρό-
μο. Μάλιστα, στο κέντρο του στροφό-
μετρου απεικονίζονται πράσινα βελάκια 
με τις ενδείξεις «UP» ή «DOWN» που 
υποδεικνύουν στον οδηγό να χρησιμο-
ποιεί την ιδανική σχέση του κιβωτίου 
ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη οικονο-
μία καυσίμου. Δοκιμές που έχουν γίνει 
από τους ειδικούς της Honda έχουν 
δείξει πως χάρη στο καινοτόμο αυτό 
σύστημα είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί 
έως και 5% μικρότερη κατανάλωση.

τεχνόλόγία αίχμησ 
O πλούσιος τεχνολογικός εξοπλισμός 
του Accord προέρχεται στο μεγα-
λύτερο μέρος του από τη ναυαρχί-
δα της εταιρείας, το Legend. Με το 
VSA (Vehicle Stability Assist) να είναι 
στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, το νέο 
Accord εξοπλίζεται με την εξέλιξη 
του συγκεκριμένου συστήματος, του 
«Motion Adaptive EPS». Το σύστημα 
ανιχνεύει την απώλεια πρόσφυσης και 
προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις στο 
τιμόνι (μέσω της ηλεκτρικής υποβο-
ήθησης) προτρέποντας τον οδηγό να 
αντιδράσει σωστά και να διευκολυν-
θεί κατά τη διόρθωση του συστήματος 
διεύθυνσης.
Το ολοκληρωμένο πακέτο ADAS 
(Advanced Driving Assist System) 
περιλαμβάνει μια σειρά καινοτομι-
ών. Το σύστημα LKAS (Lane Keeping 
Assist System) χρησιμοποιεί μία κάμε-
ρα, η οποία ανιχνεύει την απόκλιση του 
αυτοκινήτου από τη λωρίδα κυκλοφο-
ρίας και διορθώνει τη διεύθυνση του 
αυτοκινήτου. To ACC (Adaptive Cruise 
Control) χρησιμοποιεί ένα ραντάρ ανί-
χνευσης της απόστασης για τη διατή-
ρηση της σταθερής απόστασης από το 
προπορευόμενο όχημα, για πιο άνε-
τη και ξεκούραστη οδήγηση. Το CMBS 
(Collision Mitigation Brake System) επι-
βλέπει την απόσταση ανάμεσα στο 
Accord και σε ένα προπορευόμενο όχη-
μα καθώς τον ρυθμό μείωσης της μετα-
ξύ τους απόστασης. Σκοπός του συστή-
ματος είναι η πρόληψη σύγκρουσης 
χρησιμοποιώντας αρχικά οπτικές και 
ηχητικές προειδοποιήσεις προκειμένου 
να αφυπνίσει τον οδηγό. Αν ο οδηγός 
δεν αντιδράσει τότε το σύστημα προ-
χωρά σε ένα ελαφρύ φρενάρισμα. Αν η 
απόσταση εξακολουθεί να μειώνεται με 
ρυθμό που η σύγκρουση είναι αναπό-
φευκτη, το CMBS προχωρά σε δυνατό 
φρενάρισμα για να μειώσει την ταχύτη-
τα του οχήματος, ενώ οι προεντατήρες 
σφίγγουν τις ζώνες οδηγού και συνο-
δηγού. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς 
το Accord διαθέτει όλα τα εχέγγυα για 
να ξεχωρίσει. Μπορεί να ικανοποιήσει 
και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις που 
περιμένει κανείς από ένα sedan εξαρ-
γυρώνοντας μέχρι και το τελευταίο 
ευρώ οποιουδήποτε το επιλέξει. 

στα πιο κακότεχνα οδοστρώματα.
Την γκάμα των κινητήρων πλαισιώνουν 
δύο μηχανικά σύνολα βενζίνης που δια-
κρίνονται για την ελαστική και οικονο-
μική τους λειτουργία, ενώ παράλληλα 
πληρούν τις νόρμες του Euro5. Πρόκει-
ται για τους δύο προηγμένους τεχνο-
λογικά i-VTEC κινητήρες χωρητικότη-
τας 2,0 και 2,4 λίτρων που αποδίδουν 
156 και 201 ίππους αντίστοιχα, προσφέ-
ροντας επιδόσεις που θα ζήλευε κάθε 
ανταγωνιστής του νέου Accord. Η δίλι-
τρη έκδοση συνδυάζεται με μηχανικό 
κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο πέντε. 
Η ισχυρότερη έκδοση του Accord προ-
σφέρεται στάνταρ με το αυτόματο κιβώ-

μηχανόλόγίκη τελείότητα
Δίχως αμφιβολία οι άνθρωποι της 
Honda θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
περήφανοι, αφού κατάφεραν να κάνουν 
το καλό καλύτερο, ανεβάζοντας κατα-
κόρυφα τα στάνταρ στην κατηγορία 
του νέου Accord. Καταρχήν, η δομή 
του αμαξώματος έχει βελτιωθεί στις 
προδιαγραφές της τεχνολογίας ACE 
(Advanced Compatibility Engineering) 
με στόχο τη μεγιστοποίηση της ασφά-
λειας των επιβατών, σε περίπτωση 
σύγκρουσης. Η όλη προσπάθεια των 
μηχανικών επιβραβεύτηκε επάξια στις 
δοκιμές πρόσκρουσης του οργανισμού 
EuroNCAP, καθώς το νέο Accord απέ-
σπασε μία από τις υψηλότερες βαθμο-
λογίες και φυσικά την κορυφαία διάκρι-
ση με πέντε αστέρια. Επίσης, το πλαίσιο 
που βασίζεται η νέα γενιά είναι ενισχυ-
μένο σε διάφορα σημεία και μία από τις 
σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην 
πίσω ανάρτηση που αποτελείται από 
πολλαπλούς συνδέσμους βελτιώνοντας 
την απόσβεση της ώστε να προσφέρει 
απαράμιλλα επίπεδα άνεσης ακόμα και 

τιο που συνδυάζεται με διακόπτες στο 
τιμόνι για τάχιστες αλλαγές. 
Από την άλλη, το νέο Accord είναι ένα 
μοντέλο με οικολογική συνείδηση, 
αφού χάρη στην ιδιαίτερα μικρή κατα-
νάλωσή του αποδεικνύει εμπράκτως 
πως σέβεται το περιβάλλον. Για να επι-
τευχθεί κάτι τέτοιο οι ειδικοί προέβη-
σαν σε λεπτομερείς αναβαθμίσεις όπως 
στη χρήση μεγαλύτερης διαμέτρου βαλ-
βίδων εισαγωγής, στη βελτιστοποιημέ-
νη βύθιση των βαλβίδων και στον καλύ-
τερο χρονισμό τους, περιορίζοντας την 
κατανάλωση καυσίμου στα 7,2 λίτρων/
χλμ. και οι εκπομπές CO

2
 στα 173 

γραμμ./χλμ. (τιμές δίλιτρης έκδοσης).

 Όλες αυτές οι ενέργειες, που έχουν 
γίνει, συντελούν στην παραγωγή ενός 
ασφαλέστατου πολυτελούς σεντάν που 
στο ταξίδι αγνοεί τη λέξη θόρυβος. Με 
τη σταθερότητα και την εξαιρετική ποι-
ότητα κύλισης που παρουσιάζει το νέο 
Accord στις υψηλές ταχύτητες εμπνέ-
ει απόλυτη εμπιστοσύνη σε όποιον βρί-
σκεται πίσω από το τιμόνι, αλλά και 
στους υπόλοιπους επιβαίνοντες. Σε 
αντίθεση με άλλα μοντέλα της κλάσης 
του, το νέο Accord είναι ένα αυτοκίνη-
το που συμβιώνεις καθημερινά μαζί του 
στην πόλη, καθώς είναι ιδιαίτερα ευκο-
λοδήγητο και οικονομικό ως προς την 
κατανάλωση καυσίμου. 

Η ποιότητα κατασκευής  
δεν επιδέχεται καμίας 
κριτικής ενώ τις εντυπώσεις 
αποσπά η προσοχή που έχει 
δοθεί στη λεπτομέρεια και 
στο φινίρισμα των υλικών
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HERTZ FLEET AT YOUR DISPOSALHERTZ FLEET AT YOUR DISPOSALHERTZ FLEET AT YOUR DISPOSAL
Hertz operates a fleet 
of more than 30.000 
cars, with more than 
60 types, which cov-
er a wide spectrum of 
demands and finan-
cial capacities. Small, 
economic, luxurious, 
but also special types 
such as minibuses 
and 4x4 are at your 
disposal for business 
or leisure.

Η HERTZ διαχειρίζε-
ται ένα στόλο 30.000 
και πλέον αυτοκινήτων, 
με περισσότερα από 60 
μοντέλα, που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα απαιτή-
σεων και οικονομικών 
δυνατοτήτων.  
Μικρά, οικονομικά, πολυ-
τελή, αλλά και ειδι-
κοί τύποι, όπως Minibus 
και 4χ4 είναι στη διάθε-
σή σας για να διασφαλί-
σουν απλές μετακινήσεις, 
επαγγελματικές υποχρε-
ώσεις, αλλά και ξένοια-
στες διακοπές.

*	 Όλα	τα	μοντέλα	διατίθενται	με	
 Air Condition
*	 Αll	car	models	are	available	with	
 Air Condition
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	 ΕταιρικΕς	
	 μιςθώςΕις 
 Οι απαιτήσεις των πελατών 

για επαγγελματικές ενοικι-
άσεις αυτοκινήτων διαφέ-
ρουν από αυτές των πελα-
τών που ενοικιάζουν για 
τουρισμό. Οι επαγγελμα-
τίες για να διασφαλίσουν 
την αποδοτικότητα των επι-
χειρήσεών τους, απαι-
τούν μεγαλύτερη συνέπεια, 
ταχύτητα εξυπηρέτησης και 
συνεχή υποστήριξη. 90 χρό-
νια τώρα η Hertz εξυπηρε-
τεί και καλύπτει τις ανάγκες 
των εταιρειών για ενοικία-
ση αυτοκινήτων. Γι’ αυτό το 
λόγο οι περισσότερες και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες στον 
κόσμο εμπιστεύονται τη 
Hertz. Στη Hertz σας παρέ-
χουμε:

• Aσφαλή στόλο με μέσο όρο 
ηλικίας που δεν ξεπερνά 
τους 11 μήνες

• Προνομιακές τιμές 
(corporate rates)

• Ειδικό διεθνή κωδικό CDP, 
που εξασφαλίζει τις ειδι-
κές συμφωνημένες τιμές και 
εκπτώσεις σε όλο τον κόσμο

• 24ωρη οδική βοήθεια σε 
περίπτωση βλάβης ή ατυχή-
ματος 

• Άμεση αντικατάσταση αυτο-
κινήτου σε περίπτωση βλά-
βης ή ατυχήματος 

• Δυνατότητα ενοικίασης 
συσκευής πλοήγησης Gps, 
διαθέσιμη σε 10 γλώσσες 

• Δυνατότητα 24 ωρης επι-
κοινωνίας, καλώντας στο 
801 111 00 100  

• Τα προνόμια του CDP προ-
γράμματος ισχύουν και για 
ενοικιάσεις εκτός των ελλη-
νικών συνόρων σε όλες τις 
χώρες 

• Για περισσότερες πληροφο-

ρίες επικοινωνήστε με το 

Τμήμα Πωλήσεων στα  

τηλ.: 210 626 4422-3  

www.hertz.gr	νοικιαςτΕ	αυτοκινητο	
μονο	μΕ	«3	κλικ»			
H Hertz σας εξασφαλίζει τον ευκολότερο και 
γρηγορότερο τρόπο για να πραγματοποιήσε-
τε online ενοικίαση. Mόνο με 3 κλικ στο ανα-
βαθμισμένο σύστημα online κρατήσεων www.
hertz.gr μπορεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας 
να πραγματοποιήσει την κράτηση του αυτοκι-
νήτου που επιθυμεί σε όλη την Eλλάδα εύκολα 
και γρήγορα. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Hertz 
μπορούν οι επισκέπτες να ενημερώνονται για 
τις τακτικές προσφορές που κάνει η Autohellas-Hertz τόσο για βραχυχρόνιες, αλλά και 
μακροχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων π.χ. Mηνιαίες, Fleet Management, Leasing.

www.hertz.gr	Rent	a	caR	in	only	«3	clicks»
Hertz provides you with the easiest and fastest way to make an online rental. In only 
3 clicks through the upgraded online reservation system, the visitor of the www.hertz.
gr website can now reserve the car of his/her choice all over Greece, easily and quick-
ly. In addition, the Hertz webpage allows visitors to receive information on the regular 
offers made by Autohellas Hertz for both short-term and long-term car rentals, such as 
Monthly rentals, Fleet Management and Leasing.

	 GPs	ςυςτημα	πλοηγηςης			
 Oι πελάτες της Hertz μπορούν να νοικιάζουν μαζί με το αυτοκίνητό 

τους και φορητή συσκευή Πλοήγησης - (Navigation system). Το προ-
ϊόν αυτό είναι διαθέσιμο από τους σταθμούς μας στα αεροδρόμια 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και σε όλη την Κρήτη. Οι πελάτες μπορούν 
να το ζητήσουν κατά τη διαδικασία κράτησης του αυτοκινήτου ή ακό-
μη να το ζητήσουν κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου τους. 

 Λίγες πληροφορίες για το Φορητό Σύστημα Πλοήγησης:
• Χρησιμοποιεί το Destinator software, που είναι το πιο εξελιγμένο 

πρόγραμμα.
• Σας καθοδηγεί με ακρίβεια, στροφή προς στροφή με φωνητικές οδη-

γίες σε όλη την Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Βόλο, Ιωάννι-
να, τη Λάρισα και την Καβάλα, αλλά και όλο το εθνικό και επαρχιακό 
δίκτυο της Ελλάδος. 

• Παρέχει τη δυνατότητα φωνητικών και γραπτών οδηγιών σε 11 
γλώσσες (Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, 
πορτογαλικά, ολλανδικά, δανέζικα, φινλανδικά, σουηδικά). 

• Δίνει τη δυνατότητα ευρέσεως 35.000 σημείων ενδιαφέροντος, 
όπως μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, νοσοκομεία, φαρμακεία, πρε-
σβείες, τράπεζες, ξενοδοχεία, βενζινάδικα, αστυνομικά τμήματα, 
δημόσιες υπηρεσίες, εστιατόρια, clubs και άλλα πολλά. 

• Εκτός από τη δυνατότητα πλοήγησης οδηγώντας, το σύστημα παρέ-
χει και δυνατότητα πλοήγησης σε πεζή κατάσταση. Μπορεί δηλαδή 
κάποιος να το μεταφέρει μαζί του και με τις οδηγίες του συστήματος 
να βρει με ακρίβεια διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, όπως μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, κ.λπ.

	 naviGation	system				
 Hertz customers have been offered the possibil-

ity to rent, along with a car, a portable Naviga-
tion System. This product is available at our sta-
tions, both at the «Athens Airport and the Airport 
of Thessaloniki and all over Crete. The  navigation 
system can be requested when booking a car at 
the Hertz counter or when collecting the car.

 Some information on the Portable Navigation 
System:

• It uses the Destinator software, which is the most 
advanced system. 

• It navigates you with precision, using voice-guid-
ed turn-by-turn directions, around Attica, Thes-
saloniki, Patras, Crete, Volos, Ioannina, Larissa 
and Kavala, as well as all over the national and 
provincial road network of Greece. 

• It provides voice and screen instructions in 11 
languages (Greek, English, French, German, Ital-
ian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Finnish 
and Swedish). 

• It has the possibility of locating more than 
35,000 points of interest, such as museums, 
archaeological sites, hospitals, pharmacies, 
embassies, hotels, petrol stations, police sta-
tions, public services, restaurants, clubs and 
many others. 

• In addition to providing navigation while driving, 
the system also provides navigation instructions 
while walking. In other words, you can carry it 
with you and, with the help of its instructions, find 
the exact location of your point of interest, such 
as a museum, an archaeological site, etc.

νΕα	γραφΕια	ςΕ	ςαντορινη	και	ςκιαθο
Δύο νέα γραφεία της Ηertz σε Σαντορίνη και Σκιάθο αντικα-
τέστησαν τα ήδη υπάρχοντα στα δύο νησιά. Συγκεκριμένα το 
νέο γραφείο στη Σαντορίνη βρίσκεται στα Φηρά λίγα μόλις 
μέτρα μακρύτερα από το παλιό στην ίδια περιοχή. Αντίθε-
τα το νέο γραφείο στη Σκιάθο βρίσκεται πλέον στην περιοχή 
της Ακρόπολης, στον περιφερειακό της πόλης. Και τα δύο 
γραφεία μας είναι έτοιμα να προσφέρουν το γνωστό επίπε-
δο υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν τη Ηertz παγκοσμίως.

new	offices	in	santoRini	and	skiathos
Two new Hertz offices in Santorini and Skiathos have 
replaced the existing ones on the two islands. In particu-
lar, the new office in Santorini is located in Fira, just a few 
metres away from the old office in the same area. By con-
trast, the new office in Skiathos is now located in the Acropo-
lis area, on the town’s peripheral road.  Both our offices are 
ready to offer you the well-known level of service that char-
acterizes Hertz on a global level.

ΕξΕιδικΕυμΕνΕς	λυςΕις	και	ςτις	ΕνοικιαςΕις	μηχανηματών!
Η Hertz, η πρώτη εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων και εξοπλισμού παγκοσμίως, εκμεταλλευ-
όμενη την τεχνογνωσία της και γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς απο-
φάσισε να διευρύνει τις δραστηριότητές της, εισάγοντας και στη χώρα μας την υπηρεσία Hertz 
Equipment Rental. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υπηρεσία που προσφέρει τις πιο αξιόπιστες 
λύσεις στις μισθώσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού σε:
Τεχνικές Εταιρείες, Εργολάβους Δ.Ε., Λατομεία, Μεταλλεία κ.λπ., Εταιρείες Μεταφορών – Απο-
θηκεύσεων - Διανομών (Logistics), Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις - Διοργανωτές 
Εκθέσεων – Εκδηλώσεων κ.ά. Στον εξοπλισμό προς ενοικίαση περιλαμβάνονται Περονοφόρα, 
Εξέδρες Εργασίας, Γεννήτριες, Αεροσυμπιεστές, Φορτωτές, Οικίσκοι Προκάτ κ.ά. Η διάρκεια της 
μίσθωσης κυμαίνεται από 1 ημέρα έως 5 χρόνια, μέσω των ειδικών ευέλικτων προγραμμάτων:
Short-Term (από 1 ημέρα έως 6 μήνες)
Mini-Lease (6 μήνες έως 1 χρόνο)
Long-Term (1-5 χρόνια)
Sale & Lease Back (Εκμίσθωση υπάρχοντος ιδιόκτητου στόλου)
Με 40 χρόνια εμπειρίας στο συγκεκριμένο κλάδο διεθνώς και με 90ετή πορεία στις ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων, η Hertz αποτελεί εγγύηση. Αξιοποιήστε, λοιπόν, την υπηρεσία Hertz Equipment 
Rental και τις κατηγορίες μηχανημάτων που σας παρέχει, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

heRtz.	sPecialized	solutions	–	now	foR	machineRy	Rentals,	too!
Hertz, the top car and equipment rental company in the world, has decided to exploit its 
know-how and awareness of Greek market needs, and expand its activities by introducing the 
Hertz Equipment Rental service to Greece. This is a specialized service that offers the most 
reliable solutions in machinery and equipment rentals for:  Technical Companies, Public Works 
Contractors, Quarries, Mines, etc., Transport – Storage – Distribution (Logistics) Companies, 
Industrial and Commercial Enterprises,  Fair – Event Organizers and others. The equipment 
available for rental includes Forklifts, Work Platforms, Generators, Air Compressors, Loaders, 
Prefabricated Huts, etc.The lease contracts range from 1 day to 5 years, thanks to the special 
flexible programmes:
Short-Term (1 day to 6 months)
Mini-Lease (6 months to 1 year)
Long-Term (1-5 years)
Sale & Lease Back (Lease of existing private fleet)
With 40 years of experience in this sector internationally, and 90 years of history in car rent-
als, Hertz is a guaranteed name. Now you too can take advantage of the Hertz Equipment 
Rental service and the machinery categories provided, in accordance with your specific needs. 
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heRtz	GReen	
ColleCtion 
now	available	in	euRoPe
Το πρόγραμμα της Hertz Green 
Collection προσφέρει ένα στό-
λο από αυτοκίνητα φιλικά στο περι-
βάλλον, στα μεγαλύτερα σημεία της 
Ευρώπης, Μ. Βρετανία (αεροδρό-
μια Χίθροου, Κάτγουικ, Μάντσε-
στερ, Γλασκώβης), Ιταλία (αεροδρό-
μια Μαλπένσα, Λινάτε, Φιουμιτσί-
νο, Τσιαμπίνο και Βενετίας), Ολλαν-
δίας (αεροδρόμιο Σίπχολ) και Βέλγιο 
(αεροδρόμιο Βρυξελλών). Εκτός από 
το υβριδικό Toyota Prius διατίθενται 
προς ενοικίαση και αυτοκίνητα με 
πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων.  
Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν 
τα Ford Fiesta 1,4 TDCI, FIAT 
Panda 1,3 MJT, Volvo V50 1,6 
D, Mercedes A160 & A180, VW 
Passat 1,9 DSW, Ford Focus 1,6D 
κ.ά. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η 
Hertz θα λανσαριστεί σχεδόν σε όλη 
την Ευρώπη, όπως έγινε και στην 
Αμερική. 

The Hertz Green Collection offers 
a range of environmental friend-
ly fuel cars at our major loca-
tions in Europe. In addition where 
we have dual fuel hydird vehicles 
available, such as Toyota Prius, we 
offer guaranteed make and model 
reservability. The launch markets 
are UK, Italy, Netherlands and Bel-
gium with the rest of Europe went 
live by the UK (airports Heathrow, 
Catwick, Manchester, Glasgow), Ita-
ly (airports Malpensa, Linate, Fumi-
cino, Ciampino, Venice), Nether-
lands (airport Schiphol), Belgium 
(airport Brussels). 

τι	γινΕται	ςτο	heRtz.com;
to	heRtz.com	γινΕται	ολο	και	καλυτΕρο  
Πόσο μεγάλη διαφορά κάνει ένας χρόνος όταν η ομάδα δια-
δικτυακής ανάπτυξης προσπαθεί με πάθος να βελτιώσει 
την ηλεκτρονική εμπειρία των πελατών. Πρόσφατα, μια ανε-
ξάρτητη εταιρεία που συγκρίνει τις βέλτιστες πρακτικές των 
δικτυακών τόπων, η Keynote, πραγματοποίησε μια έρευνα 
για την αξιολόγηση του Hertz.com. Λάβαμε την πρώτη θέση 
σε τρεις κατηγορίες και σημειώσαμε εντυπωσιακή άνοδο 
από τη δέκατη στην τρίτη θέση στην κατηγορία Εξυπηρέτη-
σης Πελατών. Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά που προστέθη-
καν τον τελευταίο χρόνο, όπως το click-to-call, το live chat, 
η βελτιωμένη λειτουργία αναζήτησης και αρκετές αναβαθμί-
σεις στην αισθητική και το σχεδιασμό, ήδη έχουν αξιολογη-
θεί θετικά από τους πελάτες. 

whats	on	heRtz.com?
heRtz.com	keePs	GettinG	betteR	
What a difference one year can make, when your web team is 
passionate about making improvements to customersí online 
experience. Recently an independent company that bench-
marks best practices among websites, Keynote, surveyed 
customers to rank Hertz.com. In three categories we received 
a first place ranking, and skyrocketed from tenth place to 
third place in the Customer Service category. The enhance-
ments added in the past year such as click-to-call, live chat, 
improvements in search function, and a host of aesthetic and 
design improvements are really resonating with customers.

“connect	by	heRtz”	
Η Hertz καινοτομεί για άλλη μία φορά με τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας-
προγράμματος ενοικίασης αυτοκινήτου το “Connect by Hertz”. Για να επωφε-
ληθεί κάποιος από τα προνόμια του “Connect by Hertz” απαραίτητη προϋπόθε-
ση είναι να γίνει μέλος. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη:
1. Εγγράφεστε μέλος του “Connect by Hertz”. Μέσα σε σε 48 ώρες γίνεται 
πιστοποίηση και έλεγχος τους διπλώματος οδήγησης του υποψηφίου. Εφόσον 
δεν εκκρεμούν εις βάρος του παραπτώματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
ο υποψήφιος παραλαμβάνει την κάρτα μέλους.
2. Από τη στιγμή που παραλαμβάνετε στα χέρια σας την κάρτα μέλους μπορεί-
τε να κάνετε κράτηση αυτοκινήτου μέσω internet ή τηλεφώνου. Το πλεονέκτη-
μα είναι ότι το “Connect by Hertz” προσφέρει τη δυνατότητα ενοικίασης συγκε-
κριμένων αυτοκινήτων με την ώρα, τη μέρα ή ακόμα και εβδομάδες.
3. Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της κράτησης παραλαμβάνετε ένα  
e-mail και SMS με τα στοιχεία του αυτοκινήτου που νοικιάσατε, καθώς και την 
τοποθεσία που το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο.
4. Ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο, τοποθετώντας την κάρτα μέλους στον ειδικό 
μηχανισμό που βρίσκεται τοποθετημένος στο μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου.
5. Απολαμβάνετε την οδήγηση για όσο έχετε επιλέξει
6. Το αυτοκίνητο με τη λήξη της προσυμφωνημένης ενοικίασης επιστρέφεται 
στο σημείο από όπου το παραλάβατε αφήνοντας μέσα τα κλειδιά. Το πρόγραμ-
μα “Connect by Hertz”λειτουργεί στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι.

μια	νΕα	υπηρΕςια	της	autohellas 
heRtz	ςτην	Ελλαδα
Για να κάνουμε την οδήγηση ακόμη πιο απολαυ-
στική και άνετη, προσφέρουμε στους πελάτες μας 
τη δυνατότητα ενοικίασης μιας ειδικής φορητής 
συσκευής DVD. Με τη συσκευή αυτή οι επιβάτες 
που κάθονται στα πίσω καθίσματα μπορούν κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής να απολαμβάνουν το DVD 
της αρεσκείας τους. Η υπηρεσία αυτή είχε μεγαλύ-
τερη απήχηση στα μικρά παιδιά, που συνήθως κου-
ράζονται από τις μακρινές διαδρομές. Έτσι περνούν 
την ώρα τους ευχάριστα, παρακολουθώντας παι-
δικές ταινίες χωρίς να απασχολούν τον οδηγό με 
την κινητικότητα και τη ζωντάνια που τα διακρίνει. Η 
συσκευή τοποθετείται στο προσκέφαλο του καθί-
σματος του συνοδηγού, έχει οθόνη 7 ιντσών και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός αυτοκινήτου 
π.χ. στο ξενοδοχείο που θα καταλύσουν. Είναι μια 
καινοτομία που προωθεί τη Hertz ακόμη πιο μπρο-
στά από τους ανταγωνιστές της, επιβεβαιώνοντας 
για μία ακόμη φορά τη θέση της ως πρωτοπόρος 
του κλάδου στην Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο.

a	new	seRvice	by	autohellas 
heRtz	in	GReece	
To make driving more enjoyable and pleasant, we 
now offer our customers the possibility to rent a 
portable DVD player. Passengers sitting in the back 
can take advantage of this device and watch the 
movie of their choice throughout their journey. This 
service appeals mainly to children, who are usually 
exhausted by long-distance drives. In this way, they 
can have a more pleasant time watching children’s 
movies, without disturbing the driver with their 
usual energy and liveliness. The device is inserted 
into the headrest of the co-passenger seat. It has 
a 7 inch screen and can be carried out, to be used 
in a hotel for instance. This innovative service by 
Hertz puts it ahead of its competitors and confirms 
one more time the leading position the company 
holds in the rental sector of Greece and the world.
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η	heRtz	πρώτοπορΕi	
και	ςτα	μΕταχΕιριςμeνα	
Με πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινή-
των που ξεπερνούν τις 6.000 ετησίως από 
έναν στόλο που υπερβαίνει τα 30.000 οχή-
ματα, σίγουρα η Hertz μπορεί να ικανοποιή-
σει και τον πιο απαιτητικό πελάτη! Επιλέγο-
ντας κανείς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από 
τη Hertz διασφαλίζει τόσο την άριστη κατά-
στασή του όσο και ότι τα αυτοκίνητα παραδί-
δονται ελεγμένα και απαλλαγμένα από κάθε 
τεχνικό πρόβλημα σε πολύ καλές τιμές και 
δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 60 
μήνες. Θα τα βρείτε στο Κέντρο Μεταχειρι-
σμένων Αυτοκινήτων στην Παιανία Aττικής, 
αλλά και σε όλους τους σταθμούς της Hertz 
ανά την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέ-
φωνα: 210 664 6021, 210 626 4223.

heRtz	leads	the	used	caR	sectoR
With more than 6,000 used cars sold annu-
ally, from a fleet that exceed 30.000 vehi-
cles, Hertz can surely satisfy the most 
demanding customer! By selecting a Hertz 
used car, one can expect that it is in perfect 
condition and that it is checked and deliv-
ered free of any technical problem, at very 
good prices and with the possibility of pay-
ing up to 60 monthly instalments. You will 
find them in the Used Car Center, at Pai-
ania Attiki, and at all Hertz stations around 
Greece. For more information, call these 
numbers: 210 664 6021, 210 626 4223.

fleet	manaGement	
Η Hertz είναι κάτι περισσότερο από μία εται-
ρία ενοικίασης αυτοκινήτων. Είναι μια εται-
ρία αφοσιωμένη σε ένα συγκεκριμένο σκο-
πό: Να βοηθά ανθρώπους σαν και σας 
ώστε να «λειτουργούν» το στόλο της εται-
ρείας τους, με τη μέγιστη δυνατή ευκολία, 
ελαχιστοποιώντας το διαχειριστικό και λει-
τουργικό κόστος. Ως πελάτης μας, θα ξέρε-
τε ότι είμαστε ειδικοί σε ό,τι αναλαμβάνου-
με. Μπορούμε να έχουμε τον εταιρικό σας 
στόλο ασφαλή στο δρόμο, αλλά και να προ-
σφέρουμε 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 υπηρεσίες 
που εσείς έχετε πραγματική ανάγκη.  
Το προσωπικό μας είναι απόλυτα εξειδικευ-
μένο σε ό,τι αφορά τους εταιρικούς στό-
λους. Παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρει-
άζεστε, γρήγορα, φιλικά και με πολύ επαγ-
γελματισμό. Είμαστε σε θέση να ακούσουμε 
οποιοδήποτε θέμα αφορά στα εταιρικά σας 
αυτοκίνητα, να συζητήσουμε μαζί σας και να 
σας δώσουμε άμεσες και αξιόπιστες λύσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή-
στε στο 801-11-100 200 ή στείλτε e-mail 
στη διεύθυνση fleetmanagement@hertz.gr. 

fleet	manaGement	
Hertz is more than a rent a car company. 
It is a company devoted on a specific pur-
pose: To help people like you «operate» 
the fleet of their company, as easy as pos-
sible and at a minimum management and 
operational cost. As our client, you must 
be aware that we are the experts in every-
thing we undertake. We can run your com-
pany fleet safely in the streets, as well as 
offer solutions for every issue concern-
ing the management of this fleet. We pro-
vide answers on any questions or difficul-
ties 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 friend-
ly way and with great professionalism. We 
are able to listen to any matter concerning 
your company cars, talk with you and pro-
vide you with immediate and reliable solu-
tions. For more information please send us 
an e-mail to fleetmanagement@hertz.gr. or 
call 801-11-100 200

ανακαλυΨτΕ	τον	κοςμο 
Tο ειδικό πρόγραμμα για ενοικιάσεις αυτο-
κινήτων σε όλο τον κόσμο. Με το πρό-
γραμμα «Discover the world» μπορείτε να 
γνωρίσετε οδηγώντας όλες τις χώρες του 
κόσμου με ειδικές, πολύ χαμηλές τιμές 
που περιλαμβάνουν όλες τις βασικές επι-
βαρύνσεις. Επειδή ένα ταξίδι συνήθως 
ξεκινάει και συνεχίζεται μετά την πτήση με 
αυτοκίνητο, οι πελάτες της Hertz μπορούν 
να παραλάβουν το αυτοκίνητο που έχουν 
κρατήσει στο αεροδρόμιο της κάθε χώρας 
που θα προσγειωθούν και να συνεχί-
σουν για τον προορισμό τους. Για περισ-
σότερες πληροφορίες: στείλτε e-mail στο 
reservations@hertz.gr ή τηλεφωνήστε στο 

801-11-100 100

discoveR	the	woRld
The special programme for renting cars 
all over the world Discover. The World is 
a Hertz programme for renting a car to 
any country abroad. It gives the possibil-
ity to the renter to drive to any country of 
the world enjoying low all inclusive rates. 
A successful trip may start with a car and 
following the flight, continue with a rent-
ed car again so Hertz customers may col-
lect and return their car at any airport to 
drive to their destination. For more infor-
mation: Send an e-mail to reservations@

hertz.gr or call 801-11-100 100.

η	autohellas	heRtz	PRemium	PaRtneR	
ςτο	προγραμμα	bonus
Η Hertz προστέθηκε στους μεγάλους συνεργάτες του προγράμ-
ματος bonus της Alpha Bank. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
bonus δίνουμε την ευκαιρία στους κατόχους πιστωτικών καρ-
τών της Alpha Bank να δώσουν bonus στον εαυτό τους, νοι-
κιάζοντας αυτοκίνητο της επιλογής τους από τη Hertz. Για κάθε 
ευρώ που ξοδεύουν θα κερδίσουν 4 πόντους, ενώ σε τακτά 
χρονικά διαστήματα θα ανακοινώνονται και προσφορές εξαρ-
γύρωσης πόντων. Επιλέξτε τη Hertz για να καλύψετε τις προ-
σωπικές, αλλά και τις επαγγελματικές σας ανάγκες και βγείτε 
κερδισμένοι Χ 4!!!

autohellas	heRtz	PRemium	PaRtneR	
of	bonus	PRoGRamme
Hertz has joined the network of the Alpha Bank bonus pro-
gramme. Through our participating in this programme we  give 
Alpha Bank cardholders the opportunity to give themselves 
a bonus by renting the car of their choice by Hertz. For every 
euro they spend they will earn 4 points. Special offers for cash-
ing on your points will be announced at regural intervals. So 
choose Hertz to meet your personal and professional needs 
and you will come out a winner X 4 !!!

1€= 4 πόντοι
για ενοικάσεις αυτοκινήτων στη Hertz

leasinG	seRvices	
Η Autohellas Hertz ανα-
πτύσσει και βελτιστοποιεί 
τις υπηρεσίες της,  
προσφέροντας σε εσάς 
που την έχετε επιλέξει για 
τη μίσθωση του εταιρικού 
σας στόλου, ένα νέο εργα-
λείο που θα διευκολύνει τη 
διαχείριση του στόλου σας, 
εξοικονομώντας πολύτι-
μο χρόνο και απλοποιώντας 
γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες. Μέσω της εφαρμογής 
Leasing Services έχετε τώρα τη δυνατότητα: on line αίτησης και διαχείρισης 
ραντεβού για service, on line παροχής συγκεντρωτικών αναφορών «Customer 
Focus Report», με χρήσιμες πληροφορίες (service, χιλιόμετρα κ.λπ.) για όλα 
τα αυτοκίνητα της εταιρείας σας, αλλαγής των στοιχείων των οδηγών και των 
συνοδηγών του κάθε αυτοκινήτου. Η πρόσβαση στη νέα εφαρμογή γίνεται με 
όνομα χρήστη και κωδικό, όπως αυτά ορίζονται από την Autohellas Hertz.  
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να αποκτήσετε στοιχεία πρόσβα-
σης, επικοινωνήστε με την Autohellas Hertz στο 801-11-100 200 ή στείλτε 
e-mail στη διεύθυνση fleetmanagement@hertz.gr.

leasinG	seRvices	
Leasing Services Autohellas Hertz is developing and improving its services, 
by offering its customers, mainly those who have chosen it to lease their cor-
porate fleet, a new tool, which will facilitate the management of their fleet, by 
saving precious time and simplifying bureaucratic procedures. The Leasing Ser-
vices programme offers you the following: on line application and management 
of appointments and services, on line 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.

ςυνοδος	nato	-	oαςΕ	-	νΕο	μουςΕιο	ακροπολης	
viP	μΕτακινηςΕις	aπo	th	heRtz
H Autohellas –Hertz, όπως πάντα στα 
μεγάλα γεγονότα, εξυπηρέτησε την 
Άτυπη Σύνοδο Συμβουλίου του ΝΑΤΟ 
και των Υπουργών Εξωτερικών του 
ΟΑΣΕ (Κέρκυρα 27-28/6) όσο και τα 
εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρό-
πολης (Αθήνα 20/6) διαθέτοντας οχή-
ματα από τον Prestige-fleet στόλο της για τη μετακίνηση των VIPs που 
παρευρέθησαν στα τρία αυτά πολύ σημαντικά γεγονότα.

nato	meetinG	-	osce	-	new	acRoPolis	museum
viP	tRansPoRtations	by	heRtz
Autohellas-Hertz, as always at the big events, attended the Informal Meet-
ing of NATO and the OSCE Foreign Ministers (Corfu 27-28/6) and the inau-
guration of the New Acropolis Museum (Athens, 20/6), by providing vehi-
cles from its Prestige fleet for the transportation of the VIPs who attended 
these very important events.
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 ALEXANDROUPOLIS
	Airport	 Tel.	25510/45.408

	392,	Dimokratias	Avenue	 Tel.	25510/82.014	

 ATHENS
Αthens	International	Airport	«El.	Venizelos»		 Tel.	210/3534.900	

12,	Syngrou	Avenue	(Down	Town)	 Tel.	210/9220.102-3-4

Vouliagmenis	&	Meg.	Alexandrou	 Tel.	210/9982.941-3

Kifissia,	286,	Kifissias	Ave	 Tel.	210/8010.416

Kifissia (Kato Kifissia-Head office)

33,	Viltanioti	str.	 Tel.	210/8003.900

Agia Paraskevi - Athens

381,	Μesogion	Ave.		 Tel.	210/6512.423	

Peania

2nd	km	Peanias-Markopoulou	 Tel.	210/6646.021/4

Piraeus

67,	Akti	Miaouli	&	Ag.Nikolaou	str.	 Tel.	210/4526.600

 CHIOS 
Airport	 Tel.	22710/28.445

Chios	Town,	36,	Egeou	Ave.	(Main	Port)	 Tel.	22710/26.115

 CORFU
Airport	 Tel.	26610/33.547

Main	Office,	Ethniki	Lefkimis	 Tel.	26610/38.388

Acharavi	 Tel.	26630/63.864

 CRETE
Heraklion

Airport	 Tel.	2810/330.452

Industrial	Area	(Head	Office)	 Tel.	2810/382.230

Chania

Airport	 Tel.	28210/63.385

12,	El.	Venizelou	Str.	 Tel.	28210/40.366

Platanias	 Tel.	28210/38.032

 RETHymNON
5,	Ari	Velouchioti	 Tel.	28310/26.286

Agios Nikolaos

15,	Akti	I.	Koundourou	Str.	 Tel.	28410/28.311

Chersonissos

8,	El.Venizelou	Str.	 Tel.	28970/22.009

 IOANNINA
Airport	 Tel.	26510/27.400

105,	Dodonis	str.	 Tel.	26510/44.836

 KALAmATA
Airport	 Tel.	27210/69.547

88,	Kanari	&	Methonis	str.	 Tel.	27210/88.268	

 KARPATHOS
Iroon	Polytechniou	Sq.	 Tel.	22450/29.051

 KAVALA
Airport	 Tel.	25910/53.320	

32,	Erythrou	Stavrou	str.	 Tel.	2510/838.310

 KEFALONIA
Airport	 Tel.	26710/42.142

Lassi	 Tel.	26710/24.438

 KOS
Airport	 Tel.	22420/51.400

46,	Vas.	Georgiou	B	Aven.	 Tel.	22420/28.002	

 LARISSA
41,	Anthimou	Gazi	&	Agiou	Nikolaou	 Tel.	2410/670.200/1/2	

 LEFKAS (Νydri)
Valaoritou	str.	 Tel.	26450/93.090

 LESVOS (Town)
Airport		 Tel.	22510/61.589

87,	Kountourioti	str.	(Main	Office)	 Tel.	22510/37.355	

4,	Μ.	Goutou	str.	(Molyvos)	 Tel.	22530/72.471

 myCONOS 
Airport	 Tel.	22890/27.511

Omvrodektis	(Head	office)	 Tel.	22890/27.346	

 NAXOS
Chora	Naxou	(Main	Port)	 Tel.	22850/26.600

 PARGA
9,	Grigoriou	Lambraki	str	 Tel.	26840/32.788

 PAROS
Parikia	(MainPort)	 Tel.	22840/28113

 PATRAS
2,	Karolou	str.	 Tel.	2610/220.990

 PREVEzA
Aktio	Airport		 Tel.	26820/25.215

 RHODES
Airport	 Tel.	22410/82.902	

14th	klm,	Rhodes-Kameirou	Ave.

(Head	Office)	 Tel.	22410/98.200/3

Pefkos	Village	Office	 Tel.	2440/48130/1/2

 SAmOS 
Airport	 Tel.	22730/62.406

Vathi,	15	Sofouli	Str.	(Main	Port)	 Tel.	22730/24.771

 SANTORINI
Airport	 Tel.	22860/33.670

Fira	Town,	25,	Martiou	 Tel.	22860/22.221

 SKIATHOS
Frontisti	Str.	(Area	Acropolis)	 Tel.	24270/29.019

  THASSOS
Limenas	(Main	Port)	 Tel.	25930/23.717

 THESSALONIKI
Airport	 Tel.	2310/473.952

130	Georgikis	Scholis	(Main	Office)	 Tel.	2310/476.270

39,	Polytechniou,	Down	Town	 Τel.	2310/224.906

 HALKIDIKI
Sani	Beach	Hotel	 Tel.	23740/99.400

Sani	Marina	Hotel	 Tel.	23740/31.313

 VOLOS (TOwN)
90,	Iasonos	 Tel.	24210/22.544	

 zAKyNTHOS
Airport	 Tel.	26950/24287

38,	Lomvardou	Str.	(Main	Port)	 Tel.	26950/45.706

HERTZ
LOCATIONS
IN GREECE
INTERNATIONAL RESERVATIONS CENTER TEL.: (210) 6264.444, 801 11 100100
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