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E D i T O R I A L
Στη Hertz, εδώ και πάνω από 90 χρόνια, η προσωπική 

ελευθερία και τα ταξίδια είναι η δουλειά μας. Και όλα αυτά τα 

χρόνια, το θέμα για εμάς δεν ήταν ποτέ μια απλή διαδρομή 

από το Α έως το Β. Οι διαδρομές περιλαμβάνουν ουρές, 

μποτιλιάρισμα και διόδια – τα ταξίδια όμως έχουν απεριόριστες 

δυνατότητες. Οι διαδρομές έχουν να κάνουν με τη μετάβαση 

από το ένα σημείο στο άλλο. Το ταξίδι αφορά εσάς, το πού 

πηγαίνετε και γιατί πηγαίνετε εκεί. Και τελικά, οι διαδρομές 

αφορούν το μεταφορικό μέσο. Ενώ το ταξίδι αφορά τη 

μετάβαση σε έναν νέο κόσμο. Γι’ αυτό είμαστε πάντοτε πρώτοι 

στην εξεύρεση νέων και επαναστατικών τρόπων για να κάνουμε 

το προσωπικό σας ταξίδι όσο πιο εύκολο, διασκεδαστικό και 

απολαυστικό μπορούμε. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη γκάμα 

υπηρεσιών και αυτοκινήτων. Είναι, επίσης, ο λόγος που 

κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας όσο πιο 

γρήγορα γίνεται, με υπηρεσίες όπως το Online Reservations, 

ή για να σας βοηθήσουμε στην πορεία, με προϊόντα όπως το 

Navigation System (GPS σύστημα πλοήγησης). Στόχος μας είναι 

να σας βοηθήσουμε να νιώσετε ελεύθεροι. Να βιώσετε τη ζωή.  

Και στο τέλος του ταξιδιού να επιστρέψετε τα κλειδιά 

νιώθοντας ολοκληρωμένοι. Το ταξίδι του καθενός είναι 

διαφορετικό. Αλλά το σημαντικότερο ταξίδι θα είναι 

πάντοτε το δικό σας. 

At Hertz we’ve been in the business 

of personal freedom and journeys for 

over 90 years now. During this time 

it’s actually never just been about a 

trip from A to B for us. Trips are about 

long lines, road-rage, and tollbooths 

and journey is about endless possibili-

ties. Trips are about getting from here 

to there. A journey is about you, where 

you’re going and why you’re going 

there. And in the end, trips are about  

transportation. While a journey is 

about feeling transported. That’s why 

we’ve always been first to come up 

with new and revolutionary ways to 

make your own personal journey as 

easy, fun and rewarding as we can. 

We have the widest choice of services 

and cars. It’s also why we do everything 

within our power to get you on your 

own journey as fast as possible with 

services like Online Reservations or to 

give you a helping hand on your your 

way with products like GPS Navigation 

System. We aim to get you going so 

you can feel free. Experience life.  

And when you’re done, return your 

keys fulfilled. Everyone’s journey is  

different. But the most important 

journey will always be yours.
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Εκδηλώσεις — Agenda
By Giorgos Mitropoulos

ΜΠΑΛΕΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ 
[Μέγαρο Μουσικής]
Τα Μπαλέτα του Μόντε Κάρλο είναι μία από τις γνωστές 
χορευτικές ομάδες του 20ού αιώνα, με ευρεία γκάμα ρεπερ-
τορίου. Μετά από αρκετά χρόνια επισκέπτονται τη χώρα 
μας για να μας αφηγηθούν την πιο διάσημη ερωτική ιστο-
ρία, στις 5, 6 & 7 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών. Με πρόεδρο την πριγκίπισσα Καρολίνα του Ανόβερου, 
το χορευτικό συγκρότημα παρουσιάζει το έργο «Ρωμαίος και 
Ιουλιέττα» σε μουσική Sergei Prokoviev και χορογραφία του 
Jean-Christophe Maillot, ο οποίος είναι και καλλιτεχνικός 
διευθυντής της ομάδας. Τα μπαλέτα ιδρύθηκαν το 1909 από 
τον διάσημο ιμπρεσάριο και τεχνοκριτικό Sergei Diaghilev, 
με τους καλύτερους χορευτές των αυτοκρατορικών μπα-
λέτων της Αγίας Πετρούπολης και της Μόσχας. Διέγραψαν 
μια διεθνή εντυπωσιακή πορεία έως το 1963. Η ανασύστα-
σή τους έγινε το 1986, μετά από πρωτοβουλία της πριγκί-
πισσας Καρολίνας του Ανόβερου, σύμφωνα με επιθυμία της 
μητέρας της, αείμνηστης πριγκίπισσας Γκρέις του Μονακό. 
Το έτος 2009 είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυ-
σή τους, με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων στις μεγαλύ-
τερες λυρικές σκηνές της Ευρώπης.Οι παραστάσεις είναι αφι-
ερωμένες στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη 
και θεραπεία του καρκίνου. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, τηλ.: 210 
728 2333, www.megaron.gr

LES BALLETS DE MONTE CARLO
[Athens Music Hall]
The Monte Carlo Ballets are one of the most famous danc-
ing companies of the 20th century, with an extensive reper-
toire. They return to our country after many years to recount 
the most famous love story, on February 5, 6 & 7, at the Ath-
ens Music Hall (Megaron). Chaired by HRH Princess Caroline 
of Hannover, the dance company presents “Romeo and Juliet” 
with music by Sergei Prokoviev and choreography by Jean-
Christophe Maillot, who is also the company’s artistic director. 
The Ballets were established in 1909 by the famous impresario 
and art critic Sergei Diaghilev, with the best dancers from the 
imperial ballets of St Petersburg and Moscow. They made dance 
history until 1963, and were re-established in 1986, on the ini-
tiative of HRH Princess Caroline of Hannover, following the 
wishes of her mother, the late Princess Grace of Monaco. Year 
2009 is dedicated to the centenary celebrations of the compa-
ny’s establishment, with a series of events in the largest operas 
in Europe. The shows are dedicated to raising public awareness 
for the prevention and treatment of cancer. V. Sofias & Kokkaki 
Street, tel. +30 210 7282333, www.megaron.gr

5-7
FEBRUARY
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Εκδηλώσεις — Agenda

Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ
[Παλλάς]

Μια νέα, πειραματική εκδοχή πάνω στο πιο δημοφιλές έργο 
των Berthold Brecht και Kurt Weill παρουσιάζει το πιο διά-
σημο παιδί της πρωτοπορίας, ο Bob Wilson στο Παλλάς τον 
Ιανουάριο. «Η όπερα της πεντάρας» μεταμορφώνεται σε κάτι 
εντελώς νέο, μέσα από τη μινιμαλιστική προσέγγιση, τους 
art –deco φωτισμούς και την εξαιρετική υποκριτική ομά-
δα του μεγαλύτερου γερμανικού θεατρικού οργανισμού, του 
Berliner Ensemble. Περισσότερα από 80 άτομα συμμετέχουν 
σ’ αυτή την παραγωγή που έκανε πρεμιέρα το Σεπτέμβριο του 
2007 στο Theatre am Schiffbauerdamm και έκτοτε έχει κερ-
δίσει διθυραμβικές κριτικές, όπου κι αν έχει παιχτεί. Το έργο 
γράφτηκε το 1928, την εποχή όπου το παγκόσμιο οικονομι-
κό κραχ απειλεί και την Ευρώπη. Έκτοτε παραμένει επίκαιρο, 
βαθύτατα σαρκαστικό και ίσως το πιο εύγλωττο σχόλιο «στην 
κατασκευή» του σύγχρονου οικονομικοκοινωνικού συστήμα-
τος. Η υπόθεση έχει ως εξής: Ο κύριος Ιερεμίας Πίτσαμ έχει 
στήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία ζητιάνων στο Λονδίνο. Προ-
σλαμβάνει καθημερινά ανέργους και τους εκπαιδεύει σε «εξει-
δικευμένους» ζητιάνους. Ο Μακίθ, ο πιο γνωστός ληστής του 
Λονδίνου, αποφασίζει να «βάλει χέρι» στην επιχείρηση του 
Πήτσαμ. Έτσι παντρεύεται κρυφά την Πόλι, κόρη του Πίτσαμ. 
Όταν ο Πίτσαμ το μαθαίνει, διαισθανόμενος τον κίνδυνο της 
«εταιρείας» του, αποφασίζει να εκδικηθεί τον Μακίθ. Βουκου-
ρεστίου 5, τηλ.: 210 321 3100, www.ellthea.gr

THE THREE PENNY OPERA
[Pallas Theatre]

A new, experimental version of the popular musical by Berthold 
Brecht and Kurt Weill is presented by the most famous innova-
tor, Bob Wilson, at the Pallas Theatre in January. The “Three-
penny Opera” is transformed into something entirely new, 
through a minimalist approach, art-deco lighting and the excel-
lent acting ensemble of the largest German theatrical organi-
zation, the Berliner Ensemble. More than 80 artists participate 
in this production, which was launched in September 2007 at 
the Theater am Schiffbauerdamm and has since earned glowing 
reports wherever it is presented. The play was written in 1928, 
at a time when the global financial collapse was threatening 
Europe. It has since remained contemporary, deeply sarcastic, 
and perhaps the most eloquent commentary of the construction 
of the modern socioeconomic system. The story is as follows: 
Mister Jeremiah Peachum has set up the largest begging enter-
prise in London. He hires unemployed people on a daily basis 
and trains them to be «skilled» beggars. Mack the Knife, the 
most famous criminal in London, decides to “get his hands on” 
Peachum’s enterprise. So he secretly marries Polly, Peachum’s 
daughter. When Peachum finds out, he senses the risk for his 
“company», and decides to take revenge on Mack the Knife. 
5, Voukourestiou Street, tel. +30 210 321 3100, www.ellthea.gr

14-17
JANUARY
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HOLIDAY ON ICE
[Κλειστού Παλαιού Φαλήρου (Taekwondo)]

Είναι η έκτη φορά που έρχεται στη χώρα μας και 
αυτό αποδεικνύει ότι έχει κλέψει για τα καλά τις 
καρδιές μικρών και μεγάλων. Η νέα παραγωγή του 
Holiday on Ice, «Μystery» κάνει τα φετινά Χρι-
στούγεννα πιο γιορτινά, πλημμυρίζοντας την τερά-
στια παγοπίστα του Κλειστού Παλαιού Φαλήρου 
(Taekwondo) με μαγεία, χρώμα και παραμυθένια 
ατμόσφαιρα. 65 έμπειροι παγοδρόμοι από 24 χώρες 
εκτελούν εκθαμβωτικά νούμερα, ακροβατικά, εντυ-
πωσιακές φιγούρες και ζωηρές ομαδικές χορογρα-
φίες, με φόντο πολύχρωμους φωτισμούς και παρα-
μυθένια σκηνικά, εκτελώντας χορογραφίες του 
χρυσού Ολυμπιονίκη στο πατινάζ, Robin Cousins 
και του Anthony Van Laast. Η Αλίκη στη χώρα της 
τζαζ χορεύει πλάι στα ξωτικά, τους δερβίσηδες και 
τα ζώδια σ’ ένα σαγηνευτικό θέαμα με το μεθυστι-
κό χρώμα και το άρωμα της Ανατολής. Μυστηρι-
ώδεις τσιγγάνες και εξωτικοί χαρακτήρες βγαλμέ-
νοι από «χιονισμένα» παραμύθια κυλούν σαν μετά-
ξι πάνω στον πάγο με φόντο μια τεράστια κρυ-
στάλλινη μπάλα. Το Ηoliday on Ιce παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά στο Οχάιο πριν από 65 χρόνια. 
Από τότε έως σήμερα έχει καταγραφεί στο βιβλίο 
ρεκόρ Γκίνες ως το πιο δημοφιλές show παγοδρο-
μίας στον κόσμο με 320 εκατομμύρια θεατές σε 80 
χώρες και 620 πόλεις παγκοσμίως. Πληροφορίες-
κρατήσεις: www.ticketnet.gr, τηλ.: 210 884 0600

[Paleo Faliro Closed Stadium (Taekwondo)]
This is company’s sixth visit to our country, proving 
that it has a permanent place in the hearts of chil-
dren and adult viewers. The new Holiday On Ice 
production, “Mystery”, makes this Christmas more 
festive, filling the huge ice rink of the Paleo Faliro 
Closed Stadium (Taekwondo) with magic, colours 
and a fairytale atmosphere. Sixty-five experienced 
ice skaters from 24 countries execute dazzling num-
bers, acrobatics, impressive figures and lively group 
choreographies, backed by colourful lighting and 
fairytale stage sets, in choreographies designed by 
the golden Olympic ice skater Robin Cousins and 
Anthony Van Laast. Alice in Jazz-land dances next to 
elves, dervishes and star signs, in an enchanting show 
with the intoxicating colour and aroma of the East. 
Mysterious gypsies and exotic characters taken from 
“snowy” fairytales slide like silk over the ice, backed 
by a huge crystal ball. Holiday On Ice started out in 
Ohio 65 years ago. Since then, it has made the Guin-
ness Book of Records as the most popular ice skating 
show on earth, with 320 million viewers in 80 coun-
tries and 620 towns around the world. Information-
reservation: www.ticketnet.gr, tel. +30210 884 0600

11-20DECEMBER

Εκδηλώσεις — Agenda
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
[Μουσείο Μπενάκη]

Το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη και το Μουσείο Μπε-
νάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ετών από 
τη γέννηση και είκοσι από το θάνατο του Γιάννη 
Τσαρούχη, οργανώνουν μια μεγάλη έκθεση αφιε-
ρωμένη στον σημαντικό Έλληνα καλλιτέχνη. Πρό-
κειται για την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση 
έργων του Γιάννη Τσαρούχη στην Αθήνα, η οποία 
έχει στόχο να παρουσιάσει αντιπροσωπευτικά 
έργα από όλες τις περιόδους δημιουργίας του καλ-
λιτέχνη. Η έκθεση θα πλαισιωθεί από παράλλη-
λες εκδηλώσεις (ομιλίες, εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες κτλ), ενώ ταυτόχρονα θα δώσει στο ελλη-
νικό κοινό μια σπάνια ευκαιρία να έρθει σε επα-
φή με μοναδικά έργα ζωγραφικής και σκηνογραφί-
ας. H έκθεση περιλαμβάνει περίπου 420 ζωγραφι-
κά έργα, καθώς και έναν μεγάλο αριθμό από σκη-
νογραφικές μακέτες, που ανήκουν σε μουσεία και 
ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού. Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στον Πειραιά 
το 1910. Φοίτησε στην ΑΣΚΤ από το 1928-1933 με 
δασκάλους τον Γιώργο Ιακωβίδη και τον Κωνστα-
ντίνο Παρθένη. Το 1938 έκανε την πρώτη του ατο-
μική έκθεση. Το 1982 εγκαινίασε το Μουσείο Γιάν-
νη Τσαρούχη στο σπίτι του στο Μαρούσι. Ο ζωγρά-
φος πέθανει στην Αθήνα, στις 20 Ιουλίου 1989. 
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, τηλ.: 210 345 3111

GIANNIS TSAROUHIS
[Benaki Museum]
On occasion of the 100th anniversary of the birth 
and the 20th anniversary of the death of Giannis 
Tsarouhis, the Giannis Tsarouhis Foundation and the 
Benaki Museum are organizing a major exhibition 
dedicated to the major Greek artist. This is the first 
major retrospective of Giannis Tsarouhis’ work in 
Athens, which aims to present representative works 
from each period of the artist’s creative career.  The 
exhibition will be framed by parallel events (lec-
tures, educational activities, etc.), while also giving 
the Greek public a rare opportunity to view unique 
painting and scenography works. The exhibition 
includes around 420 paintings and a large number of 
scenography mock-ups, belonging to museums and 
private collections in Greece and abroad.  Giannis 
Tsarouhis was born in Piraeus in 1910. He studied at 
the Higher College of Fine Arts from 1928 to 1933 
and was taught by Giorgos Iakovidis and Konstan-
tinos Parthenis. His first personal exhibition took 
place in 1938. The Giannis Tsarouhis Museum, in his 
home in Marousi, was inaugurated in 1982. The art-
ist died in Athens on July 20th, 1989. 138, Pireos & 
Andronikou Street, tel. +30 210 345 3111

18/12
28/2
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INTENSIO BALLET
[Παλλάς]
Ένα εντυπωσιακό ραντεβού μεγάλων αστεριών 
του κλασικού ρεπερτορίου, ένα καθηλωτικό γκα-
λά μπαλέτου θα φιλοξενηθεί για τρεις μέρες στο 
Παλλάς, στις 11, 12 & 13 Δεκεμβρίου. «Intensio», 
δηλαδή ένταση είναι ο τίτλος των παραστάσε-
ων που έχει δημιουργήσει ο σολίστ του American 
Ballet Theater και σούπερ σταρ του χορού, Daniil 
Simkin, τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να θαυμά-
σουμε στο αντίστοιχο γκαλά που είχε διοργανώσει 
η Σβετλάνα Ζαχάροβα το 2008 στο Μέγαρο Μουσι-
κής. Ο Simkin φέρνει μαζί του 12 πρώτους χορευ-
τές, διεθνή αστέρια: Alina Cojocaru (Royal Ballet), 
Daria Klimentova (English National Ballet), David 
Makhateli (Royal Ballet), Marie Lindqvist (Royal 
Swedish Ballet), Dragos Mihalcea (Royal Swedish 
Ballet), Irina Kolesnikova (St. Petersburg Ballet 
Theatre), Semyon Chudin (Moscow Stanislavsky 
Ballet Theatre), Lucia Lacarra (Bayerisches 
Staatsballett Munich), Cyril Pierre (Bayerisches 
Staatsballett Munich), Jiri Bubenicek (Dresden 
SemperOper Ballet), Aurelie Dupont (Paris Opera 
Ballet). Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα; 15 χορευτι-
κά νούμερα, ντουέτα, pas de deux, σόλο και σύνο-
λα από τα έργα: «Ζιζέλ», «Ωραία Κοιμωμένη», «Η 
Λίμνη των κύκνων», «Δον Κιχώτης», «Η κυρία 
με τις καμέλιες», «Ο πεπτωκώς Άγγελος»,«κ.ά. 
σε χορογραφίες: Παστόρ, Κόβενμπεργκ, Κοραλί, 
Περώ, Πετί, Βαϊνόνεν, Πετιπά, Ιβάνοφ, Νοϋμάγερ, 
Ματς Εκ, Γκόρσκι, Τζέραλντ Αρπίνο, Σίμκιν.

[Pallas Theatre]
An impressive rendez-vous with major stars from the 
classical repertoire, a riveting ballet gala, will be host-
ed at the Pallas Theatre for 3 days, on 11, 12 and 13 
December. “Intensio” is the name of the shows cre-
ated by the American Ballet Theatre soloist and dance 
superstar Daniil Simkin, who Greek viewers had a 
chance to admire in a similar gala organized by Svet-
lana Zaharova in 2008 at the Athens Music Halls. Sim-
kin is accompanied by 12 international dance stars: 
Alina Cojocaru (Royal Ballet), Daria Klimentova (Eng-
lish National Ballet), David Makhateli (Royal Bal-
let), Marie Lindqvist (Royal Swedish Ballet), Dragos 
Mihalcea (Royal Swedish Ballet), Irina Kolesnikova (St. 
Petersburg Ballet Theatre), Semyon Chudin (Moscow 
Stanislavsky Ballet Theatre), Lucia Lacarra (Bayerisches 
Staatsballett Munich), Cyril Pierre (Bayerisches Staats-
ballett Munich), Jiri Bubenicek (Dresden SemperOp-
er Ballet), Aurelie Dupont (Paris Opera Ballet). The 
programme includes: 15 dance numbers, pas de deux, 
solos and ensembles from the plays:  “Giselle”, “Sleep-
ing Beauty”, “Swan Lake”, “Don Quixote”, “La Dame 
aux Camelias», «The Fallen Angel», “The Apartment”, 
“Les Bourgeois” and others.

11-13DECEMBER
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EDGAR DEGAS
[Μουσείο Ηρακλειδών]
74 μπρούτζινα γλυπτά του μεγάλου Γάλλου καλλι-
τέχνη Edgar Degas με πρωταγωνίστρια τη «Μικρή 
Δεκατετράχρονη Χορεύτρια» φιλοξενεί το Μουσείο 
Ηρακλειδών στο Θησείο. Πρόκειται για την πλή-
ρη συλλογή γλυπτών του που ανήκουν στο M.T. 
Abraham Center for the Visual Arts και περιοδεύ-
ουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Όλα τα γλυ-
πτά είναι χυτευμένα από πρόσφατα ανακαλυμ-
μένα γύψινα εκμαγεία, τα οποία είχαν γίνει από 
τα αρχικά κέρινα προπλάσματα του Degas, κατά 
τη διάρκεια της ζωής του και με τη συγκατάθεσή 
του. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι όλα 
τα άλλα μπρούντζινα γλυπτά που βλέπει κάποιος 
σήμερα σε μουσεία, χυτεύθηκαν σε μπρούντζο από 
τα πρότυπα που έγιναν μετά τον θάνατο του καλ-
λιτέχνη. Έτσι, για πρώτη φορά θα είναι δυνατόν για 
τους ειδήμονες, τους μελετητές και το ευρύ κοινό 
να συγκρίνουν τα μπρούντζινα γλυπτά του καλλι-
τέχνη στις προ και μετά καταστάσεις τους, γεγονός 
πολύ σπάνιο στην ιστορία της τέχνης. Στο πλαίσιο 
της έκθεσης, το μουσείο θα εκδώσει συλλεκτικό 
κατάλογο σε τρεις γλώσσες. Την έκθεση επιμελού-
νται οι Walter Maibaum & Carol Conn. Ηρακλειδών 
16, Θησείο, τηλ.: 210 346 1981

[Herakleidon Museum]

Seventy-four bronze sculptures by the great French 
artist Edgar Degas, themed around the “Little Danc-
er of Fourteen Years”, are hosted by the Heracleidon 
Museum in Thissio. This is the full collection of the 
artist’s sculptures belonging to the M.T. Abraham 
Center for the Visual Arts, which is currently tour-
ing the world. All the sculptures are smelted from 
recently discovered plaster casts, which were cre-
ated using Degas’s initial wax molds, during his life-
time and with his consent. This is quite notewor-
thy, considering that all the other bronze sculptures 
one views today in various museums were smelt-
ed in bronze using the molds created after the art-
ist’s death. Thus, for the first time, experts, research-
ers and the general public can compare the artist’s 
sculptures in their ‘before’ and ‘after’ states, some-
thing extremely rate in the history of art. Within the 
framework of the exhibition, the museum will pub-
lish a collector’s catalogue in three languages. The 
exhibition is curated by Walter Maibaum & Carol 
Conn. 16, Herakleidon Street, Thissio, tel. +30 210 
346 1981

UNTIL25/04
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UNTIL 10 JaNUary
«Πέραν της Σιωπής». Αναδρομι-
κή έκθεση του Ιρανού καλλιτέχνη 
Y. Z. Kami. Ζωγραφικά έργα μεγά-
λων διαστάσεων. Ε.Μ.Σ.Τ, Βασ. 
Γεωργίου Β΄17 -19, τηλ.: 210 
9242111 – 3
“Beyond Silence”. Retrospective 
exhibition of Iranian artist Y.Z. 
Kami. Large-scale paintings. EMST 
(National Museum of Contempo-
rary Art), 17-19, V. Georgiou B 
Street, tel.: 210 9242111 – 3 

UNTIL 10 JaNUary
26 έργα του Andy Warhol συνο-

μιλούν με τις βυζαντινές εικό-
νες στην έκθεση «Η δημιουρ-
γία της εικόνας». Βυζαντινό Μου-
σείο, Βασ. Σοφίας 22, τηλ.: 210 
7211027
26 works by Andy Warhol con-
verse with Byzantine icons in the 
exhibition entitled “The creation of 
image”. Byzantine Museum, 22, V. 
Sofias Street, tel.: 210 7211027

UNTIL 11 JaNUary
«Όταν η Ελλάδα έγινε μόδα». 150 
σπάνια αριστουργήματα από το Λού-
βρο φωτίζουν τη γέννηση του νεο-
κλασικισμού στη γαλλική τέχνη. Εθνι-

κή Πινακοθήκη, Βασ. Κωνσταντίνου 
50, τηλ.: 210 7235937-8  
“Le goût à la grecque”. 150 rare 
masterpieces from the Musée 
du Louvre shed light on the birth 
of Neoclassicism in French art. 
National Gallery, 50, V. Konstanti-
nou Street, tel.: 210 7235937-8

UNTIL 30 JaNUary
«Μικροί τροπικοί». Η Ειρήνη Ηλι-
οπούλου παρουσιάζει λάδια μεγά-
λων διαστάσεων. Αίθουσα Τέχνης 
Αθηνών, Γλύκωνος 4, τηλ.: 210 
7213938
“Small tropics”. Irene Iliopoulou 

presents large-scale oil paintings. 
Athens Art Gallery, 4, Glykonos 
Street, tel.: 210 7213938

UNTIL 30 JaNUary
«Ο Νταλί και τα βιβλία». Φωτογρα-
φίες και έντυπο υλικό φωτίζουν 
τη σχέση του Ισπανού ζωγράφου 
με τα βιβλία. Ινστιτούτο Θερβά-
ντες, Μητροπόλεως 23, τηλ.: 210 
3634117 
“Dali and books”. Photographs and 
printed materials illustrate the Span-
ish artist’s relationship with books. 
Cervantes Institute, 23, Mitropoleos 
Street, tel.: 210 3634117

«ΕΡΩΣ» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
280 λίθινα, πήλινα και μετάλλινα (χρυσά και χάλκι-
να) εκθέματα, όπως π.χ. γλυπτά, ανάγλυφα, αγγεία, 
ειδώλια, λυχνάρια, κοσμήματα – ορισμένα διάση-
μων γλυπτών και αγγειογράφων της αρχαιότητας 
– τα οποία προέρχονται από 50 αρχαιολογικά μου-
σεία της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας και της 
Γαλλίας φωτίζουν διάφορες πτυχές του έρωτα στη 
μεγάλη έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Κυκλαδι-
κής Τέχνης με τίτλο «Έρως: από τη «Θεογονία» του 
Ησίοδου στην ύστερη Αρχαιότητα». Χωρισμένα σε 
εννιά ενότητες, τα εκθέματα αναδεικνύουν τη μεγά-
λη σημασία που απέδιδε η κοινωνία στον φτερωτό 
θεό τα αρχαία χρόνια.
“EROS” AT THE MUSEUM OF CYCLADIC ART 
280 stone, clay and metal (gold and copper) arte-
facts, including sculptures, bas-reliefs, vessels, idols, 
oil lamps, jewellery – some made by famous ancient 
sculptors and potters -  from 50 different archaeologi-
cal museums in Greece, Cyprus, Italy and France shed 
light on different aspects of Eros in this major exhibi-
tion hosted by the Museum of Cycladic 
Art and entitled “Eros: from Hesiod’s Theogony 
to Late Antiquity”. Divided into nine sections, 
the exhibits display the great importance that 
society placed on the winged god.

GILBERT & GEORGE 
ΣΤΗΝ BERNIER - ELIADES
Το «δαιμόνιο» καλλιτεχνικό δίδυμο από 
τη Βρετανία επιστρέφει στη χώρα μας 
πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους 
έκθεση στην γκαλερί Βernier / Eliades  
αι δύο χρόνια μετά την αναδρομική τους 
έκθεση στην Tate Modern. Πρόκειται για 
μία σειρά έργων που δημιούργησαν απο-
κλειστικά για την Αθήνα, τα οποία απο-
τελούν μέρος της πολυαναμενόμενης 
ενότητας «Jack Freak Pictures».  
Στα καινούργια τους έργα θίγουν το 
σημερινό τρόπο ζωής και τις βασικές 
αξίες της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από 
ένα σύνολο σχεδίων, σκηνών, κειμένων, 
λέξεων, συμπεριφορών και ετερόκλητων 
στοιχείων.
GILBERT & GEORGE 
AT BERNIER - ELIADES 
The dynamic artistic duo from Britain 
returns to Greece, five years after their last 
exhibition at the Bernier / Eliades gallery, 
and two years after their retrospective at 
the Tate Modern. The exhibition includes a 
series of works created exclusively for Ath-
ens, which form part of the much-awaited 
“Jack Freak Pictures” series. Their new art-
works touch on the current way of life and 
the basic principles of human existence 
through a series of sketches, scenes, texts, 
words, behaviours and disparate elements.

UnTIL

9/1

10/12
6/4

art
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Μουσική — In Progress

ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για μια τραγουδίστρια που η φωνή της 
συνδέει ακούσματα, γενιές, για μια φωνή που η αισθαντικότητά της μαγεύει επί 
δεκαετίες ένα κοινό στο οποίο συναντιούνται όλες οι ηλικίες και οι μουσικές 
προτιμήσεις. Μετά από πέντε χρόνια απουσίας από τη χειμερινή μουσική ζωή 
της πόλης, η Χάρις Αλεξίου παρουσιάζει στο Παλλάς ένα πρόγραμμα με σπά-
νιες στιγμές από τη μεγάλη μουσική της διαδρομή μαζί με τους εξαιρετικούς 
μουσικούς της, σε σκηνοθεσία Άγγελου Μέντη. 
HARIS ALEXIOU
 no special introduction is needed for a singer whose voice brings together sounds 
and generations, for a voice whose sensuality has enchanted a public where all ages 
and musical preferences meet, for decades. After five years of absence from the 
winter musical life of the city, Haris Alexiou presents a new programme at the Pal-
las, with rare moments from her long music career, accompanied by her excellent 
musicians and directed by Aggelos Mentis. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι συνεργάτες 
του γιορτάζουν τα 40 χρόνια από το «Περι-
βόλι του Τρελλού» (1969), δίσκο σταθμό μιας 
ολόκληρης εποχής. Ένα μπουκέτο εκδηλώ-
σεων στην καρδιά της Αθήνας πλαισιώνει τις 
συναυλίες του μεγάλου τραγουδοποιού στο 
Παλλάς, όπου μαζί με 20 ομότεχνούς του, 
ερμηνεύουν τραγούδια της δεκαετίας του ’60. 
Στο μικρό Παλλάς παραμυθάδες, καραγκιο-
ζοπαίχτες αφηγούνται στα παιδιά «Τα πιο 
ωραία παραμύθια». Στο Μουσείο Μπενάκη 
και σε εκθεσιακό χώρο της Βουλής των Ελλή-
νων διοργανώνεται έκθεση με τίτλο «Εμείς 
του ’60 οι εκδρομείς».

rIGOLETTO 
Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι 
επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρο-
νιά στη Λυρική Σκηνή, μετά τη μεγάλη 
επιτυχία που γνώρισε πέρσι. Τη σκη-
νοθεσία υπογράφει ο Νίκος Πετρό-
πουλος και η δράση τοποθετείται 
στην Ιταλία, την περίοδο του φασι-
σμού. Από 13/12-6/1  The master-
piece by Giuseppe Verdi is repeated 
for the second consecutive year at 
the National Opera, after its consider-
able success last year. The opera is 
directed by Nikos Petropoulos. From 
13/12-6/1.

OrCHESTrE DE ParIS
Έργα Μπετόβεν θα ερμηνεύσει στη 
μοναδική της συναυλία στο Μέγα-
ρο Μουσικής η διάσημη γαλλι-
κή ορχήστρα που έχει στο τιμό-
νι της τον εξαιρετικό Christoph 
Eschenbach. 26/2. The famous 
French orchestra, directed by the 
exceptional Christoph Eschenbach, 
will present works by Beethoven in 
its single appearance at the Ath-
ens Music Hall (Megaron). 26/2.

VIENNa MOZarT 
OrCHESTra 
Η περίφημη Ορχήστρα έρχεται 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
για τα Χριστούγεννα, με 30 δεξι-
οτέχνες μουσικούς με αυθεντικά 
κοστούμια και περούκες εποχής. 
28 & 29/12 The famous Orches-
tra arrives at the Athens Music 
Hall (Megaron) for the Christmas 
period, to enchant us with the 
melodies and rhythms of Vien-
nese music. master musicians in 
authentic period costumes and 
wigs. 28 & 29/12

a MaSKED BaLL
Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα 
έργα της ιταλικής όπερας και παρου-
σιάζεται σε συμπαραγωγή της Λυρι-
κής Σκηνής και του Μεγάρου Μουσι-
κής. Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα 
κοστούμια είναι του Αργεντινού Ugo 
de Ana. 24-31/1 στο Μέγαρο Μου-
σικής. One of the most popular Ital-
ian operas, in a joint production by 
the National Opera and the Athens 
Music Hall (Megaron). Direction of 
the opera, the stage sets and cos-
tumes are by the Argentinean Ugo 
de Ana. 24-31/1.

classical music

23/1
31/3

18/12
20/1

DIONYSSIS SAVVOPOULOS
Dionyssis Savvopoulos and his partners cel-
ebrate 40 years from the release of “To Perivoli 
tou Trellou” (1969). A bouquet of events in the 
heart of Athens accompanies the great singer 
and songwriter’s concerts at the Pallas, where 
he and 20 of his colleagues present songs from 
the 1960s. In the small Pallas hall, storytellers 
and shadow theatre players narrate “The best 
fairytales” for children. An exhibition entitled 
“We the travelers of the ‘60s” is planned for the 
Benaki Museum and an exhibition hall in the 
Greek Parliament building.
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27 NOVEMBER
Nouvelle vague 
Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα

Gagarin 205, 205, Liossion Ave., Athens

Μπορεί να κάνει παγκόσμια επιτυχία ένα γκρουπ που στο 
ρεπερτόριό του δεν υπάρχουν παρά μόνο διασκευές; Η απά-
ντηση είναι: Mεγάλη! Οι Nouvelle Vague ξεκίνησαν από το 
Παρίσι, η φήμη τους όμως σύντομα ξεπέρασε κατά πολύ τα 
σύνορα της Γαλλίας. Οι λιτές, ακουστικές ενορχηστρώσεις 
τους που παραπέμπουν στην bossa nova, τη jazz της δεκαε-
τίας του ’50 και την pop των 60s, έχουν κερδίσει το κοινό σε 
ολόκληρο τον κόσμο, από τη Σκανδιναβία μέχρι το Τελ Αβίβ 
και από την Τουρκία μέχρι το Μεξικό. Η τεράστια επιτυ-
χία που γνώριζουν οι Nouvelle Vague δεν είναι τυχαία, αφού 
πίσω από το γκρουπ βρίσκονται δύο από τους πλέον πολυ-
πράγμονες μουσικούς παραγωγούς της γαλλικής σκηνής των 
τελευταίων 12 χρόνων. Ο Μarc Collin και ο Οlivier Libaux με 
έμπνευση τα ακούσματα των εφηβικών τους χρόνων, αποφά-
σισαν να φτιάξουν ένα εκλεκτικό σχήμα, με στόχο να τιμή-
σουν τα new wave συγκροτήματα της περιόδου 1977-1984 και 
τα κατάφεραν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Can a group whose repertoire includes only covers become 
a worldwide success? The answer is: Yes, and a big one too! 
Nouvelle Vague started out in Paris, but their reputation 
soon went far beyond the borders of France. Their simple, 
acoustic arrangements of bossa nova, 1950s jazz and 1960s 
pop have earned them fans from all over the world, from 
Scandinavia to Tel Aviv and from Turkey to Mexico. The tre-
mendous success of Nouvelle Vague is no coincidence, since 
the musical collective is led by two of the most active music 
producers in France over the last 12 years. Inspired by the 
musical memories of their teenage years, Marc Collin and 
Olivier Libaux decided to create an eclectic band as a trib-
ute to the new wave bands of the late ‘70s and early ‘80s, and 
succeeded in the best possible way. 

28 FEBRUARY
IaMX 
Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα

Gagarin 205, 205, Liossion Ave., 

Athens

Πίσω από τη σκοτεινή electro 
pop φιγούρα του IAMX βρί-
σκεται ο Chris Corner (πρώ-
ην ιδρυτικό μέλος των 
Sneaker Pimps). Από το 
2003, όταν και ξεκίνησε τη 
solo πορεία του ως IAMX, o 
Corner έχει κάνει σήμα κατα-
τεθέν του τους σκοτεινούς 
στίχους,  που μιλάνε για σεξ, 
θάνατο, παρακμή και ναρκω-
τικά. Το πρώτο του άλμπουμ 
με τίτλο «Kiss & Swallow» 
κυκλοφόρησε το 2004, ενώ 
τέσσερα χρόνια μετά επα-
νακυκλοφόρησε μόνο στις 
ΗΠΑ με έξτρα bonus για 
τους fans ένα ακυκλοφόρη-
το κομμάτι το «I-Polaroids», 
καθώς και ένα remix του 
«Kiss and Swallow». Η δεύ-
τερη δισκογραφική δου-
λειά των IAMX είχε τίτλο 
«Alternative» και κυκλοφό-
ρησε με ελαφρώς διαφορε-
τικό εξώφυλλο σε Αμερική 
και Βρετανία. Το συγεκριμένο 
άλμπουμ θεωρείται από πολ-
λούς ένα μικρό underground 
διαμαντάκι για το είδος του. 

eveNTS
LIVE

Μουσική — Music
By Rubini Diamantopoulos

Nouvelle Vague

IAMX

Την τελευταία δισκογραφι-
κή δουλειά του «Kingdom Of 
Welcome Addition» κυκλο-
φόρησε μόλις φέτος και είναι 
πιο συναισθηματικό στιχουρ-
γικά από τις δύο προηγούμε-
νες δουλειές του Corner. 
The dark electro pop figure 
of IAMX hides Chris Corner 
(former founding member of 
Sneaker Pimps). Since 2003, 
when he began his solo career 
as IAMX, Corner’s work has 
been characterized by dark 
lyrics speaking of sex, death, 
decadence and drugs. His first 
album, entitled “Kiss & Swal-
low”, came out in 2004, and 
was reissued four years later 
only in the USA, with an extra 
bonus for his fans: “I-Pola-
roids”, a previously unreleased 
track, as well as remix of “Kiss 
& Swallow”. IAMX’s second 
album was entitled “Alterna-
tive” and was released with 
a slightly different cover in 
America and Britain. Many 
people consider this album a 
small underground diamond 
of its type. IAMX’s latest 
album, Kingdom Of Welcome 
Addition, was released only 
this year, and contains more 
sentimental lyrics than either of 
Corner’s previous two albums.
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19 - 20 DECEMBER
SIveRT HoYeM  
Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα

Gagarin 205, 205, Liossion Ave., Athens

Μπορεί να γράφτηκε οριστικά ο επίλογος για μια από τις πιο 
αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού, ο πρωην frontman 
των Madrugada, όμως, Sivert Hoyem δηλώνει ότι η πρώτη του 
solo δουλειά με τίτλο «Moon Landing» «είναι μια καινούρια 
αρχή, η φυσιολογική εξέλιξη μετά τους Madrugada». Και γνω-
ρίζοντας πόσο αγαπητό υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα 
μας το νορβηγικό γκρουπ, ο Hoyem επιλέγει να ξεκινήσει την 
ευρωπαϊκή του περιοδεία από την Ελλάδα, χριστουγεννιάτι-
κο δώρο για τους θαυμαστές του.Ο Sivert Hoyem θα πλαισιω-
θεί αυτή τη φορά στη σκηνή από 4μελή μπάντα που περιλαμ-
βάνει και τον γνωστό μας, από τη θητεία του στο τελευταίο 
line-up των Madrugada, Cato Thomassen στις κιθάρες. To γνώ-
ριμο ταξίδι λυρισμού συνεχίζεται λοιπόν, μέσα από τη γνώ-
ριμη, βαθιά φωνή του Hoyem. To πλήρες stage line up για τις 
2 συναυλίες στην Αθήνα: Sivert Hoyem: vocals / guitars Cato 
Thomassen: guitars Rudi Nikolaisen: bass Christer Knutsen: 
guitars / keyboards Bjorge Fjordheim: drums.
One of the Greek public’s favourite bands may now be a part of 
history, but the former frontman of Madrugada, Sivert Hoyem, 
declares that his first solo album, entitled “Moon Landing”, “is a 
new start, the natural evolution after Madrugada”. And knowing 
how well-loved the Norwegian group has been in our country all 
these years, Hoyem decided to start his European tour in Greece, 
as a Christmas present for his fans. This time, Sivert Hoyem will 
be accompanied on stage by a 4-member band, including Cato 
Thomassen on guitars, whose name is familiar from Madruga-
da’s last line-up.  Thus, the well-known lyrical journey continues, 
through the familiar deep voice of Sivert Hoyem. The complete 
stage line-up for the 2 concerts in Athens: Sivert Hoyem: vocals / 
guitars Cato Thomassen: guitars, Rudi Nikolaisen: bass Chris-
ter Knutsen: guitars / keyboards, Bjorge Fjordheim: drums.

17 DECEMBER
gogol BoRDello
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας 

Ελληνικού, Αθήνα

Olympic Fencing Centre,  

Elliniko, Athens

Τρίτη εμφάνιση για τους 
Gogol Bordello ενώπιον του 
ελληνικού κοινού που δεί-
χνει να μην τους χορταίνει. 
Κάτι η θεατρική τους σκη-
νική παρουσία, κάτι η μίξη 
punk αισθητικής και τσιγ-
γάνικου αυθορμητισμού, 
κάτι η χαρισματική φιγού-
ρα του Eugene Hutz… ε, δεν 
θέλει κανείς πολλούς ακό-
μα λόγους για να δηλώσει 
fan της μπάντας από τη Νέα 
Υόρκη, με ρίζες που χάνο-
νται κάπου στην Ανατολι-
κή Ευρώπη. Στο κάτω κάτω 
αν είναι αρκετά καλοί για 
να τους εγκρίνει η βασίλισ-
σα της pop, Madonna ώστε 
να τους καλέσει επί σκηνής 
να ερμηνεύσουν μαζί της το 
«La Isla Bonita» (στο London 
Live Earth το 2007) τότε είναι 
σίγουρα αρκετά καλοί για να 
τους υποδέχτούμε για μια 
ακόμα φορά στην Ελλάδα. Η 
προπώληση έχει ήδη ξεκι-
νήσει (στο Ticket House), 
ενώ οι 1.000 πρώτοι που θα 

Gogol Bordello

Sivert Hoyem

σπεύσουν στα σημεία προ-
πώλησης, θα αποκτήσουν 
το εισιτήριο τους στην τιμή 
των 25€. Με την εξάντληση 
αυτών, θα κοστίζει 30€. 
This is third live performance 
by Gogol Bordello for the 
Greek public, which can’t 
seem to get enough of them. 
Their theatrical stage pres-
ence, the mixture of punk 
aesthetics and gypsy sponta-
neity, the charismatic figure 
of Eugene Hutz… all good 
reasons for being a fan of the 
New York band whose roots 
can be traced back to Eastern 
Europe. Besides, if they are 
good enough for the queen 
of pop, Madonna, to invite 
them on stage to since “La Isla 
Bonita” with her (at London 
Live Earth 2007), then they 
are definitely good enough for 
us to welcome back to Greece.
Tickets are already on sale (at 
Ticket House), while the first 
1000 buyers will get their tick-
ets at the discounted price of 
€25. Thereafter, tickets will 
cost €30
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28 NOVEMBER
MaDeleINe PeYRouX 
Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη,  Αθήνα

Athens Megaron, Alexandra Trianti Hall, Athens

Με μια ζωή σαν παραμύθι και μια φωνή σαν από όνειρο, η 
Madeleine Peyroux ενσαρκώνει τη μουσική εκδοχή της σύγ-
χρονης σταχτοπούτας, μόνο που στο δικό της παραμύθι τους 
κανόνες τους θέτει η ίδια. Η Peyroux ήταν μόλις 22 χρονών 
όταν ένας ανιχνευτής ταλέντων την εντόπισε να τραγουδά-
ει σ’ ένα νεοϋορκέζικο στέκι και την έπεισε να κάνει ένα δίσκο, 
στον οποίο θα διασκεύαζε από Edith Piaf μέχρι Patsy Clain.  
Ο δίσκος της με τίτλο «Dreamland» πούλησε 200.000 αντίτυ-
πα παγκοσμίως, αστρονομικό νούμερο για jazz κυκλοφορία και 
ο Τύπος έσπευσε να τη χρίσει διάδοχο της Billy Holiday!  Και 
εκεί που όλα έδειχναν ότι θα ζούσε αυτή καλά και εμείς καλύ-
τερα, η νεαρή εμηνεύτρια απλά εξαφανίστηκε από το προ-
σκήνιο. Χρειάστηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, οκτώ χρόνια για να 
επιστρέψει στη δισκογραφία. Αυτή τη φορά με ένα άλμπουμ 
(«Careless Love» 2004) στο οποίο εκτός από διασκευές υπάρχει 
και το δικό της «Don’t Wait Too Long». 
With a life like a fairytale and a voice like a dream, Madeleine 
Peyroux incarnates the musical version of a modern Cinder-
ella, except that in her fairytale, she makes all the rules. Pey-
roux was just 22 when a talent scout found her singing in a New 
York hang-out and convinced her to make an album with cov-
ers from Edith Piaf to Patsy Kline.  Her album, entitled “Dream-
land”, sold 200,000 copies globally, an astronomical figure for a 
jazz album, and the press soon dubbed her “the new Billie Holi-
day”!  And just when it looked like everyone would live happily 
ever after, the young singer simply disappeared from the stage. 
It would be no less than eight years before she returned to the 
music industry. This time with an album (“Careless Love” 2004) 
containing covers and her own song “Don’t Wait Too Long”.

19 - 20 DECEMBER
ReD SNaPPeR 
Rodeo Club, Χέυδεν 34, Αθήνα

Rodeo Club, 34, Hayden Street, 

Athens

Χριστουγεννιάτικο δώρο για 
τους fans των Red Snapper η 
εμφάνισή τους στη σκηνή του 
Rodeo.  Ένα από τα πιο ιδι-
αίτερα instrumental σχήμα-
τα, οι Βρετανοί David Ayers, 
Ali Friend και Richard Thair 
φημίζονται για την ικανότητά 
τους να συνθέτουν μικρά αρι-
στουργήματα συνδυάζοντας 
ακουστικά όργανα και ηλε-
κτρονικές υφές δημιουργώ-
ντας ένα κράμα από acid jazz, 
trip hop και electronica με 
φανατικούς φίλους. Σχηματί-
στηκαν στο Λονδίνο το 1993 
και κυκλοφόρησαν τρία Eps 
πριν υπογράψουν στην Warp 
Records και κυκλοφορήσουν 
τελικά το ντεμπούτο άλμπουμ 
τους «Prince Blimey» το 1996. 
Την επόμενη χρονιά οι Red 
Snapper (μαζί με τους Foo 
Fighters) ήταν τα δύο support 
γκρουπ των Prodigy στην 
περιοδεία τους Fat Of The 
Land στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Ακολούθησαν δύο ακόμα 
άλμπουμ (Making Bones και 
Our Aim Is To Satisfy) και στη 
συνέχεια, κάπου στις αρχές 
του 2002 ανακοίνωσαν το 
τέλος της μπάντας. Η επανα-

σύνδεση ήρθε έξι χρόνια μετά 
με μια ανακοίνωση στη σελίδα 
τους στο myspace. Στην Αθή-
να έρχονται με το τελευταίο 
τους άλμπουμ Pale Blue Dot 
στις αποσκευές τους. 
Red Snapper appear on the 
Rodeo stage as a Christmas gift 
for their fans in Greece. One of 
the most unusual instrumen-
tal bands, British David Ayers, 
Ali Friend and Richard Thair 
are famous for their ability to 
compose small masterpieces 
by combining acoustic instru-
ments and electronic hues, cre-
ating an amalgam of acid jazz, 
trip hop and electronica, with 
fanatical admirers. The band 
was created in London in 1993 
and released three Eps before 
signing with Warp Records and 
releasing their debut album 
“Prince Blimey” in 1996. The 
year after, Red Snapper (and 
the Foo Fighters) were the two 
support groups for the Produ-
gy in their Fat Of the Land tour 
in Great Britain. They released 
another two albums (Making 
Bones and Our Aim Is To Sat-
isfy) before announcing the 
end of the band somewhere at 
the beginning of 2002. They 
reunited six years later, after 
an announcement on their 
myspace page.  They come to 
Athens with their latest album 
Pale Blue Dot in their luggage.  

Madeleine Peyroux

Red Snapper

27/11
JaNeT KaPuYa 
[Art Gallery Café, 1, Ippokratous  
& Galinou Street, Athens]

Η Janet Kapuya θα μας ταξιδέψει με 
τη φωνή της στις μουσικές της Λατι-
νικής Αμερικής, με τραγούδια κοινω-
νικής και ανθρώπινης ευαισθησίας. 
Janet Kapuya’s voice will transport 
us to the music of Latin America, 
with socially and humanely sensi-
tive lyrics. 

26/11
THe Pee Wee ellIS aSSeMBlY 
feaT. fReD RoSS 
[Half Note Jazz Club,17, Trivonianou 
Street, Mets, Athens] 

Ο «άνθρωπος που δημιούργησε τη funk» 
και χρόνια συνεργάτης του James Brown, 
έρχεται στην Αθήνα για να μας «χορέψει» 
στους μοναδικούς ρυθμούς του. 
The “man who created funk” and long-
standing associate of James Brown, 
comes to Athens to give us his unique 
rhythms. 

26/11
fRee TIMe QuaRTeT feaT. 
MIRaNDa veRoulI 
[Art Gallery Café,1, Ippokratous & 
Galinou Street, Athens] 

Μέσα από ένα αφιέρωμα στον Antonio 
Carlos Jobim οι Free Time Quartet 
αναπαράγουν τον ήχο της Bossa Nova 
του ’60 με τον πιο αυθεντικό τρόπο.
Through a tribute to Antonio Carlos 
Jobim, the Free Time Quarter repro-
duces the sounds of 1960s Bossa 
Nova in the most authentic way.  

27 & 28/11
laST DRIve 
[Kyttaro Live, Athens]

Η σημαντικότερη, για πολλούς, 
αγγλόφωνη εγχώρια μπάντα. Οι Last 
Drive έχουν μόνο φανατικούς φίλους 
που τους ακολουθούν πιστά όλα αυτά 
τα χρόνια. Είσοδος 15€ (με ποτό). 
Considered the best English-lyrics 
Greek bank by many. Last Drive have 
only fanatic friends who have fol-
lowed them faithfully all of these 
years. Tickets €15 (drink included). 

27/11
WoveN HaND 
[An Club, Athens] 

Οι Woven Hand, το σχήμα του David 
Eugene (16 Horsepower) φέρνουν στην 
Αθήνα τις ατμοσφαιρικές post folk, alt 
country μελωδίες τους. Τη βραδιά ανοί-
γουν οι Tango With Lions. 
Woven Hank, David Eugene’s (16 
Horsepower) band, bring their atmo-
spheric post folk, alt country melo-
dies to Athens. The concert will be 
opened by Tango With Lions. 

IN
BR
Ief

27/11
BaRBaRa luNa
[Half Note Jazz Club, 17, 
Trivonianou Street, Mets, Athens]

Η μουσική της Λατινικής Αμερικής 
μέσα από την αισθαντική παρου-
σία και την ευαίσθητη ερμηνεία της 
Barbara Luna. 
The music of Latin America through 
the sensual presence and sensitive 
rendition of Barbara Luna. 

29/11 
THe MelvINS & BIg BuSINeSS 
[Rodeo Club, Athens]

Αν κάποιοι είναι οι πατέρες του 
grunge, αυτοί είναι σίγουρα οι 
Melvins. Έχουν συνεργαστεί με ονό-
ματα του βεληνεκούς των Kurt 
Cobain, Jello Biafra, και Mike Patton.  
The fathers of grunge, the Mel-
vins, have influenced numerous 
other bands and worked with stars 
like Kurt Cobain, Jello Biafra, Mike 
Patton. 

30/11 
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ 
[Pandou, Athens]

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη με νεορομα-
ντική διάθεση παίρνει τα τραγούδια 
του The Rose Tattoo και τα μεταφέρει 
live στο ιδανικό τους σκηνικό, στον 
ολοκαίνουριο πολυχώρο Pandou.
In a neo-romantic mood, Andrianna 
Babali takes the songs of The Rose 
Tattoo and transports them live to 
their ideal setting, the brand-new 
Pandou venue.

30/11 
INDIe RoCK BaNDS’ feSTIval: 
CYaNNa & PoP eYe 
[Stavros Tou Notou, Athens]

Η σάλα του Σταυρού του Νότου 
θα υποδεχτεί το Indie Rock Bands’ 
Festival! Στις 20.00 με ανώτερη τιμή 
εισόδου με ποτό 15€.
The Stavros tou Notou hall will be 
emptied to welcome the Indie Rock 
Bands’ Festival! Doors will open at 
20.00, and the highest ticket price 
(drink included) will be 15 euros.

12/12 
Blue oYSTeR CulT
[Gagarin 205, 205, Liossion Ave., 
Athens]

Ένα από τα 10 rock σχήματα που 
κάποιος πρέπει να δει τουλάχιστον μία 
φορά! Ετοιμάζουν ένα show με βάση τον 
μεγάλο κατάλογο των επιτυχιών τους. 
They have been included among the 
10 rock bands that everyone must 
see at least once in their life! The 
New Yorkers prepare a show based 
on the long list of their greatest hits.

11/12
MY BRIgHTeST DIaMoND  
[Rodeo Club, Αθήνα]

Η Shara Worden αναλαμβάνει να 
αποδείξει ότι η όπερα, το ευρωπαϊκό 
Cabaret και η πειραματική rock μπο-
ρούν να συνυπάρξουν. 
Shara Worden, best known for her 
personal project My Brightest Dia-
mond, attempts to prove that opera, 
European Cabaret and experimental 
rock can co-exist.  

07/12
INDIe RoCK BaNDS’ feSTIval: 
MaTISSe & RoSeBleeD 
[Stavros Tou Notou, Athens]       
Η σάλα του Σταυρού του Νότου θα 
αδειάσει για να υποδεχτεί το Indie 
Rock Bands’ Festival! Στις 20.00 με 
ανώτερη τιμή εισόδου με ποτό 15€. 
The Stavros tou Notou hall will be emp-
tied to welcome the Indie Rock Bands’ 
Festival! Doors will open at 20.00, and 
the highest ticket price (drink included) 
will be 15€.

The Melvins

Ανδριάνα Μπάμπαλη

Blue Oyster CultShara Worden

Woven HandLast Drive

26/11
12/12
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Και φέτος ο χέιμώνας υποςχέται πολυ αξιολογές παραςταςέις 

για τους αθηναιους θέατροφιλους Και οχι μονο. νέές παραγώγές, 
αλλα Και έργα που ςυνέχιζονται για 2η, 3η  Ή αΚομα Και για 11η 
χρονια έιναι αυτα που ςας παρουςιαζουμέ ςτη ςυνέχέια ςέ μια 

δυςΚολη χρονια έν μέςώ… γένιΚης Κριςης.

This winTer promises several very good performances for aThenian 
TheaTre fans and oThers. new producTions and plays feaTured for 

The 2nd, 3rd or even 11Th year are presenTed below, in a difficulT year 
characTerized by… a general crissis. 

theatre
 nights

OUT
—ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Το νέο έργο των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέπα είναι ένα έργο 
συνόλου για δέκα ρολίστες. Είναι η ιστορία δύο σύγχρονων ελληνικών οικο-
γενειών όπως ξετυλίγεται στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης κρίσης και ταυ-
τόχρονα είναι και μια αστυνομική περιπέτεια που καταλήγει σε ένα προ-
συμφωνημένο φόνο. Το έργο διαπερνούν δύο μεγάλοι ρόλοι η κυρία Αθηνά 
(ΤΖΕΝΗ ΡΟΥΣΣΕΑ) και η υπηρέτριά της η Ντίνα (ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ) 
που είναι οι μητέρες των δύο οικογενειών αντίστοιχα. Αυτές συνέχουν το 
έργο, συγκρατούν τη συνοχή των δύο οικογενειών και οδηγούν την υπόθε-
ση στην τελική έκβαση συναποφασίζοντας να χρησιμοποιήσουν τα πάντα 
για να επιβιώσουν οι οικογένειές τους. Ακόμα και το θάνατο. Οι δύο μητέ-
ρες στην προσπάθειά τους να λύσουν τα πολλαπλά προβλήματα των οικο-
γενειών τους, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες φτάνουν μέχρι τη θυσία. 
Για να ζήσουν όλοι όσο καλύτερα γίνεται, κάποιος από τους δέκα πρέπει 
να θυσιαστεί. Η απόφαση των δύο γυναικών είναι το επίκεντρο της πλοκής 
του έργου. Ένα έργο που έχει το ρεαλισμό του έργου «Ο Έβρος απέναντι» 
αλλά και το χιούμορ και την τρυφερότητα του έργου «Τα μωρά τα φέρνει ο 
πελαργός». Πρωταγωνιστούν: Τζένη Ρουσσέα, Ελένη Γερασιμίδου, Γιώργος 
Τζώρτζης, Σταύρος Ζαλμάς, Νίκος Αρβανίτης, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Σταύ-
ρος Μερμήγκης, Σταύρος Καραγιάννης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Βίβιαν Κοντο-
μάρη, Κατερίνα Τσάβαλου.

—ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ
ΤΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΗΣ ΧΑΡΛΕϊ… Ή ΠΑΛΙ  ΚΑΛΑ 
Ένας μονόλογος του Βασίλη Κατσικονούρη με την Άννα Παναγιωτοπού-
λου σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια που έρχεται από την ίδια περίοδο 
που γράφτηκε «Το Γάλα». (Με την ίδια δύναμη, την ίδια λαχτάρα για ζωή, 
την ίδια συντριβή από την ακύρωσή της) θα παρουσιαστεί φέτος στο 
Θέατρο «Δημήτρης Χορν» κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Μια γυναίκα, νύχτα, 
έξω από το κουβούκλιο του φρουρού στον Άγνωστο Στρατιώτη, στην 
Πλατεία του Συντάγματος. Μέσα εκεί, για να προφυλαχτεί από τη βροχή, 
στέκεται ο εύζωνος στρατιώτης. Είναι ο γιος της. Η γυναίκα τού μιλάει. 
Είναι η μόνη της ευκαιρία. Πάντα, όποτε προσπαθούσε να του μιλήσει, 
αυτός έφευγε. Άρπαζε το μπουφάν του της Χάρλεϊ8 κι ορμούσε έξω στο 
δρόμο. Απόψε όμως, σκοπός ακίνητος κι αμίλητος στο μνημείο-μνήμα, 
δε μπορεί να φύγει. Είναι εγκλωβισμένος σ’ εκείνο το σημείο καμπής απ` 
όπου ο καθένας μας περνάει κάποια στιγμή, βγαίνοντας απ’ την ελευθε-
ρία του και μπαίνοντας στο πόστο του. Εγκλωβισμένος σ’ αυτήν ακριβώς 
τη στιγμή, όπου η πέτρα που κυλάει καλείται να σταματήσει ήσυχα ήσυ-
χα σε μια γωνιά και να χορταριάσει. Θέλει δεν θέλει, σ’ αυτό το σημείο 
βρίσκεται τώρα. Θέλει δεν θέλει, ακούει τη μάνα του τώρα. Κι αυτή θα 
του μιλήσει. Όχι τόσο για να νουθετήσει, να γκρινιάξει, να κάνει κήρυγμα 
ή να κλαφτεί, «σαν μάνα». Θα μιλήσει μόνο. «Σαν κοπέλα». Και θα του τα 
πει όλα. Για τη γκρίζα, θαμπή ζωή της, ξεκινώντας από τα καπνοχώραφα 
της Μακεδονίας μέχρι σήμερα.

— EMPORIKON THEATRE
ATTIKI ODOS
The new play by Thanassis Papathanasiou & Mich-
alis Repas is a play for ten roles. It is the story of two 
modern Greek families and unfolds in the frame-
work of a specific crisis; at the same time it is a detec-
tive story that ends with a prearranged murder. The 
play is dominated by two major roles; Mrs Athina 
(JENNY ROUSSEA) and her maid Dina (ELENI GER-
ASIMIDOU), who are the mothers of the two fami-
lies respectively. They sustain the play, keep the two 
families united and lead the story to its final outcome, 
deciding together on all means to be used for the sur-
vival of their families. Even death. In their effort to 
solve the multiple problems of their families, with the 
least possible losses, the two mothers even resort to a 
sacrifice. In order for all to live as well as possible, one 
the ten family members has to be sacrificed. The deci-
sion made by the two women is the focus of the play’s 
twist. It is a play that has the realism of the play «Evros 
on the opposite side» but the humour and the tender-
ness of the play «Babies are delivered by stork» - other 
plays by Repas-Papathanasiou. Starring: Jenny Rous-
sea, Eleni Gerassimidou, Giorgos Tzorzis, Stavros 
Zalmas, Nikos Arvanitis, Dafni Labrogianni, Stavros 
Mermiggas, Stavros Karagiannis, Giannis Tsimitselis, 
Vivian Kodomari, Katerina Tsavalou.

— DIMITRIS HORN THEATRE
THE HARLEY DAVIDSON JACKET…
OR JUST AS WELL 
A monologue between Vassilis Katsikonouris and Anna 
Panagiotopoulou; directed by Petros Zoulias and dating 
from the period when “To Gala” (Milk) was written. 
It has the same force, the same thirst for life, the same 
emotion due to its cancellation, and will be present-
ed this year at the Dimitris Horn Theatre on Mondays 
and Tuesdays. A woman, during the night, standing 
outside the sentry box, next to the Unknown Soldier, 
in Syntagma Square. An Evzone is standing inside the 
box sheltering from the rain. He is her son. The wom-
an talks to him. This is her only opportunity. Whenever 
she had wanted to talk to him, he left. He used to grab 
his Harley jacket and shoot out into the street. This eve-
ning however, the sentry is motionless and silent at the 
monument-tomb, he cannot leave. He is trapped at the 

Αττική Οδός
Attiki Odos

Το μπουφάν της 
Χάρλεϊ... ή πάλι καλά
The Harley Davidson 
jacket… or just as well
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—ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ
του Θοδωρή Αθερίδη 2ος χρόνος
Το «Από Μακριά» του Θοδωρή Αθερίδη συνεχίζει για 2η χρονιά την επι-
τυχημένη πορεία του στο Μικρό Παλλάς. Ερωτήματα και απαντήσεις σε 
ένα σουρεαλιστικό φουτουριστικό τοπίο με το ιδιαίτερο χιούμορ του συγ-
γραφέα. Υπάρχει άλλος τρόπος να γυρίσει κάποιος το χρόνο πίσω, εκτός 
από τα Botox; Πόσο μπορείς να συγκινηθείς από το δράμα της αγέννητης 
κόρης σου; Πώς αντιδρά ένας σκηνοθέτης όταν δεν αναγνωρίζει πια την 
παράστασή του; Πού θα φυλάνε τα «μαύρα» χρήματά τους οι υπεραθλη-
τές του μέλλοντος; Είναι σωστή η άποψη του Αϊνστάιν για την πραγματι-
κότητα ή οι ποιητές μπορούν να δουν πιο μακριά στο μέλλον; Πού μπορεί 
να έχει πάει κάποιος όταν έχει εξαφανιστεί από προσώπου Γης; Σ’ αυτά τα 
ερωτήματα, αλλά και σε πολλά άλλα προσπαθεί να απαντήσει ο Αθερίδης 
κι η παρέα του. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή τη φορά θα χρειαστούν τη βοή-
θειά σας… Γι’ αυτό, καλό είναι να προσέξετε πού θα καθίσετε... Οι απα-
ντήσεις βέβαια στο τέλος ίσως έρθουν απ’ όπου ήρθαν και οι ερωτήσεις.. 
Από μακριά… Σκηνοθετεί ο Θοδωρής Αθερίδης και μαζί του παίζουν 
(αλφαβητικά) Μένια Αναγνωστοπούλου, Βίκυ Βολιώτη, Γιώργος Καπου-
τζίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Μιχάλης Μαρίνος, Ανδρέας Νάτσιος, Χρήστος 
Σαπουτζής. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Μανόλη Παντελιδάκη.

—ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ
ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ
του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή - 2ος χρόνος
Για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δημήτρης Χορν το έργο του Άκη Δήμου 
«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Η επι-
τυχημένη αυτή κωμωδία που πήρε τις καλύτερες κριτικές, προσφέρει στο 
θεατρόφιλο κοινό ένα απολαυστικά κωμικό δείπνο αλλιώτικο από κάθε 
άλλο που έχει γευτεί. Είναι ένα έργο για την Ιοκάστη Παπαδάμου, μια 
γυναίκα που θα μπορούσε να είναι μια χαριτωμένη εκκεντρική αν δεν ήταν 
τόσο απελπισμένη, κι αν η τρικυμία αυτής της κολασμένης νύχτας δεν την 
ξέβραζε ναυαγό σ’ έναν κόσμο μια ιδέα αλλιώτικο απ’ αυτόν που είχε στο 
κεφάλι της. Η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Φασουλή, τα σκηνικά της 

costumes by Denny Vlachioti; light effects by Meli-
na Mascha. Sofia Filippidou plays the role of Iokasti 
Papadamou. Starring: Pigmalion Dadarakis, Alexan-
dros Kalpakidis, Manos Karazogiannis, Nadia Kon-
dogeorgi, Pavlos Orkopoulos.

— ALIKI THEATRE
GREECE WANTS TO HIDE   
Greece wants to hide and the Aliki Theatre wants 
a variety show! decided Thodoris Atheridis and 
thus started to direct the largest variety show of this 
year’s winter.  The stage will see an (increasingly) 
tired Prime Minister surrounded by politicians 
who are (increasingly) in despair for a career, 
foreigners who with the passage of time behave 
increasingly like Greeks, and on the other hand, 
locals who feel increasingly like foreigners; a TV 
show with songs, cookery and horoscopes from 
sunrise to nightfall, relatives sending «parcels» to 
other lost relatives, immigrants who charge for 
being beaten in order to survive, farmers looking 
for their partners «via television»; all these daily 
happenings for which GREECE - literally - WANTS 
TO HIDE but something does allow her to...
Happiness? Or perhaps despair? A glossy troupe 
will not «hide» but will reveal itself: Alexandros 
Andonopoulos, Chrysoula Diavati, Jenny Theona, 
Pandelis Kanarakis, Pavlos Kodogiannidis, 
Andreas Konstantinidis, Andonis Loudaros, 
Giorgos Marinos, Evaggelia Moumouri, Petros 
Bousoulopoulos, Andia Olybiou and Dimitra 
Papadima.

— APOTHIKI THEATRE
A HAIRDRYER FOR MURDERERS (SHEAR)
by Bruce Jordan & Marilyn Abrams - 11th year
We keep on saying that it will stop and it never 
does. And the as years go by, an increasing num-
ber of spectators want to see it. Who would expect 
that a simple hairdryer would become the absolute 
murder weapon and the theatrical phenomenon of 
the last decade in Greece? More than 500,000 spec-
tators in Athens, Thessaloniki, other large towns in 
Greece and Cyprus, have been eye witnesses to the 
most incredible murder ever to have been shown 
on stage. A Hairdryer for Murderers has had elev-
en years of success. The hunt for the murderer this 
year will be as fascinating as ever! Nikos Moutsinas, 
in his first theatre role, will play the mad hairdress-
er, Tony Lepoura, in his salon where the famous 
pianist Amalia Tsalikidou is murdered. Rendition 
and adaptation by Thodoris Petropoulos; directed 
by Konstantinos Arvanitakis; sets and costumes by 
Giorgos Asimakopoulos; music by Yiannis Nenes 
and lighting by Andreas Belis.

Mαργαρίτας Χατζηιωάννου, τα κοστούμια της Ντένης Βαχλιώτη, οι φωτι-
σμοί της Μελίνας Μάσχα. Στο ρόλο της Ιοκάστης Παπαδάμου, η Σοφία 
Φιλιππίδου. Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά) οι ηθοποιοί: Πυγ-
μαλίων Δαδακαρίδης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Μάνος Καρατζογιάννης, 
Νάντια Κοντογεώργη, Παύλος Ορκόπουλος.

—ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ
θέλέι η έλλαδα να Κρυφτέι 
Η Ελλάδα θέλει να κρυφτεί και το θέατρο Αλίκη θέλει επιθεώρηση, απο-
φάνθηκε ο Θοδωρής Αθερίδης κι έβαλε μπροστά να σκηνοθετήσει τη 
μεγαλύτερη επιθεώρηση του φετινού χειμώνα. Από τη σκηνή του Θεάτρου 
θα παρελάσουν πολιτικοί (όλο και πιο) απελπισμένοι για καριέρα, αλλο-
δαποί που όσο περνά ο καιρός συμπεριφέρονται όλο και πιο πολύ σαν 
Έλληνες κι από την άλλη, ντόπιοι που νιώθουν όλο και πιο πολύ αλλοδα-
ποί, ένα τηλεοπτικό πανηγύρι με τραγούδια, μαγειρική και ζώδια από τα 
ξημερώματα μέχρι τη νύχτα, συγγενείς που στέλνουν «πακέτα» σε άλλους 
χαμένους συγγενείς, μετανάστες που για να επιβιώσουν βάζουν ταρίφα 
στο ξύλο που τρώνε, αγρότες μόνοι που ψάχνουν «διά τηλεοράσεως» το 
έτερόν τους ήμισυ, όλα αυτά τα καθημερινά για τα οποία ΘΕΛΕΙ Η ΕΛΛΑ-
ΔΑ – κυριολεκτικά – ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ αλλά κάτι δεν την αφήνει… Η χαρά;  Ή 
μήπως η απόγνωση; Ένας λαμπερός θίασος δε θα «κρυφτεί» αλλά θα απο-
καλυφθεί (με αλφαβητική σειρά):  ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Χρυ-
σούλα Διαβάτη, η Τζένη Θεωνά, ο Παντελής Καναράκης, ο Παύλος Κοντο-
γιαννίδης, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Γιώργος 
Μαρίνος, η Ευαγγελία Μουμούρη, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, η Άντεια 
Ολυμπίου και η Δήμητρα Παπαδήμα.

—ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ
ςέςουαρ για δολοφονους
των Bruce Jordan & Marilyn Abrams - 11ος χρόνος
Ποιος το περίμενε ότι ένα απλό σεσουάρ θα γινόταν το απόλυτο φονι-
κό όπλο και το θεατρικό φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλά-
δα; Περισσότεροι από 500.000 θεατές έχουν υπάρξει αυτόπτες μάρτυρες του 
πιο απίθανου φόνου που παρουσιάστηκε σε σκηνή θεάτρου. Ο Νίκος Μου-
τσινάς, στην πρώτη του θεατρική εμφάνιση, θα ερμηνεύσει το θεότρελο 
κομμωτή Τόνυ Λέπουρα στο κομμωτήριο του οποίου συμβαίνει η δολοφονία 
της διάσημης πιανίστριας Αμαλίας Τσαλίκογλου. Η απόδοση και η διασκευή 
είναι του Θοδωρή Πετρόπουλου, η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Αρβα-
νιτάκη, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Γιώργου Ασημακόπουλου, η 
μουσική επιμέλεια του Γιάννη Νένε και οι φωτισμοί του Ανδρέα Μπέλλη.Από μακριά

From afar

Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης

We are having dinner at Iokasti’s 
this evening

Θέλει η Ελλάδα
να κρυφτεί

Greece wants to hide 

Σεσουάρ για δολοφόνους 

A hairdryer for murderers 
(shear)

turning point that each of us reaches at some point in 
time, leaving freedom behind and entering our post. 
Trapped exactly at the point in time when the rolling 
stone is asked to stop very slowly in a corner and gather 
moss. Whether he likes it or not, that is where he is now. 
Whether he likes it or not, he has to listen to his moth-
er now. And she intends to speak to him. Not so much 
in order to give him a lecture, to moan, to preach, or to 
complain, “like mothers do”. She only wishes to talk. 
“Like a young woman”. And she intends to tell him 
everything. About her grey, tarnished life, about how, 
starting from the tobacco fields of Macedonia at the 
beginning of the... decade.

— MIKRO PALLAS THEATRE
FROM AFAR
by Thodoris Atheridis, 2nd year
“Apo Makria”, by Thodoris Atheridis continues its 
successful course at the Mikro Pallas for the 2nd con-
secutive year.  Questions and answers in a surreal-
istic futuristic landscape with the author’s unique 
humour. Is there any other way of going back in 
time, apart from Botox? To what extent can some-
body be touched by the drama of her unborn daugh-
ter? How does a stage director react when he/she no 
longer recognises his/her performance? Where will 
the super-athletes of the future keep their «black» 
money? Is Einstein’s view about reality correct or can 
poets see further into the future? Where can a per-
son have gone when he/she has disappeared? Atheri-
dis and his friends try to answer these and many oth-
er questions.  The bad news is that this time they will 
need your help… For this reason, be careful where 
you choose to sit… Obviously, in the end the answers 
might come from the same direction as the ques-
tions. Directed by Thodoris Atheridis acting with 
Menia Anagnostopoulou, Vicky Volioti, Giorgos 
Kapoutsidis, Smaragda Karydi, Michalis Marinos, 
Andreas Natsios and Christos Sapouzis. The sets and 
costumes are by Manolis Padelithakis.

— DIMITRIS HORN THEATRE
WE ARE HAVING DINNER 
AT IOKASTI’S THIS EVENING
by Akis Dimou, directed by Stamatis Fasoulis – 2nd year
The play “We are having dinner at Iokastis this eve-
ning”, by Akis Dimou, is being performed for the sec-
ond consecutive year in the Dimitris Horn Theatre. 
This successful comedy that received the best critiques, 
offers theatre fans a pleasant comical dinner quite dif-
ferent to any other. It is a play about Iokasti Papada-
mou, a woman that could have been a pretty eccen-
tric if she were not so desperate, and if the heavy sea of 
this damned night had not shipwrecked her in a world 
quite different from the one in her head. Directed by 
Stamatis Fasoulis; sets by Margarita Chatzioannou; 
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ΣτιΣ 14 ΟκτωβριΟυ 2009, υΣτερΑ ΑπΟ Οκτω 
χρΟνιΑ «ΣιωπήΣ», ή κεντρική Σκήνή τΟυ 
εθνικΟυ θεΑτρΟυ ΑνΟιξε τιΣ πΟρτεΣ τήΣ 
ΣτΟ κΟινΟ. πλήρωΣ ΑνΑνεωμενή, τεχνικΑ 
υπερΣυγχρΟνή, γεμΑτή μνήμεΣ κΑι θεΑτρικεΣ 
πρΟτΑΣειΣ, υπΟδεχετΑι πιΑ τΟυΣ θεΑτεΣ ΣτΟ εκ 
βΑθρων ΑνΑκΑινιΣμενΟ κτιριΟ τΣιλλερ, ενΑ 
εξΑιρετΟ νεΟκλΑΣικΟ κτιριΑκΟ ΣυγκρΟτήμΑ, 
χτιΣμενΟ ΣτιΣ ΑρχεΣ τΟυ πρΟήγΟυμενΟυ 
ΑιωνΑ, ΣτΟ κεντρΟ τήΣ ΑθήνΑΣ.

On OctOber 14th, 2009, the Main Stage Of 
the natiOnal theatre re-Opened itS dOOrS tO 
the public, after eight yearS Of «Silence». fully 
renewed with ultra-MOdern technOlOgy, full Of 
MeMOrieS and theatrical prOpOSalS, the theatre 
welcOMeS the public in the entirely renOvated 
Ziller building, an exceptiOnal neOclaSSical 
cOMplex built in the centre Of athenS at the 
beginning Of the previOuS century.

τ ο όραμα και οι προσπάθειες του Νίκου Κούρκουλου για την ανακαί-
νιση της πρώτης σκηνής της χώρας πήρε σάρκα και οστά και το ιστο-
ρικό θέατρο αποτελεί πλέον στολίδι για την Αθήνα στην καρδιά της 

πόλης. Το παρελθόν του κτιρίου υπήρξε πολυτάραχο όσο και ένδοξο. Τώρα 
το κτίριο του Εθνικού Θεάτρου, που εγκαινιάστηκε το 1901, επιστρέφει 
ανανεωμένο και με νέα ενισχυμένη αποστολή, στην καρδιά της Αθήνας, με 
έναν αέρα αισιοδοξίας, όχι μόνο για το θέατρο, αλλά συνολικά για τις τέχνες 
της Ελλάδας. 
Με την ευκαιρία των εγκαινίων του κτιρίου Τσίλλερ, ο Δημήτρης Παπαϊ-
ωάννου -μαζί με τον Coti K., τον Ζάφο Ξαγοράρη, τον Αλέκο Γιάνναρο και 
τον Θάνο Παπαστεργίου- κατασκευάζει ένα έργο αξιοποιώντας απογυμνω-
μένους τους καινούργιους μηχανισμούς της Κεντρικής Σκηνής. 26 ερμη-
νευτές μετρούν και αναμετριούνται με τις διαστάσεις και δυνατότητες του 
χώρου σε ένα ειδικά σχεδιασμένο έργο που δεν θα μπορεί να παρουσιαστεί 
πουθενά αλλού. 

ή ιστορία του κτιριακού συγκροτήματος τσίλλερ
Το κεντρικό κτίριο του Εθνικού Θεάτρου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου,  
έργο του διάσημου Aυστριακού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, αποτελεί 
ένα από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της Αθήνας. Πρόκειται 
για ένα κτιριακό συγκρότημα που καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό 
τετράγωνο το οποίο περικλείεται από τις οδούς Αγίου Κωνσταντίνου, Κου-
μουνδούρου, Σατωβριάνδου και Μενάνδρου. To συγκρότημα αποτελείται 
από το διατηρητέο ιστορικό κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Ερνέστο Τσίλ-
λερ και  περιλαμβάνει την Κεντρική Σκηνή, τη Νέα Σκηνή, που κατασκευά-
στηκε τη δεκαετία του 1960, και τα πρόσφατα ανεγερθέντα κτίρια της Σκη-
νής και της Επέκτασης.

T he vision and efforts of Nikos Kourkoulos for 
the renovation of the first theatre in Greece 
have become a reality, and the historic theatre 

now graces the heart of Athens. The building’s past 
has been as troubled as it has been glorious. Now the 
building of the National Theatre, which was inaugu-
rated in 1901, returns with a new appearance and a 
reinforced mission in the heart of Athens, with an air 
of optimism, not just for the theatre itself, but for the 
arts in Greece in general. 
On occasion of the opening of the Ziller building, 
Dimitris Papaioannou - together with Coti K., Zafos 
Xagoraris, Alekos Giannaros and Thanos Papaster-
giou - has built a project that takes advantage of the 
bare new mechanisms of the Main Stage. Twenty-six 
artists measure and contest with the dimensions and 
possibilities of the space, in a specially designed play 
that will be impossible to present anywhere else. 

The history of the ziller building
The main building of the National Theatre on Agiou 
Konstantinou street, designed by the famous Aus-
trian architect Ernst Ziller, is one of the most impor-
tant architectural monuments in Athens. The build-
ing occupies the entire block surrounded by Agiou 
Konstantinou, Koumoundourou, Satovriandou and 
Menandrou streets. The complex consists of the pro-
tected historic building designed by Ernst Ziller, and 
includes the Main Stage, the New Theatre, construct-
ed in the 1960s, and the recently constructed build-
ings of the Stage and the Extension. 

1901: The first opening
The main building was built to house the then Royal 
Theatre, established on the initiative of King George 
the 1st in 1891. Works were completed in 1901, and 
the opening took place on November 24th of that 
year, with the plays The Death of Pericles by Dimi-
trios Koromilas, Servant Wanted by Babis Anninos, 
a monologue by Maria Doxapatri, written by Dimi-
trios Vernardakis, and various musical acts.  The 
Theatre’s first Artistic Director was the author, critic, 
diplomat and politician Aggelos Vlahos.
The Royal Theatre stayed open for just seven years, 
until April 1908, when it was forced to close due to 
insuperable financial difficulties.  It remained closed 
for about 24 years, sporadically hosting foreign com-
panies, and was even used as accommodation for ref-
ugees from Asia Minor after the 1922 disaster. 
In 1930, the Royal Theatre was replaced, under a law 
signed by the then Minister of Education Georgios 
Papandreou, by the newly-founded National Theatre 
organization. At the same time, the first important 
works for the renovation and modernization of the 
halls and scenery installations commenced, under 
the responsibility of architect and stage-designer 
Kleovoulos Klonis. The opening took place in 1932, 

Η αίγλη του παρελθόντος αναβιώνει

NATIONAL THEATRE ΟF GREECE

MAIN STAGE
PHOTOGRAPHY > ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
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1901: τα πρώτα εγκαίνια
Το κεντρικό κτίριο χτίστηκε για να στεγάσει το τότε Βασιλικό Θέατρο, που 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Βασιλιά Γεωργίου Α’ το 1891. Οι εργασί-
ες ολοκληρώθηκαν το 1901 και τα εγκαίνιά του έγιναν στις 24 Νοεμβρί-
ου του ίδιου χρόνου με τα μονόπρακτα «O Θάνατος του Περικλέους» του 
Δημητρίου Κορομηλά, «Ζητείται υπηρέτης» του Μπάμπη Αννίνου, με «ένα 
μονόλογο από τη Μαρία Δοξαπατρή» του Δημητρίου Βερναρδάκη και εκτε-
λέσεις μουσικών έργων. Πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής ορίστηκε ο 
λογοτέχνης, κριτικός, διπλωμάτης και πολιτικός Άγγελος Βλάχος.
Το Βασιλικό Θέατρο λειτούργησε για επτά μόλις χρόνια έως τον Απρίλιο 
του 1908, οπότε και έκλεισε καθώς αντιμετώπισε αξεπέραστες οικονομικές 
δυσκολίες. Παρέμεινε κλειστό για 24 περίπου χρόνια, φιλοξενώντας σπο-
ραδικά ξένους θιάσους ενώ χρησιμοποιήθηκε ακόμα και για να στεγάσει 
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία μετά την καταστροφή του ’22. 
Το 1930 το Βασιλικό Θέατρο, με νόμο που υπέγραψε ο τότε υπουργός Παι-
δείας Γεώργιος Παπανδρέου, έδωσε τη θέση του στο νεοσύστατο οργανι-
σμό Εθνικό Θέατρο. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρώτες σημαντικές εργα-
σίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των χώρων και των σκηνικών εγκα-
ταστάσεών του με την ευθύνη του αρχιτέκτονα και σκηνογράφου Κλεόβου-
λου Κλώνη. 
Τα εγκαίνια του πραγματοποιήθηκαν το 1932 με τις παραστάσεις Ο Αγαμέ-
μνων του Αισχύλου και Ο Θείος Όνειρος του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Διευ-
θυντής ορίστηκε ο Ιωάννης Γρυπάρης και μόνιμος σκηνοθέτης ο Φώτος 
Πολίτης.
 
1960: ή προσθήκη της νέας σκηνής
Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Εθνικό Θέατρο επεκτάθηκε σε ολόκληρο 
το οικοδομικό τετράγωνο, αφού στο κτίριο Τσίλλερ προστέθηκε το 1960 το 
κτίριο της «Νέας Σκηνής», το οποίο αρχικά στέγασε βοηθητικούς χώρους 
και μια μεγάλη αίθουσα για πρόβες, και λίγα χρόνια αργότερα, 1971-1972, 
τη Νέα Σκηνή.

Oι διάδρομοι έξω από τους εξώστες με τις 
μοναδικές τοιχογραφίες και τα μωσαϊκά.

The corridors leading to the balconies, 
with unique murals and mosaics. 

H μεγάλη αίθουσα 
του χορού.

The large dance hall. 

Άποψη του εντυπωσιακού 
νέου χώρου.

A view of the impressive 
new venue. 

with the plays Agamemnon by Aeschylus and Uncle 
Dream by Gregorios Xenopoulos.  Ioannis Grypar-
is was appointed Senior Manager, and Fotos Politis 
was the theatre’s permanent director.
 
1960: Addition of the new theatre
In the following years, the National Theatre expand-
ed to the entire block, since the «New Theatre» 
building was added to the Ziller building in 1960; it 
initially housed ancillary spaces and a large rehears-
al hall, while the New Theatre stage was added a few 
years later, in 1971-1972.
Despite this addition, the need for extra space led to 
a new study, providing for the addition of the Dra-
ma School, workshops and offices at the rear of the 
plot - unexploited up to that point - in the 1970s. 
The new works began in 1979 but stopped in 1982, 
after the major 1981 earthquake. Only the basement 

areas had been completed, and these were used 
as a car-park initially, and later for the Experi-
mental Theatre of the 1990s.

1999: The earthquake 
The 1999 earthquake caused new damage to the 
building; thus in 2001, a decision was made to 
close down the Main Stage as a precaution. The 
then Art Director Nikos Kourkoulos initiated a 
major effort for the renovation and restoration 
of the building, in view of enhancing and fully 
modernizing the important architectural monu-
ment.  The project was included in the 2000 - 
2006 Community Support Framework and was 
co-funded by the Hellenic State (Ministry of 
Culture - OP Culture) and the European Union 
(Regional Development Fund). The preliminary 
study for the project was assigned in May 2003, 
and was the basis for acceptance and approval by 
the Ministry of Culture of the proposal for radi-
cal reconstruction of the Main Stage, through 
demolition of the old stonework and construc-
tion of new, larger stonework, so as to provide 
the Theatre with truly modern infrastructure for 
theatrical productions. The tender for the con-
struction of the project was completed in March 
2006; a Contract was signed with THOLOS S.A., 
of the MICHANIKI group of companies, and 
work began. The project was completed in the 
summer of 2009, under the artistic direction of 
Giannis Houvardas.  

The Main Stage today
The Main Stage, with the addition of the ultra-
modern stage tower, is now a particularly inter-
esting architectural meeting between two worlds, 
divided by the stage curtain.
Architects, builders, engineers, maintenance 
technicians and other experts worked relentlessly 
for around three years, so as to restore and fully 
modernize this monumental building complex. 
The main Ziller building was restored and 
equipped with the latest installations for a 21st 
century theatre.  Within the framework of aes-

Παρά την προσθήκη αυτή, η ανάγκη για επιπλέον χώρους, οδήγησε σε μια 
νέα μελέτη που προέβλεπε τη στέγαση της Δραματικής Σχολής, εργαστη-
ρίων και γραφείων τη δεκαετία του 1970 στην πίσω πλευρά του οικοπέ-
δου που παρέμενε ανεκμετάλλευτη. Οι νέες εργασίες ξεκίνησαν το 1979 
αλλά σταμάτησαν το 1982, μετά και τον σεισμό του 1981, με την ολοκλήρω-
ση μόνο των υπογείων χώρων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για τη 
στάθμευση αυτοκινήτων, ενώ αργότερα, τη δεκαετία του 1990 στέγασαν και 
την Πειραματική Σκηνή.

1999: Ο σεισμός 
Ο σεισμός του 1999 προκάλεσε νέες φθορές στο κτίριο κι έτσι, το 2001, 
αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας της Κεντρικής Σκηνής για προ-
ληπτικούς λόγους. Με ενέργειες του τότε καλλιτεχνικού διευθυντή Νίκου 
Κούρκουλου ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για την ανακαίνιση και την 
αποκατάσταση του κτιρίου με στόχο την ανάδειξη και τον πλήρη εκσυγ-
χρονισμό του σπουδαίου αυτού αρχιτεκτονικού μνημείου. Το έργο εντά-
χθηκε στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 και υλοποιήθηκε με τη 
συγχρηματοδότηση του ελληνικού κράτους (υπουργείο Πολιτισμού - ΕΠ 
Πολιτισμός) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης). Το Μάιο του 2003 ανατέθηκε η προμελέτη του έργου, 
με βάση την οποία έγινε αποδεκτή και εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολι-
τισμού η πρόταση ριζικής ανακατασκευής του χώρου της Κεντρικής Σκη-
νής με την κατεδάφιση της παλαιάς λιθοδομής και την κατασκευή νέας με 
μεγαλύτερες διαστάσεις προκειμένου το Θέατρο να αποκτήσει πραγματι-
κά σύγχρονη υποδομή θεατρικής παραγωγής. Το Μάρτιο του 2006 ολοκλη-
ρώθηκε ο διαγωνισμός ανάθεσης της κατασκευής του έργου, υπογράφτηκε 
η Σύμβαση με την εταιρεία ΘΟΛΟΣ Α.Ε. του ομίλου εταιρειών της ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗΣ και ξεκίνησαν οι εργασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι 
του 2009 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Χουβαρδά. 

ή κεντρική Σκηνή σήμερα
Η Κεντρική Σκηνή με την προσθήκη του υπερσύγχρονου πύργου σκηνής 
αποτελεί τώρα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική συνάντηση δύο 
κόσμων, με διαχωριστική γραμμή την αυλαία.
Αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, μηχανικοί, συντηρητές και άλλοι ειδικοί 
εργάστηκαν αδιάκοπα για τρία περίπου χρόνια ώστε να αποκατασταθεί 
και να εκσυγχρονιστεί πλήρως το μνημειακό αυτό κτιριακό συγκρότημα. 
Το κεντρικό κτίριο Τσίλλερ αποκαταστάθηκε και εξοπλίστηκε με τις πλέον 
σύγχρονες εγκαταστάσεις ενός θεάτρου του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο της 
αισθητικής αποκατάστασης κάτω από στρώσεις επιχρίσματος και μπογιάς 

Το κεντρικό κτίριο του Εθνικού Θεάτρου 
στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου,  έργο 
του διάσημου αυστριακού αρχιτέκτονα 
Ερνέστου Τσίλλερ, αποτελεί ένα από τα 
σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά μνημεία 
της Αθήνας

The main building of the National 
Theatre on Agiou Konstantinou street, 
designed by the famous Austrian architect 
Ernst Ziller, is one of the most important 
architectural monuments in Athens
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αποκαλύφθηκε ένας κρυμμένος θησαυρός. Ο εκπληκτικός ζωγραφικός διά-
κοσμος, οι τοιχογραφίες και οι οροφογραφίες με παραστάσεις εμπνευσμέ-
νες από τη φύση και την αρχαία ελληνική τέχνη που ήρθαν στο φως αναδει-
κνύουν την υψηλή αισθητική του κτιρίου.
Η ιστορική Κεντρική Σκηνή του κτιρίου Τσίλλερ αποκαταστάθηκε πλήρως. 
Ο ζωγραφικός και γλυπτικός διάκοσμος της μπούκας και των μετώπων των 
εξωστών, ο περίτεχνος ρόδακας και οι ζωγραφιστοί ερωτιδείς στην οροφή, 
που οι εργασίες αποκατάστασης ανέδειξαν, δίνουν την αίσθηση μιας άλλης 
εποχής. 
Τα νέα 626 ξύλινα καθίσματα ντυμένα με κόκκινο βελούδο, ακολουθούν την 
αισθητική των παλαιών καθισμάτων.
Πίσω από αυτά, όμως υπερσύγχρονα μηχανολογικά και ηλεκτρονικά 
συστήματα μας μεταφέρουν στο σήμερα. Η Κεντρική Σκηνή έχει εκσυγχρο-
νισθεί πλήρως. 
Με επιφάνεια περίπου 350 τ.μ. (16,50Χ21,00), ύψος 25 μ. και βάθος 11,50 μ. 
και με πλαϊνή βοηθητική σκηνή επιφάνειας περίπου 180 τ.μ. (14,50Χ12,30), 
ύψος 9 μ. και βάθος 9 μ., αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σκηνές της 
Αθήνας. Ο μεταλλικός πύργος, με τρεις γαλαρίες κυκλοφορίας, η περι-
στροφική σκηνή, τα αναβατόρια, η δυνατότητα εναλλαγής των σκηνικών, 

thetic restoration, a hidden treasure was uncovered 
under layers of plaster and paint. The exceptional décor, 
the murals and ceiling paintings inspired by nature and 
ancient Greek art that came to the light are indicative of 
the building’s superior aesthetic value. 
The historical Central Stage of the Ziller building has been 
completely restored. The paintings and sculptured décor 
of the mouth and gables of the balconies, the elaborate 
rose window and painted Eros’ on the roof, uncovered by 
the restoration works, give the sense of a different era. 
The 626 new wooden seats, clad in red velvet, match the 
aesthetics of the older seats.
But behind all this, ultra-modern mechanical and elec-
tronic systems transport us back to the present day. The 
Central Stage has been completely modernized. 
With a surface area of around 350 sq.m. (16.50x21.00), a 
height of 25m, and a depth of 11.50m, and with an ancil-
lary side stage of around 180 sq.m. (14.50x12.30), a height 
of 9m and a depth of 9m, it is one of the largest stag-
es in Athens. The metallic tower with its three galleries, 
the rotating stage, the elevators, the stage-set alternation 
mechanisms, the cutting-edge mechanical and electrical 
equipment, are but a few of the elements composing one 
the most modern theatrical stages in Europe. The Royal 
entrance and stairway, and the 1st floor foyer are among 
the most impressive parts of the building that were uncov-
ered. The alternate marble and painted concrete floor 
tiles, the beautifully decorated walls and the ceilings are 
characteristic of the style adopted by Ernst Ziller. 
The foyer is connected to the imposing Events Hall - the 

old Dance Hall, one of the most beautiful in Ath-
ens - as well as to the New Theatre foyer from the 
inside.  The new Annex building, over the old under-
ground garage, which has been renovated, currently 
houses the New Theatre, a flexible theatrical venue in 
which the seating arrangements can be altered to suit 
the needs of each play, with a capacity of up to 250 
seats. At the same time, the additional ancillary spac-
es created - dressing rooms, offices, reception rooms 
- ensure the high functionality of a multi-faceted 
building complex. 
A new aura is making its presence felt on Agiou Kon-
stantinou street. In the town centre, the monumen-
tal building complex of the National Theatre, with 
impressive specifications and dimensions by Greek 
standards, has recovered its prestige and glory, and 
been transformed into a true living cultural cell in 
the heart of Athens.
The actual stage remains on the first level; it has 
not been elevated, choosing instead to rely on the 
amphitheatric configuration of the seating arrange-
ment. The New Theatre building will also house a 
bookshop and bar, while a café-restaurant has been 
planned, serving selected dishes, which will be open 
to the public from morning to evening. The aim is 
to generalize the theatre’s communication with the 
public and the city, creating a sense of familiarity and 
coexistence.  
The project was co-financed by the European Union 
through the 2000-2006 Community Support Frame-
work (3rd CSF) and the Ministry of Culture (Oper-
ational Programme ‘Culture’), and expenditure 
amounted to 26 million EURO.

ο τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 
είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν μία από τις πιο σύγχρο-
νες σκηνές της Ευρώπης. Η Βασιλική Είσοδος με το κλιμακοστάσιό της 
και το φουαγιέ του Α’ ορόφου είναι από τα πλέον εντυπωσιακά κομμάτια 
του κτιρίου που αποκαλύφθηκαν. Η εναλλαγή μαρμάρων και ζωγραφισμέ-
νων τσιμεντοπλακιδίων στα δάπεδα, οι τοίχοι και οι οροφές με τον εκπλη-
κτικό ζωγραφικό διάκοσμο είναι χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του 
Ερνέστου Τσίλλερ. Το φουαγιέ αυτό συνδέεται με την επιβλητική Αίθουσα 
Εκδηλώσεων – την παλιά Αίθουσα Χορού, μία από τις ωραιότερες αίθου-
σες της Αθήνας- αλλά και εσωτερικά με το φουαγιέ της Νέας Σκηνής. Στο 
νέο κτίριο της επέκτασης, πάνω από το παλαιό υπόγειο γκαράζ, το οποίο 
έχει ανακαινισθεί, στεγάζεται πλέον η Νέα Σκηνή, ένας ευέλικτος θεατρι-
κός χώρος, στον οποίο η διάταξη των καθισμάτων διαμορφώνεται ανάλο-
γα με τις ανάγκες της κάθε παράστασης με χωρητικότητα μέχρι και 250 
θέσεις. Παράλληλα, οι επιπλέον βοηθητικοί χώροι που προέκυψαν – καμα-
ρίνια, γραφεία, χώροι υποδοχής -  εξασφαλίζουν την υψηλή λειτουργικότη-
τα  ενός πολύπλευρου κτιριακού συγκροτήματος. 
Ένας άλλος αέρας πνέει στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Στο κέντρο της 
πόλης, το μνημειακό κτιριακό συγκρότημα του Εθνικού Θεάτρου, εντυπω-
σιακών προδιαγραφών και διαστάσεων για τα ελληνικά δεδομένα, ξαναβρί-
σκει την αίγλη και το κύρος του και μεταμορφώνεται σε ένα  πραγματικό 
ζωντανό κύτταρο πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας.
Ο χώρος της σκηνής παραμένει στο πρώτο επίπεδο, δεν είναι υπερυψωμέ-
νος, ποντάροντας στην αμφιθεατρική διάταξη των καθισμάτων. Στον ευρύ-
τερο χώρο της Νέας Σκηνής λειτουργεί βιβλιοπωλείο και μπαρ, ενώ στο 
θέατρο υπάρχει και καφέ-εστιατόριο με επιλεγμένα πιάτα, που είναι ανοι-
χτό από το πρωί για το κοινό. Στόχος είναι να γενικευθεί η επικοινωνία του 
θεάτρου με το κοινό, με την πόλη, δημιουργώντας σχέσεις οικειότητας και 
συνύπαρξης. 
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Κοι-
νοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ) και του υπουργείου Πολι-
τισμού (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός») και η δαπάνη του ανήλ-
θε στα 26 εκατ. ευρώ.

Η Κεντρική Σκηνή, με την προσθήκη του 
υπερσύγχρονου πύργου σκηνής, αποτελεί τώρα μια 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική συνάντηση  
δύο κόσμων, με διαχωριστική γραμμή την αυλαία

The Main Stage, with the addition of the ultra-modern 
stage tower, is now a particularly interesting architectural 
meeting between two worlds, divided by the stage curtain

«Πουθενά» του Δημήτρη Παπαϊωάννου, 
το έργο που εγκαινίασε την Κεντρική Σκηνή.

«Pouthena» by Dimitris Papaioannou, the 
opening act of the Main Stage.

O υπουργός Πολιτισμού Παύλος 
Γερουλάνος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας 
ξεναγήθηκαν από τον καλλιτεχνικό 

Διευθυντή του θεάτρου, Γιάννη Χουβαρδά. 

Pavlos Geroulanos, Minister of Culture, 
Karolos Papoulias, President of the Greek 

Democracy and Yiannis Chouvardas, 
Αrtistic Director of the National Theatre. 

O πρωθυπουργός 
Γιώργος 
Παπανδρέου  
και η σύζυγός του 
Αντα στα εγκαίνια 
της Κεντρικής 
Σκηνής.

The Prime 
Minister George 
Papandreou with 
his wife Ada.
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THESSALONIKI 
INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL

Μια ιστορια 50 ετών γεΜατη εικονεσ, εγχώριουσ και ξενουσ 
σταρ, αντιπαλοτητεσ και Μια κληρονοΜια Μοναδικη για την 
πρώτευουσα τησ Μακεδονιασ. ειναι συΜφώνα Με ολουσ οσοι ζουν 
στη πολη η την επισκεπτονται συχνα η καλυτερη περιοδοσ για 
τη Θεσσαλονικη. ΜεταΜορφώνεται σε Μια αλλη πολη. ολα ειναι 
Μαγικα, οπώσ Μεσα στη Μεγαλη οΘονη. 

FiFty years oF history, Full oF images, Full oF greek and Foreign stars, 
rivalries and a unique legacy For the capital oF macedonia. according 
to everyone who lives in the city, or visits oFten, this is the best time oF 
the year For thessaloniki. it is transFormed. everything is magical, just 
like on the big screen. 

φεστιΒαλ 
κινηΜατογραφου 
Θεσσαλονικησ

τ ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη από το 
1960 και για 50 συνεχή χρόνια – το Φεστιβάλ των Καννών, η Βενετία 
και πολύ λίγα ακόμη φεστιβάλ έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής.

Η «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου», που διεξήχθη για πρώτη 
φορά τον Σεπτέμβριο του 1960 –στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης- στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», ανήκε οργανωτικά για δύο 
συνεχόμενες χρονιές στη ΔΕΘ με πρόεδρο τον Γ. Γεωργιάδη. 
Η ιδέα για την «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου» αποτελούσε 
μέρος πρότασης της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη», του 
προέδρου της, καθηγητή Λίνου Πολίτη και του μέλους του Δ.Σ. Παύλου 
Ζάννα, ιδρυτή επίσης της Κινηματογραφικής Λέσχης «Τέχνη». Η πολιτι-
κή απόφαση με την οποία τελικά διαμορφώθηκε και υλοποιήθηκε η πρό-
ταση, ανήκε στον τότε υπουργό Βιομηχανίας Νικόλαο Μάρτη, ο οποίος 
το 1958 είχε υπαγάγει τον κινηματογράφο στο υπουργείο του. 
Το 1962 η «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου» περνά στη δικαιοδο-
σία του υπουργείου Βιομηχανίας με κανονισμό που προβλέπει προκρι-
ματική επιτροπή –αφήνοντας περιθώριο για το κόψιμο ταινιών και για 
λόγους λογοκρισίας-, ενώ από την επόμενη χρονιά αρχίζουν να προβάλ-
λονται και ξένες ταινίες εκτός συναγωνισμού και παίρνεται η απόφαση η 
«Εβδομάδα» να διεξάγεται αμέσως μετά τη ΔΕΘ, για να λυθούν τα ζητή-
ματα φιλοξενίας στα ξενοδοχεία της πόλης. Από το 1964 (και μέχρι το 
1996) οι προβολές γίνονται στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών με την παρουσία αστέρων. 
Το 1966 –χρονιά κατά την οποία εμφανίστηκαν και οι περισσότερες 
«φεστιβαλικές» ταινίες από την ίδρυση του θεσμού και μέχρι το 1973- η 
«Εβδομάδα» μετονομάζεται σε «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου» 
και προβλέπεται αυτόνομη εβδομάδα για φεστιβάλ ξένου κινηματογρά-
φου, κάτι που στην πράξη δεν υλοποιείται παρά μόνον το 1972. 
Το 1973, στο 14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, δύο αλλαγές 
σημειώνονται: οι εμπορικές ταινίες απουσιάζουν παντελώς και αυξάνε-
ται το ποσό των βραβείων. 
Το επόμενο, 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (1974), πραγμα-
τοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην 
Ελλάδα και έγινε μέσα σε εξαιρετικά θερμό κλίμα: ο β’ εξώστης –η ομά-
δα των πιο θερμών σινεφίλ που έχει αρχίσει αρκετά χρόνια πριν να κατα-
λαμβάνει τον β’ εξώστη και από εκεί να εκδηλώνει τις επιδοκιμασίες και 
αποδοκιμασίες του- ανακοινώνει βραβεία κοινού, απαιτώντας παράλ-
ληλα ένα «λαϊκό φεστιβάλ» του κοινού και των δημιουργών, καθιερώνο-
νται οι επαναληπτικές προβολές, ενώ κομμένες από την επιτροπή ταινί-
ες δημιουργούν το δικό τους Αντι-φεστιβάλ σε άλλη αίθουσα – κάτι που 
αποτελεί πρακτική των επόμενων ετών. 
Από την επόμενη χρονιά (1975), οι διοργανωτές έρχονται σε στενή επι-
κοινωνία με τα σωματεία του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου για 
θεσμικές αλλαγές. Έτσι, με καταργημένη τη λογοκρισία, οι επιτροπές του 
Φεστιβάλ αποφασίζεται να συγκροτούνται πλέον από άτομα που προτεί-
νουν τα σωματεία. 
Ωστόσο, την επόμενη χρονιά (1976) αυτό δεν ίσχυσε εξ αιτίας μίας τρο-
ποποίησης του κανονισμού από το υπουργείο Βιομηχανίας, προκαλώ-
ντας τη διάσπαση του Φεστιβάλ το 1977 σε Φεστιβάλ και αντι-Φεστιβάλ. 

τ he Film Festival has taken place in Thessalon-
iki since 1960, for 50 consecutive years – only 
the Cannes and Venice film festivals and a 

handful of others are equally long-lived.
The “Greek Film Week”, which took place for the 
first time in September 1960 – during the Thessalon-
iki International Fair – at the “Olympion” cinema, 
was organized by DETH for two consecutive years, 
chaired by G. Georgiadis. 
The idea for the “Greek Film Week” was part of a 
proposal brought forward by the Macedonian Artis-
tic society “Techni”(“Art”), its chairman, profes-
sor Linos Politis, and BoD member Pavlos Zannas, 
who was also the founder of the “Techni” Cinema 
Club. The political decision that eventually led to the 
establishment and implementation of the proposal 
was made by the then Minister of Industry, Nikolaos 
Martis, who has included the cinema in his ministry 
in 1958. In 1962, the “Greek Film Week” was placed 
under the jurisdiction of the Ministry of Industry, 
which appointed a trial committee – allowing for 
film censoring. In the subsequent year, foreign films 
started to be shown hors concours, and it was decid-
ed that the “Week” would take place straight after the 
Thessaloniki International Fair, in order to resolve 
the accommodation problems faced by the city’s 
hotels. Between 1964 and 1996, films were shown in 
the Macedonian Studies Society lecture hall, in the 
presence of various film stars. 
In 1966 – when the largest number of films was 
shown in the festival since its establishment and up 
to 1973 – the “Week” was renamed “Greek Film Fes-
tival”, and provision was made for a separate foreign 
film festival week, although this did not become real-
ity until 1972. 
Two changes were made in the 14th Greek Film Fes-
tival in 1973: commercial films stopped being shown, 
and the value of the awards was increased. 
The subsequent 15th Greek Film Festival (1974) took 
place a few months after democracy was restored 
in Greece, in a particularly warm environment: the 
2nd balcony – the group of the most fanatical cine-
philes had started taking up the 2nd balcony several 
years earlier, and using it to express their approval or 
disapproval – announced the public’s awards, while 
also demanding a “popular festival” for the public 
and the creators, repeat projections were established, 
while films that have been eliminated by the judges 
created their own Anti-festival in another room – a 
practice that continued in subsequent years. 
The year after that (1975), the organizers worked 
closely with unions from the Greek cinema sector, in 
order to implement institutional changes. After the 
abolishment of censorship, it was decided that the 
Festival’s committee would consist of judges pro-
posed by the unions.  
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φεστιβάλ — Festival

Το δεύτερο λειτούργησε παράλληλα με το επίσημο, με βάση 
τον κανονισμό του 1975, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του 
κοινού. Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη αυτού του 
φαινομένου και την επόμενη χρονιά, το υπουργείο Βιομηχανί-
ας αποδέχθηκε τη συμμετοχή στις επιτροπές του 19ου Φεστι-
βάλ (1978) και μελών από τα σωματεία. 
Από το 1981, από την 22η διοργάνωσή του δηλαδή, το Φεστι-
βάλ υπάγεται πλέον όχι στο υπουργείο Βιομηχανίας, αλλά στο 
υπουργείο Πολιτισμού – όπως και το Ελληνικό Κέντρο Κινη-
ματογράφου, το οποίο ιδρύθηκε το 1977. 
Την επόμενη χρονιά (1982) ψηφίζεται νέος κανονισμός για το 
Φεστιβάλ από την υπουργό Πολιτισμού Μ. Μερκούρη και τον 
υφυπουργό Οικονομικών Δ. Τσοβόλα ύστερα από εισήγηση 
του τμήματος κινηματογραφίας του ΥΠΠΟ υπό τον Μ. Ζαχα-
ρία. Έτσι, θεσπίζεται πληροφοριακό τμήμα για όσες ταινίες 
δεν προκρίνονται, ενώ στις επιτροπές υπάρχει εκπροσώπηση 
των σωματείων. Τα βραβεία είναι πλέον «ηθικά» και τα χρήμα-
τά τους μοιράζονται ισόποσα σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Την επόμενη χρονιά (1983) συνεχίζονται οι βελτιωτικές και-
νοτομίες: θεσμοθετείται η «Ανοιχτή οθόνη» για τις κομμέ-
νες ταινίες, παράλληλα με το πληροφοριακό τμήμα, καταρ-
γούνται τα χρηματικά βραβεία και καθιερώνεται νέος θεσμός, 
τα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας, τα οποία απονέμονται πλέον 
απευθείας από το ΥΠΠΟ στο τέλος της χρονιάς και στα οποία 
μετέχουν και ταινίες που δεν έχουν προβληθεί στο Φεστιβάλ, 
και, τέλος, δημιουργείται χωριστή κατηγορία βραβεύσεων για 
το ντοκιμαντέρ, διαχωρίζοντας πλήρως το είδος από τη μυθο-
πλασία – ενώ τα προηγούμενα χρόνια ταινίες τεκμηρίωσης 
και μυθοπλασίας διεκδικούσαν τα ίδια βραβεία. Παράλληλα, 
σε αυτή τη διοργάνωση αρχίζουν τα αφιερώματα σε πρόσωπα 
του Φεστιβάλ και οι αναδρομές στο παρελθόν του ελληνικού 
κινηματογράφου, ενώ η σύντομη επίσκεψη του Μπερτολού-
τσι στο Φεστιβάλ προσθέτει αίγλη στον θεσμό. 

However, this new method was not 
applied in the subsequent year (1976), 
as the Ministry of Industry amended the 
regulation, leading to the fragmentation 
of the Festival in 1977 (Festival and Anti-
Festival). The latter functioned in paral-
lel with the official Festival, on the basis 
of the 1975 regulation, and was popu-
lar with the public. In order to avoid a 
repetition on this phenomenon the sub-
sequent year, the Ministry of Industry 
agreed that members from the union 
could sit on the 19th Festival’s commit-
tees (1978). 
Since 1981 (22nd year), the Festival has 
been the responsibility of the Ministry of 
Culture instead of the Ministry of Indus-
try – together with the Greek Film Cen-
tre, which was established in 1977. 
The year after that (1982), a new regu-
lation for the Festival was promoted by 
the Minister of Culture, Melina Merk-
ouri, and the Undersecretary for Finance, 
D. Tsovolas, following a proposal from 
the Cinematography Department of the 
Ministry of Culture, under M. Zaharias. 
This introduced an informative section 
on the films that were not passed by the 
judges, while the unions were represented 
on the committees. The awards became 
“moral awards”, and the money started 
to be divided equally among all the par-
ticipants. 
The reparative innovations continued 
into 1983: the “Open screen” for disqual-
ified films was instituted, together with 
the informative section, monetary awards 
were abolished and a new institution was 
established, the State Quality Awards, 
which were grated directly by the Minis-
try of Culture at the end of the year and 
even included films not actually shown at 
the festival; finally, a separate awards cat-
egory was created for documentaries, sep-
arating them entirely from fiction – while 
in previous years documentaries and fic-
tion films claimed the same awards. At 
the same time, the 1983 Festival brought 
tributes to specific personalities and ret-
rospectives into the past of Greek cin-
ema, while Bertolucci’s short visit to the 
Festival added glamour to the events. In 
the 26th Festival (1985), the committee 
decided to allow all films to participate 
in the competitive section, while a vid-
eo-meeting area opened in kiosk 8 of the 

Στο 26ο Φεστιβάλ (1985) μετά από απόφαση της επιτροπής συμμετέ-
χουν όλες οι ταινίες στο διαγωνιστικό και για πρώτη φορά λειτουργεί 
χώρος συναντήσεων με βίντεο στο περίπτερο 8 της ΔΕΘ, προάγγελος 
κινηματογραφικής αγοράς. 
Την επόμενη χρονιά, το 1986, στην 27η διοργάνωση του Φεστιβάλ, ο νέος 
νόμος για τον κινηματογράφο δημιουργεί θέση μόνιμου διευθυντή με 
διετή θητεία και με την πλαισίωση μόνιμης γραμματείας. Το 28ο Φεστι-
βάλ δεν περιλαμβάνει πλέον ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες με απόφα-
ση του ΥΠΠΟ μεταφέρονται σε δικό τους φεστιβάλ στη Δράμα. 
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, ωστόσο, η ύφεση στην ελληνική 
κινηματογραφική παραγωγή, η μειωμένη ανταπόκριση του κοινού στις 
προβολές του Φεστιβάλ και η εν γένει κατάσταση του ελληνικού κινη-
ματογράφου οδηγεί σε ριζική αναθεώρηση του Φεστιβάλ, το οποίο από 
την 33η διοργάνωσή του το 1992 με την ονομασία Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης γίνεται πλέον διεθνές, ενώ παράλληλα εξακολου-
θεί να προβάλλει την ετήσια ελληνική παραγωγή. Ταυτόχρονα, η Διεθνής 
Ομοσπονδία Παραγωγών (FIAPF) έδωσε τον χαρακτηρισμό του Επίση-
μου Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε αυτό της Θεσσαλονίκης. 
Από την αρχή της διεθνούς φάσης του Φεστιβάλ (1992), είχε οριστεί ότι 
πρόκειται για ένα Φεστιβάλ του οποίου το επίσημο διαγωνιστικό πρό-
γραμμα περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες πρωτοεμφανιζόμε-
νων σκηνοθετών από όλον τον κόσμο – ανάμεσά τους και πρώτες ή δεύ-
τερες ταινίες ελλήνων σκηνοθετών. Σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο 
για τυχαία επιλογή ή για αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά για επιλογή μέσα 
σε μία συγκεκριμένη φιλοσοφία που δίνει έμφαση στις νέες δυνάμεις 
του κινηματογράφου σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, αποτέλεσε στρατηγι-
κή επιλογή μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς χάρτη των κινηματογραφικών 
φεστιβάλ, ώστε να μπορέσει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-

Thessaloniki International Fair, a harbinger of the 
cinema market.  
The year after that (1986), in the 27th Festival, the 
new law on cinema created a permanent Festival 
directorship, with a term of two years for the direc-
tor and a permanent secretariat.  The 28th Festival 
no longer included short films, which were given 
their own festival in Drama, by decision of the Min-
istry of Culture. 
As of the mid-‘80s, however, the recession in Greek 
film production, the public’s reduced interest in the 
Festival and the general state of Greek cinema led to 
a radical review of the Festival, which became inter-
national in its 33rd year in 1992, taking on the name 
Thessaloniki Film Festival, while continuing to pro-
mote Greek productions.  At the same time, the 
International Federation of Film Producers Asso-
ciations (FIAPF) classified the Thessaloniki festival 
as an Official Film Festival. Since the beginning of 
the Festival’s international phase (1992), it had been 
characterized as a Festival whose official competitive 
schedule included first or second films by new direc-
tors from all over the world – including first or sec-
ond films by Greek directors. This was not a random 
or coincidental selection, but a selection through a 
specific philosophy that focuses on the new forces of 
cinema at an international level. It was also a strate-
gic choice within the framework of the international 
map of film festivals, so as to allow the Thessaloniki 
Film Festival to have its own distinctive identity from 
the very beginning.Six years after the Festival became 
international, in 1998, two long-term objectives were 
achieved: The Festival started to operate under a new 
legal framework, and obtained its own permanent 
venue in the centre of Thessaloniki – the histori-
cal “Olympion”; the year after that, the Thessaloni-
ki Port Authority committed to providing the Festi-
val with three warehouses in the Port for the ten-day 
period in November. Two of those warehouses house 
a total of four cinema halls. 

Το 28ο Φεστιβάλ δεν περιελάμβανε πλέον ταινίες 
μικρού μήκους, οι οποίες με απόφαση του ΥΠΠΟ 
μεταφέρθηκαν σε δικό τους φεστιβάλ, στη Δράμα 

The 28th Festival no longer included short films, 
which were given their own festival in Drama, by 
decision of the Ministry of Culture

01. 5η Εβδομάδα 
Ελληνικού Κιν/γράφου: 
Ο Πέτρος Φυσσούν 
καταχειροκροτούμενος.
5th Greek Film Week:  
A standing ovation for 
Petros Fyssoun.

02. 1η Εβδομάδα 
Ελληνικού Κιν/γράφου:  
Οι δημιουργοί της  
ταινίας Μανταλένα, 
Παντελής Ζερβός,  
λίκη Βουγιουκλάκη, 
Μάνος Χατζιδάκις, 
Δημήτρης Παπαμιχαήλ, 
ο σκηνοθέτης Ντίνος 
Δημόπουλος και η Καίτη 
Λαμπροπούλου.
1st Greek Film Week:  
«The creators of 
Maddalena, Pantelis 
Zervos, Aliki Vougiouklaki, 
Manos Hajidakis, Dimitris 
Papamichael, 
the director Dinos 
Dimopoulos and Katy 
Lambropoulou.

03. 47ο Φεστιβάλ Κιν/
γράφου: Wim και Donata 
Wenders με τον Walter 
Salles.
47th Film Festival:  
Wim and Donata Wenders 
with Walter Salles.

04. 9ο Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κιν/γράφου: 
Στην πίστα η Έλενα 
Ναθαναήλ.
9th Greek Film Festival: 
Elena Nathanail takes the 
dance-floor. 
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Starting that same year, instead of organizing a sin-
gle – albeit important – event, the Festival started to 
plan year-long events in Thessaloniki, Athens and 
other Greek towns. Since then, the “Olympion” has 
been in constant operation, presenting new award-
winning films, as well as tributes and retrospectives. 
It hosts educational programmes that help develop a 
new generation of viewers, and familiarizes the young 
audience with the art and techniques of producing 
a film. In the 2005 46th Thessaloniki Film Festival, 
under the new management of Griorgos Horafas as 
Chairman and Despina Mouzaki as Directors, signifi-
cant emphasis was placed on creating development 
activities with an innovative character.  The aim of 
these activities was – and still is – to satisfy the needs 
of film-makers in Greece, the Balkans, South-eastern 
Europe and the Eastern Mediterranean through: 
 Innovative initiatives in the sectors of co-produc-

tion, script development and production plans, pro-
motion and projections, sales and new market iden-
tification 
 Seminars and various other educational events
 New, purely educational programmes. 

At the same time, all of these activities, which are 
based on consultation with the international film 
industry, allow the Festival to claim an ever-higher 
position in the list of international film festivals, and 
are also a prerequisite for ensuring films for all indi-
vidual sections of the programme, given the current 
state of the film industry.  

κης να αποκτήσει από την αρχή μία διακριτή ταυτότητα.
Έξι χρόνια μετά τη διεθνοποίηση του Φεστιβάλ, το 1998, επετεύχθη-
σαν δύο μακροχρόνιοι στόχοι: Άρχισε να λειτουργεί κάτω από νέο νομικό 
πλαίσιο και απέκτησε το δικό του μόνιμο τόπο διεξαγωγής των εκδηλώ-
σεών του στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, το ιστορικό συγκρό-
τημα του «Ολύμπιον», ενώ την επόμενη χρονιά ο Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης δεσμεύθηκε να παραχωρεί κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ για 
το δεκαήμερο του Νοεμβρίου τρεις αποθήκες στο Λιμάνι – δύο εκ των 
οποίων διαθέτουν συνολικά τέσσερις κινηματογραφικές αίθουσες. 
Με χρονική αφετηρία την ίδια χρονιά, το Φεστιβάλ, από τη διοργάνωση 
μιας και μόνης -μολονότι σημαντικής- εκδήλωσης, ανέλαβε να προγραμ-
ματίζει και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους στη Θεσ-
σαλονίκη, την Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Έκτοτε, το «Ολύ-
μπιον» λειτουργεί συνεχώς, παρουσιάζοντας νέες βραβευμένες ταινίες, 
όπως επίσης αφιερώματα και ρετροσπεκτίβες. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα που βοηθούν στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς θεατών και 
εξοικειώνει το νεαρό κοινό με την τέχνη και τις τεχνικές της παραγωγής 
μιας ταινίας.
Το 2005, στη 46η διοργάνωσή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης, με την ανάληψη των καθηκόντων από νέα διοίκηση με πρόε-
δρο τον Γιώργο Χωραφά και διευθύντρια τη Δέσποινα Μουζάκη, δόθη-
κε μεγάλη έμφαση στη δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων με 
καινοτόμο χαρακτήρα. Ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων ήταν -και 
παραμένει- η ικανοποίηση των αναγκών των κινηματογραφιστών από 
την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο με: 
 Καινοτόμες πρωτοβουλίες στους τομείς της συμπαραγωγής, της ανά-

πτυξης σεναρίων και σχεδίων παραγωγής, της προώθησης και της προ-
βολής, των πωλήσεων και της εύρεσης νέων αγορών 
 Με ποικίλες δράσεις σεμιναριακού και επιμορφωτικού χαρακτήρα 

 Με νέα προγράμματα καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Ταυτόχρονα, το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων, που είναι 
βασισμένες σε διαβουλεύσεις με τη διεθνή βιομηχανία του 
κινηματογράφου επιτρέπει στο Φεστιβάλ να διεκδικεί συνε-
χώς καλύτερη θέση στο κύκλωμα των διεθνών κινηματογραφι-
κών φεστιβάλ, ενώ παράλληλα αποτελεί, έτσι όπως έχει πλέ-
ον διαμορφωθεί η κατάσταση στον τομέα αυτό παγκοσμίως, 
απαραίτητο όρο για τη διασφάλιση ταινιών για τα επί μέρους 
τμήματα του προγράμματος.

05. 48ο Φεστιβάλ Κιν/γράφου: 
Στιγμιότυπο από το masterclass 
του John Malkovich.
48th Thessaloniki Film Festival: 
Snapshot of the masterclass by 
John Malkovich.

06. 6η Εβδομάδα Ελληνικού 
Κιν/γράφου: Αναμνηστική 
φωτογραφία μετά την απονομή 
των βραβείων. Μεταξύ άλλων 
διακρίνονται οι Ίλυα Λιβυκού, 
Ντίνος Κατσουρίδης, Αλέκος 
Σακελλάριος, Ιωάννης Βελλίδης 
(πρόεδρος της κριτικής επιτροπής) 
Έλλη Φωτίου, Νίκος Κούρκουλος.
6th Greek Film Week: 
Commemorative photograph after 
the awards ceremony. lya Livikou, 
Ntinos Katsouridis, Alekos 
Sakellarios, Ioannis Vellidis 
(chairman of the judges’ panel), 
Elli Fotiou, Nikos Kourkoulos.

07. 12o Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κιν/γράφου: Anthony Quinn.
12th Greek Film Festival: 
Anthony Quinn.

08. 49ο Φεστιβάλ Κιν/γράφου: 
Ο Oliver Stone με τον «Χρυσό 
Αλέξανδρο».
49th Thessaloniki Film Festival: 
Oliver Stone holding the «Golden 
Alexander».

09. 2η Εβδομάδα Ελληνικού 
Κιν/γράφου: «Μέλη της Κριτικής 
Επιτροπής με γνωστούς 
καλλιτέχνες. Διακρίνονται 
οι Αλέκος Αλεξανδράκης, 
Νίκος Κούνδουρος, Μιχάλης 
Κακογιάννης, Ηλίας Βενέζης, 
Μάριος Πλωρίτης, Μάνος 
Κατράκης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 
Ειρήνη Παπά και Μίκης 
Θεοδωράκης.
2nd Greek Film Week: «Members 
of the Judges’ Panel with famous 
artists. Alekos Alexandrakis, 
Nikos Koundouros, Michalis 
Kakogiannis, Ilias Venezis, Marios 
Ploritis, Manos Katrakis, Grigoris 
Bithikotsis, Irene Pappa and Mikis 
Theodorakis, among others.

10. 49ο Φεστιβάλ Κιν/γράφου: 
Ο Willem Dafoe
49th Thessaloniki Film Festival: 
Willem Dafoe

11. 1η Εβδομάδα Ελληνικού 
Κιν/γράφου: Ο Στρατής 
Μυριβήλης και η Κατίνα Παξινού
1st Greek Week film festival 
Stratis Mirivilis and Katina 
Paxinou    

12. 46ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κιν/γράφου: Francis Ford Coppola 
(Απονομή Χρυσού Αλεξάνδρου) 
46th Thessaloniki Film Festival: 
Francis Ford Coppola (Award 
Golden Alexander) 
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DafoeWillem

Συνέντευξη — Interview
By Leftheris Plakidas

E χει παίξει το Χριστό παλιότερα και φέτος υποδύεται 
τον Αντίχριστο στην πολυσυζητημένη ομώνυμη ται-
νία που προκάλεσε με τις ερωτικές σκηνές που είχε 

και όχι μόνο. Ένας διάσημος ηθοποιός που έχει περάσει και 
από την Ελλάδα και μάλιστα έπαιξε και σε ελληνική ταινία 
που έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη.    
Πρωταγωνιστής στην ταινία του Θεοδώρου Αγγελόπουλου 
«Η σκόνη του χρόνου» και καλεσμένος του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης είδε την ταινία του για πρώτη 
φορά στις αίθουσες στην πρώτη της εκείνη προβολή. Ο Γου-
ίλιεμ Νταφόε είναι ελκυστικός και πολύ προσιτός. Από τους 
λίγους σταρ που φωτογραφήθηκε με όποιον του το ζήτησε 
και υπέγραψε σε όλους αυτόγραφα. Χάρηκε την παραμονή 
του στην πόλη και ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με το πρό-
γραμμα που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι του Φεστιβάλ. 
Γιος ενός χειρουργού και μιας νοσοκόμας κατάφερε να κάνει 
την έκπληξη και να ασχοληθεί με την ηθοποιία σε αντίθε-
ση με την πλειοψηφία των επτά αδελφών του που συνέχι-
σαν την οικογενειακή παράδοση και έμειναν στο χώρο της 
υγείας. Έπαιξε σε ταινία του Όλιβερ Στόουν επίσης καλεσμέ-
νου του περσινού Διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης, στο πολύ γνωστό Platoon όταν και ήταν υποψή-
φιος για Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Η δεύτερη υποψηφιότη-
τα πάλι για Β΄ ανδρικό ρόλο, ήταν για την ταινία «Η σκιά του 
βρικόλακα». Έχει παίξει σε πολλές ταινίες και στις περισ-
σότερες έχει ενσαρκώσει ρόλους κακών. Σε μία έκανε όμως 
τον απόλυτο καλό. Τον ίδιο το Χριστό. Στον τελευταίο πει-
ρασμό του Μάρτιν Σκορτσέζε. Παντρεμένος με μία Ιταλίδα 
ζει μεταξύ Ρώμης και Νέας Υόρκης. Συμμετείχε εκτός Χόλι-
γουντ σε ταινίες του ανεξάρτητου σινεμά, σε διεθνείς παρα-
γωγές (Manderlay του Λαρς Φον Τρίερ και το Wild at heart 
του Ντέιβιντ Λιντς) και έχει δανείσει τη φωνή του σε ταινία 
κινουμένων σχεδίων το «Ψάχνοντας το Νέμο». 

_Τα μελλοντικά σας σχέδια περιλαμβάνουν τη σκηνοθεσία 
κάποιας  ταινίας;
Δεν περιλαμβάνεται στις επιθυμίες μου. Αυτό που μου αρέ-
σει είναι η ηθοποιία. Προτιμώ να παίζω, παρά να παρακο-
λουθώ. Ένα από τα πλεονεκτήματα της υποκριτικής είναι ότι 
σου επιτρέπει να βρίσκεσαι διαρκώς σε κίνηση, να εξαφανί-
ζεσαι μέσα στη δράση. Αν όμως είσαι ο σκηνοθέτης, παραμέ-
νεις απ’ έξω, παρακολουθώντας τη δράση.  
Δεν «λιώνεις» μέσα στην ταινία. Ως ηθοποιός μπορείς να το 
πετύχεις αυτό, επειδή δεν είσαι υπεύθυνος για το συνολικό 
αποτέλεσμα, αλλά μόνο για το δικό σου σώμα και πνεύμα. Γι’ 
αυτό και θεωρώ καλύτερη κίνηση την προσήλωση στην υπο-
κριτική.
_Συμμετείχατε σε τρεις πειραματικές θεατρικές ομάδες, το 
Theatre X, το Performance Group και το Wooster Group.  
Τι αποκομίσατε από αυτήν την εμπειρία; Θεωρείτε ότι ο πολιτι-
σμός κέρδισε κάτι από αυτές;
Το πιο σημαντικό ήταν φυσικά το Wooster Group, στο οποίο 
ανήκα επί σχεδόν 30 χρόνια. Ήταν η ζωή μου, ξέρεις. Ήταν 
προγενέστερο από την κινηματογραφική μου καριέρα. Με 
διαμόρφωσε ως ηθοποιό, διαμόρφωσε την ίδια τη ζωή μου. 
Εκείνο που προσφέρει στον πολιτισμό, πραγματικά δεν το 

He has played Christ in the past, and this year 
he plays the Antichrist in the eponymous 
infamous film that has caused a stir, and not 

only because of its erotic scenes.
A famous actor who has spent time in Greece, and 
has even played in a Greek film that premiered in 
Thessaloniki.    
He played the lead role in Theo Angelopoulos’s  
“The dust of time”, and attended the film’s premiere 
at the Thessaloniki International Film Festival. Wil-
lem Dafoe is attractive and very approachable.  He 
was one of the few stars who took the time to have 
his photograph taken with all his fans, and sign auto-
graphs for them. He enjoyed his stay in the city, and 
cooperated willingly in the schedule elaborated by 
the Festival’s executives. 
The son of a surgeon and a nurse, he declined to fol-
low in his parents’ footsteps and started acting, in 
contrast to his seven siblings, who continued the 
family tradition and work in the healthcare sector. 
He played in a film by Oliver Stone, also invited to 
last year’s Thessaloniki International Film Festival, 
the very famous Platoon, for which he was nominat-
ed for the best supporting actor Academy award. His 
second nomination, again for best supporting actor, 
was for the film “Shadow of the vampire”. 
He has played in many films, and mostly he has been 
cast as the bad guy. However, he played the ulti-
mate good guy in one film. He played Jesus himself, 
in Martin Scorsese’s The Last Temptation of Christ. 
Married to an Italian woman, he divides his time 
between Rome and New York, Outside Hollywood, 
he has played in independent films, international 
productions (Manderlay by Lars von Trier and Wild 
at heart by David Lynch) and has lent his voice to the 
“Finding Nemo” animated film. 

_Do your future plans include directing a movie?
That’s not one of the things I want to do. Acting is 
what I enjoy. I would rather play than watch. One of 
the advantages of acting is that it allows you to be in 
constant motion, to disappear in action. If you are 
the director, on the other hand, you are on the out-
side, watching the action. You don’t ‘melt’ into the 
film. As an actor you can do this, because you are 
not responsible for the overall result, but only for 
your own body and spirit. That’s why I consider ded-
icating myself to acting as the best move.
_You have participated in three experimental theatre 
companies, Theatre X, the Performance Group 
and the Wooster Group. What did you gain from 
this experience? Do you think that they made a 
contribution to culture?
Naturally the most important company was the 
Wooster Group, of which I was a member for almost 
30 years. It was my life, you know. It preceded my PHOTOGRAPHY > AGGELOS ZYMARAS
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Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι των 
οποίων η οπτική γωνία δεν είναι η 
συνηθισμένη και ξεφεύγει από το 
mainstream, γιατί εκείνοι έχουν τις  
πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες

I am interested in people whose 
perspective is out of the ordinary, is not 
mainstream thinking, because they have 
the most interesting stories 

ξέρω. Ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων που ξεκίνησε πολύ απλά, 
σε μια εποχή που υπήρχε έντονη πολιτιστική δραστηριότη-
τα στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Πιστεύω ότι εισάγαμε κάποιες 
ανανεωτικές ιδέες με το έργο μας και με τη χρήση της τεχνο-
λογίας. Μέχρι τότε, η τεχνολογία αντιμετωπιζόταν με δυσαρέ-
σκεια από τον θεατρικό κόσμο.
_Παρευρεθήκατε στην απονομή των βραβείων Όσκαρ και τις δύο 
φορές που ήσασταν υποψήφιος για βραβείο;
Ναι, ήμουν εκεί και τις δύο φορές.
_Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για εσάς;
Ήταν δύο πολύ διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ τους. Την πρώ-
τη φορά ήμουν ευτυχισμένος και πολύ αφελής, επειδή ήμουν 
νεότερος και βρισκόμουν στο ξεκίνημα της καριέρας μου. Τη 
δεύτερη φορά είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχουν τερά-
στιες διαφημιστικές καμπάνιες για να σε κάνουν να κερδίσεις 
μια υποψηφιότητα και πλέον το γνώριζα καλύτερα. Στην πρώ-
τη μου υποψηφιότητα δεν το γνώριζα καθόλου, ήταν μια εντε-
λώς αφελής, ευχάριστη εμπειρία. Εκείνη την εποχή, άλλωστε, 
δεν ξοδεύονταν τόσο πολλά χρήματα στο lobbying, στην προ-
ώθηση ενός ηθοποιού. Τη δεύτερη φορά ίσως δεν ίσχυε αυτό 
για τη δική μου ταινία, που ήταν μια μικρή, τοσοδούλα ται-
νία, αλλά το έβλεπα να συμβαίνει γύρω μου. Έτσι, την πρώ-
τη φορά υπήρχε αυτή η αφελής, γλυκιά εμπειρία, ενώ από την 
άλλη, η δεύτερη φορά ήταν μια ευχάριστη αλλά πολύ μπερδε-
μένη κατάσταση, επειδή πλέον μπορούσα να ακούσω τη φωνή 
της διαφήμισης.
_Ποιους κινηματογραφικούς χαρακτήρες θα θέλατε οπωσδήποτε 
να υποδυθείτε;
Δεν σκέφτομαι ποτέ τους χαρακτήρες. Σκέφτομαι ολόκληρη 
την ταινία. Όταν δω μια ταινία που θαυμάζω, τότε ναι, μπορεί 
μερικές φορές να νιώσω επαγγελματική ζήλια και να σκεφτώ 
ότι θα ήθελα να ήμουν κι εγώ μέρος αυτής της ταινίας.
_Έχετε υποδυθεί τον Ιησού Χριστό. Μέσα από τον συγκεκριμένο 
ρόλο σας, ανακαλύψατε άγνωστες πτυχές εκείνου;
«Εκείνος»... Δεν ξέρω τι σημαίνει «εκείνος». Πιθανόν να ανα-
κάλυψα άγνωστες πλευρές του εαυτού μου. Δεν έχω ιδέα για 
τον Ιησού Χριστό.
_Ήταν μια δύσκολη κατάσταση για σας;
Με ποια έννοια δύσκολη;
_Δεν είναι εύκολο πράγμα να υποδυθεί κανείς τον Χριστό...
Η κεντρική ιδέα της ταινίας είναι ότι πρόκειται για έναν 
άνθρωπο που έχει επιδράσει στους άλλους. Και είναι άνθρω-
πος. Γι’ αυτό, δεν είχα την ευθύνη να υποδυθώ τον Χριστό 
γενικώς, αλλά τον Χριστό της συγκεκριμένης ιστορίας. Ο οποί-
ος είναι ένας από τους πολλούς Χριστούς, όχι όμως «ο» Χρι-
στός, ο ένας και μοναδικός. Επομένως, είμαι ελεύθερος από 
αυτό. Μάλιστα, όταν προετοιμαζόμουν για το ρόλο, το μεγαλύ-
τερο μέρος της προετοιμασίας μου είχε να κάνει με την προ-
σπάθειά μου να εξαλείψω τις προσδοκίες αυτές και όχι να τις 
ενισχύσω.
_Προέρχεστε από μεγάλη οικογένεια. Ο πατέρας σας ήταν χει-
ρουργός και έχετε επτά αδέρφια, τα περισσότερα από τα οποία 
ασχολήθηκαν με την ιατρική.
Ναι, τα περισσότερα από αυτά. Είχα δύο αδερφούς, από τους 
οποίους ο ένας έγινε γιατρός και ο άλλος δικηγόρος, καθώς και 
πέντε αδερφές, που έγιναν όλες τους νοσοκόμες.

cinematographic career. It made me an actor, it 
shaped my whole life. I truly can’t say what it offers to 
culture. We were a group of people who started out 
very simply, at a time when the centre of New York 
was very culturally active. I believe that we introduced 
some innovative ideas with our work, and through 
the use of technology. Up to then, the theatrical world 
regarded technology with suspicion.
_Did you attend the Academy award ceremony both 
times you were nominated for an award?
Yes, I was there both times.
_How was that experience for you?
Actually, it was two very different experiences. The 
first time I was happy and very naïve, because I was 
younger and at the start of my career. Many things 
had changed the second time around. There are tre-
mendous advertising campaigns that earn you a nom-
ination, and this time I was more aware of this. At 
my first nomination, I had no idea, it was an entirely 
naïve, pleasant experience. Besides, at the time, not 
that much money was put into lobbying, into pro-
moting a specific actor. The second time, this did not 
apply to my film, which was a small, tiny little mov-
ie, but I could see it happening all around me. What 
I mean is that the first time was a naïve, sweet expe-
rience, while the second time was a pleasant but very 
confused situation, because I could hear the voice of 
advertising.
_Which film characters would you definitely like to 
play?
I never think of the characters. I think of the film as a 
whole. When I see a film I admire, then yes,  
I might sometimes feel some professional jealousy 
and wish that I was part of that film, too.
_You have played Jesus Christ. Did you discover any 
unknown aspects of Him through that role?
’Him’… I don’t know what ‘Him’ means. I might 
have discovered unknown aspects of myself.  
I have no idea about Jesus.
_Was it a difficult situation for you?
Difficult in what sense?
_It’s not an easy thing to play Jesus…
The main concept of the film is that he was a man 
who influenced others. And that he was human. 
Thus, I was not responsible for playing Christ in gen-
eral, but that Christ of that particular story. Who is 
one of many Christs, but not ‘the’ Christ, the one 
and only. Therefore I was free of that burden. In fact, 
when I was preparing for the role, the majority of 
my preparation had to do with an effort to eliminate 
those expectations, rather than reinforce them.
_You come from a large family. Your father was a 
surgeon, and you have seven siblings, most of which 
went into medicine themselves.
Yes, most of them did. I had two brothers, one of 
whom became a doctor and the other a lawyer, and 
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_Προλαβαίνετε να τους βλέπετε;
Ναι, μερικές φορές.
_Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια, με τόσο πολλά αδέρφια;
Ένα χάος. Οι γονείς μου εργάζονταν ταυτόχρονα και έλειπαν 
πολλές ώρες. Με μεγάλωσαν οι αδερφές μου, επειδή οι γονείς 
μου δεν βρίσκονταν ποτέ στο σπίτι. Επιπλέον, από πολύ 
μικρός έμαθα να μαγειρεύω, να ράβω, όλα τα πράγματα που 
έπρεπε να ξέρω για να μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου.
_Έχετε υποδυθεί έναν ποιητή, τον Τομ Έλιοτ, αλλά και τον «κακό» 
σε αρκετές περιπτώσεις. Ποιο από τα δύο είναι πιο ενδιαφέρον;
Για τους «κακούς» δεν ξέρω αν μπορώ να το αναλύσω...  
Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, των οποίων η οπτική γωνία 
δεν είναι η συνηθισμένη και ξεφεύγει από το mainstream, για-
τί εκείνοι έχουν τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες. Με ελκύουν 
οι ιστορίες που με βγάζουν από τον εαυτό μου, που με εξά-
πτουν. Οι ιστορίες που δεν συμβαίνουν στον οποιονδήποτε. 
Αυτές τις καταστάσεις αναζητώ. Μπορεί να μην πρόκειται για 
τη δική μου ιστορία, αλλά γίνεται δική μου παρατηρώντας την. 
Γι’ αυτό, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο του 
κόσμου, εγκληματίες, παρανοϊκοί, κακοί άνθρωποι, μερικές 

Οι γονείς του καλύτερου φίλου που είχα όταν 
ήμουν μικρός, κατάγονταν από την Ελλάδα. Έτσι 
μεγάλωσα με την ελληνοαμερικανική εμπειρία 

The parents of by best childhood friend were 
Greek. So I grew up with the Greek-American 
experience

Συνέντευξη — Interview

five sisters, all of whom became nurses.
_Do you get a chance to see them?
Yes, sometimes.
_What was your childhood like, with so many 
siblings?
Chaos. Both of my parents worked and were away 
for many hours. I was raised by my sisters, because 
my parents were never at home. Also, I learnt to 
cook and sew at a very young age, I learnt everything 
I needed to look after myself.
_You have played a poet, Tom Eliot, but also the 
“bad guy” in many films. Which of the two is more 
interesting?
I don’t know if I can analyze the thing about the ‘bad 
guys’… I am interested in people whose perspec-
tive is out of the ordinary, is not mainstream think-
ing, because they have the most interesting stories. 
I am attracted to stories that take me out of myself, 
that intrigue me. Stories that don’t happen to just 
anybody. I seek out situations like that. It may not 
be my story, but it becomes mine through observa-
tion. That’s why I believe that marginalized people, 
criminals, lunatics, bad people, sometimes have a 
more interesting perspective. So, as a fantasy, play-
ing the ‘bad guys’ is interesting. However, the role of 
‘bad guy’ is not so interesting, because it’s not a real 
person, a character with structure, but simply a trick. 
Therefore, I can’t say that I love playing the ‘bad 
guy’, because it is a function. I don’t like that func-
tion, but I also recognize that the ‘bad guys’ I am 

asked to play are characters with powerful passions, 
who are not afraid of punishment. They are not 
puritans, they are emotionalists. And I like that.
_Did you know anything about Greek cinema or the 
Thessaloniki Film Festival before you visited it?
You know, several years ago I made a film in which I 
played a Greek Jew from Thessaloniki. My character 
was based on a real person, Salamo Arouch, who was 
interred in concentration camps and entered boxing 
matches there. That was one of the reasons why he 
survived. He lives in Israel today. That was my con-
nection to Thessaloniki, because I read a lot about 
the Jewish community that lived here while  
I was preparing for the role. Also, when I was prepar-
ing for a film that was eventually never made,  
I studied the history of the Balkan wars intensively. 
Consequently, I know a few things about the area. 
However, I don’t know anything about Greek cin-
ema, except for the films of Theo Angelopoulos. My 
knowledge stops there.
_Did you have any contact with Greeks as a child or 
later?
The parents of by best childhood friend were Greek. 
So I grew up with the Greek-American experience! 
In fact, because my own family was so big, when 
I was 6-7 years old I used to practically live at the 
Greek-Americans’ home. I had my own bedroom, 
I slept there, I ate there, I peeled potatoes for their 
restaurant, I helped in the store, I ate there all the 
time…  
I remember that I was sort of in love with my friend’s 
mother, who was very sexy! Other women used to 
shave their armpits then. But she didn’t, because she 
was Greek. That seemed so sexy to me! And she was 
very beautiful.
_Do you still have memories from that time?
Oh yes, they have stayed with me. Besides, my 
friend’s mother used to make wonderful desserts and 
a fantastic sour soup. It had lemon in it, and rice… 
I hope you know which one I mean! I loved it when I 
was little. It had a strange taste, but I grew to love it, 
because I loved her!
_She was the first Greek woman you met.  What do 
you think of modern Greek women?
I’m a married man you know, so I just watch! I can 
only observe. Greek women are beautiful. Especially 
in Thessaloniki, I saw many beautiful women. They 
seem very warm and strong. Are they really like that?

παρά μόνο τον κινηματογράφο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Οι γνώσεις 
μου εξαντλούνται εκεί.
_Με Έλληνες είχατε κάποιες σχέσεις στα παιδικά σας χρόνια ή αργότερα;
Οι γονείς του καλύτερου φίλου που είχα όταν ήμουν μικρός, κατάγο-
νταν από την Ελλάδα. Έτσι, μεγάλωσα με την ελληνοαμερικανική εμπει-
ρία! Επειδή μάλιστα η οικογένειά μου ήταν πολυάριθμη, όταν ήμουν 6-7 
ετών ουσιαστικά ζούσα στο σπίτι των Ελληνοαμερικανών. Είχα το δικό 
μου υπνοδωμάτιο, κοιμόμουν εκεί, έτρωγα εκεί, ξεφλούδιζα πατάτες για 
το εστιατόριο που είχαν, βοηθούσα στο μαγαζί, έτρωγα συνεχώς εκεί... 
Θυμάμαι ότι κατά κάποιον τρόπο ήμουν ερωτευμένος με τη μητέρα του 
φίλου μου, που ήταν πολύ σέξι! Εκείνη την εποχή, οι άλλες γυναίκες ξύρι-
ζαν τις μασχάλες τους. Εκείνη όμως δεν το έκανε, επειδή ήταν Ελληνίδα. 
Και αυτό μου φαινόταν τόσο σέξι! Και ήταν πολύ όμορφη.
_Οι αναμνήσεις εκείνης της εποχής σας ακολουθούν ακόμα;
Ναι, έχουν μείνει μαζί μου. Επιπλέον, η μητέρα του φίλου μου έκανε υπέ-
ροχα επιδόρπια και μια υπέροχη ξινή σούπα. Είχε μέσα λεμόνι, ρύζι... 
Ελπίζω να καταλαβαίνετε ποιο φαγητό εννοώ! Μου άρεσε πολύ όταν 
ήμουν μικρός. Είχε παράξενη γεύση, αλλά σιγά - σιγά την αγάπησα, επει-
δή αγαπούσα και την ίδια!
Εκείνη ήταν η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα που γνωρίσατε. Πώς σας φάνηκαν οι 
σύγχρονες Ελληνίδες;
Ξέρετε, είμαι παντρεμένος, γι’ αυτό απλώς βλέπω! Μπορώ μόνο να βλέ-
πω. Είναι ωραίες οι Ελληνίδες. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είδα πολλές 
όμορφες γυναίκες. Μοιάζουν πολύ ζεστές και δυνατές. Είναι όντως έτσι;.

Ο Willem Dafoe κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης 
του στη Θεσσαλονίκη 
με τον δημοσιογράφο 
Λευθέρη Πλακίδα.

Willem Dafoe during his 
visit at Thessaloniki, 
with Lefteris Plakidas, 
journalist.

φορές έχουν πιο ενδιαφέρουσα οπτική γωνία. Ως φαντασίω-
ση, λοιπόν, το να παίζω τους «κακούς» έχει ενδιαφέρον. Ωστό-
σο, συχνά ο ρόλος του «κακού» δεν είναι τόσο ενδιαφέρων, 
επειδή δεν πρόκειται για αληθινό άνθρωπο, για χαρακτήρα με 
δομή, αλλά για ένα τέχνασμα. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι 
λατρεύω να παίζω τους «κακούς», γιατί πρόκειται για μια λει-
τουργία. Δεν μου αρέσει αυτή η λειτουργία, εντούτοις πολλές 
φορές αναγνωρίζω στους «κακούς» που μου προσφέρουν να 
παίξω, ότι είναι χαρακτήρες που έχουν ισχυρά πάθη και που 
δεν φοβούνται την τιμωρία. Δεν είναι πουριτανοί, είναι συναι-
σθηματικοί. Και αυτό μου αρέσει.
_Γνωρίζατε κάτι για τον ελληνικό κινηματογράφο ή για το Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πριν να το επισκεφθείτε;
Ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια είχα γυρίσει μία ταινία, στην 
οποία υποδυόμουν έναν Ελληνοεβραίο από τη Θεσσαλονί-
κη. Ο χαρακτήρας μου βασιζόταν σ’ ένα πραγματικό πρόσω-
πο, τον Σάλαμο Αρούχ, που είχε οδηγηθεί στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και έδινε αγώνες πυγμαχίας εκεί. Αυτός ήταν 
και ένας από τους λόγους χάρη στους οποίους επιβίωσε. Σήμε-
ρα, ζει στο Ισραήλ. Αυτή ήταν η σύνδεσή μου με τη Θεσσαλο-
νίκη, επειδή κατά την προετοιμασία μου για το ρόλο διάβα-
σα πολύ για την εβραϊκή κοινότητα που ζούσε εδώ. Επιπλέ-
ον, όταν ετοιμαζόμουν για μια ταινία που τελικά δεν γυρίστηκε 
ποτέ, μελέτησα πολύ την ιστορία των Βαλκανικών πολέμων. 
Κατά συνέπεια, γνωρίζω κάποια πράγματα για την περιοχή 
σας. Για τον ελληνικό κινηματογράφο, όμως, δεν γνωρίζω κάτι, 
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Folli Follie 

Προσιτή πολυτέλεια στο πνεύμα της μόδας 

AFFORDABLE 
LUXURY
in thE spiRit 
OF fashion 

Παρουσίαση — Success story
By Valia Barbatiotis

Μ ια διαχρονική φιλοσοφία με την υπογρα-
φή της Folli Follie, της εταιρείας κοσμημά-
των, ρολογιών και αξεσουάρ που διέπρε-

ψε στο πέρασμα του χρόνου και καθιερώθηκε ως brand 
διεθνούς βεληνεκούς. Από το 1982 που άνοιξε το πρώ-
το της κατάστημα στην Αθήνα, η Folli Follie έχει χαρά-
ξει δυναμικά την πορεία της προς την επιτυχία, επι-
τυγχάνοντας πρωτοφανή, για τα ελληνικά δεδομένα, 
παγκόσμια επέκταση: αυτή τη στιγμή δραστηριοποιεί-
ται σε 25 χώρες με περισσότερα από 380 σημεία πώλη-
σης ανά τον κόσμο έχοντας παρουσία στους πιο γνω-
στούς εμπορικούς δρόμους των πιο κοσμοπολίτικων 
πόλεων του κόσμου! 

Η φιλοσοφία & το όραμα
Όλες οι σειρές κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ Folli 
Follie συμπληρώνουν η μία την άλλη, προσφέροντας μια 
«ολοκληρωμένη πρόταση μόδας» και παρέχοντας ταυτό-
χρονα μια σύγχρονη, εναλλακτική και φρέσκια εμπειρία 
στους καταναλωτές ανά τον κόσμο. Έτσι ενσαρκώνεται 
το όραμα της εταιρείας να καθιερώσει το λογότυπο Folli 
Follie σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας το brand 
ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και κορυφαία στην 
προτίμηση του αγοραστικού κοινού διεθνώς.

Η αρχή της ιστορίας
Επιστρέφοντας από την Ιταλία όπου είχαν ζήσει χρό-
νια, ο Δημήτρης και η Καίτη Κουτσολιούτσου απο-
φασίζουν το 1982 να ανοίξουν ένα κατάστημα με 
κοσμήματα στο κέντρο της Αθήνας, προτείνοντας σε 
ένα ευρύ κοινό όμορφα σχεδιασμένες δημιουργίες 
με προσεγμένα υλικά πλην όμως σε προσιτές τιμές. 
Σύντομα, το ένα κατάστημα διαδέχεται το άλλο και οι 
ιδρυτές της Folli Follie ανοίγουν «πλώρη» για το εξω-
τερικό, ενώ δέκα χρόνια μετά εισέρχεται στην εται-
ρεία και ο υιός της οικογένειας, Τζώρτζης Κουτσο-
λιούτσος, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στην 
εξέλιξη της Folli Follie. Η εταιρεία αποκτά φήμη για 
τη διαχρονική κομψότητα που συνοδεύει το κάθε 
κόσμημα, σε απόλυτη συμφωνία όμως με τις εκάστο-
τε τάσεις της μόδας. Στο πέρασμα των χρόνων λαν-
σάρονται και τα πρώτα γυναικεία και ανδρικά ρολό-
για, ενώ η διεθνής σχεδιαστική ομάδα της εταιρείας 
εμπλουτίζει την γκάμα των προϊόντων της Folli Follie 
και με μοντέρνες συλλογές αξεσουάρ. Έτσι, χάρη στις 
ξεχωριστές προτάσεις της κάθε σεζόν, η Folli Follie 
καταφέρνει να εδραιωθεί στις αγοραστικές μας συνή-
θειες ως πλέον αγαπημένη μάρκα, ενώ μέσα σε λιγό-
τερο από τριάντα χρόνια, εξελίσσεται σε όμιλο εται-
ρειών, έναν από τους ισχυρότερους της χώρας μας.

Ο δρόμος προς την κορυφή
Ιαπωνία, Νέα Υόρκη, Χαβάη, Γκουάμ, Κίνα, Μακάο... 
Και το ταξίδι συνεχίζεται. Το 1997 όπως ήταν αναμε-
νόμενο η εταιρεία μπαίνει στο Χρηματιστήριο Αξι-
ών Αθηνών με τις καλύτερες προδιαγραφές, όπου και 
παραμένει μέχρι και σήμερα. Το τέλος του αιώνα τη 

a 
timeless philosophy with the 
signature of Folli Follie, the jew-
ellery, watches and accessories 

brand that has distinguished itself over 
time and has become an internation-
al brand. Since 1982, when it opened 
its first store in Athens, Folli Follie has 
steered its way towards success, achiev-
ing unprecedented global expansion for 
the Greek standards; it currently oper-
ates in 25 countries, with more than 380 
points of sale around the world and has 
a presence in the most famous shopping 
streets of the most cosmopolitan cities in 
the world. 

The philosophy & vision
All Folli Follie jewellery, watches and 
accessories lines complement each other, 
offering a “full fashion concept” while 
providing a modern, alternative and 
fresh experience to consumers all over 
the world. This is the companie’s vision, 
to establish the Folli Follie logo on a 
global level, making the brand one of the 
most recognizable and desirable ones for 
consumers internationally.

The history
Returning from Italy where they had 
lived for years, Dimitris and Ketty Kout-
solioutsos decided in 1982 to open a 
jewellery store in the centre of  
Athens, appealing to a broad target 
group with beautifully designed cre-
ations using high quality materials, 
at affordable prices. Soon, one store 
opened after another, and the founders 
of Folli Follie set sail for foreign mar-
kets, while ten years later the family’s 
son, Tzortzis Koutsolioutsos, joined the 
company and contributed significant-
ly to the development of Folli Follie. 
The company gained a reputation for 
the timeless elegance that qualifies each 
item of jewellery, in line with the latest 
fashion trends. Over time, Folli Follie 
launched the men’s and women’s watch 
collections, while the company’s design 
team also enriched the range of prod-
ucts with modern accessory lines. Thus, 
thanks to its unique proposals each sea-
son, Folli Follie soon became established 
as a beloved brand for consumers, and 
evolved into one of the most powerful 
Groups of Companies in Greece, within 
less than thirty years.

01
02

01. Βραδινό 
τσαντάκι από 
τη συλλογή “All 
that Jazz” για 
το Φθινόπωρο/
Χειμώνα 2009-
2010 

02. Ρολόι Urban 
Spin Deluxe

01. Evening 
cluch from the 
“All that Jazz” 
Autumn/Winter 
2009-2010 
collection.

02. Urban Spin 
Deluxe watch
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Χάρη στις ξεχωριστές προτάσεις της 
κάθε σεζόν, η Folli Follie έχει εδραιωθεί 
στις αγοραστικές μας συνήθειες ως η 
πλέον αγαπημένη μάρκα

Τhanks to its unique proposals each 
season, Folli Follie soon has established 
itself as a beloved brand

Αυτή τη στιγμή 
δραστηριοποιείται 
σε 25 χώρες με 
περισσότερα από 
380 σημεία πώλησης 
ανά τον κόσμο και 
παρουσία στους πιο 
γνωστούς εμπορικούς 
δρόμους των πιο 
κοσμοπολίτικων 
πόλεων του κόσμου. 
Άποψη από τα 
καταστήματα Folli 
Follie στο Παρίσι (01), 
στο Πεκίνο (07).

It currently operates 
in 25 countries, with 
more than 380 points 
of sale throughout the 
world and a presence 
in the most famous 
shopping streets of 
the most cosmopolitan 
cities in the world. 
Folli Follie in Paris 
(01), in Beijing (07).

04. Τσάντα Pearl Jazz, 05. Ρολόι Urban Spin, 
06. Κολιέ All that Jazz

04. Pearl Jazz handbag, 05. Urban Spin 
watch, 06. All that Jazz necklace

βρίσκει με δύο νέες θυγατρικές, σε Γαλλία και Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, γεγονός το οποίο προσθέτει αίγλη, νέα 
σημεία πώλησης και εδραιώνει στις σημαντικές αγο-
ρές της Ευρώπης το όνομα Folli Follie. Οι δρόμοι της 
επιτυχίας ανοίγουν μπροστά σε αυτή τη θαυματουρ-
γή επιχείρηση που δεν «εφησυχάζει» με τίποτα και με 
μελετημένες κινήσεις εδραιώνεται ανάμεσα στα κυρί-
αρχα ονόματα του διεθνούς εμπορίου. Η εταιρεία 
αποκτά ισχύ ομίλου, μιας και εξαγοράζει τα Ελληνι-
κά Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών και το διάση-
μο βρετανικό οίκο κοσμημάτων, Links of London, ενώ 
τελευταίο της «απόκτημα» είναι η Elmec Sport. Και 
μάλλον δεν θα σταματήσει εδώ...

Η θέση της σήμερα
Σήμερα η Folli Follie δίνει το ηχηρό «παρών» με περισ-
σότερα από 380 καταστήματα και σημεία πώλησης 
σε ολόκληρο τον κόσμο και δη στους πιο εμπορι-
κούς δρόμους μεγάλων πόλεων όπως το Ντουμπάι, η 
Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Τόκιο, η Σεούλ, 
η Χονολουλού κ.ά.., ενώ τα προϊόντα της διατίθενται 
και σε γνωστά πολυκαταστήματα, σε αναρίθμητα Duty 
Free Shops αεροδρομίων ανά τον κόσμο, καθώς επίσης 
και στις πτήσεις των 35 κυριότερων αεροπορικών εται-
ρειών. Η Folli Follie άλλωστε απευθύνεται σε γυναίκες 
και άντρες που λατρεύουν τη μόδα, σε ανθρώπους που 
αγαπούν το ωραίο και έχοντας θέσει υψηλά τον πήχυ, 
προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς. Μια εταιρεία αλη-
θινό πρότυπο με το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο 
σε όλο του το μεγαλείο!

The road to the top
Japan, New York, Hawaii, Guam, China, Macao… 
And the journey continues. Concequently, in 
1997 the company was listed at the Athens Stock 
Exchange, and continues until today. The end of 
the century found it with two new subsidiaries, in 
France and the United Kingdom, adding prestige 
and new points of sale, and establishing the Folli 
Follie brand in the most important European mar-
kets. The roads to success open ahead of this mirac-
ulous enterprise that never ceases to innovate and is 
strategically placed among the top names of inter-
national trade. The company has gained the power 
of a Group of Companies through the acquisition 
of Hellenic Duty Free Shops and the famous brit-
ish jewellery house, Links of London, while Elmec 
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Sport is its latest acquisition. And the company will 
probably not stop here…

Folli Follie today
The company currently has a dynamic pres-
ence with more than 380 stores and points of sale 
around the world, particulary in the most commer-
cial streets of big cities such as Dubai, New York, 
Paris, London, Tokyo, Seoul, Honolulu, etc; its 
products are available in well-known department 
stores, several Duty Free Shops in airports around 
the world, as well as in-flight in 35 major airlines. 
Besides, Folli Follie is addressed to men and wom-
en who love fashion, to people who admire beau-
ty, and having set very high standards, the compa-
ny strives to improve continuously. A truly iconic 
company, with the Greek entrepreneurial spirit at 
its best!

08. Ανδρικός 
χρονογράφος Olyteus, 
09. Κολιέ Stardust, 
10. Συλλεκτικά βραχιόλια 
με φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα Folli Follie-
Save the Children
11. Άποψη από το 
κατάστημα Folli Follie  
στο Μακάο
08. Olyteus men’s 
chronograph  
09. Stardust necklace
10. Folli Follie-Save the 
Children Limited Edition 
bracelets  
11. Folli Follie in Macao

11

Όλες οι σειρές κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ 
Folli Follie συμπληρώνουν η μία την άλλη, 
προσφέροντας μια «ολοκληρωμένη πρόταση μόδας» 

All Folli Follie jewellery, watches and accessories 
complement each other, offering a “full fashion concept”

08
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10



Photos
ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ

(EFFEX +)

Styling
ΕΛΕΝΑ ΤρΙΚΑΛΙώΤΗ

(EFFEX +)

Μake up – Mαλλιά 
PoPi Brentmar

 (EFFEX +) 

Bοηθός Φωτογράφου 
ΓΙώρΓΟς ςΓΟΥρΟς 

(EFFEX +)

Μοντέλα 
ΝΤΑϊΑΝΑ ΙΓρΟπΟΥΛΟΥ

πΑΝΑΓΙώΤΗς ςΙΜΟπΟΥΛΟς
 (ACE MODELS)

ΝταϊαΝα: τόπ, σακακι & βερμόύδα (RAXEVSKY)   >   παπόύτσια Boutigue 9  
(ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ)   >   Γύαλια givenchy (DERIGO)

CATCH
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ME IF 
YOU 
CAN

CATCH

πρόΗΓόύμεΝΗ αριστερΗ σελιδα 
ΝταϊαΝα: ταΓιερ, τσαΝτα (RAXEVSKY)   >     

 Γύαλια escada (DERIGO)   >   παπόύτσια (JB MΠΟΥΡΝΑΖΟΣ)
παΝαΓιώτΗσ: ζιβαΓκό, κόστόύμι ζώΝΗ όλα Ηugo (HUGO BOSS STORES)   >   

παπόύτσια (JB MΠΟΥΡΝΑΖΟΣ)   >   Γύαλια Jean Paul gaultier (DΕRIGO)   

πρόΗΓόύμεΝΗ δεΞια σελιδα 
ΝταϊαΝα: μπλόύζα σακακι φόύστα (RAXEVSKY)   >      

KόσμΗματα (VISSETTI)   >   παπόύτσια (ΝΙΝΕ WEST) 
παΝαΓιώτΗσ: παΝτελόΝι amigi morini, πόύκαμισό Paul & sharK, v-necK 

John smedley, σακακι sidi (ΟΛΑ LENTZOS)   >   ρόλόϊ emPorio armani 
(SYMBOL HELLAS)   >   παπόύτσια magnani (KAΛΟΓΗΡΟΥ)  

αριστερΗ σελιδα
ΝταϊαΝα: φόρεμα Boss BlacK (HUGO BOSS STORES)   >     

Γόβεσ(JB ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ)   >   κόσμΗματα (VISSETTI)
παΝαΓιώτΗσ: πόύκαμισό, παπιΓιόΝ, tuxedo, 

μαΝικετόκόύμπα (ΟΛΑ GLOU)   >   παπόύτσια (JB ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ)



ME IF 
YOU 
CAN

CATCH

παΝαΓιώτΗσ: πόύκαμισό & Γραβατα (OXFORD COMPANY)
>   τζΗΝ μαύρό (WRANGLER)   >   δερματιΝό JacKet (GLOU)  
>   μπότακια (HUSH PUPPIES)

εύχαριστόύμε τΗ βακαρ αε Για τΗΝ παραχώρΗσΗ τόύ 
Νεόύ saaB 9-3x crossover και τό hilton ατΗεΝs Για τΗΝ 
εΞαιρετικΗ φιλόΞεΝια τόύ.

ntaϊana: JacKet & φόύστα βoss BlacK
(HUGO BOSS STORES)   >   Γόβεσ (NINE WEST)



HOTELS
BOUTIQUE
avantgarde & inspiring

H επιλογή ενος ξενοδοχειου με 
ςτυλ και αποψή ςτή διακοςμήςή  
και με διαφορετικο – ςυνήθως 
-  μοντερνο ςχεδιαςμο δεν ειναι 
πλεον μοδα για λιγους. ειναι 
ή αναγκή να επιλεξουμε για τή 
διαμονή μας, ειτε προκειται για ταξιδι 
αναψυχής ειτε για επαγγελματικους 
λογους ενα χωρο ξεκουραςής 
με ήρεμα χρωματα, διακριτικους 
φωτιςμους και πολιτιςμενους 
ήχους. εμεις διαλεξαμε μερικα απο 
τα πιο αντιπροςωπευτικα του ειδους 
που ςυνδυαζουν τή διαφορετική 
αιςθήτική με τήν οχι υψήλή τιμή. 
καλή διαμονή.

ThE sElEcTIOn Of a sTylIsh and 
IndIvIdUally-dEsIgnEd hOTEl wITh a 
UnIQUE mOdErn TakE Is nO lOngEr 
fashIOn fOr ThE fEw. IT Is ThE nEEd 
TO chOOsE a placE Of rEsT, wITh 
calmIng cOlOUrs, dIscrEET lIghTIng 
and cIvIlIzEd sOUnds fOr OUr 
accOmmOdaTIOn, whEThEr TravEllIng 
fOr BUsInEss Or fOr plEasUrE. wE havE 
sElEcTEd sOmE Of ThE rEprEsEnTaTIvE 
hOTEls Of ThIs kInd, whIch cOmBInE 
OrIgInal aEsThETIcs wITh affOrdaBlE 
prIcEs. EnjOy yOUr sTay!

Πηγή πληροφοριών: www.avantguardehotels.com & www.epoquehotels.com

Eυ ζην — Good Life
By Nikos Bouras
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— Παρίσί
KUBE HOTEL
Η ιστορική του πρόσοψη κρύβει ένα σύμπαν καινοτομίας και υψηλής 
τεχνολογίας: 41 δωμάτια και σουίτες, το Ice Kube (το πρώτο ice bar της 
πόλης), ένα εστιατόριο, ένα lounge bar, 2 αίθουσες προβολής τελευταίας 
τεχνολογίας, καθώς και ένα γυμναστήριο. Αρμονικοί ψηλοτάβανοι χώροι 
εκτείνονται γύρω από μια ανοικτή εσωτερική αυλή, αντικατοπτρίζοντας 
το σύγχρονο περιβάλλον και τη μοντέρνα ατμόσφαιρα. Τα μεγάλα δωμά-
τια του ξενοδοχείου έχουν σχεδιαστεί για το σύγχρονο ταξιδιώτη. Το καθέ-
να διαθέτει ψηφιακό κλειδί, οθόνη τηλεόρασης LCD με κονσόλα πολυμέ-
σων (DVD/CD player), καφετιέρα και άλλα. Τα κρεβάτια φωτίζονται από 
κάτω, δίνοντας την αίσθηση ότι αιωρούνται, πράγμα που ενισχύει τη γενι-
κότερα αίσθηση ευρυχωρίας, καθαρότητας και ηρεμίας. Ίσως το πιο εντυ-
πωσιακό boutique hotel στο Παρίσι. Το Kube είναι η προσωποποίηση του 
Future-Retro.

— Βερολίνο
KU Damm 101 HOTEL
Σύγχρονα και καλαίσθητα όλα τα δωμάτια του Ku Damm 101 Hotel 
είναι επιπλωμένα με καθίσματα γνωστών σχεδιαστών, ενώ ένα πλαστικό 
παιχνίδι σάς χαμογελά στο κατάλευκο μπάνιο, που θυμίζει το μετρό του 
Παρισιού. Όσοι βρίσκονται σε επαγγελματικό ταξίδι θα εκτιμήσουν την 
ασύρματη πρόσβαση υψηλής ταχύτητας LAN του Ku Damm 101 Hotel και 
την εγγύτητά του στο συνεδριακό κέντρο, ενώ όλοι οι επισκέπτες σίγουρα 
θα γοητευθούν από την ηλιόλουστη αίθουσα πρωινού στον 7ο όροφο. 

Hotel Twentyseven Kube Hotel

Ku Damn 101 Hotel

— ΚοΠενΓΧαΓΗ
ξενοδοχειο TwEnTysEvEn
Το Boutique Hotel Twentyseven (Hotel 27) είναι κάτι παραπάνω από ένα 
απλό ξενοδοχείο. Είναι ένας χώρος όπου θα σας περιποιηθούν, όπου θα 
πειραματιστείτε και θα κάνετε νέες ανακαλύψεις. Μπορείτε να απολαύσε-
τε τη ζωή με πολλούς τρόπους: Στο Hotel Twentyseven (Hotel 27) η ζωντά-
νια, η ανακάλυψη νέων τόπων είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Γι΄ αυτό στο 
Hotel Twentyseven (Hotel 27) όλοι βάζουν τα δυνατά τους για να δημιουρ-
γήσουν το ιδανικό περιβάλλον για εσάς: ξεχωριστό, ενδιαφέρον και απλό 
– για να ζείτε τη ζωή έτσι ακριβώς όπως τη θέλετε. Ένα μοναδικό χαρα-
κτηριστικό του ξενοδοχείου είναι ότι στην τιμή περιλαμβάνεται πρωινό, 
καφέδες, πρόσβαση WiFi και ελαφρύ δείπνο! Όλα τα δωμάτια του Hotel 
Twentyseven (Hotel 27) έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την περίφημη σκαν-
διναβική παράδοση, από κορυφαίους Δανούς σχεδιαστές και αρχιτέκτονες. 
Συνδυάζοντας άνεση, λειτουργικότητα και φωτεινότητα, αλλά και φρο-
ντίδα για κάθε λεπτομέρεια, τα δωμάτια αυτού του boutique ξενοδοχείου 
χαρίζουν ζεστασιά, άνεση και μοναδική ατμόσφαιρα. Επιλέξτε ένα από τα 
ασύγκριτα πακέτα Live Life του Hotel Twentyseven, απολαύστε τη ζωή στο 
The Wine Room, δοκιμάστε πιάτα και κρασιά από όλο τον κόσμο, χαρείτε 
τα καλύτερα κλασικά και μοριακά ποτά της Σκανδιναβίας στο Honey Ryder 
Cocktail Lounge, και βιώστε μια «δροσερή» εμπειρία στο μοναδικό ICEBAR 
CPH by ICEHOTEL, που κατασκευάζεται αποκλειστικά με πάγο από τον 
ποταμό Torne στη Λαπωνία. Ακόμη και τα μπάνια είναι σχεδιασμένα ώστε 
να σας προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία. Ελάτε στο Hotel Twentyseven 
(Hotel 27) και εξερευνήστε την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που βασίζεται σε 
μοναδικές εμπειρίες, ντιζάιν, συναρπαστική άνεση, φιλοξενία και την ιδέα 
μιας ζωής χωρίς πολυπλοκότητα.

— COPENGHAG
HoTEl TwEnTysEvEn
Boutique Hotel Twentyseven (Hotel 27) is much 
more than just a hotel. It is a place to be pam-
pered, experiment and a place to discover. Life 
can be enjoyed in many ways: At Hotel Twenty-
seven (Hotel 27) feeling alive and tasting a new 
city is the spice of life. That is why at Hotel Twen-
tyseven (Hotel 27) everybody does its best to cre-
ate setting that is just right for you: distinctive, 
stimulating, and straightforward – so that you may 
live life as you wish. Furthermore, as a unique fea-
ture of the hotel, at you will enjoy complimentary 
breakfast, coffees, WIFI and light supper! All the 
rooms in Hotel Twentyseven (Hotel 27) have been 
designed in the famous Scandinavian tradition by 
leading Danish designers and architects. Combin-
ing comfort, functionality and light, the rooms in 
this boutique hotel have a sense of detail that pro-
vides warmth, comfort and atmosphere. Check in 
with one of the incomparable Live Life-packages 
of Hotel Twentyseven; indulge in life in The Wine 
Room, experience food and wine from all over the 
world; enjoy the best classical and molecular drinks 
served in Scandinavia in the Honey Ryder Cock-
tail Lounge and get an extra-cool experience in the 
extraordinary ICEBAR CPH by ICEHOTEL, built 
uniquely with ice from the Torne-river in Lapland. 
Even the restrooms are designed to give you an 
extraordinary experience. Come at Hotel Twenty-
seven (Hotel 27) and explore the particular atmo-
sphere based on unique experiences, living design, 
captivating comfort, hospitality, and an uncompli-
cated life.
 Longangstraede 27 1468 Copenhagen K

— PARIS
KUBE HOTEL
Kube Hotel Paris. Its historic facade hides an innova-
tive and high tech universe: 41 rooms and suites, the 
Ice Kube (the city’s first ice bar), a restaurant, one 
lounge bar, 2 state of art screening rooms as well as a 
gym. Harmonious and loft like spaces spread around 
an open air courtyard reflect its contemporary sur-
roundings and trendy atmosphere. The large bed-
rooms are designed for the modern traveller. Each 
is equipped with digital door openings, LCD screen 
TV with game console (DVD/CD player), coffee 
machine... The beds are lit from beneath, creating 
the illusion of levitation, which definitely adds to the 
overall sense of spaciousness, clarity and calm. Prob-
ably the most sensational boutique hotel in Paris. 
Kube is Future-Retro made real.
 1-5, Passage Ruelle Adjacent à l’Avenue Max Dormoy, 

Paris 75018

— BERLIN
KU Damm 101 HOTEL
Modern and stylish, every room of the Ku Damm 101 
Hotel is furnished with designer chairs, and a rubber 
toy peers back at you from the white-tiled bathroom 
meant to emulate the Paris metro. Business travel-
ers will appreciate the high speed wireless LAN access 
of the Ku Damm 101 Hotel and the proximity to the 
convention center, while everyone will like the sunny 
seventh-floor breakfast room.
 Kurfürstendamm 101 D-10711 Berlin

— ROME
Ripa HOTEL
Since its conception the Ripa Hotel Rome has strived 
to stand apart from the status quo of Roman hotels. 
This boutique hotel has always chosen to make a 
cultural and artistic statement daring to use a mod-
ern minimalist style in a classical city. Breathtaking 
in its simplicity the hotel provides an atmosphere of 
functional luxury in the suggestive and picturesque 
Trastevere district.
 Via degli Orti di Trastevere, 3 Rome 00153
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— ρΩΜΗ
Ripa HOTEL
Από την ίδρυσή του το Ripa Hotel Rome προσπαθεί να ξεχωρίσει από το 
status quo των ξενοδοχείων της Ρώμης. Αυτό το boutique hotel πάντο-
τε επιλέγει να κάνει μια πολιτιστική και καλλιτεχνική δήλωση, τολμώντας 
να χρησιμοποιεί ένα μοντέρνο μινιμαλιστικό στυλ σε μια κλασική πόλη. 
Με απλότητα που κόβει την ανάσα, το ξενοδοχείο παρέχει μια ατμόσφαι-
ρα λειτουργικής πολυτέλειας στην ειδυλλιακή και γραφική συνοικία του 
Trastevere.

— Βενετία
CHarming HousE iQ’s
Το Charmin House της IQ’s, θυγατρικό του DD724 boutique hotel είναι η 
τελευταία τάση στη βενετσιάνικη φιλοξενία. Το IQ’s αποτελείται από 4 
κομψές και πολυτελείς σουίτες που προσφέρουν ιδιαίτερη φροντίδα για 
την άνεση και τη λεπτομέρεια, σε έναν τέλειο συνδυασμό του μοντέρ-
νου με το ιστορικό. Έχουν χρησιμοποιηθεί ζεστά, τολμηρά χρώματα και 
η εκμετάλλευση του χώρου έχει μέγιστο αντίκτυπο σε αυτό το εντυπω-

σιακό γοτθικό Palazzo. Δημιούργημα του αρχιτέκτονα Mauro Mazzolini 
και της ιδιοκτήτριας Chiara Bocchini, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
IQs Charming House είναι ότι προσφέρει σύγχρονη φιλοξενία, την οποία 
συνδυάζει αρμονικά με ένα χαρακτηριστικό βενετσιάνικο περιβάλλον, 
γεμάτο ιστορική και πολιτισμική ελκυστικότητα. Από τα παράθυρα των 
σουιτών μπορεί κανείς να απολαύσει μια υπέροχη θέα του παρακείμε-
νου Palazzo Querini Stampalia. Η επιλογή της τοποθεσίας συνάδει με 
την εστίαση του Charming House στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της 
Βενετίας, όπως άλλωστε γίνεται και με το DD724, του οποίου η εγγύτη-
τα στη Συλλογή Guggenheim είναι ένα από τα βασικά του προτερήμα-
τα. Η αυστηρή επιλογή των επίπλων, χρωμάτων, υφασμάτων και ταπε-
τσαριών που χρησιμοποιούνται συμβαδίζει άψογα με τα χρώματα και 
τις υφές του περιβάλλοντος χώρου. Στο εσωτερικό του IQ’s Charming 
House, η βενετσιάνικη παράδοση και ο σύγχρονος σχεδιασμός συνυπάρ-
χουν, εντυπωσιάζοντας τους φιλοξενούμενους.  

— αΜστερνταΜ
ROEmER HOTEL
Το ξενοδοχείο Roemer, που στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο αρχοντικό 
του 18ου αιώνα, είναι ένα μοντέρνο boutique hotel με καλαίσθητους και 
σύγχρονους εσωτερικούς χώρους. Δύο βήματα από την πολυσύχναστη 
πλατεία Leideseplein, η πρόσοψη του Roemer οδηγεί σε ένα λόμπι και 
cocktail bar σύγχρονου σχεδιασμού, με τζάκι που ζεσταίνει τους φιλοξε-
νούμενους τις κρύες μέρες του χειμώνα. Το λόμπι εκτείνεται προς έναν 
ιδιωτικό κήπο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να απο-
λαύσουν κοκτέιλ, ποτά και ελαφριά γεύματα. Και τα 23 πολυτελή δωμά-
τια του Roemer είναι διακοσμημένα με απαλά παστέλ χρώματα, κλασικά 
χαλιά και υφάσματα, συνδυασμένα με μοντέρνου ντιζάιν έπιπλα. 

— VENICE
CHarming HousE iQs
Q’s Charming House, a sister propertyl of DD724 
boutique hotel, is the newest trend in Venetian 
hospitality. IQ’s consists of 4 stylish and sumptu-
ous suites offering great attention to comfort and 
detail, with a perfect blend of modern and histor-
ic. Warm, daring colours have been employed and 
the space has been utilized to achieve maximum 
effect in this astounding gothic Palazzo. Created by 
architect Mauro Mazzolini and by the owner Chi-
ara Bocchini, the distinctiveness of IQs Charm-
ing House is to offer contemporary hospitality 
and blending it harmoniously with a characteristic 
Venetian setting, loaded with historical and cultur-
al appeal. From the windows of the suites one can 
enjoy a beautiful view of the nearby Palazzo Queri-
ni Stampalia. The choice of the location is consis-
tent with Charming House’s attention to the Vene-
tian modern art scene, as apparent with its DD724, 
whose proximity to the Guggenheim Collection is 
one of its main appeals. The rigorous choice of fur-
niture, colours, fabrics and upholsteries employed 
in the designs are consistent with the hues and tex-
tures of the surrounding environment. Inside IQ’s 
Charming House Venetian tradition and contem-
porary design coexist and amaze its guests.
 Dorsoduro 724 30123 Venice Italy

Ripa Hotel Roemer Hotel

Charming House IQ’s

— AMSTERDAM
ROEmER HOTEL
Housed in a converted 18th-century mansion, 
the Hotel Roemer is a trendy boutique hotel with 
a stylish and modern interior. Just a couple of 
minutes from the vibrant Leideseplein square, 
the brick façade of the Hotel Roemer opens into 
a contemporary-design lobby area and cock-
tail bar, featuring a fireplace to warm our guests 
on chilly days. The lobby extends back to a pri-
vate garden, where guests may unwind and enjoy 
cocktails, drinks and light meals. All of the Hotel 
Roemer’s 23 fine-looking guestrooms are deco-
rated in light pastel color schemes, classically 
patterned carpet and textiles combined with hip 
design furnishings.
 Roemer Visscherstraat 8-10, 1054 EX Amsterdam, The 

Netherlands

— BARCELONA
HOTEL pULiTzER
This Barcelona Hotel is the most popular fashion-
able boutique hotel today in Barcelona. Offers a 
cool elegant design. Barcelona Hotel Pulitzer’s 91 
Rooms offer the latest in hospitality technology. 
Each guestroom provides all the comfort for an 
exceptional stay: satellite TV, DSL Lines, mini-bar, 
and a safe. The Pulitzer Hotel Barcelona houses a 
unique restaurant, Restaurante Pulitzer, where the 
finest plates are served, a very complete library, pri-
vate patio, and a meeting room with business ser-
vices. One of the most attractive characteristics of 
the holiday season is the VISITUP, the rooftop-
bar situated in the attic of the hotel. The bar offers 
a very specialized menu of irresistible fruit cock-
tails with vodka or gin base; a real oasis from where 
to enjoy a relaxed environment, with modern 
rhythms, the best dusks and the most stimulating 
nights of the Barcelonan summer. This hotel has it 
all: charm, warmth, design, location and all of it at 
affordable rates.
 Vergara 8, 08002 Barcelona Spain.

— IBIZA
EL pacHa HOTEL
If you have dreamt of a funky boutique hotel in Ibi-
za, just by the famous Pacha nightclub, you have 
found what you were looking for. Renovated in 2005, 
this contemporary state of the art Ibiza hotel is, with-
out any doubt the trendiest place to stay in Ibiza. 
The main colour scheme throughout the hotel is 
white, the coffee is black, and the sky and sea is blue. 
El Pacha Hotel has a pool, a restaurant and a lounge.
 Ps. Maritimo s/n 07800 Ibiza, Islas Baleares

Eυ ζην — Good Life
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Eυ ζην — Good Life
By Nikos Bouras

— PARIS
THE FivE HoTEl 
The Five Hotel, where Art and Originality come 
with Elegance and Subtlety. Located in a quiet dis-
trict, its glittering façade will fascinate you. When 
you arrive, you will enter into a whole new world… 
The refined atmosphere of the entrance hall of The 
Five Hotel, its design and its colours will enchant 
you. Despite its small size (12m2), the unique 
atmosphere of your room will dazzle you by its cap-
tivating play of light, and by Isabelle Emmerique’s 
unique work with lacquer of China. The fragrance, 
that you’ll have selected, will make you feel relaxed 
and serene. The astonishing nuances of your room 
will make you want to stay forever at this boutique 
hotel The Five Hotel. 
 3 Rue Flatters 75005 Paris France

— ΒαρΚελΩνΗ
HOTEL pULiTzER
Αυτό το ξενοδοχείο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέρνα boutique 
hotels στη Βαρκελώνη σήμερα. Προσφέρει έναν εκλεπτυσμένο, κομ-
ψό σχεδιασμό. Τα 91 δωμάτια του Barcelona Hotel Pulitzer παρέχουν την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας φιλοξενίας. Κάθε δωμάτιο έχει όλες τις 
ανέσεις για μια εξαιρετική διαμονή: δορυφορική τηλεόραση, γραμμές 
DSL, μίνι μπαρ και χρηματοκιβώτιο. Το Barcelona Hotel Pulitzer φιλο-
ξενεί και ένα μοναδικό εστιατόριο, το Restaurante Pulitzer, όπου σερβί-
ρονται εξαιρετικά γεύματα, μια πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη, ιδι-
ωτική αυλή και αίθουσα συσκέψεων με επιχειρηματικές υπηρεσίες. Ένα 
από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά της σεζόν είναι το VISITUP, το 
μπαρ που λειτουργεί στην ταράτσα του ξενοδοχείου. Το μπαρ προσφέ-
ρει έναν εξειδικευμένο κατάλογο με ακαταμάχητα κοκτέιλ φρούτων με 
βότκα ή τζιν, και είναι μια πραγματική όαση όπου θα απολαύσετε ένα 
χαλαρωτικό περιβάλλον με μοντέρνους ρυθμούς, το πιο όμορφα δειλινά 
και τις πιο συναρπαστικές νύχτες της Βαρκελώνης.  Αυτό το ξενοδοχείο 
τα έχει όλα: γοητεία, ζεστασιά, ντιζάιν, καλή θέση, και όλα αυτά σε από-
λυτα προσιτές τιμές.

— ίΜΠίΖα
EL pacHa HOTEL
Εάν έχετε ονειρευτεί ένα φάνκι boutique hotel στην Ίμπιζα, ακριβώς δίπλα 
στο διάσημο κλαμπ Pacha, τότε βρήκατε αυτό που ψάχνατε. Αυτό το από-
λυτα σύγχρονο ξενοδοχείο στην Ίμπιζα, που ανακαινίστηκε το 2005, είναι 
αναμφίβολα ο πιο τρέντι χώρος διαμονής στην Ίμπιζα. Το βασικό χρώμα 
σε ολόκληρο το ξενοδοχείο είναι το λευκό, ο ουρανός και η θάλασσα είναι 
γαλάζια. Το El Pacha διαθέτει πισίνα, εστιατόρια και lounge.

— LONDON
K wEsT HoTEl and spa
The only place to stay in London. Contemporary 
space, clean lines, full service 24/7, without attitude. 
Spa in the city for holistic wellbeing. Great food in 
the Kanteen or room service. King size rooms. Tech-
no facilities including Wireless Internet anywhere. 
Where did you sleep last night? K West London - 
South Beach meets East Village. Bedrooms are subtly 
designed with a soft yet dramatic colour scheme fea-
turing expensive leather, dark wood and suede along-
side stainless steel and sandblasted glass. Laid-back 
and friendly - It all happens here 24/7. The place for 
an informal bite or grooving ‘til dawn! Your choice: 
croissants & chocolate, Caesar & spritzer, Martini 
and Olives. DJs with eclectic sounds. Fire or cactus 
depending on the weather you won’t want to leave…
many don’t.
 Richmond Way London W140AX, England

Hotel Pulitzer

El Pacha Hotel

K West Hotel and Spa

— λονΔίνο
K wEsT HoTEl and spa
Το μόνο μέρος για να μείνετε στο Λονδίνο. Σύγχρονος χώρος, λιτές γραμμές, 
πλήρης 24ωρη εξυπηρέτηση, πάντα με χαμόγελο. Σπα στην πόλη για ολιστι-
κή ευεξία. Εξαιρετικό φαγητό στο Kanteen ή το room service. Μεγάλου μεγέ-
θους δωμάτια. Τεχνολογικές ευκολίες, όπως ασύρματη πρόσβαση στο ίντερ-
νετ από παντού. Πού κοιμηθήκατε χθες βράδυ; K West London – το South 
Beach συναντά το East Village. Τα δωμάτια είναι λιτά σχεδιασμένα με απαλά 
αλλά δραματικά χρώματα, ακριβό δέρμα, σκούρο ξύλο και σουέντ, μαζί με 
ανοξείδωτο ατσάλι και αμμοβολισμένο γυαλί. Χαλαρά και φιλικά – Όλα γίνο-
νται εδώ. Το ιδανικό μέρος για ένα ανεπίσημο γεύμα ή για χορό μέχρι πρω-
ίας! Η επιλογή σας: κρουασάν & σοκολάτα, Caesar’s & αναψυκτικό, Μαρτί-
νι και Ελιές. Djs με εκλεκτικούς ήχους. Τζάκι ή κήπος ανάλογα με τον καιρό 
– δεν θα θέλετε να φύγετε… πολλοί μένουν! 

— ΠAρίσί
THE FivE HoTEl 
Ξενοδοχείο The Five Hotel, όπου η τέχνη και η πρωτοτυπία συναντούν 
την κομψότητα και την απλότητα. Η λαμπερή του πρόσοψη θα σας 
εντυπωσιάσει, ενώ η ήσυχη περιοχή του θα εξασφαλίσει την ηρεμία σας. 
Φτάνοντας, θα μπείτε σε έναν εντελώς νέο κόσμο… Η εκλεπτυσμέ-
νη ατμόσφαιρα του χώρου υποδοχής του The Five Hotel, το ντιζάιν και 
τα χρώματά του θα σας μαγέψουν. Παρά το μικρό του μέγεθος (12 τ.μ.), 
η μοναδική ατμόσφαιρα του δωματίου θα σας αφήσει τις καλύτερες 
εντυπώσεις, χάρη στο σαγηνευτικό φωτισμό και τα μοναδικά έργα της 
Isabelle Emmerique σε κινέζικη λάκα. Το άρωμα του χώρου, το οποίο θα 
επιλέξετε εσείς, θα σας κάνει να νιώσετε χαλαροί και ήρεμοι. Οι εκθαμ-
βωτικές λεπτομέρειες του δωματίου σας θα σας δημιουργήσουν την 
επιθυμία να μείνετε για πάντα στο The Five Hotel. 

The Five Hotel
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Ταξίδι — Travel
By Valia Barbatiotis

mountains
p e l o p o n n e s e

 
Kalavryta, vytina, Dimitsana anD triKala Corinthias are the 4 top Destinations 

this winter. historiCal parts of the peloponnese with natural beauty anD a 
unique magnetiC attraCtion that will win over their visitors forever. 

 
ΚαλαβρυΤα, βυΤίνα, ΔημηΤσανα Καί ΤρίΚαλα Κορίνθίασ είναί οί 

4 Κορυφαίοί προορίσμοί γία αυΤο Τον χείμώνα. ΚομμαΤία ίσΤορίΚα Τησ 
πελοποννησου με φυσίΚη ομορφία Καί μοναΔίΚο υφοσ που μαγνηΤίζουν 

Καί ΚερΔίσουν γία πανΤα Τουσ επίσΚεπΤεσ Τουσ.
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is well worth a visit not only for religious purposes 
but mainly for historical ones. The labarum of the 
greek revolution is kept in the Monastery’s muse-
um. During the german occupation something 
tragic awaited this historical town. on 13 Decem-
ber 1943, time stopped for Kalavryta. The town was 
aflame and 698 citizens of Kalavryta were executed 
by the germans. The monument is grandiose and 
located just outside the town. Despite the tragic his-
tory that the majestic hill symbolizes, the site fills 
greeks citizens with national pride and offers the 
best view of the area. at the Municipal Museum 
of the Kalavryta Holocaust you will also see sever-
al relics of that dark page in history.  This town will 
offer you many stirring moments. The town’s beau-
tiful squares and buildings will entice you to walk 
through them again and again and explore Kalavry-
ta’s enchanting neighbourhoods… 
For winter sports lovers, visits to Kalavryta start 
when the first snow falls and their winter resort 
opens.  The ski resort on the slopes of neraidorachi, 
Chelmos, may not be particularly large and have a 
large variety of slopes, but it reminds visitors of the 
swiss slopes as the imposing mountain offers end-
less pleasure for winter sports fans. you will not find 
the luxury of other resorts here but you will defi-
nitely enjoy the simple and austere beauty of the 
greek countryside. even you are not a ski or snow-
board fan, it is worth visiting the ski resort in order 
to enjoy the landscape and have a coffee or try the 

— Καλάβρυτα
Συναρπαστικά τοπία, δραματική ιστορία και ένα από τα πιο 
αγαπημένα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας. Τα Καλάβρυ-
τα είναι εδώ για να μαγέψουν ακόμη και τους πιο δύσκο-
λους αλλά και απαιτητικούς ταξιδευτές. Διατηρώντας όλα τα 
στοιχεία που ξέρουν ότι κάνουν μοναδική την πόλη τους, οι 
ντόπιοι φροντίζουν να διατηρήσουν ψηλά τη σταθερή αξία 
των Καλαβρύτων ανάμεσα στις ομορφιές της ορεινής Πελο-
ποννήσου. Η ετοιμολογία της λέξης «Καλάβρυτα» σημαίνει 
«Καλά Νερά» και αυτό ακριβώς είναι. Η περιοχή κατακλύζε-
ται από μικρά ή μεγάλα ρυάκια που ομορφαίνουν περισσό-
τερο το σκηνικό. Η ιστορία λέει ότι στη θέση των σημερινών 
Καλαβρύτων ήταν η αρκαδική πόλη Κύναιθα, η οποία λεηλα-
τήθηκε το 220 π.Χ. από τους Αιτωλούς. Το σημερινό όνομα 
το πήραν από την εποχή της Φραγκοκρατίας οπότε και δημι-
ουργήθηκε η βαρωνία των Καλαβρύτων. Τότε χτίστηκε και το 
Κάστρο πάνω από τη πόλη. Τα Καλάβρυτα βρίσκονταν υπό 
βυζαντινή κατοχή από το 1330 μέχρι το 1460 όταν έπεσαν στα 
χέρια των Τούρκων. Λόγω της κατοχής της περιοχής από τους 
Τούρκους στην περιοχή βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα 
σύμβολα της ελληνικής επανάστασης. Το μοναστήρι της Αγί-
ας Λαύρας από το οποίο ξεκίνησε τυπικά η Επανάσταση τον 
Μάρτιο του ΄21. Αξίζει να το επισκεφτείτε όχι μόνο για θρη-
σκευτικούς λόγους αλλά κυρίως για ιστορικούς. Στο μουσείο 
της Μονής, άλλωστε, φυλάσσεται το λάβαρο της ελληνικής 

— Kalavryta
Breathtaking landscapes, a dramatic history and 
one of the most popular ski resorts in greece. Kala-
vryta is here to bewitch even the most difficult and 
demanding travellers. The locals are aware of what 
makes their town unique and ensure that they pre-
serve these valuable elements and keep up the stan-
dards of Kalavryta, which is surrounded by the 
beauties of mountainous peloponnese.   
The word «Kalavryta» means «Good Waters» and 
that is exactly what it is. The area is crossed by
 small and large streams that make the landscape 
even more beautiful.  according to its history, 
the ancient city of Kynetha, which was pillaged in 
220BC by the Aetolians, was located in the area of 
modern-day Kalavryta. Today’s name dates from 
the period of the Frankish occupation when the 
Barony of Kalavryta was established.  That is when 
the Fortress over the town was built. 
Kalavryta was under Byzantine occupation from 
1330 until 1460 when it fell to the Turks. Due to 
the occupation of the area by the Turks, some of 
the most important symbols of the greek revolution 
can be found there. The monastery of agia lavra, 
where the revolution began officially in March 1821, 
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επανάστασης. Στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής κάτι τρα-
γικό περίμενε την ιστορική αυτή κωμόπολη. Στις 13 Δεκεμ-
βρίου 1943 ο χρόνος σταματήσε για τα Καλάβρυτα. Η πόλη 
καιγόταν και 696 Καλαβρυτινοί εκτελέστηκαν από τους Γερ-
μανούς. Το μνημείο είναι μεγαλειώδες και βρίσκεται λίγο 
έξω από την πόλη. Παρά την τραγική ιστορία την οποία 
συμβολίζει ο μεγαλοπρεπής λόφος, το σημείο θα σας γεμί-
σει εθνική υπερηφάνεια και θα σας προσφέρει την ωραιότε-
ρα θέα της περιοχής. Στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος θα δείτε επίσης πολλά κειμήλια της σκο-
τεινής εκείνης σελίδα της ιστορίας. Αυτή η πόλη έχει να σας 
προσφέρει πολλές συγκινήσεις. Έχει όμορφες πλατείες και 
όμορφα κτίρια που θα σας κάνουν να την περπατάτε συνέ-
χεια και να χαζεύετε για ώρα τις όμορφες γειτονιές… Όσοι 
εκδρομείς αγαπούν τα winter sports ξεκινούν να κάνουν τις 
επιδρομές τους στα Καλάβρυτα κυρίως από τη στιγμή που 
θα πέσει το πρώτο χιόνι και ανοίξει το αγαπημένο τους χει-
μερινό στέκι. Το χιονοδρομικό κέντρο στις πλαγιές της 
Νεραϊδοράχης του Χελμού μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα 
μεγάλο με ποικιλία στις πίστες δυσκολίας, όμως παραπέμπει 
σε πλαγιές της Ελβετίας με το επιβλητικό βουνό να προ-
σφέρει ατελείωτη απόλαυση στους οπαδούς των χειμερινών 
σπορ. Δεν θα συναντήσετε σε αυτό την πολυτέλεια άλλων 
κέντρων, όμως σίγουρα θα απολαύσετε τη λιτή και απέριτ-
τη ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου. Ακόμη και αν δεν είστε 
από τους λάτρεις του σκι ή του snowboard αξίζει να ανεβείτε 
στο χιονοδρομικό μόνο και μόνο για να απολαύσετε το τοπίο 
και να πιείτε καφέ ή να δοκιμάσετε το καταπληκτικό ρόφη-
μα σοκολάτας που φτιάχνει το σαλέ!
Πίσω στην πόλη τώρα, τα καινούργια ξενοδοχεία με παρα-

01. Το χιονοδρομικό 
κέντρο των 
Καλαβρύτων.
Helmos Ski Resort.
Kalavryta, 
Peloponnese

02. Το μνημείο 
της ομαδικής 
εκτέλεσης αρρένων 
τον Δεκέμβριο του 
1943. 
The Martyrs’ 
Monument of the 
1943 massacre
Kalavryta, 
Peloponnese.

 Tips 
 Σε απόσταση μόλις 

10 χλμ. από τα 
Καλάβρυτα πρέ-
πει να δείτε την Ιερά 
Μονή Μέγα Σπηλαί-
ου όπου το Μονα-
στήρι κυριολεκτι-
κά κρέμεται σε ύψος 
120 μέτρων. Χτισμέ-
νο από το 362 μ.Χ. 
και φυλάσσοντας μία 
από τις εικόνες του 
Ευαγγελιστή Λουκά,  
είναι δεδομένο ότι 
ένα τέτοιο εύρημα 
δεν θα αφήσει κανέ-
ναν ασυγκίνητο. 

 You should see 
the Mega Spileo 
Monastery located 
a distance of 10km; 
the monastery 
virtually hangs at 
a height of 120m. 
Built in 362 AD and 
housing one of the 
icons of Luke the 
Evangelist, this gem 
will definitely move 
you.
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Ταξίδι — Travel

fantastic hot chocolate drink prepared at 
the chalet!
Back in town now, the new traditional-
style hotels will certainly entice you to 
visit the town again. not much needs to 
be said about the food… spitiko is one of 
the best choices for excellent grilled meat 
and cooked dishes (opposite the KTel 
bus station, tel: +30 26920-24260); the 
stani serves grilled meat and several oth-

οχή του Μαινάλου. Μπορεί τα café να μην είναι πολλά, είναι 
σίγουρο όμως ότι το κλίμα που αποπνέουν είναι πάντα κεφά-
το και γεμάτο ζωντάνια, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.
 Highlights
Τα παραδοσιακά γλυκά, φαγητό, τυριά ή ό,τι άλλο φαντάζεστε 
από την αρκαδική βιοτεχνία. Κεφαλογραβιέρα που δεν έχε-
τε ξαναφάει, χυλοπίτες, μακαρόνια, μέχρι και σαπούνια φτιαγ-
μένα από την τοπική κοινότητα. Πολλά μαγαζιά στα πέριξ της 
πλατείας διαθέτουν τοπικά προϊόντα. Υπάρχει και η δυνα-
τότητα να πάτε, εάν επιθυμεί, για ένα ποτό ή και για χορό σε 
κάποιο από τα 2-3 μπαράκια του χωριού και να διασκεδάσετε. 
Ξεκινήστε τη μέρα σας με έναν ελληνικό διπλό μέτριο, γλυ-
κό ή σκέτο στο καφέ στις Δρυάδες. Για καλό φαγητό και σπά-
νιες γεύσεις συμβουλευτείτε το «μενού» στο «Κουτούκι του 
Γιάννη», μέρος ιδανικό για «ξεχωριστή» σαβουρόπιτα, ενώ στο 
«Αρχοντικό της Αθηνάς» θα ταξιδέψετε μέσα σε μία γαστρο-
νομική πανδαισία. Κόκορας με μακαρόνια, η σπιτική μακαρο-
νάδα της Αθηνάς, γουρούνι στο σακί, αρνί καπαμά ακόμη και 
ελάφι με δαμάσκηνο. Μπορείτε εξάλλου να ικανοποιήσετε 
μέχρι και τις καταναλωτικές σας διαθέσεις με ντόπια διατρο-
φικά προϊόντα που θα καλύψουν κάθε σας γούστο. Τα μαγαζιά 
πάνω στην πλατεία είναι μια καλή επιλογή, με πιο εντυπω-
σιακό το «Πετ’αλλού», ένα παντοπωλείο που θα σας «κερδί-
σει». Για όποιον αγαπάει την τέχνη του κομπολογιού όσο και 
την ξυλογλυπτική ή την αγιογραφία το εργαστήρι του κυρίου 
Διονύση είναι σε ένα καταπληκτικό πετρόκτιστο μαγαζί όπου 
εκθέτει ο ίδιος τις δημιουργίες του. Μοναδικές εικόνες και 

Ο σιδηρόδρομος του 
Οδοντωτού είναι μία διαδρομή 
που αξίζει να κάνετε έστω μία 
φορά στη ζωή σαs

It is well worth travelling on  
the Funicular even once in  
your lifetime

δοσιακό στυλ, είναι σίγουρο πως θα σας προκαλέσουν από 
μόνα τους να ξαναεπισκεφτείτε την πόλη. Για το φαγητό τα 
λόγια είναι περιττά… Το «Σπιτικό» είναι μία από τις καλύτε-
ρες επιλογές σας για εκλεκτά κρέατα της ώρας και μαγειρευ-
τά (απέναντι από τα Κτελ, τηλ.: 26920-24260), η «Στάνη» και 
για ψητά, αλλά με αρκετές σπεσιαλιτέ σε μαγειρευτά και σπι-
τικές πίτες (25ης Μάρτιου στο πεζόδρομο Καλαβρύτων, τηλ.: 
26920-23000). Τέλος, για τους λάτρεις των γνήσιων και ιδιαί-
τερων ελληνικών φαγητών, το «Κουτούκι» είναι το καλύτε-
ρο μέρος για κόκορα κρασάτο και αρνάκι λαδορίγανη (25ης 
Μαρτίου και Λοχαγού Καπότα, τηλ.: 26920-24006). Οι γευστι-
κές αποφάσεις όμως δεν σταματούν στις ταβέρνες, γιατί ακό-
μη και τα καφέ δεν θα σας αφήσουν ασυγκίνητους, όπως για 
παράδειγμα το φοντί σοκολάτας στο «La Chocolaterie», αλλά 
και στο «Έντεχνο» για να δοκιμάσετε φρέσκα, σπιτικά γλυκά 
ταψιού.
 Highlights
Ο σιδηρόδρομος του Οδοντωτού, μία διαδρομή που αξίζει 
να κάνετε έστω μία φορά στη ζωή σας. Σχεδιασμένο το 1889 
ήταν ένα τολμηρό για την εποχή του έργο. Από το Διακοπτό 
μέχρι τα Καλάβρυτα η διαδρομή είναι απολαυστική, ακόμη 
και μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007. Για τους φυσιολά-
τρες το Φαράγγι του Βουραϊκού αποτελεί ένα ανεπανάληπτο 
τοπίο και με τον Οδοντωτό αποκτάει και διαφορετικό αέρα… 
πιο ρομαντικό. Οπωσδήποτε μία μικρή εξερεύνηση στο Σπή-
λαιο των λιμνών είναι κάτι που θα σας εντυπωσιάσει, μιας και 
πρόκειται για ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης. 
 πού να μείνετε
n  «Georgios V Chalet», μοναδική θέα και παραδοσιακή διακό-
σμηση (3ο χλμ. Καλαβρύτων-ΧΚ Καλαβρύτων, τηλ.: 26920-
24600)
n  «Ηοtel Mont Helmos», ξενοδοχείο 3* στο κέντρο των Καλα-
βρύτων (τηλ.: 26920-31221)

— βυτίνα
Περνάμε τώρα στην εντυπωσιακή περιοχή του Μαινάλου και 
ξεκινάμε από τη Βυτίνα. Ένα μέρος παραδοσιακό με πινελιές 
που προσδίδουν μία ξεχωριστή κουλτούρα στην ήδη ιδιαί-
τερη φυσική ομορφιά του χωριού. Ίσως το πλέον τουριστικό 
από τα χωριά της ορεινής Αρκαδίας χωρίς όμως αυτό να χαλά-
ει την παραδοσιακή του αύρα. Αρχοντική διάθεση λοιπόν στη 
Βυτίνα με πετρόκτιστα κτίρια, οργανωμένους ξενώνες με τζά-
κι και τζακούζι, ιδιαίτερα art hotels και chalet που συναγωνί-
ζονται τις πολυτελείς κατοικίες του εξωτερικού. Η φιλοξενία 
των κατοίκων είναι το «Α» και το «Ω» για τους ντόπιους. Εδώ 
δεν θα σας λείπει τίποτα αν αποζητάτε να αφήσετε πίσω σας 
τη φρενήρη ζωή της πόλης. Με τη Λεωφόρο της Αγάπης και 
με αρκετές, πολύ όμορφες διαδρομές για περιπάτους, τόσο η 
Βυτίνα όσο και γενικότερα η περιοχή ενδείκνυται για ερωτευ-
μένους ταξιδιώτες. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια η περιοχή 
αξιοποιείται όλο και περισσότερο τουριστικά και ανεβάζει στα 
ύψη το επίπεδο των υποδομών της. Το κεφαλοχώρι αυτό από 
μόνο του κάνει αίσθηση με την ηρεμία που αποπνέει το ίδιο, 
όπως και η γύρω του περιοχή. Η κεντρική πλατεία της Βυτί-
νας με την εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα και με τις πολύβουες 
καφετέριες είναι ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια στη περι-

03. Γενική άποψη της Βυτίνας.
Vytina ,general view 
Arcadia, Peloponnese.
04. Κλασσική φιγούρα 
Αρκαδικής γιαγιάς στο μπαλκόνι 
του σπιτιού.
Old woman standing on a 
balcony Vytina, Arcadia, 
Peloponnese.
05. Κατάστημα παραδοσιακών 
προϊόντων στη Βυτίνα.
Local products shop. Vytina, 
Arcadia, Peloponnese.

er cooked specialties and homemade pies 
(25th Martiou Street, on the Kalvryta 
pedestrian street, tel.: +30 26920-23000). 
Finally, for the lovers of original and spe-
cial greek food, the Koutouki is the best 
place for local style coq-au-vin and lamb 
cooked with olive oil and oregano (25th 
Martiou & lohagou Kapota street, tel.: 
+30 26920-24006). However, the options 
do not end at the tavernas because even 
the cafés will enchant you, such as e.g. 
the la Chocolaterie that serves wonder-
ful chocolate fondue, and the entechno 
that offers fresh, homemade sweets, such 
as baklava.
 Highlights
It is well worth travelling on the Funicu-
lar even once in your lifetime.  Designed 
in 1889, it was a bold project at the time. 
From Diakopto to Kalavryta, the route 
is a pleasure, even after the large fires of 
2007. For nature lovers, the Vouraikos 
gorge is a unique landscape and travel-
ling on the Funicular it takes on a differ-
ent aura…a more romantic one.  
A visit to the Cave of the Lakes is a must; 
you will be impressed by this rare cre-
ation of nature. 
 Where to stay
n “Georgios V Chalet”, a unique view and 
traditional décor (3rd km of the Kala-
vryta-Ski Resort Road, tel.: +30 26920-
24600)

 Tips 

 Επισκεφθείτε τα γύρω 
χωριά της περιοχής 
όπου στο κάθε ένα θα 
βρείτε κάτι το οικείο 
και το μοναδικό. Το 
χωριό του Κολοκοτρώ-
νη. Το ιστορικό Λιμπο-
βίσι όπου και γεννήθη-
κε ο μεγάλος ήρωας της 
επανάστασης και που 
βρίσκεται και το ανα-
παλαιωμένο του σπίτι, 
αποπνέει έναν μουσεια-
κό χαρακτήρα. 

 Visit the surrounding 
villagee; you will find 
something familiar 
and unique to each 
village. Kolokotroni’s 
village. The historical 
Libovisi where the great 
hero of the revolution 
was born and where 
his renovated house 
is situated, conveys 
the atmosphere of a 
museum.
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κομπολόγια από σπάνια υλικά και μία μικρή ιστο-
ρία για το καθένα από τον δημιουργό τους. 
 πού να μείνετε
n  «Αιώρα», παραδοσιακός ξενώνας με ζεστή εξυ-
πηρέτηση και μοναδική θέα (τηλ.: 27950-22992)
n  «Vitina House Forest Resort», δωμάτια ιδανικά για 
πολυτελή διαμονή και ξέγνοιαστες διακοπές (τηλ.: 
27950-29014) 
n  «Grand Vytina», προσεγμένες σουίτες στο ύφος 
που επιτάσσει η περιοχή (τηλ.: 27950-22977)

— Δημητσάνα
Ένα χωριό που σε μαγεύει από την τελευταία στρο-
φή του δρόμου και από την πρώτη ματιά που του 
ρίχνεις, έτσι όπως στέκεται αμφιθεατρικά σε μία 
από τις πλαγιές της ορεινής Αρκαδίας. Ένα μέρος 
ιστορικό με σημαντικό ρόλο στη νεοελληνική ιστο-
ρία. Η Δημητσάνα είναι ένα μέρος πνιγμένο στο 
πράσινο και σαν ζωγραφισμένο με μικρά και μεγά-
λα πετρόκτιστα αρχόντικα. Η Μονή της Αιμυα-
λούς, όπως και αυτή του Φιλοσόφου, έπαιξαν 
μοναδικό και κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική επα-
νάσταση. Η Μονή του Φιλοσόφου βρίσκεται λίγα 
χιλιόμετρα έξω από τη Δημητσάνα και ήταν κάπο-
τε γνωστή ως το «Κρυφό σχολειό». Το κρυφό σχο-
λειό ήταν το πνευματικό κέντρο που κράτησε ενω-

n “Ηοtel Mont Helmos”, a 3* hotel in the centre of 
Kalavryta (tel.: +30 26920-31221)
n “Finday Suites”, a boutique hotel with unique aes-
thetics and
a special atmosphere (tel.:+30 26920-24552) 

— Bytina 
We now turn to the impressive area of Menalos and 
begin in Bytina. a traditional area with touches that 
give a unique culture to the village’s natural beau-
ty.  It is perhaps the most visited of all the villages 
in mountainous arcadia, but this does not mean 
that its natural atmosphere has been spoilt. There is 
a stately atmosphere in Bytina, created by its stone 

 Trivia

 Μεταξύ Δημητσά-
νας και Στεμνίτσας θα 
βρείτε τη  Μονή Αγί-
ου Ιωάννη του Προ-
δρόμου. Ένα θέαμα 
εντυπωσιακό καθώς η 
εκκλησία είναι χτισμέ-
νο μέσα σε έναν κάθε-
το βράχο. Θα χρεια-
στεί να περπατήσετε 
για λίγο αλλά το θέα-
μα που θα αντικρίσετε 
όπως και η διαδρομή 
θα σας ανταμείψουν. 

 You will find the 
Monastery of Agios 
Ioannis Prodromos 
between Dimitsana 
and Stemnitsa. An 
impressive sight as the 
church is built into a 
vertical rock. You will 
have to walk a short 
distance but the sight 
and the itinerary will 
reward you.  

houses, organised guesthouses with fireplaces and Jacuzzis, 
unique art hotels and chalets that compete with luxury homes 
abroad. Hospitality is considered vital by the local population. 
you will not miss anything here is what you wish is to forget the 
frenzied city life.  With Love Avenue and several, very beautiful 
hiking routes, both in Bytina and in the greater area, this is def-
initely for travellers in love. specifically, in recent years, the area 
has been developing tourism and raising its standards for infra-
structure to the highest levels. The main village itself conveys a 
feeling of tranquillity, as does the surrounding area. The central 
square of Vytina with St Tryfonas church and its noisy cafeterias 
is one of the most livery parts of Mt Menalo. There might not 
be many cafes but it is certain that their atmosphere is always 
vivacious and full of life, especially at weekends.
 Highlights
Traditional sweets, food, cheeses or anything else you could 
imagine from the arkadian small industry. Unparalleled 
Kefalograviera cheese, chilopites (flat short pasta), spaghet-
ti and even soap made by the local community. several shops 
located around the square sell local produce. If you wish, you 
can go for a drink or dance to one of the 2-3 bars in the vil-
lage and enjoy yourselves. Begin your day with a double greek 
coffee, medium sweet, sweet or without sugar, at the Dryades 
café. For good food and rare flavours check out the menu at the 
Koutouki tou Yianni, an ideal place for a “special” savouropita, 
while at the archondiko tis athinas you will thoroughly enjoy 
a gastronomic feast. rooster served with spaghetti, athina’s 
homemade spaghetti, ‘pork in a sack’, lamb stew and even veni-
son with prunes. 
Moreover, you can even satisfy your shopping urge by pur-
chasing local food products to suit all tastes. The shops on the 
square are a good choice, with the impressive “Petallou”, a gro-
cery that will win you over. For those who enjoy the art of wor-
ry beads (komboloi) and woodwork or icon painting, Dionysi’s 
workshop is a fantastic stone workshop where he exhibits his 
creations. Unique icons and komboloi made with rare materials 
and a small history for each one of them by their creator. 
 Where to stay
n  “Eora”, a traditional guest house with a warm welcome and a 
unique view (tel.: +30 27950-22992)
n  “Grand Vytina”, attractive suites with the atmosphere of the 
area (tel.: +30 27950-22977)
n  “Vitina House Forest Resort”, rooms that are ideal for a luxu-
rious stay and carefree holidays (tel.: +30 27950-29014) 

— Dimitsana 
a village that enchants visitors from the last corner of the road 
and the first sight of Dimitsana that lies amphitheatrically on 
one of the slopes of mountainous arcadia. an historical place 
that has played an important role in contemporary greek his-
tory. Dimitsana is very verdant and looks as if it is painted with 
small and large stone mansions. emalous Monastery and phi-
losophos Monastery played a unique and dominating role dur-
ing the greek revolution. philosophos Monastery is located at 
a distance of a few kilometres from Dimitsana, and was known 
as the “Krifo Scholio” (the Secret School). The secret school 

Η Δημητσάνα είναι ένα μέρος πνιγμένο 
στο πράσινο και σαν ζωγραφισμένο 
με μικρά και μεγάλα πετρόκτιστα 
αρχόντικα

Dimitsana is very verdant and looks as 
if it is painted with small and large stone 
mansions

06. Γενική άποψη της 
Δημητσάνας.
Dimitsana ,general view 
Arcadia, Peloponnese.

07. Το Μουσείο 
Υδροκίνησης της 
Δημητσάνας.
Dimitsana village, Water-
driven museum
Arcadia, Peloponnese.
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was a spiritual centre that kept the greeks united 
during the difficult years of the Turkish occupation. 
The assumption church was built in 963 aD  
by Ioannis labardopoulos, the so-called “philoso-
pher”, and this is why the Monastery was given his 
name and was moved to the top of the  
rock in the difficult days of the Turkish occupation.
 Highlights
If you like water even in the winter and if you like to 
brave the elements, then try rafting on river lou-
sios. a unique part of a natural, beautiful and wild 
natural landscape. For many it is one of the most 
ideal rivers in greece for this sport. 
after this Monastery and the one of emyalou, the 
school of greek letters was established in Dimitsana 
in 1764. This school was not something simple for 
the greek nation, given that priests, hierarchs and 
even patriarchs studied there. The two most impor-
tant greeks to study at the school were the patriarch 
gregorios and the Bishop paleon patron germanos, 
who was one of the leaders of the 1821 revolution. 
you will definitely enjoy good food in Dimitsana 
and the surrounding area. some options that we 
suggest unreservedly are rabbit cooked with olive oil 
and oregano at Drymonas (anything else you might 
choose will also be delicious!), coffee at Lousios and 
a sweet made especially for you, which you are sure 
to enjoy at petrino steki.
The area is not only of historical and gastronomic 
interest; it will also surprise you by its fantastic street 
layout and the luxurious, warm and family atmo-

μένους τους Έλληνες στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής 
κατοχής. Η Κοίμηση της Θεοτόκου χτίστηκε το 963 μ.Χ. από 
τον Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο, τον λεγόμενο «φιλόσοφο», έτσι 
πήρε το όνομά της και αναγκαστικά μετακινήθηκε στην κορυ-
φή του βράχου στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας.
 Highlights
Αν αγαπάτε το νερό ακόμη και το χειμώνα και αν σας αρέ-
σει να τολμάτε, τότε να δοκιμάσετε να κάνετε οργανωμέ-
νο ράφτινγκ στο Λούσιο ποταμό. Ένα κομμάτι απαράμιλλης 
φυσικής και ταυτόχρονα άγριας ομορφιάς. Σίγουρα για πολ-
λούς είναι ένα από τα ιδανικότερα ποτάμια της Ελλάδας για 
αυτό το σπορ. Μετά από τη Μονή αυτή και εκείνη της Αιμυα-
λούς ιδρύθηκε στη Δημητσάνα το 1764 η Σχολή Ελληνικών 
Γραμμάτων. Η εν λόγω σχολή δεν ήταν κάτι το απλό για το 
ελληνικό έθνος, αφού ιερείς, ιεράρχες ακόμη και Πατριάρχες 
πέρασαν από εκεί. Οι δύο σημαντικότεροι Έλληνες της Σχο-
λής ήταν ο μεγάλος Εθνομάρτυρας Πατριάρχης Γρηγόριος, 
όπως και ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο οποίος 
ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του 1821. Στη Δημητσάνα, 
όπως και στη γύρω περιοχή, σίγουρα θα ευχαριστηθείτε καλό 

Παραδοσιακή Αρκαδική αρχιτεκτονική  
σε σπίτι της Δημητσάνας.

View of Houses
Peloponnese, Arcadia: Dimitsana

Η περιοχή δεν έχει μόνο ιστορικό και 
γαστρονομικό ενδιαφέρον, αλλά θα σας 
εκπλήξει με την εκπληκτική ρυμοτομία της

The area is not only of historical and 
gastronomic interest; it will also surprise you  
by its fantastic street layout

08.Χαρακτηριστικός 
κεντρικός δρόμος 
της Δημητσάνας.
Peloponnese, 
Arcadia: Dimitsana, 
Main street.
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φαγητό. Μερικές προτάσεις που ανεπιφύλακτα σας 
συνιστούμε είναι κουνέλι ραδορίγανη στον Δρύ-
μωνα, (οτιδήποτε άλλο επιλέξετε θα είναι επίσης 
νοστιμότατο!), καφέ στον Λούσιο και στο Πέτρινο 
Στέκι κάποιο από τα γλυκίσματα που φτιάχνονται 
ειδικά για εσάς και το οποίο σίγουρα θα απολαύσε-
τε. Η περιοχή δεν έχει μόνο ιστορικό και γαστρο-
νομικό ενδιαφέρον, αλλά θα σας εκπλήξει με την 
εκπληκτική ρυμοτομία της, αλλά και την πολυτε-
λή και παράλληλα, ζεστή και οικογενειακή, θαλπω-
ρή που θα νιώσετε σε όποιον από τους ξενώνες της 
περριοχής και αν επιλέξετε να μείνετε. 
 πού να μείνετε
n  «Εν Δημητσάνη», ένας αρχοντικός ξενώνας με 
προσεγμένη διακόσμηση και φιλοξενεία (τηλ.: 
27950 31748)
n  «Ξενώνας Τσιάπα», 7 μοναδικά δωμάτια από 
πέτρα και ξύλο (τηλ.: 27950 31583)

— Τρίκαλα Κορινθίας
Κρυμμένα κάπου μέσα στα ψηλά έλατα και σε 
πυκνά δάση. Τα Τρίκαλα είναι σίγουρα ένα από 
τα μέρη στα οποία θα χορτάσετε περιπάτους και 
φυσιολατρικές περιηγήσεις. Χωρίζονται στα Κάτω, 
τα Μεσαία και τα Άνω Τρίκαλα. Είναι πολύ μικρές 

sphere that you will feel at any of the guesthouses in 
the area where you may choose to stay. 
 Where to stay
n “En Dimitsani”, a noble guesthouse with attractive 
décor and warm hospitality (tel.:  +30 27950 31748)
n “Xenonas Tsiapa”, 7 unique rooms made with 
stone and wood (tel.:  +30 27950 31583)

— trikala Corinthias
Hidden somewhere between the tall fir trees and in 
thick forest, Trikala is definitely one of the places 
where you can enjoy walks and nature tours. Trikala 
is divided into Lower (Kato), Middle (Mesea) and 
Upper (Ano) Trikala. The distances are very short 
and it would not be a bad idea to explore the town 
on foot. The lower Trikala settlement is the oldest. 
The imposing church of agios Dimitrios, built in 
1697, adorns the central square. Have a warm drink 
or try a sweet at Chagiati, on the square, and also try 
one of the tavernas in the surrounding area. If not, 
proceed to Middle Trikala. 
 Highlights
While you are visiting the area, enjoy the natural 
beauty and if you wish, you can go horse-back rid-
ing, either alone or with experienced teachers; you 

 Tips

 Γενικά οι περιοχές 
αυτές όπως έχετε κατα-
λάβει ενδείκνυνται για 
extreme και όχι μόνο 
σπορ. Αν δοκιμάσετε 
για λίγες ώρες μία γου-
ρούνα ή ένα 4Χ4 μπο-
ρείτε να εξερευνήσετε 
μονοπάτια δύσβατα που 
έχουν να σας προσφέ-
ρουν μοναδικές συγκι-
νήσεις.

 In general, these areas 
are also suitable for 
extreme sports. If you 
try a quad or a 4x4 for 
a few hours, you can 
explore rough tracks 
that will offer unique 
thrills.

Ταξίδι — Travel

Μερική άποψη των 
Τρικάλων Κορινθίας.

Trikala village, Corinthia, 
Peloponnese.

09. Η Μονή του Αγίου 
Βλασίου στα Άνω 
Τρίκαλα.
Agios Vlassis monastery. 
Ano Trikala. Corinthia, 
Peloponnese.
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Λίνδος, άποψη της πόλης και της Ακρόπολης.
Lindos, view of the town and the Acropolis. 

can explore the Fonissa gorge and oth-
er parts. There is a riding centre at rethi, 
next to Trikala. on you way to the second 
settlement of Trikala, the view is breath-
taking. But after walking so far you should 
treat yourself to a good meal, which is 
quite easy. The 7 Adelphia is certain-
ly a good choice for anybody searching 
for special homemade flavours. Visit the 
likno for traditional local produce, pre-
serves, honey, chilopites (short flat pasta) 
and beautiful handmade objects. For extra 
fresh chocolate soufflé, enter the Alphavi-
tario. at Middle Trikala time stops at the 
flavours of another era, with a grocery 
where you will discover small treasures. 
on the way to Upper Trikala, you will pass 
the Panagia Monastery. When you arrive 
at Upper Trikala, you will see the impos-
ing village Cathedral, agios nikolaos, with 
icons dating from the 10th century. While 
you are there, take a short drive and visit 
the cave and the Monastery of Agios Vlas-
sios. at the pinacoti taverna, try the best 
wild boar sausage and Mrs Tassias’ special-
ty, Hunkiar Beyendi. 
 Where to stay
n “Feggarognemata”, (Tel.:  +30 27430 
91349)
n “En Archi”, (Ano Trikala Corinthias, tel.: 
+30 6936 736810)
n “Archodiko Fiamegou”, rooms with spe-
cial decor (Mesea Trikala Corinthias, tel.: 
+30 27430 91188)

οι αποστάσεις και δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να τα εξευρευ-
νήσετε ακόμη και με τα πόδια.  
Ο οικισμός των Κάτω Τρικάλων είναι ο παλαιότερος. Η επι-
βλητική εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που είναι χτισμένη 
από το 1697, κοσμεί την κεντρική πλατεία. Πιείτε ένα ρόφη-
μα ή δοκιμάστε ένα γλυκό στην πλατεία στο Χαγιάτι και 
δοκιμάστε μία από τις ταβέρνες που βρίσκονται στα πέριξ. 
Αν πάλι όχι, προχωρήστε προς τα Μεσαία Τρίκαλα. 
 Highlights
Όσο περιπλανιέστε σε αυτή την περιοχή αξίζει να εκμε-
ταλλευτείτε τις φυσικές της ομορφιές και αν έχετε διάθε-
ση να κάνετε ιππασία είτε μόνος σας είτε με τους πεπει-
ραμένους δασκάλους, εξερευνήστε το ρέμα της Φόνισ-
σας ή άλλα σημεία. Στο Ρέθι, δίπλα στα Τρίκαλα, υπάρ-
χει το κέντρο ελεύθερης ιππασίας. Πηγαίνοντας προς τον 
δεύτερο οικισμό των Τρικάλων η θέα θα σαςκόψει την ανά-
σα. Μετά όμως από τόσο περπάτημα πρέπει να προσφέρε-
τε στον εαυτό σας το πιο ωραίο γεύμα και αυτό είναι κάτι 
πολύ εύκολο. Τα «7 Αδέρφια» είναι μία σίγουρη πρόταση 
για όποιον αναζητά ξεχωριστές σπιτικές γεύσεις. Επισκε-
φθείτε το «Λίκνο» για παραδοσιακά ντόπια προϊόντα, γλυ-
κά του κουταλιού, μέλι, χυλοπίτες και προσεγμένα χει-
ροποίητα αντικείμενα θα σας προκαλέσουν. Για ολόφρε-
σκο σουφλέ σοκολάτας περάστε την πόρτα του «Αλφα-
βητάριου». Στα Μεσαία Τρίκαλα ο χρόνος μένει στις γεύ-
σεις μιας άλλης εποχής, με ένα παντοπωλείο όπου θα βρεί-
τε μικρούς θησαυρούς. Στο δρόμο για τα Άνω Τρίκαλα είναι 
η Μονή Παναγιάς. Μόλις φτάσετε στα Άνω Τρίκαλα θα δεί-
τε την επιβλητική Μητρόπολη του χωριού, τον Άγιο Νικό-
λαο με αγιογραφίες που σώζονται από τον 10ο αιώνα. Αφού 
είστε εκεί πρέπει να κάνετε μία κοντινή διαδρομή με το 
αυτοκίνητό σας για να επισκεφθείτε το σπήλαιο και τη 
Μονή του Αγίου Βλασίου. 
 πού να μείνετε
n  «Φεγγαρογνέματα», (τηλ.: 27430 91349)
n  «Εν Αρχή», (Άνω Τρίκαλα Κορινθίας, τηλ.: 6936 736810)
n  «Αρχοντικό Φιαμέγκου», δωμάτια με ξεχωριστή διακόσμηση 
(Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας, τηλ.:27430 91188)

10. Η κεντρική πλατεία 
στα Μεσαία Τρίκαλα.
Square. Mesea Trikala.
Corinthia, Peloponnese.
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Γεύση — Gourmet
By Lila Karapostolis

[01] KOKΟΡΙ - Παλια Πόλη Ξανθης
Στολίδι της Ξάνθης το «Κοκόρι» συνδυάζει τη γευστική υπε-
ροχή ενός καλού εστιατορίου με εξαιρετική wine list σ’ ένα 
περιβάλλον με προσωπικότητα. Στο νεοκλασικό κτίριο του 
1890 όπου στεγάζεται, ήταν παλαιότερα το εργαστήριο για-
ουρτιού του «κυρ Άγγελου». Ο χώρος είναι διεπίπεδος με τη 
διακόσμηση στο εσωτερικό να είναι διακριτική και κομψή φέρ-
νοντας σε ισορροπία τους περιβάλλοντες χώρους. Λειτουρ-
γεί με βασικό γνώμονα την ποιότητα των πρώτων υλών, καθα-
ρά τοπικά και εποχιακά, αλλά και τη συνεχή προσπάθεια όλων 
των συντελεστών για βελτίωση. Ο Παναγιώτης Σιδηρόπου-
λος, chef, έχει εκπαιδευτεί στην κουζίνα του Alain Ducasse, με 
σεβασμό στις νεότερες γαστρονομικές τεχνικές, κρατά σε από-
λυτη ισορροπία τη γεύση της παράδοσης και την γκουρμέ διά-
σταση ενός πιάτου. Δοκιμάζουμε στήθος κοτόπουλου γεμιστό 
με ανθότυρο, μαγειρεμένα λαχανικά και νιόκι πατάτας ζυμω-
μένα με σχοινόπρασο και δυόσμο, ένα υπέροχο χοιρινό κότσι 
με λαχανόρυζο αρωματισμένο με κύμινο, κάρδαμο και σάλτσα 
μουστάρδας ή μάγουλα μόσχου braises σε μελωμένο σιμιγδάλι, 
κρεμμυδάκια στιφάδο με πετιμέζι και τομάτες κονφί. Η wine 
list περιέχει πάνω από 80 επιλεγμένες ετικέτες μικρών και 
μεγάλων παραγωγών του ελληνικού αμπελώνα, καθώς επίσης 
και περίπου 40 ετικέτες malt whiskies, από κάθε περιοχή της 
Σκωτίας. [Ορφέως 6 & Παλαιολόγου, Ξάνθη Παλιά Πόλη, 25410 
77980,  www.kokori.gr]
KOKORI - Historic centre of XantHi
Kokori, a jewel in the crown of Xanthi, combines the culinary 
excellent of a good restaurant with an excellent wine list in a 
distinguished environment. The neoclassical building dating 
from 1890 used to house the “kyr Angelos” yogurt workshop. 
The restaurant is set out on two levels, with a discreet and ele-
gant décor that matches the original neoclassical interior. The 
restaurant places major emphasis on the quality of ingredients, 
all of which are local and seasonal, and on constant efforts for 
improvement by all members of the staff. The Chef, Panagiotis 
Sidiropoulos, has trained in the kitchen of Alain Ducasse; while 
respecting contemporary culinary techniques, he achieves a 
perfect balance between the flavours of traditions and the gour-
met dimensions of each dish. We tasted chicken breast stuffed 
with anthotyro cream cheese, braised vegetables and potato 
gnocchi with chives and mint, a wonderful pork shank with 
cabbage and rice flavoured with cumin, cardamom and mus-
tard sauce, or beef braises in honeyed semolina, onion casse-
role with molasses and tomatoes comfit.  The wine list includes 
more than 80 selected labels from small and large Greek vine-
yards, as well as around 40 malt whisky labels, from every part 
of Scotland.[6, Orpheos & Paleologou Street, Xanthi Historic 
Centre, +30 25410 77980, www.kokori.gr]

 
ΠΟΙΟς εΙΠε Πως η χεΙμεΡΙνη ελλάδά δεν εχεΙ νά 
εΠΙδεΙξεΙ ςΟβάΡΟ ΓάςτΡΟνΟμΙκΟ εΠΙΠεδΟ ςτην 
εςτΙάςη της. άκΟλΟυθΟυμε τά βημάτά άΠΟ τά 
10 κάλυτεΡά εςτΙάτΟΡΙά, τΡωμε ςτά τΡάΠεζΙά τΟυς, 
ΓΙνΟμάςτε ΟμΟτΡάΠεζΟΙ με τΟυς υΠΟλΟΙΠΟυς 
Πελάτες κάΙ άΠΟλάμβάνΟυμε τΙς ΓευςτΙκες 
ΠΡΟτάςεΙς των δημΙΟυΡΓΙκων ChefS. 

WHo said tHat Greece cannot sHoWcase a HiGH 
Gastronomic level in Winter 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 WINTER
ReSTAURANTS

[01]

[02] άΡχΟντΙκΟ  
ΦΙάμεΓκΟυ 
όΡΕινη  ΚόΡινθια
Στη μεσαία συνοικία των 
Τρικάλων σε ένα σκηνικό 
που θυμίζει αλπικό τοπίο 
δεσπόζει το ξεχωριστό από 
κάθε άποψη αρχοντικό 
«Φιαμέγκου» ιδανικός προ-
ορισμός για όσους θέλουν 
να συνδυάσουν την απόδρα-
ση σ’ ένα φυσικό παράδει-
σο με την αληθινή φιλοξενία 
και την πολυτέλεια μιας αξέ-
χαστης διαμονής. Μπορείτε 
να ικανοποιήσετε την όρε-
ξή σας στο εστιατόριο του 
ξενώνα, δοκιμάζοντας πιά-
τα παραδοσιακής κουζίνας. 
Το «Αρχοντικό Φιαμέγκου» 
προσφέρει επίσης εξαιρετι-
κό πρωινό χειροποίητο με 
μυρωδάτα κέικ, λαχταριστές 
πίτες (γλυκές και αλμυρές), 
χειροποίητες μαρμελάδες, 
τσουρέκια και ψωμάκια με 
ξηρούς καρπούς.  
[Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας, 
τηλ.: 2743091188-2743091188,  
www.archontikofiamegou.gr]

ARChONTIKO fIAMeGOU 
orini KorinHtia
The unique “Fiamegou” man-
sion dominates the alpine set-
ting of the middle district of 
Trikala; this is the perfect des-
tination for anyone wishing 
to escape to a natural para-
dise that offers true hospital-
ity combined with the luxu-
ry of unforgettable accom-
modation. The guesthouse’s 
restaurant will satisfy your 
appetite with delicious dish-
es from Greek traditional 
cuisine. Archontiko Fiame-
gou also offers an exception-
al homemade breakfast, with 
fragrant cakes, delicious pies 
(sweet and savoury), home-
made jam, Greek brioche and 
nutty breakfast rolls. [Mesea 
Trikala Korinthias, tel.: +30 
2743091188-2743091188,  
www.archontikofiamegou.gr]
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[06] ΓευςΟκΡάτΟΡάς
Πηλιό
Πρώτο από τα χωριά του 
Πηλίου, η πανέμορφη Πορ-
ταριά ενδείκνυται για καλό 
φαγητό. Ο Γευσοκράτο-
ρας στεγάζεται σ΄ ένα παλιό 
αρτοπωλείο-κρεοπωλείο του 
190  της οικογένειας Κόκα-
λη. Καθαρά παραδοσιακός 
χώρος, καλαίσθητος που χαρί-
ζει απλόχερα την αίσθηση του 
χειμώνα με τις μυρωδιές και 
τα αρώματα της κουζίνας του. 
Πιάτα με ελληνο-γαλλικές 
επιρροές, όπου σερβίρεται 
ζεστό χειροποίητο ψωμί σε 
κάθε τραπέζι. Δοκιμάζουμε 
καραμελωμένα μανιτάρια σβη-
σμένα με παλαιωμένο βαλσά-
μικο και φλέικς παρμεζάνας, 
γουρουνόπουλο ψητοβρα-
στό στο φούρνο με μέλι, αγνό 
βούτυρο και πατάτες φούρ-
νου, γλυκόξινο φιλέτο φασια-
νού με άγριο ρύζι. Εξαιρετι-
κό πιάτο το φιλέτο διπλωμένο 
σε μαντέμι φούρνου με κρού-
στα αυγού, αρώματα πράσινου 
πιπεριού, μοτσαρέλα και σπα-
νάκι συνοδεία ψητής πατά-
τας με κρέμα και μοσχοκάρυ-
δο. Για γλυκό αναμφισβήτη-
τα προτιμάμε το χειροποίη-
το κατσικίσιο παγωτό με άρω-
μα βανίλιας και σως βατόμου-
ρου. Αρκετά καλή και η λίστα 
κρασιών με σημαντικές επι-
λογές από οινοπαραγωγικές 
περιοχές της Βόρειας Ελλά-
δας. [Πορταριά Πηλίου, 24280 
99919, www.gefsokratoras.gr]

GefSOKRATORAS
pilio
The first of the villages of 
Pilio, beautiful Portaria, is an 
ideal place for good food. Gef-
sokratoras is housed in a 20th 
century old bakery-butchery 
owned by the Kokalis family. 
The venue is purely tradition-
al, and tastefully enhances the 
winter atmosphere with the 
aromas emanating from its 
kitchen. The dishes are influ-
enced by Greek and French 
cuisine, and are accompanied 
by warm homemade bread 
at each table. We tasted cara-
melized mushrooms doused 
with aged balsamic vinegar 
and Parmesan flakes, braised 
pork with honey, pure but-
ter and roast potatoes, sweet-
and-sour pheasant fillet with 
wild rice. Another excellent 
dish is the folded fillet with 
egg crust, green pepper aro-
ma, mozzarella and spinach, 
served with a baked potato 
with cream and nutmeg.  Our 
favourite dessert was definite-
ly the homemade goat’s milk 
ice cream scented with vanil-
la and served with raspber-
ry sauce.  The wine list is also 
satisfactory, with good choices 
from the wineries of Northern 
Greece. [Portaria, Pilio, +30 
24280 99919, www.gefsokrato-
ras.gr]

ART-02 - tHessaloniKi 
At the peak of the university campus hill, in an architectural-
ly original building, with a view of the verdant part of town and 
the Thermaikos gulf, you will find the art gallery of the Teloglion 
Arts Foundation (Aristotle University of Thessaloniki). In a total 
area of 2,500m², with three floors and different levels that create 
small independent spaces, as well as a number of ancillary rooms, 
this venue is not only one of the most modern arts foundations, 
but also a culinary milestone. The menu includes permanent the-
matic dishes, such as the ones Ettore Botrini was inspired to create 
from the artworks of Jackson Pollock or A. Kiefer. Using organic 
ingredients from his farm in Corfu, and cooked meats that he pre-
pares himself, the menu definitely has elements of creative cuisine. 
It is important to note that a percentage of the sales is donated to 
charity. Our culinary options included prawns from Michaniona 
,cooked in dried orange zest, jelly and fennel salad, salmon with 
potato cream, “earth” made of Kalamata olives and celery “foam”, 
while our choice for dessert would be chocolate fondant, small 
white pebbles scented with cardamom and passion fruit ice cream. 
[159 Α, Agiou Dimitriou Street, Thessaloniki, tel.: +30 2310201421]

[04] Ο μάχάλάς 
ΖαΓόΡι
Μέσα σε έναν κήπο δύο στρεμ-
μάτων ένας μοναδικός ξενώνας 
στο Κάτω Ζαγόρι, «Ο Μαχα-
λάς», αποτελεί καινούργιο 
συγκρότημα, χτισμένο με πέτρα 
και ξύλο που ακολουθεί πιστά 
τη ζαγορίσια αρχιτεκτονική και 
παράδοση. Με την παραδοσια-
κή τοπική διακόσμηση να ισορ-
ροπεί ανάμεσα στο πανέμορ-
φο φυσικό τοπίο και την ευνοϊ-
κή θέση, ο «Μαχαλάς» αποτελεί 
ιδανική πρόταση φαγητού στην 
περιοχή. Τα τζάκια, τα ξύλινα 
ταβάνια, τα περσικά χαλιά και 
οι αντίκες ζεσταίνουν τη χει-
μωνιάτικη ατμόσφαιρα, προ-
σφέροντας χαλάρωση και όρε-
ξη για καλομαγειρεμένο φαγη-
τό. Το εστιατόριο έχει τιμηθεί 
με το σήμα ποιότητας από τον 
ΕΟΤ. Εκεί θα γευτείτε φρέσκο 
ζυμωτό ψωμί που ψήνεται σε 
παραδοσιακό φούρνο με ξύλα, 
ζαγορίσιες πίτες, κόκορα κρα-
σάτο, γίδα βραστή, αρνάκι στη 
γάστρα, εξαιρετικά πιάτα με 
κυνήγι και γλυκά που φτιάχνει 
με τα χέρια της η κυρία Αθηνά.  
[Κήποι, Ζαγοροχώρια, τηλ.: 
2653071630, www.holidayshop.
gr/machalashotel]

O MAChALAS 
ZaGori
Inside a 2000m² garden, a 
unique guesthouse in Kato 
Zagori, o Machalas is a new 
complex built with stone and 
wood, which follows the tra-
ditional architecture of Zago-
ri. With its traditional local 
décor balancing between the 
wonderful natural setting and 
its excellent location, Mach-
alas is the ideal dining sug-
gestion in the area. The fire-
places, the wooden floors, the 
Persian rugs and the antiques 
warm up the winter atmo-
sphere, offering relaxation and 
an appetite for well-cooked 
food. The restaurant has been 
awarded a quality label by 
the Greek National Tourism 
Organization. The restau-
rant offers fresh bread baked 
in a traditional wood oven, 
Zagori pies, coq au vin, goat 
soup, stewed lamb, excel-
lent game dishes, and home-
made desserts by Mrs Athena.  
[Kipi, Zagorohoria, tel.: +30 
2653071630, www.holidayshop.
gr/machalashotel]

[05] ALfReDO’S - Hyatt reGency θΕςςαλόνιΚη 
Δεν μπορεί να είναι τυχαίος ο έβδομος «Χρυσός σκούφος» 
ενός εστιατορίου στην Ελλάδα και μάλιστα και με βραβείο 
καλύτερου σέρβις. Ο chef του εστιατορίου, Michel Jost, έχει 
φροντίσει να προσφέρει μία grand dining εμπειρία υπό την 
αίσθηση της λιτής κομψότητας, της προσεγμένης εξυπηρέ-
τησης και, φυσικά, γαστρονομίας υψηλού επιπέδου. Γαλλι-
κή κουζίνα, με μεσογειακά υλικά, δημιουργώντας συνδυα-
σμούς που φέρνουν αρμονία και γευστική υπεροχή: φατσολέ-
τι με μάγουλα από μοσχαράκι γάλακτος και λαχανικά, μεντα-
γιόν πεσκανδρίτσας με μάραθο, τραγανές λεμονάτες πατάτες 
και ζαμπαγιόν σαμπάνιας, αλλά και ψητό στήθος από μικρό 
κοτόπουλο με φουαγκρά, λαχανικά, φέτες μαύρης τρούφας, 
αμύγδαλο και σως σοκολάτας. Deluxe ατμόσφαιρα, εντυπωσι-
ακή art de la table και φυσικά βραβευμένο σέρβις. Την ατμό-
σφαιρα συνοδεύουν οι ευχάριστες μελωδίες της ζωντανής 
μουσικής απο την ορχήστρα του εστιατορίου. [Regency Casino 
Thessaloniki, 13ο χλμ. Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Αεροδρομίου, 
τηλ.: 2310491199, 2310491251. 2310401234 , www.hyatt.gr]
ALfReDO’S - Hyatt reGency tHessaloniKi
A Greek restaurant’s seventh golden chef’s hat, combined in fact 
with the award for best service, cannot be pure coincidence. The 
Chef, Michel Jost, has made sure that the restaurant offers a grand 
dining experience, with an atmosphere of simple elegance, atten-
tive service and, of course, top-level gastronomy. French cuisine 
is blended with Mediterranean ingredients, producing combina-
tions that ensure harmony and culinary excellence: fazzoletti of 
veal and vegetables, monkfish medallions with fennel, crispy lem-
on potatoes and champagne zabaglione, as well as roast chicken 
breast with foie gras, vegetables, black truffle slices, almond and 
chocolate sauce. A deluxe atmosphere, impressive art de la table, 
and of course award-winning service. The pleasant melodies from 
the restaurant’s live band create a wonderful atmosphere. [Regency 
Casino Thessaloniki, 13th km Thessaloniki-Airport National Road, 
tel.: +30 2310491199, 2310491251. 2310401234, www.hyatt.gr]

 [03] ART-02 - θΕςςαλόνιΚη 
Στο ψηλότερο σημείο της πανεπιστημιούπολης, σε ένα πρω-
τοποριακό από άποψη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κτίριο, 
με θέα το καταπράσινο κομμάτι της πόλης και τον Θερμαϊ-
κό κόλπο, βρίσκεται ο χώρος τέχνης του Τελλόγλειου Ιδρύ-
ματος Τεχνών Α.Π.Θ. Σε συνολική επιφάνεια 2.500 τ.μ. που 
εκτείνεται σε τρεις ορόφους με διαφορετικά επίπεδα, δημι-
ουργώντας μικρούς αυτόνομους χώρους, αλλά και έναν ικανό 
αριθμό βοηθητικών σημείων, σίγουρα όχι μόνο πρόκειται για 
ένα από τα πιο σύγχρονα ιδρύματα τέχνης, αλλά επίσης και 
γαστρονομικής σημασίας. Στον κατάλογο βρίσκουμε μόνιμα 
θεματικά πιάτα, όπως αυτά που στο παρελθόν εμπνεύστηκε 
ο Ettore Botrini από την τέχνη του Jackson Pollock ή του  
A. Kiefer. Με βιολογικά προϊόντα από το κτήμα του στην 
Κέρκυρα και αλλαντικά που παρασκευάζει ο ίδιος, το μενού 
έχει σίγουρα επιλογές δημιουργικής κουζίνας. Σημαντι-
κό είναι το γεγονός ότι ποσοστό επί των πωλήσεων διατίθε-
ται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δοκιμάζουμε  γαρίδες από 
τη Μηχανιώνα παναρισμένες σε αποξηραμένα τρίμματα από 
φλοιό πορτοκαλιού, το ζελέ τους και σαλάτα από μαραθό-
ριζα, σολομός  με κρέμα πατάτας, «γη» από ελιά Καλαμάτας 
και « σαπουνάδα» σέλινου, ενώ για το κλείσιμο θα επιλέγαμε 
το Φοντάν σοκολάτας, άσπρα μικρά βότσαλα αρωματισμένα 
με κάρδαμο και παγωτό passion fruit. [Αγίου Δημητρίου 159 Α, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310201421]

[03]

[05]
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VRAChOS - santa marina aracHova 
The luxurious retreat of Santa Marina Arachova is located in cos-
mopolitan Arachova, next to the imperious snow-covered Par-
nassus, in a picturesque landscape. A boutique hotel with unique 
aesthetics and an unforgettable view, for mountain fanatics.  Santa 
Marina Arachova hotel has created the “Vrachos” restaurant, with 
Greek cuisine by Chef Stathis Thermos, influenced by local pro-
duce. The hotel procures fresh, organic seasonal produce from 
the Santa Marina farm in Mykonos, as well as from small farms 
in the area. Try Arachova’s Formaella cheese with warm moun-
tain greens salad, delicious fricassee of kid with stamnagkathi 
and kafkalithres greens or coq au vin with papardelle.  Don’t for-
get to end your meal with the unique ekmek kaimaki and roast 
almonds.  The restaurant has an impressive view of the surround-
ing mountains, which enhances the cosmopolitan wintery mood 
of Arachova. “Vrachos Bar” is entirely clad in wood and decorat-
ed with the loveliest winter colours; it is the ideal place to relax at 
the end of the day, with delicious drinks and cocktails, as well as 
the most imposing view. [Tel.: +30 2267031230-4, 2104116542, 
www.santa-marina.gr ]

[07] θωμάς - ΦλΩΡινα
Στο ορεινό χωριό Σκλήθρο ανάμεσα από ελατοφόρες διαδρο-
μές και ρυάκια, στα όρια μεταξύ των Νομών Φλώρινας και 
Καστοριάς, απέχει 40 χλμ. από την κάθε πόλη, συναντάμε την 
ταβέρνα «Θωμάς». Βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από τη λίμνη Ζάζα-
ρη και 10 χλμ. από το όμορφο χωριό του Νυμφαίου, δίπλα στο 
κέντρο προστασίας αρκούδας του Αρκτούρου και στο κατα-
φύγιο του λύκου. Με παράδοση 40 ετών, ο Νίκος Πασπάλης 
συνεχίζει την καλή δουλειά που έχει κάνει τον «Θωμά» σημείο 
συνάντησης τόσα χρόνια. Η ταβέρνα έχει επιλεχθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προώθησης του Ελληνικού Τουρι-
σμού. Η χαρακτηριστική αίθουσά της από πέτρα παραπέ-
μπει σε χωριό μυρίζοντας έντονα ξύλο και φουρνιστό ψωμί. 
Στο «Θωμά» δοκιμάζουμε από το 1970 με μεγάλη επιτυχία το 
κοτόπουλο σούβλας, το ψαρονέφρι, το κρασάτο αγριογούρου-
νο, τα σαλιγκάρια, τα βατραχοπόδαρα και κυνήγι όπως ελάφι. 
Συναρπαστική είναι η μεγάλη ποικιλία τυριών και ορεκτικών, 
οι εξαίρετες γεύσεις των πιάτων και η κάβα με τις 400 τουλά-
χιστον ετικέτες επιλεγμένων ελληνικών κρασιών. [Σκλήθρο 
Φλώρινας, τηλ.: 23860 31206, www.tavernathomas.gr ]
ThOMAS - florina
“Thomas” tavern is located in the mountainous village of 
Sklithro, among fir trees and rivulets, at the border of Florina 
and Kastoria Counties, and 40 km from each of those towns.  It 
is just 5 km from Zazari lake and 10 km from the beautiful vil-
lage of Nympheo, next to the Artktouros bear protection cen-
tre and the wolf refuge. With a tradition of 40 years behind him, 
Nikos Paspalis continues the good work that has made “Thom-
as” a meeting point for decades. The tavern has been selected by 
the European Federation for the Promotion of Hellenic Tour-
ism. Its characteristic stone dining room creates a village atmo-
sphere, with a delicious smell of wood and freshly baked bread.  
Since 1970, Thomas serves delicious roast chicken, port, wild 
boar cooked in wine, snails, frog’s legs and game, such as deer. 
The large variety of cheeses and appetizers is also enticing, along 
with the excellent flavours of the dishes, and the wine cellar with 
at least 400 selected Greek wine labels.  [Sklithro, Florina, tel.: 
+30 23860 31206, www.tavernathomas.gr]

[09] ΓάςτΡΟδΡΟμΙΟ  
εν ΟλυμΠω 
ΠιΕΡια
Ένας από τους βασικούς 
λόγους που επισκέπτεται 
κανείς την Πιερία είναι το 
καλό φαγητό. Από τα εστι-
ατόριά της ξεχωρίζουμε το 
«Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω», 
όπου ο Ανδρέας Γάβρης εντυ-
πωσιάζει με τα πληθωρικά και 
γευστικά πιάτα, τα οποία εξε-
λίσσουν την παραδοσιακή 
κουζίνα, προτείνοντας παράλ-
ληλα μια ιδιαίτερα πλούσια 
και ενδιαφέρουσα κάβα. Στα 
ατού του καταλόγου η μεγά-
λη λίστα με παραδοσιακά 
τυριά απ’ όλη την Ελλάδα και 
ποικιλία αλλαντικών. Από το 
μενού επιλέγουμε για ορεκτι-
κό τον παραδοσιακό καβουρ-
μά σαγανάκι με τομάτα, τυρί 
φέτα, καθώς και ένα εξαιρετι-
κό μπουρανί, είδος πιλαφιού 
με  φρέσκο βούτυρο, κρεμμύ-
δι, βασιλομανίταρα Πίνδου, 
τσουκνίδα, γραβιέρα Κρή-
της τριμμένη, μαϊντανό, πιπέ-
ρι λευκό, λάδι τρούφας και για 
κυρίως σίγουρα θα γοητευτού-
με από την χειμερινή γεύση 
του αγριογούρουνο με δαμά-
σκηνα, τομάτα, κόκκινο κρα-
σί, πιπέρι, μπαχάρι, δάφνη 
και κανέλα. Η λίστα κρασιών 
παρουσιάζεται σε εξαιρετικές 
τιμές με πάνω από 500 επιλο-
γές από τον ελληνικό και διε-
θνή αμπελώνα. Επίσης, προ-
σφέρονται malt whisky, γαλλι-
κά cognak, παλαιωμένα απο-
στάγματα, αλλά και δικής τους 
παραγωγής απόσταγματα με 
κρόκο Κοζάνης. 
[Κεντρική Πλατεία Λιτόχωρου, 
Πιερία, τηλ.: 2352021300, www.
gastrodromio.gr]

GASTRODROMIO 
eN OLyMpO 
pieria
One of the main reasons to 
visit Pieria is the excellent 
food. One of the best restau-
rants in the area is “Gastro-
dromio En Olympo”, where 
Andreas Gavris steals the 
show with his generous, deli-
cious dishes that provide a 
new take on traditional cui-
sine, accompanied by a par-
ticularly diverse and inter-
esting wine list. One of the 
menu’s highlights is a large list 
of traditional cheeses from all 
over Greece, and a variety of 
cooked meats.  
For starters, we selected tra-
ditional preserved pork fried 
with tomato and feta cheese, 
as well as a delicious bourani, 
a type of pilaf with fresh but-
ter, onion, Pindos royal mush-
rooms, nettle, grated Cretan 
gruyere, parsley, white pepper 
and truffle oil; for our main 
dish, the enchanting win-
ter flavours of wild boar with 
prunes, tomato, red wine, 
pepper, peppercorns, bay 
leaves and cinnamon.  The 
wine list has more than 500 
labels from Greek and inter-
national wineries, at excellent 
prices.  Malt whiskies, French 
cognacs, and aged distillations 
are also on the list, as well as 
the restaurant’s own distil-
lations with Kozani saffron. 
[Litohoro Central Square, Pier-
ia, tel.: +30 2352021300, www.
gastrodromio.gr]

[08] νεβΡΟς 
λιμνη ΠλαςτηΡα
Το ξενοδοχείο Νεβρός, 4 αστέ-
ρων, βρίσκεται στη Λίμνη 
Πλαστήρα του νομού Καρδί-
τσας. Στην αρχή του χωριού 
Νεοχώρι με υπέροχη θέα στο 
πανόραμα της λίμνης, το όνο-
μά του σημαίνει ελαφόπουλο, 
από τα πολλά μικρά ελάφια 
που είχε παλιότερα η περιοχή. 
Τα δωμάτια και οι σουίτες είναι 
χτισμένα παραδοσιακά και 
εφοδιασμένα με όλες τις σύγ-
χρονες ανέσεις. Το ξενοδοχείο 
έχει άνετη πρόσβαση, ευρυ-
χωρία, καλαίσθητη επίπλωση 
και διακόσμηση. Το εστιατόριο 
φημίζεται στην ευρύτερη περι-
οχή, αφού προσφέρει όλες τις 
τοπικές παραδοσιακές νοστι-
μιές του τόπου. Δοκιμάστε 
την παραδοσιακή τοπική πίτα 
μπατζίνα ή πλαστό, το μαγει-
ρευτό κυνήγι, την ντόπια βρα-
στή γίδα, αλλά και την εξαιρε-
τική χορτόπιτα με χειροποί-
ητο φύλλο. Όλες οι πρώτες 
ύλες είναι καθαρά τοπικές και 
η μαγειρική απόλυτα παραδο-
σιακή. Στο μπαρ θα έχετε την 
δυνατότητα να απολαύσετε τα 
ζεστά αφεψήματα με υπέρο-
χη θέα ή ένα ποτήρι κρασί από 
την πολύ καλά ενημερωμένη 
wine list που διαθέτει. 
[Νεοχώρι, Καρδίτσα, τηλ.: 
2441093201, www.nevros.gr]

NeVROS 
laKe plastira
The 4-star Nevros hotel is 
located on the shore of Lake 
Plastira in Karditsa coun-
ty.  The hotel is located at 
the entrance to Neohori vil-
lage and has a fantastic view 
of the lake; its name means 
“fawn”, from the many baby 
deer that used to live in the 
area. The rooms and suites 
are traditionally built and 
equipped with all modern 
comforts. The hotel is acces-
sible, spacious, tastefully fur-
nished and decorated. The 
restaurant is famous in the 
broader area, since it offers 
all the local traditional delica-
cies.  Taste the traditional local 
batzina or plasto pie, stewed 
game, local goat soup, and 
the excellent pie made with 
greens and homemade pastry. 
All the ingredients are purely 
local and the cooking meth-
ods entirely traditional.  You 
can also enjoy hot beverages 
at the hotel’s bar, or a glass of 
wine from the hotel’s very up-
to-date wine list. [Neohori, 
Karditsa, tel.: +30 2441093201, 
www.nevros.gr]

[07]

[08]

[10] VRAChOS - santa marina αΡαΧΩΒα 
Στην κοσμοπολίτικη Αράχωβα, δίπλα από τον αγέρωχα χιονι-
σμένο Παρνασσό και ανάμεσα σε ένα γραφικό τοπίο, βρίσκεται 
το πολυτελές καταφύγιο Santa Marina Arachova. Ένα boutique 
ξενοδοχείο μοναδικής αισθητικής και υπέροχης θέας για τους 
λάτρεις του βουνού. Το Santa Marina Arachova έχει δημιουργή-
σει το εστιατόριο «Βράχος» με ελληνική κουζίνα του chef Στά-
θη Θέρμου, επηρεασμένη από τα τοπικά προϊόντα. Το εστιατό-
ριο προμηθεύεται φρέσκα, εποχιακά προϊόντα βιολογικής καλ-
λιέργειας από τη φάρμα Santa Marina στη Μύκονο, αλλά και 
από μικροπαραγωγούς της περιοχής. Θα δοκιμάσετε τη φορ-
μαέλα Αράχοβας με ζεστή σαλάτα από χόρτα του βουνού, ένα 
υπέροχο κατσικάκι φρικασέ με σταμναγκάθι και καυκαλίθρες ή 
κόκορα κρασάτο με παπαρδέλες. Σίγουρα θα κλείσετε το γεύ-
μα σας με εκμέκ καϊμάκι και καβουρδισμένο αμύγδαλο. Το 
περιβάλλον έχει εντυπωσιακή θέα στα γύρω βουνά χαρίζοντας 
την ορεινή κοσμοπολίτικη διάθεση της Αράχωβας. Το «Βράχος 
Bar», επενδυμένο εξολοκλήρου με ξύλο και διακοσμημένο με 
τα πιο όμορφα χειμωνιάτικα χρώματα, είναι ο ιδανικός χώρος 
για το τέλος της ημέρας, αφού προσφέρει υπέροχα ποτά και 
cocktails αλλά και την πιο επιβλητική θέα. [Τηλ.: 2267031230-4, 
2104116542,  www.santa-marina.gr]

[10]
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Ο χρΟνΟς είναί πΟλύτίμΟς Γία να τΟν ςπαταλαμε ςτην 
κΟύζίνα μας. ΔΟκίμαςτε τεςςερίς εύκΟλες ςύνταΓες, χωρίς 
να χρείαζεταί να καταναλωςετε πΟλύ χρΟνΟ με εύκΟλα 
ύλίκα καί ςίΓΟύρη επίτύχία.

Time is much Too valuable To wasTe in The kiTchen. Try four 
simple recipes wiTh simple ingredienTs, for guaranTeed success 
wiThouT spending valuable Time cooking.

IT TASTES
GOOD

εκτελεςη / EXECUTION

1. Σε ένα μαντολίνο (σκεύος που κόβει 
τα λαχανικά σε φέτες) κόβετε σε 
φέτες το αγγούρι μαζί με τη φλούδα, 
εφόσον το έχετε πλύνει πολύ καλά.

2. Καθαρίζετε εξωτερικά το μάνγκο και 
το κόβετε και αυτό με τη σειρά του σε 
πολύ λεπτές φέτες και το τοποθετεί-
τε σε ένα μπολ μαζί με το αγγούρι.

3.  Καθαρίζετε τις γαρίδες έτσι ώστε 
να μείνει η ουρά και τις σοτάρετε σε 
αντικολλητικό τηγάνι σε πολύ δυνατή 
φωτιά, προσθέτοντας λίγο ελαιόλαδο.

4.  Ρίχνετε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέ-
ρι και σβήνετε με τον χυμό λεμονιού.

5.  Σερβίρετε το αγγούρι και το μάνγκο 
σε ατομικά πιάτα μαζί με 8 γαρίδες 
ανά άτομο. Περιχύνετε με λίγο ελαιό-
λαδο και πασπαλίζετε με ροζ πιπέρι.

1. Use a vegetable slicer to slice the 
unpeeled cucumber very thinly, having 
washed it thoroughly first.

2. Peel the mango and slice it very thinly, 
too. Place the mango slices in a bowl 
with the cucumber slices.

3. Peel the prawns, leaving just the tail, 
and sauté them in a non-stick frying 
pan over very high heat, with a small 
quantity of olive oil.

4. Add salt and freshly-ground pepper 
and douse with the lemon juice.

5. Serve the cucumber and mango on 
individual plates with 8 prawns per 
person. Drizzle with a little olive oil 
and sprinkle with pink pepper.

ύλίκα / INGREDIENTS

 1 μεγάλο αγγούρι
 1 μάνγκο
 32 μικρές γαρίδες 

 καθαρισμένες
 4 κουταλιές ελαιόλαδο
 Χυμό από ένα λεμόνι
 Αλάτι
 Φρεσκοτριμμένο ροζ πιπέρι

 1 large cucumber
 1 mango
 32 small peeled prawns
 4 tablespoons olive oil
 Juice of one lemon
 Salt 
 Freshly-ground pink pepper

ελαφρία ςαλατα 
με αγγούρι μάνγκο και φρέσκες γαρίδες

of cucumber, mango and fresh prawns
LIGHT SALAD

PHOTOGRAPHY > PANAGIOTIS BELTZINITIS

20
min
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εκτελεςη / EXECUTION

1. Βράζετε τα ζυμαρικά, για 8-10 λεπτά, 
(ανάλογα το ζυμαρικό) περίπου σε 4 
λίτρα νερό αλατισμένο με δύο κουτα-
λιές της σούπας χοντρό αλάτι.

2. Σουρώνετε τα ζυμαρικά και τα περι-
χύνετε με κρύο νερό.

3. Σε ένα μεγάλο βαθύ αντικολλητικό 
τηγάνι ζεσταίνετε καλά το ελαιόλαδο, 
σοτάρετε το κρεμμύδι και προσθέτε-
τε τις λιαστές τομάτες και ανακατεύ-
ετε για ένα λεπτό.

4. Σβήνετε με τη μαυροδάφνη και μόλις 
εξατμιστεί η μισή χαμηλώνετε τη 
φωτιά και προσθέτετε σιγά σιγά την 
κρέμα γάλακτος.

5. Πασπαλίζετε με αλάτι, φρεσκοτριμ-
μένο πιπέρι, τη μία πρέζα μοσχοκά-
ρυδο και ανακατεύετε.

6. Προσθέτετε τα ζυμαρικά για να 
ζεσταθούν με τη σάλτσα που έχει 
δημιουργηθεί και ρίχνετε και τον 
ψιλοκομμένο δυόσμο την τελευταία 
στιγμή.

7. Σερβίρετε σε ατομικά πιάτα τα ζυμα-
ρικά ρίχνοντας από πάνω τη σάλτσα 
που έχει μείνει στο τηγάνι. 

1.  Boil the pasta for 8-10 minutes 
(depending on the type) in about 4 
litres of water with two tablespoons 
coarse salt.

2. Drain the pasta and rinse with cold 
water. 

3. Heat the olive oil well in a large, deep, 
non-stick frying pan, sauté the onion, 
add the sun-dried tomatoes and stir for 
one minute.

4. Douse with the Mavrodaphne wine; 
when half the liquid evaporates, lower 
the heat and add the cream slowly.

5. Sprinkle with salt, freshly-ground pep-
per and a pinch of nutmeg, and stir.

6. Add the pasta to the sauce and heat, 
adding the finely chopped mint at the 
last minute.

7. Serve the pasta and sauce in individual 
plates.

ςπαΓΓετί με λίαςτες τΟματες 

ύλίκα / INGREDIENTS

 500 γραμμάρια σπαγγέτι
 230 γραμμάρια λιαστές τομάτες 
 1 σφηνάκι κρασί μαυροδάφνη 
Πατρών

 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 
NOYNOY Telia 30%

 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
 2 κουταλάκια ελαιόλαδο
 Αλάτι 
 Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 1 πρέζα μοσχοκάρυδο
 24 φύλλα φρέσκο δυόσμο ψιλο-
κομμένα ( κρατάτε μερικά φύλλα 
ολόκληρα για ντεκόρ)

 500 g spaghetti
 230 g sun-dried tomatoes 
 1 shot Mavrodaphne wine
 200 g NOYNOY Telia 
30% cream

 1 onion, finely chopped  
 2 tablespoons olive oil
 Salt 
 Freshly-ground pepper
 1 pinch nutmeg
 24 leaves of fresh mint, finely 
chopped (keep a few leaves 
whole for decoration)

φρέσκο δυόσμο και κρέμα γάλακτος

SPAGHETTI wITH Sun-DrIED TomAToES
fresh mint and cream

35
min
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εκτελεςη / EXECUTION

1. Καθαρίζετε καλά, με άφθονο νερό τα 
φιλέτα του κοτόπουλου.

2. Αφού τα αφήσετε να στραγγίσουν 
τα νερά τους, κόβετε κάθετα σε 4-5 
λεπτές λωρίδες το κάθε φιλέτο και τις 
τοποθετείτε σε ένα βαθύ σκεύος. 

3. Σε ένα πολυμίξερ ανακατεύετε τα 
υλικά της μαρινάδας, το λάδι, το χυμό 
λεμονιού, τη ρίγανη, το χοντρό αλάτι 
και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 

4. Περιχύνετε τα κομμάτια του κοτό-
πουλου με τη μαρινάδα, σκεπάζε-
τε και τοποθετείτε το σκεύος στο 
ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.

5. Στη συνέχεια, όταν τα κοτόπουλα 
μαριναριστούν τα περνάτε στα καλα-
μάκια, σχηματίζοντας ένα σχήμα 
«φιδιού» ή αλλιώς ζικ-ζακ.

6. Τοποθετείτε τα σουβλάκια του κοτό-
πουλο σε ένα ταψί, στο οποίο πρώτα 
έχετε στρώσει αλουμινόχαρτο, ώστε 
να μην κολλήσουν τα σουβλάκια στο 
ταψί.

7. Ψήνετε στο γκριλ για περίπου 13-15 
λεπτά, γυρίζοντας τα σουβλάκια του-
λάχιστο μια φορά στα 7 λεπτά. 

8. Στη συνέχεια σε ένα μπολ χτυπάτε την 
κρέμα γάλακτος έτσι ώστε να πήξει 
ελαφρά και προσθέτετε τον ψιλοκομ-
μένο μαϊντανό και τον φρέσκο κόλιαν-
δρο. Πασπαλίζετε με λίγο καπνιστό 
αλάτι και σερβίρετε τα σουβλάκια μαζί 
με τη χτυπημένη κρέμα και λίγη φρέ-
σκια ρόκα. 

1. Wash the chicken fillet well with plenty 
of water.

2. Let the water drain off and chop each 
fillet vertically in 4-5 thin strips; place 
the strips in a deep bowl.  

3. Mix the marinade ingredients, the oil, 
lemon juice, oregano, coarse salt and 
freshly-ground pepper together in a 
blender. 

4. Pour the marinade over the chick-
en pieces, cover and leave the bowl to 
stand in the refrigerator for at least 1 
hour.

5. When the chicken has been marinated, 
thread the chickens strips through the 
skewers to form a “snake” or zig-zag 
pattern.

6. Place the chicken kebabs onto an oven 
dish covered with tin foil, to prevent 
the kebabs from sticking to the dish.

7. Grill the kebabs for 13-15 minutes, 
turning each one at least once every 7 
minutes.

8. In the meantime, whip the cream in 
a bowl until it is partially stiff, and 
add the finely chopped parsley and 
fresh coriander. Sprinkle with a little 
smoked salt and serve the kebabs with 
the whipped cream and a little fresh 
rocket.

ύλίκα / INGREDIENTS

 4 φιλέτα κοτόπουλο
 2 κουταλιές ρίγανη
 Χυμό από μισό λεμόνι
 6 κουταλιές ελαιόλαδο
 ½ κουταλιά χοντρό αλάτι
 Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 12 ξύλινα καλαμάκια για σου-
βλάκι 

 Για την κρέμα
 250 ml κρέμα γάλακτος 
NOYNOY Telia 3% 

 2 κουταλιές ψιλοκομμένο 
μαϊντανό

 1 κουταλιά κόλιανδρο φρέσκο 
ψιλοκομμένο

 2 πρέζες αλάτι καπνιστό (το βρί-
σκουμε και σε ντελικατέσεν)

 4 chicken fillets 
 2 tablespoons oregano 
 Juice of half a lemon 
 6 tablespoons olive oil
 ½ tablespoon coarse salt 
 Freshly-ground pepper
 12 wooden skewers 

 For the cream
 250 ml NOYNOY Telia 3%   

 cream
 2 tablespoons finely chopped   

 parsley
 1 tablespoon finely chopped   

 coriander
 2 pinches smoked salt (sold in  

 delicatessen stores) 

μίνί ςΟύΒλακία κΟτΟπΟύλΟύ ςε καλαμακί 
σερβιρισμένα με καλαμάκι συνοδεία από χτυπημένη κρέμα 
με καπνιστό αλάτι και μυρωδικά

mInI cHIckEn kEbAbS
served with whipped cream, smoked salt and herbs

25
min
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ςΟκΟλατενία πανακΟτα
cHocoLATE PAnAkoTA 

εκτελεςη / EXECUTION

1. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνετε το γάλα 
μαζί με τη ζάχαρη.

2.  Σε ένα μπολ με κρύο νερό βάζετε τα 
4 φύλλα ζελατίνας και τα αφήνετε να 
μαλακώσουν.

3. Τα στραγγίζετε καλά και τα προσθέτε-
τε στην κατσαρόλα όπου έχετε ζεστά-
νει το γάλα με τη ζάχαρη.

4. Σε ένα μπεν μαρί λιώνετε την κου-
βερτούρα και εκτός φωτιάς προσθέ-
τετε την κρέμα γάλακτος.

5. Ανακατεύετε καλά, ενώ προσθέτετε 
και το γάλα με τη ζάχαρη που έχετε 
στην άλλη κατσαρόλα και τη βανίλια.

6. Ανακατεύετε καλά και ρίχνετε το 
μείγμα σε μικρά ποτήρια.

7. Όταν το μείγμα κρυώσει, το βάζετε 
στο ψυγείο για 2-3 ώρες.

8. Σερβίρετε με ρόδι και μερικά φυλλα-
ράκια δυόσμου.

1. Heat the milk and sugar in a saucepan.

2.  Put the 4 gelatine sheets in a bowl of 
cold water and leave them to soften.

3. Drain well and add to the saucepan 
with the warm milk and sugar.

4. Melt the cooking chocolate in a bain 
marie, and add the cream after remov-
ing from the heat.

5. Mix well and add the milk and sug-
ar from the other saucepan, and the 
vanilla powder. 

6. Stir thoroughly and pour the mixture 
into individual cups.

7. When cool, refrigerate for 2-3 hours. 

8. Serve with pomegranate seeds and a 
few sprigs of mint. 

ύλίκα / INGREDIENTS

 4 φύλλα ζελατίνας
 120 γραμμάρια κουβερτούρα
 300 ml γάλα
 300 ml κρέμα γάλακτος 35%
 100 γραμμάρια ζάχαρη 
 1 βανίλια 

 4 gelatine sheets
 120 g cooking chocolate
 300 ml milk
 300 ml cream (35% fat)
 100 g sugar 
 Vanilla powder  

30
min
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Σύμφωνα με τιΣ ΟικΟνΟμικεΣ αντιλήψειΣ 
πΟύ κύριαρχΟύΣαν μεχρι τή δεκαετια τΟύ ’80, 
ή εφαρμΟγή μετρων πρΟΣταΣιαΣ τΟύ περιβαλλΟντΟΣ 
διΟγκωνε ύπερβΟλικα τΟ κΟΣτΟΣ και απΟτελΟύΣε 
εμπΟδιΟ για τήν αναπτύξή. 

According to prevAiling economic beliefs until the 
1980s, the ApplicAtion of environmentAl protection 
meAsures increAsed the cost excessively And 
constituted An obstAcle to development.   

Επιλογή Ή μονοδρομος;
πραΣινή ΑνΑπΤΥΞή

τ ις δύο τελευταίες δεκαετίες και μετά τη δραματική επι-
βάρυνση που έχει δεχτεί το οικοσύστημα, νέες προσεγ-
γίσεις εκτιμούν ότι τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα 

δημιουργούν κίνητρα για την επιχειρηματικότητα, επομένως η 
προστασία του περιβάλλοντος βελτιώνει την ανταγωνιστικότη-
τα των δυναμικών τομέων της οικονομίας.

κύρια χαρακτηριστικά της πράσινης ανάπτυξης
Χωρίς να έχει αποκτήσει ακόμα διεθνώς μια σαφώς καθορισμέ-
νη σημασία, η έννοια της πράσινης ανάπτυξης χαρακτηρίζεται 
από κάποιες αναγκαίες και αλληλένδετες προϋποθέσεις, όπως:

αποσύνδεση: Βασικός στόχος είναι η επίτευξη οικονομικής 
ανάπτυξης χωρίς επιδείνωση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
Αποσύνδεση (decoupling) επιτυγχάνεται όταν η ανάπτυξη 
είναι ανεξάρτητη από τις εισροές ενέργειας και πρώτων υλών. 
εξοικονόμηση: Είναι η αλλαγή του σπάταλου τρόπου 
ζωής, με δραματική μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης 
πόρων. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητη η μείωση της σπα-
τάλης νερού και ενέργειας ή της αλόγιστης χρήσης των αυτο-
κινήτων. Αυτό απαιτεί ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση  των 
πολιτών, ώστε να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση και 
να συμπεριφέρονται πιο ορθολογικά. 
αξιοποίηση της τεχνολογίας: Η τεχνολογία μπορεί και 
πρέπει να μετατραπεί από σημαντικό παράγοντα του προ-
βλήματος σε καθοριστικό μέσο της λύσης. Η πράσινη ανάπτυ-
ξη δεν χρειάζεται λιγότερη ή πιο πρωτόγονη τεχνολογία.  
Οι περισσότερες από τις παλιές τεχνολογίες δεν είναι περι-
βαλλοντικά φιλικές, αφού υστερούν στην εξοικονόμηση 
πόρων και στην αποσύνδεση. 
δημιουργία απασχόλησης: Πολύ βασικός είναι ο διπλός 
στόχος να αυξηθεί η απασχόληση και να μειωθεί η χρήση 
ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων. Κύριο μέσο για την επί-
τευξη του διπλού στόχου θα ήταν μια πράσινη φορολογική 
μεταρρύθμιση που θα διόρθωνε τις τιμές, με μετάθεση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στην κατανάλω-
ση φυσικών πόρων.
παρεμβατισμός: Η επαρκής προστασία του περιβάλλο-
ντος και ταυτόχρονα η οικονομική ανάπτυξη και η πλήρης 
απασχόληση, με μέτρα που θα εφαρμόσει μόνη της η αγο-
ρά δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Η ολοκληρωμένη περιβαλ-
λοντική πολιτική, με νομοθετική, διοικητική, επιστημονι-
κή-τεχνολογική, οικονομική και ιδεολογική διάσταση, απαιτεί 
δημόσια παρέμβαση, από το κράτος ή διακρατικούς οργανι-
σμούς αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. 
μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση: Ακόμα και αν 
καταφέρουμε σε μια πόλη, για παράδειγμα, να ανακυκλώ-
σουμε όλα τα αστικά απόβλητα, οι περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις από την ενέργεια που δαπανήθηκε για την ανακύκλωση 
παραμένουν. Όπως και να έχει όμως, αποδεικνύεται ότι δεν 
είναι αναπόφευκτες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυτό 
δημιουργεί πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την προώ-
θηση πράσινης ανάπτυξης.

An option or a must?

GREEN 
development
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Τα πλεονεκτήματα της πράσινης 
ανάπτυξης είναι πολύ ελκυστικά για 
όσους ζουν είτε στα αστικά κέντρα  
είτε στην περιφέρεια

The advantages of green development 
are very attractive for all those living in 
both urban centres and in the provinces

μηδενική επιβάρυνση από απόβλητα: 
Η τεχνολογία κάνει σήμερα εφικτή την ελαχιστοποί-
ηση στερεών και υγρών αποβλήτων, με μακροπρό-
θεσμο στόχο μηδενικά απόβλητα (zero-waste)  από 
τις πόλεις, τις τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Στην 
περίπτωση των υγρών αποβλήτων, ο στόχος απαι-
τεί εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού, πλήρη 
επεξεργασία των λυμάτων και επαναχρησιμοποίησή 
τους ως αρδευτικό νερό.

μηδενική επιβάρυνση υδατικών πόρων: 
Εκτός από την εξοικονόμηση του νερού που κατα-
ναλώνεται για τη βιομηχανία, τη γεωργία, τον του-
ρισμό, τις αστικές ανάγκες, πρέπει να φροντίσου-
με για την παραγωγή νερού, ώστε να ελαχιστοποι-
είται η λήψη από υδάτινους πόρους. Αυτό είναι 
εφικτό μέσω της αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλ-
μυρου νερού, κατά προτίμηση με ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Συμπληρωματικά, σκόπιμη 
είναι η κατασκευή ταμιευτήρων για τη δέσμευση 
ορισμένων υδάτινων απορροών.
μηδενική επιβάρυνση φαινομένου 
θερμοκηπίου: Άμεσα πρέπει να περιοριστούν οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που προέρχο-
νται από τις καύσεις. Η μείωση επιτυγχάνεται με 
καθαρές πηγές και με εξοικονόμηση ενέργειας.  
Ο περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης από 
μεταφορές και βιομηχανίες πρέπει να συνδυαστεί 
με εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, με χρήση 
συστημάτων βιοκλιματικού σχεδιασμού και άλλων 
παθητικών και ενεργητικών συστημάτων που προ-
σφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Ένα ισορροπημένο 
ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου απαιτεί την παρα-
γωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές, κυρί-
ως ανεμογεννήτριες, αλλά επίσης φωτοβολταϊκά, 
γεωθερμία, βιοκαύσιμα από γεωργικά απόβλητα 
κ.λπ. Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί σήμερα ανα-
γκαία προτεραιότητα, με σημαντικές προοπτικές 
στον ανεπτυγμένο κόσμο και όχι μόνο. Τα πλεο-
νεκτήματα της πράσινης ανάπτυξης είναι πολύ 
ελκυστικά για όσους ζουν είτε στα αστικά κέντρα 
είτε στην περιφέρεια, αφού οι παράμετροι της 
πράσινης ανάπτυξης αφορούν όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων, παραγωγής και φυσικού περι-
βάλλοντος. 

I n the two last decades, and after the dramatic deterioration of the ecosys-
tem, new approaches estimate that strict environmental standards create 
incentives for entrepreneurship, and that therefore environmental protec-
tion improves the competitiveness of the dynamic sectors of the economy.

The main features of green development: Without yet having a pre-
cise definition at the international level, the concept of green development is 
characterised by a number of necessary and interrelated conditions such as:
Decoupling: The main objective is to achieve economic development with-
out aggravating environmental problems. Decoupling is achieved when devel-
opment is independent of energy flows and raw material inputs. 
Savings: This means a change in the wasteful way of life, through a dras-
tic reduction in excessive resource consumption. For example, it is neces-
sary to reduce water and energy wastage or the irrational use of cars. This 
requires citizen awareness and education, in order to develop environmen-
tal consciousness and more rational behaviour. 
Use of technology: Technology can and should be transformed from an 
important factor of the problem to a decisive means of the solution. Green 
development does not require less or more primitive technology. Most of the 
old technologies are not environmentally friendly, given that they fall short in 
resource savings and decoupling. 
Job creation: The double objective of increasing employment while reduc-
ing the use of energy and other natural resources is fundamental. The main 
means for achieving this double objective would be a green tax reform that 
would correct prices, by shifting the tax burden from labour to the con-
sumption of natural resources.
Interventionism: Sufficient environmental protection and simultane-
ous economic growth and full employment, coupled with measures to be 
applied by the market itself is not a realistic objective. Integrated environ-
mental policy, coupled with a legislative, administrative, scientific-techno-
logical, economic and ideological dimension, requires public intervention, 
by the state or inter-state organizations and also civil society. 
Zero environmental burden: Even if we succeed in recycling all the 
urban waste of a town, for example, the environmental effects of the ener-
gy spent for recycling will persist. Nevertheless, it has been proven that 
environmental effects are not unavoidable and this creates much more 
favourable conditions for the promotion of green development.
Zero burden from waste: Currently, technology allows for the minimisa-
tion of solid and liquid waste, with zero waste from towns, tourism facilities etc. 
as the long-term goal. In the case of liquid waste, the objective requires savings in 
water consumption, full processing of effluents and reuse for irrigation purposes.
Zero burden for water resources: Apart from savings in water con-
sumed by industry, agriculture, tourism and urban needs, we should also ensure 
water production in order to minimize the uptake of water resources.   
Zero burden from the greenhouse effect: Carbon dioxide emissions 
from burning should be limited immediately. Reduction can be achieved by 
using clean sources and through energy savings. The limitation in energy con-
sumption by transport and industry should be combined with energy savings 
in buildings, using bioclimatic design systems and other passive and active sys-
tems offered by modern technology.  Equilibrium in greenhouse gas emissions 
requires the production of electricity from renewable energy sources, mainly 
wind turbines, and also photovoltaic cells, geothermal energy, biofuels and agri-
cultural waste etc. Green development currently constitutes a necessary priority, 
with important prospects in the developed world and also elsewhere. The advan-
tages of green development are very attractive for all those living in both urban 
centres and in the provinces, given that the parameters of green development 
concern all sectors, business, production and the natural environment. 

Πράσινη άνάΠτυξη  
& άειφόρόσ άνάΠτυξη  
Θεωρητικά και πρακτικά η αειφόρος 
ανάπτυξη αποτελεί μια σύγχρονη μέση 
πρόταση στις ενστάσεις είτε για υπερ-
βολική είτε για ανεπαρκή προστασία του 
περιβάλλοντος. Υπάρχει κάποια από-
σταση μεταξύ αειφορίας (sustainability) 
και πράσινης ανάπτυξης. Χαρακτηριστι-
κό είναι το ζήτημα της ενεργειακής στρα-
τηγικής. Η αειφόρος ανάπτυξη θεωρεί-
ται συμβατή με κάθε πηγή ενέργειας που 
εξασφαλίζει περιβαλλοντική προστα-
σία, όπως π.χ. η χρήση ορυκτών καυ-
σίμων με αποθήκευση του παραγόμε-
νου διοξειδίου του άνθρακα ή, ακόμα και 
η παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνι-
κά εργοστάσια αν είναι επαρκή τα μέτρα 
ασφαλείας. Αντίθετα, η πράσινη ανάπτυ-
ξη προωθεί κυρίως την παραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμη-
ση ενέργειας. 

Green development  
& sustainable development  
In theory and in practice, sustainable 
development constitutes a modern 
golden medium in view of the objec-
tions either to excessive or to insuffi-
cient environmental protection. There is 
a certain distance between sustainabil-
ity and green development. The issue 
of an energy strategy is characteristic. 
Sustainable development is considered 
compatible with all sources of ener-
gy that ensure environmental protec-
tion such as using fossil fuels but stor-
ing the carbon dioxide produced or even 
the production of electricity by nuclear 
power plants if the safety measures are 
adequate. In contrast, green develop-
ment mainly promotes the production 
of energy from renewable sources, and 
energy savings.  
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Οι ειδικΟι σε ΟλΟ τΟν κΟσμΟ πρΟσπαθΟύν να καθησύχασΟύν και να 
ενημερώσΟύν τΟύσ πΟλιτεσ σχετικα με τα αιτια τησ εμφανισησ τησ νεασ 
γριπησ. επισημαινΟύν την αναγκη τηρησησ τών μετρών ατΟμικησ ύγιεινησ, 
καθώσ και τησ εγκαιρησ ενημερώσησ τών αρχών Ή τΟύ γιατρΟύ σε περιπτώση 
πΟύ καπΟιΟσ παρΟύσιαζει σύμπτώματα δύνατΟύ κρύΟλΟγηματΟσ Ή γριπησ 
σε σύνδύασμΟ με πύρετΟ και εντΟνα αναπνεύστικα πρΟβληματα.

ExpErts throughout thE world arE trying to rEassurE and inform citizEns 
with rEspEct to thE causEs of thE nEw flu typE that has madE its appEarancE. 
thEy point out thE nEEd to obsErvE pErsonal hygiEnE mEasurEs and duly 
inform thE authoritiEs or a mEdical practitionEr in thE EvEnt that somEonE 
prEsEnts symptoms of a hEavy cold or flu combinEd with fEvEr and intEnsE 
rEspiratory problEms.  

Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του νέου ιού της γρίπης 
Α (H1N1) είναι παρόμοιος με τη μετάδοση της 
συμβατικής εποχιακής γρίπης, δηλαδή μέσω των 

σταγονιδίων που αποβάλλονται με την ομιλία, το φτέρνι-
σμα ή το βήξιμο. Γι’ αυτό το λόγο, ας κρατήσουμε τις... απο-
στάσεις… Μπορούμε να προστατευθούμε από τον ιό, απο-
φεύγοντας τη στενή επαφή με τους ανθρώπους που παρου-
σιάζουν συμπτώματα γρίπης και αν είναι δυνατόν κρατώ-
ντας απόσταση περίπου ενός μέτρου. Ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας έχει δώσει στη δημοσιότητα σειρά πρακτικών 
-και εύκολων στην εφαρμογή- τρόπων προκειμένου να προ-
φυλαχθούμε -και να προφυλάξουμε τους γύρω μας– από τη 
νέα γρίπη Α (Η1Ν1). 

πρακτικοί τρόποι προφύλαξης
n  Πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό, 
ή με αντισηπτικό με βάση το οινόπνευμα συχνά μέσα στη 
μέρα (ειδικά εάν ακουμπάτε το στόμα και τη μύτη σας ή 
επιφάνειες που είναι ενδεχομένως μολυσμένες). 
n  Ανεξάρτητα από το αν είναι καθαρά τα χέρια σας, αποφύ-
γετε να ακουμπάτε το στόμα, τα μάτια και τη μύτη σας.
n   Όταν φτερνίζεστε, μη σκεπάζετε το πρόσωπό σας με τα 
χέρια σας, αλλά με ένα χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάξετε 
αμέσως μετά στα σκουπίδια.
n  Αν δεν έχετε χαρτομάντιλο, φτερνιστείτε στο εσωτερικό 
του αγκώνα σας. Αποφεύγετε έτσι τη μόλυνση των χεριών 
σας και τη διασπορά των μικροβίων στις γύρω επιφάνειες.
n  Αποφύγετε τη στενή επαφή με τους ανθρώπους που είναι 
άρρωστοι. 

Ενημερώνομαι και προφυλάσσομαι

νέα
γριπη:

n  Εάν φροντίζετε ένα άρρωστο πρόσωπο, καλύτερα να φορά-
τε μάσκα όταν βρίσκεστε σε στενή επαφή μαζί του και να 
την πετάτε στα σκουπίδια αμέσως μετά από την επαφή μαζί 
του και στη συνέχεια να πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά. 
n  Εάν είστε άρρωστοι και επιβάλλεται να ταξιδέψετε, ή βρί-
σκεστε σε χώρο με πολύ κόσμο, καλύψτε το στόμα και τη 
μύτη σας με χειρουργική μάσκα.
n  Δώστε έμφαση στον εξαερισμό του χώρου σας, ανοίγοντας 
τα παράθυρα. 
n  Ενισχύστε τον οργανισμό σας φροντίζοντας να κοιμά-
στε επαρκώς (7 με 8 ώρες), να κάνετε υγιεινή διατροφή και 
γυμναστική.
n  Καταναλώνετε άφθονα υγρά (κυρίως χυμούς και αφεψήματα).
n  Δεν θα πρέπει να καταναλώνετε αντιβιοτικά για να κατα-
πολεμήσετε τη γρίπη, ούτε ακόμη για προληπτικούς λόγους, 
χωρίς συνταγή γιατρού. Μόνο ο γιατρός θα κρίνει αν είναι 
απαραίτητη η λήψη αντιβιοτικού φαρμάκου. 
n  Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζετε 
αντιβιοτικά μέσω διαδικτύου. 
n  Κάποιος θα πρέπει να ζητήσει ιατρική βοήθεια αν έχει 
προβλήματα αναπνοής ή βρίσκεται σε εμπύρετο κατάσταση 
για πάνω από 3 ημέρες.
n  Οι γονείς που έχουν άρρωστο παιδί θα πρέπει να ζητήσουν 
ιατρική φροντίδα, αν αυτό έχει προβλήματα αναπνοής, βρί-
σκεται σε εμπύρετο κατάσταση επί μέρες ή έχει σπασμούς. 
Δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τη διαφορά μεταξύ 
της εποχιακής γρίπης και της γρίπης Α (H1N1) χωρίς ιατρι-
κή βοήθεια. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι παρόμοια 
με τους εποχιακούς ιούς και περιλαμβάνουν τον πυρετό, το 
βήχα, τον πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα, ενοχλήσεις στο 
λαιμό και συνάχι. Μόνο ο γιατρός σας μπορεί να επιβεβαιώ-
σει αν όντως είσθε ασθενής της γρίπης Α (H1N1). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η φροντίδα στο σπίτι – ανά-
παυση, κατανάλωση άφθονων υγρών και η χρήση παυσί-
πονων- είναι αρκετή για τη σταδιακή ανάκαμψη του οργα-
νισμού. Μην ξεχνάμε σε κάθε περίπτωση ότι η ενημέρωση 
είναι πρόληψη και η πρόληψη ως γνωστόν είναι η καλύτε-
ρη θεραπεία.

T he main way of transmission of the new influenza type 
A virus (H1N1) is similar to the infection from con-
ventional seasonal flu, i.e. through the droplets that 

are released when talking, sneezing or coughing.  For this rea-
son, it is best to keep a safety distance. We can protect our-
selves from the virus by avoiding close contact with people 
who present flu symptoms, preferably keeping a distance of 
around one metre. The World Health Organization has pub-
lished a set of practical – and easy to apply – methods for pro-
tecting ourselves – and those around us – from the new type A 
virus (H1N1). 

Practical protection methods
n Wash your hands thoroughly with soap and water, or with 
alcohol-based antiseptic, frequently during the day (especial-
ly if you touch your nose and mouth, or potentially infected 
surfaces). 
n  Irrespective of whether your hands are clean or not, avoid 
touching your mouth, eyes and nose.
n  When you sneeze, don’t cover your face with your hands, but 
with a paper tissue, which you must then discard immediately.
n  If you don’t have a tissue, sneeze into your sleeve. In this 
way, you can avoid infecting your hands and spreading germs 
to surrounding surfaces.
n  Avoid close contact with people who are ill. 
n  If you are looking after a sick person, it is best to wear a 
mask when in close contact with them, discard the mask imme-
diately after contact and then wash your hands thoroughly.  
n  If you are ill and have to travel, or enter a crowded room, 
cover your mouth and nose with a surgical mask.
n  Pay attention to the ventilation of your room, by opening 
the windows. 
n  Help your body by making sure that you sleep enough (7 to 
8 hours), eat healthily and exercise.
n  Drink plenty of liquids (mainly fruit juice and hot drinks).
n  You should not take antibiotics to combat influenza, even 
for preventive purposes, without a doctor’s prescription.  Only 
a doctor can decide if antibiotics are necessary. 
n  You should be particularly careful when purchasing antibiot-
ics on the internet. 
n  You should seek medical attention if you have breathing 
problems or a fever for more than 3 days.
n  Parents with a sick child should seek medical cae if the child 
has trouble breathing, has had a fever for several days, or has 
convulsions.  
We are unable to identify the difference between seasonal flu 
and type A flu (H1N1) without medical assistance. 
The characteristic symptoms are similar to those of season-
al viruses and include fever, coughing, headaches, bodily pain, 
throat ache and catarrh.  Only your doctor can confirm whether 
you are suffering from type A flu (H1N1). 
In most cases, home remedies – rest, plentiful liquids and pain-
killers – are sufficient for a gradual recovery. 
Don’t forget that in any case, awareness means prevention, and 
prevention, as we all know, is the best cure.

ύγεία — Health tips
By Roula Skourogiannis

 Tips 
	 Στην	ειδική	τηλεφωνική	γραμμή	επικοινωνίας	(210	5212054	και	 
210	5222339)	καλούνται	να	απευθύνονται	οι	πολίτες	σε	περίπτωση	
ύποπτου	κρούσματος.

 In the event of a suspect case, citizens can contact the flu 
hotline at 210	5212054	and	210	5222339.

information and protection

swinE 
flu
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Παρουσίαση — SAAB 9-5
Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Μαρινόπουλος

Με τη δύναΜη της 
αΠλότητας και της 
τεχνόλόγικης ύΠερόχης 
Πόύ τό διακρινει, τό 
νεό 9-5 εΠιςτρεφει Με 
εναν και Μόνό ςκόΠό: 
να Πρωταγωνιςτηςει 
ςτην κατηγόρια τόύ, 
ξεΠερνωντας ό,τι 
τετριΜΜενό εχει 
να εΠιδειξει 
ό ανταγωνιςΜός.

Saab
νεο 9-5
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κορυφαία V6 έκδοση). Πρόκειται για ένα ενεργό σύστημα που 
η λειτουργία του βασίζεται σε ένα ηλεκτροϋδραυλικό πολύ-
δισκο συμπλέκτη Haldex 4ης  γενιάς που ρυθμίζει την κατα-
νομή της ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες ανά πάσα στιγμή 
και ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης που επικρατούν. Για 
όσους αναζητούν το κάτι παραπάνω στον πίσω άξονα μπορεί 
να τοποθετηθεί διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (eLSD) 
που μεταφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες του οδοστρώμα-
τος, τη ροπή ανάμεσα στους δύο τροχούς του πίσω άξονα για 
βέλτιστη πρόσφυση. Στον πλούσιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
του νέου 9-5 συναντάμε πληθώρα καινοτομιών, όπως είναι το 
ACC (Adaptive Cruise Control), το εντελώς αυτόματο σύστη-
μα πλοήγησης που διατηρεί σταθερή απόσταση από το προ-
πορευόμενο όχημα. Το σύστημα Pilot HUD απεικονίζει διά-
φορες ενδείξεις (π.χ. ταχύτητα, οδηγίες πλοήγησης κ.ά.) στο 
παρμπρίζ του αυτοκινήτου, μία τεχνολογία που είναι εφαρμό-
ζεται εδώ και δεκαετίες στα μαχητικά αεροσκάφη. Την τεχνο-

ηδία. «Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο και προηγμένο τεχνο-
λογικά αυτοκίνητο που έχουμε κατασκευάσει ποτέ» λέει ο 
Mats Fägerhag, επικεφαλής στον τομέα Τεχνικής Εξέλιξης της 
Saab.
Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων HiPerStrut προσφέρει 
κορυφαία οδικά χαρακτηριστικά άνεσης και κρατήματος με 
παρόμοια πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα διπλά ψαλίδια. 
Ωστόσο, η έξυπνη σχεδίαση της ανάρτησης στο 9-5 είναι πιο 
κόμπακτ και συμπαγής και αναδεικνύεται στο μέγιστο βαθ-
μό μέσα από το σύστημα DriveSense που μεταβάλλει το set-up 
του αυτοκινήτου (ανάρτηση, απόκριση γκαζιού, υποβοήθηση 
τιμονιού κ.ά.). Ο οδηγός του νέου 9-5 μπορεί να προσαρμόσει 
το αυτοκίνητο στο οδηγικό του στυλ με το πάτημα ενός δια-
κόπτη, από όπου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 
τρία προγράμματα (Intelligent, Sport & Comfort). 
Κορυφαίο από όποια πλευρά και αν το δει κανείς είναι το 
σύστημα τετρακίνησης XWD με Haldex 4ης γενιάς, ειδικά 
εξελιγμένο από τους μηχανικούς της Saab, που προσφέρε-
ται προαιρετικά στις δίλιτρες turbo εκδόσεις (στάνταρ στην 

Παρουσίαση — SAAB 9-5

Όπως σε κάθε Saab έτσι και στο νέο 9-5 η 
ασφάλεια θεωρείται δεδομένη, καθώς η 
σουηδική εταιρεία αποτελεί εδώ και δεκαετίες 
πρότυπο στον τομέα προστασίας των επιβατών

χ αρακτηριστικό της νέας γενιάς του κορυφαίου μοντέ-
λου της Saab είναι πως κυοφορήθηκε για περισσό-
τερο από τρία χρόνια, καθώς βασίστηκε σχεδιαστικά 

στο πολυβραβευμένο πρωτότυπο «Aero X Concept». Κάπως 
έτσι εξηγείται το γεγονός πως η αισθητική του αμαξώματος 
αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο την κληρονομιά της Saab 
στην αεροναυπηγική σε συνδυασμό με τη σύγχρονη αισθητι-
κή του που θα συνεπάρει και τον πιο απαιτητικό. 
Η διατήρηση ορισμένων στοιχείων που θυμίζουν το ένδο-
ξο παρελθόν της σουηδικής εταιρείας από την εποχή του 900 
Sedan και η άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητά του ήταν δύο από 
τα στοιχεία που το σχεδιαστικό τμήμα ενσωμάτωσε με από-
λυτη επιτυχία στη νέα γενιά 9-5, που εξασφαλίζει κορυφαία 
επίπεδα άνεσης και ασφάλειας. Σε σχέση με το απερχόμε-
νο μοντέλο, το μεταξόνιο στο νέο 9-5 έχει αυξηθεί κατά 13,4 
εκατοστά, προσφέροντας ασυναγώνιστους χώρους για τους 
πίσω επιβάτες. Εντελώς νέο είναι το ταμπλό, το οποίο εστι-
άζει στον οδηγό και αναβιώνει σε ένα μεγάλο βαθμό εκείνο 
του 9000 με την ενιαία κονσόλα. Ο κομψός πίνακας οργάνων, 
όπως και όλες οι ενδείξεις στο ταμπλό, φωτίζονται με το κλα-
σικό απαλό πράσινο της Saab, ενώ σήμα κατατεθέν αποτελεί 
πλέον ο διακόπτης «Night Panel». Τα κορυφαίας ποιότητας 
υλικά, τα εξαιρετικό τους φινίρισμα και η απτή συναρμολό-
γησή τους συμπληρώνουν την αίσθηση της πολυτέλειας που 
είναι διάχυτη στο εσωτερικό του νέου 9-5. 

Rightsizing
Η Saab εξελίσσει την τεχνολογία της υπερτροφοδότησης για 
περισσότερα από 30 χρόνια και όπως είναι φυσικό την γκά-
μα του νέου 9-5 συνθέτουν αποκλειστικά τούρμπο κινητήρες 
που συνεργάζονται με μηχανικά ή αυτόματα κιβώτια έξι σχέ-
σεων. Αρχικά το νέο 9-5 θα λανσαριστεί με τους βενζινοκινη-
τήρες 2.0Τ και 2.8Τ που αποδίδουν 220 και 300 ίππους αντί-
στοιχα.  
Ο μικρότερος είναι τετρακύλινδρος και προσφέρει υποδειγ-
ματική κατανάλωση καυσίμου 8,4 lt/100 km) και εκπομπή 

CO
2
 που κυμαίνεται κάτω από τα 200 g/km, ενώ ο μεγαλύτε-

ρος V6 προσφέρει απαράμιλλες επιδόσεις με τα 0-100 km/h 
να επιτυγχάνονται σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα ( η τελική 
περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h). Ειδικό ενδιαφέρον 
έχει η πετρελαιοκίνητη έκδοση 2.0 TiD με τους 160 ίππους, 
που συνδυάζει εντυπωσιακές επιδόσεις και χαμηλή κατανά-
λωση. Ανεξαρτήτως εκδόσεως, οι κινητήρες παίρνουν ζωή 
από ένα μπουτόν που βρίσκεται κοντά στη βάση του επιλογέα 
ταχυτήτων, δίπλα στο διακόπτη του ηλεκτρικού χειρόφρενου. 

τεχνολογία αιχμής
Το νέο 9-5 δεν σηματοδοτεί μόνο τη νέα εποχή που διανοί-
γεται για τη σουηδική φίρμα, αφού είναι το πιο προηγμένο 
τεχνολογικά μοντέλο της Saab όλων των εποχών. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε πως το νέο 9-5 σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και 
κατασκευάζεται στη χώρα από την οποία κατάγεται, στη Σου-

λογική υπεροχή του 9-5 συμπληρώνουν τα συστήματα ανα-
γνώρισης σημάτων (TSR ή Traffic Sign Recognition), αλλα-
γής λωρίδας κυκλοφορίας (LDW ή Lane Departure Warning), 
υποβοήθησης αυτόματης στάθμευσης (APA ή Advanced Park 
Assist) κ.ά. Όπως σε κάθε Saab έτσι και στο νέο 9-5 η ασφά-
λεια θεωρείται δεδομένη, καθώς η σουηδική εταιρεία απο-
τελεί εδώ και δεκαετίες πρότυπο στον τομέα προστασίας 
των επιβατών έχοντας επιδείξει πρωτοποριακές εφαρμογές. 
Η διακεκριμένη παράδοση της Saab στον τομέα της ασφά-
λειας συνεχίζεται απτόητη, αφού τα τωρινά 9-5, 9-3 & 9-3 
Convertible έχουν αξιολογηθεί με την κορυφαία βαθμολογία 
με 5 αστέρια στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP.  
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Νέο 
ToyoTa 
Prius
Αν υπΑρχει κΑτι που εκφρΑζει με την 
πρώτη σκεψη την πρώτοποριΑ του Prius 
τοτε Αυτο δεν εινΑι Αλλο Απο την ιδιΑ του 
την ονομΑσιΑ, Αφου «Prius» στΑ λΑτινικΑ 
σημΑινει «προηγουμΑι». 

Α υτό ακριβώς κάνει το πρώτο υβριδικό μοντέλο μαζικής παρα-
γωγής που συμπληρώνει σχεδόν μία δεκαετία παρουσίας 
στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Προηγείται, ενώ οι υπόλοιποι 

ακολουθούν, επιδεικνύοντας τρεις γενιές με τις παγκόσμιες πωλήσεις 
τους να ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύριο. Ένα νούμερο που αντικατο-
πτρίζει πλήρως την επιτυχία του Prius σε μία εποχή που το περιβάλ-
λον αποτελεί προτεραιότητα για τον καθένα μας.

με τεχνολογία αιχμής
Η σχεδιαστική ομάδα δεν θέλησε σε καμία περίπτωση να αλλοιώ-
σει τη βασική σχεδιαστική ταυτότητα που έκανε γνωστό το δημοφι-
λές Prius. Απεναντίας τη διατήρησε και την προσάρμοσε στο σύνθημα 
«outside minimum, inside maximum» που εκφράζει με σαφήνεια την 
εξαρχής πρόθεση της ομάδας που σχεδίασε ένα κόμπακτ hatchback 
με δυναμικές γραμμές και απαράμιλλη πρακτικότητα στο εσωτερικό. 
Στο νέο Prius οι χώροι είναι μεγάλοι και άνετοι, ενώ το πορτμπα-

παρουσίαση — ToyoTa Prius
Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Μαρινόπουλος
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γκάζ προσφέρει τη λειτουργικότη-
τα ενός μεγάλου οικογενειακού μοντέ-
λου. Θα έλεγε κανείς πως οι διαστάσεις 
του Prius είναι ιδανικές, αφού είναι ευέ-
λικτο στην πόλη και άνετο στα μακρι-
νά ταξίδια.
Ο hi-tech διάκοσμος του Prius αναδει-
κνύεται από τον προηγμένο τεχνολο-
γικά χαρακτήρα του αυτοκινήτου, που 
αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό στο 
ταμπλό. Από αυτό ξεχωρίζει με την 
πρώτη ματιά ο λεπτεπίλεπτος επιλο-
γέας της μετάδοσης που είναι ιδιαί-
τερα εύχρηστος και βολικός. Μερικά 
εκατοστά πιο πάνω υπάρχει μία μεγά-
λη ευανάγνωστη οθόνη πολλαπλών 
ενδείξεων, ενώ στο μέσο του ταμπλό 

συναντάμε μία μικρότερη που απεικονί-
ζει τη λειτουργία του υβριδικού συστή-
ματος. Εντύπωση προκαλεί η διαμπερής 
κεντρική κονσόλα, που δημιουργεί έναν 
αθέατο και απόλυτα ασφαλή χώρο για 
μία τσάντα ή μικροαντικείμενα. 
Από πλευράς εξοπλισμού μερικά από 
τα νέα στοιχεία που υπάρχουν στο νέο 
Prius είναι το σύστημα εισόδου χωρίς 
κλειδί και το αυτόματο σύστημα υποβο-
ήθησης παρκαρίσματος.  
Το HuD (Head up Display) απεικο-
νίζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, 
τη λειτουργία της υβριδικής διάταξης, 
αλλά και τις υποδείξεις του συστήματος 
δορυφορικής πλοήγησης (που διαθέτει 
μενού και φωνητικές εντολές στα ελλη-

νικά) στο παρμπρίζ ώστε να μην απο-
σπάται η προσοχή σας από το δρόμο.
Προαιρετικά, υπάρχει η δυνατότητα 
της αυτόματης λειτουργίας του συστή-
ματος εξαερισμού, όταν το αυτοκίνη-
το βρίσκεται σταθμευμένο και εκτεθει-
μένο στον ήλιο και χωρίς να λειτουρ-
γεί ο κινητήρας. Ηλιακές κυψέλες που 
υπάρχουν στην οροφή παράγουν ηλε-
κτρική ενέργεια για την αυτόματη λει-
τουργία του συστήματος που διοχε-
τεύει στην καμπίνα φρέσκο και δροσε-
ρότερο αέρα. Επιπλέον, από το προ-
ηγμένο κλειδί ο οδηγός μπορεί μέσω 
τηλεχειρισμού να ενεργοποιήσει το air 
condition ρυθμίζοντας τη θερμοκρα-
σία στο εσωτερικό. Το σύστημα  στο 

Prius λειτουργεί καθαρά με ηλεκτρι-
κή ενέργεια, η οποία στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση προέρχεται από ειδι-
κά πάνελ στο πίσω μέρος της οροφής 
που παράγουν ενέργεια από την ηλια-
κή ακτινοβολία. Κατά την εξέλιξη του 
Prius μία από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις για τους μηχανικούς ήταν η βέλτι-
στη ασφάλεια των επιβατών, που επι-
τυγχάνεται με ένα πλήρες τεχνολογικό 
σύνολο συστημάτων ενεργητικής και 
παθητικής ασφάλειας. Χαρακτηριστι-
κό είναι το σύστημα προ-σύγκρουσης 
(pre-crash) που με τη βοήθεια αισθη-
τήρων αντιλαμβάνεται ενδεχόμε-
νη επαφή με άλλα οχήματα ή εμπόδια 
προχωρώντας σε διάφορα μέτρα πρό-
ληψης όπως είναι η ηχητική προειδο-
ποίηση, η τάνυση της ζώνης ασφαλεί-
ας και η επέμβαση στο σύστημα πέδη-
σης. Στο νέο Prius το σύστημα ελέγ-
χου ευστάθειας (VsC+) αποτελεί στά-
νταρ στοιχείο εξοπλισμού σε όλες τις 
εκδόσεις και διορθώνει κάθε απόκλιση 
του αυτοκινήτου από την κανονική του 
πορεία. Μάλιστα, σε ακραίες περιπτώ-
σεις το σύστημα παροτρύνει τον οδηγό 
στο σωστό χειρισμό με μία μικρή κίνη-
ση αντιστάθμισης στο τιμόνι (γνωστό 
και ως «ανάποδο»). 

Η μέση τυποποιημένη 
κατανάλωση αμόλυβδης δεν 
ξεπερνά την ασύλληπτη τιμή 
των 3,9 λίτρων/100 χλμ., ενώ οι 
εκπομπές Co2 περιορίζονται 
μόλις στα 89 γραμμάρια/
χλμ. σε μία περίοδο που το 
περιβάλλον κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου 

βενζινοκινητήρα 1.8 VVT-i και έναν ηλε-
κτροκινητήρα. Η συνδυασμένη ισχύς 
τους ανέρχεται στους 136 ίππους επιτα-
χύνοντας το αμάξωμα σε 10,4 δευτερόλε-
πτα, ενώ σημειώστε πως η διάρκεια ζωής 
των μπαταριών (νικελίου-υδριδίου) διαρ-
κεί όσο και ο κύκλος ζωής του Prius. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως το Prius δεν επιβα-
ρύνει το περιβάλλον ακόμη και μετά την 
απόσυρσή του, αφού περισσότερο από 
το 95% του συνολικού βάρους του αμα-
ξώματος αποτελείται από ανακτήσιμα 
υλικά, ενώ το 85% απαρτίζεται από ανα-
κυκλώσιμα υλικά.
To Prius είναι ένα ιδιαίτερα ευκολοδήγη-
το αυτοκίνητο, προσφέροντας μοναδι-
κή ευελιξία στην πόλη απαλλαγμένο από 
το μέτρο του δακτυλίου. Ιδανικά ο οδη-
γός μπορεί να πιέσει τον διακόπτη στο 
ταμπλό για να επιλέξει τη λειτουργία EV 
(αθόρυβη κίνηση για περίπου 2 χλμ. με 
καθαρά ηλεκτρική ενέργεια σε ταχύτη-
τες ακόμη και άνω των 50 χλμ/ώρα) ή 
τη λειτουργία ECo (για μέγιστη εξοικο-
νόμηση αμόλυβδης). Μακριά από την 
πόλη το ταξίδι είναι μία ευχάριστη υπό-
θεση, καθώς η μελετημένη αεροδυναμι-
κή (με συντελεστή 0,25) και η εξελιγμένη 
ανάρτηση εξασφαλίζουν κορυφαία επί-
πεδα ηχομόνωσης, άνεσης και ποιότη-
τας κύλισης. Στον ανοιχτό δρόμο ο οδη-
γός μπορεί να ανακαλύψει τη δυναμική 
πτυχή του Prius επιλέγοντας τη λειτουρ-
γία PoWEr (βενζινοκινητήρας και ηλε-
κτροκινητήρας αποδίδουν τα μέγιστα 
για μάξιμουμ επιτάχυνση). 

το πιο πράσινο…
Εκτός από το κορυφαίο υβριδικό στον 
κόσμο το Prius είναι και το καθαρότε-
ρο αυτοκίνητο, αφού οι αριθμοί μιλούν 
από μόνοι τους. Η μέση τυποποιημέ-
νη κατανάλωση αμόλυβδης δεν ξεπερνά 
την ασύλληπτη τιμή των 3,9 λίτρων/100 
χλμ. ενώ οι εκπομπές Co

2
 περιορίζο-

νται μόλις στα 89 γραμμάρια/χλμ. σε μία 
περίοδο που το περιβάλλον κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου. Από την άλλη, το 
αξιοθαύμαστο είναι πως το Prius κατα-
φέρνει και συνδυάζει μέχρι πρότινος 
αντικρουόμενες παραμέτρους: Μειω-
μένη κατανάλωση και εκπομπές ρύπων 

με επιδόσεις και οδηγική απόλαυση. 
Στο μεγαλύτερο ποσοστό της αρτιότη-
τας που παρουσιάζει το Prius οφείλεται 
στη μοναδική τεχνολογία Hybrid synergy 
Drive που αποτελεί πρότυπο στην υβρι-
δική τεχνολογία και περιλαμβάνει έναν 
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VolVo 
XC70

Π ροσφέρει την πολυτέλεια μιας λιμουζί-
νας, μπορεί να φτάσει πολύ μακριά από 
την άσφαλτο, ενώ διαθέτει τεράστιους 

χώρους. Το XC70 είναι ένα πληθωρικό αυτοκίνη-
το από όποια πλευρά και αν το δει κανείς και η 3η 
του γενιά παρουσιάζεται πιο ολοκληρωμένη από 
ποτέ. Βασίζεται στο V70 και αποδεικνύει περίτρα-
να τη μαεστρία του σουηδικού τμήματος της Volvo, 
που μετουσίωσε ένα οικογενειακό στέισον σε ένα 
ασυναγώνιστο crossover, διατηρώντας μέχρι και την 
παραμικρή σπιθαμή από τα στέισον γονίδιά του. 

Ακαταμάχητο
Το XC70 εκπέμπει την πολυτέλεια και το κύρος 
που συναντάται σε κάθε μοντέλο της Volvo, ενώ η 
σκανδιναβική του καταγωγή γίνεται άμεσα αντιλη-
πτή, αποτελώντας ένα σημαντικό στοιχείο διαφο-
ροποίησης απέναντι στον ανταγωνισμό. Το δυνα-
μικό προφίλ με τις αρμονικές γραμμές του αμαξώ-
ματος δημιουργούν μία συμπαγή αίσθηση, παρό-
λο που το μήκος του αμαξώματος φτάνει τα 4,838 
μέτρα. Από την άλλη, το μεταξόνιο των 2,815 
μέτρων εξασφαλίζει μεγάλους και άνετους χώρους 
για όλους τους επιβάτες που απολαμβάνουν το 
lounge διάκοσμο του XC70 με το υψηλής πιστότη-
τας ηχοσύστημα, αλλά και με τη στάνταρ δερμάτι-
νη επένδυση στα καθίσματα και στο τιμόνι.
Κανένα χωροταξικό ζήτημα δεν τίθεται σχετικά με 

Παρουσίαση — VolVo XC70

ΙδΑνΙκό στό τΑξΙδΙ, με 
τόύρμΠό κΙνητηρΑ, με εξύΠνη 
τετρΑκΙνηση, όδόστρωτηρΑσ 
εκτόσ δρόμόύ, ΑχΑνεΙσ όΙ 
χωρόΙ στό εσωτερΙκό. τΙ Αλλό 
νΑ ζητησεΙ κΑνεΙσ ΑΠό ενΑ 
crossover;  

Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Μαρινόπουλος
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Η εμφάνισή του συνδυάζει 
τα χαρακτηριστικά ενός 
πολυτελούς μοντέλου με 
εκείνα ενός τετρακίνητου 
που αψηφά τα περισσότερα 
εμπόδια που θα βρεθούν  
στο δρόμο του

τις αποσκευές, αφού το πορτμπαγκάζ 
προσφέρει 575 λίτρα με τη λειτουργι-
κότητά του να εκτοξεύεται έως τα 1.600 
λίτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση της 
πίσω σειράς καθισμάτων. Υπόδειγμα 
φινέτσας και εργονομίας αποτελεί το 
ταμπλό με αποκορύφωμα τον φινετσά-
το πίνακα οργάνων που παραπέμπει 
σε καντράν πανάκριβων ρολογιών αλλά 
και στην πρωτότυπη θέση για το κλει-
δί. Στην επιφάνεια της λεπτής κεντρι-
κής κονσόλας επικρατεί απόλυτη ευτα-
ξία, ενώ η μελετημένη θέση των πλή-
κτρων και διακοπτών κάνει τη ζωή των 
εμπρός επιβατών εύκολη. Στο εσωτε-
ρικό του XC70 οι επιβαίνοντες (πρωτί-
στως τα παιδιά αφού στην πίσω σειρά 
υπάρχουν ενσωματωμένα παιδικά καθί-
σματα) έχουν κάθε λόγο να νιώθουν 
ασφαλείς, αφού ο πλούσιος τεχνολογι-
κός εξοπλισμός προσφέρει υψηλά επί-
πεδα παθητικής και ενεργητικής ασφά-
λειας. Άλλωστε η Volvo διατηρεί μακρά 
παράδοση στον τομέα της ασφάλει-
ας και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 
για ακόμη μία φορά, αφού στις δοκιμές 
πρόσκρουσης του Euro NCAP το XC70 
απέσπασε την κορυφαία διάκριση με 
πέντε αστέρια.

Ασυναγώνιστο
Το XC70 δεν έχει να κρύψει τίποτα. 
Η εμφάνισή του συνδυάζει τα χαρακτη-
ριστικά ενός πολυτελούς μοντέλου με 
εκείνα ενός τετρακίνητου που αψηφά τα 
περισσότερα εμπόδια που θα βρεθούν 
στο δρόμο του. Για το λόγο αυτό το αμά-
ξωμα του XC70 το χωρίζουν 21 εκατο-
στά από το έδαφος, ενώ το περιβάλλουν 
πλαστικά καλύμματα για να το προστα-
τεύουν. Η μελετημένη ανάρτηση εξα-
σφαλίζει κορυφαία επίπεδα άνεσης και 
κύλισης ακόμη και στα πιο κακότεχνα 
οδοστρώματα. Παράλληλα η έξυπνη 
τετρακίνηση AWD (All Wheel Drive) με 
ηλεκτροϋδραυλικό συμπλέκτη Haldex 
επιβλέπει ανά πάσα στιγμή την κίνηση 
των τροχών και φροντίζει για την καλύ-

τα διαπιστευτήριά του εδώ και καιρό 
σε διάφορα μοντέλα της Volvo. Πρό-
κειται για έναν εξακύλινδρο σε σει-
ρά με σύστημα υπερτροφοδότησης 
(turbo) που χρησιμοποιεί την τεχνο-
λογία twin-scroll για βέλτιστη από-
δοση και οικονομία καυσίμου. Τη νέα 

έκδοση του XC70 σηματοδοτούν τα 
διακριτικά T6. Από πλευράς επιδό-
σεων το crossover της Volvo χρειάζε-
ται μόλις 7,6 δευτερόλεπτα για να επι-
ταχύνει από στάση στα 100 χλμ/ώρα 
ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 
210 χλμ./ώρα. Τη μετάδοση της ροπής 

αναλαμβάνει το αυτόματο κιβώτιο 
Geartronic. Οι έξι σχέσεις που διαθέ-
τει ελέγχονται από νέο αναβαθμισμέ-
νο λογισμικό για ακόμη πιο βελούδι-
νες αλλαγές στο έντονο κυκλοφορια-
κό της πόλης και ακόμη πιο γρήγορες 
στον ανοιχτό δρόμο. 

τερη πρόσφυσή τους σε στεγνές, παγω-
μένες, χιονισμένες ή λασπωμένες επι-
φάνειες. 
Ηλεκτρονικά συστήματα όπως το ελεγ-
χόμενης κατάβασης HDC (Hill Descent 
Control) και το στάνταρ ελέγχου της 
πρόσφυσης DSTC (Dynamic Stability 
and Traction Control) συμπληρώνουν 
την εικόνα ενός από τα ασφαλέστερα 
αυτοκίνητα που μπορείτε να αποκτήσε-
τε. Προαιρετικά υπάρχει το ενεργό σασί 
«Four-C» όπου ο οδηγός μπορεί με το 
πάτημα ενός διακόπτη να επιλέξει ανά-
μεσα σε τρία προγράμματα (Comfort, 
Sport και Advanced) που μεταβάλλουν 
τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης αλλά 
και όλου του αυτοκινήτου ανάλογα με 
τη διάθεση και το οδηγικό στυλ που 
επιθυμεί. To σύστημα BlIS (Blind Spot 
Information System) αποτελεί μία ακό-
μη καινοτομία της Volvo καθώς χρησι-
μοποιεί ψηφιακές κάμερες που ελέγ-
χουν τις τυφλές γωνίες από τους καθρέ-
πτες προειδοποιώντας ανάλογα τον 
οδηγό για διερχόμενα παραπλεύρως 
οχήματα. 
Το XC70 εξοπλίζεται πλέον με τον σύγ-
χρονο βενζινοκινητήρα 3.0 Τ6 με από-
δοση 285 ίππους που έχει καταθέσει 
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The first signs of a departure from the crisis were 
visible at this year’s Frankfurt Motor Show, despite the 
absence of certain companies (for the first time); the 
climate was clearly more optimistic than in Geneva 
in March, the stands were richer and there were 
more cars. Once again, there were many global and 
European premieres – more than 20 – while if we 
include the ‘facelifts’ undergone by existing models, 
there were around 30 new presences. The acceleration 
of procedures for the application of new technologies 
to reduce fuel consumption and emissions was 
also clear, with electrical cars coming ever closer to 
commercial production.  The most important new 
arrivals at the show included the new BMW X1 and 
5 GT, the new Citroen C3 and DS3, the Ford C-Max 
and Grand C-Max, the Kia Venga, the new Opel Astra, 
the new Saab 9-5, while this year’s Frankfurt Motor 
Show was characterized by the launch of many new 
supercars, despite the economic crisis!
Namely, the line-up included a new Aston Martin, a 
new Bentley, a new Ferrari, a new Lamborghini, a new 
Maserati, the Mercedes SLS and a new Rolls Royce!
Clearly coincidence has played a role (let’s not forget 
that each new model is under preparation for at least 
3 years before its official premiere, which means that 
social and market conditions change in the meantime, 
but contradictions are also a trait of modern society 
par excellence!

Η RS είναι η hardcore υπόσταση 
της 911 GT3 καθώς εφοδιάζεται με 
κινητήρα 3,8 λίτρων που αποδίδει 
450 ίππους. Όσο για τις επιδόσεις, 
τα 0-100 χλμ./ώρα επιτυγχάνονται 
σε μόλις 4΄΄ (0,1΄΄ νωρίτερα από 
την απλή GT3), ενώ η τελική ταχύτη-
τα αγγίζει τα 314 χλμ./ώρα.
The RS is the hardcore version of 
the 911 GT3, as it is equipped with 
a 3.8-litre motor with an output of 
450 HP. As for its performance, it 
goes from 0-100 km/h in just 4’’ 
(0.1’’ less than the regular GT3), 
with a top speed of 314 km/h.

Τα πρώτα σημάδια εξόδου από την κρίση ήταν ορα-
τά στη φετινή έκθεση της Φρανκφούρτης, παρά τις 
απουσίες -για πρώτη φορά- ορισμένων εταιρειών, 
αφού το κλίμα ήταν εμφανώς καλύτερο απ’ ότι στη 
Γενεύη το Μάρτιο, τα περίπτερα πλουσιότερα και τα 
αυτοκίνητα περισσότερα. Πολλές ήταν και πάλι οι 
παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πρεμιέρες -περισσότε-
ρες από 20- ενώ αν συμπεριλάβουμε και στα «face lift» 
διαφόρων μοντέλων, οι νέες παρουσίες πλησίασαν τις 
30. Εμφανής ήταν επίσης η επιτάχυνση των διαδικασι-
ών για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη μείωση 
της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων των αυτο-
κινήτων, με την ηλεκτροκίνηση να έρχεται όλο και πιο 
κοντά στην εμπορική παραγωγή. Στις πιο σημαντικές 
νέες παρουσίες της έκθεσης θα αναφέρουμε τις νέες 
BMW X1 και 5 GT, τα νέα Citroen C3 και DS3, τα Ford 
C-Max και Grand C-Max, το Kia Venga, το νέο Opel 
Astra, το νέο Saab 9-5, ενώ χαρακτηριστικό της φετι-
νής Φρανκφούρτης ήταν η παρουσίαση πολλών νέων 
υπεραυτοκινήτων, σε πείσμα της οικονομικής κρί-
σης! Μετρήστε: νέα Aston Martin, νέα  Bentley, νέα 
Ferrari, νέα Lamborghini, νέα Maserati, η Mercedes SLS 
και νέα Rolls Royce! Προφανώς οι συμπτώσεις έπαι-
ξαν το ρόλο τους (δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε νέο 
μοντέλο προετοιμάζεται επί τουλάχιστον 3 χρόνια 
πριν κάνει την επίσημη πρεμιέρα του, οπότε οι συνθή-
κες της κοινωνίας και της αγοράς μπορεί και να έχουν 
αλλάξει), αλλά οι αντιφάσεις είναι και κατεξοχήν δείγ-
μα της σημερινής κοινωνίας

Η Aston Martin Rapide ξεχωρίζει από το πεντάθυρο αμάξωμά της και την τετραθέσια 
διάταξη στο εσωτερικό αποδεικνύοντας πως ένα μοντέλο υψηλών επιδόσεων μπορεί 
να είναι και πρακτικό. Κάτω από το καπό υπάρχει ο χειροποίητος V12 κινητήρας των 
6 λίτρων που αποδίδει 476 ίππους. 
The Aston Martin Rapide stands out for its five-door chassis and the 2+2 configura-
tion inside, proving that a high-performance model can also be practical. Under the 
bonnet is a handmade 6-litre V12 motor, generating 476 HP. 

Το ακριβότερο μοντέλο της Lamborghini ονομάζεται 
Reventon και στην φωτογραφία βλέπετε την ανοι-
χτή εκδοχή. Η Reventon Roadster εξοπλίζεται με 
τον γνωστό V12 κινητήρα των 670 ίππων, θα κατα-
σκευαστεί σε λιγότερο από 20 συλλεκτικά κομμά-
τια και το κάθε ένα θα κοστίζει περισσότερα από ένα 
εκατομμύριο ευρώ.
The most expensive Lamborghini model is called 
Reventon; the open-topped version is pictured here. 
The Reventon Roadster is equipped with the famous 
V12 – 670 HP motor; less than 20 collector’s mod-
els will be built, each one costing more than one 
million euros.

Πρόκειται για την ισχυρότερη έκδοση του γνωστού TT που σηματοδοτείται από τα 
πρόσθετα διακριτικά «RS». Τόσο η coupe όσο και η roadster έκδοση συνδυάζεται με 
σύστημα τετρακίνησης ενώ την κίνηση αναλαμβάνει πεντακύλινδρος TFSI κινητήρας 
2,5 λίτρων με την ισχύ του να ανέρχεται στους 340 ίππους.
This is the more powerful edition of the famous TT, marked by the additional 
initials “RS”. Both the coupe and the roadster editions are combined with four-
wheel drive, with power coming from a five-cylinder 2.5-litre TFSI motor, with an 
output of 340 HP.

‘09 
‘09 
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Η γοητεία της Maserati Gran Turismo μαγνήτισε την προσοχή όσων βρέ-
θηκαν στην γερμανική έκθεση. Δίπλα της παρουσιάστηκε και η GranCabrio 
εκδοχή που αποτελεί το έκτο καμπριολέ στην ιστορία της ιταλικής εταιρίας.
The glamour of the Maserati Gran Turismo attracted the attention of all visi-
tors at the German motor show. It was coupled with the GranCabrio version, 
only the sixth open-topped model in the Italian manufacturer’s history. 

Το Peugeot ΒΒ1 είναι ένα πρωτότυπο μοντέλο που εκφράζει την άποψη της 
γαλλικής εταιρίας για την μελλοντική εικόνα των αυτοκινήτων πόλης. Είναι 
ηλεκτροκίνητο και το μήκος του δεν ξεπερνά τα 2,5 μέτρα προσφέροντας 
την απαραίτητη ευελιξία.
The Peugeot BB1 is a concept car that expresses the French car manufac-
turer’s views on the future look of city cars.  It is electrically powered and 
no longer than 2.5 metres, thus offering the necessary flexibility. 

Η BMW προβάλλει την τεχνολογία EfficientDynamics που έχει ως στόχο την μείωση της 
κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων δίχως καμία παραχώρηση στον τομέα των επι-
δόσεων και της οδηγικής απόλαυσης. 
BMW presents EfficientDynamics technology, aimed at reducing fuel consumption and 
emissions, without compromising performance and driving pleasure.  

Το Audi E-tron αποτελεί την ηλεκτροκίνητη υπόσταση του R8 και εξοπλίζεται 
με μπαταρίες λιθίου. Η συνολική ροπή φτάνει την ασύλληπτη τιμή των 4.500 
Nm ενώ οι επιδόσεις είναι εξίσου εντυπωσιακές όσο και «πράσινες» αφού το 
πρωτότυπο supercar έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων.
The Audi E-tron is the prototype electrical version of the R8, and is equipped 
with lithium batteries. Its overall torque is an incredible 4,500 Nm, with a 
performance that is as impressive as it is “green”, since the concept supercar 
has zero emissions.

Στον χώρο της Jaguar βρισκόταν σε 
περίοπτη θέση η νέα γενιά XJ που 
εντυπωσιάζει με την μοναδική της σχε-
δίαση. Στο εσωτερικό κυριαρχεί η από-
λυτη χλιδή προσφέροντας κορυφαία 
επίπεδα άνεσης ενώ η γκάμα των κινη-
τήρων περιλαμβάνει ισχυρά V6 και 
V8 σύνολα.
The new generation XJ, with its 
impressive, unique design, was promi-
nently displayed at the Jaguar stand. 
The interior is dominated by ultimate 
luxury, with top-of-the-line com-
fort levels, while the range of motors 
includes powerful V6 and V8 versions.

Δυναμικό και σύγχρονο το νέο Ford 
C-MAX επιστρέφει με τούρμπο κινη-
τήρες και δύο τύπους αμαξωμάτων. 
Την κανονική πενταθέσια έκδοση 
και την μεγαλύτερη επταθέσια με 
τις συρόμενες πίσω πόρτες.
The new dynamic and contempo-
rary Ford C-MAX returns with turbo 
motors and two types of chassis. 
The regular 5-seat editions and the 
larger 7-seat version with sliding 
back doors.

‘09 
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Με αφορμή τα 20 χρόνια κυκλοφορίας 
του MX-5 στους δρόμους η Mazda απο-
φάσισε να γιορτάσει το γεγονός με το 
πρωτότυπο επετειακό MX-5 Superlight. 
Υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα, αφού 
ακόμη και το παρμπρίζ απουσιάζει, 
ώστε το συνολικό βάρος του αμαξώμα-
τος να περιοριστεί στον ένα τόνο.
On occasion of the 20th anniversary 
of the MX-5, Mazda decided to cel-
ebrate by creating the original anni-
versary MX-5 Superlight. It has been 
stripped to the bare essentials, with-
out even a windscreen, so as to bring 
the chassis weight to below one ton.

‘09 

Το νέο μεσαίο SUV της Dodge ονομάζεται Journey και 
συνδυάζει μεγάλους χώρους με εξαιρετικές εκτός δρό-
μου δυνατότητες. Υπάρχουν και προσθιοκίνητες εκδό-
σεις ενώ οι κινητήρες διακρίνονται για την δυνατή και 
οικονομική τους λειτουργία. 
The new mid-range SUV by Dodge is called Journey, 
and combines spacious interiors with exceptional off-
road capabilities.  There are also front-wheel drive ver-
sions, while the motors are characterized by their pow-
erful and cost-efficient operation.

H Rolls Royce Ghost είναι η φτηνότερη όλων των εποχών και αποτελεί το απόλυτο 
status symbol για αυτόν που θα την αποκτήσει (η τιμή της κυμαίνεται περίπου στις 
230.000 ευρώ). Το επιβλητικό αμάξωμα αγγίζει τα 5,4 μέτρα ενώ ο τούρμπο V12 
κινητήρας με τους 570 ίππους συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων. 
The Rolls Royce Ghost is the cheapest Rolls ever, but still constitutes the ultimate 
status symbol for its owner (its price is around 230,000 euros). The imposing 
chassis is 5.4 metres long, while the turbo V12 570 HP motor is combined with 
an automatic 8-speed gearbox.  
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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 cover a wide spectrum of 
demands and financial capacities. Small, economic, 
luxurious, but also special types such as minibuses 
and 4x4 are at your disposal for business or leisure.

Η HERTZ διαχειρίζεται ένα στόλο 30.000 και πλέον 
αυτοκινήτων, με περισσότερα από 60 μοντέλα, που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και οικονο-
μικών δυνατοτήτων.  
Μικρά, οικονομικά, πολυτελή, αλλά και ειδικοί τύποι, 
όπως Minibus και 4χ4 είναι στη διάθεσή σας για να 
διασφαλίσουν απλές μετακινήσεις, επαγγελματικές 
υποχρεώσεις, αλλά και ξένοιαστες διακοπές.

*	 Όλα	τα	μοντέλα	διατίθενται	με	
 Air Condition
*	 Αll	car	models	are	available	with	
 Air Condition
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www.hertz.gr 
Νοικιάστε αυτοκίνητο 
μόνο με «3 κλικ»   
H Hertz σας εξασφαλίζει τον ευκολότερο 
και γρηγορότερο τρόπο για να πραγμα-
τοποιήσετε online ενοικίαση. Mόνο με 3 
κλικ στο αναβαθμισμένο σύστημα online 
κρατήσεων www.hertz.gr μπορεί ο επι-
σκέπτης της ιστοσελίδας να πραγματο-
ποιήσει την κράτηση του αυτοκινήτου 
που επιθυμεί σε όλη την Eλλάδα εύκο-
λα και γρήγορα. Επίσης, στην ιστοσελί-
δα 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.

 Εταιρικές 
 μισθώσεις 
 Οι απαιτήσεις των πελα-

τών για επαγγελματικές 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων 
διαφέρουν από αυτές 
των πελατών που ενοικι-
άζουν για τουρισμό.  
Οι επαγγελματίες για να 
διασφαλίσουν την απο-
δοτικότητα των επιχει-
ρήσεών τους, απαιτούν 
μεγαλύτερη συνέπεια, 
ταχύτητα εξυπηρέτησης 
και συνεχή υποστήριξη. 
90 χρόνια τώρα η Hertz 
εξυπηρετεί και καλύπτει 
τις ανάγκες των εταιρει-
ών για ενοικίαση αυτο-
κινήτων. Γι’ αυτό το λόγο 
οι περισσότερες και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες 
στον κόσμο εμπιστεύο-
νται 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 
ειδικές συμφωνημένες 
τιμές και εκπτώσεις σε 
όλο τον κόσμο

•  24ωρη οδική βοήθεια σε 
περίπτωση βλάβης ή ατυ-
χήματος 

•  Άμεση αντικατάσταση 
αυτοκινήτου σε περίπτω-
ση βλάβης ή ατυχήματος 

•  Δυνατότητα ενοικίασης 
συσκευής πλοήγησης 
Gps, διαθέσιμη σε 10 
γλώσσες 

•  Δυνατότητα 24 ωρης 
επικοινωνίας, καλώντας 
στο 801 111 00 100  

•  Τα προνόμια του CDP 
προγράμματος ισχύουν 
και για ενοικιάσεις εκτός 
των ελληνικών συνόρων 
σε όλες τις χώρες 

•  Για περισσότερες πληρο-
φορίες επικοινωνήστε με 
το Τμήμα Πωλήσεων στα 
τηλ.: 210 626 4422-3  

GPS Σύστημα πλοήγησης   
 Oι πελάτες της Hertz μπορούν να νοικιάζουν μαζί με το αυτοκίνητό τους και 

φορητή συσκευή Πλοήγησης - (Navigation system). Το προϊόν αυτό είναι 
διαθέσιμο από τους σταθμούς μας στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης 
και σε όλη την Κρήτη. Οι πελάτες μπορούν να το ζητήσουν κατά τη διαδικα-
σία κράτησης του αυτοκινήτου ή ακόμη 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 οδηγίες σε 
όλη την Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Βόλο, Ιωάννινα, τη Λάρισα και 
την Καβάλα, αλλά και όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Ελλάδος. 

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

•  Δίνει τη δυνατότητα ευρέσεως 35.000 σημείων ενδιαφέροντος, όπως μου-
σεία, αρχαιολογικοί χώροι, νοσοκομεία, φαρμακεία, πρεσβείες, τράπεζες, 
ξενοδοχεία, βενζινάδικα, αστυνομικά τμήματα, δημόσιες υπηρεσίες, εστιατό-
ρια, clubs και άλλα πολλά. 

• Εκτός από τη δυνατότητα πλοήγησης οδηγώντας, το σύστημα παρέχει και δυνα-
τότητα 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 possi-

bility to rent, along with a car, a portable Nav-
igation System. This product is available at 
our stations, 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 col-
lecting 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-
guided turn-by-turn directions, around Atti-
ca, Thessaloniki, Patras, Crete, Volos, Ioanni-
na, 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, 
Italian, 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 driv-
ing, 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 archae-
ological site, etc.

Δυναμική παρουσία σε Κύπρο και
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Autohellas Hertz δεν περιορί-
ζεται εντός των ελληνικών συνόρων. Από το 2003 η Autohellas είναι 
ιδιοκτήτρια της Autotechnica Ltd που δραστηριοποιείται στη Βουλγα-
ρία ως εθνικός franchisee της Hertz και εισαγωγέας αυτοκινήτων Seat. 
Τον Ιούνιο του 2005 η Autohellas ανέλαβε την εκπροσώπηση της Hertz 
και στην Κύπρο προσφέροντας υπηρεσίες Rent–a-Car και Operating 
leasing (μακροχρόνια μίσθωση). Το 2007 ιδρύθηκε στη Ρουμανία η 
Autotechnica Fleet Servises S.R.L που αντιπροσωπεύει τη Hertz στον 
τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων. 

Dynamic presence in Cyprus and South-eastern Europe
The ambitious investment plan of Autohellas Hertz is not contained within 
Greek borders. Since year 2003, Autohellas has owned Autotechnica Ltd 
in Bulgaria; Autotechnica is the national franchisee of Hertz and imports 
Seat cars.  In June 2005, Autohellas undertook the representation of 
Hertz in Cyprus as well, offering Rent-a-Car and Operating Leasing ser-
vices.  Autotechnica Fleet Services S.R.L was established in Romania in 
2007, and represents Hertz in the operating leasing sector.  

Εξειδικευμένες λύσεις και στις 
ενοικιάσεις μηχανημάτων!
Η Hertz, η πρώτη εταιρεία ενοικιάσεων 
αυτοκινήτων και εξοπλισμού παγκοσμίως, 
εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και 
γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες της 
ελληνικής αγοράς αποφάσισε 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., Λατο-
μεία, Μεταλλεία κ.λπ., Εταιρείες Μεταφορών – 
Αποθηκεύσεων - Διανομών (Logistics), Βιο-
μηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις - Διορ-
γανωτές 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 ενοι-
κιάσεις αυτοκινήτων, η Hertz αποτελεί εγγύ-
ηση. Αξιοποιήστε, λοιπόν, την υπηρεσία Hertz 
Equipment Rental και τις κατηγορίες μηχανη-
μάτων που σας παρέχει, ανάλογα με τις ανά-
γκες 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 activi-
ties by introducing the Hertz Equipment 
Rental service to Greece. This is a special-
ized service that offers the most reliable 
solutions in machinery and equipment 
rentals for: Technical Companies, Public 
Works Contractors, Quarries, Mines, etc., 
Transport – Storage – Distribution (Logis-
tics) Companies, Industrial and Commer-
cial Enterprises, Fair – Event Organizers 
and others. The equipment available for 
rental includes Forklifts, Work Platforms, 
Generators, Air Compressors, Loaders, 
Prefabricated Huts, etc.The lease con-
tracts 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 pri-
vate fleet)
With 40 years of experience in this sector 
internationally, and 90 years of history in 
car rentals, Hertz is a guaranteed name. 
Now you too can take advantage of the 
Hertz Equipment Rental service and the 
machinery categories provided, in accor-
dance with your specific needs. 
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Η Hertz πρωτοπορεi 
και στα μεταχειρισμένα 
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 delivered 
free of any technical problem, at very good 
prices and with the possibility of paying up 
to 60 monthly instalments. You will find 
them in the Used Car Center, at Paiania Atti-
ki, and at all Hertz stations around Greece. 
For more information, call these numbers: 
210 664 6021, 210 626 4223.

Ανακαλύψτε τον κόσμο 
Tο ειδικό πρόγραμμα για ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο. Με το 
πρόγραμμα «Discover the world» μπο-
ρείτε να γνωρίσετε οδηγώντας όλες 
τις χώρες του κόσμου με ειδικές, πολύ 
χαμηλές τιμές που περιλαμβάνουν όλες 
τις βασικές επιβαρύνσεις. Επειδή ένα 
ταξίδι συνήθως ξεκινάει και συνεχί-
ζεται μετά την πτήση με αυτοκίνητο, οι 
πελάτες της Hertz μπορούν να παρα-
λάβουν το αυτοκίνητο που έχουν κρα-
τήσει 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 possi-
bility to the renter to drive to any coun-
try of the world enjoying low all inclu-
sive rates. A successful trip may start 
with a car and following the flight, con-
tinue with a rented car again so Hertz 
customers may collect and return their 
car at any airport to drive to their des-
tination. For more information: Send an 
e-mail to reservations@hertz.gr or call 

801-11-100 100. Ευελιξία
Operating Leasing - Μακροχρόνια μίσθωση – Χρονομίσθωση 
Με την υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης μπορείτε να επιλέ-
ξετε οποιονδήποτε τύπο καινούργιου αυτοκινήτου. Η Hertz θα 
το αγοράσει για εσάς και θα σας το μισθώσει για 1 έως 5 έτη. 
Εσείς απλά πληρώνετε ένα μηνιαίο μίσθωμα, με τη λήξη της 
μίσθωσης έχετε το δικαίωμα να εξαγοράσετε το αυτοκίνητο ή 
να μισθώσετε ένα καινούργιο.

Hertz Leasesaver
Αν θέλετε μια πραγματικά οικονομική λύση στη μακροχρόνια 
μίσθωση των αυτοκινήτων, μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 
λύσεις που προσφέρει το πρόγραμμα «Hertz Leasesaver». Mε 
το πρόγραμμα αυτό έχετε δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 60 
διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων από το στόλο της Hertz, 
ελαφρά μεταχειρισμένων, σε άριστη κατάσταση και με την 
εγγύηση της Ηertz.
Η ευελιξία του προγράμματος αυτού εξυπηρετεί τις ανάγκες σας 
και σας δίνει πολλές δυνατότητες όπως:
• Χρήση αυτοκινήτων από υπαλλήλους (πωλητές - στελέχη) 
κατά τη διάρκεια του χρόνου εκπαίδευσής τους. 
• Χρήση από εποχικούς πωλητές για special promotions.
• Αναβάθμιση του υπάρχοντος εταιρικού σας στόλου με ίδιο ή 
χαμηλότερο κόστος.

Hertz Sale & Leaseback 
Αν έχετε ήδη σχετικά καινούργια αυτοκίνητα και θέλετε παράλ-

ληλα να έχετε όλα τα προνόμια της μακροχρόνιας μίσθωσης, 
τότε η Hertz τα αγοράζει και σας τα επαναμισθώνει. Η διαδικα-
σία είναι απλή: Συμφωνούμε την αξία των αυτοκινήτων, προ-
χωρούμε στη μεταβίβαση, ενώ το αυτοκίνητο παραμένει στη 
χρήση σας. Αυτόματα αρχίζει η μίσθωση με πολύ ανταγωνιστι-
κές τιμές και εσείς απολαμβάνετε όλα τα οφέλη της μίσθωσης 
όπως:
• Ακριβή προϋπολογισμό του κόστους χρήσης του αυτοκινήτου 
ό,τι και να συμβεί.
• Απαλλαγή από τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχεί-
ριση του στόλου. 
• Μείωση του λειτουργικού κόστους. 
• Απαλλαγή από το ρίσκο και τον απαιτούμενο χρόνο της μετα-
πώλησης των ιδιόκτητων αυτοκινήτων σας.

Sale - Replace & Lease 
Διάθεση των μεταχειρισμένων σας αυτοκινήτων. Αν θέλετε να 
απαλλαγείτε από τα υπάρχοντα ιδιόκτητα μεταχειρισμένα σας 
αυτοκίνητα, η Hertz μπορεί να τα διαθέσει χωρίς δική σας ενα-
σχόληση και να τα αντικαταστήσει μισθώνοντας καινούργια.

Fleet management
Αν έχετε δικά σας, ιδιόκτητα, αυτοκίνητα αλλά όχι την ευελιξία 
και το χρόνο να ασχοληθείτε με αυτά μπορείτε να απευθυνθείτε 
σε εμάς και να αναλάβουμε τη διαχείριση του στόλου σας επω-
φελούμενοι των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

Leasing services 
Η Autohellas Hertz αναπτύσσει και βελτιστοποι-
εί τις υπηρεσίες της, προσφέροντας σε εσάς που 
την έχετε επιλέξει για τη μίσθωση του εταιρι-
κού σας στόλου, ένα νέο εργαλείο που θα διευ-
κολύνει τη διαχείριση του στόλου σας, εξοικο-
νομώντας πολύτιμο χρόνο και απλοποιώντας 
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μέσω της εφαρ-
μογής Leasing Services έχετε τώρα τη δυνατότη-
τα: on line αίτησης και διαχείρισης ραντεβού για 
service, on line παροχής συγκεντρωτικών αναφο-
ρών «Customer Focus Report», με χρήσιμες πληρο-
φορίες (service, χιλιόμετρα κ.λπ.) για όλα τα αυτο-
κίνητα της εταιρείας σας, αλλαγής των στοιχείων 
των οδηγών και των συνοδηγών του κάθε αυτοκι-
νήτου. Η πρόσβαση στη νέα εφαρμογή γίνεται με 
όνομα χρήστη και κωδικό, όπως αυτά ορίζονται από 
την Autohellas Hertz. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, 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.

βλάβης ή ατυχήματος

•  Αντικατάσταση του αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής
ή καταστροφής του

•  Διαχείριση ατυχημάτων
 Παράλληλα μπορεί να συνδυαστεί μια σειρά από
 επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως:  
•  Lease Start Vehicles, προσωρινή χρήση αυτοκινήτων 

έως την παράδοση των καινούργιων.

• Pick & up delivery, παραλαβή και παράδοση των μισθωμέ-
νων αυτοκινήτων από και προς το χώρο εργασίας σας για το  
τακτικό service.

• Επιπλέον ασφάλιση για φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές 
ενέργειες, μερική κλοπή, θραύση υαλοκρυστάλλων κ.ά. 

•  Έκδοση πράσινης κάρτας 

• Δυνατότητα αγοράς του αυτοκινήτου από το χρήστη στη λήξη 
της μίσθωσης.

 Operating Leasing 
 Στη Hertz μπορούμε να έχουμε τον εταιρικό σας στόλο ασφαλή 

στο δρόμο αλλά και να προσφέρουμε λύσεις για οποιοδήποτε 
θέμα που αφορά τη διαχείρισή του. Ετσι απελευθερώνονται τα 
κεφάλαιά σας, ώστε να διατεθούν για άλλες σημαντικές παρα-
γωγικές δραστηριότητες. Ανεξάρτητα του μεγέθους του στόλου 
σας, με τη μίσθωση του πρώτου σας αυτοκινήτου, η Hertz ανα-
λαμβάνει τα πάντα: 

• Αγορά και ταξινόμηση αυτοκινήτου 

•  Συντήρηση (τακτικές και έκτακτες βλάβες) 

•  Επισκευές φανοποιΐας 

•  Αλλαγή ελαστικών 

• Ασφάλεια (Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, Πυρός, Κλοπής, 
Ιδίων Ζημιών) 

•  Τέλη κυκλοφορίας 

•  Οδική Βοήθεια σε όλη την Ελλάδα, όλο το 24ωρο 

• Προσωρινή αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση 
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Μια νέα υπηρεσία 
της Autohellas HERTZ 
στην Ελλάδα
Για να κάνουμε την οδήγηση ακόμη 
πιο απολαυστική και άνετη, προσφέ-
ρουμε στους πελάτες μας τη δυνατό-
τητα 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 μεγαλύτερη απήχηση στα μικρά 
παιδιά, που συνήθως κουράζονται από τις μακρινές διαδρομές. Έτσι περνούν 
την ώρα τους ευχάριστα, παρακολουθώντας παιδικές ταινίες χωρίς να απασχο-
λούν τον οδηγό με την κινητικότητα και τη ζωντάνια που τα διακρίνει. Η συσκευή 
τοποθετείται στο προσκέφαλο του καθίσματος του συνοδηγού, έχει οθόνη 7 
ιντσών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός αυτοκινήτου π.χ. στο ξενοδο-
χείο που θα καταλύσουν. Είναι μια καινοτομία που προωθεί τη Hertz ακόμη πιο 
μπροστά 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 exhaust-
ed 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 ener-
gy 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.

Hertz Green 
Collection 
Now available 
in Europe
Το πρόγραμμα της Hertz Green 
Collection προσφέρει ένα στό-
λο από αυτοκίνητα φιλικά στο 
περιβάλλον, στα μεγαλύτερα 
σημεία της Ευρώπης, Μ. Βρετα-
νία (αεροδρόμια Χίθροου, Κάτ-
γουικ, Μάντσεστερ, Γλασκώ-
βης), Ιταλία (αεροδρόμια Μαλπέν-
σα, Λινάτε, Φιουμιτσίνο, Τσιαμπί-
νο και Βενετίας), Ολλανδίας (αερο-
δρόμιο Σίπχολ) και Βέλγιο (αερο-
δρόμιο Βρυξελλών). Εκτός από 
το υβριδικό Toyota Prius διατίθε-
νται προς ενοικίαση και αυτοκί-
νητα με πολύ χαμηλές εκπομπές 
ρύπων. Σ’ αυτή την κατηγορία ανή-
κουν 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, Nether-
lands and Belgium with the rest 
of Europe went live by the UK 
(airports Heathrow, Catwick, 
Manchester, Glasgow), Italy (air-
ports Malpensa, Linate, Fumicino, 
Ciampino, Venice), Netherlands 
(airport Schiphol), Belgium (air-
port Brussels). 

Τι γίνεται
στο hertz.com;
To hertz.com γίνεται 
όλο και καλύτερο  
Πόσο μεγάλη διαφορά κάνει ένας χρό-
νος όταν η ομάδα διαδικτυακής ανά-
πτυξης προσπαθεί με πάθος να βελ-
τιώσει την ηλεκτρονική εμπειρία των 
πελατών. Πρόσφατα, μια ανεξάρτη-
τη εταιρεία που συγκρίνει τις βέλτι-
στες πρακτικές των δικτυακών τόπων, 
η Keynote, πραγματοποίησε μια έρευ-
να για την αξιολόγηση του Hertz.com. 
Λάβαμε την πρώτη θέση σε τρεις κατη-
γορίες και σημειώσαμε εντυπωσιακή 
άνοδο από τη δέκατη στην τρίτη θέση 
στην κατηγορία Εξυπηρέτησης Πελα-
τών. Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά 
που προστέθηκαν τον τελευταίο χρό-
νο, όπως το click-to-call, το live chat, η 
βελτιωμένη λειτουργία αναζήτησης και 
αρκετές αναβαθμίσεις στην αισθητική 
και το σχεδιασμό, ήδη έχουν αξιολο-
γηθεί 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 cus-
tomersí online experience. Recently 
an independent company that bench-
marks best practices among web-
sites, Keynote, surveyed customers 
to rank Hertz.com. In three catego-
ries we received a first place ranking, 
and skyrocketed from tenth place to 
third place in the Customer Service 
category. The enhancements 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.

Η Autohellas Hertz Premium Partner 
στο πρόγραμμα BONuS
Η Hertz προστέθηκε στους μεγάλους συνεργάτες του προγράμματος bonus της 
Alpha Bank. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα bonus δίνουμε την ευκαιρία στους 
κατόχους πιστωτικών καρτών της Alpha Bank να δώσουν bonus στον εαυτό τους, 
νοικιάζοντας αυτοκίνητο της επιλογής τους από τη Hertz. Για κάθε ευρώ που ξοδεύ-
ουν θα κερδίσουν 4 πόντους, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ανακοινώνονται 
και προσφορές εξαργύρωσης 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 programme. 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 cashing on your points will be 
announced at regural intervals. So choose Hertz to meet your personal and profes-
sional needs and you will come out a winner X 4 !!!

1€= 4 πόντοι
για ενοικάσεις αυτοκινήτων στη Hertz
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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
397,	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

50,	Theotokopoulou	Str.	 Tel.	28210/40.366

 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
Matheou	str.	 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	

 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

 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)

(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

MAPS
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NORTHEAST GREECE LESVOS

144  Open road  2010 2010  Open road  145



146  Open road  2010 2010  Open road  147

CENTRAL GREECE PELOPONNISOS
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CyCLAdES SOuTHERN AEGEAN
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ROdOS SANTORINI
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kEfALONIA SkIATHOS
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SAmOS CORfu
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