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E D i t O r i A L
Φίλες και φίλοι,

H χρονιά αυτή, θα είναι ίσως η δυσκολότερη για τη χώρα 

μας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση γενικά και η κακή οικο-

νομική κατάσταση στη χώρα μας δημιουργούν ένα δύσκολο 

momentum για όλους μας.

Παρ’ όλα αυτά το χειρότερο σε αυτές τις καταστάσεις είναι η 

απαισιοδοξία και η έλλειψη προσπάθειας. Η Ελλάδα με τη συ-

ντονισμένη βοήθεια όλων, θα ορθοποδήσει και πάλι γιατί ο ρό-

λος της είναι τέτοιος. Η γεωγραφική της θέση, αλλά και ο ηγε-

τικός της ρόλος στα Βαλκάνια θα την κάνουν, έστω και αν χρει-

αστούν θυσίες, και πάλι δυνατή.

Ένας από τους τομείς που θα βοηθήσουν προς αυτή την κα-

τεύθυνση είναι φυσικά και ο τουρισμός. Επειδή η κρίση στην 

Ευρώπη - αντίθετα από την Ελλάδα - φαίνεται σιγά-σιγά να ξε-

περνιέται, οι προβλέψεις φέτος για τις αφίξεις τουριστών εί-

ναι ελπιδοφόρες. Αυτό μας δημιουργεί πρόσθετες ευθύνες για 

το επίπεδο φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών. Σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως είναι το τουριστικό, δεν 

υπάρχουν περιθώρια για λάθη και συμβιβασμούς. Ο τουρισμός 

και οι γύρω από αυτόν υπηρεσίες αποτελούν εθνικό κεφάλαιο 

υψίστης μάλιστα σημασίας. Είναι υποχρέωση μας, όχι μόνο να 

τον διατηρούμε ως κόρη οφθαλμού, αλλά και να τον βελτιώ-

νουμε μέρα με την μέρα.

Η Autohellas Hertz άλλη μια φορά σας διαβεβαιώνει ότι, παρ’ 

όλες τις δυσκολίες εξαιτίας της πρωτόγνωρης αυτής κρίσης, η 

δική σας εξυπηρέτηση και ασφάλεια είναι αυτοσκοπός.

Τρανό και πρόσφατο παράδειγμα είναι η τεράστια προσπάθεια 

της Hertz κατά τη διάρκεια του προβλήματος που δημιουρ-

γήθηκε με την ηφαιστειακή σκόνη σε όλη την Ευρώπη. 

Όλα τα γραφεία μας στην Ευρώπη εξυπηρέτησαν άριστα την 

αυξημένη ζήτηση που δημιουργήθηκε, χωρίς μάλιστα να 

επωφεληθούν από extra χρεώσεις, αλλά με γνώμονα το συμ-

φέρον του κοινού που ταλαιπωρήθηκε από αυτή την πρω-

τόγνωρη κατάσταση. Δημιουργήθηκε μάλιστα και το ειδικό 

site www.hertz-transfer.eu μέσα από το οποίο ο κάθε πελά-

της μας μπορούσε να δει την «εθνικότητα» του στόλου των 

αυτοκινήτων της Hertz, έχοντας τη δυνατότητα να μισθώ-

σει ένα της δικής του χώρας και να επωφεληθεί της χρέωσης 

one-way drop off που θα ίσχυε υπό κανονικές συνθήκες.

Με ευχές για μία καλή τουριστική χρονιά,

Autohellas Hertz

Dear Friends,

This will probably be the most difficult year for our 

country. The global economic crisis in general and 

our country’s poor economic state, create a difficult 

momentum for all of us.

However, the worst thing in such cases is pessimism and 

a lack of effort. With the coordinated help of everyone, 

Greece will stand on its own two feet again, because its 

role demands it. The country’s geographical location, as 

well as its leading role in the Balkans, will make it strong 

again, even if some sacrifices are necessary.

One of the sectors that will help in this direction is, of 

course, tourism. Since the rest of Europe – in contrast 

to Greece – seems to be overcoming the crisis, forecasts 

concerning the arrival of tourists this year are hopeful. 

This creates additional responsibilities for the level of 

hospitality and service provision. In such a competitive 

environment as tourism, there is no margin for error 

and compromise. Tourism and its related services are a 

national asset of very high importance. We are obliged 

not only to protect it with all our might, but also to 

improve it on a daily basis.

Once again, Autohellas Hertz assures you that despite 

the difficulties caused by this unprecedented crisis, your 

service and safety are our primary objective.

One recent characteristic example is Hertz’s tremen-

dous efforts during the problem caused by the volcanic 

ash covering the whole of Europe. All our branches in 

Europe provided excellent service despite higher de-

mand, and without taking advantage of the situation to 

add extra charges; instead we were concerned only with 

the interests of the public, which suffered greatly from 

this unprecedented situation. 

In fact, we created the special www.hertz-transfer.eu 

site, through which each customer could see the “na-

tionality” of Hertz’s fleet of cars, thus being able to lease 

a car from their own country and take advantage of the 

one-way drop off charge that would apply in normal 

circumstances.

With best wishes for a good tourism year,

Autohellas Hertz
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ART-ATHINA 2010
[Κλειστό Π. Φαλήρου (γήπεδο TaeKwonDo)]

Μετά την κατά γενική ομολογία επιτυχημένη 15η ART-ATHINA 
τον περασμένο Μάιο, η Διεθνής Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης 
επιστρέφει με τη 16η διοργάνωσή της. Παρά τη μεγάλη παγκό-
σμια οικονομική κρίση και φέτος συμμετέχουν 58 γκαλερί από 
11 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, ΗΠΑ, 
Ιταλία, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Τουρκία), με 
έργα περισσότερων από 300 καλλιτεχνών. Επίσης, παρουσιά-
ζονται 42 φορείς που σχετίζονται με τη σύγχρονη τέχνη (μου-
σεία, ιδρύματα, εκδόσεις τέχνης και media). Ανάμεσα στις ελλη-
νικές και ξένες γκαλερί που θα συμμετάσχουν, υπάρχουν πολ-
λές που εκθέτουν για πολλοστή φορά, αλλά και αρκετές οι οποί-
ες θα έρθουν για πρώτη φορά, γεγονός που υπογραμμίζει τη διε-
θνή απήχηση της. Η ART-ATHINA θα πραγματοποιηθεί και πάλι 
στο Κλειστό Π. Φαλήρου, το οποίο πέρσι μεταμορφώθηκε για 
ένα τετραήμερο σε μία λαμπερή νησίδα τέχνης και άφησε τις 
καλύτερες δυνατές εντυπώσεις. Στο πρόγραμμα φιλοξενίας VIP 
έχουν ήδη ανταποκριθεί πολλοί συλλέκτες και προσωπικότητες 
της τέχνης από το εξωτερικό, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν την ART-ATHINA, αλλά και ιδιωτικές συλλογές και 
μουσεία στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται και το πρό-
γραμμα συνεργασίας με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Ρότερνταμ 
και του Ντουμπάι που σκοπό έχει τη δημιουργία ενός δικτύ-
ου που θα ενδυναμώσει τον διάλογο γύρω από τα ζητήματα της 
τέχνης, την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και τις πωλήσεις, μέσα από 
ένα πρόγραμμα αμοιβαίας φιλοξενίας ανθρώπων της τέχνης. 

ART-ATHINA 2010
[Faliro Pavilion (TaeKwonDo)]

Following the widely acclaimed success of the 15th edition of 
ART-ATHINA last May, the International Contemporary Art 
Fair of Athens is back with its 16th edition. Despite the big inter-
national financial crisis, 58 galleries form 11 countries (Austria, 
Belgium, Cyprus, France, Germany, Great Britain, Greece, Ita-
ly, The Netherlands, Turkey, USA) will participate this year as 
well, showcasing the work of more than 300 artists. The fair also 
presents 42 institutions related to contemporary art (museums, 
foundations, art publishers and media). ART-ATHINA 2010 will 
once more be hosted at the Faliro Pavilion (TaeKwonDo), which 
was transformed last year into a sparkling islet of art for four 
days leaving all visitors and participants with the best impres-
sions. Many collectors and prominent personalities of the inter-
national art scene have already accepted the invitation by the 
VIP programme of ART-ATHINA 2010 and apart from the fair 
they will have the opportunity to visit private collections and 
museums in Athens. At the same time, the reciprocal patrons’ 
programme with Art Dubai and Art Rotterdam is creating an 
itinerary spanning Europe and the Middle East which enforces 
dialogue on art issues as well as enhances the art market within a 
programme of reciprocal invitations. 

13-16
MAY

Artemis Potamianou
Re-view series Chess game 2010
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ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ - ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
[Παλλάς]

Η μουσική θεατρική παράσταση «Μαρινέλλα - Το 
Μιούζικαλ» διατρέχει τις δεκαετίες από το 50 μέχρι 
σήμερα και αφηγείται την ιστορία τριών γυναικών. 
Οι δυο πρώτες είναι πρόσωπα φανταστικά και η τρί-
τη πραγματικό. Η πρώτη είναι η Ειρήνη (Ευαγγελία 
Μουμούρη) μια γυναίκα από την επαρχία, η δεύτε-
ρη η Μαρία (Τζένη Μπότση) μια Αθηναία και η τρί-
τη ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη που πήρε το 
όνομα Μαρινέλλα και έμελλε να γίνει μύθος. 
Τον ρόλο της Μαρινέλλας υποδύεται φυσικά η 
Μαρινέλλα και μια νεαρή ηθοποιός που κάνει την 
παιδική της ηλικία. Οι βασικοί αντρικοί ρόλοι παί-
ζονται από τον Μέμο Μπεγνή και τον Αντώνη Λου-
δάρο και ο θίασος συμπληρώνεται από δέκα ακό-
μα ηθοποιούς και χορευτές. Οι φανταστικές ιστορί-
ες της Ειρήνης και της Μαρίας συμπλέκονται με την 
πορεία της Μαρινέλλας και τα τραγούδια της ακο-
λουθούν τις περιπέτειες, τους έρωτες και τις δια-
ψεύσεις τους. Το έργο «Μαρινέλλα - Το Μιούζικαλ» 
των Θανάση Παπαθανασίου &  Μιχάλη Ρέππα σκη-
νοθετεί ο Σταμάτης Φασουλής. Τα σκηνικά είναι του 
Γιώργου Γαβαλά, τα κοστούμια της Ντένης Βαχλιώ-
τη, οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και οι 
φωτισμοί του Λευτέρη Παυλόπουλου. Οι ενορχη-
στρώσεις είναι του Αλέξιου Πρίφτη, ο οποίος διευ-
θύνει και την επταμελή ορχήστρα.
(Βουκουρεστίου 5, τηλ.: 210 321 3100, www.elthea.gr)

MARINELLA – THE MUSICAL
[Pallas Theatre]

The musical theatrical performance “Marinella – The 
Musical” narrates the story of three women, from the 
1950s to the present. The first two are imaginary char-
acters, and the third is real. The first is Irene (Evan-
gelia Moumouri), a woman from the countryside, 
the second is Maria (Jenny Botsi), an Athenian, and 
the third is a girl from Thessaloniki, who took the 
name Marinella and was to become a legend. Natu-
rally, Marinella herself plays the eponymous role, and 
a young actress who plays the singer in her childhood. 
The main male roles are played by Memos Begnis and 
Antonis Loudaros, and the company is completed by 
ten more actors and dancers. The imaginary stories of 
Irene and Maria are linked to the story of Marinella, 
and her songs follow their adventures, love stories and 
disappointments. The play “Marinella – The Musical”, 
written by Thanasis Papathanasiou & Mihalis Reppas, 
is directed by Stamatis Fasoulis. The stage sets are by 
Giorgos Gavalas, costumes by Denny Vahlioti, chore-
ography by Dimitris Papazoglou and lighting by Left-
eris Pavlopoulos. The play is orchestrated by Alexios 
Priftis, who also directs the seven-member orchestra. 
5, Voukourestiou Street, tel. 210 321 3100, 
www.elthea.gr

UNTIL30/05
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«O ΜIpO Της ΜΑγΙΟΡΚΑ» 
[ΘΕΑΤΡΟΝ, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος]

Άλλη μία έκθεση αφιερωμένη στον Ισπανό εικαστι-
κό Ζοάν Μιρό που διαμόρφωσε μέσα από το έργο 
του τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος της 
εποχής μας τη σύγχρονη τέχνη, παρουσιάζεται στο 
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» σε συνερ-
γασία με το Τελλόγλειο  Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ 
και το  Ίδρυμα Pilar i Joan Μirό της Μαγιόρκα.
H έκθεση, με τίτλο «O Μirό της Μαγιόρκα», περι-
λαμβάνει πολύ σημαντικά έργα της δημιουργικής 
περιόδου του μεγάλου καλλιτέχνη στο εργαστήρι 
του στη Μαγιόρκα. Ελαιογραφίες που δημιούργησε 
την τελευταία περίοδο της ζωής του, από το 1976 
έως το 1981, και μία πλούσια συλλογή από πρωτό-
τυπα χαρακτικά από τις σειρές Els Gossos (Τα σκυ-
λιά), Gens de la mer (Άνθρωποι της θάλασσας) και 
τη σειρά Fundacio Palma. Τέλος, ο επισκέπτης θα 
έχει και την ευκαιρία να δει τον καλλιτέχνη σε λίγες 
από τις σπάνιες στιγμές που άφησε να «κλέψει» το 
είδωλό του ο φωτογραφικός φακός, σε φωτογρα-
φίες των Jean-Marie del Moral και Francesc Catala-
Roca από το εργαστήρι του Mirό στη Μαγιόρκα. 
Πειραιώς 254, Ταύρος, Τηλ.: 212 254 0300

“ΜIRO Of MAjORkA”
[THEATRON, Hellenic Cosmos Cultural Centre]
Another exhibition dedicated to the Spanish artist 
Juan Mirό, whose work has formulated the way in 
which people of our time view contemporary art, is 
presented at the “Hellenic Cosmos” Cultural Centre, 
in cooperation with the Teloglion Foundation of Art 
of the Aristotle University of Thessaloniki and the 
Foundation Pilar i Joan Mirό of Majorca.
The exhibition, entitled “Mirό of Majorca”, includes 
very important works from the great artist’s creative 
period at his workshop in Majorca. Oil paintings cre-
ated in the latter period of his life, from 1976 to 1981, 
and a rich collection of original engravings from the 
series Els Gossos (The dogs), Gens de la mer (Peo-
ple of the sea), and the Fundacio Palma series. Final-
ly, visitors will have the opportunity to see the art-
ist in a few of the rare moments in which he allowed 
the photographic lens to “steal” his image, in photo-
graphs by Jean-Marie del Moral and Francesc Catala-
Roca from Mirό’s workshop in Majorca.  
254, Pireos Street, Tavros, Tel.: 212 254 0300

UNTIL30/05
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Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Bob Dylan συνεχίζει εδώ και πέντε δεκαετίες 
να “υπερασπίζεται” τη φήμη του ως “ο σημαντικότερος σόλο καλλιτέχνης”. Με 55 (!) άλμπουμ στο ενεργητικό του (μερι-
κά εκ των οποίων φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις σε όλες τις λίστες με τους σημαντικότερους δίσκους όλων των εποχών), 
αλλά και 11 βραβεία Grammy και ένα βραβείο  Όσκαρ, ο Dylan είναι ο ορισμός του “καλλιτέχνη” με την πιο ευρεία έννοια 
που μπορεί να λάβει ο όρος. Γράφει ποίηση και πρόζα, ζωγραφίζει, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και έχει ασχοληθεί και 
με τον κινηματογράφο. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έναν από τους ελάχιστους ζωντανούς θρύλους 
της μουσικής, το Σάββατο 29 Μαΐου στο Terra Vibe Park!
One of the cornerstones of music at a global level, Bob Dylan has spent the last five decades “defending” his reputation as “the great-
est solo artist”. With 55 (!) albums in his repertoire (some of which figure in the top positions of lists with the greatest albums of all 
time), as well as 11 Grammy Awards and one Academy Award, Bob Dylan is the definition of an “artist”, in the broadest possible 
sense. He writes poetry and prose, he paints, he is a radio producer and has even been involved in the cinematic arts. Greek fans will 
have the opportunity to enjoy one of the very few living legends of music on Saturday, 29th May, at the Terra Vibe Park!

BOB DYLAN  29 May Τerra Vibe Park, Μαλακάσα
Τerra Vibe Park, Malakasa

Μουσική — Music
By Rubini Diamantopoulos
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Έχει σημειώσει 4 ρεκόρ Guiness προσέλευσης θεατών.  Ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έπαιξε ζωντανά (μετά τον 
Μάο) στην Κίνα το 1981. Το 1997 την συναυλία του στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας παρακολούθησαν 3.500.000 θεατές, 
το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών για εκδήλωση ανοιχτού χώρου.  Έχει συνεργαστεί με τη NASA, έχει δώσει συναυλίες στις 
Πυραμίδες της Αιγύπτου, στον Πύργο του  Άιφελ, στους αμμόλοφους της ερήμου Σαχάρα στο Μαρόκο, στην Απαγορευμένη 
Πόλη του Πεκίνου… Και αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά για να σας πείσουν ότι η συναυλία του κορυφαίου συνθέτη στην ιστορία 
της ηλεκτρονικής μουσικής θα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή, τότε να προσθέσουμε ότι στις δύο εμφανίσεις του σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει έργα από όλη τη δισκογραφία του, σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, το οποίο στηρίζεται στην 
πλέον πρόσφατη τεχνολογία σε ήχο, φώτα και ειδικά εφέ.
He has made 4 Guinness records for attendance at his concerts. He was the first Western artist to play live in (post-Mao) China in 1981. 
In 1997, his concert in Moscow’s Red Square was attended by 3.500.000 viewers, the ultimate record of all time for an open-air event. 
He has cooperated with NASA, he has given concerts at the Egyptian Pyramids, at the Eiffel Tower, in the Sahara Desert dunes in 
Morocco, in Beijing’s Forbidden City… And if all this is not enough to convince you that the concert given by the top artist in the his-
tory of electronic music will be impressive, then we should add that in his two concerts in Athens and Thessaloniki, he will present work 
from the whole of his career, in a unique show based on the latest audio, lighting and special effects technology.

JEAN MICHEL JARRE  30 May / 01 June Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη / Γήπεδο Tae Kwon Do, Αθήνα
Earth (Gis) Theatre, Thessaloniki / Tae Kwon Do, Stadium, Athens
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Για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα η Rihanna για μία και μοναδική συναυλία στο στάδιο Καραϊσκάκη. Η ιστορία της ξεκι-
νάει στα Barbados το 1988. Κόρη αποθηκάριου τραγουδούσε στη σχολική χορωδία μέχρι να την ανακαλύψει ο δισκογραφικός 
παραγωγός Evan Rogers. Από τότε έχει τρέξει πολύ νερό στο αυλάκι και η Rihanna είναι πλέον σταρ πρώτου μεγέθους. Μέσα 
στα τέσσερα χρόνια της καριέρας της, έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει λάβει πολλές 
διακρίσεις. H Rihanna έχει καταφέρει να κατακτήσει πέντε Hot 100 number one singles και βρίσκεται στην κορυφή μαζί με τη 
Beyonce, οι δυο τους, έχουν τα περισσότερα number one από το 2000 μέχρι σήμερα. Εισιτήρια για τη συναυλία πωλούνται σε όλα 
τα καταστήματα Γερμανός, στο τηλέφωνο 211 7300211 και στο www.elevenconcerts.com 
Rihanna comes to Greece for the first time, for a single concert at the Karaiskaki Stadium. Her story began in Barbados in 1988. 
The daughter of a stock keeper, she used to sing in the school choir until she was discovered by the music producer Evan Rogers. 
A lot has happened since and Rihanna is now a top-league star. In the four years of her career, she has sold more than 12 million 
albums globally and received numerous awards. Rihanna has earned five Hot 100 number one singles and she and Beyonce are 
at the top together, with the most number ones since year 2000. Tickets for the concert are available at all Germanos stores, at 211 
7300211 and at www.elevenconcerts.com. 

RIHANNA 01 June Στάδιο Γ. Καραϊσκάκη, Αθήνα
Karaiskaki Stadium, Athens

Μουσική — Music
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Μιλάμε αισίως για το 14ο Rockwave Festival που θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμα χρονιά στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα.
Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 7 Ιουλίου με τους παλιούς γνώριμους Faithless για να δώσουν τη σκυτάλη τρεις μέρες αργότερα στον 
Fatboy Slim, τον άνθρωπο που συγκέντρωσε 250.000 ανθρώπους στο dance floor της παραλίας του Brighton και που γνωρίζει από 
πρώτο χέρι τι σημαίνει πάρτι! Την Κυριακή 11 Ιουλίου, τη σκηνή καταλαμβάνουν οι trip hop ρυθμοί των Massive Attack και το line 
up του φεστιβάλ ολοκληρώνεται με ονόματα όπως Gogol Bordello, Dj Shadow, White Lies, Martina Topley Bird κ.α., αλλά και την 
πολυαναμενόμενη εμφάνιση της Fergie και των υπόλοιπων Black Eyed Peas (φωτό)!! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
line up και την προπώληση εισιτηρίων, ενημερωθείτε από το www.rockwavefestival.gr
This year brings the 14th Rockwave Festival, to take place once again at the Terra Vibe Park in Malakasa. Curtains open on Wednesday 
7th July, with old favourites Faithless, who, three days later, will hand the baton over to Fatboy Slim, the man who gathered 250.000 peo-
ple on the Brighton beach dance floor, and knows what it really means to party! On Sunday 11 July, the stage will be taken over by the 
trip hop beats of Massive Attack, and the festival’s line-up will be completed by names such as Gogol Bordello, Dj Shadow, White Lies, 
Martina Topley Bird, etc., as well as the much-anticipated appearance by Fergie and the rest of the Black Eyed Peas (photo)!!
For more information about the line-up and ticket sales, please visit www.rockfestival.gr.

ROCKWAVE FESTIVAL  07, 10, 11 July Terra Vibe Park, Αθήνα
Terra Vibe Park, Athens

Μουσική — Music
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By Rubini Diamantopoulou

29/5
ZBIGNIEW PREISNER 
[Athens Megaron, Athens]

Μαζί με τον μεγάλο πολωνό συνθέ-
της, η σοπράνο Elzbieta Towarnicka 
και η συμφωνική ορχήστρα του 
Δήμου Βόλου. Διευθύνει ο Ιωακείμ 
Μπαλτσαβιάς. 
The great Polish composer is 
accompanied by soprano Elzbieta 
Towarnicka and the Volos 
Municipality symphonic orchestra. 
Director: Joakim Baltsavias. 

29/5
THIEVERY CORPORATION  
[Melina Merkouri Rocks Theatre, 
Athens]

Οι Eric Hilton και Rob Garza στα πλαί-
σια της καλοκαιρινής τους περιο-
δείας κάνουν μια στάση στην Αθή-
να για μια best of συναυλία με πολ-
λές εκπλήξεις! 
In the framework of their summer 
tour, Eric Hilton and Rob Garza are 
stopping in Athens for a “best of” 
concert with many surprises!

01/5
JAMES 
[Tae Kwon Do Court, Athens] 

Οι James εκτός από τις γνωστές 
επιτυχίες τους θα ερμηνεύσουν και 
ολοκαίνουργια κομμάτια από το 
επερχόμενο mini άλμπουμ τους,  
The Night Before. 
Besides their famous hits, James 
will also play brand new songs from 
their upcoming mini album entitled 
The Night Before. 

09/5
EFTERKLANG  
[Rodeo Club, Αthens] 

Οι Efterklang έρχονται για 2η φορά 
στην Ελλάδα πάνω στην καλύτερη 
στιγμή της καριέρας τους, με πολ-
λές συμμετοχές σε μεγάλα διεθνή 
φεστιβάλ. 
Efterklang come to Greece for the 
second time, at the peak of their 
career, with many appearances at 
major international festivals. 

28/5
THE BLACK HEART PROCESSION  
[Rodeo Live Club, Αthens]

Στο δρόμο που χάραξαν οι Tindersticks 
βαδίζουν οι Black Heart Procession και 
τα βήματά τους, τους φέρνουν ξανά 
στην Ελλάδα, 8 χρόνια μετά την τελευ-
ταία τους εμφάνιση.  
Black Heart Procession continue the 
tradition started by the Tindersticks, 
and their steps bring them back 
to Greece, 8 years after their last 
appearance.  

14/5
ALPHA BLONDY  
[Votanikos, Iera Odos & Spyrou Patsi 
Street, Athens] 

O Alpha Blondy, για πολλούς o διάδο-
χος του Bob Marley, ανοίγει τον δρό-
μο για το καλοκαίρι που έρχεται με 
τον καλύτερο τρόπο.
Alpha Blondy, the successor of 
Bob Marley for many, opens the 
upcoming summer season in the 
best possible way.

IN
BR
IEF

18/6
BILLY IDOL, THE STRANGLERS
[Alexandras Ave. Stadium, Athens]

Μια βραδιά για όσους αγαπούν 
τα 80s κι έχουν τραγουδήσει το 
“Rebel Yell” του Billy Idol, αλλά και 
τα “Golden Brown” και “Always the 
Sun” των Stranglers.
A night for people who love the 80s 
and have sung Billy Idol’s «Rebel 
Yell”, as well as “Golden Brown” and 
“Always the Sun” by the Stranglers. 

19/6 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
EUROPEAN MUSIC DAY [Athens]

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής επι-
στρέφει στο καθιερωμένο ραντεβού της, 
όπως πάντα δωρεάν και στο γνωστό 
σημείο: στους δρόμους και ατις πλατείες!   
The European Music Day returns 
to its regular appointment, free 
of charge as always and at the 
usual places: the streets and town 
squares! 

20/6 
AEROSMITH  
[Karaiskaki Stadium, Athens]

Για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα 
το συγκρότημα των Aerosmith, λιγάκι 
εταιροχρονισμένα ίσως, αλλα κάλλιο 
αργά παρά ποτέ.  
Aerosmith arrive in Greece for the 
first time, slightly late but… better 
late than never!

24/6
METALLICA, SLAYER, 
MEGADETH, ANTHRAX  
[Terra Vibe Park, Αthens]

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 
Sonisphere Festival, θα παρουσιάσει 
ένα line up που θα ενθουσιάσει τους 
φίλους του σκληρού ήχου. 
For the first time in Greece, the 
Sonisphere Festival will present a 
line-up that will excite all hard 
sound fans. 

23/7
JERRY LEE LEWIS  
[Lycabettus Theatre, Athens]

Ένας από τους κορυφαίους εκρό-
σωπος του rock’n’roll, σε ένα πάρτι 
στο οποίο συμμετέχουν η Linda Gail 
Lewis (η αδελφή του) και οι Memphis 
Beats.
One of the foremost representatives 
of rock ‘n’ roll music, at a party with 
Linda Gail Lewis (his sister) and the 
Memphis Beats.

28/6
RAMMSTEIN  
[Terra Vibe Park, Αthens]       
Οι Rammstein είναι περιβόητοι, όχι 
μόνο για τη μουσική τους, αλλά κυρί-
ως για τα εντυπωσιακά show τους που 
συνδυάζουν μουσική, light show, θεα-
τρικά κουστούμια και πυροτεχνήματα!
Rammstein are notorious, not only for 
their music, but mainly for their impres-
sive shows, which combine music, lights, 
theatrical costumes and fireworks! 

Efterklang

Thievery Corporation

Aerosmith

Rammstein Metallica

1/5
23/7

Επτά χρόνια μετά τη διάλυσή του το πολυαγαπημένο ιρλανδικό γκρουπ αποφασίζει να επανενωθεί για μια περιοδεία-αναδρομή 
στις μεγαλύτερες επιτυχίες του. “Αποφάσισα να ξαναενωθώ με όλα τα πρώην μέλη των Cranberries, να γράψουμε καινούργια τρα-
γούδια και να περιοδεύσουμε ερμηνεύοντας τις μεγάλες μας επιτυχίες. Θα χαρώ πολύ να σας δω όλους εκεί έξω!», δήλωσε η 
Dolores O’Riordan frontwoman του γκρουπ, αλλά και η πλουσιότερη γυναίκα στην Ιρλανδία. Και αν η μνήμη σας χρειάζεται φρε-
σκάρισμα να σας θυμίσουμε τα “Linger”, “Zombie”, “Ode To My Family”… αλλά και τόσες ακόμα επιτυχίες των Cranberries που θα 
ενθουσιάσουν όσους βρεθούν στο Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια για τη συναυλία μπορείτε να προμηθευτείτε από όλα τα καταστήματα Γερμα-
νός, από τα Public Συντάγματος και Πειραιά, στο τηλέφωνο 211 7300211 και στο www.elevenconcerts.com 
Seven years after its breakup, the beloved Irish band reunited for a retrospective tour dedicated to its greatest hits. “I decided to reunite 
with all of the former Cranberries’ members, write new songs and go on tour to play our greatest hits. I will be very happy to see you 
all out there!”, said Dolores O’Riordan, the group’s frontwoman and the richest woman in Ireland. If your memory needs jogging, 
let us remind you of “Linger”, “Zombie”, “Ode To My Family”… and so many other hits by the Cranberries, who will thrill everyone 
who goes to the Rocks Theatre. Tickets for the concert are available at all Germanos stores, Public Stores in Syntagma and Piraeus, at 211 
7300211 and at www.elevenconcerts.com.

THE CRANBERRIES 14 July  Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα
Melina Merkouri Rocks Theatre, Athens

Μουσική — Music
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Στη γη όπόυ πριν από 2.300 χρόνια δέΣπόζαν τα ανακτόρα τόυ ΒαΣιλια 
νέΣτόρα, έχόνταΣ φημη πόυ έφτανέ μέχρι τα όρια τόυ τότέ γνωΣτόυ κόΣμόυ, 

Σημέιό αναφόραΣ θα έιναι πλέόν ένα Συγκρότημα από έξιΣόυ πόλυτέλέιΣ 
καταΣκέυέΣ, πόυ θα απέυθυνέται Σέ όΣόυΣ έπιθυμόυν να απόλαυΣόυν την 
ξέχωριΣτη όμόρφια τόυ μέΣΣηνιακόυ τόπιόυ. η Costa NavariNo, ό πρωτόΣ 

όλόκληρωμένόΣ τόυριΣτικόΣ πρόόριΣμόΣ υψηλων πρόδιαγραφων Στην 
έλλαδα και τό μέγαλυτέρό νέό τόυριΣτικό έργό Στη μέΣόγέιό, έτόιμαζέται να 

ανόιξέι τιΣ πυλέΣ τηΣ, ΣυνδυαζόνταΣ τιΣ πόλυτέλέιΣ παρόχέΣ μέ τόν ΣέΒαΣμό 
για τό πέριΒαλλόν, τιΣ παραδόΣέιΣ και την τόπικη κόινωνια.

In the land domInated by the palaces of KIng nestor 2.300 years ago, 
wIth a reputatIon that reached the edges of the Known world at the tIme, 
the new poInt of reference Is a complex of equally luxurIous structures, 

addressed to anyone wIshIng to enjoy the unIque beauty of the messInIan 
landscape. costa navarIno, the fIrst Integrated, hIgh-specIfIcatIon tourIsm 

destInatIon In greece and the largest new tourIsm project In the medIterranean 
Is preparIng to open Its doors, combInIng luxurIous amenItIes wIth respect for 

the envIronment, tradItIon and local socIety.

PHOTOGRAPHY > ΑΡΧΕΙΟ costa navarino

πρόόριΣμόΣ 
υψηλων πρόδιαγραφων

αφίξεις — new entries
By Lefteris Plakidas
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t he new tourism proposal, signed by tEMEs 
s.a., aims to promote the natural resources 
and authentic character of the area, in view of 

establishing Messinia as a high-quality tourist des-
tination with a global reputation. at present, costa 
navarino includes two seaside complexes: navarino 
Dunes, which is set to open this May, and navarino 
Bay, which will be inaugurated in 2012 according 
to the schedule. navarino Dunes, which will open 
its doors very soon, includes two five-star hotels, 
“the romanos, a Luxury collection resort, costa 
navarino” and “the Westin resort, costa navari-
no”, which will be managed by starwood Hotels & 
resorts. the architectural design, inspired by local 
architectural and the traditional mansions of Mes-
sinia, bears the signature of alexandros n. tombazis 
and associates, an enterprise famous for the empha-
sis it places on applying the principles of bioclimatic 
architecture and low energy consumption. 

Ultimate luxury with a view 
of the ionian sea
the “the romanos, a Luxury collection resort, 
costa navarino” hotel complex promises an expe-
rience that cannot be compared to any other. it is 
located among verdant olive groves and with views 
of the ionian sea; its 321 rooms and suites, as well as 
the imposing Presidential suite, create a discreet and 
hospitable environment of authentic luxury. all the 
deluxe rooms have uninterrupted views of the sea and 
the golf course, and have large verandas. the infin-
ity rooms have private overflow swimming pools. the 
Grand suites (82 m² to 192 m²) include interconnect-
ing rooms, views of the swimming pool or the sea, 
both from the bathroom and the bedroom, as well 
as butler service, overflow bath and an open-air area 
with wooden floors and fireplace. the Grand suites 
also offer a Jacuzzi and private outdoor barbeque 
areas. the 640m² Presidential villa also includes a 
thalassotherapy suite with a sauna, a private gym and 
a special media room. 
the culinary options available to visitors to “the 
romanos, a Luxury collection resort, costa navari-
no” include a restaurant that is open all day long and 
serves traditional and ethnic cuisine based on local 
organic products, a Greek tavern and a rich wine cel-
lar. special outdoor barbeque areas allow for custom-
ized culinary creations. comfortable sitting rooms, 
the chill-out bar, the library bar, private atriums and 
multiple pool-bars all offer unique opportunities for 
relaxation with a view of the ionian sea.  
Luxury also combines perfectly with the unique 
charm of the natural landscape in the second com-
plex to open in May, “the Westin resort, costa 
navarino”. views of the sand dunes and the sea, 445 
deluxe rooms, family rooms and suites (40 m² to 80 
m²), with interconnecting areas, as well as the impos-

η απόλυτη πολυτέλεια, με θέα στο ιόνιο
Η ξενοδοχειακή μονάδα «the romanos, a Luxury collection resort, 
costa navarino», υπόσχεται μια εμπειρία που δεν μπορεί να συγκρι-
θεί με καμιά άλλη. Ανάμεσα σε κατάφυτους ελαιώνες και με θέα τα νερά 
του Ιονίου, 321 δωμάτια και σουίτες, καθώς και η επιβλητική Προεδρι-
κή Βίλα, δημιουργούν ένα διακριτικό και φιλόξενο περιβάλλον αυθε-
ντικής πολυτέλειας.  Όλα τα deluxe δωμάτια έχουν ανεμπόδιστη θέα 
στη θάλασσα και το γκολφ, και διαθέτουν μεγάλες βεράντες. Τα infinity 
rooms έχουν ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης. Οι Grand σουίτες (82 m² 
έως 192 m²) περιλαμβάνουν συνδεόμενα δωμάτια, θέα στην πισίνα ή 
τη θάλασσα, τόσο από το μπάνιο όσο και από το υπνοδωμάτιο, και δια-
θέτουν υπηρεσία μπάτλερ, μπανιέρα υπερχείλισης και έναν εξωτερι-
κό χώρο διαμορφωμένο με ξύλινο δάπεδο και τζάκι. Οι Grand σουίτες 
επιπλέον προσφέρουν τζακούζι και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους με 
barbeque. Η Προεδρική Βίλα των 640 m² προσφέρει επιπλέον σουίτα 
θαλασσοθεραπείας με σάουνα, ιδιωτικό γυμναστήριο και ειδικά διαμορ-
φωμένο media room. 
Οι γαστρονομικές επιλογές για τους επισκέπτες του «the romanos, a 
Luxury collection resort, costa navarino» περιλαμβάνουν εστιατόριο 
που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και σερβίρει παραδοσι-
ακή και ethnic κουζίνα με βάση τα τοπικά βιολογικά προϊόντα, ελληνι-
κή ταβέρνα και μια πλούσια κάβα κρασιών. Ειδικά διαμορφωμένοι υπαί-
θριοι χώροι barbeque δίνουν τη δυνατότητα για προσωπικές γευστικές 
δημιουργίες. Άνετοι καθιστικοί χώροι, chill-out μπαρ, library μπαρ, ιδιω-
τικά αίθρια και πολυάριθμα pool-bars, προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες 
χαλάρωσης με θέα το Ιόνιο Πέλαγος. Η πολυτέλεια συνδυάζεται ιδανικά 
με τη μοναδική γοητεία του φυσικού τοπίου και στο δεύτερο συγκρό-
τημα που θα τεθεί σε λειτουργία από τον Μάιο, το «the Westin resort, 
costa navarino». Με θέα τους αμμόλοφους και τα νερά του πελάγους, 
445 deluxe δωμάτια, οικογενειακά δωμάτια και σουίτες (40 m² έως 80 
m²), με συνδεόμενους χώρους, καθώς και η επιβλητική Προεδρική Βίλα, 
δημιουργούν την ατμόσφαιρα της αυθεντικής Μεσσηνιακής φιλοξενί-
ας. Τα περισσότερα deluxe δωμάτια έχουν ανεμπόδιστη θέα στη θάλασ-
σα και διαθέτουν μεγάλες πλακόστρωτες βεράντες, ενώ σχεδόν όλες οι 
ισόγειες κατοικίες έχουν ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης. Τα οικογενει-
ακά δωμάτια διαθέτουν walk-in ντουλάπες και ευέλικτα διαχωριστικά 
για μεγαλύτερη άνεση, ενώ οι ευρύχωρες σουίτες διαθέτουν επιπλέον 
free standing μπανιέρες και μεγάλους υπαίθριους χώρους. Η επιβλητική 
Προεδρική Βίλα των 625 m² προσφέρει υπηρεσία butler, σάουνα, media 
room, ιδιωτικό γυμναστήριο και εξωτερικό χώρο barbeque. 
Δύο εστιατόρια, που σερβίρουν διεθνή και ελληνική κουζίνα, bar & grill 
δίπλα στην πισίνα και ένα κλασικό αμερικανικό εστιατόριο, προσφέρουν 
στους καλεσμένους τη δυνατότητα να διαλέξουν από μια μεγάλη ποι-
κιλία γαστρονομικών απολαύσεων. Στιγμές χαλάρωσης υπόσχονται οι 

η 
νέα τουριστική πρόταση, που φέρει τη σφραγίδα της tEMEs a.E., 
έχει ως στόχο να προβάλλει το φυσικό πλούτο και την αυθεντική 
φυσιογνωμία της περιοχής, με όραμα να καθιερωθεί η Μεσσηνία 

ως τουριστική περιοχή υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. Στην 
παρούσα φάση, η costa navarino αναπτύσσεται σε δύο παραθαλάσσιες 
εκτάσεις: Το navarino Dunes, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο, 
και το navarino Bay, που προγραμματίζεται να εγκαινιαστεί το 2012.
Το navarino Dunes, που θα ανοίξει τις πύλες του πολύ σύντομα, περι-
λαμβάνει δύο ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων, τo «the romanos, a 
Luxury collection resort, costa navarino» και το «the Westin resort, costa 
navarino», τα οποία θα διαχειριστεί η starwood Hotels & resorts.
Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, που είναι εμπνευσμένος από τα τοπικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία και τα παλιά αρχοντικά της Μεσσηνίας, έχει ανα-
λάβει το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη, το οποίο φημίζεται 
για την έμφαση που δίνει στην εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

01. Το Νιόκαστρο δεσπόζει 
της πόλης της Πύλου.
Niokastro and Pylos. 
02. Το κάστρο της Μεθώνης.
Methoni Castle.
03. Tο lobby στο ‘‘The Romanos’’.
“The Romanos” Lobby.
04. 05. Άποψη Δωματίων στο
‘‘The Romanos’’.
“The Romanos” Rooms. 
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πισίνες με επικλινείς επιφάνειες πρό-
σβασης που θυμίζουν παραλία, οι μεγά-
λες κεντρικές πισίνες με pool-bars, τα 
lounge και chill-out μπαρ, η βιβλιοθήκη, 
το ρουστίκ χειμερινό σαλόνι, καθώς και 
πλήθος υπαίθριων καθιστικών χώρων με 
θέα στις πισίνες και τη θάλασσα.

η εμπειρία του γκολφ  
σε άλλη διάσταση
Τα εγκαίνια του navarino Bay θα μετα-
τρέψουν τη Μεσσηνία σε σημείο ανα-
φοράς για τους απανταχού λάτρεις του 
γκολφ, αφού από τον ερχόμενο Μάιο 
θα λειτουργήσει και το πρώτο signature 
γήπεδο γκολφ 18 οπών στην Ελλάδα. Θα 
πρόκειται για το «the Dunes course», 
που είναι σχεδιασμένο από τον καταξι-
ωμένο πρωταθλητή του γκολφ Bernhard 
Langer -άλλοτε νικητή του φημισμέ-
νου τουρνουά Us Masters και αρχη-
γό της Ευρωπαϊκής ομάδας στο ryder 
cup- σε συνεργασία με τη European 
Golf Design. Στα τέλη του 2010 θα είναι 
έτοιμο επίσης το παραθαλάσσιο γήπε-
δο γκολφ 18 οπών του navarino Bay, το 
«the Bay course», το οποίο έχει σχεδι-
άσει ο robert trent Jones Jr. Τη διαχεί-
ριση των δύο γηπέδων γκολφ έχει ανα-
λάβει η troon Golf, η κορυφαία εταιρεία 
διαχείρισης πολυτελών γηπέδων γκολφ. 
Επιπλέον, στο συγκρότημα θα βρίσκε-
ται το anazoe spa, έκτασης 4.000 τ.μ., 
το οποίο θα προσφέρει μία πλήρη σειρά 
εξειδικευμένων θεραπειών, συνδυάζο-
ντας τα εξαιρετικά φυσικά προϊόντα της 
περιοχής.  Ένα από τα μοναδικά χαρα-

ing Presidential villa, all create the atmosphere of authentic Mes-
sinian hospitality. Most deluxe rooms have uninterrupted views 
of the sea and large tiled verandas, while all the ground-floor resi-
dences have private overflow swimming pools. the family rooms 
have walk-in closets and flexible separation panels for increased 
comfort, while the spacious suites also have free-standing bath-
tubs and large outdoor areas. the imposing 625 m² Presidential 
villa offers butler service, a sauna, a media room, a private gym 
and an outdoor barbeque area. 
two restaurants serving international and Greek cuisine, a bar & 
grill next to the pool and a classic american diner offer guests the 
option of choosing from a large variety of culinary delights. the 
swimming pools with sloped access terraces – reminiscent of a 
beach – offer moments of relaxation, as do the large central pools 
and pool-bars, the lounge and chill-out bar, the library, the rustic 
winter lounge, and many outdoor sitting areas with views of the 
swimming pools and the sea.

a golfing experience in another dimension
the inauguration of navarino Bay will transform Messinia into 
a point of reference for golf-lovers the world over, as the first 
18-hole signature golf course in Greece will also be opening this 
May. it is “the Dunes course”, designed by famous golf cham-
pion Bernhard Langer – erstwhile winner of the Us Masters 
and captain of the European team in the ruder cup – in coop-
eration with European Golf Design. “the Bay course”, nava-
rino Bay’s 18-hole seaside golf course, designed by robert trent 
Jones Jr., will also be ready at the end of 2010. troon Golf, the 
top management company for luxury golf courses, is in charge 
of managing both courses.
Moreover, the complex will include the anazoe spa, covering 
4.000 sq.m., which will offer a full series of special treatments 
combining natural products from the surrounding area. one 
of the unique characteristics of this spa is that it has revived 
ancient local practices. these include treatments (oleotherapy®) 
based on descriptions, found carved into tablets in Linear B 
writing at the palace of nestor, dating from the time of Homer. 

anazoe spa also contains floating pools, 
ice-grotto rooms, mist showers and herb-
al saunas, as well as a wide range of pho-
to-therapies, kinesiology and thermal 
duct programmes. 
navarino Dunes also includes the inde-
pendent House of Events conference cen-
tre, with a capacity of 2.000 convention-
eers, indoor and outdoor sports facilities, 
a creative learning centre for children, an 
entertainment centre, a main square with 
stores and restaurants, as well as a wide 
range of sports and cultural activities for 
all age groups. 
Besides, the area itself calls for closer con-
tact with nature. the alternating natural 
landscape and the mild climate of Mes-

06. 07. 08. Λεπτομέ-
ρειες από τους κοινό-
χρηστους χώρους και 
απο τα δωμάτια του “The 
Westin”.
Details from “The Westin” 
hotel and rooms.
09. «The Dunes Course»
το πρώτο signature γήπε-
δο γκολφ 18 οπών στην 
Ελλάδα.
“The Dunes Course” .

κτηριστικά του spa είναι η αναβίωση των 
αρχαίων τοπικών πρακτικών. Πρόκειται 
για θεραπείες (oleotherapy®) που στη-
ρίχθηκαν σε περιγραφές που βρέθηκαν 
χαραγμένες σε πινακίδες με τη Γραμμι-
κή Β’ γραφή στο ανάκτορο του Νέστορος 
και χρονολογούνται από την εποχή του 
Ομήρου. Το anazoe spa περιλαμβάνει 
επίσης floating pools, ice-grotto rooms, 
mist showers και σάουνες με βότα-
να, καθώς και ένα ευρύ φάσμα φώτο-
θεραπειών, προγράμματα κινησιοθερα-
πείας και θερμικών αγωγών.
Το navarino Dunes φιλοξενεί επίσης το 
αυτόνομο συνεδριακό κέντρο House of 
Events, χωρητικότητας 2.000 συνέδρων, 
εσωτερικές και εξωτερικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών, κέντρο ψυχαγω-
γίας, κεντρική πλατεία με καταστήμα-
τα και εστιατόρια, καθώς και ένα ευρύ 
φάσμα αθλητικών και πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων για όλες τις ηλικίες. Η ίδια 
η περιοχή άλλωστε, καλεί σε μια στενό-
τερη επαφή με τη φύση. Το εναλλασσό-
μενο φυσικό περιβάλλον και το ήπιο κλί-
μα της Μεσσηνίας προσφέρουν τη δυνα-
τότητα για πολλές δραστηριότητες καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θα προ-
σφέρονται υπαίθριες δραστηριότητες 
όπως ορειβασία, ποδηλασία, high-ropes 
course, κανό, τοξοβολία, σκοποβολή, 
coasteering, πολλαπλά σπορ με ρακέτες, 
καθώς και μία μεγάλη ποικιλία υδάτινων 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων και καταδύσεων. Παιδιά και νέοι θα 
μπορούν να διασκεδάσουν στις τσουλή-
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θρες του υδάτινου πάρκου και σε άλλες 
εγκαταστάσεις. Στο σύγχρονο, αθλητικό 
κέντρο του navarino Dunes έχουν δια-
μορφωθεί εγκαταστάσεις μπόουλινγκ, 
σκουός, badminton και μπάσκετ. Για τις 
μικρές ηλικίες, δημιουργείται ο παιδι-
κός σταθμός cocoon και το sandcastle, 
ένα ειδικά σχεδιασμένο κέντρο που θα 
προσφέρει δυνατότητες διανυκτέρευ-
σης, καθώς και συναρπαστικές δραστη-
ριότητες αναψυχής και εκπαίδευσης. Τα 
παιδιά θα διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους μέσα από την εξερεύνηση και την 
δημιουργία. Θα μπορούν να εξασκήσουν 
πολεμικές τέχνες όπως οι συνομήλικοί 
τους στην Αρχαία Σπάρτη ή σαν μικροί 

sinia, offer opportunities for many different activities throughout the year. outdoor 
activities such as climbing, cycling, a high-ropes course, canoeing, archery, target-
shooting, various racket sports, as well as a large variety of water sports, including scu-
ba diving, will be available. children and youngsters will have fun on the slides in the 
water park and in other facilities. the modern sports centre at navarino Dunes con-
tains facilities for bowling, squash, badminton and basketball.
For very young children, there will be the cocoon nursery and the sandcastle, a spe-
cial centre offering overnight accommodation as well as exciting recreational and edu-
cational activities. children will expand their horizons through exploration and cre-
ativity. they will also be able to practice martial arts like their peers in ancient sparta 
or explore the magical world of Greek mythology as miniature archaeologists. in the 
navarino natural Hall, children will be able to learn all about the environment, the 
land of Messinia and its inhabitants, in a simple and at the same time entertaining way.

Navarino Bay, the first undercut tourist destination
as for the second complex in costa navarino, navarino Bay, it is expected to open in 

10. 13.  «The Dunes Course»
11. Παλαιόκαστρο
Paleokastro
12. Μακέτα βίλας στο Navarino Bay. 
Navarino Bay Villa.

αρχαιολόγοι να μυηθούν στον μαγικό κόσμο της 
ελληνικής μυθολογίας. Στο navarino natura Hall, 
τα παιδιά θα μπορούν να μάθουν τα πάντα γύρω 
από το περιβάλλον, τη Μεσσηνιακή γη και τους 
κατοίκους της με έναν απλό και ταυτόχρονα δια-
σκεδαστικό τρόπο.

Navarino Bay, ο πρώτος  
υπόσκαφος τουριστικός προορισμός
Όσο για τη δεύτερη περιοχή της costa navarino, 
το navarino Bay, αναμένεται να λειτουργήσει το 
2012 και θα είναι επίσης προορισμένο να ξεχω-
ρίσει: Εκεί θα βρίσκεται το πρώτο Banyan tree 
resort στην Ευρώπη και ταυτόχρονα θα αποτε-
λεί το πρώτο ευρωπαϊκό all-pool-villa resort. Το 
navarino Bay θα περιλαμβάνει ακόμη ένα ξενο-
δοχείο, το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί 
σύντομα, spa, συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια και 
ποικιλία αθλητικών και πολιτιστικών δραστηρι-
οτήτων. Τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του 
navarino Bay επεκτείνονται και στα αρχιτεκτο-
νικά στοιχεία. Την έμπνευση για τη σχεδίασή του 
έδωσε η αρχαιότερη μορφή αρχιτεκτονικής της 
περιοχής, οι θολωτές κατασκευές.  Έτσι, τα κτί-
ρια θα είναι υπόσκαφα, πλήρως ενταγμένα στο 
φυσικό τοπίο, με αποτέλεσμα το navarino Bay 
να αποτελέσει τον πρώτο υπόσκαφο τουριστικό 
προορισμό στην Ευρώπη. Η βασική σχεδιαστική 
ιδέα θα χρησιμοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθ-
μό φυσικά υλικά, προστατεύοντας το περιβάλλον 
και τους πολύτιμους φυσικούς πόρους.

διαφορετική πρόταση,  
με σεβασμό στο περιβάλλον
Ο επίγειος παράδεισος που δημιουργεί η ΤΕΜΕs 
Α.Ε. μέσω της costa navarino, θέτει σε πρώτη 
προτεραιότητα τον σεβασμό του φυσικού περι-
βάλλοντος, με το οποίο έρχεται σε πλήρη αρμο-
νία. Σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογι-

2012 and is also built to impress: it will be home to 
the first Banyan tree resort in Europe, and will also 
be the first European all-pool-villa resort. navarino 
Bay will also feature a hotel, to be announced soon, a 
spa, a conference centre, restaurants and a variety of 
sports and cultural facilities.
the innovative characteristics of navarino Bay also 
extend to its architectural elements. its construction 
was inspired by the most ancient form of architecture 
in the area, arched structures. thus, the buildings are 
undercut (rock-hewn), fully harmonized with the nat-
ural landscape, making navarino Bay the first under-
cut tourist destination in Europe. the main design 
concept will use natural materials to the maximum 
possible extent, thus protecting the environment and 
valuable natural resources.
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κή Εταιρεία, μέσω ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας, 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους οργανισμούς 
και φορείς, η tEMEs Α.Ε. υλοποιεί εκτεταμένα 
προγράμματα για την προστασία των σημαντικών 
βιότοπων της περιοχής, την ενίσχυση της βιοποι-
κιλότητας και τη διατήρηση και ανάδειξη του Μεσ-
σηνιακού τοπίου, καθώς και μια σειρά δράσεων για 
την παρακολούθηση και προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας caretta caretta, του Αφρικανικού χαμαι-
λέοντα και των σπάνιων πτηνών του υδροβιότοπου 
της Γιάλοβας.
Επιπλέον, η κάλυψη στην costa navarino δεν θα 
υπερβεί συνολικά το μισό της επιτρεπόμενης από 
τον νόμο, αφήνοντας ακάλυπτο περισσότερο από 
το 90% της επιφάνειας και προωθώντας λύσεις 
βασισμένες στις αρχές της βιοκλιματικής αρχι-
τεκτονικής: Κατασκευάζονται στέγες «ανοικτού 
τύπου» και αναπτύσσονται πάνω από 5.000 τ.μ. 
φυτεμένα δώματα και βελτιστοποιείται η χρήση 
του φυσικού φωτισμού.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ενεργειακή 
διαχείριση, καθώς η ΤΕΜΕs Α.Ε. σχεδιάζει τη δημι-
ουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 22 MW, που 
θα καλύπτει μέσω της ηλιακής ενέργειας τις ανά-
γκες της costa navarino, ενώ η υπόλοιπη παραγό-
μενη ενέργεια θα διατίθεται στη ΔΕΗ προς διαχεί-
ριση. Με τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την ολοκλήρωση 
της επένδυσης, η costa navarino θα γίνει το πρώτο 
παγκοσμίως τουριστικό θέρετρο που θα καλύπτει 
τις ενεργειακές του ανάγκες αποκλειστικά από 
ανανεώσιμες πηγές.
Τέλος, η συμμετοχή και η ευημερία της τοπικής 
κοινωνίας αποτελούν θεμελιώδη στόχο της ανά-
πτυξης της costa navarino. Η tEMEs Α.Ε., δου-
λεύοντας μαζί με τους τοπικούς φορείς, αναπτύσ-

a different concept, with respect for the environment
the heaven-on-earth created by tEMEs s.a. through costa navarino 
has respect for the natural environment as its foremost priority, and is 
thus in full harmony with it. in cooperation with the Hellenic orni-
thological society, through a special Memorandum of cooperation, 
the local authorities and other organizations and bodies, tEMEs s.a. 
is implementing extensive programmes for the protection of the area’s 
important ecosystems, the protection of biodiversity and the conser-
vation and promotion of the Messinian landscape, as well as a series 
of actions for monitoring and protecting the loggerhead turtle caretta 
caretta, the african chameleon and rare birds found in the Gialova wet-
land. 
Moreover, the ground coverage of costa navarino will not exceed 50% 
of the coverage permitted by law, thus leaving more than 90% of the 
surface area open and promoting solutions based on the principles of 
bioclimatic architecture: “open-type” roofs and being constructed, as 
well as more than 5.000 sq.m. of green-covered terraces, while the use of 
natural lighting is optimized.
Energy management is also based on the same principles, with tEMEs 
s.a. planning the creation of a 22-MW photovoltaic plant that will cov-
er the needs of costa navarino using solar power, with the remaining 
energy produced being transferred to DEH for management. When the 
Energy regulatory authority issues the relevant license and the invest-
ment is completed, costa navarino will become the first tourist resort 
in the world to cover all its energy needs exclusively from renewable 
sources. 
Finally, the participation and well-being of the local community con-
stitute fundamental aims of the costa navarino development proj-
ect. tEMEs s.a., working with the local authorities, is developing a 
far-reaching social responsibility programme, promoting educational 
actions, protecting the area’s cultural heritage, supporting local enter-
prises and products, creating new business opportunities and investing 
in infrastructure works in the broader region of Messinia. costa nava-
rino has already made a significant contribution to local employment, 
since the first operating phase of navarino Dunes immediately creates 
around 750 new jobs, with prospects for this number to rise to 1.200.

14.15.16.18. Ο επίγει-
ος παράδεισος που δημι-
ουργείται, θέτει σε πρώτη 
προτεραιότητα τον σεβα-
σμό του φυσικού περι-
βάλλοντος, με το οποίο 
έρχεται σε πλήρη αρμο-
νία (μεταφύτευση ελαι-
όδεντρων, ταμιευτήρες 
νερού κ.ά.).
The heaven-on-earth 
created through 
Costa Navarino has 
respect for the natural 
environment as its 
foremost priority, and 
is thus in full harmony 
with it (olive trees 
transplantation, water 
reservoirs etc.).
17. Aρχαίο Θέατρο 
της Μεσσήνης.
Ancient Messini Stadium.

σει ένα ευρύτατο πρόγραμμα κοινωνι-
κής ευθύνης, προωθώντας εκπαιδευτι-
κές δράσεις, διαφυλάσσοντας την πολι-
τιστική κληρονομιά του τόπου, στηρί-
ζοντας τοπικές επιχειρήσεις και προϊό-
ντα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επι-
χειρηματικής δραστηριότητας και επεν-
δύοντας σε έργα υποδομών στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσσηνίας.  Ήδη η 
συμβολή της costa navarino στην απα-
σχόληση είναι σημαντική, καθώς με την 
πρώτη φάση λειτουργίας του navarino 
Dunes δημιουργούνται άμεσα περίπου 
750 νέες θέσεις εργασίας, με προοπτι-
κή ο αριθμός αυτός να ανέλθει σταδια-
κά στις 1.200.
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Eυ Ζην — Good Life
By Nikos Bouras

StyliSh
Hotels

UniqUe

in tHis issUe, we continUe to explore 
tHe best small, boUtiqUe, stylisH 
and relatively affordable Hotels in 
eUrope. discreet and restfUl ligHting, 
UniqUe décor, top service and mainly 
HigH aestHetic valUes, make yoUr 
cHoices... valUe for money.

Και σε αυτό τό τευχόσ συνεχιΖόυμε 
την παρόυσιαση των Καλυτερων 
μιΚρων, boutiquE, στυλατων 
Και σχετιΚα όιΚόνόμιΚων 
ξενόδόχειων στην ευρωπη. 
διαΚριτιΚόι Και ξεΚόυραστόι 
φωτισμόι, μόναδιΚη διαΚόσμηση, 
συγχρόνό sErvicE Και Κυριωσ 
υψηλη αισθητιΚη, Κανόυν τισ 
επιλόγεσ σασ… valuE for monEy.
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Eυ Ζην — Good Life

Elegant first-class hotel in the 
centre of Florence, close to the 
Santa Maria Novella train sta-
tion, the shopping area and the 
city’s major attractions. The 
hotel offers 166 rooms with bal-
cony and an important meet-
ing centre featuring 10 rooms 
for up to 450 people. Compli-
mentary Wi-Fi Internet connec-
tion, fitness centre with sauna, 
garage and private parking. One 
Garden Lounge&Restaurant 
boasting a patio and 2 smoking 
rooms and Il Giglio Banqueting 
room (up to 200 people), offer 
high level and attentive service 
proposing the best specialties of 
traditional cooking.

Founded in 1917, the Hotel 
Regina is situated in a building 
with a beautiful catalogued art 
nouveau entrance where con-
temporary design and elegant 
architecture meet. The cock-
tail bar is known for its ele-
gant wood and gilded tin bar 
while the rest of the hotel is fit-
ted with wooden floors, leather 
sofas, first-class natural fabrics 
and walls in a range of gentle 
and soothing colours. 

Κομψό, πρώτης τάξης ξενοδο-
χείο στο κέντρο της Φλωρεντίας, 
κοντά στον σιδηροδρομικό σταθ-
μό της Santa Maria Novella, την 
εμπορική γειτονιά και τα βασικά 
αξιοθέατα της πόλης. Το ξενο-
δοχείο διαθέτει 166 δωμάτια με 
μπαλκόνι και ένα αξιόλογο συνε-
δριακό κέντρο με 10 αίθουσες 
για έως και 450 άτομα. Δωρεάν 
Wi-Fi σύνδεση στο Διαδίκτυο, 
γυμναστήριο με σάουνα, γκα-
ράζ και ιδιωτικό πάρκινγκ.  Ένα 
Garden Lounge&Restaurant με 
αίθριο και 2 καπνιστήρια, και η 
αίθουσα γευμάτων Il Giglio (έως 
200 άτομα), προσφέρουν υψη-
λού επιπέδου εξυπηρέτηση, με 
τις καλύτερες σπεσιαλιτέ της 
παραδοσιακής κουζίνας.

Το Hotel Regina, που ιδρύθηκε 
το 1917, βρίσκεται σε ένα κτί-
ριο με μια υπέροχη διατηρη-
τέα είσοδο σε στυλ Αρ Νουβώ, 
όπου συναντώνται ο σύγχρο-
νος σχεδιασμός και η κομψή 
αρχιτεκτονική. Το cocktail bar 
είναι γνωστό για τον κομψό 
του πάγκο από ξύλο και επί-
χρυσο τσίγκο, ενώ το υπόλοι-
πο ξενοδοχείο διαθέτει ξύλι-
να δάπεδα, δερμάτινους κανα-
πέδες, πρώτης τάξεως φυσικά 
υφάσματα και τοίχους σε μια 
ποικιλία από απαλές και χαλα-
ρωτικές αποχρώσεις.

HotEl londra 

— Florence, Italy

Hotel Alexandra is located in 
the very heart of Copenhagen 
at the “Town Hall Square”. 
“Alexandra” is beautifully 
decorated with classical Dan-
ish Retro furniture, and the 
hotel’s 100 year old walls are 
dressed in Danish art. The 
long History and Hotel tradi-
tion, gives the opportunity to 
absorb the warmth of a per-
sonal, non-chain atmosphere. 
Restaurant KBH Bistro, of 
French cuisine, has a diverse 
selection of wines; this is why 
it is also named Wine Bistro. 

Το ξενοδοχείο Hotel Alexandra 
βρίσκεται στην καρδιά της 
Κοπεγχάγης, στην «Πλατεία 
Δημαρχείου». Το «Alexandra» 
είναι όμορφα διακοσμημέ-
νο με κλασικά ρετρό δανέζι-
κα έπιπλα, ενώ οι τοίχοι του 
εκατονταετούς κτιρίου όπου 
στεγάζεται το ξενοδοχείο,           
είναι ντυμένοι με δανέζικα 
έργα τέχνης. Η μακρά Ιστο-
ρία και Παράδοση του ξενο-
δοχείου χαρίζει στους επισκέ-
πτες την ευκαιρία να απολαύ-
σουν τη ζεστασιά μιας φιλό-
ξενης και προσωπικής ατμό-
σφαιρας, σε αντίθεση με ξενο-
δοχεία μεγάλων αλυσίδων.  
Το εστιατόριο KBH Bistro, που 
σερβίρει γαλλική κουζίνα, δια-
θέτει μεγάλη ποικιλία κρασιών 
και για το λόγο αυτόν ονομά-
ζεται και Wine Bistro.

HotEl alExandra

— Copenhagen, Denmark

For many, the Adler is the 
most gorgeous, fashionable 
and sophisticated boutique 
hotel in Madrid; surround-
ed by designer shops, it is a 
home for many celebrities 
visiting Madrid. The décor, 
created by the acclaimed 
designer P. Ortega, is one of 
the best examples of re-born 
classicism with clean lines 
and tactile fabrics. The bath-
rooms would rank among the 
most beautiful found in any 
hotel. The Adler has an affili-
ated hotel, the Alfonso V, in 
Leon in northern Castile.

Για πολλούς, το Adler είναι 
το πιο υπέροχο, μοδάτο, και 
εκλεπτυσμένο boutique ξενο-
δοχείο στη Μαδρίτη. Περι-
τριγυρισμένο από καταστή-
ματα γνωστών σχεδιαστών, 
συχνά φιλοξενεί διασημό-
τητες που επισκέπτονται 
τη Μαδρίτη. Η διακόσμη-
ση, που επιμελήθηκε ο περί-
φημος σχεδιαστής P. Ortega, 
είναι ένα από τα καλύτερα 
παραδείγματα αναγεννημέ-
νου κλασικισμού, με καθαρές 
γραμμές και απτά υφάσμα-
τα. Τα λουτρά είναι σίγου-
ρα ανάμεσα στα ομορφότε-
ρα που μπορεί κανείς να βρει 
σε ξενοδοχείο. Το Adler δια-
θέτει ένα θυγατρικό ξενοδο-
χείο, το Alfonso V, στη Λεόν 
της βόρειας Καστίλης.

adlEr HotEl    

— Madrid, Spain
HotEl rEgina    

— Barcelona, Spain

  HC Andersens Boulevard 8, 
DK-1553 Copenhagen, Denmark

 Via Jacopo da Diacceto, 16/20 
50123 Florence, Italy

  Calle Velazquez 33, Goya 31 
28001Madrid, Spain

  2 & 4 Vergara Steet, 08002 
Barcelona, Spain

Location: On the corner of the Copen-
hagen City Hall, Tivoli gardens and 
walking distance from Stroget that is 
the longest shopping pedestrian shop-
ping area in Europe.

Στη γωνία του Δημαρχείου της Κοπεγ-
χάγης και των κήπων Tivoli. Σε μικρή 
απόσταση με τα πόδια από το Strοget, 
βρίσκεται ο μακρύτερος εμπορικός 
πεζόδρομος της Ευρώπης.

Location: In the historical centre, very 
close to the train station and congress 
centres. The airport is at easy reach 
and all major city attractions are only 
steps away.

Στο ιστορικό κέντρο, πολύ κοντά στον 
σιδηροδρομικό σταθμό και τα συνεδρι-
ακά κέντρα. Με εύκολη πρόσβαση στο 
αεροδρόμιο, ενώ όλα τα αξιοθέατα της 
πόλης είναι μερικά βήματα μακριά.

 Location: In the city centre, in 
the Salamanca district, the fashion 
designer’s area next to Plaza Colon, 
and close to the Prado museum.

Στο κέντρο της πόλης, στη συνοικία 
Salamanca και στην Plaza Colon 
όπου βρίσκονται τα καταστήματα των 
σχεδιαστών μόδας, και αρκετά κοντά 
στο Μουσείο του Πράδο.

 Location: Next to Plaza Cataluna, 
right in the heart of Eixample.

Δίπλα στην Plaza Cataluna, ακριβώς 
στην καρδιά του Eixample.
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Right in the heart of «Cannare-
gio», in the Cà d’Oro quarter, 
one of the most important dis-
tricts of Venice, the new UNA 
Hotel Venezia looks straight out 
onto the Rio Santo Sofia Canal. 
It is only a 5 minutes walk from 
the Rialto Bridge and 10 min-
utes from the magnificent Saint 
Mark’s Square. This stately 
building has been restored to 
its ancient splendor thanks to 
carefully thought out renova-
tion, with emphasis on detail 
and furnishing. Special features 
are the Murano glass chande-
liers. It has 37 typically Venetian 
styled rooms, providing every 
possible comfort.  

Hazlitt’s Hotel takes its name 
from William Hazlitt, per-
haps the greatest of all English 
essayists. Occupying three 18th 
Century Georgian houses, with 
an intimate charm no large 
hotel can match. Civilised sur-
roundings, old-fashioned hos-
pitality with quaint lodgings, 
filled with antiques and fur-
nishings that embrace past and 
present comfort. All 30 rooms 
are named after 18th Centu-
ry characters connected to the 
property. The praised fresh 
croissants are part of the hotel’s 
excellent continental breakfast.

Ακριβώς στην καρδιά του 
«Cannaregio», στη συνοικία  Cà 
d’Oro, μία από τις σημαντικό-
τερες περιφέρειες της Βενετί-
ας, το νέο UNA Hotel Venezia 
βλέπει απευθείας στο Κανά-
λι Rio Santo Sofia. Απέχει μόλις 
5 λεπτά με τα πόδια από τη 
Γέφυρα Ριάλτο και 10 λεπτά 
από τη μεγαλοπρεπή πλατεία 
του Αγίου Μάρκου. Το αρχοντι-
κό αυτό κτίριο έχει επανέλθει 
στην αρχαία του δόξα χάρη σε 
μια προσεκτική ανακαίνιση, με 
έμφαση στη λεπτομέρεια και 
την επίπλωση. Ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά είναι οι πολυέλαιοι 
από γυαλί Murano. Διαθέτει 37 
δωμάτια βενετσιάνικου στυλ, 
και με κάθε δυνατή άνεση. 

Το Hazlitt’s Hotel έχει ονο-
μαστεί έτσι προς τιμήν του 
William Hazlitt, ίσως του μεγα-
λύτερου Άγγλου συγγραφέα 
πραγματειών. Το ξενοδοχείο, 
που εκτείνεται σε τρία Γεωρ-
γιανά σπίτια του 18ου αιώνα, 
διαθέτει προσωπική γοητεία 
που είναι αδύνατο να βρεθεί 
σε μεγάλο ξενοδοχείο. Πολι-
τισμένο περιβάλλον, παραδο-
σιακή φιλοξενία με χαρακτη-
ριστικά δωμάτια γεμάτα αντί-
κες και έπιπλα που αγκαλιά-
ζουν την άνεση του παρελθό-
ντος και του παρόντος. Και τα 
30 δωμάτια έχουν τα ονόματα 
χαρακτήρων του 18ου αιώνα 
που συνδέονται με το κτίριο. 
Τα περίφημα φρέσκα κρουα-
σάν είναι μέρος του εξαιρετι-
κού continental πρωινού.

una HotEl vEnEzia

— Venice, Italy

The Rose Garden Palace has 
a stylish design that combines 
the classical with the mod-
ern. The latest in technol-
ogy has been used to provide 
guests with the utmost safety 
and comfort. Originally built 
in 1890, and newly renovated, 
The Rose Garden Palace Hotel 
offers a fitness centre, a pool, a 
sauna, and a garden.

Το Rose Garden Palace έχει 
σχεδιαστεί με άψογο στυλ, 
συνδυάζοντας το κλασικό με 
το μοντέρνο.  Έχει χρησιμο-
ποιηθεί η τελευταία τεχνολο-
γία, παρέχοντας έτσι στους 
επισκέπτες την απόλυτη 
ασφάλεια και άνεση. Το Ξενο-
δοχείο Rose Garden Palace, 
που χτίστηκε αρχικά το 1890 
και πρόσφατα ανακαινίστηκε, 
διαθέτει γυμναστήριο, πισίνα, 
σάουνα και κήπο.

rosE gardEn PalacE 

— Rome, Italy
Hazlitt’s HotEl  

— London, United Kingdom

 Via Boncompagni 19, 00187 
Rome, Italy

  Ruga Do Pozzi 4173 Cannaregio 
30121 Venezia, Italy

  6 Frith Street, Soho Square, 
London W1D 3JA, UK

Location: In the centre of Rome, in 
the most exclusive area of Via Veneto, 
and at a walking distance of Spanish 
Steps.

Στο κέντρο της Ρώμης, στην πλέον 
αποκλειστική περιοχή της Via Veneto, 
και σε κοντινή απόσταση από την  
Piazza di Spagna.

 Location: Right in the heart of 
Cannaregio, in the Cà d’Oro quarter, 
one of the most important districts 
of Venice.

Στην καρδιά ακριβώς του Cannaregio, 
στη συνοικία Cà d’Oro, μία από τις 
σημαντικότερες περιφέρειες της Βενε-
τίας.

 Location: Right in the heart of 
London’s Theatreland in Soho, and 
only a short walk from Oxford Street, 
Covent Garden and the designer 
boutiques of Bond Street.

Στην καρδιά της Theatreland στο Soho 
του Λονδίνου και σε μικρή απόστα-
ση με τα πόδια από την Oxford Street, 
το Covent Garden και τις μπουτίκ γνω-
στών σχεδιαστών της Bond Street. 

With its flair of Belle Époque, 
Tiffany Hotel offers a won-
derful hotel experience; this 
small boutique hotel is a true 
gem, unique to the city of 
Geneva. In the Art Nouveau 
atmosphere of the Tiffany res-
taurant the chef will delight 
you with a seasonal cuisine 
inspired by fresh and natural 
products, harmoniously tra-
ditional gastronomy with spe-
cialties from the region. 

Με ατμόσφαιρα της Belle 
Époque, το Tiffany Hotel προ-
σφέρει μια υπέροχη ξενο-
δοχειακή εμπειρία. Αυτό το 
μικρό boutique ξενοδοχείο 
είναι ένα πραγματικό διαμά-
ντι για την πόλη της Γενεύης. 
Στην Αρ Νουβώ ατμόσφαι-
ρα του εστιατορίου Tiffany, ο 
σεφ θα σας συναρπάσει με μια 
εποχιακή κουζίνα εμπνευ-
σμένη από φρέσκα και φυσι-
κά προϊόντα, συνδυάζοντας 
αρμονικά την παραδοσιακή 
γαστρονομία με τις σπεσιαλι-
τέ της περιοχής.

tiffany HotEl    

— Geneva, Switzerland

  1, Rue des Marbiers - Geneva 
CH-1204 Switzerland (Suisse)

 Location: At the left bank of the 
Rhône river, in the heart of Geneva’s cul-
tural area, just a few steps from the his-
toric Old Town, the financial district and 
the lake.

Στην αριστερή όχθη του ποταμού Rhône, 
στην καρδιά της πολιτιστικής σκηνής 
της Γενεύης, μόλις μερικά βήματα από 
την ιστορική Παλιά Πόλη, το οικονομικό 
κέντρο και τη λίμνη.
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Beograd
the White City

Το Βελιγράδι είναι η πρωτεύουσα του πολιτισμού, της παιδείας, 
των επιστημών και της οικονομίας της Σερβίας. Λόγω της πολυ-
τάραχης ιστορίας του, το Βελιγράδι εδώ και αιώνες φιλοξενεί πολ-

λές εθνικότητες, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (90%) 
αποτελείται από Ορθόδοξους Χριστιανούς Σέρβους. Η επίσημη γλώσσα 
είναι τα σέρβικα, αν και οι επισκέπτες από το εξωτερικό μπορούν να επι-
κοινωνούν και στα αγγλικά.

Ιστορία
Tο Βελιγράδι, μια πόλη με πολυτάραχη ιστορία, είναι μία από τις παλαι-
ότερες πόλεις της Ευρώπης.  Έχει ιστορία 7.000 χρόνων. Η περιοχή γύρω 
από δύο μεγάλους ποταμούς, το Σάββα και το Δούναβη, κατοικείται ήδη 
από την παλαιολιθική εποχή. Τα ευρήματα ανθρώπινων οστών και κρα-
νίων Νεάντερταλ που βρέθηκαν στο λατομείο κοντά στο Letane, σε μια 
σπηλιά στην Ukarica και κοντά στην αγορά Bajloni, χρονολογούνται από 
την πρώιμη Λίθινη Εποχή. Κατάλοιπα του πολιτισμού της όψιμης Λίθι-
νης Εποχής έχουν βρεθεί στη Vina, το Αrkovo και στην  Άνω Πόλη, πάνω 
από τη συρροή του Σάββα με το Δούναβη ποταμό. Αυτό υποδηλώνει ότι 
η περιοχή του Βελιγραδίου κατοικείτο αδιάλειπτα και ότι η ένταση της 
κατοίκησης αυξανόταν συνεχώς. Πολλοί από τους σημερινούς οικισμούς 
γύρω από το Βελιγράδι έχουν χτιστεί πάνω στα θεμέλια παλαιότερων 
προϊστορικών οικισμών.

Πολιτιστικές και Φυσικές Αξίες
Υπάρχουν σχεδόν 300 πολιτιστικά μνημεία στην επικράτεια του Βελιγρα-
δίου, εκ των οποίων τα 57 με τεράστια σημασία για τον πολιτισμό της Σερ-
βίας και του Βελιγραδίου. Τρία πολιτιστικά-ιστορικά σύνολα (η οδός Knez 
Mihajlova, το Topcider και η περιοχή γύρω από το Οικοτροφείο Dositej 
και τα αρχαιολογικά ευρήματα Belo Brdo στη Vinca, έχουν ανακηρυχθεί 

Belgrade is the capital of Serbian culture, 
education, science and economy. As a result 
of its tumultuous history, Belgrade has for 

centuries been home to many nationalities, with 
Serbs of the Orthodox Christian religion making 
up the majority of the population (90%). The 
official language is Serbian, while visitors from 
abroad can use English to communicate.

History
Belgrade, a city of very tumultuous history, is one 
of the oldest cities in Europe. Its history lasts full 
7.000 years. The area around two great rivers, the 
Sava and the Danube has been inhabited as early as 
palaeolithic period. Remains of human bones and 
skulls of Neanderthals, found in the stone-pit near 
Lestane, in a cave in cukarica and near the Bajloni 
market, date back to the early Stone Age. Remains 
of the late Stone Age culture have been found in 
Vinca, Zarkovo and in Upper Town, above the 
Sava and Dunav confluence. It indicates that the 
area of Beograd has been continually inhabited and 
that the intensity of the settling has been getting 
higher and higher. Many of today’s settlements 
in Belgrade surroundings lie on cultural layers of 
earlier prehistoric settlements.

Cultural and Natural Values
There are almost 300 cultural monuments with-

 
Το ΒελΙγρΑδΙ (η ΑσΠρη Πολη) εΙνΑΙ η ΠρωΤεύούσΑ Τησ σερΒΙΑσ κΑΙ εΙνΑΙ μΙΑ ΑΠο ΤΙσ 
ΠΑλΑΙοΤερεσ εύρωΠΑϊκεσ ΠολεΙσ, χΤΙσμενη ΑΠο Τούσ κελΤεσ Τον 3ο ΑΙωνΑ Π.χ.  
ΑΠοΤελεΙ ξεχωρΙσΤη μονΑδΑ σΤη χωρΑ, εχονΤΑσ Τη δΙκη Τού ΑύΤονομη κύΒερνηση 
γΙΑ Την Πολη. η ΠερΙοχη δΙΑΙρεΙΤΑΙ σε 17 δΙΑμερΙσμΑΤΑ. εΙνΑΙ η μεγΑλύΤερη 
Πολη Τησ Πρωην γΙούγκοσλΑΒΙΑσ κΑΙ η 4η μεγΑλύΤερη σΤΑ ΒΑλκΑνΙΑ μεΤΑ Την 
κωνσΤΑνΤΙνούΠολη, Την ΑθηνΑ κΑΙ Το ΒούκούρεσΤΙ. η Πολη ΒρΙσκεΤΑΙ σΤΙσ οχθεσ 
Τού σΑΒΒΑ, ΠΑρΑΠοΤΑμού Τού δούνΑΒη, σΤο ΒορεΙο ΤμημΑ Τησ σερΒΙΑσ. 
ο Πληθύσμοσ Τησ ΑνερχεΤΑΙ σε 1,6 εκΑΤ. κΑΤοΙκούσ. Belgrade (the White City), is the Capital of serBia. it is 

one of the oldest european Cities, Built By the Celts 
in the 3rd Century BC. Belgrade is a separate unit 
Within the Country, sinCe the City has its oWn 
autonomous government.  the area is divided into 
17 muniCipalities. it is the largest City in the former 
yugoslavia and the 4th largest in the Balkans, 
after istanBul, athens and BuCharest. the City lies 
on the Banks of the sava river, a triButary of the 
danuBe, in the northern part of serBia. it has a 
population of 1,6 million inhaBitants.

01. Συρροή των ποταμών Σάββα και Δούναβη, με θέα το Μεγάλο 
Νησί του Πολέμου, το Μικρό Νησί του Πολέμου, το Οχυρό του 
Βελιγραδίου και το Πάρκο Kalemegdan.
Confluence of Sava and Danube rivers, with a view of the Big War Island, 
the Small War Island, the Belgrade Fortress and Kalemegdan Park.

02. Το Εθνικό Μουσείο και το διάσημο άγαλμα του Πρίγκιπα Μιχαήλ 
στην Πλατεία Δημοκρατίας.
The National Museum and the famous statue of Prince Michael  
at the Republic Square.

03. Το Εθνικό Θέατρο του Βελιγραδίου.
Beograd's National Theatre.
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02 03
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04. Το φρούριο Kalemegdan 
πάνω από τη συρροή των ποταμών 
Δούναβη και Σάββα.
Kalemegdan Fortress above the 
confluence of the Danube and 
Sava rivers.

05. Η οδός Knez Mihailova έχει 
ανακηρυχθεί σε έναν από τους 
ομορφότερους πεζόδρομους της 
Ανατολικής Ευρώπης, και είναι 
πάντοτε ζωηρή και γεμάτη ντόπιους 
και επισκέπτες.
Knez Mihailova Street has been 
named one of the most beautiful 
pedestrian zones in Eastern Europe 
and is a constant buzz with people 
and tourists.

06. Άποψη των ποταμόσπιτων στην 
ποτάμια νησίδα Ada Ciganlija, μόλις 
4 χλμ από το κέντρο της πόλης.
View of various houseboats at the 
Ada Ciganlija river island only 4km 
from the city center.

07. Οδός Skadarlija ivintage. 
Skadarlija vintage street.

08. Τα Κτίρια «Televizorke» στο 
μπλοκ 28, που κατασκευάστηκαν 
από το 1970 έως το 1974, 
παίρνουν το όνομά τους από τα 
παράθυρα σε σχήμα τηλεόρασης.
"Televizorke" Buildings in block 
28, built from 1970 to 1974 that 
got their names because of the 
television-shaped windows.

ως αξίες εξαιρετικής σημασίας, ενώ τρία χωροταξι-
κά σύνολα (παζάρι Grocanski - Bulevar Oslobodenja, 
Kosancicev Venac, παλιός πυρήνας του Zemun) και 
δύο εξαιρετικές τοποθεσίες (το Δάσος του Bojcin 
και το Αναμνηστικό Κοιμητήριο των Απελευθερω-
τών του Βελιγραδίου 1806) έχουν ανακηρυχθεί ως 
τόποι ύψιστης σημασίας για τον πολιτισμό. Τα ιδρύ-
ματα προστασίας είναι υπεύθυνα για περίπου είκο-
σι αρχαιολογικά ευρήματα σε όλη την έκταση της 
Πόλης.  Όσο για τα αξιοθέατα που έχουν ανακη-
ρυχθεί φυσικοί θησαυροί, τα σημαντικότερα είναι: 
το Οχυρό του Βελιγραδίου, ο Καθεδρικός Ναός 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο Αντίχειρας του  Άγνω-
στου Στρατιώτη, το Μνημείο στο σημείο θανάτου 
του δεσπότη Stefan Lazarevic (Crkvine κοντά στο 
Mladenovac), το Κοιμητήριο των Απελευθερωτών 
του Βελιγραδίου, ο όψιμος Ρωμαϊκός Τάφος στο 
Brestovik, η ξύλινη εκκλησία στο Vranic, η Οικία 
Γέννησης του Βοεβόδα Stepa Stepanovic, το Παλάτι 
της Δούκισσας Ljubica, το Κτίριο του Captain Misa. 
Η ομορφιά των πλατειών και των δημόσιων πάρ-
κων στους δέκα αστικούς δήμους του Βελιγραδίου 
συμπληρώνεται από 192 μνημεία και 237 γλυπτά. 
Περίπου 70 ακόμη μνημεία και γλυπτά βρίσκονται 
στους υπόλοιπους δήμους της πόλης.

Πρέπει να δείτε
- Kalemegdan
- Οχυρό του Βελιγραδίου 
- Οδός Knez Mihailova  
- Εθνικό Μουσείο  
- Ναός του Αγίου Σάββα 
- Skadarlija, (οδός Skadarska) 
- Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική πλατεία) 
- Το Παλαιό Βασιλικό Παλάτι (Stari dvor) 
- Εθνική Συνέλευση της Σερβίας 
- Μαυσωλείο του Τίτο 
- Καθεδρικός Ναός του Βελιγραδίου (Saborna crkva) 
- Κατοικία της Πριγκίπισσας Ljubica 
  (Konak kneginje Ljubice) 
- Άσπρο Παλάτι (Beli dvor) 
- Πολεμικό Μουσείο (Vojni muzej),
   μέσα στο Οχυρό του Βελιγραδίου

in the territory of Belgrade, among which 57 are 
of utmost and significant importance for the cul-
ture of Serbia and Belgrade. Three spatial cultural-
historical ensembles (Knez Mihajlova Street, Top-
cider and area around Dositej’s Boarding School 
and the archaeological finds Belo Brdo in Vinca) 
have been proclaimed the values of extraordinary 
importance, and three spatial ensembles (Gro-
canski bazaar - Bulevar Oslobodenja, Kosancicev 
Venac, old nucleus of Zemun) and two remark-
able locations (Bojcin’s Forest and Commemora-
tive Cemetery of Belgrade Liberators 1806) of great 
importance for the culture. The institutions for 
protection are responsible for about twenty archae-
ological finds throughout the City area. As for the 
facilities proclaimed natural treasures, the ones 
of major importance are: Belgrade Fortress, Saint 
Archangel Michael Cathedral Church, Thumb of 
the Unknown Soldier on Avala, Monument at the 
death spot of despot Stefan Lazarevic (Crkvine 
near Mladenovac), Cemetery of Belgrade Libera-
tors, late Roman Tomb in Brestovik, Log-built 
church in Vranic, Birth Home of Voivode Stepa 
Stepanovic, Palace of the Duchess Ljubica, Captain 
Misa’s Edifice. The beauty of Belgrade squares and 
public gardens in ten town municipalities is sup-
plemented by 192 monuments and 237 sculptures. 
About 70 monuments and works of sculpture are 
located in the outlaying municipalities.

You have to see
- Kalemegdan
- Belgrade Fortress 
- Knez Mihailova Street 
- The National Museum  
- The Temple of Saint Sava 
- Skadarlija, (Skadarska street) 
- Republic Square (Main square) 
- The Old Royal Palace (Stari dvor) 
- The National Assembly of Serbia 
   Tito’s Mausoleum 
- Belgrade Cathedral (Saborna crkva) 
- The Residence of Princess Ljubica 
   (Konak kneginje Ljubice) 
- The White Palace (Beli dvor) 
- The Military Museum (Vojni muzej),
   inside the Belgrade Fortress

Η περιοχή γύρω από το Σάββα και το 
Δούναβη, κατοικείται ήδη από την 
παλαιολιθική εποχή

The area around the two great rivers, 
Sava and Danube, has been inhabited as 
early as palaeolithic period

 TIPS

 Η Ada Ciganlija, μια 
νησίδα στον Ποτα-
μό Σάββα με τεχνητή 
λίμνη στο κέντρο της 
πόλης. Η λίμνη δια-
θέτει παραλία μήκους 
8 χλμ με χαλίκι, την 
οποία επισκέπτονται 
περίπου 300.000 
λουόμενοι την ημέρα 
κάθε καλοκαίρι. Είναι 
ιδανικό μέρος για 
αθλητισμό και πικνίκ.  
Το καλοκαίρι είναι 
γεμάτη ανθρώπους 
που θέλουν να δρο-
σιστούν στα νερά της 
λίμνης. 

 Το Veliko ratno ostrvo 
("Το Νησί του Μεγά-
λου Πολέμου"), μια 
νησίδα στη συρροή 
των ποταμών Σάβ-
βα και Δούναβη, είναι 
ιδανικό για πικνίκ και 
παρατήρηση πουλιών. 

 

 TIPS

 Ada Ciganlija, a river 
island on Sava River 
with an artificial lake 
in the center of the 
city. The lake has 
an 8 km long gravel 
beach, which is visited 
by about 300,000 
bathers per day 
during the summer. 
This is a great place 
for sports and picnics. 
In summer, it is 
swamped with people 
wanting to cool down 
in the water. 

 Veliko ratno ostrvo 
(«The great War 
Island»), a river island 
at the confluence of 
the Sava and Danube 
rivers, for picnics and 
bird spotting.

η Αutohellas 

σΤο ΠλΑΙσΙο Τού ΦΙλο-

δοξού εΠενδύΤΙκού ΠρογρΑμ-

μΑΤοσ ΑνΑΠΤύξησ Τησ σΤοN χωρο 

Των ΒΑλκΑνΙων, μεΤΑ ΑΠο Τη ΒούλγΑ-

ρΙΑ (γρΑΦεΙο σΤη σοΦΙΑ ΑΠο Το 2003) κΑΙ 

Τη ρούμΑνΙΑ (γρΑΦεΙο σΤο ΒούκούρεσΤΙ  

ΑΠο Το 2007) ΑΠο ΤΙσ Αρχεσ Τού 2010 εχεΙ  

ΑνΑλΑΒεΙ Το FRaNChIse Τησ heRtZ σΤη  

σερΒΙΑ. ηδη λεΙΤούργεΙ σΤΑθμοσ εξύΠηρεΤησησ 

σΤο ΑεροδρομΙο Τού ΒελΙγρΑδΙού κΑΙ γρΑΦεΙο 

σΤο κενΤρο Τησ Πολησ 

 Within the frameWork of its amBitious investment 

plan for groWth in Balkans, after Bulgaria 

(offiCes in sofia sinCe 2003) and romania 

(offiCes in BuCharest sinCe 2007), autohellas 

s.a. has expanded to serBia as a hertZ 

franChisee and operates a station 

in Belgrade airport sinCe the 

Beginning of τηε year 
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UniqUe in many ways is sitUated in the soUth of the adriatic. there is 

nowhere else that yoU can find, in sUch a small place, so mUch natUral 
wealth, beaUty, mild beaches, clear lakes, fast rivers and gorgeoUs 

moUntains – like yoU can in the small coUntry of montenegro. 

 
 μοναδικο απο πολλές αποψέις, βριςκέΤαι ςΤη νοΤια αδριαΤικη. 

πουθένα αλλου δέ θα βρέιΤέ, ςέ ένα Τοςο μικρο μέρος, Τοςο 
φυςικο πλουΤο, ομορφια, ηςυχές παραλιές, καθαρές λιμνές, 

ορμηΤικα ποΤαμια και υπέροχα βουνα – οςα θα βρέιΤέ ςΤο μικρο 
κραΤος Του μαυροβουνιου. 

MONTENEGRO
Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι Ο

the pearl of the Mediterranean

το μαργαριτάρι της Μεσογείου

By Nikos Bouras
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Το Μαυροβούνιο δεν είναι μόνο μια εξαιρετική επιλογή για 
τις διακοπές σας, έχει και πολλά άλλα εντυπωσιακά χαρα-
κτηριστικά: ιστορία, πολιτισμό, παράδοση, καλές καιρι-

κές συνθήκες, καθαρό αέρα, υπέροχη φύση, γαλάζια Αδριατική 
θάλασσα… Η μικρή αυτή χώρα ανήκει τόσο στα Βαλκάνια όσο 
και στη Μεσόγειο, και βρίσκεται κοντά στη Σερβία, τη Βοσνία, 
την Κροατία, την Ιταλία και την Αλβανία. Παρά το μικρό της 
μέγεθος, έχει τόσες πολλές αντιθέσεις και τόση φυσική ομορ-
φιά. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί τη φωτογραφική σας μηχα-
νή, γιατί στο Μαυροβούνιο κάθε τοπίο είναι σαν τη φωτογρα-
φία των ονείρων σας. Δεν χρειάζεται καν να προετοιμάσετε τις 
φωτογραφίες σας – απλά κάντε κλικ και στο άλμπουμ σας θα 
βάλετε τις πιο όμορφες φωτογραφίες των διακοπών σας.

πού βρίσκεται το μαυροβούνιο; 
Το Μαυροβούνιο είναι σίγουρα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
μέρη στον κόσμο. Παρότι έχει έκταση μόλις 14.000 τετραγω-
νικά χιλιόμετρα και μόνο περίπου 670.000 πολίτες, η συμβολή 
του στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά είναι εντυπωσια-
κή σε σχέση με το μέγεθός του. 
Το Μαυροβούνιο είναι μια νοτιοευρωπαϊκή και μεσογειακή 
χώρα. Είναι ένα από τα νοτιότερα ευρωπαϊκά κράτη και βλέ-
πει στη νότια πλευρά της Αδριατικής Θάλασσας. Σε απόστα-
ση περίπου 500 χλμ από τη Ρώμη, 1500 χλμ από το Παρίσι 
και το Βερολίνο και 2000 χλμ δυτικά της Μόσχας, το Μαυρο-
βούνιο βρίσκεται στη Βαλκανική Χερσόνησο, στην καρδιά της 
Ευρώπης.

Montenegro is not only an excellent choice for your holi-
days, it also has many other remarkable characteristics: 
history, culture, tradition, good weather conditions, 

clean air, beautiful nature, blue Adriatic Sea... Everyone should vis-
it Montenegro sometime. This little country is part of the Balkans 
and part of the Mediterranean, near Serbia, Bosnia, Croatia, Italy 
and Albania. Despite its small size there are so many contrasts and 
so much natural beauty. Don’t forget to take your camera because 
in Montenegro every view is like a photo from you dreams. You 
don’t even need to stage your photos; just click and you can put the 
most beautiful photos from your holidays in your album.

Where is Montenegro? 
Montenegro is certainly one of the most interesting spots in the 
world. Even though it covers solely around 14.000 km2 and it only 
has about 670.000 citizens, its contribution to the world cultural 
heritage is impressive comparing its size... 
Montenegro is a southern European and a Mediterranean coun-
try. It is one of the most southern European states and it comes 
out on the south part of the Adriatic Sea. About 500 km from 
Rome, 1.500 km from Paris and Berlin, and about 2.000 km west 
from Moscow, Montenegro lies on the Balkan Peninsula in the 
very heart of Europe.

Tourism
The sea, the lakes, the canyons or the mountains enable everyone to 
decide on the best way to enjoy a quality vacation. In one day, the 

curious traveler can have a coffee on one of the numerous beaches 
of the Budva Riviera, eat lunch with the song of the birds on Skar-
dar Lake and dine next to a fireplace on the slopes of the Durmitor 
Mountain. These are all characteristics of Montenegro as a tourist 
destination that has a lot to offer. 
The turbulent history of this small country has left behind an 
invaluable treasure in numerous historic monuments. The blue 
sea with endless beaches, restless waters of the clear rivers and 
beautiful mountain massifs, mixed with the spirit of the old times, 
have given Montenegro everything one needs for an unforgettable 
vacation. 
Montenegro is an ecological state. This fact grants it one of the pri-
mary posts on the tourist maps. A large number of sunny days in 
summer and a large quantity of snow in winter, determine the two 
most developed forms of tourism in Montenegro: the coastal one 
- in summer and the ski recreational one - in winter. Montenegrin 
towns are rich in architecture, from various periods that take the 
breath away and bring one back to the time when the structures 
were created. Through the numerous event and festivals, the tour-
ist gets the opportunity to learn more about the traditions and cus-
toms of this country.

BEsT Of MONTENEGRO
Budva
Budva is the metropolis of Montenegrin tourism thanks to the 
great number of beaches that make this the most desirable tour-
ist destination. Apart from its natural beauty, its bay islands and 

Τουρισμός
Η θάλασσα, οι λίμνες, τα φαράγγια και τα βουνά, επιτρέπουν στον 
καθένα να αποφασίσει για τον καλύτερο τρόπο για να απολαύ-
σει διακοπές υψηλής ποιότητας. Σε μία μόνο ημέρα, ο επισκέ-
πτης μπορεί να πιει καφέ σε μια από τις πολυάριθμες παραλίες 
της Budva Riviera, να γευματίσει υπό τους ήχους των πουλιών στη 
Λίμνη Skardar και να δειπνήσει δίπλα στο τζάκι στις πλαγιές του  
Όρους Durmitor.  Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του Μαυροβου-
νίου, ενός τουριστικού προορισμού που έχει πολλά να προσφέ-
ρει. Η πολυτάραχη ιστορία της μικρής αυτής χώρας έχει αφήσει 
πίσω της έναν ανεκτίμητο θησαυρό, με τη μορφή ιστορικών μνη-
μείων. Η γαλάζια θάλασσα με τις ατέλειωτες παραλίες, τα ορμητι-
κά νερά των καθαρών ποταμών και οι πανέμορφες οροσειρές, σε 
συνδυασμό με το πνεύμα μιας άλλης εποχής, χαρίζουν στο Μαυ-
ροβούνιο ό,τι χρειάζεται κανείς για αξέχαστες διακοπές. Το Μαυ-
ροβούνιο είναι ένα οικολογικό κράτος. Αυτό του χαρίζει μία από 
τις πρώτες θέσεις στους τουριστικούς χάρτες. Ο μεγάλος αριθ-
μός ημερών με ηλιοφάνεια το καλοκαίρι και οι μεγάλες ποσότητες 
χιονιού το χειμώνα, καθορίζουν τις δύο πιο αναπτυγμένες μορφές 
τουρισμού στο Μαυροβούνιο: τον παράκτιο τουρισμό το καλοκαί-
ρι, και τον παραθερισμό σε χιονοδρομικά κέντρα το χειμώνα. Οι 
πόλεις του Μαυροβουνίου είναι πλούσιες σε αρχιτεκτονικά δείγ-
ματα από διάφορες ιστορικές περιόδους, που κόβουν την ανάσα 
και μεταφέρουν τον επισκέπτη πίσω στην εποχή της δημιουργίας 
των αντίστοιχων κτιρίων. Μέσα από τις πολυάριθμες εκδηλώσεις 
και τα φεστιβάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να μάθει περισ-
σότερα για τις παραδόσεις και τα έθιμα της χώρας αυτής.

01. To Μαυροβούνιο είναι η χώρα των αντιθέσεων και της 
φυσικής ομορφιάς. Η πεντακάθαρη θάλασσα  της Αδριατικής 

με τα γαλάζια της νερά, συνδυάζει τις αμέτρητες αμμώδεις 
ακτές  με τους τεράστιους βραχώδεις όγκους στις παραλίες.

Montenegro is a land of contrasts and natural beauty. The clear 
and clean Adriatic Sea combines with numerous beaches of 

sand, pebbles or stones, creating unique places.
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BEsT Of MONTENEGRO
Budva
Η Budva είναι η μητρόπολη του τουρισμού στο Μαυροβού-
νιο, χάρη στο μεγάλο αριθμό παραλιών που την καθιστούν έναν 
πολύ ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Εκτός από τη φυσική της 
ομορφιά, τα παράκτια νησιά και τις παραλίες της, η Budva είναι 
πλούσια και σε ιστορικά μνημεία. Η Παλιά Πόλη βρίσκεται σε μια 
μικρή χερσόνησο και αποτελεί θησαυρό πολιτιστικής κληρονο-
μιάς. Τα στενά σοκάκια και οι πλατείες διασταυρώνονται με διά-
σημα κτίρια, την Εκκλησία Sv. Trojica, που φιλοξενεί τον τάφο 
του εξαίρετου συγγραφέα Stjepan Mitrov Ljubisa και τις εκκλη-
σίες των αγίων Sv. Ivan, Sv. Bogorodica και Sv. Sava. Στη διάρ-
κεια του καλοκαιριού μετατρέπεται σε Θεατρική Πόλη, με πολυ-
άριθμες τοπικές παραστάσεις και εκδηλώσεις από το εξωτερι-
κό. Στην Stari Grad (Παλιά Πόλη) μπορεί κανείς να επισκεφτεί 
επίσης πολλά καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια και γκαλε-
ρί. Τα μοναστήρια Stanjevici, Podostrog, Rezevici και Gradiste είναι 
σημαντικά ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της Budva. Η ακτή 
της Budva έχει μήκος 21 χλμ με 17 παραλίες. Είναι από τις ομορ-
φότερες ακτές του κόσμου και η ομορφιά της δεν αφήνει κανέ-
ναν ασυγκίνητο.

Ostrog - μοναστήρι
Όταν βρεθείτε για πρώτη φορά μπροστά από το μοναστήρι του 
Ostrog, η πρώτη σας σκέψη θα είναι ότι δεν έχει δημιουργηθεί 

02. Ο ποταμός Rijeka Crnojevic καταλήγει στη λίμνη 
Skadar και το γραφικό χωριό Skadarsko Jezero. 
Rijeka Crnojevic the river that flows into the Skadarsko 
Jezero and the nostalgic village that goes with the 
same name.

03.  Ένας από τους πιο διάσημους ναούς σε όλη τη χώρα, 
ο Καθολικός Ναός του Αγ. Ιωάννη στην παλιά  
πόλη της Budva. 
Α 19th Century Catholic Church of Saint John ( Sv. Ivan)  
in the old town of Budva.

04. H Παλιά Πόλη της Budva.
The Old Town of Budva lies on a small peninsula.

05. Το βασιλικό λιοντάρι, ένα από τα εθνικά σύμβολα του 
Μαυροβουνίου.
Lion, one of the state symbols of Montenegro.

beaches for example, Budva is rich in historic monuments. The Old 
town lies on a small peninsula and represents a treasure chest of cul-
ture heritage. Crossed with narrow streets and squares are famous 
buildings, the Church Sv. Trojica, housing the tomb of the exquisite 
writer Stjepan Mitrov Ljubisa, the Churches of Sv. Ivan, Sv. Bogo-
rodica and Sv. Sava. During the summer months it turns into a City 
Theatre with numerous local performances and shows from abroad. 
In the Stari Grad (Old town) you can also visit many shops, cafés, 
restaurants and galleries. Monasteries Stanjevici, Podostrog, Rezevi-
ci and Gradiste are important historic and religious monuments of 
Budva. The Budva coast is 21 km long with 17 beaches. It is among 
the most beautiful coasts in the world and its beauty will not leave 
you indifferent.

Ostrog - monastery
When you first find yourself in front of the monastery of Ostrog, 
your primary thought will be that it is not created by a man; this 
glorious monastery located above the Bjelopavlic valley, carved in 
rocks as though keeping century old secrets of this shrine. Metro-
politan Vasilije (Saint Basil) founded the monastery of Ostrog in 
17th century. The most magnificent part of Ostrog is the Upper 
monastery. There are two churches: the upper church dedicated to 
Holy Cross and the lower church in Upper monastery is dedicated 
to Vavedenje of Holy Mary. People of all religions and nations visit 
Ostrog. This shrine is one of the most visited in Christian world.

02

03

04

05
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από ανθρώπινα χέρια. Το μοναδικό αυτό μοναστήρι βρίσκεται πάνω από την 
κοιλάδα Bjelopavlic, λαξευμένο στο βράχο, σαν να διατηρεί από αιώνες τα 
μυστικά αυτού του προσκυνήματος.  
Ο Μητροπολίτης Vasilije (Άγιος Βασίλειος) ίδρυσε το μοναστήρι του Ostrog 
το 17ο αιώνα. Το εντυπωσιακότερο τμήμα του Ostrog είναι το Άνω Μονα-
στήρι. Υπάρχουν δύο εκκλησίες: η άνω εκκλησία είναι αφιερωμένη στον 
Ιερό Σταυρό και η κάτω εκκλησία στο Άνω Μοναστήρι είναι αφιερωμένη στο 
Vavedenje της Παναγίας. Το Ostrog επισκέπτονται άνθρωποι όλων των θρη-
σκειών και εθνών. Το προσκύνημα αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στο 
Χριστιανικό κόσμο.

Boka – ο κόλπος του Kotor
Ο Κόλπος του Kotor είναι ένας από τους ομορφότερους κόλπους του 
κόσμου. Αποτελείται από τέσσερις συνδεδεμένους ισθμούς. Τα ψηλά 
βράχια που περικυκλώνουν τον κόλπο αντανακλούνται στα βαθιά γαλά-
ζια νερά της Αδριατικής Θάλασσας. Επτά νησιά κοσμούν τον Κόλπο 
του Kotor: ο Άγιος Μάρκος (Sveti Marko), το νησί της Mamula, το νησί 
της Παναγίας των Βράχων (Gospa od Skrpjela), ο Άγιος Γεώργιος (Sveti 
Djordje), το νησί της Milosrdja, το νησί των Λουλουδιών (Ostrvo cveca), 
και το μικρότερο νησί, της Μητερούλας του Θεού (Mala Gospa). Ο δρό-
μος που διαγράφει τον Κόλπο του Kotor περνά από μια σειρά πόλεων που 
σίγουρα θα διαφωτίσουν τον ταξιδιώτη, κάθε μία με τα μοναδικά χαρακτη-
ριστικά και την ιστορία της. Μεταξύ τους είναι και η Kotor, πόλη  Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Lovcen 
Το  Όρος Lovcen ορθώνεται πάνω από την παράκτια περιφέρεια και αποτε-
λεί το υπόβαθρο της πόλης του Kotor. Αυτή η ορεινή περιοχή παίζει σημα-
ντικό ρόλο στη συνείδηση των Μαυροβουνίων. Το Lovcen είναι σύμβολο 
κρατικής και εθνικής ταυτότητας. Το  Όρος Lovcen έχει ανακηρυχθεί Εθνικό 
πάρκο και περιλαμβάνει το υψηλότερο και το κεντρικό τμήμα της οροσει-

Boka - The Bay of Kotor
The Bay of Kotor is one of the most beautiful bays of 
the world. It consists of four connected straits. High 
cliffs that surround the bay from all sides reflect in 
the deep blue waters of the Adriatic Sea. Seven islands 
decorate the Bay of Kotor: Saint Marco (Sveti Mar-
ko), the island of Mamula, the island of Our Lady of 
the Rock (Gospa od Skrpjela), Saint George (Sveti 
Djordje), the island of Milosrdja, the island of Flowers 
(Ostrvo cveca) and the smallest island of little Moth-
er of God (Mala Gospa). The road lining the Bay of 
Kotor passes though a chain of cities that can enlight-
en the traveler, each by their unique characteristics 
and history. Among them is Kotor, city of  World Cul-
tural Heritage.

Lovcen - mountain, mausoleum
Mountain of Lovcen rises above the coastal region and 
is the backdrop of the city of Kotor. This mountain-
ous region plays an important role in the conscious-
ness of Montenegrin people. Lovcen is a symbol of state 
and national identity. The Mountain of Lovcen is pro-
claimed a National park that includes the highest and 
central part of the entire Lovcen massive. The peaks 
named Stirovnik and Jezerski vrh is where the mausole-
um of Petar II Petrovic Njegos, one of the greatest poets, 
philosophers and statesmen of Montenegro, is located. 
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06. Ο ποταμός Τara σχηματίζει το δεύτερο μεγαλύτερο φαράγγι στον κόσμο,
μετά από αυτό του Κολοράντο στην Αμερική. 
Tara river and canyon is the second largest in the world after the Colorado river canyon.

07. 08. Οι ακτές γύρω από τη Budva, γνωστές ως Budvanska rivijera είναι διάσημες 
για τις αμμώδεις παραλίες, τις σύγχρονες μαρίνες που φιλοξενούν πολυτελή γιoτ και τα 
μοντέρνα ξενοδοχεία της.
The coastal area around Budva, called Budvanska rivijera, is the centre of Montenegro’s 
tourism, and is well known for its sandy beaches, marinas and modern stylish hotels.

09. 11. Η Παλιά Πόλη του Κότορ προστατεύεται από την OΥΝΕΣΚΟ ως «Mνημείο φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς».
The old city of Kotor is protected by UNESCO as “A world’s natural and cultural inheritance”.

10. Το Durmitor park είναι το μεγαλύτερο φυσικό πάρκο στο Μαυροβούνιο με 
κορυφογραμμές που φτάνουν τα 2.200 μέτρα και μεγάλο αριθμό φυσικών λιμνών.
The Durmitor park is the biggest natural park in Montenegro known for its numerous 
mountain peaks over 2.200 meters and alpine lakes.



54  On the road  2010 2010  On the road  55

Lovcen has an abundantly valuable building heritage, summer pas-
tures and village gumnos. One of the valuable religious monuments 
is the village of Njegusi, the birthplace of Njegos, located on the old 
road leading from Kotor to the town of Cetinje.
Ada Bojana - coast
Ada Bojana is an artificially created river island. In the 19th cen-
tury, at its location two smaller islands where located between 
where a ship called Merito was sunk. Though the years, the 
wreck of this ship and the two islands nearby, gathered river sedi-
ment and created this beautiful island. Ada Bojana has a triangu-
lar shape. It is touched from one side by the Adriatic Sea and the 
other sides by the river Bojana. The beach facing the sea is sandy, 
3 kms long and is a heaven for sailing. On the river banks of Ada 
Bojana there are many fish restaurants that catch the fish in the 
old time-honored methods.

Skadarsko jezero - Skadar lake
The Skadar Lake is the largest lake in the Balkans. Its specific 
beauty is revealed in the rich flora and fauna. The Skadar Lake 
is an important habitat of water birds. The rare curly pelican is 
the mark of the National park. Average depth of the Skadar Lake 
is 6 m and, since some parts of the bottom are under sea lev-
el, it takes the depth up to 60 m. Such places at Skadar Lake are 
named «oka». The shore of the Skadar Lake is picturesque and 
abounds in peninsulas and swampy bays. The Skadar Lake hides 
numerous endemic species of flora and fauna. It is decorated by 
Goricas, small islands covered by wild pomegranate laurel and 
ivy. The Skadar Lake is rich with cultural and historic monu-
ments spread across this National park. Small abandoned fishing 
habitats located right on the water also represent exceptional cul-
tural heritage. The Ramasar convention from 1996 listed the Ska-
dar Lake in World list of swamps of international importance.

Durmitor - mountain
Because of its indescribable beauty and untouched nature, as ear-
ly as 1952, Durmitor was proclaimed a National park. National 
park Durmitor spreads from the mountain massive of Durmi-
tor with canyons of the rivers Tara, Susica and Draga to the can-
yon valley of the river Komarnica. Giant Durmitor abounds in 
imposing mountaintops and numerous glacier lakes surrounded 
by rich evergreen forests. Fast and clear rivers gifted Durmitor 
with magnificent canyons among them the exceptional Tara Riv-
er canyon as one of the most beautiful in the world. Plentiful flo-
ra and fauna of Durmitor attracts many nature lovers. Durmitor 
is  World Natural Heritage. 

Tara - river and canyon
The canyon of the wild and untamed beauty of the Tara River is 
the second largest in the world after the Colorado River canyon. 
Through centuries this “Tear of Europe” created this artistic mas-
terpiece of priceless value by forging numerous breathless gorges 
and river paths. Waterfalls and calm parts of the River Tara create 
a scenery right out of fairy tails. Banks are full with vegetation and 
special forests of black pine trees that are four-hundred years old. 
This restless river challenges the visitors, with an adventurous spir-
it, to let it grow and pass unforgettable moments while rafting its 
white waters. Tara river canyon is World Natural Heritage. 

ράς του Lovcen. Στις κορυφές Stirovnik και Jezerski vrh βρίσκεται 
το μαυσωλείο του Petar II Petrovic Njegos, ενός από τους μεγα-
λύτερους ποιητές, φιλοσόφους και πολιτικούς του Μαυροβου-
νίου. Το Lovcen έχει μια ιδιαίτερα πολύτιμη οικιστική κληρονο-
μιά, καλοκαιρινά βοσκοτόπια και gumnos στα χωριά.  Ένα από τα 
πολύτιμα θρησκευτικά μνημεία είναι το χωριό Njegusi, ιδιαίτερη 
πατρίδα του Njegos, που βρίσκεται στον παλιό δρόμο που οδηγεί 
από το Kotor στην πόλη του Cetinje.

Ada Bojana 
Η Ada Bojana είναι μια τεχνητή ποτάμια νησίδα. Τον 19ο αιώνα 
στη θέση της υπήρχαν δύο μικρότερα νησιά, ανάμεσα στα οποία 
βούλιαξε ένα πλοίο με το όνομα Merito. Με την πάροδο του 
χρόνου, το ναυάγιο και οι δύο νησίδες συσσώρευσαν ίζημα από 
το ποτάμι και δημιούργησαν αυτό το θαυμάσιο νησάκι. Το Ada 
Bojana έχει τριγωνικό σχήμα. Βρέχεται από τη μία πλευρά από 
την Αδριατική Θάλασσα και στις άλλες από τον ποταμό Bojana. 
Η παραλία που βλέπει στη θάλασσα είναι αμμουδερή και έχει 
μήκος 3 χλμ. Είναι παράδεισος για την ιστιοπλοΐα. Στις ποτάμι-
ες όχθες της Ada Bojana υπάρχουν πολλές ψαροταβέρνες που 
συλλέγουν την ψαριά με πατροπαράδοτες μεθόδους.

Skadarsko jezero – λίμνη Skadar 
Η Λίμνη Skadar είναι η μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων. Η ιδι-
αίτερη ομορφιά της αποκαλύπτεται από μια πλούσια χλωρίδα και 
πανίδα. Η Λίμνη Skadar αποτελεί σημαντικό βιότοπο για υδρόβια 
πουλιά. Ο σπάνιος σγουρός πελεκάνος αποτελεί σήμα κατατε-
θέν του Εθνικού Δρυμού. Το μέσο βάθος της λίμνης Skadar είναι 6 
μ., και καθώς κάποια μέρη του πυθμένα βρίσκονται κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, το τελικό βάθος είναι έως και 60 μ. Τα 
μέρη όπως η Λίμνη Skadar Lake ονομάζονται «oka». Η ακτή της 
Λίμνης Skadar είναι γραφική και περιλαμβάνει πληθώρα χερσο-
νήσων και βαλτωδών κολπίσκων. 
Η Λίμνη Skadar κρύβει πολυάριθμα ενδημικά είδη χλωρίδας και 
πανίδας. Κοσμείται από Goricas, μικρές νησίδες καλυμμένες 
με άγριες δάφνες και κισσούς. Η Λίμνη Skadar είναι πλούσια σε 
πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία, που απλώνονται σε ολόκληρο 
τον Εθνικό δρυμό. Τα μικρά εγκαταλελειμμένα αλιευτικά κατα-
λύματα δίπλα στο νερό αποτελούν και αυτά εξαιρετική πολιτι-
στική κληρονομιά. Η Συνθήκη Ramsar από το 1996 συμπεριέλα-
βε τη Λίμνη Skadar στον Παγκόσμιο Κατάλογο Υδροβιότοπων 
με διεθνή σημασία.

Durmitor 
Λόγω της απερίγραπτης ομορφιάς και της παρθένας φύσης 
του, το όρος Durmitor ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός ήδη 
από το 1952. Ο Εθνικός Δρυμός Durmitor απλώνεται από την 
οροσειρά του Durmitor με τα φαράγγια των ποταμών Tara, 
Susica και Draga έως την κοιλάδα του ποταμού Komarnica. Το 
γιγαντιαίο Durmitor είναι πλούσιο σε επιβλητικές βουνοκορ-
φές και πολυάριθμες παγετωνικές λίμνες που περικυκλώνο-
νται από πλούσια αειθαλή δάση. Ορμητικά και καθαρά ποτά-
μια χαρίζουν στο Durmitor επιβλητικά φαράγγια, μεταξύ των 
οποίων το εξαιρετικό φαράγγι του Ποταμού Tara, ένα από τα 
ομορφότερα στον κόσμο. Η άφθονη χλωρίδα και πανίδα του 
Durmitor προσελκύει πολλούς φυσιολάτρες. Το Durmitor 
αποτελεί Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά. 

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Τα τελευταία χρόνια, το Μαυροβούνιο έχει επενδύσει σημαντικά σε οδικές υποδομές, προκειμένου να 
διευκολύνει τη γρηγορότερη, ασφαλέστερη και πιο ευχάριστη έλευση στη χώρα για όσο το δυνατόν 
περισσότερους επισκέπτες. Αρκετές εκατοντάδες αεροπλάνα προσγειώνονται καθημερινά στα αερο-
δρόμια Podgorica και Tivat στη διάρκεια της υψηλής σεζόν, με επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Μεγά-
λος αριθμός επιβατηγών πλοίων δένει στο λιμάνι του Bar και οι πολυάριθμες μαρίνες κατά μήκος 
της παράκτιας ζώνης είναι έτοιμες να υποδεχτούν μικρά και μεσαία σκάφη. Εάν προέρχεστε από την 
Ευρώπη ή άλλες χώρες στον κατάλογο ελεύθερης βίζας δεν χρειάζεστε βίζα για να επισκεφθείτε το 
Μαυροβούνιο. Αντίθετα, μπορείτε εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες να μπείτε στη χώρα από 
οποιονδήποτε από τους επίσημους συνοριακούς σταθμούς. Όταν φτάσετε στο Μαυροβούνιο, μπορείτε 
επίσης να εξυπηρετηθείτε από αρκετές εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Υπάρχει ένας όλο και μεγα-
λύτερος αριθμός γραφείων που χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα για τη μεταφορά των επισκεπτών σε 
όλα τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα. 

HOW TO GET TO MONTENEGRO

Montenegro is connected to the world through road, railway, maritime and air transportation. You can 
select the manner that suits you best in order to get to Montenegro. In recent years, Montenegro has 
invested significantly into the road infrastructure, in order to enable faster, safer and more pleasant 
arrival to the country for as many tourists as possible. There are several hundred planes that land at the 
Podgorica and Tivat airports every day during the high season, with visitors from around the world.  
A large number of passenger ships dock in the port of Bar and the many marinas along the whole coastal 
zone are ready to welcome small and medium size yachts. If you are coming from EU or other countries 
on the free visa list you don’t need a visa to visit Montenegro; on the contrary, you can easily and without 
a long procedure enter the country at any of the official border crossings. Once you come to Montenegro, 
you can also use the services of various rent-a-car companies. There is an increasing number of small 
agencies which use modern vehicles to transport the tourists to all the significant tourist locations.  
There is also a large number of travel agencies that offer organized tours and excellent entertainment.

13

15

16

17

12 14

12. Kotor, Stari Grad, η καλύτερα διατηρητέα 
Μεσαιωνική πόλη της Μεσογείου. 
Kotor, Stari Grad, Mediterranean’s best preserved 
medieval town.

13. H πανέμορφη, γραφική παραλία του Sveti Stefan.
The beautiful beach of Sveti Stefan.

14. Η Skadarsko Jesero (skadar lake) είναι 
η μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων.
Skadarsko Jesero (skadar lake) is the biggest lake  
in the Balkans.

15. Tο Petrovac – παλαιότερα γνωστό ως Lastva – 
πρωτοεμφανίστηκε ως θέρετρο ανάπαυσης στα τέλη 
του 18ου-αρχές 19ου αιώνα.
Petrovac - Once called Lastva - it was founded as a 
settlement in the late 18th and early 19th centuries.

16. 17. To Ostrog Monastery χτίστηκε από τον Αγ. Βασί-
λειο κατά το17ο αιώνα και πιστεύεται ότι έχει θαυμα-
τουργές θεραπευτικές δυνάμεις. Πρόκειται για ένα από 
τα Μοναστήρια με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα Ορθό-
δοξων Χριστιανών.
Ostrog Monastery was built in the 17th century by  
St. Basil who was one of the 4 Montenegrin saints. 
All his relics are beeing kept in the Ostrog monastery and 
they are believed to posses healing powers. The Ostrog 
monastery is a major sanctuary and a favorite visiting 
place for Orthodox Christians.
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Tara – ποταμός και φαράγγι
Το φαράγγι της άγριας και αδάμαστης ομορφιάς του Ποταμού Tara είναι το 
δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, μετά το φαράγγι του Ποταμού Κολορά-
ντο. Στο πέρασμα των αιώνων, αυτό το «Δάκρυ της Ευρώπης» δημιούργη-
σε ένα ανεκτίμητο καλλιτεχνικό αριστούργημα, σχηματίζοντας πολυάριθ-
μα στενά περάσματα και ποταμίσιες διαδρομές. Οι καταρράκτες και τα ήρε-
μα τμήματα του Ποταμού Tara δημιουργούν ένα σκηνικό σαν από παραμύ-
θι. Οι όχθες του χαρακτηρίζονται από πλούσια βλάστηση και ιδιαίτερα δάση 
Μαύρης Πεύκης, ηλικίας τετρακοσίων ετών. Το ορμητικό αυτό ποτάμι προ-
καλεί τους περιπετειώδεις επισκέπτες να περάσουν αξέχαστες στιγμές, 
κάνοντας rafting στα αφρισμένα νερά του. Το φαράγγι του ποταμού Tara 
είναι Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά. 

Biogradska gora – λίμνη και δάσος
Ο Εθνικός Δρυμός Biogradska Gora βρίσκεται μεταξύ των ποταμών Tara 
και Lim στο κέντρο του όρους Bjelasica. Γοργά ρυάκια τέμνουν το τοπίο του 
Biogradska Gora και πράσινα λιβάδια και κρυστάλλινες λίμνες αντανακλούν 
τα αιωνόβια δάση. Αυτό που καθιστά μοναδικό το Biogradska Gora είναι το 
παρθένο δάσος του. Στην καρδιά του παρθένου δάσους Biogradska βρίσκε-
ται η Λίμνη Biogradska, η μεγαλύτερη παγετωνική λίμνη αυτού του εθνικού 
δρυμού. Το Biogradska Gora είναι πλούσιο σε πολιτιστική και ιστορική κλη-
ρονομιά, με μυστικά μνημεία, εθνικά κτίρια και αρχαιολογικές τοποθεσίες. 
Τα καλοκαιρινά λιβάδια και τα χωριά, που περιβάλλουν τα εδαφικά σύνορα 
του παρθένου δάσους του όρους Bjelasica, περιέχουν πολυάριθμα κτίρια με 
αυθεντική παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

sveti stefan 
Ένα από τα πολυτιμότερα δώρα της φύσης στο Μαυροβούνιο είναι η χερσό-
νησος του Sveti Stefan (Άγιος Στέφανος). Ο μύθος λέει ότι η τοπική οικογέ-
νεια Pastrovici άρχισε να χτίζει στη χερσόνησο αυτή με τουρκικά λάφυρα το 
15ο αιώνα. Σήμερα είναι μια ελκυστική πόλη-ξενοδοχείο, με βίλες και δια-
μερίσματα που διαθέτουν εξαιρετική θέα προς το θαλάσσιο ορίζοντα. Στη 
χερσόνησο Sveti Stefan υπάρχουν επίσης πλούσια πολιτιστικά και ιστορι-
κά μνημεία που άφησαν πίσω τους οι αρχικοί κάτοικοι. Στην αριστερή και 
δεξιά πλευρά του αμμουδερού ισθμού που συνδέει το νησί με την ακτή, 
υπάρχουν δύο πανέμορφες παραλίες με σχεδόν κόκκινο χρώμα.

Biogradska gora - lake and forest
National park Biogradska Gora is located between the 
rivers Tara and Lim in the middle of mountain Bjelas-
ica. Swift streams cut through the scenery of Biograd-
ska Gora, and green pastures and clear lakes reflect 
thru the centennial forests. The thing that makes Bio-
gradska Gora unique is the virgin forest. In the very 
heart of Biogradska virgin forest is Biogradsko Lake, 
the largest glacier lake in this National park. Biograd-
ska Gora abounds in cultural and historic heritage 
consisting of secret monuments, national buildings 
and archeological locations. Summer pastures and vil-
lages, lining the territorial boarders of the virgin forest 
of mountain Bjelasica, contain numerous authentic 
buildings of traditional architecture.

sveti stefan - coast
One of the most precious gifts of nature to Montene-
gro is the peninsula of Sveti Stefan (Saint Stephen). 
Legend says that the local Pastrovici family, started 
building on this peninsula with captured Turk treasure 
in 15th century. Today, it is an attractive city-hotel with 
villas and apartments that display magnificent views 
to the sea horizon. On the peninsula Sveti Stefan there 
are also rich cultural and historic heritage left behind 
by its original inhabitants. On the left and right side 
of the sandy isthmus, connecting the island with the 
shore, there are two beautiful beaches of reddish color.

18. Το Εθνικό πάρκο Biogradska Gora δεν είναι μόνο γνωστό για 
τα πανύψηλα αιωνόβια δέντρα του, αλλά και για τις  5 λίμνες που 
χαρακτηρίζονται ως τα «μάτια του βουνού».
The Biogradska Gora National park is an isolated area in Montene-
gro. The park is not only well-known for its 60 meter ancient trees, 
but also for the five glacial lakes known as «mountain eyes». 

18
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Ταξίδι — Travel
By Valia Barbatiotis
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TO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Η Εγνατία Οδός είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας 
με μήκος 670 χλμ. Ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα, διασχίζει ολόκλη-
ρη τη βόρεια Ελλάδα και καταλήγει στα Ελληνοτουρκικά σύνορα στους 
Κήπους. Έχει δύο κλάδους με διαχωριστική νησίδα στη μέση και κάθε 
κλάδος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και δεξιά λωρίδα έκτακτης ανά-
γκης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι τα 130 χλμ./ώρα.  
Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1994 και σχεδόν ολοκληρώθηκε το 2009. 
Το όνομά της το πήρε από την Αρχαία Εγνατία Οδό που διέσχιζε την 
ίδια περίπου περιοχή. Η εγνατία οδός είναι ο αυτοκινητόδρομος Α2 της 
Ελλάδας και το ελληνικό κομμάτι του διευρωπαϊκού άξονα Ε90. Δια-
σταυρώνεται με τους αυτοκινητοδρόμους Α5/Ε55 (Ιόνια Οδός), Ε853 
(Κακαβιά-Ιωάννινα), Ε92 (Ηγουμενίτσα-Βόλος), Α3/Α27/Ε65 (Κεντρι-
κή Οδός), Α29 (Κρυσταλλοπηγή-Σιάτιστα), Α1/Ε75 (Εύζωνοι-Αθήνα), 
Α25/Ε79 (Προμαχώνας-Θεσσαλονίκη), Α23 (Κομοτηνή-Νυμφαία) και 
Α21/Ε85 (Ορμένιο-Αρδάνιο). Συνδέεται επίσης με τους κάθετους οδι-
κούς άξονες Καβάλα-Εξοχή και Ξάνθη-Εχίνος. Τροφοδοτείται από 4 
λιμάνια και 6 αεροδρόμια και περιέχει πλήθος σηράγγων, γεφυρών και 
ανισόπεδων κόμβων. Τη διαχείριση και συντήρηση του αυτοκινητοδρό-
μου έχει αναλάβει η Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία κατασκευάζει παράλληλα 
και 5 κάθετους οδικούς άξονες που συνδέουν την Eγνατία με τα βόρεια 
σύνορα της χώρας.

Μεγάλες κατασκευές
•  62 κόμβοι σύνδεσης με οδικό δίκτυο
•  350 άνω και κάτω διαβάσεις εισόδου - εξόδου
•  529 μεγάλες γέφυρες, συνολικού μήκους 40 χλμ. περίπου 

και πολλές μικρές
•  73 σήραγγες μέγιστου μήκους 4,8 χλμ. και συνολικού μήκους  

49,5 χλμ. περίπου ή 99 χλμ. μονές
•  43 περάσματα ποταμών
•  11 διασταυρώσεις με σιδηροδρομικές γραμμές

Η περιοχή επιρροής και εξυπηρέτησης συγκεντρώνει:
•  Το 36% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
•  Το 33% του συνολικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
•  Στον πρωτογενή τομέα, το 54% της συνολικής γεωργικής γης της 

χώρας και το 65% της αρδευόμενης έκτασης. Στον δευτερογενή 
τομέα, το 41% της συνολικής απασχόλησης στη βιομηχανία-βιοτεχνία

 της χώρας.
• Το 51% της εξορυκτικής δραστηριότητας της χώρας.

THE CONSTRUCTION MIRACLE OF EGNATIA ODOS
Egnatia Odos is the largest motorway in Greece, with a length of 670 
km. It starts in Igoumenitsa, crosses the whole of northern Greece and 
ends at the Greek-Turkish border, at Kipoi. It has two branches, with 
a safety island in the middle, and each branch has two lanes and an 
emergency lane on the right. Maximum permitted speed is 130 km/h. 
Its construction began in 1994 and was almost completed in 2009. 
It takes its name from the Ancient Via Egnatia, which crossed almost 
the same area. Egnatia Odos is the Greek motorway Α2 and the Greek 
branch of the trans-European highway Ε90. It crosses motorways Α5/
Ε55 (Ionia Odos), Ε853 (Kakavia-Ioannina), Ε92 (Igoumenitsa-Volos), 
Α3/Α27/Ε65 (Kentriki Odos), Α29 (Krystallopigi-Siatista), Α1/Ε75 
(Evzonoi-Athens), Α25/Ε79 (Promahonas-Thessaloniki), Α23 (Komitini-
Nymfea), and Α21/Ε85 (Ormenio-Ardanio). It is also linked to the verti-
cal road axes of Kavala-Exohi and Xanthi-Ehinos.It connects 4 ports and 
6 airports, and includes a multitude of tunnels, bridges and interchang-
es. Egnatia Odos SA has undertaken the management and maintenance 
of the highway, and is also responsible for constructing 5 vertical road 
axes connecting Egnatia to the country’s northern boarders.

Major construction works
• 62 interchanges for connection to the road network
• 350 upper and lower entries-exits
• 529 large bridges, with a total length of around 40 km, and 
 many small bridges
• 73 tunnels with a maximum length of 4.8 km each and a total length
 of around 49.5 km or 99 km one-way
• 43 river overpasses 
• 11 railway crossings

The influence and service area includes:
• 36% of the country’s total population.
• 33% of total gross domestic product.
• In the primary sector, 54% of the country’s overall agricultural land  

and 65% of the arable area. In the secondary sector, 41% of total 
employment in industry-manufacturing in Greece.

• 51% of the country’s quarrying and mining activity.

Η Εγνατία δεν είναι ένα απλό έργο, είναι ένας ιστο-
ρικός δρόμος, εκείνος που ενώνει το δυτικότερο 
σημείο της Ελλάδας με το ανατολικότερο. Την επο-

χή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ένας από τους δρόμους που 
κατέληγαν στη Ρώμη ήταν η via Εγνατία, ο δρόμος που διέ-
σχιζε την Ελλάδα μέχρι τον  Έβρο. Τότε η Εγνατία περνού-
σε από το Δυρράχιο, το Λυχνιδό, την Ηράκλεια, την Πέλλα, 
τη Θεσσαλονίκη, την Αμφίπολη, τους Φιλίππους, το Τόπειρο, 
τη Μαξιμιανούπολη και την Τραϊανούπολη. Η πρώτη κατα-
σκευή του δρόμου ήταν το 146 – 200 π.Χ. και ένωνε τη Ρώμη 
με το Βυζάντιο. Το όνομά της μάλιστα το πήρε από τον Γναίο 
Εγνάτιο που την κατασκεύασε. Φυσικά τα τελευταία χρό-
νια η Ελλάδα έχει στα χέρια της ή μάλλον στα πόδια της ένα 
υπερσύγχρονο δρόμο που κοσμεί τη Βόρεια Ελλάδα. Χάρη σε 
αυτήν λοιπόν, εμείς σήμερα μπορούμε μόλις σε λίγες ώρες να 
διασχίσουμε τις μεγαλύτερες πόλεις της Μακεδονίας και να 
εξερευνήσουμε τις ομορφιές του Βορρά.

— δράμά 
Μία πόλη γνωστή για τα κρασιά της, το μάρμαρό της και τις 
ορεινές ομορφιές της που τη κάνουν να ξεχωρίζει και να απο-
τελεί έναν εναλλακτικό προορισμό. Περιτριγυρισμένη από 
τα βουνά της Ροδόπης, η Δράμα αγγίζει τα σύνορα με Βουλ-
γαρία. Με μία πόλη πλούσια και χωριά που ξεχωρίζουν για 
τη γραφικότητά τους και τις ομορφιές τους, η Δράμα είναι ο 
πρώτος μας προορισμός για αυτό το ταξίδι. Η ομώνυμη πόλη 
και πρωτεύουσα του νομού θα αποτελέσει αφετηρία για τις 
εξορμήσεις σας στην ύπαιθρο. Στη σκιά του «φαλακρού βου-
νού» και ανάμεσα από πηγές και ρυάκια, η Δράμα είναι μία 
επαρχιακή μεγαλούπολη που ισορροπεί ανάμεσα στο μοντέρ-
νο και το κλασικό, αλλά και στις διάφορες θρησκείες που 
ζουν παράλληλα στην περιοχή. Όσο μείνετε στην πόλη πρέ-

E gnatia Odos is not simply a project; it is a historical road 
that links the westernmost point of Greece to the eastern-
most point. At the time of the Roman Empire, one of the 

roads that led to Rome was the Via Egnatia, a highway that tra-
versed Greece all the way to Evros. At the time, the via Egnatia 
crossed Dyrrahio, Lyhnido, Herakleia, Pella, Thessaloniki, Amphi-
poli, Philippoi, Topeiro, Maximianoupoli and Traianoupoli. The 
road was first built in 146 – 200 BC and joined Rome and Byz-
antium; in fact, it was named after Gnaius Egnatius, who con-
structed it. And of course, over the last few years, Greece has been 
graced with an ultra-modern highway that is a jewel for North-
ern Greece. Thanks to that highway, we can now cross the largest 
towns in Macedonia and explore the beauties of the North in just 
a few hours. 

— draMa  
A town famous for its wines, its marble and its beautiful moun-
tain landscapes, which make it stand out and constitute an alter-
native destination. Surrounded by the mountains of Rodopi, Dra-
ma touches the borders with Bulgaria. With a rich town and vil-
lages that stand out for their picturesque character and their beau-
ty, Drama is our first destination for this journey. The eponymous 
town and capital of the county will become your starting point for 
excursions to the countryside. In the shadow of the «bald moun-
tain» and amongst springs and creeks, Drama is a major provin-
cial town that strikes a balance between the modern and the clas-
sical, and well as between the different religions that co-habit in 
the area. While you are in town, you should visit the archaeologi-
cal museum, which is located near the municipal park. The whole 
history of the town, as well as the broader region, will unfold in 
front of you, from prehistoric times and the Turkish occupation, 
up to modern historical times. 

01. Πέτρινος ξενώνας 
και εστιατόριο στο  
Βόλακα, Δράμα.
Exterior view of the stone 
built guesthouse and 
restaurant in Volakas 
Village, Drama. 

02. Εντυπωσιακοί 
καταρράκτες βοηθούν το 
οικοσύστημα στο δάσος 
του Φρακτού, Δράμα. 
Waterfalls of various sizes 
can be found throughout 
the Frakto Forest, adding 
the necessary element of 
water to the ecosystem of 
the forest. Frakto Forest, 
Rodopi Mountain Range, 
Drama.
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Ταξίδι — Travel

πει να επισκεφτείτε το αρχαιολογικό μουσείο που βρίσκεται 
κοντά στο δημοτικό πάρκο. Μπροστά σας θα εξελιχθεί ολόκλη-
ρη η ιστορία του τόπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής από 
την προϊστορική κιόλας εποχή και την τουρκοκρατία, μέχρι και 
τη νεότερη ιστορία. Λίμνες, καταρράκτες και αιωνόβια δέντρα 
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης στο πάρκο της Αγίας Βαρβά-
ρας σε μία έκταση περίπου 60 στρεμμάτων. Παλιά καπναποθή-
κες και νερόμυλοι κάνουν το τοπίο να ξεχωρίζει και τη βόλτα 
σας εκεί να μοιάζει με ταξίδι στο χρόνο.

highlights
Το χωριό Παρανέστι που βρίσκεται στις εκβολές του ποτα-
μού Νέστου είναι ένα χωριό που κάθε άνθρωπος που αγαπάει 
τη φύση αξίζει να επισκεφτεί. Οι κάτοικοί του ζουν σε άλλους 
ρυθμούς και εναρμονίζονται πλήρως με την ηρεμία της φύσης. 
Τόσο τα Διπόταμα για να πάτε στον καταρράκτη της Αγίας Βαρ-
βάρας, όσο και το τοξωτό γεφύρι με το εκκλησάκι του Αγίου 
Πνεύματος, αποτελούν μοναδικά κομμάτια της περιοχής. Ιδα-
νικό μέρος για εναλλακτικά σπορ.
Τα οινοποιεία της Δράμας θα αποτελέσουν σίγουρα πόλο έλξης 
για κάθε έναν από εσάς που θα επισκεφτεί την περιοχή. Αξί-
ζει να δείτε ένα από τα δεκάδες κτήματα που καλύπτουν εκα-
τοντάδες στρέμματα αμπελώνων και όπου γίνονται ολόκλη-
ρες αναλύσεις σχετικά με τη δημιουργία του κρασιού. Για όσους 
από εσάς αναζητάτε να εμπλουτίσετε τις οινογευστικές σας 
γνώσεις σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε όποιο 
από τα οινοποιεία της περιοχής θέλετε.
Για τους λάτρες των χειμερινών σπορ το Φαλακρό βουνό θα 
γίνει ο επίγειος παράδεισός σας. Με 21 πίστες δυσκολίας και 9 
αναβατήρες θα μπορέσετε να απολαύσετε τα σπορ που αγαπά-
τε και να εκτιμήσετε τη φύση που ξεγυμνώνεται μπροστά σας. 
Για όσους εκτιμούν τη φύση από κάποια απόσταση και θέλουν 
απλά να απολαύσουν τη θέα πίνοντας ένα ζεστό ρόφημα, σε 
ύψος 2.110 μέτρων είναι κτισμένο το σαλέ με θέα που κυριολε-
κτικά κόβει την ανάσα.

πού να μείνετε
Jennifer Hotel: Mία μοντέρνα πρόταση στους πρόποδες του 
φαλακρού βουνού. [τηλ.: 25210 30005, Δράμα]
Κouros: Kλασική διακόσμηση και πολυτελής διάθεση. [τηλ.: 
25210 57200, Δράμα]
Hotel Grand Challet Granitis: Παραδοσιακή αρχιτεκτονική για 
τους λάτρεις της «ζεστής» διακόσμησης. [τηλ.: 25230 22832, 
Γρανίτης]

Lakes, waterfalls and perennial trees can be found in the centre 
of town, in the 60,000-sq.m park of Agia Varvara. Old tobacco 
warehouses and watermills mark the landscape and make your 
walk around town feel like a journey in time.

highlights
Paranesti village, located at the estuary of Nestos River, is a vil-
lage that every nature-lover should visit. Its inhabitants go 
through life at a slower pace, and are in complete harmony 
with the tranquillity of nature. Both Dipotama and the waterfall 
of Agia Varvara, and the arched bridge with the chapel of Agio 
Pnevma (Holy Spirit), are unique highlights of the area. An ideal 
place for alternative sports.
Drama’s wineries will certainly constitute a major attraction for 
anyone visiting the area. You should definitely visit one of the 
dozens of estates that cover hundreds of acres of vineyards and 
where in-depth discussions on the creation of wine take place, for 
those of you wishing to enrich your knowledge of wine and wine-
making. We unreservedly encourage a visit to any of the area’s 
wineries.
For winter sports fans, Falakro (Bald) mountain will be heaven 
on earth. With 21 slopes and 9 lifts, you will be able to enjoy the 
sports you love and appreciate the natural landscape unfolding in 
front of you. As for those who like to observe nature from a dis-
tance and would like to enjoy the view, while sipping a hot drink, 
the chalet is built at 2,110 metres and has a breathtaking view.

Where to stay
Jennifer Hotel: A modern option at the foot of Falakro moun-
tain. [tel.: +30 25210 30005, Drama]
Κouros: Classical décor and luxurious atmosphere. [tel.: +30 
25210 57200, Drama]
Hotel Grand Challet Granitis: Traditional architecture for fans of 
“cozy” surroundings. [tel.: +30 25230 22832, Granitis]

— Xanthi  
This is where Christianity and Islam have found a common tra-
jectory and travel through history together. Xanthi is our third 
destination, marked by the elegance of Macedonia and the charm 
of the Orient.
Unusual architecture, an interesting and rich history, good food, 
charming bars and natural beauty that make it famous through-
out the world. Nestos and Vistonida are two of the most beautiful 
places in Europe, and together with all of the above, they consti-
tute an image of the town that is particularly dynamic and radi-
ates beauty for each and every visitor.
Xanthi, the ‘grand lady’ of the North, is full of vibrancy, fun and 
exciting night-life; thanks to its university, like Kavala, it has an 
energy that will certainly impress you and sweep you off your 
feet. This is not a cosmopolitan destination, but it is a town that 
has its own way of broadcasting Macedonian beauty and Greek 
elements that will enchant you. Both the old and the new town 
of Xanthi have something special about them; particularly the 
old part with its oriental character adds some magic to this truly 
unique town.
An atmospheric air characterizes the town at times, thanks to the 
cobbled streets with features from another era, and the old man-

Στη σκιά του «φαλακρού βουνού» και 
ανάμεσα σε πηγές και ρυάκια η Δράμα είναι 
μία επαρχιακή μεγαλούπολη που ισορροπεί 
ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό. 

In the shadow of the «bald mountain» and 
amongst springs and creeks, Drama is a major 
provincial town that strikes a balance between 
the modern and the classical.

03. Το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.
Throughout the Frakto Forest there are areas of steep slopes with thickets of trees making for 
beautiful forested landscapes. Frakto Forest, Rodopi Mountain Range, Drama
04. Χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στο κέντρο της Δράμας, 
Πολιτιστικό κέντρο Ελευθερία, Δράμα 
Cultural Center Eleftheria above the traditional Greek coffeehouse, Kafeneio Eleftheria, located in  
a building of neoclassical architectural design in Drama.
05. Παραδοσιακό ελληνικό καφενείο στο κέντρο της Δράμας.
Α traditional Greek «kafeneio» located in a neoclassical building in Drama.
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— ξάνθΗ 
Είναι εκεί που ο Χριστιανισμός και ο Μουσουλμανισμός έχουν 
βρει μία κοινή τροχιά και συμπορεύονται. Με την αρχοντιά της 
Μακεδονίας και τη γοητεία της Ανατολής, η Ξάνθη είναι ο τρί-
τος μας σταθμός… Ιδιαίτερη  αρχιτεκτονική, ενδιαφέρουσα 
και πλούσια ιστορία, καλό φαγητό, ωραία μπαράκια και φυσική 
ομορφιά που την κάνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Ο Νέστος και η Βιστωνίδα είναι δύο από τα ωραιότερα κομμάτια 
της Ευρώπης και μαζί με όλα τα παραπάνω συνθέτουν μία εικό-
να της πόλης καθόλου τουριστική, αλλά με έντονη δυναμική που 
εκπέμπει όλη της την ομορφιά στον κάθε της επισκέπτη.
Η Ξάνθη, η αρχόντισσα του Βορρά έχει ζωντάνια, κέφι, νυχτερι-
νή ζωή και λόγω του πανεπιστημίου που φιλοξενείται στην πόλη, 
όπως και η Καβάλα, εκπέμπει συνεχώς ενέργεια που δεν μπο-
ρεί παρά να σας εντυπωσιάσει και να σας συνεπάρει. Δεν είναι 
ένας κοσμοπολίτικος προορισμός, είναι όμως μία πόλη που έχει 
τον τρόπο της να αναβλύζει ομορφιές μακεδονίτικες και ελληνικά 
στοιχεία που σε κερδίζουν. Τόσο η παλιά όσο και η νέα πόλη της 
Ξάνθης έχουν κάτι το ξεχωριστό και ιδιαίτερα το παλιό κομμάτι 
με το ανατολίτικο στοιχείο του προσθέτει κάτι από τη μαγεία του 
και έτσι μπροστά σας βρίσκεται μία πραγματικά μοναδική πόλη.
Ένας αέρας ατμοσφαιρικός χαρακτηρίζει μερικές στιγμές την 
πόλη με τα λιθόστρωτα σοκάκια που διατηρούν χαρακτηριστικά 
άλλης εποχής και κάποια από τα παλιά αρχοντικά που συντηρού-
νται ακόμα. Η πιο μοντέρνα γειτονιά της Ξάνθης είναι αυτή γύρω 
από το ρολόι. Η Ξάνθη είναι από τις πόλεις εκείνες που καταφέρ-
νουν να είναι ιδιαίτερα πολύμορφες και καλύπτουν κάθε γούστο, 
από αυτό για τους πιο συντηρητικούς μέχρι τις πιο μοντέρνες 
απαιτήσεις που μπορεί να έχει κάποιος από μία πόλη. Μερικοί 
δρόμοι είναι φτιαγμένοι ακόμη και από γρανίτη, δείγμα του πλού-
σιου ιστορικού της πόλης.
Η Ξάνθη άκμασε ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα που η καλλιέρ-
γεια και η επεξεργασία των φημισμένων καπνών της την έκα-
νε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη και σήμερα εκεί οφεί-
λεται ένα μεγάλο μέρος του πλούτου της. Από το 1850 ξεκινά-
ει μία πορεία ακμής της πόλης και δημιουργούνται γερές βάσεις 
για μία ξεχωριστή κουλτούρα. Η παράδοση στα καπνά ξεκίνησε 
στα μέσα του 19ου αιώνα και τότε δημιουργηθήκανε μεγάλα εργο-
στάσια που γίνανε σήμα κατατεθέν της περιοχής. Από τη μία λοι-
πόν τα καπνεργοστάσια και από την άλλη οι παραδοσιακοί οικι-
σμοί δίνουν στην Ξάνθη ένα διαφορετικό πολιτιστικό και οικονο-
μικό στίγμα. Όλη η περιοχή γύρω από την Ξάνθη είναι γεμάτη με 
αρχαιολογικούς θησαυρούς όπως αυτός της Καλύβας με το ομώ-
νυμο κάστρο, που πιθανολογείται ότι έχει χτιστεί από τον Φίλιπ-
πο Β’ κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Στο χωριό Κομνηνά θα βρείτε 
Μακεδονικό Θολωτό τάφο και βυζαντινά τούνελ υδρομάστευ-
σης που επίσης έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστι-
κό θέαμα και δείγμα της μουσουλμανικής εν μέρει ταυτότητας 
της περιοχής είναι τα χωριά Ωραίο και Γλαύκη τα οποία υποδη-
λώνουν από μακριά την καταγωγή των κατοίκων τους με τους 
ανατολίτικους μιναρέδες και τα τζαμιά που δεσπόζουν από αρκε-

sions that have been preserved. Xanthi’s most modern neigh-
bourhood is located around the clock-tower. Xanthi is one of 
those towns that manage to be incredibly diverse and to sat-
isfy all tastes, from the most conservative to the most modern 
requirements that one can have of a city. Some of the streets are 
even made of granite, an indication of the town’s rich history.
Xanthi flourished especially during the 19th century, when the 
cultivation and processing of its special tobacco varieties made 
it famous throughout the world. Even today, a large part of 
its richness can be attributed to tobacco. The town’s prosper-
ity began around 1850, setting strong foundations for a unique 
culture. The tobacco tradition began in the mid-19th century, 
at which time large factories that became the area’s trademark, 
were built. The tobacco factories on the one hand and the tra-
ditional settlements on the other, give Xanthi a different cultur-

06. 07. Υπέροχα δείγματα κτιρίων που 
παραπέμπουν στην εποχή της ακμής της Ξάνθης 
στα μέσα του 19ου αιώνα, εποχή της υπέρμετρης 
ανάπτυξης της καπνοβιομηχανίας στην πόλη.  
Wonderful examples of buildings dating back to the 
period of Xanthi’s heyday in the mid-19th century, 
when the town’s tobacco industry was flourishing 
more than ever.  

06 07

Η Ξάνθη είναι από τις πόλεις εκείνες που 
καταφέρνουν να είναι ιδιαίτερα πολύμορφες 
και καλύπτουν κάθε γούστο, από αυτό για τους 
πιο συντηρητικούς μέχρι τις πιο μοντέρνες 
απαιτήσεις που μπορεί να έχει κάποιος.

Xanthi is one of those towns that manage to 
be incredibly diverse and to satisfy all tastes, 
from the most conservative to the most modern 
requirements that one can have of a city.
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08. Το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου πάνω στο μικρό νησάκι της λίμνης Βιστωνίδας.
Xanthi, Porto Lagos, Agios Nikolaos Monastery, built on small islet in Vistonida lake.

09. Αεροφωτογραφία της λίμνης Βιστωνίδας. 
Aerial view of Vistonida, a municipality in the Xanthi Prefecture.

10. Σαββατιάτικο παζάρι στην Ξάνθη. 
Xanthi Saturday flea market.

τά μακριά. Μην αμελήσετε να δοκιμάσετε τα ανατολίτικα παρα-
δοσιακά γλυκά όπως το Καζάν Ντιπί, το σαραγλί και το σουτζούκ 
λουκούμ. Στην κοιλάδα του  Έχινου βρίσκονται και τα Πομακο-
χώρια που κατοικούνται αποκλειστικά από Πομάκους και εκεί 
χτυπάει πραγματικά η καρδιά του μουσουλμανικού κόσμου του 
Νομού, εκεί διατηρούνται οι παραδόσεις, η ομιλία και βρίσκεται 
το Μουσουλμανικό Θρησκευτικό κέντρο των απανταχού Μου-
σουλμάνων της περιοχής. 

highlights
Η εντυπωσιακή λίμνη Βιστωνίδα που βρίσκεται νότια της Ξάνθης 
και φιλοξενεί 285 διαφορετικά είδη πουλιών ολόκληρο τον χρόνο. 
Εντυπωσιακό είναι το γραφικό λιμανάκι που χωρίζει τη λίμνη με 
τη θάλασσα, το Πόρτο Λάγος. 
Πριν φύγετε από την Ξάνθη πρέπει να αφιερώσετε μία μέρα 
στον ποταμό Νέστο, κυρίως γνωστό για τα Στενά του και για τη 
σπάνια ομορφιά της φύσης. Με σπάνια ζώα και πουλιά, ο Νέστος 
θα σας προσφέρει κάτι διαφορετικό και θα σας προσφέρει αρκετές 
εναλλακτικές σε extreme σπορ για όσους αγαπούν την περιπέτεια. 

πού να μείνετε
Το Αρχοντικό:  Ένας παραδοσιακός ξενώνας με λεπτομέρεια στη 
διακόσμηση. [τηλ.: 25420 22225, Σταυρούπολη]
Hotel Nemesis: Διακόσμηση με πέτρα κι ξύλο και με έναν αέρα 
καθόλα παραδοσιακό. [τηλ.: 25420 21005, Κομνηνά]
Hotel Casino Xanthis: Ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων. [τηλ.: 
25410 84805, Ξάνθη]

al and economic character. The entire area around Xanthi is full 
of archaeological treasures, such as Kalyva, with the eponymous 
castle that is thought to have been built by Phillip the 2nd in the 
4th century BC. In Komnina village, you will find a Macedonian 
Vaulted tomb and Byzantine water drilling tunnels, which also 
have an archaeological interest.
The villages of Oreo and Glafki are a characteristic sight and 
sample of the area’s partially Muslim identity; the origin of 
their inhabitants is visible from afar, because of the minarets 
and mosques dominating the landscape. Don’t forget to taste 
traditional eastern sweets, such as kazandipi, saragli and sujuk 
locum. The Pomakohoria, inhabited exclusively by the Poma-
koi Muslims, are located in the Ehinos valley; this is where the 
heart of the County’s Muslim world truly beats, where their tra-
ditions and language are preserved and where the Muslim Reli-
gious centre is located. 

highlights
Impressive Vistonida Lake, to the south of Xanthi, hosts 285 dif-
ferent species of avifauna throughout the year. The picturesque 
small port Porto Lagos separates the lake from the sea and it is an 
interesting sight. 
Before leaving Xanthi, you should dedicate one day to visiting 
the River Nestos, known mainly for its Straits and for its rare nat-
ural beauty. With its rare animals and birds, Nestos will offer you 
something different and various alternative options for extreme 
sports especially for adventure-lovers. 
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Where to stay
Arhontiko: A traditional guesthouse with beautiful decorative 
details. [tel.: +30 25420 22225, Stavroupoli]
Hotel Nemesis: Decorated with stone and wood, with a wholly 
traditional air. [tel.: +30 25420 21005, Komnina]
Hotel Casino Xanthis: A five-star hotel complex. [tel.: +30 
25410 84805, Xanthi]

— κaVaLa
Its first name was Neapoli, which was later changed to Chris-
toupoli in the Byzantine era. The town took on its current name 
after the first centuries of the Ottoman Empire. Kavala is an 
amalgam of features left behind by the invaders who conquered 
the town. You will find something different in each narrow street 
you walk through. Walks through the old town challenge the 
imagination and play various games with time. 
With taverns and bars that will keep you in the centre, Kava-
la tends to bring out each visitor’s youthful side. The flavours 
offered by the town will enchant you and this, combined with its 
natural beauty, will make it a place you won’t forget easily. 

highlights
Hotel Imaret is one of the highlights of Kavala; if you can’t stay 
there, you must at least visit it for a meal or a cup of coffee. You 
will feel as if a sultan is just about to pop around the corner, fol-
lowed by his harem… The interiors of this hotel are even bet-



68  On the road  2010 2010  On the road  69

 — κάβάλά
Η πρώτη της ονομασία ήταν Νεάπολη, ενώ στα βυζαντινά χρό-
νια λεγόταν Χριστούπολη. Μετά τους πρώτους αιώνες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πήρε το σημερινό όνομά της.  
Η Καβάλα είναι ένα κράμα από στοιχεία των κατακτητών που 
έχουν περάσει από εκεί. Σε κάθε σοκάκι που θα περπατάτε θα 
αναγνωρίζετε και κάτι διαφορετικό. Ειδικά οι περίπατοι μέσα 
στην παλιά πόλη προκαλούν τη φαντασία και παίζουν διάφορα 
παιχνίδια με τον χρόνο. Με ταβέρνες και μπαράκια που θα σας 
κάνουν να μη θέλετε να φύγετε καθόλου από το κέντρο της, 
η Καβάλα έχει την τάση να ζωντανεύει τη νεανική πτυχή του 
κάθε επισκέπτη. Οι γεύσεις που προσφέρονται στην πόλη σε 
κερδίζουν, ενώ σε συνδυασμό με τη φυσική ομορφιά της αυτή 
η πόλη σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη. 

highlights
Το ξενοδοχείο Ιμαρέτ είναι ένα από τα αξιοθέατα της Καβάλας. 
Αν δεν μπορείτε να μείνετε στο μοναδικό αυτό ξενοδοχείο του-
λάχιστον επισκεφτείτε το για ένα γεύμα σας ή για έναν καφέ. 
Θα νιώσετε ότι από κάπου θα ξεπεταχτεί κάποιος σουλτάνος 
και από πίσω ένα χαρέμι… το εσωτερικό αυτού του ξενοδοχεί-
ου είναι κάτι παραπάνω από παραμυθένιο…
Ιδίως για το καλοκαίρι είναι από τις πόλεις του βορρά που προ-
σφέρονται για τις θερινές διακοπές σας. Μερικές παραλίες της 
μπορούν να χαρακτηριστούν ακόμη και εξωτικές αφού στη Νέα 
Ηρακλείτσα και στη Νέα Πέραμο οι περίφημοι αμμόλοφοι σε 
συνδυασμό με τα τιρκουάζ νερά αποτελούν ξεχωριστό θέαμα 
για κάθε επισκέπτη. Το Περιγιάλι, η Καλαμίτσα, η Τόσκα είναι 

11. Η οικία του Μεχμέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου, στην Καβάλα.
Mehmet Ali Passa of Egypt House, Kavala.

12. 13. Η Καβάλα είναι μια πόλη με άλλον «αέρα». Χαρακτηριστικό δείγμα της 
μοντέρνας πλευράς της, τα graffiti στις προσοψεις των παλιών κτιρίων. 
Kavala is a town with a different “air”. A typical example of its modern side, 
graffiti on the forefront of old buildings.

11 13

12

Οι περίπατοι μέσα στην Παλιά Πόλη προκαλούν τη φαντασία 
και παίζουν διάφορα παιχνίδια με τον χρόνο.
Walks through the old town challenge the imagination and 
play various games with time.
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κάποιες επίσης καλές πιο κοντινές στην πόλη παραλίες. Αν 
τώρα κάποιος αποφασίσει να κινηθεί ανατολικά της Καβάλας 
στην παραλία της Κεραμωτής, όπου η ψιλή άμμος με την αντα-
νάκλαση των δέντρων στα ρηχά νερά δημιουργεί μία διαφορε-
τική αίσθηση τόπου και χρόνου.  Όσο είστε στην Καβάλα πρέ-
πει οπωσδήποτε να πάτε έστω και για μία μονοήμερη εκδρο-
μή στη Θάσο, ένα από τα παρθένα νησιά της Ελλάδας με άγρια 
φυσική ομορφιά. Γενικότερα αυτό το κομμάτι του ταξιδιού σας 
ίσως να είναι το πιο ατμοσφαιρικό, μιας και η Καβάλα έχει δια-
φορετικό «αέρα».

πού να μείνετε
Imaret:  Ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία της Ελλάδας, χτι-
σμένο από το 1817. Θα νιώσετε ότι μένετε σε πραγματικό 
παλάτι. [τηλ.: 2510 620151, Καβάλα]
Lucy Hotel: Μοντέρνο ξενοδοχείο 5 αστέρων στο κέντρο της 
πόλης. [τηλ.: 2510 600060]

ter than a fairytale… Especially in the summer, this is one of the 
northern cities that are ideal for your summer holidays. Some of 
its beaches can even be called exotic, since at Nea Irakleitsa and 
Nea Peramos, the famous sand dunes combined with the tur-
quoise water, constitute a unique spectacle for every visitor. Peri-
giali, Kalamitsa and Tosca are also nice beaches, and closer to the 
town. If you decide to head east of Kavala, try Keramoti beach, 
where the fine sand and the reflection of trees in the shallow 
waters creates a different sense of time and place. While you are 
in Kavala, you must definitely plan at least a day-trip to Thassos, 
one of Greece’s untouched islands, with a wild natural beauty.
In general, this part of your journey may be the most atmospher-
ic, since Kavala has a different “air” to it.

Where to stay
Imaret: One of the nicest hotels in Greece, built in 1817, where 
you will feel as if you are staying in a real palace. [tel.: +30 2510 
620151, Kavala]
Lucy Hotel: Modern 5-star hotel in the town centre. [tel.: +30 
2510 600060]

— aLEXandroUpoLi
The ‘lighthouse’ of Greece, the town that guards the west from 
the east, where remote villages still resist anything foreign.
Here, in the easternmost part of Greece, is the capital of Evros, 
Alexandroupoli, just 14 kilometres from the Greek-Turkish bor-
der; it is a modern, vibrant town, ready to defend all Greek inter-
ests and elements. The town used to be called Dedeagac or «the 

Ταξίδι — Travel

14. Το παράλιο τμήμα του τείχους της Καβάλας που διαπερνά την πόλη.
The coastal section of Kavala’s walls, which cross the town.
15. Ο ναός - βαφτιστήριο της Αγ. Λυδίας, όπου βαφτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο 
η πρώτη γυναίκα χριστιανή στην Ευρώπη. 
St. Lydia’s Baptistery (where the first Christian lady of Europe was baptized), Kavala.  
16. Θάσος, ένα νησί με άγρια ομορφιά και γαλαζοπράσινα νερά.
Thassos, one of Greece’s untouched islands, with a wild natural beauty.

monk’s tree». The changes that make Alexandroupoli an impres-
sive town to this day, started to take place at the end of the 19th 
century. The main element is the town plan, characterized by 
regular and broad streets. The town was given its current name 
in the 1920s, “Alexandroupoli”. 
Evros County is one of the three-nation parts of Greece, join-
ing our country to Bulgaria and Turkey. The town is particularly 
interesting for tourists due to both its geographical location and 
its unique presence. The town’s lighthouse is not only the largest 
in Greece, but also one of the largest in the whole Europe. 
The excursions that you can take in the broader region of Thra-
ce are certainly among the ones you will remember for years. As 
we said at the beginning, this part of Greece is not particularly 
tourism-oriented; it is a unique area that strongly preserves cer-
tain elements of Greek culture. In Soufli you will be enchant-
ed by the simplicity of the landscape and the nobility of the old 
buildings. The area has flourished over the last century or so, 
thanks to local silk production. If you visit this beautiful area, 
you will be able to become familiar with the history of silk, by 
visiting one of the two museums operating in the town. 

highlights
Dadia forest is one of the most important ecosystems in Greece. 

14

Όσο είστε στην Καβάλα πρέπει οπωσδήποτε να 
πάτε έστω και για μία μονοήμερη εκδρομή στη 
Θάσο, ένα από τα παρθένα νησιά της Ελλάδας 
με άγρια φυσική ομορφιά. 

While you are in Kavala, you must definitely plan 
at least a day-trip to Thassos, one of Greece’s 
untouched islands, with a wild natural beauty.
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— άλΕξάνδρουπολΗ
Ο φάρος της Ελλάδας, η πόλη που φρουρεί τη δύση από την 
ανατολή, εκεί που τα απομακρυσμένα χωριά αντιστέκονται 
ακόμα σε κάθε τι το ξένο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο ανατολι-
κότερο κομμάτι της Ελλάδας, στην πρωτεύουσα του  Έβρου, 
την Αλεξανδρούπολη. Μόλις 14 χιλιόμετρα από τα ελληνο-
τουρκικά σύνορα, βρίσκεται μία μοντέρνα, ζωντανή πόλη έτοι-
μη να προασπίσει κάθε ελληνικό συμφέρον και στοιχείο. Κάπο-
τε λεγόταν Ντεντεαγάτς ή αλλιώς «το δέντρο του καλόγερου». 
Περί τα τέλη του 19ου αιώνα ξεκίνησαν να γίνονται οι αλλαγές 
που μέχρι και σήμερα κάνουν την Αλεξανδρούπολη να εντυπω-
σιάζει. Αυτό δεν είναι άλλο από το ρυμοτομικό της σχέδιο που 
χαρακτηρίζεται από τους φαρδιούς δρόμους της. Από τη δεκα-
ετία του 20 και έπειτα η πόλη πήρε τη σημερινή της ονομα-
σία, «Αλεξανδρούπολη». Ο νομός  Έβρου είναι ένα από τα τριε-
θνή σημεία της Ελλάδας, αφού ενώνει τη χώρα μας με τη Βουλ-
γαρία και την Τουρκία. Μία πόλη με ιδιαίτερο τουριστικό ενδια-
φέρον κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της παρου-
σίας της. Ο φάρος της πόλης είναι όχι μόνο ο μεγαλύτερος 
της Ελλάδας, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους ολόκλη-
ρης της Ευρώπης. Οι εκδρομές που μπορείτε να πραγματοποι-
ήσετε στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης είναι σίγουρα από 
αυτές που θα τις θυμάστε χρόνια. Όπως είπαμε και στην αρχή, 
αυτό το κομμάτι της Ελλάδας δεν είναι τουριστικό, αλλά ένα 
μοναδικό κομμάτι που πρεσβεύει ηχηρά κάποια κομμάτια του 
πολιτισμού μας. Στο Σουφλί θα γοητευτείτε από την απλότη-
τα του τοπίου και την αρχοντιά των παλαιών κτιρίων. Η περιο-
χή έχει μία ιδιαίτερη έφεση τον τελευταίο περίπου έναν αιώνα 
και παράγει μετάξι. Μέσα από τη στάση σας σε αυτόν τον όμορ-
φο τόπο θα μπορέσετε να γνωρίσετε από κοντά την ιστορία του 
μεταξιού αν επισκεφτείτε ένα από τα δύο μουσεία που λειτουρ-
γούν στην πόλη. 
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It is a part of nature that stands out for the diversity of its vege-
tation and mainly for the rare birds of prey that nest in its trees.
Didymotiho is still alive, and preserves something of its dynamic 
history. Even today, the castle dominates the landscape, with its 
24 turrets and the important relics from the Byzantine Empire.  
Those of you who are religious will be able, at the edge of 
Greece, to pay respects to two important Byzantine icons, those 
of Panagia Didymotihissa and Christos Pantokrator. The oldest 
Mosque in Europe, known as the Sultan Vagiazit Mosque, and 
the “whispering baths”, also the oldest in Europe, can also be 
seen in Didymotiho.
Orestiada is another place that you should visit and if you follow 
the road to the border with Bulgaria, you will encounter many 
small and picturesque villages that will charm you because of 
their isolated location.

Where to stay
Alexander Beach Hotel: Five-star luxury and comfort. [tel.: +30 
25510 39290, Alexandroupoli]
Thraki Palace Hotel: Α seaside location for your holidays. [tel.: 
+30 25510 89100, Alexandroupoli]
Hotel Electra: Βeautifully decorated traditional accommodation. 
[tel.: +30 25520 21110, Orestiada]

highlights
Το δάσος της Δαδιάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικο-
συστήματα της Ελλάδας.  Ένα κομμάτι της φύσης που ξεχω-
ρίζει για την ποικιλία της βλάστησης και κυρίως για τα σπά-
νια αρπακτικά πουλιά που βρίσκουν φωλιά στα δέντρα της. 
Το Διδυμότειχο είναι ακόμα ζωντανό και διατηρεί κάτι από τη 
δυναμική του ιστορία. Μέχρι και σήμερα το κάστρο επιβάλλε-
ται με τους 24 πύργους του και τις σημαντικές παρουσίες της 
Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου.  Όσοι πιστοί θέλετε, θα μπο-
ρέσετε να προσκυνήσετε δύο σημαντικές βυζαντινές εικόνες, 
αυτήν της Παναγιάς της Διδυμοτειχίτισσας και του Χριστού 
του Παντοκράτορος. Στο Διδυμότειχο υπάρχει ακόμα το αρχαι-
ότερο Τέμενος της Ευρώπης γνωστό ως το Τέμενος του Σουλ-
τάνου του Βαγιαζίτ και τα «λουτρά των ψιθύρων», επίσης τα 
αρχαιότερα στην Ευρώπη. Η Ορεστιάδα είναι επίσης ένα μέρος 
που αξίζει να επισκεφτείτε. Επίσης, πηγαίνοντας προς Βουλγα-
ρία θα συναντήσετε πολλά μικρά και γραφικά χωριά που θα σας 
γοητεύσουν λόγω της ακριτικής τοποθεσίας τους.

πού να μείνετε
Alexander Beach Hotel: Πολυτέλεια και ανέσεις 5 αστέρων.
[τηλ.: 25510 39290, Αλεξανδρούπολη] 
Thraki Palace Hotel: Παραλιακή πρόταση για τις διακοπές σας. 
[τηλ.: 25510 89100, Αλεξανδρούπολη]
Hotel Electra: Παραδοσιακά καταλύματα, ξεχωριστά διακοσμη-
μένα. [τηλ.: 25520 21110, Ορεστιάδα]
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17. Οπερίφημος φάρος της Αλεξανδρούπολης, χτίστηκε το 1880 και το 
φως του τη νύχτα είναι ορατό σε απόσταση 23 μιλίων.  
Famous lighthouse, built in 1880 on the wide seaside avenue of 
Alexandroupolis. The lighthouse is visible from one end to the other of the main 
avenue and at night its light can be seen from a 23 miles distance at sea.

18. Το Μουσείο Τέχνης μεταξιού στο Σουφλί.
Silk Museum, Soufli.

19. Το παλιό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 
Old harbour, Alexandroupolis.



Γεύση — Taste
By Panagiotis Beltzinitis
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το ταξιδι μασ στην αν. μακεδονια & Θρακη ηταν τοσο εντονο, που 
Θελησαμε να κρατησουμε ζωηρη την αναμνηση του. Για αυτο σασ 
παρουσιαζουμε τεσσερισ χαρακτηριστικεσ συνταΓεσ Για να απολαυσετε 
κι εσεισ μακεδονιτικεσ και Θρακιωτικεσ Γευσεισ με αρωμα παραδοσησ.

Our trip tO EastErn MacEdOnia & thracE was sO intEnsE that wE wOuld 
likE tO kEEp thE MEMOry alivE fOr as lOng as pOssiblE. tO this End, wE 
prEsEnt fOur typical rEcipEs that will allOw yOu tOO tO EnjOy traditiOnal 
dishEs frOM MacEdOnia and thracE. 

IT TASTES
GOOD

εκτελεση / EXECUTION

1. Βράστε το κοτόπουλο σε 1½ λίτρο 
αλατισμένο νερό για 1 ώρα και 10 
λεπτά και κρατήστε το ζωμό του, που 
πρέπει να είναι 1 λίτρο. 

2. Βράστε σε αυτόν τους τραχανάδες και 
το ρύζι με το ανάλογο αλάτι, μέχρι να 
απορροφηθεί όλο το υγρό. 

3. Αφού το μίγμα κρυώσει, προσθέστε τα 
αυγά, το τυρί, το βρασμένο κοτόπου-
λο ψιλοκομμένο και, αφού ανακατέ-
ψετε, μπόλικο πιπέρι. 

4. Απλώστε σε ταψί 38 εκατοστών τα 2 
νωπά φύλλα λαδωμένα και στρώστε 
το 1/3 της γέμισης. 

5. Συνεχίστε με το ψημένο φύλλο και 
καλύψτε το με το άλλο 1/3 της γέμι-
σης.

6. Τελειώστε με το δεύτερο ψημέ-
νο φύλλο και την τελευταία ποσότη-
τα γέμισης. Κλείστε με το τελευταίο 
νωπό φύλλο. 

7. Χαράξτε την και ψήστε σε φούρνο 
220°C για 1 ώρα. Σερβίρετέ την κρύα.

1. Boil the chicken in 1½ litre salted 
water for 1 hour and 10 minutes, and 
set aside the stock, which should be 
around 1 litre.  

2. Use the stock to boil the two types 
of frumenty and the rice, with salt to 
taste, until all the liquid is absorbed.

3. When the mixture is cold, add the 
eggs, cheese, boiled chicken (chopped 
finely), and plenty of pepper. 

4. Spread the 2 fresh, oiled pastry sheets 
in a 38-centimetre baking dish, and 
cover with 1/3 of the filling. 

5. Continue with the baked sheet of 
pastry and cover with another 1/3 of 
the filling. 

6. Finish with the second baked pastry 
sheet and the last quantity of filling. 
Cover with the last fresh pastry sheet. 

7. Make incisions in the pastry and bake 
at 220°C for 1 hour. Serve cold.

υλικα / INGREDIENTS

 1 μέτριο κοτόπουλο, 1½ κιλό περίπου 
 3/4 κούπας (120 γραμμάρια) 

 τραχανά γλυκό
 3/4 κούπας (110 γραμμάρια) 

 τραχανά ξινό
 1/2 κούπας (110 γραμμάρια) 

 ρύζι Καρολίνα 
 6 αυγά 
 300 γραμμάρια τυρί φέτα τριμμένο
 αλάτι, πιπέρι 
 1 δόση ζύμης για 5 φύλλα 

 (3 νωπά και 2 ψημένα) 
 8 κουταλιές (110 γραμμάρια) 

 ελαιόλαδο για το άλειμμα των φύλλων

 1 medium chicken, around 1½ kg 
 3/4 cup (120 g) sweet frumenty

 (trahanas)
 3/4 cup (110 g) sour frumenty (trahanas)
 1/2 cup (110 g) Carolina rice 
 6 eggs  
 300 g grated feta cheese
 salt and pepper 
 1 dose pastry for 5 sheets (3 fresh 

 and 2 baked) 
 8 tbsp (110 g) olive oil to brush on the

 pastry sheets

τραχανορυζοπιτα με κοτοπουλο
Frumenty and rice pie with chicken

PHOTOGRAPHY > PANAGIOTIS BELTZINITIS

150
min
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εκτελεση / EXECUTION

1. Βράστε τις μελιτζάνες σε μπόλικο 
αλατισμένο νερό που κοχλάζει δυνα-
τά 2 λεπτά. 

2. Στραγγίστε τις σε μεγάλο σουρωτήρι 
και αφήστε τις, να κρυώσουν. Στύψτε 
τις προσεκτικά. 

3. Αλευρώστε τις και βουτήξτε τις μία-
μία στο ελαιόλαδο. Αραδιάστε τις στο 
μεγάλο ταψί του φούρνου, χωρίς να 
ακουμπούν η μία την άλλη, και περι-
χύστε τις με το υπόλοιπο ελαιόλα-
δο, πασπαλίζοντάς τις με αλάτι και το 
κόκκινο πιπέρι.

4. Ψήστε τις σε προθερμασμένο φούρνο 
200°C για 30 λεπτά.

5. Στο μεταξύ, ετοιμάστε τη σκορδαλιά. 
Χτυπήστε σε γουδί ή στο πολυμίξερ 
το ψωμί με το σκόρδο, το ξίδι, αλάτι, 
τα μισά καρύδια, ρίχνοντας λίγο-λίγο 
το νερό, μέχρι να πάρετε μια πηχτή 
και αφράτη σκορδαλιά. 

6. Προσθέστε σε αυτήν τα υπόλοιπα 
καρύδια και ανακατέψτε καλά. 

7. Αλείψτε τα ξεροψηστάρια με τη σκορ-
δαλιά ομοιόμορφα και ψήστε τα για 
άλλα 10-15 λεπτά.

1. Boil the aubergines in plenty of boiling 
salted water for 2 minutes.  

2. Drain them in a large colander and 
set aside to cool. Squeeze carefully to 
remove excess water.  

3. Coat them with flour and dip in olive 
oil, one by one. Arrange the aubergine 
slices on a large baking tray, making 
sure they don’t touch each other, and 
drizzle with the rest of the olive oil. 
Sprinkle with salt and paprika.

4. Bake in a preheated oven at 200°C for 
30 minutes.

5. Meanwhile, prepare the garlic sauce. 
Use a pestle and mortar or a blender to 
blend the bread with the garlic, vinegar, 
salt, half of the walnuts, adding small 
quantities of water until you obtain a 
thick and fluffy garlic sauce. 

6. Add the remaining walnuts and stir 
well.  

7. Spread the garlic sauce evenly over 
the “xeropsistaria” and bake them for 
another 10-15 minutes.

ξεροψησταρια νιΓριτασ

υλικα / INGREDIENTS

 1 κιλό μελιτζάνες κομμένες 
 σε μακρόστενες μέτριες φέτες 
 1 γεμάτο κουταλάκι πιπέρι 

 κόκκινο γλυκό
 3/4 κούπας (170 γραμμάρια) 

 ελαιόλαδο 
 4 μέτριες σκελίδες σκόρδο
 4 κουταλιές (45 γραμμάρια) ξίδι 
 2 μεγάλες φέτες μπαγιάτικο

 ψωμί μουσκεμένο και στυμμένο 
 200 γραμμάρια καρύδια ψημένα και

 χοντροτριμμένα 
 1/2 κούπας (120 γραμμάρια) νερό 
 αλεύρι για το αλεύρωμα
 αλάτι

 1kg aubergines, chopped into
 long medium slices 
 1 tsp sweet paprika
 3/4 cup (170 g) olive oil 
 4 medium cloves garlic
 4 tbsp (45 g) vinegar 
 2 large slices stale bread,  

 soaked and squeezed 
 200 g walnuts, roasted and

 coarsely ground 
 1/2 cup (120 g) water 
 flour for coating
 salt

nigrita «Xeropsistaria»

60
min
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1. Dissolve the yeast in 400 g lukewarm 
water, add 500 g of the flour and stir to 
form a thick batter. Let stand for 1 hour 
in a warm room, until double in volume.

2. When ready, pour into a basin with 
the salt, 500 g lukewarm water and the 
remaining flour. Knead until you have a 
soft dough. Cover with two towels and let 
stand in a warm room for 1 more hour. 

3. Make the filling by mixing the feta cheese 
with 4 of the eggs. In another bowl, mix 
the sesame seeds with the cinnamon and 
clove powder. 

4. Pour 2/3 of the olive oil on the kitchen 
counter and spread out the risen dough, 
pressing down to form a long, thin sheet. 
Turn the sheet over to make sure it is 
oiled on both sides. 

5. Spread the cheese filling uniformly over 
the pastry, and sprinkle the sesame seeds 
on top. 

6. Grease a 38-centimetre baking dish with 
the remaining olive oil, and divide the 
dough into 4 long strips with a knife. 

7. Roll up each strip (covering the filling), 
and chop each roll into 10 slices. Arrange 
them on the dish, standing but not 
touching each other. Set aside to rise 
for 20 minutes. Whisk the 2 eggs with 2 
tablespoons of water and spread over the 
slices. 

8. Bake in a pre-heated oven at 250°C for 15 
minutes, and then at 200°C for another 
45 minutes, until golden all over. Best 
served warm.

υλικα / INGREDIENTS

	 Για	τη	ζύμη
 1.500 γραμμάρια αλεύρι για 

 όλες τις χρήσεις
 35 γραμμάρια νωπή μαγιά 
 1 κουταλιά αλάτι
 1 κούπα (225 γραμμάρια) ελαιόλαδο 
	 Για	τη	γέμιση
 750 γραμμάρια φέτα
 6 αυγά
 1 κούπα (160 γραμμάρια) σουσάμι 
 1 γεμάτο κουταλάκι κανέλα
 λίγο γαρίφαλο

 For the pastry
 1,500 g all-purpose flour
 35 g fresh yeast 
 1 tbsp salt
 1 cup (225 g) olive oil 

 For the filling
 750 g feta cheese
 6 eggs 
 1 cup (160 g) sesame seeds 
 1 tsp cinnamon 
 a pinch of clove powder

καμπαξιδικα λουκουμια
kabaXidiko delight

180
minεκτελεση / EXECUTION

1. Διαλύστε τη μαγιά σε 400 γραμμάρια χλι-
αρό νερό και προσθέστε 500 γραμμά-
ρια  από το αλεύρι, ανακατεύοντάς τα, σε 
χυλό. Αφήστε τον 1 ώρα σε ζεστό περι-
βάλλον, να διπλασιαστεί σε όγκο.

2.  Όταν είναι έτοιμος, αδειάστε τον σε 
λεκάνη με το αλάτι, 500 γραμμάρια  χλι-
αρό νερό και το υπόλοιπο αλεύρι. Ζυμώ-
στε, μέχρι να πάρετε μια απαλή ζύμη. 
Σκεπάστε τη με 2 πετσέτες και αφήστε τη 
να φουσκώσει, σε ζεστό περιβάλλον για 
άλλη 1 ώρα. 

3. Φτιάξτε τη γέμιση ανακατεύοντας τη 
φέτα με τα 4 αυγά. Σε ένα άλλο μπολ ανα-
κατέψτε το σουσάμι με την κανέλα και το 
γαρίφαλο. 

4. Ρίξτε τα 2/3 του ελαιόλαδου στον πάγκο 
της κουζίνας και απλώστε πάνω σε αυτό 
τη φουσκωμένη ζύμη, πατώντας τη, ώστε 
να ανοίξει σε λεπτό μακρόστενο φύλλο. 
Πιάστε το και γυρίστε το από την άλλη 
πλευρά, ώστε να λαδωθεί και από αυτή. 

5. Απλώστε σε όλη την επιφάνεια του φύλ-
λου τη γέμιση του τυριού ομοιόμορφα και 
από πάνω ρίξτε το σουσάμι. 

6. Λαδώστε ένα ταψί 38 εκατοστών με το 
υπόλοιπο ελαιόλαδο και χωρίστε το φύλ-
λο με μαχαίρι σε 4 λωρίδες κατά μήκος. 

7. Τυλίξτε κάθε μια λωρίδα σε ρολό και κόψ-
τε το κάθε ρολό σε 10 κομμάτια. Αραδιά-
στε τα στο ταψί το ένα δίπλα στο άλλο. 
Αφήστε τα, να φουσκώσουν 20 λεπτά. 
Χτυπήστε τα 2 αυγά με 2 κουταλιές νερό 
και αλείψτε τα λουκούμια.

8. Ψήστε τα σε προθερμασμένο φούρνο 
250°C για 15 λεπτά και μετά στους 200°C 
για ακόμα 45 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. 
Σερβίρετέ τα καλύτερα ζεστά.



80  On the road  2010 2010  On the road  81

Γεύση — Taste

νηστισιμο στιφαδο με πατατεσ

εκτελεση / EXECUTION

1. Στρώστε σε πλατιά κατσαρόλα τις 
πατάτες και βάλτε εδώ και εκεί τα 
κρεμμύδια με το χάραγμα από πάνω. 

2. Προσθέστε τον πελτέ διαλυμένο στο 
ξύδι και λίγο νερό, το κυδώνι, αν χρη-
σιμοποιήσετε, όλα τα υπόλοιπα υλι-
κά, αλάτι, πιπέρι και 850 γραμμάρια 
ζεστό νερό. 

3. Σκεπάστε και σιγοβράστε περίπου 
40-45 λεπτά. Το φαγητό πρέπει να 
μείνει με το λάδι του. 

4. Αφήστε το, να σταθεί 30 λεπτά για να 
πήξει ο ζωμός του καλύτερα. 

5. Πριν το σερβίρετε ζεστό, αφαιρέστε 
το ξύλο κανέλας και το δαφνόφυλλο.

1. Arrange the potatoes at the bottom of 
a wide saucepan, and add the onions 
randomly, with the incised part facing 
upwards.  

2. Add the tomato paste dissolved in the 
vinegar and a little water, the quince, 
if used, all the remaining ingredients, 
salt, pepper and 850 g hot water.

3. Cover and simmer for 40-45 minutes. 
All the water should evaporate.

4. Let stand for 30 minutes to allow the 
stock to thicken.  

5. Before serving, remove the cinnamon 
stick and laurel leaf.

υλικα / INGREDIENTS

 1 κιλό πατάτες σε μέτριους
 κύβους 
 6 μικρά κρεμμύδια χαραγμένα 

 σταυρωτά από τη μια πλευρά 
 (όχι στιφάδου)
 1 κουταλιά πελτέ ντομάτας 

 διαλυμένο
 1 κουταλιά ξίδι
 3 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες
 1 δαφνόφυλλο 
 5-6 κόκκους μπαχάρι
 5-6 κόκκους πιπέρι 
 1 πολύ μικρό ξύλο κανέλας
 1/2 κούπας (110 γραμμάρια) 

 ελαιόλαδο 
 αλάτι, πιπέρι 
 1/2 κυδώνι σε κομματάκια

  (προαιρετικά) 

 1 kg potatoes, diced  
 6 small onions, with crossed 

incisions on one side
 1 tbsp dissolved tomato paste
 1 tbsp vinegar
 3 cloves garlic, whole
 1 laurel leaf 
 5-6 grains allspice
 5-6 grains pepper 
 1 very small cinnamon stick
 ½ cup (110 g) olive oil 
 salt and pepper 
 1/2 quince, chopped (optional)

80
min

lenten potato casserole
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Παρουσίαση — Event
By Lefteris Plakidas

 
2010 FIFA
WORLD CUP 
S. AFRICA

ΥΠάρχοΥν Πολλά Πράγμάτά 
ΠοΥ κάνοΥν το 19ο 
μοΥντιάλ, ΠοΥ θά άρχισει 
στισ 11 ιοΥνιοΥ, ξεχωριστο 
κάι γιά τοΥσ ελληνεσ κάι  
γιά τον ΥΠολοιΠο κοσμο.  
γιά μάσ ΠολΥ άΠλά εινάι 
ιδιάιτερο γιάτι εκει θά 
άγωνιστει γιά το κάλΥτερο  
η εθνικη μάσ ομάδά.  
ο οτο ρεχάγκελ κάι τά 
Πάιδιά τοΥ κάτάφεράν νά 
οδηγησοΥν την ομάδά 
στην κορΥφάιά διοργάνωση 
ΠοδοσφάιροΥ, 16 χρονιά 
μετά το «ντεμΠοΥτο» σε 
μοΥντιάλ, εστω κι άν ητάν 
άτΥχεσ με το γνωστο... 4-4-2 
(τά γκολ ΠοΥ δεχθηκάμε) 
άΠο άργεντινη, νιγηριά 
κάι βοΥλγάριά.

There Are mAny ThIngs 
ThAT mAke The 19Th World 
Cup, ThAT’s CommenCIng 
on June 11Th, speCIAl For 
greeks And For The resT 
oF The World. For us IT Is 
sImply speCIAl beCAuse our 
nATIonAl TeAm WIll puT ITs 
besT FooT ForWArd There. 
oTTo rehhAgel And hIs boys 
mAnAged To leAd TheIr TeAm 
To The Top FooTbAll evenT In 
The World, 16 yeArs AFTer The 
TeAm’s “debuT” AT The World 
Cup, even Though ThAT 
WAs An unForTunATe debuT 
WITh… 4-4-2 (goAls reCeIved) 
From ArgenTInA, nIgerIA And 
bulgArIA.

Με τις ευχές του Μαντέλα στη χώρα του απαρτχάιντ 
το ποδόσφαιρο θα ζήσει μεγάλες στιγμές.
Football is set to experience moments of glory in the country 
of apartheid, with N. Mandela’s best wishes.
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—The big risk
It is also special and unique for the rest of the planet, 
because it is the first time that such a big event will take 
place on African soil. A few years ago, FIFA decided to 
give the World Cup to South Africa. Many people con-
sidered this a risk, while others did not. For one month, 
South Africa will be the centre of the football world, 
after having beaten Egypt and Morocco in the relevant 
voting procedure. The risk many people refer to, has to 
do with the security a country like South Africa, where 
the criminality indexes are very high, can provide. There 
are huge social problems and social inequalities in the 
African country, and the security concerns were height-
ened after the events at the African Cup in Angola and 
the murderous attack against the Togo team. South Afri-
ca has spent around 140 million euros in order to pro-
vide additional security measures and human resources 
(in excess of 41,000 police officers), yet several teams are 
seriously considering bringing their own security detail.
This is a country that successfully organized the world 
rugby championship 15 years ago, and was in fact able 
to keep it in South Africa. This success even inspired 
a film that was shown in theatres a few months ago, 
and did well in the box office. Nelson Mandela was the 
country’s president at the time and the newly-estab-
lished democracy needed a national uplift with a sport-
ing achievement that would unite blacks and whites. 

—το μεγάλο ρίσκο
Ξεχωριστό και ιδιαίτερο είναι και για τον υπόλοιπο πλανήτη γιατί για πρώ-
τη φορά θα διεξαχθεί μια τόσο μεγάλη διοργάνωση σε αφρικανικό έδα-
φος. Η FIFA αποφάσισε πριν μερικά χρόνια να δώσει το Μουντιάλ στη 
Νότια Αφρική. Για πολλούς ρίσκαρε, για άλλους όμως όχι. Η Νότια Αφρι-
κή για ένα μήνα θα γίνει το κέντρο του ποδοσφαίρου, καθώς κατάφερε να 
κερδίσει την Αίγυπτο και το Μαρόκο στη σχετική ψηφοφορία που έγινε. 
Το ρίσκο για το οποίο μιλούν πολλοί έγκειται στην ασφάλεια που μπο-
ρεί να παρέχει μια χώρα σαν τη Νότια Αφρική όπου οι δείκτες εγκλημα-
τικότητας είναι πολύ υψηλοί. Υπάρχουν τεράστια κοινωνικά προβλήματα 
και κοινωνικές ανισότητες στην αφρικανική χώρα και οι ενδοιασμοί περί 
ασφάλειας έγιναν ακόμα μεγαλύτεροι μετά τα όσα έγιναν στο Κόπα Άφρι-
κα της Αγκόλα και τη δολοφονική επίθεση στην αποστολή του Τόγκο.  
Οι Νοτιοαφρικανοί δαπάνησαν περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ προκειμέ-
νου να έχουν επιπλέον μέτρα ασφαλείας και ανθρώπινο δυναμικό που θα 
ξεπεράσει τους 41.000 αστυνομικούς, ωστόσο αρκετές ομάδες σκέφτονται 
σοβαρά να έχουν δική τους, ιδιωτική ασφάλεια. 
Μια χώρα που πριν από 15 χρόνια διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα ράγκμπι και μάλιστα κατάφερε να το κατακτήσει. Μία επι-
τυχία που ενέπνευσε και την ταινία που βγήκε πριν λίγους μήνες στις αίθου-
σες και έκοψε πολλά εισιτήρια. Τότε ήταν πρόεδρος ο Νέλσον Μαντέλα και 
η νεοσυσταθείσα δημοκρατία είχε ανάγκη μία εθνική ανάταση με ένα αθλη-
τικό επίτευγμα που θα ένωνε λευκούς και μαύρους. Τώρα είναι πολύ διαφο-
ρετικά τα πράγματα, αλλά και πάλι μπορεί ο αθλητισμός να κάνει το θαύμα 
του.  Όχι τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά 
δυναμικότητας, αλλά να προσφέρει η διοργάνωση κάτι που λείπει από τη 
Νότια Αφρική. Την ομοψυχία και εθνική ενότητα για ένα κοινό καλό.  

—Oι όμιλοι
Σε αγωνιστικό επίπεδο, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ποιοτικά Μου-
ντιάλ. Οχτώ όμιλοι των τεσσάρων ομάδων θα ξεκινήσουν τη δική τους 
μάχη μέχρι τις 11 Ιουλίου, μέρα που θα διεξαχθεί ο τελικός στο Γιοχάνε-
σμπουργκ. Ποιοι θα είναι εκεί; Ουδείς γνωρίζει, ωστόσο οι... προβλέψεις 
και τα προγνωστικά δείχνουν τους συνήθεις ύποπτους. Βραζιλία, Αργεντι-
νή, Ιταλία, Ισπανία είναι τα τέσσερα «πρώτα» φαβορί, όμως κανείς δεν μπο-
ρεί να αποκλείσει τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία...

— ελλάδα
Ο  Ότο Ρεχάγκελ μπορεί να «κατηγορείται» για τις εμμονές του, ωστόσο 
στα προγνωστικά η Ελλάδα εμφανίζεται όλο και ψηλότερα και πολύ πιο 
πάνω από τις αντιπάλους που είχε στα προκριματικά. Παίζει ίσως το πιο 
προβλέψιμο ποδόσφαιρο, σίγουρα το πιο ορθολογιστικό, αλλά αυτό μπο-
ρεί, αυτό παίζει και με αυτό κερδίζει. Η Εθνική ομάδα δεν... σκάει από ταλέ-
ντο όπως οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντινοί ή οι Ισπανοί, διαθέτει όμως ομάδα με 
αγωνιστική πειθαρχία, έργο δίχως αμφιβολία του Ρεχάγκελ, πολύ καλή αμυ-
ντική λειτουργία, ικανή να κάνει τη ζημιά σε όποιον την υποτιμήσει. 
Ο Γερμανός τεχνικός με αυτό το αναχρονιστικό - για πολλούς - ποδό-
σφαιρο, κατάφερε να κερδίσει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2004, να 
συμμετέχει στο επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (2008) και να είναι 
παρών στην παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, έστω και μέσα από τα 
μπαράζ, έστω κι αν με την Ουκρανία το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα ήρθε 
ισόπαλο χωρίς γκολ. Η Εθνική πήγε στο Ντόνετσκ και έπεισε μέσα στο 
γήπεδο ότι αξίζει να είναι στη Νότια Αφρική. Το γκολ του Δημήτρη Σαλ-
πιγγίδη την έστειλε στην ελίτ του κόσμου μετά από 16 ολόκληρα χρό-
νια. Για δεύτερη φορά η Εθνική συμμετέχει σε ένα Μουντιάλ, για δεύτε-

Things are very different now, but sport may work a 
miracle once again. Not so much at the competitive 
level, since there is a large capacity gap in that area, 
but for the event to offer South Africa something it 
is lacking: solidarity and national unity for a common 
goal, so to speak.  

—The groups
At a sporting level, this is expected to be one of the 
highest quality World Cups. Eight groups of four 
teams each will start their own fight until the 11th of 
July, when the final will take place in Johannesburg.  
Which two teams will face each other there? No-one 
knows, yet the… forecasts and predictions indicate the 
usual suspects. Brazil, Argentina, Italy, Spain are the 
four top favourites, yet it would be wrong to rule out 
Germany, Portugal, Holland…

—Greece
Otto Rehhagel may be “accused” of obsessing, yet in 
the forecasts Greece is appearing higher and higher, and 
certainly far above the opponents it faced in the quali-
fiers. The team may play the most predictable type of 
football and certainly the most rational, but that is its 
style and that is what helps it win. The National team is 
not… bursting with talent like the Brazilians, the Argen-
tineans or the Spaniards, but it is a team with sporting 
discipline, something that is undisputedly Otto Rehha-
gel’s doing, very good defensive operation, and capable 
of damaging anyone who underestimates it. 
With what is considered as “old-fashioned” football 
by many, the German coach was able to win a Euro-
pean championship in 2004, participate in the next 
European championship (2008) and be present at the 
global football celebration, albeit through the quali-
fiers even if the first game with the Ukraine in Ath-
ens ended in a blank draw. The National team went 
to Donesk and, on the pitch, convinced everyone that 
it deserves to go to South Africa. The goal scored by 
Dimitris Salpiggidis made the team a member of the 
world’s football elite after 16 whole years. This is the 
second time the National team has participated in 
the World Cup finals, and the second time it has to 
face Argentina and Nigeria! Two teams that ‘treat-
ed’ Greece to four goals in the American pitches, but 
that is history and nothing more. Together with South 
Korea, Greece’s group represents all types of world 
football, since four continents are represented therein. 
This National team may not have a figurehead like Ron-
aldo is for Portugal or Messi for Argentina, but it cer-
tainly contains some strong personalities. Kostas Kat-
souranis, Giorgos Karagkounis, Dimitris Salpiggidis, 
Fanis Gkekas, Sotiris Kyrgiakos, Kostas Chalkias are all 
players with extensive experience at a high (club) lev-
el, and most of them have played or are playing lead-
ing roles even outside Greek borders. With them, 
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ρη φορά καλείται να αντιμετωπίσει την Αργεντινή και τη Νιγηρία! Δυο 
ομάδες που τη φιλοδώρισαν με τέσσερα γκολ στα γήπεδα της Αμερι-
κής, όμως αυτά είναι ιστορία και τίποτα άλλο. Μαζί με τη Νότια Κορέα, 
ο όμιλος της Εθνικής εκπροσωπεί... όλα τα ποδόσφαιρα του κόσμου, για-
τί εκπροσωπούνται τέσσερις ήπειροι. Αυτή η Εθνική μπορεί να μην έχει 
αστέρια με την έννοια που υπάρχει ένας Ρονάλντο στην Πορτογαλία ή 
ένας Μέσι στην Αργεντινή, όμως υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες 
στην ομάδα. Ο Κώστας Κατσουράνης, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Δημή-
τρης Σαλπιγγίδης, ο Φάνης Γκέκας, ο Σωτήρης Κυργιάκος, ο Κώστας 
Χαλκιάς είναι παίκτες που έχουν αντέξει χρόνια στο υψηλό (συλλογικό) 
επίπεδο και πρωταγωνίστησαν ή πρωταγωνιστούν οι περισσότεροι και 
εκτός συνόρων. Με αυτούς ο Ρεχάγκελ κατάφερε να φτιάξει ένα νέο κορ-
μό στην Εθνική, διατηρώντας το πνεύμα της ομάδας του 2004, που έκανε 
όλη την Ελλάδα υπερήφανη. Δίπλα σε αυτούς τους έμπειρους παίχτες, 
υπάρχουν και άλλοι με ταλέντο και ικανότητες όπως ο Αβραάμ Παπαδό-
πουλος, ο Γιώργος Σαμαράς, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο Βαγγέλης 
Μόρας, ο Αλέξανδρος Τζόρβας. 
Η Εθνική ομάδα δεν είναι κακή ομάδα. Είναι ομάδα που ξέρει τις δυνα-
τότητές της, γνωρίζει ότι μπορεί να κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγμα-
τα μέσα στο γήπεδο, αλλά συνήθως τα κάνει και πετυχαίνει. Με αυτό 
το σκεπτικό θα πάει και στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής, επιδιώκοντας 
καταρχήν την πρόκριση από τον όμιλό της και έχοντας φυσικά τη στήρι-
ξη των Ελλήνων φιλάθλων, όχι μόνο αυτών που θα ταξιδέψουν από εδώ, 
αλλά και της ελληνικής κοινότητας που υπάρχει εκεί. Το ελληνικό στοι-
χείο είναι έντονο και στη Νότια Αφρική και θα φανεί σίγουρα και στα 
τρία γήπεδα που θα παίξει η ομάδα του Ρεχάγκελ.

Otto Rehagal has been able to form a new core for the 
National team, maintaining the spirit of 2004 that made 
the whole of Greece proud. Alongside these experi-
enced players, there are also other talented and skil-
ful young footballers, such as Avraam Papadopoulos, 
Giorgos Samaras, Sokratis Papastathopoulos, Vange-
lis Moras, Alexandros Tzorvas. The National team is 
not a bad team. It is a team that knows its potential, 
that is aware that it can do very specific things on the 
pitch, but is usually successful when it does them. This 
is the rationale that it will take with it to South Afri-
ca, with the initial goal of qualifying within its group, 
and of course with the support of Greek football fans, 
not only those who will travel there from Greece, but 
also from the Greek - South African community. The 
Greek element is visible in South Africa, and will cer-
tainly make its presence felt in the three fields where 
Otto Rehhagel’s team will play.

—The greek national team’s 
opponents
 
Argentina / As an opponent, Greece has a sym-
bolic value for Diego Maradona.  In 1994, in Boston, 
“Diegito” scored the 34th and last goal of his career 
with the “Albiceleste” (4-0); this game marked the 

Παρουσίαση — Event

Το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και 
στη Νότια Αφρική και θα φανεί σίγουρα 
και στα τρία γήπεδα που θα παίξει η 
ομάδα του Ρεχάγκελ.

The Greek element is visible in South 
Africa, and will certainly make its 
presence felt in the three fields where 
Otto Rehhagel’s team will play.

end of his international career, since he was found to 
have taken cocaine prior to the match. Maradona is 
returning to the World Cup as a coach this time, but 
that is probably the only change. He is still impulsive, 
loud-mouthed and – for many – lacking in the tech-
nical skills that will allow him to guide Messi, Ague-
ro, Mascherano, Tevez and Maxi. Yet he is the per-
son who can cover the personality gap that has kept 
Argentina off the winners’ stand after the 1990 World 
Cup; besides, he is also assisted by Carlos Billardo, the 
coach that led Argentina to the 1986 World Cup.

Nigeria / the most populous (almost 160 million) 
African country is naturally able to find football tal-
ents much more easily than any other country. Foot-
ballers with the skills of Martins, Obi Mikel, Aiyegbe-
ni, Obinna, Yobo, are hard to find, yet the Nigerians 
have always had trouble converting their skills into 
results. They succeeded in the Olympic Games, win-
ning the gold medal in 1996 in Atlanta and the silver 
medal in Beijing in 2008, but have only reached the 
top 16 in their two first participations in the World 
Cup (1994, 1998). The current team appears slight-
ly… off balance, since with so much talent in the 
offensive (Martins, Aiyegbeni, Odemwingie, Oba-
si, Obinna, Uche, Kanu), fatefully some of them will 
have to fall back to mid-field. 

South korea / If you think that South Korea has 
participated in every World Cup since 1986 and that it 
reached the semi-finals in 2002, playing before its loy-
al fans, it is clear that this is the most successful team 
on the Asian continent. The Dutch “recipes” are over 
(Gus Hintink, Dick Advocaat), but the Koreans are 
still competitive. In 2002, FIFA had “pushed” them 
excessively (as host of the World Cup) to eliminate 
Portugal, Italy and Spain in quick succession, but the 
Koreans’ ambitions are no longer so high. In any case, 
it seems possible that they will qualify for the top 16. 
The team is captained by the restless Manchester mid-
fielder Park Ji- Sung. Recently, valuable solutions have 
also been provided by another Park, the young Mona-
co forward, Park Chu-Young.

—οι αντίπαλοι της εθνικής
άργεντινή / Η Ελλάδα ως αντίπαλος έχει σημειολογική αξία για τον 
Ντιέγκο Μαραντόνα. Το1994, στη Βοστόνη, ο «Ντιεγκίτο» πετύχαινε το 
34ο και τελευταίο γκολ καριέρας του με την «Αλμπισελέστε» στο 4-0, που 
ωστόσο σήμανε το τέλος της διεθνούς του καριέρας, αφού στον έλεγχο που 
ακολούθησε αποδείχτηκε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης. Ο Μαραντόνα επιστρέ-
φει σε Μουντιάλ από την άκρη του πάγκου, αλλά ελάχιστα άλλαξε. Παραμέ-
νει αυθόρμητος, αθυρόστομος, για πολλούς χωρίς τις τεχνικές γνώσεις που 
απαιτούνται για την καθοδήγηση των Μέσι, Αγουέρο, Μασκεράνο, Τέβες, 
Μάξι. Είναι όμως αυτός που μπορεί να καλύψει το έλλειμμα προσωπικότη-
τας που κρατά την Αργεντινή μακριά από διακρίσεις μετά το Μουντιάλ 1990, 
έχοντας δίπλα του σε ρόλο συμβουλευτικό τον Κάρλος Μπιλάρδο, τον προ-
πονητή που οδήγησε την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1986.

νιγηρία / Είναι η πολυπληθέστερη (σχεδόν 160 εκατομμύρια) αφρικανι-
κή χώρα και είναι απόλυτα φυσιολογικό να βρίσκει ευκολότερα από κάθε 
άλλη χώρα ταλέντα. Ποδοσφαιριστές με τα προσόντα των Μάρτινς, Όμπι 
Μίκελ, Αγιεγκμοπένι, Ομπίνα, Γιόμπο, δύσκολα βρίσκει κανείς, ωστό-
σο οι Νιγηριανοί είχαν πάντοτε μια δυσκολία να μετουσιώσουν τις ικανό-
τητές τους σε αποτέλεσμα. Σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων τα κατάφε-
ραν, καθώς κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο το 1996 στην Ατλάντα και το αργυ-
ρό στο Πεκίνο το 2008, όμως σε Μουντιάλ έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι 
τους 16 στις δυο πρώτες της συμμετοχές (1994, 1998). Η σημερινή ομά-
δα φαντάζει... ανισόρροπη, αφού με τόσο ταλέντο στην επίθεση (Μάρτινς, 
Αγιεγκμπένι, Οντεμβίνγκιε, Ομπάσι, Ομπίνα, Ούτσε, Κανού), είναι μοιραίο 
κάποιοι να οπισθοχωρούν για να γεμίσουν τη μεσαία γραμμή. 

νότια κορέα / Αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 1986 μέχρι και σήμερα 
συμμετέχει ανελλιπώς στα Μουντιάλ και το 2002 έφτασε ως τα ημιτελικά 
της διοργάνωσης παίζοντας μπροστά στο κοινό της, αντιλαμβάνεται εύκο-
λα πως η Νότια Κορέα είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της ασιατικής ηπεί-
ρου. Οι ολλανδικές «συνταγές» (Γκους Χίντινκ, Ντικ Άντβοκατ) τελείω-
σαν, οι Κορεάτες όμως παραμένουν ανταγωνιστικοί. Το 2002 η ΦΙΦΑ τους 
είχε «σπρώξει» υπερβολικά (οικοδεσπότες γαρ) για να αποκλείσουν διαδο-
χικά την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά οι φιλοδοξίες των 
Κορεατών δεν φτάνουν τώρα τόσο μακριά. Σε κάθε περίπτωση, η πρόκρι-
ση στους 16 μοιάζει εφικτή. Ηγέτης της ομάδας είναι ο αεικίνητος μέσος 
της Μάντσεστερ, Παρκ Γι. Εσχάτως, πολύτιμες λύσεις δίνει και ένας άλλος 
Παρκ, ο νεαρός επιθετικός της Μονακό, Παρκ Τσου.

—Παρουσίαση ομάδων
Η σέντρα στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής πλησιάζει. Σε λίγο καιρό το 
παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πάρτι θα ξεκινήσει. Μην περιμένει κανείς να δει 
κάτι καινούργιο ή κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές. 
Αυτοί δεν αλλάζουν. Οι ομάδες που μπορεί από τώρα ο καθένας να υποθέ-
σει ότι θα βρεθούν ως το τέλος του δρόμου είναι γνωστές. Σαφώς και πάντα 
υπάρχει μια ομάδα έκπληξη, που θα... ξεπεταχτεί και θα κάνει τον κόσμο 
να παραμιλάει, όμως στο κύπελλο «Ζιλ Ριμέ» καταλήγει σε χέρια γνωστά ως 
επί το πλείστον. Από το... δείγμα γραφής των προκριματικών προκύπτει η 
πιο κοντινή εικόνα των ομάδων που θα δει κανείς στα γήπεδα της Νοτίου 
Αφρικής. Ως πολυνίκης, η Βραζιλία των πέντε τροπαίων έχει το πλεονέ-
κτημα, γιατί πέρα από το ταλέντο που δεν επιδέχεται συζήτησης ή αμφι-
βολιών, οι «καριόκας» διαθέτουν και εμπειρία (Ζιλμπέρτο Σίλβα, Ροναλ-
ντίνιο, Κακά, Λούσιο) και φυσικά ξέρουν καλύτερα από τον καθένα πώς 
κερδίζεται ένα Μουντιάλ. Η Αργεντινή έχει σταρ... εντός, εκτός κι επί τα 
αυτά. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν... ανισόρροπος, απρόβλεπτος, όμως η 

02. Η εθνική ομάδα
της Νιγηρίας. 
The National Team of Nigeria.

03. Η εθνική ομάδα 
της Ν.Κορέας.
Τhe National Team 
of S. Korea.

04. Η εθνική ομάδα 
της Αργεντινής. 
The National Team of 
Argentina.

05. Ο καλύτερος σύγχρονος 
ποδοσφαιριστής στον κόσμο, 
Λιονέλ Μέσι.
Lionel Messi, the best football 
player in the world.
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—Squad presentation
The kick-off at the South Africa pitches is approaching. 
The global football party is starting soon. We should 
not expect to see anything new or different with 
regards to the stars. They don’t change. The teams 
that will reach the end of the road can pretty much 
be identified already. Of course, there is always one 
surprise-team, that will… jump forth and make the 
world delirious, but the “Jules Rimet” trophy usually 
ends up in more or less the same hands.  
The qualifiers provide a good view of what we will see 
in the South African pitches. As a multiple winner, 
Brazil, with its five trophies, clearly has the advantage, 
because aside from their talent, which is indisputable, 
the “cariocas” also have experience (Gilberto Silva, 
Ronaldinho, Kaka, Lucio), and of course they know 

δική του Αργεντινή παρουσιάζει μια εξαιρετική ισορροπία σαν ομάδα, ίσως 
γιατί ο «Ντιεγκίτο» με την παρουσία του παίρνει πάνω του όλη την πίεση. 
Αυτός είναι ο σταρ εκτός γηπέδου, όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπάρ-
χουν παίκτες από... άλλο πλανήτη. Ο Μέσι αντέχει το βάρος της ηγεσίας, οι 
Τέβες, Αγκουέρο, Μασκεράνο, Μάξι Ροντρίγκεζ έχουν ωριμάσει και η γεμά-
τη φρεσκάδα «Αλμπισελέστε» δείχνει ικανή, ίσως όσο ποτέ άλλοτε τα τελευ-
ταία 20 χρόνια, για την επιστροφή στην κορυφή. 
Η κάτοχος του τίτλου Ιταλία, πέρασε δύσκολα δυο χρόνια πριν, με την 
πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όμως η επιστροφή του «δάσκα-
λου», Μαρτσέλο Λίπι επανέφερε την αγωνιστική ηρεμία και ισορροπία.
Οι ατζούρι διαθέτουν τα πάντα σαν ομάδα, αν και δείχνουν να είναι μερικά... 
μέτρα πίσω από άλλες ομάδες, όμως ποτέ δεν μπορεί ένας αντίπαλος να 
είναι ήσυχος με τους Ιταλούς. Πλήρης σε όλες τις γραμμές, με παίκτες σταρ 
(Μπουφόν, Τόνι, Ντε Ρόσι) η «σκουάντρα ατζούρα» δύσκολα θα επαναλά-
βει ό,τι και στα γήπεδα της Γερμανίας τέσσερα χρόνια πριν, αλλά καμιά 
εκπληξη δεν θα προκαλέσει αν φτάσει πολύ μακριά στη διοργάνωση. 
Αν υπάρχει ένα φαβορί που ξεχωρίζει από την Ευρώπη, αυτή δεν είναι 
άλλη από την Ισπανία. Οι «φούριας ρόχας» πηγαίνουν στη Νότια Αφρι-
κή με κεκτημένη ταχύτητα από την εξαιρετική ομάδα που παρουσία-
σαν στο Euro 2008, το οποίο και κατέκτησαν με χαρακτηρτιστική ευκολία 
και απόλυτη «ποδοσφαιρική» δικαιοσύνη. Η Ισπανία συνεχίζει και επί 
Ντελ Μπόσκε στη λογική των ημερών του Αραγονές, ενώ διαθέτει πολ-
λές μονάδες που κάνουν τη διαφορά (Βίγια, Τόρες, Φάμπρεγκας, Ινιέστα, 
Τσάβι, Σένα, Ράμος, Κασίγιας). Από τα άλλα «παραδοσιακά» φαβορί, η 
Γερμανία προβληματίζει συχνότερα από ποτέ, γιατί δεν διαθέτει το ταλέ-
ντο των υπόλοιπων «μεγάλων» και πάσχει στην άμυνα και το κέντρο. 
Επιθετικά έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά (Κλόζε, Γκό-
μες, Ποντόλσκι), όμως αυτό δεν φτάνει για να πάει μια ομάδα στην κορυ-
φή. Η Γαλλία του «καταστροφέα» Ντομενέκ προσπαθεί να βρει αγωνιστι-
κή ισορροπία και έναν τρόπο παιχνιδιού που να μπορεί να βγάλει στο χόρ-
το το ταλέντο των Ανρί, Ριμπερί, Ανελκά και ο «δικός μας» Τζιμπρίλ Σισέ, 
όμως δεν δείχνει ικανή για να επαναλάβει τον «άθλο» του 1998.  
Η Ολλανδία διαθέτει ταλέντο (Φαν Πέρσι, Ρόμπεν, Χούντελααρ), αλλά 
όχι και ισχυρές προσωπικότητες που να σηκώσουν το βάρος των μεγά-
λων αγώνων... Από τις υπόλοιπες ομάδες η Ουρουγουάη, μια παραδοσι-
ακή δύναμη της Λατινικής Αμερικής, και το Μεξικό, είναι ικανές να προ-
καλέσουν «τριγμούς» στους θεωρητικά μεγάλους. 
Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκινάει πάντα με υψηλές προο-
πτικές, αλλά αντέχει μόνο σε χαμηλές πτήσεις, ενώ ο Ζλάταν Ιμπραΐμο-
βιτς δεν μπορεί μόνος του να πάει μια ολόκληρη Σουηδία πολύ μακριά. 
Η Αγγλία του Καπέλο, αλλά όχι του Μπέκαμ (υπέστη ρήξη αχίλλει-
ου τένοντα), είναι απρόβλεπτη και στηρίζει πολλά, σχεδόν τα πάντα, στο 
«killer instinct» του Γουέιν Ρούνεϊ.

how to win a World Cup better than anyone else.
Argentina has stars… all over! Diego Maradona him-
self was… unbalanced, unpredictable, yet his Argen-
tina presents an exceptional balance as a team, per-
haps because with his presence, “Diegito” takes all 
of the pressure onto himself. He is the star outside 
the field, but inside the pitch the players are… from 
another planet. Messi takes on the weight of captain-
ing the squad, Tevez, Aguero, Mascherano and Maxi 
Rodriguez have matured, and the new, fresh “albice-
leste” seems more capable than at any time in the last 
20 years, of returning to the top.
The title-holder, Italy, had a rough time two years 
ago and did poorly in the European championship, 
but the return of the “teacher”, Marcello Lippi, has 
restored sporting calm and balance to the team. The 
“azzurri” have everything as a team, yet they seem to 
be a few… metres behind the others. But no oppo-
nent can ever be cool when it comes to facing Italy. 
With a pitch full of star players (Buffon, Toni, De Ros-
si), the “squadra azzurra” will be hard put to repeat 
its performance in the German pitches four years ago, 
but no one will be surprised if it gets very far in the 
World Cup.
If there is a favourite team from Europe, that is none 
other than Spain. The “furias rojas” are going to 
South Africa with acquired momentum from the 
excellent team they presented in the Euro 2008, which 
they conquered with characteristic ease and absolute 
“football” justice. Under Del Bosque, Spain is con-
tinuing in the style of Aragones, and has many play-
ers that can make a difference (Villa, Torres, Fabregas, 
Iniesta, Xavi, Senna, Ramos, Casillas).
Among the other ‘traditional’ favourites, Germany is 
causing concern more than ever, since it does not have 
the talent of the other “big ones” and has problems 
with its defence and midfield. Its strikers are players 
who can make a difference (Klose, Gomez, Podolski), 
but they are not enough to bring the team to the top. 
France, coached by the “wrecker” Domenek, is try-
ing to find its fighting balance, and a method that can 
bring out the talent of Henry, Ribery, Anelka, as well 
as “our” Djibril Cisse, but does not appear capable of 
repeating the “feat” of 1998. Holland has talent (Van 
Persie, Robin, Huntelaar), but lacks strong personali-
ties that can list the weight of the major games…
Of the other teams, Uruguay, a traditional power in 
Latin America, and Mexico are capable of causing 
“tremors” among the theoretically “big teams”. Portu-
gal, captained by Cristiano Ronaldo, always starts off 
with good prospects, but is only good at low flights, 
while Zlatan Ibraimovic alone cannot take the whole 
Swedish team very far. England, led by Capelo and not 
Beckham (who is suffering from a ruptured Achilles 
tendon) is unpredictable and has a lot, if not every-
thing, hanging on Wayne Rooney’s “killer instinct”.

Αν υπάρχει ένα φαβορί που ξεχωρίζει από την Ευρώπη, 
αυτή δεν είναι άλλη από την Ισπανία. Οι «φούριας 
ρόχας» πηγαίνουν στη Νότια Αφρική με κεκτημένη 
ταχύτητα από την εξαιρετική ομάδα που παρουσίασαν 
στο Euro 2008.

If there is a favourite team from Europe, that is none 
other than Spain. The “furias rojas” are going to South 
Africa with acquired momentum from the excellent team 
they presented in the Euro 2008.

06. Ισπανία, η Πρωταθλήτρια 
Ευρώπης είναι ένα από τα φαβορί. 
Spain, the European Champion  
is one of the big favorites to win 
the trophy.

07. Ιταλία, η νικήτρια του 
προηγούμενου Μουντιάλ. 
Τhe National Team of Italy, 
the 2006 World Cup winner.

08. Βραζιλία, η πολυνίκης εθνική 
ομάδα με πέντε κατακτήσεις. 
Βrazil, the multiply winner with  
five trophies.

09. Το τρόπαιο του Μουντιάλ.
Τhe World Cup Trophy.

10. Ζacumi, η επίσημη μασκότ 
του Moυντιάλ 2010. 
Ζacumi, the Official Mascot 
of the 2010 World Cup.
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1. SOccer city 
ΓιοχάνεσμπουρΓκ
Χαρακτηρίστηκε το «στολίδι στο 
στέμμα» για τη Νότια Αφρική.  
Κατασκευάστηκε το 1987 και έχει 
χωρητικότητα 94.700 θεατών.  
Σε αυτό το γήπεδο θα πραγματο-
ποιηθεί το εναρκτήριο παιχνίδι του 
Μουντιάλ και φυσικά ο τελικός της 
διοργάνωσης. Εισιτήρια δεν υπάρ-
χουν ούτε για δείγμα...

2. MOSeS Mabhida 
ντερμπάν
Είναι το γήπεδο που θα φιλοξενή-
σει τον έναν από τους δυο ημιτε-
λικούς του Μουντιάλ. Έχει χωρητι-
κότητα 70.000 θεατών και κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι η αψί-
δα που διαπερνάει την οροφή του 
γηπέδου.

3. Free State 
μπλομφοντεν

1. SOccer city 
JohAnnesburg
The “jewel in the crown” for South 
Africa. It was built in 1987 and 
can hold up to 94,700 specta-
tors. The starting game of the 
World Cup and of course the final, 
will take place in this field. Natu-
rally, finding a ticket now is like 
looking for a needle in a haystack. 

2. MOSeS Mabhida
durbAn
This is the pitch that will host 
one of the World Cup’s two semi-
finals. It accommodates 70,000 
spectators and its main character-
istic is the arch that crosses the 
stadium’s ceiling.

3. Free State 
bloemFonTeIn
Reconstructed for the confed-
eration cup in 2009, it host-

τα γήπεδα του μουντιάλ The World Cup football stadiums

Ανακατασκευάστηκε για το κύπελ-
λο συνομοσπονδιών το 2009 και 
σε αυτό έγινε ο ημιτελικός εκείνης 
της διοργάνωσης, ανάμεσα στις 
ΗΠΑ και την Ισπανία. Η χωρητικό-
τητά του από 38.000 θέσεις αυξή-
θηκε στους 45.000 θέσεις.  
Σε αυτό το γήπεδο η Εθνική θα 
αντιμετωπίσει τη Νιγηρία.

4. NelSON MaNdela bay 
πορτ ελιζάμπεθ
Πήρε το όνομά του από τον Αφρι-
κανό ηγέτη. Έχει χωρητικότητα 
49.500 θέσεων και θα φιλοξενή-
σει έναν από τους τέσσερις προη-
μιτελικούς και τον μικρό τελικό του 
Μουντιάλ. Εδώ θα παίξει η Εθνική 
με την Κορέα.

5. rOyal baFOkeNg
SpOrtS palace 
ράστενμπουρΓκ
Δεν χρειάστηκε μεγάλη ανακαίνι-

ed the semi-final between the 
USA and Spain. Its capacity was 
increased from 38,000 specta-
tors to 45,000 spectators. This 
is where the Greek national team 
will face Nigeria.

4. NelSON MaNdela bay
porT elIzAbeTh
Named after the African leader. It 
holds 49,500 spectators and will 
host one of the four quarter finals 
and the second place playoff. This 
is where the Greek team will face 
South Korea.

5. rOyal baFOkeNg 
SpOrtS palace 
rusTenberg
This stadium did not require much 
renovation to become suitable 
for World Cup games. It holds 
44,530 spectators and the reno-
vation work was limited to install-

ση για να μπορέσει να φιλοξενήσει 
αγώνες του Μουντιάλ. Έχει χωρητι-
κότητα 44.530 θέσεων και τα έργα 
ανάπλασης περιορίστηκαν σε εγκα-
τάσταση νέων ηλεκτρονικών πινά-
κων και νέο σύστημα φωτισμού.

6. μβομβεlά 
νελσπρουϊτ
Έχει σχεδιαστεί για να είναι ευπρο-
σάρμοστο ώστε να χρησιμοποιη-
θεί και μετά τη διοργάνωση σε όλα 
τα αθλήματα, αλλά και την ψυχα-
γωγία, όπως και ως εκθεσιακός 
χώρος. Το γήπεδο έχει χωρητικότη-
τα 46.000 θέσεων.

7. lOFtuS verSFeld 
πρετοριά
Είναι από τα πιο παλιά γήπεδα της 
χώρας. Χρησιμοποιήθηκε για μεγά-
λα αθλητικά γεγονότα από το 1903 
μέχρι σήμερα. Μέσα από τις συνε-
χείς ανακατασκευές πήρε την τωρι-

ing new electronic panels and a 
new lighting system.

6. MbOMbela
nelspruIT
Designed to be adaptable, so that 
it can be used for other sports 
after the World Cup, as well as 
for entertainment and as an exhi-
bition venue. The stadium has a 
capacity of 46,000 spectators.

7. lOFtuS verSFeld 
preTorIA
One of the country’s oldest stadi-
ums. It has been used for major 
sporting events since 1903. Its 
current form is the result of mul-
tiple renovations, and it has a 
capacity of 50,000 spectators.

8. elliS park 
JohAnnesburg
The second stadium in Johannes-

νή του μορφή και έχει χωρητικότη-
τα 50.000 θέσεων.

8. elliS park 
ΓιοχάνεσμπουρΓκ
Το δεύτερο στάδιο της πόλης του 
Γιοχάνεσμπουργκ. Κατασκευάστη-
κε το 1982 ως ένα σύγχρονο, ολο-
κληρωμένο γήπεδο. Με τα έργα 
ανάπλασης που έχουν ολοκληρω-
θεί, η χωρητικότητα του σταδίου 
αυξήθηκε 10.149 θέσεις και έγι-
ναν 60.000. Εδώ θα γίνει ένας 
από τους τέσσερις προημιτελικούς.

9. greeN pOiNt 
κεϊπ τάουν
Στο προάστιο Γκριν Πόιντ του Κέιπ 
Τάουν κατασκευάστηκε το και-
νούργιο «Green Point Stadium», 
μόλις μισό χιλιόμετρο από τον 
Ατλαντικό Ωκεανό. Το στάδιο θα 
μπορεί να φιλοξενήσει 70.000 
θεατές.

burg city. It was built in 1982 
as a modern, integrated pitch. 
After the renovation works, 
which have been completed, the 
stadium’s capacity increased by 
10,149 seats, to 60,000. One 
of the four quarter finals will 
take place there.

9. greeN pOiNt 
CApe ToWn
The “Green Point Stadium”, just 
half a kilometre away from the 
Atlantic Ocean, stands in the 
Green Point suburb of Cape Town. 
The stadium can accommodate 
up to 70,000 spectators.
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— potential national squad line-up 
There are not many question marks as to the final 23 
players on the Greek national team headed for South 
Africa. Otto Rehhagel has effectively demonstrated 
who he thinks should represent Greek football in the 
World Cup. According to the call-ups made by the 
German coach in the past year, there are 19 players 
who are practically certain of getting tickets to South 
Africa. If there are no drastic changes, the team’s 
three goalkeepers will be Kostas Chalkias, Alexandros 
Tzorvas and Michalis Sifakis. 
Rehhagel has many available defence solutions, and 
will probably choose Loukas Vyntra, Nikos Spy-
ropoulos, Avraam Papadopoulos, Vangelis Moras, 
Sokratis Papastathopoulos, Sotirios Kyrgiakos and 
Vassilis Torosidis. He has called up the two Panionios 
defence players, Maniatis and Tzavelas, but it will be a 
surprise if either of them makes the final squad, while 
Giourkas Seitaridis remains a question mark, since 
he has not put in much playing time at Panathinai-
kos this year. There is a major problem midfield, par-
ticularly after the injuries of Pliatsikas and Amana-
tidis. The participation of Kostas Katsouranis, Gior-
gos Karagounis, Alexandros Tziolis, Sotiris Ninis and 
Christos Patsatzoglou is definite. Angelos Basinas has 
not been called up for around a year, and will prob-
ably not be called up now, leaving space to be claimed 
by Christodoulopoulos or Fotakis! Forward field, 
things are clearer. The Gekas, Charisteas, Samaras, 
Salpigidis “foursome” is not about to break up. They 
will be Otto Rehhagel’s four main choices, while Kos-
tas Mitroglou or Pantelis Kapetanos, who have both 
had good years, may also be called up.

— Πιθανή αποστολή εθνικής
Δεν υπάρχουν πολλοί γρίφοι για την τελική 23άδα της Εθνικής ομάδας 
που θα πάει στη Νότια Αφρική. Ο  Ότο Ρεχάγκελ έχει δείξει ουσιαστικά 
ποιους έχει στο μυαλό του για να εκπροσωπήσουν το ελληνικό ποδόσφαι-
ρο στο Μουντιάλ. Βάσει των κλήσεων του Γερμανου εκλέκτορα τον τελευ-
ταίο χρόνο, υπάρχουν 19 παίκτες που θεωρούνται «σίγουροι» ότι θα βγά-
λουν εισιτήριο για τη Νότια Αφρική. Αν δεν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά οι 
Κώστας Χαλκιάς, Αλέξανδρος Τζόρβας και Μιχάλης Σηφάκης θα είναι οι 
τρεις τερματοφύλακες της ομάδας. 
Αμυντικά ο Ρεχάγκελ έχει πολλές λύσεις και λογικά θα πάρει μαζί του 
τους Λουκά Βύντρα, Νίκο Σπυρόπουλο, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Βαγγέλη 
Μόρα, Σωκράτη Παπασταθόπουλο, Σωτήρη Κυργιάκο και Βασίλη Τορο-
σίδη.  Έχει καλέσει τους δυο ακραίους του Πανιωνίου, Μανιάτη και Τζα-
βέλλα, αλλά θα είναι έκπληξη αν κάποιος από τους δυο μπει στην 23άδα, 
ενώ ερωτηματικό είναι ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, που δεν έπαιξε φέτος πολύ 
στον Παναθηναϊκό. Σημαντικό πρόβλημα προκύπτει στη μεσαία γραμ-
μή κυρίως με τους τραυματισμούς των Πλιάτσικα και Αμανατίδη. «Σίγου-
ροι» είναι οι Κώστας Κατσουράνης, Γιώργος Καραγκούνης, Αλέξανδρος 
Τζιόλης, Σωτήρης Νίνης και Χρήστος Πατσατζόγλου. Ο Άγγελος Μπα-
σινάς δεν έχει κληθεί εδώ και περίπου έναν χρόνο και θεωρείται δύσκο-
λο να κληθεί τώρα, ενώ με αυτές τις απουσίες θέση μπορούν να διεκδική-
σουν οι Χριστοδουλόπουλος ή Φωτάκης! Επιθετικά τα πράγματα είναι πιο 
ξεκάθαρα. Η «τετράδα» Γκέκα, Χαριστέα, Σαμαρά, Σαλπιγγίδη δεν πρόκει-
ται να χαλάσει. Αυτοί θα είναι οι τέσσερις βασικές επιλογές του Ρεχάγκελ, 
ενώ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η κλήση του Κώστα Μήτρογλου ή του 
Παντελή Καπετάνου, που κάνουν καλές χρονιές φέτος.

11. 12. 13. H εθνική μας ομάδα δεν είναι κακή ομάδα. Αυτό που 
χρειάζεται είναι να μπορέσει ο Όττο Ρεχάγκελ να επαναφέρει το πνεύμα 
του 2004, που έκανε όλους τους Έλληνες υπερήφανους. 
Τhe Greek National Team is not a bad team. Otto Rehaggel has been 
able to form a new core for the team, maintaining the spirit of 2004 
that made the whole of Greece proud.

11 12
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	 ΕνΕργΕιακή 
σήμανσή	συσκΕυών

	 Η	οδηγία	δεν	προβλέπει	μέτρα	σχετικά	με	
τον	μη	μόνιμα	εγκατεστημένο	εξοπλισμό,	
όπως	είναι	οι	οικιακές	συσκευές.	Όμως,	
πλέον	όλοι	πρέπει	να	ευαισθητοποιηθού-
με	στο	θέμα	της	αγοράς	μη	ενεργοβόρων	
οικιακών	συσκευών	και	αυτοκινήτων.	

	 Η	ενεργειακή	σήμανση	συσκευών	καθιε-
ρώθηκε	στην	Ευρωπαϊκή		Ένωση	για	διά-
φορες	κατηγορίες	οικιακών	συσκευών,	
όπως:	

• Ψυγεία, καταψύκτες και οι  
συνδυασμοί τους

• Πλυντήρια ρούχων
• Στεγνωτήρια ρούχων
• Συνδυασμένα πλυντήρια-στεγνωτήρια
   ρούχων
• Πλυντήρια πιάτων
• Ηλεκτρικοί λαμπτήρες
• Ηλεκτρικοί φούρνοι 
(υποχρεωτική	εφαρμογή	από		 	 	
01.07.2003)

• Κλιματιστικές συσκευές  
(υποχρεωτική	εφαρμογή	από	το	2004)

	 Στόχος	της	ενεργειακής	σήμανσης	είναι	
να	δοθεί	στους	καταναλωτές	η	δυνατό-
τητα	να	λαμβάνουν	υπόψη	και	την	παρά-
μετρο	ενέργεια	στην	τελική	επιλογή	της	
ηλεκτρικής	συσκευής,	παρέχοντάς	τους	
πληροφορίες	σχετικά	με	την	κατανάλωση	
ενέργειας	της	συγκεκριμένης	ηλεκτρικής	
συσκευής.

	 Παράλληλα,	πρέπει	να	τονιστεί	ότι	η	
πραγματική	τελική	ενεργειακή	κατανά-
λωση	κάθε	συσκευής	εξαρτάται	από	τον	
τρόπο	χρήσης	και	τη	θέση	της.

	 συσκΕυΕσ	ψυξήσ	
	 Σκεφτείτε	ότι	το	ψυγείο	είναι	μία	συσκευή	
που	λειτουργεί	στο	σπίτι	όλο	το	24ωρο.	
Είναι	απαραίτητο	να	μην	είναι	ενεργοβόρα	
συσκευή.

	 Οι	συσκευές	ψύξης	κατατάσσονται	με	βάση	
την	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	σε	κλίμα-
κα	από	το	Α	(πλέον	ενεργειακά	αποδοτική	
τάξη)	έως	το	G	(λιγότερο	ενεργειακά	απο-
δοτική).

	 Ο	χαρακτηρισμός	ενός	ψυγείου	περισσότε-
ρο	ή	λιγότερο	ενεργειακά	αποδοτικό	 
(ο	όρος	μη	αποδοτικό	δεν	είναι	δόκιμος)	
δεν	επηρεάζει	την	ικανότητα	ψύξης	ή	κατά-
ψυξης	της	συσκευής,	αλλά	την	ενεργειακή	
κατανάλωση.	 
Για	την	παραγωγή	ίδιου	ψυκτικού	έργου	η	
πλέον	αποδοτική	συσκευή	καταναλώνει	
μικρότερη	ενέργεια	από	τη	λιγότερη	αποδο-
τική	που	καταναλώνει	μεγαλύτερη	ενέργεια.

By Roula Skourogiannis

Oικολογία — Ecology

ENERGY
EFFICIENCY RATING

Έστω και μΈ καποια καθυστΈρηση (αφου η σχΈτικη Έυρωπαϊκη νομοθΈσια ισχυΈι 
απο το 2002), βρισκομαστΈ πλΈον ωσ χωρα Ένα βημα πριν την Έφαρμογη τησ νΈασ 

νομοθΈσιασ για την ΈνΈργΈιακη αποδοση των κτηριων. αν και αναφΈρομαστΈ 
σΈ κτηρια, οι απαιτησΈισ μασ αφορουν ολουσ γιατι ισχυουν και για κατοικιΈσ, 

ΈιτΈ προκΈιται για μονοκατοικιΈσ ΈιτΈ για διαμΈρισματα. 

Albeit with some delAy (since the relevAnt europeAn legislAtion hAs been 
in force since 2002), our country is now just A step AwAy from the ApplicAtion 

of new legislAtion concerning the energy performAnce of buildings. 
Although we refer to buildings, the requirements concern us All, since they 

Are Also ApplicAble to homes, whether detAched houses or ApArtments. 

γιατί εξοικονόμηση στα κτήρια;
Οι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας 
στη χώρα μας είναι κυρίως τα κτήρια, 
οι μεταφορές και η βιομηχανία. Περί-
που το 40% της ενέργειας που κατανα-
λώνεται στη χώρα μας αντιστοιχεί στα 
κτήρια, είτε κατοικίας, είτε του τριτο-
γενούς τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες), κι 
από αυτό, το 60% αντιστοιχεί στη θέρ-
μανση των κτηρίων. Το κόστος για τη 
σπατάλη αυτή είναι πολύ μεγάλο για να 
το αγνοούμε, είτε αναφερόμαστε στο 
περιβαλλοντικό κόστος από τη συνε-
χιζόμενη καύση λιγνίτη, είτε στα χρή-
ματα που ξοδεύουμε σαν πολίτες για 
την ενέργεια είτε στην επιβάρυνση 
στον προϋπολογισμό της χώρας μας για 
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
της χώρας από τις εισαγωγές ενέργει-
ας και καυσίμων. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι από την εφαρμογή των νέων κανο-
νισμών, θα είμαστε όλοι κερδισμένοι 
μεσο-μακροπρόθεσμα.

τι προβλέπει η νομοθεσία
Οι βασικές απαιτήσεις που αφορούν 
τους πολίτες είναι η εκπόνηση Ενερ-
γειακής Επιθεώρησης και η έκδοση του 
λεγόμενου Ενεργειακού Πιστοποιητι-
κού. Το πιστοποιητικό θα έχει τη μορφή 
αυτών που ήδη φέρουν αρκετοί τύποι 
ηλεκτρικών συσκευών, όπως π.χ. τα 
ψυγεία και τα κλιματιστικά, και θα ανα-
φέρει το ενεργειακό προφίλ του κτηρίου 
ή της κατοικίας με ένα γράμμα από το 
Α έως το G, με το Α να είναι το πιο απο-
δοτικό.  Ένα παράδειγμα τέτοιου πιστο-
ποιητικού είναι παρακάτω: Κατά τη διε-
νέργεια της επιθεώρησης θα εξετάζο-
νται και θα βαθμολογούνται ο βαθμός 
απόδοσης κάθε μορφής ενέργειας που 
χρησιμοποιείται (αέριο, πετρέλαιο, ηλε-
κτρικό), αλλά και οι εκπομπές ρύπων 
που προκύπτουν από την κατανάλω-
ση αυτής της ενέργειας. Για την από-

Why save energy in buildings?
In our country, buildings, transportation 
and industry, are the top energy consum-
ers. Around 40% of the energy consumed 
in Greece corresponds to buildings, either 
homes or from the tertiary sector (com-
merce, services), and of that 40%, 60% 
corresponds to building heating require-
ments. The cost of this wastage is too great 
to ignore, whether in relation to the envi-
ronmental cost from the ongoing com-
bustion of lignite, or the money spent by 
citizens on energy, or the charges on the 
country’s budget for coverage of Greece’s 
energy needs by importing energy and 
fuels. One thing is certain; the application 
of the new regulations will bring benefits 
for all of us in the medium and long-term.

Provisions of the law
The main requirements pertinent to citi-
zens include an Energy Inspection pro-
cedure and the issuance of the so-called 
Energy Certificate. The certificate will 
have the same format as that already pro-
vided for several types of electrical appli-
ances, such as refrigerators and air condi-
tion units, and will state the energy pro-
file of the building or home using a letter 
from A to G, with A being the most effi-
cient. An example of such a certificate fol-
lows below: The inspection will examine 
and grade the performance of all types of 
energy used (gas, oil, electricity), as well as 
the emissions arising from consumption 
of the energy in question. Thermal insu-
lation, performance of the heating boiler 
and burner, even the building’s orienta-
tion will also be taken into account for the 
final classification. Naturally, if any chang-
es are made that affect energy perfor-
mance (e.g. installation of new door and 
window frames), then a new certificate 
will have to be issued, since such features 
will, in the medium-term, affect the val-
ue of the property, and it is in the owner’s 
interest to hold an improved certificate. 

After commencement 
of application
Each new building will have to be 
equipped with such a certificate, and with 
improved construction specifications; 
this will translate into reduced operat-
ing expenses for the tenants, as well as 
environmental protection from lower 
energy consumption. The requirement 

Διαβάθμιση ενεργειακών αποδόσεων
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 AppliAnce energy lAbelling 
 The directive does not foresee mea-

sures for temporarily installed equip-
ment,	such	as	domestic	applianc-
es.	However,	we	must	all	develop	an	
awareness	as	regards	buying	low	ener-
gy	consumption	appliances	and	cars.	

	 Energy	labeling	for	appliances	has	
been	established	by	the	Europe-
an	Union	for	various	categories	of	
domestic	appliances,	such	as:	

• Refrigerators, freezers and 
 combinations thereof
• Washing machines
• Dryers
• Combined washing machines-
   dryers
• Dishwashers
• Light bulbs
• Electical ovens 
   (mandatory application since 
01.07.2003)

• Air conditioners 
			(mandatory	application	since	2004)

	 The	aim	of	energy	labelling	is	to	pro-
vide	consumers	with	the	possibility	
of	taking	the	energy	parameter	into	
consideration in the final selection of 
their	electrical	appliance,	and	also	to	
provide	them	with	information	about	
the	energy	consumption	of	the	elec-
trical	appliance	in	question.

	 At	the	same	time,	it	should	be	noted	
that	the	actual	final	energy	consump-
tion of each appliance depends on 
how	and	where	it	is	used.

 

 cooling AppliAnces 
	 Consider	that	the	refrigerator	is	an	
appliance	that	is	operating	in	the	
home	24	hours	a	day.	It	is	necessary	
to	avoid	it	being	an	energy-intensive	
appliance.

	 Cooling	appliances	are	classified	on	
the	basis	of	their	ENERGY	PERFOR-
MANCE	on	a	scale	from	A	(most	ener-
gy-efficient)	to	G	(least	energy-effi-
cient).

	 The	classification	of	a	refrigerator	
as	more	or	less	energy-efficient	(the	
term	non-efficient	is	not	correct)	does	
not	affect	the	appliance’s	cooling	or	
freezing	capacity,	but	only	its	energy	
consumption.	For	the	production	of	
the	same	cooling	capacity,	the	more	
efficient appliance consumes less 
energy	than	the	less	efficient	appli-
ance	that	consumes	more	energy.

δοση του τελικού βαθμού, θα εξετάζονται μεταξύ άλλων η θερμομόνω-
ση, η αποδοτικότητα του λέβητα και καυστήρα θέρμανσης, ακόμα και ο 
προσανατολισμός του κτηρίου. Εννοείται πως, εφόσον επέλθουν αλλα-
γές που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση (π.χ. αλλαγή κουφωμά-
των) τότε θα πρέπει να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό, εφόσον μεσοπρό-
θεσμα τέτοια χαρακτηριστικά θα επηρεάζουν και την αξία του ακινήτου 
και είναι προς το συμφέρον του ιδιοκτήτη να κατέχει πιστοποιητικό με 
καλύτερη κατάταξη. 

μετά την έναρξη εφαρμογής
Κάθε νέα οικοδομή θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένη με τέτοιο 
πιστοποιητικό, και με εξαρχής βελτιωμένες προδιαγραφές κατα-
σκευής, κάτι που μεταφράζεται σε μειωμένα λειτουργικά έξοδα για 
τους ενοίκους, αλλά και σε προστασία του περιβάλλοντος από τη 
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Η απαίτηση για όλα τα νέα κτή-
ρια είναι να έχουν αξιολόγηση «Β». Για τα παλαιά κτήρια, η απαίτη-
ση ισχύει υποχρεωτικά μόνο για ιδιοκτήτες ακινήτων που θα θελή-
σουν να πουλήσουν ή να ενοικιάσουν το ακίνητο τους (εφόσον είναι 
πάνω από 50 τ.μ.), αλλά μπορεί να γίνει με συναίνεση των ιδιοκτητών 
μία φορά για όλη την πολυκατοικία, ώστε να επιτευχθεί το μικρότε-
ρο δυνατό κόστος. Το όφελος για τους υποψήφιους αγοραστές/ενοικι-
αστές κατοικίας είναι προφανές. Για τα νέα διαμερίσματα, η ενεργεια-
κή συμπεριφορά θα είναι σαφώς βελτιωμένη και τα σχετικά έξοδα του 
νοικοκυριού αντίστοιχα μειωμένα. 
Για τα παλαιά διαμερίσματα ο υποψήφιος αγοραστής/ενοικιαστής θα 
γνωρίζει εκ των προτέρων για το επίπεδο των εξόδων ψύξης και θέρ-
μανσης που αναμένει. Προφανώς, όσο καλύτερη ενεργειακή κατάτα-
ξη βλέπει κάποιος στο πιστοποιητικό, τόσο λιγότερα έξοδα θα αναμέ-
νει σε πετρέλαιο, αέριο, ηλεκτρικό για ψύξη και για θέρμανση. Όπως 
λοιπόν τώρα αγοράζουμε κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης «Α» που 
μας κάνουν οικονομία, σύντομα θα μπορούμε να επιλέξουμε, εκτός 
από συσκευές, και σπίτι που θα μας κάνει οικονομία. Για τους ιδιοκτή-
τες όντως προκύπτει οικονομική επιβάρυνση και μάλιστα εν μέσω της 
δυσάρεστης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε. Βέβαια, το κόστος 
της ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης του πιστοποιητικού δεν 
είναι τόσο μεγάλο.  Όλα δείχνουν πως θα καθοριστεί σαν γενική αρχή 
στο 1€/τετραγωνικό (οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα εκδοθούν αργότε-
ρα), με αύξηση του κόστους που ακόμα δεν τη γνωρίζουμε σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις (π.χ. μονοκατοικίες), ενώ το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί 
θα ισχύει για 10 χρόνια. Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης, εκτός από την 
έκδοση του πιστοποιητικού, είναι και ένας κατάλογος προτεινόμενων 
βελτιώσεων μαζί με υπολογισμό του κόστους εφαρμογής. Στην περίπτω-
ση παλαιών κτηρίων, η εφαρμογή των βελτιώσεων δεν είναι υποχρεωτι-
κή. Στα νέα κτήρια, οι βελτιώσεις είναι υποχρεωτικές εφόσον απαιτού-
νται για να ανέβει η αξιολόγηση στο απαιτούμενο «Β». 
Τέλος, υπάρχει πάντα και η δυνατότητα επιδότησης για παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κάποιες περιπτώσεις ιδιοκτητών, σύμφω-
να με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που ανακοίνωσε 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕ-
ΚΑ). Τα κριτήρια υπαγωγής σχετίζονται με το εισόδημα και προσφέρο-
νται αναλόγως δυνατότητες επιδότησης επιτοκίων δανείου, άμεση επι-
χορήγηση 30%, 100% επιχορήγηση του κόστους της ενεργειακής επι-
θεώρησης ή και έκπτωση από το φορολογικό εισόδημα έως 2500€.
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου www.ypeka.gr.

for all new buildings is for a “B” classification.  For 
old buildings, the requirement is mandatory only 
for owners of properties wishing to sell or rent their 
property (if over 50 sq.m.) but may also take place 
once, with the approval of all owners, for an entire 
apartment building, so as to achieve the least possible 
cost. The benefit for potential buyers/tenants is clear.  
For new apartments, the energy performance will be 
clearly improved and the relevant household expenses 
correspondingly reduced. 
For old apartments, potential buyers/tenants will be 
aware of the cooling and heating cost they can expect 
in advance. Clearly, the higher the energy classifica-
tion on the certificate, the lower expenses they can 
expect for oil, gas, electricity for cooling and heat-
ing. Thus, in the same way as we now buy “A”-class 
air conditioners for increased economy, we will soon 
also be able to choose the home that will help us save 
money, combined with such appliances. It is true that 
there is a financial cost for property owners, espe-
cially in view of the unfavourable economic climate 
we are experiencing. Of course, the cost of energy 
inspection and issuance of the certificate is not so 
high. Apparently, the general principle to be applied 
will be €1/square metre (application details to be 
announced later), with increased costs that have still 
not been formalized in special cases (e.g. detached 
houses), while the certificate issued will remain valid 
for 10 years. The result of the inspection, aside from 
issuance of the certificate, is also a list of proposed 
improvements, together with a calculation of the 
implementation cost. In the case of old buildings, the 
implementation of such improvements is not manda-
tory. In new buildings, improvements are mandatory 
if required to raise the classification to the required 
“B” mark. Finally, there is always the possibility of 
subsidies for energy-savings in some cases, according 
to the new “Saving at home” programme announced 
by the Ministry of the Environment, Energy and Cli-
mate Change (YPEKA). Criteria for inclusion are 
income-related and options include loan interest rate 
subsidization, a 30% direct subsidy, 100% subsidiza-
tion of the cost of the energy inspection procedure, 
and/or discounts of up to €2500 on taxable income.
More details on the programme are available from 
the ministry’s website, www.ypeka.gr.

Το	ξΕραΤΕ	οΤι:
Ο	οικιακός	τομέας	είναι	ο	μεγαλύτερος	καταναλωτής	ηλεκτρικής	ενέργειας	στην	Ελλάδα;
Στις	συσκευές	ψύξης,	η	ενεργειακή	σήμανση	έχει	2	επιπλέον	κατηγορίες:	Α+	&	Α++,	στις	
οποίες	κατατάσσονται	οι	συσκευές	που	καταναλώνουν	ακόμα	λιγότερη	ενέργεια	από	
αυτές	που	κατατάσσονται	στην	κατηγορία	Α.

σΤα	κΤήρια	ανΤισΤοιχΕι:	
Το	1/6	των	παγκόσμιων	πόρων!	
Το	40%	της	παγκόσμιας	κατανάλωσης	ενέργειας	
Το	16%	του	νερού	
Το	70%	των	εκπομπών	CO2

DiD	you	know	that:
The	domestic	sector	is	the	largest	electricity	consumer	in	Greece?
For	cooling	appliances,	energy	labelling	has	two	additional	categories:	Α+	&	Α++,	which	
are	used	for	appliances	that	consume	even	less	energy	than	those	classified	in	category	Α.

BuilDings	account	for:	
1/6	of	global	resources!	
40%	of	global	energy	consumption	
16%	of	water	
70%	of	CO2 emissions

Oικολογία — Ecology



Παρουσίαση — Presents
Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Μαρινόπουλος

‘10
80e Salon 
InternatIonal 
de l΄Auto



Παρουσίαση — Presents

2010  On the road  101

thIS year’S Geneva motor Show 
held All sorts of surprises 
for vISItorS, wIth hybrId and 
electricAlly-powered cArs 
drawInG moSt of the attentIon. 
aS alwayS, the moSt attractIve 
displAys were the impressive 
concept cArs, which bring A 
different Atmosphere to Any 
Show they vISIt. Some of them 
Are simply designed to impress, 
but mAny of them Are presented 
to Allow cAr mAnufActurers to 
investigAte consumer reActions 
And plAn developments in the 
motoring world. but let us hAve A 
quick look At the most importAnt 
production models thAt recently 
premiered At the swiss motor 
Show, and whIch we wIll Soon 
see on our roAds.

Citroen 
Δίπλα στα εξίσου εντυπωσιακά DS 
High Rider και DS3 Racing παρου-
σιάστηκε το ομορφότερο ίσως πρω-
τότυπο που υπήρξε στην ελβετι-
κή έκθεση. Ο λόγος για το Survolt, 
ένα ηλεκτρικό διθέσιο concept car 
μήκους μόλις 3,85 μέτρων που εντυ-
πωσιάζει με τη δυναμική σχεδίαση 
και προϊδεάζει για το τι θα δούμε στα 
επόμενα χρόνια από τη Citroen.
Perhaps the most beautiful 
prototype ever presented in the 
Swiss motor show stood next to the 
equally impressive DS High Rider 
and the DS3 Racing. The prototype 
is the Survolt, an electrically-
powered concept car, only 3.85 
metres long, with an impressive 
dynamic design that gives us an idea 
of what we can expect to see from 
Citroen in the coming years.

Lexus Ct-200h 
Το πρώτο μικρομεσαίο hatchback με τα σήματα της Lexus δεν θα μπορούσε παρά να είναι υβριδικό και 
να δανείζεται τα μηχανικά μέρη από το Prius της Toyota με τον 1.800άρη κινητήρα. 
The first Lexus-branded company hatchback could be nothing other than a hybrid model, and borrows 
its mechanical parts from the Toyota Prius with the 1.800 cc motor. 

Ferrari 599 hY-Kers
Συμπλέοντας στην οικολογική ρότα της αυτοκι-
νητοβιομηχανίας η ιταλική φίρμα επιφύλαξε μία 
«πράσινη» έκπληξη, παρουσιάζοντας μία υβρι-
δική έκδοση της 599 που βασίζεται στην GTB 
Fiorano. Εξοπλίζεται με V12 κινητήρα που υποβο-
ηθάται από ηλεκτροκινητήρα ισχύος 100 ίππων, 
ενώ μπορεί να κινηθεί για συγκεκριμένη απόστα-
ση μόνο με ηλεκτρική ενέργεια.
Following the environmentally-friendly trend of 
the automotive industry, the Italian manufacturer 
had a “green” surprise for everyone, in the hybrid 
edition of the 599, based on the GTB Fiorano. It 
is equipped with a V12 motor, assisted by a 100-
hp electrical motor, and can travel for specific 
distances powered only by electricity.

PorsChe 918 sPYder ConCePt 
Με εμφάνιση που κόβει την ανάσα το πρωτότυπο μοντέλο που βλέπετε θα απο-
τελέσει τη βάση για τον διάδοχο της Carrera GT. Εξοπλίζεται με V8 κινητήρα 500 
ίππων και δύο ηλεκτρικά μοτέρ 218 ίππων, αναδεικνύοντας την 918 Spyder ως 
την πιο γρήγορη και οικολογική Porsche όλων των εποχών (έστω και πρωτότυπη).
With its breathtaking appearance, the prototype model you see will be the basis 
for the successor of the Carrera GT. It is equipped with a 500-hp V8 motor and 
two 218-hp electrical motors, thus showcasing the 918 Spyder as the fastest 
and ‘greenest’ Porsche of all time (albeit at prototype level for now).

Το φεΤινο σαλονι αυΤοκινήΤου 
Τήσ Γενευήσ εΠιφυλασσε διαφορεσ 
εκΠλήξεισ με Τα υβριδικα και 
ήλεκΤρικα αυΤοκινήΤα να 
αΠοΤελουν Το εΠικενΤρο Του 
ενδιαφερονΤοσ. οΠωσ ΠανΤα 
ξεχωρισΤο ενδιαφερον εχουν 
Τα ενΤυΠωσιακα concept cars 
Που δινουν ενα διαφορεΤικο 
χρωμα σε οΠοιαδήΠοΤε 
εκθεσή εμφανισΤουν. μερικα 
αΠο αυΤα σχεδιαζονΤαι Για 
λοΓουσ ενΤυΠωσιασμου, 
Πολλα ομωσ υΠαρχουν ωσΤε 
οι καΤασκευασΤεσ αυΤοκινήΤων 
να σφυΓμομεΤρήσουν Τισ 
ανΤιδρασεισ Του κοινου 
και να δρομολοΓήσουν 
Τισ εξελιξεισ σΤον χωρο Τήσ 
αυΤοκινήσήσ. ασ κανουμε 
ομωσ ενα ΓρήΓορο Περασμα Για 
να δουμε Τα σήμανΤικοΤερα 
μονΤελα ΠαραΓωΓήσ Που 
εκαναν ΠροσφαΤα Πρεμιερα 
σΤήν ελβεΤική εκθεσή και Που 
θα Τα δουμε να κυκλοφορουν 
Προσεχωσ σΤουσ δρομουσ.
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sKoda Fabia 
Σε συνδυασμό με ένα διακριτικό facelift το μικρότερο μοντέλο της Skoda 
υποδέχεται τους TSI κινητήρες που της δίνει απλόχερα η VW. Από τον μικρό-
τερο 1.200άρη με τους 105 ίππους έως και τον ισχυρότερο με τους 180 
ίππους που εξοπλίζεται η έκδοση vRS. 
Combined with a discreet facelift, Skoda’s smallest model welcomes the TSI 
motors generously offered by VW. These include the 1.200 cc motor with 
105 hp, up to the most powerful 180-hp motor in the vRS edition. 

Kia sPortage
Η νέα γενιά Sportage μοιράζεται τα ίδια μηχανικά μέρη με το ix35 της 
Hyundai και παρόλο που η εμφάνισή του δεν ενθουσιάζει τόσο, δείχνει πως 
μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο της κατηγορίας που απευθύνεται. 
Έρχεται το καλοκαίρι… 
The new Sportage generation shares the same mechanical parts as the 
Hyundai ix35, and although its design is nothing to get excited about, it 
appears to be capable of claiming a major market share in its category. 
Besides, summer is on its way… 

nissan JuKe
Μετά την επιτυχία του Qashqai, η Nissan θα ρίξει στην αγορά ένα μικρότερο SUV με εκκεντρική σχεδίαση, 
που δεν περνά απαρατήρητη. Δικίνητο ή τετρακίνητο με κινητήρες 1.600 κ.εκ. από 117 έως 190 ίππους. 
Πρεμιέρα έκανε και το νέο Micra, που θα πωλείται από το φθινόπωρο.
After the success of the Qashqai, Nissan presents a smaller SUV, with an eccentric design that will cer-
tainly be noticed. It is available with two or four-wheel drive, and 1.600 cc motors from 117 to 190 hp. 
The new Micra that is going to be on sale in the autumn, also premiered in Geneva.

toYota auris hYbrit & toYota Ft-86
H ιαπωνική εταιρία αποδεικνύει πως διατηρεί το σπορ πνεύμα της και το πρό-
βαλε με το πρωτότυπο FT-86 που θα αποτελέσει τη νέα Celica. Μαζί με το 
FT-86 έκαναν πρεμιέρα το υβριδικό Auris και το ανανεωμένο RAV4.
The Japanese company proves that it’s maintaining its sporting spirit, and 
this was showcased by the prototype FT-86, which will become the new 
Celica. The FT-86 was joined in the show by the new hybrid Auris and the 
renewed RAV4.

renauLt Wind
Είναι κουπέ, είναι ρόουντστερ, είναι το 
νέο μικρό της Renault! Χάρη στη μεταλ-
λική αναδιπλούμενη οροφή που αναδι-
πλώνεται σε 12 δευτερόλεπτα, το Wind 
είναι ένα κουκλίστικο μοντέλο που φτά-
νει σε μήκος τα 3,83 μέτρα. Ντεμπούτο 
και για τo Megane CC.
It is a coupe, it is a roadster, and it is 
Renault’s new compact car! Thanks 
to the metal folding roof that opens 
in 12 seconds, the Wind is a doll-like 
model with a length of 3.83 metres. 
The Megane CC also made its debut 
in Geneva.

audi a1
Η γερμανική εταιρία παρουσίασε 
το μικρότερο μοντέλο στη γκάμα 
της που θα εξοπλίζεται με κινητή-
ρες TFSI από 86 έως 122 ίππους. 
Αργότερα αναμένεται να υπάρξουν 
και ισχυρότερες εκδόσεις που θα 
βάζουν φωτιά στην άσφαλτο, αφού 
το Α1 θεωρείται ο άμεσος αντίπα-
λος του ΜΙΝΙ.
The German manufacturer presents 
the smallest model in its range, 
which will be equipped with TFSI 
engines, between 86 and 122 
hp. More powerful editions are 
expected to follow later and “set 
fire” to the highways, since the A1 
is considered a direct competitor 
for MINI.
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honda Cr-Z
Είναι το πρώτο υβριδικό μοντέλο παραγωγής με σπορ καταβολές, 
ενώ διεκδικεί και τον τίτλο ενός από τα ομορφότερα κουπέ που 
έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Η υβριδική του διάταξη συνδυ-
άζει βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου που αποδίδει 122 ίππους, ενώ οι 
πωλήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και στη χώρα μας.
This is the first hybrid production model with a sports attitude, and 
claims the title of one of the most beautiful coupe cars we have 
seen in recent years. Its hybrid powertrain combines a 1.5-litre 
petrol engine, generating 122 hp, and sales in Greece have already 
commenced.

VoLVo s60
Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο S60 που συγκινεί με τη δυναμική του 
σχεδίαση και επαναπροσδιορίζει το στίγμα της εταιρίας στις premium 
κατηγορίες. Εκτός από τον ολοκαίνουργιο δίλιτρο κινητήρα με τους 
203 ίππους, εξοπλίζεται με ευρεία γκάμα κινητήρων έως και 304 
ίππους, ενώ αργότερα θα δούμε και τούρμπο εκδόσεις 1,6 λίτρων με 
150 και 180 ίππους.
All eyes were turned to the S60, whose dynamic design is truly mov-
ing, and which redefines the company’s presence in the premium cat-
egory. Besides the brand new, 2-litre, 203-hp engine, it is equipped 
with a wide range of motors generating up to 304 hp, while we will 
also see turbo editions, at 1.6 litres with 150 and 180 hp.

saab 9-5
Τέλος καλό, όλα καλά για την ιστορική σου-
ηδική εταιρία που μετά την εξαγορά της από 
την Spyker επενδύει στο μέλλον και μπαίνει 
σε μια νέα εποχή. Παρά τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε, έδωσε λαμπερό παρόν στην 
ελβετική έκθεση με το νέο 9-5 που ξεχωρίζει 
από τη σύγχρονη εμφάνιση και τους δυνατούς 
κινητήρες με απόδοση έως 300 ίππους.
Everything went well for the historic Swed-
ish company, which is investing in the future 
and entering a new era after its takeover by 
Spyker. Despite the problems it has faced, its 
presence at the Swiss show was impressive, 
with the new 9-5 that stands out because of 
its modern design and powerful motors, with 
a performance of up to 300 hp.

seat ibe
Ένα φουτουριστικό concept car με την ονομασία IBE αποδεικνύει εμπράκτως την πράσινη 
συνείδηση που καλλιεργεί η Seat τα τελευταία χρόνια. To IBE χαρακτηρίζεται από τις μηδενι-
κές εκπομπές ρύπων ως ηλεκτροκίνητο, ενώ εκδηλώνει πως στο κοντινό μέλλον θα δούμε 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης με τα σήματα της ισπανικής εταιρίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε 
και το Ibiza ST, η στέισον εκδοχή του δημοφιλούς «μικρού». 
A futuristic concept car named the IBE is a practical demonstration of the green conscience 
Seat has been cultivating over the last few years. The IBE is characterized by zero emissions 
in electrical mode and proves that we will see electrically-powered city cars with the Spanish 
manufacturer’s logo in the near future. The Ibiza ST was also presented at the same time, as 
the station wagon edition of the popular compact model. 

aLFa romeo giuLietta
Πρόκειται για τον αντικαταστάτη της 147 που δανείζεται αρκετά σχεδιαστικά στοιχεία από 
τη μικρότερη MiTo. Με μήκος που φτάνει τα 4,35 μέτρα η Giulietta είναι ένα από τα πιο 
κομψά μικρομεσαία και θα εξοπλίζεται με 1.400άρηδες turbo κινητήρες 120 και 170 
ίππων με αποκορύφωμα την έκδοση 1750 TBi με 235 ίππους.
The replacement of the 147, with several design details borrowed from the more compact 
MiTo. With a length of 4.35 metres, the Giulietta is one of the most elegant medium com-
pact cars and will be equipped with 1400 cc turbo engines (120 and 170 hp); the jewel in 
this range is the 1750 TBi, 235-hp version.

‘10

mitsubishi asx
Αν το Outlander σας πέφτει 
κάπως μεγάλο τότε από το φθι-
νόπωρο θα πρέπει να γνωρίζε-
τε πως έρχεται το μικρότερο ASX 
που θα διαθέτει turbo κινητήρα 
1,8 λίτρων με 150 ίππους στην 
τετρακίνητη έκδοση, ενώ η δικί-
νητη θα εξοπλίζεται με 1.600άρη 
117 ίππων.  Ένα ενδιαφέρον SUV 
από όποια πλευρά και αν το δει 
κανείς.
If the Outlander is a bit big for 
you, then you should know that 
this autumn will bring the more 
compact ASX, with a 1.8-litre 
motor and 150 hp in the 4WD 
edition, and 1.600 cc with 
117 hp in the 2WD edition. An 
interesting SUV, whichever way 
you look at it.
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Honda 
InsIght
Το νέο InsIght δέν έίναί αΠλα ένα ακομη 
υβρίδίκο αυΤοκίνηΤο. έίναί Το Πίο ΠροσίΤο 
οίκονομίκα σΤον κοσμο, ΠροσφέρονΤασ 
σέ οΠοίονδηΠοΤέ να συμβίώσέί μέ Τα 
ΠλέονέκΤημαΤα Τησ υβρίδίκησ Τέχνολογίασ…

τ 
ο 1999 ήταν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της 
Honda, αλλά και της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ήταν η 
χρονιά που έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους η πρώτη γενιά 

Insight, για πολλούς το εφαλτήριο για την εξέλιξη της υβριδικής τεχνο-
λογίας, την οποία η Honda εξελίσσει περισσότερα από 20 χρόνια. Με 
τεράστια τεχνογνωσία και πολύχρονη πείρα οι ειδικοί της εταιρίας βελ-
τιώνουν συνεχώς την υβριδική γκάμα με στόχο τη μείωση των ρύπων 
και της κατανάλωσης, αλλά και τον περιορισμό του κατασκευαστικού 
κόστους που απέφερε την παραγωγή του πιο προσιτού οικονομικά οικο-
γενειακού υβριδικού αυτοκινήτου στον κόσμο, επαναφέροντας τα δια-
κριτικά «Insight».

Το πιο προσιτό υβριδικό στον κόσμο 
«Οι μηχανικοί μας έχουν επιδείξει μεγάλο πείσμα και ικανότητα στη μεί-
ωση του κόστους του συστήματος ΙΜΑ, ώστε να μπορέσουμε να μειώ-
σουμε το κόστος κατασκευής του Insight. Χρησιμοποιώντας πολλά εξαρ-
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τήματα που κατασκευάζονται εσωτε-
ρικά, έχουμε τη δυνατότητα να βελ-
τιώνουμε συνεχώς τις μεθόδους μας 
στην αγορά, με τρόπο που δεν μπο-
ρεί ένας εξωτερικός προμηθευτής». Τα 
λόγια του Yasunari Seki, του υπεύθυνου 
για το project του νέου Insight, μιλούν 
από μόνα τους, αφού το Insight είναι το 
φτηνότερο υβριδικό μοντέλο που έχει 
κυκλοφορήσει ποτέ στην αγορά, χωρίς 
κανένα συμβιβασμό στον τομέα της ποι-
ότητας και του ντιζάιν. H σχεδίαση του 
αμαξώματος συμβαδίζει με τον προηγ-
μένο τεχνολογικά χαρακτήρα του αυτο-
κινήτου και ενθουσιάζει με την προ-
χωρημένη αισθητική του. Από όποια 
γωνία και αν το παρατηρήσεις διαπιστώ-
νεις πως στο αεροδυναμικό του σχή-

γκάζ με τους κρυφούς αποθηκευτικούς 
χώρους επιβεβαιώνουν δίχως αμφιβο-
λία πως το Insight δεν υπολείπεται σε 
πρακτικότητα από ένα συμβατικό οικο-
γενειακό μοντέλο, ενώ τη διάθεση των 
επιβατών ανεβάζει ο hi-tech διάκοσμος 
από τον οποίο ξεχωρίζουν ο κομψός 
πίνακας οργάνων, το καλαίσθητο λεβιέ 
ταχυτήτων, το όμορφο στην αφή τιμόνι 
και ο πράσινος διακόπτης με την ένδει-
ξη «ECON». Το ECON είναι ένα σύστη-
μα καθοδήγησης του οδηγού που μπο-
ρεί να τον βοηθήσει στη μεγιστοποίη-
ση της οικονομίας καυσίμου, παροτρύ-
νοντάς τον με την αξιολόγηση των επι-
δόσεων του. Μετά το σβήσιμο του κινη-
τήρα το λογισμικό του EcoScoring, το 
πρόγραμμα που αποθηκεύει τη στιγμι-

ρίας κατά την επιβράδυνση. Στη φάση 
«Guidance» το στροφόμετρο αλλάζει 
χρώματα κάθε φορά που ο οδηγός δεν 
είναι φειδωλός με το δεξί πεντάλ. Για 
παράδειγμα, με «ελαφρύ» πόδι η ένδει-
ξη είναι πράσινη, σε νορμάλ ρυθμούς 
κίνησης γίνεται γαλαζοπράσινη, ενώ 
αλλάζει σε εντελώς μπλε όταν ο οδη-
γός το παρακάνει και υπερβάλλει της… 
οικολογικής του συνείδησης. 

Τεχνολογία ίμα
Το Insight αποτελεί πρότυπο για τον 
τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί η 
υβριδική τεχνολογία, αφού χαρακτη-
ρίζεται από την υποδειγματική μέση 
τυποποιημένη κατανάλωση αμόλυβδης 
(4,4 lt/100 km) και τις απίστευτα χαμη-
λές εκπομπές CO2 (μόλις 101 g/km). 
Η Honda χρησιμοποιεί τουλάχιστον 10 
χρόνια την τεχνολογία ΙΜΑ (Integrated 
Motor Assist) και στην περίπτωση του 
Insight η υβριδική διάταξη αποδίδει 98 
ίππους. Χρησιμοποιείται ένας τετρα-
κύλινδρος βενζινοκινητήρας χωρητι-
κότητας 1.339 κ.εκ. που συνεργάζεται 
με έναν ηλεκτροκινητήρα. Ο τελευταί-
ος συνδράμει στο έργο του βενζινοκι-

νητήρα, ενώ κατά την επιβράδυνση και 
το φρενάρισμα του αυτοκινήτου, η λει-
τουργία του αντιστρέφεται και ως γεν-
νήτρια επαναφορτίζει τις μπαταρίες.  
Το αυτόματο κιβώτιο τύπου CVT με 
συνεχώς μεταβαλλόμενες σχέσεις (με 
επτά «διαβαθμίσεις») διακρίνεται για 
την ομαλή και γρήγορη λειτουργία του, 
ενώ ο οδηγός μπορεί να αλλάξει σχέσεις 
και χειροκίνητα (από τον κλασικό επι-
λογέα ή από τους διακόπτες στο τιμό-
νι).  Όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε 
στάση, επιβραδύνει ή κινείται με χαμη-
λές ταχύτητες, τότε χάρη στο προηγμέ-
νο σύστημα i-VTEC και σε συνδυασμό 
με το σύστημα VCM (Variable Cylinder 
Management) οι βαλβίδες απενεργο-
ποιούνται αυτόματα και τα έμβολα λει-
τουργούν στο ρελαντί, ενώ το μεγαλύ-
τερο βάρος για την κίνηση του αυτο-
κινήτου πέφτει στον ηλεκτροκινητή-
ρα. Αξίζει να σημειωθεί πως στη στά-
ση ο βενζινοκινητήρας σβήνει εντελώς, 
χωρίς όμως να απενεργοποιείται ο κλι-
ματισμός, που αντλεί ενέργεια από τις 
μπαταρίες. 

με οικολογική συνείδηση
Κάποτε τα υβριδικά μοντέλα απευ-
θύνονταν σε περιορισμένο αγοραστι-
κό κοινό, όμως όχι πια. Το Insight δια-
τίθεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού 
με τις τιμές πώλησης να ξεκινούν από 
19.900€, ενώ επιπλέον κίνητρα για την 
απόκτησή του αποτελούν η απαλλα-
γή από τα τέλη κυκλοφορίας και από το 
μέτρο του δακτυλίου. Δικαιολογημένα 
το Insight αποτελεί βασική επιλογή για 
όποιον στις προτεραιότητες του περι-
λαμβάνεται ένα μεταφορικό μέσο που 
σέβεται το περιβάλλον…

αία κατανάλωση, τον μέσο όρο κατανά-
λωσης, τη μέση ωριαία ταχύτητα, καθώς 
και διάφορα άλλα στοιχεία, τα οποία 
συσχετίζει και σκιαγραφεί το στυλ οδή-
γησης, επιβραβεύει τον οδηγό με την 
ανάλογη βαθμολογία.  Στη λειτουργία 
«ECON Mode» η κεντρική μονάδα ρυθ-
μίζει τη λειτουργία του κινητήρα και 
της μετάδοσης σε πιο ήπιους ρυθμούς, 
δίνοντας προτεραιότητα στις βασικές 
λειτουργίες με στόχο τη μέγιστη εξοι-
κονόμηση καυσίμου. Επίσης, ρυθμίζει 
το σύστημα κλιματισμού, επεκτείνει το 
χρόνο που το αυτοκίνητο παραμένει σε 
κατάσταση idle-stop (με τον βενζινοκι-
νητήρα απενεργοποιημένο) και αυξάνει 
τον ρυθμό επαναφόρτισης της μπατα-

μα καθρεπτίζεται το μέλλον της αυτο-
κίνησης, ενώ αρκετά στοιχεία από την 
εμφάνισή του προέρχονται από το πρώ-
το υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο παρα-
γωγής, το Honda FCX Clarity. Οι σχε-
διαστές έχουν δώσει βαρύτητα στην 
παραμικρή λεπτομέρεια όπως π.χ. στα 
πίσω φωτιστικά τύπου LED που κατα-
ναλώνουν μικρότερη ισχύ προς όφε-
λος της κατανάλωσης. Το Insight δεν 
εντυπωσιάζει μόνο για την ελκυστι-
κή του εμφάνιση, αλλά και για την πρα-
κτικότητα που το διακρίνει, αφού τα 
4,396 μέτρα συνολικού μήκους εξασφα-
λίζουν κόμπακτ διαστάσεις για ευκο-
λία κίνησης στην πόλη, ενώ ταυτόχρο-
να προσφέρουν άνετους χώρους για μία 
οικογένεια. Τα 408 λίτρα του πορτμπα-

Από όποια γωνία και αν το 
παρατηρήσεις διαπιστώνεις 
πως στο αεροδυναμικό του 
σχήμα καθρεπτίζεται το 
μέλλον της αυτοκίνησης. 
Το Insight δεν εντυπωσιάζει 
μόνο για την ελκυστική του 
εμφάνιση, αλλά και για την 
πρακτικότητα που το διακρίνει
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Νέο
VolVo S80
Μοντέρνο Ή κλασικο, έΠισηΜο Ή σΠορ, νέανικο Ή ώριΜο, οΠοιο κι αν έιναι το στιλ 
Που ΠροτιΜατέ στην καθηΜέρινη σασ ζώη, το νέο S80 συνδυαζέι την Πολυτέλέια Μέ 
την Πρακτικοτητα και το ντιζαιν Μέ τη διαχρονικοτητα...
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Μ ία από τις σημαντικότερες 
παραμέτρους που έθεσαν 
εξαρχής οι σχεδιαστές της 

Volvo ήταν η διατήρηση των καθαρών 
γραμμών και του μοναδικού στυλ του 
μοντέλου που καθιέρωσε τη σουηδική 
εταιρία στη μεγάλη πολυτελή κατηγο-
ρία. Βαδίζοντας υπό αυτό το πρίσμα, τα 
νέα στοιχεία που συναντά κανείς στο νέο 
S80 εντοπίζονται στη μάσκα με στρογγυ-
λό λογότυπο και στα επανασχεδιασμένα 
φωτιστικά σώματα με τα νέα κρύσταλλα. 
Ρίγα χρωμίου διατρέχει τον εμπρός προ-
φυλακτήρα και την πόρτα του πορτμπα-
γκάζ, όπου μερικά εκατοστά πιο πάνω 
αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας, 

μπερούς κεντρικής κονσόλας επικρα-
τεί η απόλυτη ευταξία, ενώ η μελετημέ-
νη θέση των πλήκτρων και διακοπτών 
κάνει τη ζωή των εμπρός επιβατών 
εξαιρετικά εύκολη. Στο νέο S80 συναντά 
κανείς όλες τις ηλεκτρονικές ανέσεις 
που μπορούν να υπάρξουν σε ένα πολυ-
τελές σεντάν, ενώ με μήκος αμαξώμα-
τος 4,85 μέτρα γίνεται αντιληπτό πως 
δεν τίθεται κανένα ζήτημα σχετικά με 
τους χώρους. Ειδικά οι πίσω είναι άπλε-
τοι και αποτελούν πρότυπο εργονομί-
ας, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν διάφο-
ρες… προεδρικές διευκολύνσεις όπως 
τα κουρτινάκια στις πίσω πόρτες, ο ανε-
ξάρτητος κλιματισμός με ειδική επεξερ-

ματα κιβώτια έξι σχέσεων με αποκορύ-
φωμα το κιβώτιο Powershift που εξοπλί-
ζεται με διπλό συμπλέκτη για ταχύτατες 
και απόλυτα ομαλές αλλαγές σχέσεων, 
συνδράμοντας παράλληλα στην οικονο-
μία καυσίμου (έως και 8%) σε σχέση με 
τα συμβατικά κιβώτια. 
Η έκδοση T6 μπορεί να συνδυαστεί με 
το σύστημα τετρακίνησης AWD, όπου 
ένας ηλεκτροϋδραυλικός συμπλέκτης 
αναλαμβάνει αυτόματα την κατανομή 
ανάμεσα στους δύο άξονες, διασφαλί-
ζοντας την καλύτερη δυνατή πρόσφυση 
ανά πάσα στιγμή.
Όπως κάθε μοντέλο της Volvo έτσι και 
το νέο S80 αποτελεί ορόσημο στην κατη-
γορία του για τα μοναδικά οδικά χαρα-
κτηριστικά και τα κορυφαία επίπε-
δα άνεσης και ασφάλειας που το δια-
κρίνουν. Οι επιβάτες στο νέο S80 έχουν 
κάθε λόγο να νιώθουν ασφαλείς, καθώς 
υπάρχει πληθώρα ηλεκτρονικών συστη-
μάτων όπως είναι αυτά της υποστήριξης 
του οδηγού, το αυτορυθμιζόμενο cruise 
control, η προειδοποίηση σύγκρουσης 

με αυτόματη πέδηση, η επαγρύπνη-
ση του οδηγού, η προειδοποίηση αλλα-
γής λωρίδας κυκλοφορίας. Μερικά άλλα 
επίσης ξεχωριστά είναι το σύστημα BLIS 
που διαθέτει ειδικούς αισθητήρες στους 
εξωτερικούς καθρέπτες για να προειδο-
ποιούν με φωτεινή και ηχητική σήμανση 
τον οδηγό για διερχόμενα οχήματα που 
βρίσκονται στις «τυφλές» γωνίες. 
Το σύστημα ανίχνευσης πεζών συνερ-
γάζεται με το σύστημα πέδησης, επί-
σης προειδοποιεί με ηχητικό σήμα και 
φωτεινές ενδείξεις στο παρμπρίζ, ενώ 
στην περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και 
αδράνειας του οδηγού, ακινητοποι-
εί το αυτοκίνητο. Το σύνολο ασφάλει-
ας και άνεσης συμπληρώνουν τα ενερ-
γά φωτιστικά σώματα, ο προηγμένος 
έλεγχος ευστάθειας, η προστασία αυχέ-
να-πλάτης, η προστασία από πλευρική 
σύγκρουση, οι ενεργοί κατευθυντήριοι 
προβολείς και το σύστημα υποβοήθησης 
εμπρός-πίσω με κάμερα.
 Ό,τι μπορεί να ζητήσει κανείς από 
ένα πολυτελές μοντέλο διασταυρώνε-
ται στη σουηδική ναυαρχίδα. Αυτό που 
πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι πως οι 
τιμές πώλησης για το νέο S80 ξεκινούν 
από 40.515 € ενώ εξαιρετικά δελεαστι-
κή ακούγεται η τούρμπο δίλιτρη έκδο-
ση που δεν επιβαρύνεται με φόρο πολυ-
τελείας.

γασία κατακράτησης βλαβερών ουσιών 
κ.α. Το υψηλής πιστότητας ηχοσύστη-
μα που συνδυάζει και τηλεοπτικό δέκτη 
συμπληρώνει την εικόνα μίας πραγματι-
κής λιμουζίνας με όλα τα κομφόρ και τις 
multimedia διευκολύνσεις που μπορεί 
να ζητήσει κανείς.

Powered by Volvo
Εκπληρώνοντας κάθε οδηγική προσδο-
κία που μπορεί να υπάρξει, αλλά με δια-
φορετική προτεραιότητα, το νέο S80 
προσφέρεται εναλλακτικά σε δύο τύπους 
σασί (Comfort ή Sport) με διαφορετική 
ρύθμιση ανάρτησης. Το προφίλ του σου-
ηδικού μοντέλου προβάλλεται με τον 
καλύτερο τρόπο μέσα από μία ευρεία 
γκάμα κινητήρων που ικανοποιεί και τον 
πιο απαιτητικό. Άκρως δελεαστική είναι 
η έκδοση 2.0 Τ με τον ολοκαίνουργιο 
υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα άμεσου 
ψεκασμού που αποδίδει 203 ίππους. 
Πέρα από τις δεδομένες επιδόσεις 
(0-100 χλμ/ώρα σε 7,9’’) η συγκεκριμέ-
νη έκδοση διακρίνεται για τη μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου (μέση τυποποιη-
μένη 8,4 λίτρα/100 χλμ.) και τις χαμηλές 
εκπομπές ρύπων. Για όσους αναζητούν 
το κάτι παραπάνω, υπάρχουν οι εκδό-
σεις 2.5Τ και Τ6 που αποδίδουν 231 και 
285 ίππους αντίστοιχα. Τη μετάδοση της 
ισχύος αναλαμβάνουν μηχανικά ή αυτό-

εκπέμποντας την αίγλη και το κύρος που 
χαρακτηρίζει την επωνυμία της Volvo. 
Η σκανδιναβική κομψότητα αντικατο-
πτρίζεται και στον θάλαμο των επιβα-
τών όπου τον πρώτο λόγο έχει η πολυτέ-
λεια και η ποιότητα. Το άψογο φινίρισμα 
και το προσεγμένο δέσιμο των πλαστι-
κών εναρμονίζεται τέλεια με τον σύγχρο-
νο διάκοσμο που προσφέρεται σε όμορ-
φους χρωματικούς συνδυασμούς. Υπό-
δειγμα φινέτσας και εργονομίας απο-
τελεί το ταμπλό με αποκορύφωμα τον 
φινετσάτο πίνακα οργάνων που παρα-
πέμπει σε καντράν πανάκριβων ρολο-
γιών, αλλά και στην πρωτότυπη θέση 
για το κλειδί. Στην επιφάνεια της δια-

Στο νέο S80 συναντά κανείς 
όλες τις ηλεκτρονικές ανέσεις 
που μπορούν να υπάρξουν σε 
ένα πολυτελές σεντάν
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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 Νέο ανανεωμένο site για τη Hertz   
H Hertz σάς εξασφαλίζει τον ευκολότερο και γρηγορότερο τρόπο για να πραγματοποιήσετε 
online ενοικίαση. Στο αναβαθμισμένο σύστημα online κρατήσεων www.hertz.gr μπορεί ο επι-
σκέπτης της ανανεωμένης μας ιστοσελίδας να πραγματοποιήσει την κράτηση του αυτοκινήτου 
που επιθυμεί σε όλη την Eλλάδα, εύκολα και γρήγορα. Επίσης, στην επανασχεδιασμένη ιστο-
σελίδα της Hertz μπορούν οι επισκέπτες να ενημερώνονται για τις τακτικές προσφορές που 
κάνει η Autohellas-Hertz τόσο για βραχυχρόνιες, όσο και για μακροχρόνιες ενοικιάσεις αυτο-
κινήτων π.χ. Mηνιαίες, Fleet Management, 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 αυτοκι-
νήτων. Για 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 24ωρης επι-
κοινωνίας, καλώντας στο 
801-11-100 100  

•  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 
δυνατότητα πλοήγησης σε πεζή κατάσταση. Μπορεί δηλαδή κάποιος να το 
μεταφέρει μαζί του και με τις οδηγίες του συστήματος να βρει με ακρίβεια διά-
φορα 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, Ital-
ian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Finn-
ish 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 της Autohellas Hertz και στη Σερβία
Το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Autohellas Hertz δεν περιορίζεται εντός των 
ελληνικών συνόρων. Από τις αρχές του 2010 η Autohellas ανέλαβε την εκπροσώπη-
ση-frachise της Hertz στη Σερβία. Ήδη λειτουργεί σταθμός εξυπηρέτησης στο αεροδρό-
μιο του Βελιγραδίου και γραφείο στο κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζουμε ότι, 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, προσφέρο-
ντας 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 of Autohellas Hertz in Serbia
The ambitious investment plan of Autohellas Hertz is not contained within Greek bor-
ders. Autohellas S.A. has expanded to Serbia, where it undertook the representation 
of Hertz and operates a station in Belgrade airport at the beginning of year 2010. 
We remind you that, since year 2003, Autohellas has owned Autotechnica Ltd in Bul-
garia; 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 services. Autotechnica Fleet Services S.R.L was 
established in Romania in 2007, that represents Hertz in the operating leasing sector.  

Εξειδικευμένες λύσεις και στις 
ενοικιάσεις μηχανημάτων!
Η Hertz, η πρώτη εταιρεία ενοικιάσεων αυτο-
κινήτων και εξοπλισμού παγκοσμίως, εκμε-
ταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και γνω-
ρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες της ελληνικής 
αγοράς, αποφάσισε να διευρύνει τις δραστη-
ριότητές της, εισάγοντας και στη χώρα μας την 
υπηρεσία Hertz Equipment Rental. Πρόκειται 
για μια εξειδικευμένη υπηρεσία που προσφέρει 
τις πιο αξιόπιστες λύσεις στις μισθώσεις μηχα-
νημάτων και εξοπλισμού σε:
Τεχνικές Εταιρείες, Εργολάβους Δ.Ε., Λατομεία, 
Μεταλλεία κ.λπ., Εταιρείες Μεταφορών – Απο-
θηκεύσεων - Διανομών (Logistics), Βιομη-
χανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις - Διορ-
γανωτές Εκθέσεων – Εκδηλώσεων κ.α. 
Στον εξοπλισμό προς ενοικίαση περιλαμβά-
νονται Περονοφόρα, Εξέδρες Εργασίας, Γεν-
νήτριες, Αεροσυμπιεστές, Φορτωτές, Οικί-
σκοι Προκάτ κ.ά. Η διάρκεια της μίσθω-
σης κυμαίνεται από 1 ημέρα έως 5 χρό-
νια, μέσω των ειδικών ευέλικτων προγραμ-
μάτων:
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)

www.hertz.gr New Hertz’s website
Hertz provides you with the easiest and fastest way to make an online rental. Through 
the upgraded online reservation system, the visitor of the new www.hertz.gr website can 
now reserve the car of his/her choice all over Greece, easily and quickly. In addition, the 
Hertz redesigned 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 Month-
ly rentals, Fleet Management and Leasing.

Hertz. Specialized solutions   
– now for equipment rentals, too!
Hertz, the top car and equipment rental 
company in the world, has decided to 
exploit its know-how and awareness 
of Greek market needs, and expand its 
activities by introducing the Hertz Equip-
ment Rental service to Greece. This is 
a specialized service that offers the 
most reliable solutions in machinery and 
equipment rentals for: Technical Compa-
nies, Public Works Contractors, Quarries, 
Mines, etc., Transport – Storage – Distri-
bution (Logistics) Companies, Industrial 
and Commercial Enterprises, Fair – Event 
Organizers and others. The equipment 
available for rental includes Forklifts, 
Work Platforms, Generators, Air Com-
pressors, Loaders, Prefabricated Huts, 
etc.The lease contracts range from 1 day 
to 5 years, thanks to the special flexible 
programmes:
Short-Term (1 day to 6 months)
Mini-Lease (6 months to 1 year)
Long-Term (1-5 years)
Sale & Lease Back (Lease of existing pri-
vate fleet)
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Ανακαλύψτε τον κόσμο 
Με το ειδικό πρόγραμμα «Discover the 
World» για ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε 
όλο τον κόσμο, μπορείτε να γνωρίσετε 
οδηγώντας όλες τις χώρες του κόσμου 
με ειδικές, πολύ χαμηλές τιμές που 
περιλαμβάνουν όλες τις βασικές επι-
βαρύνσεις. Επειδή ένα ταξίδι συνήθως 
ξεκινάει με αυτοκίνητο και συνεχίζε-
ται και μετά την πτήση με αυτό, οι πελά-
τες της Hertz μπορούν να παραλάβουν 
το αυτοκίνητο που έχουν κρατήσει στο 
αεροδρόμιο της κάθε χώρας που θα 
προσγειωθούν και να συνεχίσουν για 
τον προορισμό τους. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες: στείλτε e-mail στο 
reservations@hertz.gr ή τηλεφωνήστε 

στο 801-11-100 100

Discover the world
The special programme for rent-
ing cars all over the world “Discover 
The World”, is a Hertz programme for 
renting a car to any country abroad. 
It gives the possibility to the renter 
to drive to any country of the world 
enjoying low all inclusive rates. A suc-
cessful trip may start with a car and 
following the flight, continue with a 
rented car again, so Hertz customers 
may collect and return their car at any 
airport to drive to their destination. 
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 μακροχρό-
νια 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 θέλε-

τε παράλληλα να έχετε όλα τα προνόμια της μακροχρόνιας 
μίσθωσης, τότε η Hertz τα αγοράζει και σας τα επαναμισθώνει. 
Η διαδικασία είναι απλή: Συμφωνούμε την αξία των αυτοκινή-
των, προχωρούμε στη μεταβίβαση, ενώ το αυτοκίνητο παραμέ-
νει στη χρήση σας. Αυτόματα αρχίζει η μίσθωση με πολύ αντα-
γωνιστικές 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 ευελι-
ξία και το χρόνο να ασχοληθείτε με αυτά, μπορείτε να απευθυν-
θείτε σε εμάς και να αναλάβουμε τη διαχείριση του στόλου σας 
επωφελούμενοι 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, εξοικονο-
μώντας πολύτιμο χρόνο και απλοποιώντας γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες. Μέσω της εφαρμογής 
Leasing Services έχετε τώρα τη δυνατότητα: online 
αίτησης και διαχείρισης ραντεβού για service, online 
παροχής συγκεντρωτικών αναφορών «Customer 
Focus Report», με χρήσιμες πληροφορίες (service, 
χιλιόμετρα κ.λπ.) για όλα τα αυτοκίνητα της εταιρεί-
ας σας, αλλαγής των στοιχείων των οδηγών και των 
συνοδηγών του κάθε αυτοκινήτου. Η πρόσβαση στη 
νέα εφαρμογή γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό, 
όπως αυτά ορίζονται από την Autohellas Hertz. Για 
περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να απο-
κτήσετε στοιχεία πρόσβασης, 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 φανοποιίας 

•  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 

Η Autohellas Hertz Premium 
Partner στο πρόγραμμα bONus
Η Hertz προστέθηκε στους μεγάλους συνεργά-
τες 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 ξοδεύουν θα κερδί-
σουν 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 cardhold-
ers 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 professional needs and you will come 
out a winner X 4!!!

1€= 4 πόντοι
για ενοικάσεις αυτοκινήτων στη Hertz
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Hertz.com 
Νέες Εφαρμογές
Καθώς το iPhone και τα 
Blackberry γίνονται όλο 
και πιο δημοφιλή, η Hertz 
παρουσιάζει δύο βελτιωμέ-
νους τρόπους εξεύρεσης 
αυτοκινήτου Hertz μέσω 
κινητού. Η δυνατότητα απο-
θήκευσης περισσότερων 
πληροφοριών στο τηλέ-
φωνο, καθώς και μια οθό-
νη αφής για το iPhone και μια λειτουργία 
point/click για το Blackberry, κάνουν αυτά 
τα τηλέφωνα να προσφέρουν πιο άνε-
τη και ευχάριστη εμπειρία στους πελάτες. 
Οι νέες εφαρμογές του Hertz.com για τα 
τηλέφωνα αυτά, επιτρέπουν στους πελάτες-
μέλη του Hertz Club να αποθηκεύουν το 
όνομά τους στο Blackberry και τον αριθμό 
μέλους τους και στα δύο τηλέφωνα. Όταν 
ένα μέλος συνδέεται στο Hertz.com από 
το τηλέφωνό του, οι πληροφορίες αυτές θα 
εισάγονται αυτόματα.  Ένα άλλο νέο χαρα-
κτηριστικό, αποκλειστικά για τα μέλη του 
club, είναι η επιλογή ειδικής προσφοράς/
κουπονιού, και διατίθεται μόνο μέσω των 
νέων τηλεφωνικών εφαρμογών. Για τακτι-
κούς πελάτες, υπάρχει τώρα επιλογή απο-
θήκευσης αρκετών αγαπημένων θέσε-
ων στο τηλέφωνο, απαλείφοντας έτσι την 
ανάγκη αναζήτησης του χώρου ενοικίασης 
κάθε φορά που γίνεται κράτηση. Η εφαρμο-
γή του Hertz.com για Blackberry έχει επί-
σης τη δυνατότητα να προβάλλει συγκε-
κριμένο χώρο ενοικίασης σε χάρτη και το 
iPhone επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή προ-
βάλλοντας όλες τις εγκαταστάσεις Hertz 
σε συγκεκριμένη ακτίνα, τη διεύθυνση, το 
τηλέφωνο και τις ώρες λειτουργίας. 

 “Connect by Hertz” 
 Η Hertz καινοτομεί για άλλη μία 

φορά με τη δημιουργία μιας νέας 
υπηρεσίας-προγράμματος ενοικί-
ασης αυτοκινήτου το “Connect by 
Hertz”. Για να επωφεληθεί κάποιος 
από τα προνόμια του “Connect by 
Hertz” απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι να γίνει μέλος. Η διαδικασία 
είναι απλή και γρήγορη:

1. Εγγράφεστε μέλος του “Connect by 
Hertz”. Μέσα σε σε 48 ώρες γίνε-
ται πιστοποίηση και έλεγχος τους 
διπλώματος οδήγησης του υποψη-
φίου. Εφόσον δεν εκκρεμούν εις 
βάρος του παραπτώματα του Κώδι-
κα Οδικής Κυκλοφορίας, ο υπο-
ψήφιος παραλαμβάνει την κάρτα 
μέλους.

2. Από τη στιγμή που παραλαμβάνε-
τε στα χέρια σας την κάρτα μέλους 
μπορείτε να κάνετε κράτηση αυτο-
κινήτου μέσω internet ή τηλεφώ-
νου. Το πλεονέκτημα είναι ότι το 
“Connect by Hertz” προσφέρει τη 
δυνατότητα ενοικίασης συγκεκρι-
μένων αυτοκινήτων με την ώρα,  
τη μέρα ή ακόμα και εβδομάδες.

3. Μετά την ολοκλήρωση και έγκρι-
ση 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, τοπο-
θετώντας την κάρτα μέλους στον 
ειδικό μηχανισμό που βρίσκεται 
τοποθετημένος στο μπροστινό τζά-
μι του αυτοκινήτου.

5. Απολαμβάνετε την οδήγηση για 
όσο έχετε επιλέξει.

6. Το αυτοκίνητο με τη λήξη της προ-
συμφωνημένης ενοικίασης επι-
στρέφεται στο σημείο από όπου το 
παραλάβατε, αφήνοντας μέσα τα 
κλειδιά. Το πρόγραμμα “Connect 
by Hertz” λειτουργεί στη Νέα Υόρ-
κη, το Λονδίνο και το Παρίσι.

Μια νέα υπηρεσία 
της Autohellas HERTZ 
στην Ελλάδα
Για να κάνουμε την οδήγηση ακόμη πιο 
απολαυστική και άνετη, προσφέρουμε 
στους πελάτες μας τη δυνατότητα ενοι-
κίασης μιας ειδικής φορητής συσκευ-
ής DVD. Με τη συσκευή αυτή οι επιβά-
τες που κάθονται στα πίσω καθίσμα-
τα μπορούν κατά τη διάρκεια της δια-
δρομής να απολαμβάνουν το DVD της 
αρεσκείας τους. Η υπηρεσία αυτή είχε 
μεγαλύτερη απήχηση στα μικρά παι-
διά, που συνήθως κουράζονται από τις 
μακρινές διαδρομές. Έτσι περνούν την 
ώρα τους ευχάριστα, παρακολουθώ-
ντας παιδικές ταινίες χωρίς να απα-
σχολούν τον οδηγό με την κινητικό-
τητα και τη ζωντάνια που τα διακρί-
νει. Η συσκευή τοποθετείται στο προ-
σκέφαλο του καθίσματος του συνοδη-
γού, έχει οθόνη 7 ιντσών και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και εκτός αυτοκι-
νήτου π.χ. στο ξενοδοχείο που θα μεί-
νουν. Είναι μια καινοτομία που προω-
θεί τη Hertz ακόμη πιο μπροστά από 
τους ανταγωνιστές της, επιβεβαιώ-
νοντας για μία ακόμη φορά τη θέση 
της ως πρωτοπόρος του κλάδου στην 
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

A new service by Autohellas 
HERTZ in Greece 
To make driving more enjoyable and 
pleasant, we now offer our custom-
ers 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 ser-
vice appeals mainly to children, who 
are usually exhausted by long-dis-
tance drives. In this way, they can have 
a more pleasant time watching chil-
dren’s movies, without disturbing the 
driver with their usual energy and live-
liness. 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.

Η Hertz πρωτοπορεi και στα μεταχειρισμένα 
Με πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που ξεπερνούν τις 6.000 ετησίως από 
έναν στόλο που υπερβαίνει τα 30.000 οχήματα, σίγουρα η Hertz μπορεί να ικανο-
ποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη! Επιλέγοντας κανείς μεταχειρισμένο αυτοκίνη-
το από τη Hertz, διασφαλίζει τόσο την άριστη κατάστασή του όσο και ότι τα αυτοκίνητα 
παραδίδονται ελεγμένα και απαλλαγμένα από κάθε τεχνικό πρόβλημα σε πολύ καλές 
τιμές και δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 60 μήνες. Θα τα βρείτε στο Κέντρο 
Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων στην Παιανία Aττικής, αλλά και σε όλους τους σταθ-
μούς της Hertz ανά την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινω-
νήσετε στα τηλέφωνα: 210 664 6021, 210 626 4223.

Hertz leads the used car sector
With more than 6.000 used cars sold annually, 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 problems, 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.

Hertz.com
There’s an App for That
As the iPhone and Blackber-
ry phones become even more 
popular, Hertz introduces two 
improved ways for customers 
to find a Hertz car online. Capa-
bility for storing more custom-
er information directly on the 
phone as well as a touch screen 
for the iPhone and a point/click 
feature for the BlackBerry sets 

these phones apart and makes for a more 
convenient customer experience. 
The new Hertz.com applications for these 
phones enable customers who are Hertz 
Club members to save their names to the 
Blackberry and their member number 
to both phones. When members log into 
Hertz.com from their phones, they will no 
longer have to locate and manually enter 
their member number; that information 
will instead be automatically populated 
on the correct screen. Another brand-
new feature, available exclusively for club 
members, is the option to pick a special 
deal, also called a coupon, which is only 
available through the new phone applica-
tions. For frequent renters, there is now 
an option for saving several Favorite loca-
tions to the phone, which eliminates the 
need to look up the rental location each 
time a reservation is made. Hertz.com’s 
BlackBerry application is also able to dis-
play a specific rental location on a map, 
and the iPhone expands that feature to 
show all the Hertz locations within a spec-
ified radius, the location’s street address, 
phone number and hours of operation.

H Hertz «πετάει» στη μεγάλη οθόνη με την ταινία 
του Τζορτζ Κλούνεϊ Ραντεβού Στον Αέρα
Η Hertz συνεργάστηκε με την Paramount Pictures σε μια συμφωνία διαφημιστικής 
τοποθέτησης προϊόντος για την ταινία Ραντεβού Στον Αέρα του Τζορτζ Κλούνεϊ.  
Ο Κλούνεϊ υποδύεται έναν τακτικό ταξιδιώτη του οποίου ο απώτερος σκοπός είναι να 
συγκεντρώσει 10 εκατομμύρια αεροπορικά μίλια, ενώ σε όλη τη διάρκεια της ταινίας 
βλέπουμε τον Κλούνεϊ να μισθώνει αυτοκίνητα από τη Hertz. Η Paramount προσέγγισε 
τη Hertz προκειμένου να παρέχει χώρους γυρισμάτων, στολές, αντικείμενα και υλικό για 
την αναπαραγωγή μιας εγκατάστασης ενοικίασης αυτοκινήτων της Hertz. Συνεργάστηκαν 
διάφορα τμήματα στο Park Ridge και το OKC, καθώς και υπάλληλοι στο πεδίο, για να 
συγκεντρωθεί γρήγορα το υλικό που απαιτούνταν για την ταινία. Δημιουργήθηκαν κάρτες 
#1 Club Gold για τον χαρακτήρα του Κλούνεϊ, καθώς και τεχνητές οθόνες επιβεβαίωσης 
κράτησης από το Hertz.com και συμφωνητικά ενοικίασης, ενώ παρασχέθηκε στην 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Paramount σχετικό υλικό – χαλιά, επιγραφές, τηλέφωνα, 
ιμάντες άμεσης επιστροφής, συσκευές ανάγνωσης πιστωτικών καρτών, στολές – 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια αυθεντική εμπειρία Hertz. Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν 
στο Αεροδρόμιο Metro του Ντιτρόιτ, στο McCarran του Λας Βέγκας και στο Σεν Λούις.

Hertz soars onto the big screen with Up in the Air
Hertz collaborated with Paramount Pictures for a product placement deal in the George 
Clooney film Up in the Air. Clooney plays a frequent traveler whose ultimate goal is to 
accumulate 10 million frequent flier miles, and throughout the movie, we see Clooney’s 
character renting his cars from Hertz. Paramount approached Hertz to provide locations 
for filming, uniforms, props and material needed to recreate a Hertz rental facility. Vari-
ous departments in Park Ridge and OKC, as well as employees out in the field, worked 
together to quickly amass the material needed for the film. Club Gold cards were pro-
duced for Clooney’s character as well as ‘dummy’ Hertz.com reservation confirmation 
screen shots and rental agreements were produced, and location material – rugs, sig-
nage, counter phones, instant return belts, credit card readers, uniforms — was provided 
to Paramount’s Art Department to ensure an authentic on-air Hertz experience. Filming 
took place at Detroit Metro Airport, Las Vegas McCarran and in St. Louis.

Hertz Green Collection 
Now available in Europe
Το πρόγραμμα της Hertz Green Collection προσφέρει ένα στό-
λο από αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον, στα μεγαλύτε-
ρα σημεία της Ευρώπης, Μ. Βρετανία (αεροδρόμια Χίθροου, 
Κάτγουικ, Μάντσεστερ, Γλασκώβης), Ιταλία (αεροδρόμια Μαλ-

πένσα, Λινάτε, Φιουμιτσίνο, Τσιαμπίνο και Βενετίας), Ολλανδίας (αεροδρόμιο Σίπχολ) 
και Βέλγιο (αεροδρόμιο Βρυξελλών). Εκτός από το υβριδικό Toyota Prius διατίθενται 
προς ενοικίαση και αυτοκίνητα με πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων. Σε αυτή την κατηγο-
ρία ανήκουν τα Ford Fiesta 1,4 TDCI, FIAT Panda 1,3 MJT, Volvo V50 1,6 D, Mercedes 
A160 & A180, VW Passat 1,9 DSW, Ford Focus 1,6D κ.α. Σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα η Hertz θα λανσαριστεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, όπως έγινε και στην Αμερική. 

The Hertz Green Collection offers a range of environmental friendly fuel cars at our 
major locations in Europe. In addition where we have dual fuel hydird vehicles available, 
such as Toyota Prius, we offer guaranteed make and model reservability. The launch 
markets are UK, Italy, Netherlands and Belgium with the rest of Europe went live by the 
UK (airports Heathrow, Catwick, Manchester, Glasgow), Italy (airports Malpensa, Linate, 
Fumicino, Ciampino, Venice), Netherlands (airport Schiphol), Belgium (airport Brussels). 
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 ALEXANDROUPOLIS
	Airport	 Tel.	25510/45408

	392,	Dimokratias	Avenue	 Tel.	25510/82014	

 ATHENS
Αthens	International	Airport	«El.	Venizelos»		 Tel.	210/353	4900	

12,	Syngrou	Avenue	(Down	Town)	 Tel.	210/922	0102-3-4

Vouliagmenis	&	Meg.	Alexandrou	 Tel.	210/998	2941-3

Kifissia,	286,	Kifissias	Ave	 Tel.	210/801	0416

Kifissia (Kato Kifissia-Head office)
33,	Viltanioti	str.	 Tel.	210/800	3900

Agia Paraskevi - Athens
397,	Μesogion	Ave.		 Tel.	210/651	2423	

Peania
2nd	km	Peanias-Markopoulou	 Tel.	210/664	6021/4

Piraeus
67,	Akti	Miaouli	&	Ag.Nikolaou	str.	 Tel.	210/452	6600

 CHIOS 
Airport	 Tel.	22710/28445

Chios	Town,	36,	Egeou	Ave.	(Main	Port)	 Tel.	22710/26115

 CORFU
Airport	 Tel.	26610/33547

Main	Office,	Ethniki	Lefkimis	 Tel.	26610/38388

Acharavi	 Tel.	26630/63864

 CRETE
Heraklion
Airport	 Tel.	2810/330452

Industrial	Area	(Head	Office)	 Tel.	2810/382230

Chania
Airport	 Tel.	28210/63385

21,	Michelidaki	Str.	 Tel.	28210/40366

Rethymno
5,	Ari	Velouchioti	 Tel.	28310/26286

Agios Nikolaos
15,	Akti	I.	Koundourou	Str.	 Tel.	28410/28311

Chersonissos
8,	El.Venizelou	Str.	 Tel.	28970/22009

 IOANNINA
Airport	 Tel.	26510/27400

105,	Dodonis	str.	 Tel.	26510/44836

 KALAMATA
Airport	 Tel.	27210/69547

88,	Kanari	&	Methonis	str.	 Tel.	27210/63498	

 KARPATHOS
Matheou	str.	 Tel.	22450/29051

 KAVALA
Airport	 Tel.	25910/53320	

32,	Erythrou	Stavrou	str.	 Tel.	2510/838310

 KEFALONIA
Airport	 Tel.	26710/42142

Lassi	 Tel.	26710/24438

 KOS
Airport	 Tel.	22420/51400

46,	Vas.	Georgiou	B	Aven.	 Tel.	22420/28002	

 LARISSA
41,	Anthimou	Gazi	&	Agiou	Nikolaou	 Tel.	2410/670200/1/2	

 LESVOS (Town)
Airport		 Tel.	22510/61589

87,	Kountourioti	str.	(Main	Office)	 Tel.	22510/37355	

4,	Μ.	Goutou	str.	(Molyvos)	 Tel.	22530/72471

 MYCONOS 
Airport	 Tel.	22890/27511

Omvrodektis	(Head	office)	 Tel.	22890/27346	

 NAXOS
Chora	Naxou	(Main	Port)	 Tel.	22850/26600

 PAROS
Parikia	(MainPort)	 Tel.	22840/28113

 PATRAS
2,	Karolou	str.	 Tel.	2610/220990

 PREVEzA
Aktio	Airport		 Tel.	26820/25215

 RHODES
Airport	 Tel.	22410/82902	

14th	klm,	Rhodes-Kameirou	Ave.	(Head	Office)

(Head	Office)	 Tel.	22410/98200/3

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

 SAMOS 
Airport	 Tel.	22730/62406

Vathi,	15	Sofouli	Str.	(Main	Port)	 Tel.	22730/24771

 SANTORINI
Airport	 Tel.	22860/33670

Fira	Town,	25,	Martiou	 Tel.	22860/22221

 SKIATHOS
Frontisti	Str.	(Area	Acropolis)	 Tel.	24270/29019

  THASSOS
Limenas	(Main	Port)	 Tel.	25930/23717

 THESSALONIKI
Airport	 Tel.	2310/473952

130	Georgikis	Scholis	(Main	Office)	 Tel.	2310/476270

 HALKIDIKI
Sani	Beach	Hotel	 Tel.	23740/99400

Sani	Marina	Hotel	 Tel.	23740/31313

 VOLOS (TOwN)
90,	Iasonos	 Tel.	24210/22544	

 zAKYNTHOS
Airport	 Tel.	26950/24287

38,	Lomvardou	Str.	(Main	Port)	 Tel.	26950/45706

HERTZ LOCATIONS IN GREECE
INTERNATIONAL RESERVATIONS CENTER TEL.: (210) 626 4444, 801 11 100100

MAPS
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NORTHEAST GREECE LESVOS
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CENTRAL GREECE PELOPONNISOS
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CyCLAdES SOuTHERN AEGEAN
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CRETE
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CRETE
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ROdOS SANTORINI
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zAkINTHOS kOS
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kEfALONIA SkIATHOS
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SAmOS CORfu
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