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E D i t O r I A L

Φίλες και φίλοι,

Χιλιάδες χιλιόμετρα ακτών, αμέτρητα νησιά , πεντακάθαρα 

γαλάζια ή γαλαζοπράσινα νερά, αιωνόβια δέντρα που σε 

πολλές περιπτώσεις αγγίζουν τη θάλασσα, υπέροχα χωριά 

με ζωγραφιστά σπίτια και ασβεστωμένες πλατείες με τρα-

πεζάκια κάτω από τεράστια πλατάνια.

Μοναδικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης και ακόμα 

περισσότερα γεωγραφικής ένδειξης μερικά εκ των οποίων 

σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, 

κρόκος - το γνωστό σαφράν, κόκκινες πιπεριές, φασόλια 

γίγαντες, μαστίχα, ούζο και κρασί.

Αθλητές με Ολυμπιακά και Παγκόσμια μετάλλια, εθνικές 

ομάδες με τεράστιες διακρίσεις, άνθρωποι με μεράκι για 

δημιουργία και πάθος για ενημέρωση, νέοι υπέροχοι καλλι-

τέχνες με αστείρευτο ταλέντο και μάγειροι με έμπνευση και 

αγάπη για τα ελληνικά προϊόντα.

Αυτή είναι η χώρα που αγαπάμε, αυτά είναι τα προϊόντα 

που μας κάνουν να νιώθουμε ευλογημένοι, αυτοί είναι οι 

καλλιτέχνες που θαυμάζουμε, αυτοί και οι αθλητές που 

σηκώνουν τη σημαία μας και μας κάνουν υπερήφανους , 

αυτοί είναι οι μάγειροι που δίνουν τη μοναδική γεύση της 

κουζίνας μας στα καλύτερα πιάτα ανά τον κόσμο.

εμείς αυτούς θαυμάζουμε, αυτοί μας κάνουν να νιώθουμε 

υπερήφανοι ως  Έλληνες.

Γιατί  ακόμα και στη χειρότερη περίοδο -οικονομική και 

ηθική- υπάρχουν αυτά για τα οποία στο τέλος... 

ΑΓΑΠΑΜε ΤηΝ εΛΛΑΔΑ!

Με τις ευχές μας για καλά ταξίδια και με τη διαβεβαίωση 

ότι η δική σας εξυπηρέτηση και ασφάλεια είναι αυτοσκοπός 

για εμάς.

Hertz Autohellas

Dear Friends,

Thousands of kilometres of coastline, innumerable 

islands, crystal-clear blue or turquoise waters, perennial 

trees that in many cases touch the sea, wonderful vil-

lages with picturesque houses and whitewashed squares 

with tables under huge plane trees. 

Unique designation of origin products and many more 

geographical indication products, some of which have 

global exclusivity. olive oil, olives, cheeses, crocus – saf-

fron, red peppers, giant beans, mastic, ouzo and wine.

Athletes with olympic and International medals, 

national teams with great distinctions, people who love 

creating and have a passion for communication, won-

derful young artists with unfailing talent and chefs that 

are inspired by and love Greek products.

This is the country that we love, these are the products 

that make us feel blessed, these are the artists that we 

admire, the athletes that carry our flag and make us 

proud, the chefs that diffuse the unique flavour of our 

cuisine through the best dishes around the world.

We admire these people because they make us feel 

proud to be Greek.

Because even during the worst period – economic and 

ethical – there still remain those things for which…

WE LoVE GREECE after all.

We wish you pleasant trips and assure you that your 

service and safety is for us an end in itself.

Hertz - Autohellas 
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ΒΑΣΩ ΣΑΡΡΗ_«ΠΕΡιΠΕτΕιΑ τΗΣ ύλΗΣ – 
ΕλλΑδΑ, ΣύμΒολΑ κΑι μοΡφΕΣ»   
[Πινακοθήκη Κυκλάδων, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης]

Η Πινακοθήκη Κυκλάδων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου 
Ερμούπολης εγκαινιάζει στις 28 Αυγούστου 2010 την έκτη ατο-
μική έκθεση ζωγραφικής της Βάσως Σαρρή. Η έκθεση έχει τον 
τίτλο «Περιπέτεια της ύλης - Ελλάδα, σύμβολα και μορφές» 
και θα παρουσιαστούν έργα από τη δουλειά των 4 τελευταίων 
ετών της καλλιτέχνιδας. Στην έκθεση θα παρουσιάζονται έργα 
μικτής τεχνικής με χαρακτηριστικό την παράθεση φυσικών υλι-
κών, που μεταμορφώνονται σε μια τρισδιάστατου χώρου εικό-
να. Στην πιο πρόσφατη δουλειά της η καλλιτέχνις απασχολεί-
ται με μορφές και σύμβολα που μέσα από τη δράση των υλι-
κών, παρουσιάζουν και την περιπέτεια του Ελληνικού χώρου. 
Όπως δηλώνει η δημιουργός, «Η ύλη με περιέχει και την περι-
έχω, με καταγράφει και την καταγράφω. Είναι ο χώρος που 
μετράει το χρόνο μου και είμαι το ον που παρατηρεί την περι-
πέτειά της. Το χρώμα, η υφή, ο ήχος της, η γέυση της, είναι τα 
υλικά μου. Το Μέγα Χαος ο νόμος μου, η διαδρομή μου στα 
χέρια της, η αλήθεια της στον καμβά μου...». Η έκθεση θα φιλο-
ξενηθεί σε έναν χώρο ιδιαίτερης αισθητικής, ιδεώδες σκηνικό 
για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Βάσω 
Σαρρή γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε στο Πανεπιστή-
μιο Πατρών (Τμήμα Βιολογίας). Από το 2000 έως το 2005 σπού-
δασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (στο Δ’ Εργαστήριο), 
με καθηγητές τους Γιάννη Βαλαβανίδη και Μιχάλη Μανουσά-
κη, από όπου αποφοίτησε με άριστα.  Έχει πραγματοποιήσει 
πέντε ατομικές εκθέσεις και έχει παρουσιάσει έργα της σε πολ-
λές ομαδικές εκθέσεις.

VASO SARRI_An AdVentuRe Of mAtteR – GReece; 
SymbOlS And fORmS 
[Cyclades Gallery, Ermoupoli Municipal Cultural Centre]

The Cyclades Gallery of the Ermoupoli Municipal Cultural Cen-
tre will inaugurate the sixth personal exhibition by the artist Vaso 
Sarri on 28 August 2010. The exhibition is entitled “An adventure 
of matter – Greece; symbols and forms” and will contain sam-
ples of the artist’s work from the last four years. The exhibition 
will contain mixed technique works, characterized by the juxta-
position of natural materials that are transformed into a three-
dimensional image. In her most recent work, the artist has been 
involved with forms and symbols that present the adventure of 
the Greek territory through the action of materials. As the art-
ist herself says, “Matter contains me and I contain it, it records 
me and I record it. It is space that measures my time and I am the 
being that observes its adventure. Colour, texture, sound, taste, 
these are my materials. Great Chaos is my law, my path is in its 
hands, and its truth is on my canvas…” The exhibition will be 
hosted in a unique venue that constitutes an ideal setting for the 
implementation of cultural events. Vaso Sarri was born in Piraeus 
and studied at Patras University (Biology Department). Between 
2000 and 2005 she studied at the Athens School of Fine Arts (at 
the 4th Workshop), taught by Giannis Valavanidis and Michalis 
Manousσakis, from which she graduated with honours. She has 
completed five personal exhibitions and has contributed works to 
many group exhibitions.

28/8
16/9

UNTIL

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σωρού 14, Μαρούσι 151 25, Τηλ.: 210 6196881-2 
www.sistemaverde.gr, email: info@sistemaverde.gr
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ΑΠοΨΕ τΡΩμΕ ΣτΗΣ ιοκΑΣτΗΣ
[Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα]

Η κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» σε 
σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, που κέρδισε το θεατρικό βρα-
βείο καλύτερου νεοελληνικού έργου του Αθηνοράματος και 
το αθηναϊκό κοινό για δυο χρονιές, θα προσφέρει στο θεατρό-
φιλο κοινό όλης της χώρας ένα απολαυστικά κωμικό δείπνο, 
αλλιώτικο από κάθε άλλο που έχει γευτεί. Το «Απόψε τρώμε 
στης Ιοκάστης» είναι ένα έργο για ένα σύζυγο που ζωντανεύ-
ει, μια ζωντανή που όλοι τη νομίζουν πεθαμένη, έναν «από 
μηχανής» αλλοδαπό μπάτλερ, έναν εραστή με πολιτικές φιλο-
δοξίες, μια ανικανοποίητη μαγείρισσα με ισχυρό μητρικό 
ένστικτο κι έναν αμαρτωλό πιανίστα με αδυναμία στα παιδιά 
από το εξωτερικό. Είναι, επίσης, ένα έργο για ένα δείπνο όπου 
κανείς δεν τρώει, γιατί κανείς δε μπορεί να καταλάβει ποιος 
είναι και πού βρίσκεται, όπως όλοι μας. Ποια είναι η οικογέ-
νεια, ποια είναι η δουλειά μας, ποια είναι τα αισθήματά μας, 
ποια τα οικονομικά μας, ποια είναι η πατρίδα μας, εδώ πρώην 
Ελλάς. Κυρίως, όμως, είναι ένα έργο για την Ιοκάστη Παπα-
δάμου, μια γυναίκα που θα μπορούσε να είναι μια χαριτωμένη 
εκκεντρική αν δεν ήταν τόσο απελπισμένη, κι αν η τρικυμία 
αυτής της κολασμένης νύχτας δεν την ξέβραζε ναυαγό σ’ έναν 
κόσμο μια ιδέα αλλιώτικο απ’ αυτόν που είχε στο κεφάλι της.
Η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Φασουλή, τα σκηνικά 
της Mαργαρίτας Χατζηιωάννου, τα κοστούμια της Ντένης 
Βαχλιώτη, οι φωτισμοί της Μελίνας Μάσχα. 

dInneR At IOKAStI’S
[Tour all around Greece]

Thanks to the “Dinner at Iokasti’s”, a comedy written by Akis 
Dimou and directed by Stamatis Fasoulis, which won the theat-
rical award for best modern Greek play from Athinorama mag-
azine and the Athenian public for two years in a row, theatre-
goers throughout Greece will enjoy a decidedly comical dinner, 
unlike anything they have ever tasted before. “Dinner at Iokas-
ti’s” is a play about a husband who comes alive, a living woman 
who everyone thinks is dead, a “deus ex machina” foreign butler, 
a lover with political ambitions, a dissatisfied cook with a pow-
erful maternal instinct and a sinful pianist with a predilection 
for foreign children. It is also a play about a dinner when no-
one eats, because no-one knows who or where they are, like all 
of us. What is our family, what is our job, what do we feel, what 
are our finances, what is our homeland – here speaks the for-
mer Hellas. First and foremost, however, it is a play about Iokas-
ti Papadamou, a woman who, if not so desperate, she could have 
been a charming eccentric and had the turmoil of that fateful 
night not shipwrecked her in a world that is slightly different to 
the one she had in her head. Directed by Stamatis Fasoulis; sets 
by Margarita Chatzioannou; costumes by Denny Vlachioti; light 
effects by Melina Mascha. 

12/7

09/8UNTIL
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Η ΣτΡιΓΓλΑ Πού ΕΓιΝΕ ΑΡΝΑκι
[Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα]

«Η Στρίγγλα που έγινε αρνάκι» είναι μία από τις πρώτες 
κωμωδίες του Σαίξπηρ και από τις δημοφιλέστερες όλων των 
εποχών.  Έχει ανέβει χιλιάδες φορές στο θέατρο, σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της γης, έχει γίνει ταινία για τον κινημα-
τογράφο. Αυτό το καλοκαίρι θα ζωντανέψει πάλι στη σκη-
νή, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη, με τον ίδιο στο ρόλο του 
Πετρούκιου και τη Σμαράγδα Καρύδη στο ρόλο της Κατερί-
νας. Στη «Στρίγγλα που έγινε αρνάκι», σε αυτό το αριστούργη-
μα με την πολύ ξεχωριστή πλοκή, η ευφυΐα και η ευαισθησία 
του κειμένου, ο «πόλεμος» δυο αληθινά ερωτευμένων ανθρώ-
πων, κλέβουν σε κάθε ανέβασμα τις καρδιές των θεατών.
Με θριαμβευτή τον έρωτα, «Η Στρίγγλα που έγινε αρνάκι» 
είναι μια μεγάλη ιστορία ερωτικής εξημέρωσης, αληθινής αγά-
πης, μια κωμωδία που ο αντικατοπτρισμός της φτάνει στο 
σήμερα. Ένα έργο με μεγάλη δημοτικότητα θα ζωντανέψει στη 
σκηνή από το ζευγάρι των δυο δημοφιλών ηθοποιών, σε μια 
ξεχωριστή, αστεία, κωμική και συγκινητική παράσταση.
Μετάφραση: Μαριαλένα Κωτσάκη, Σκηνοθεσία: Θοδωρής 
Αθερίδης, Σκηνικά- Κοστούμια: Μανώλης Παντελιδάκης
Χορογραφίες: Μαρία Μανιώτη, Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας,
Ενορχήστρωση - Μουσική Διδασκαλία: Αλέξιος Πρίφτης, 
Στίχοι: Βίκυ Βολιώτη, Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Σκληρός, 
Βοηθός Ενδυματολόγος: Σεμίραμις Μοσχοβάκη

tHe tAmInG Of tHe SHReW
[Tour all around Greece]

“The taming of the shrew” is one of Shakespeare’s first comedies, 
and one of the most popular comedies of all time. It has been 
played thousands of times in theatres across the globe, and has 
also been adapted for the silver screen. This summer, it comes 
alive again on stage, directed by Thodoris Atheridis, who also 
plays Petruchio, with Smaragda Karydi as Katherina. In “The 
taming of the shrew”, this masterpiece with the unique plot, the 
intelligence and sensitivity of the text, the “war” between two 
people who are truly in love, steal the hearts of spectators in 
every version. With love conquering all in the end, “The taming 
of the shrew” is a great tale of erotic taming, of true love, a com-
edy whose ramifications ring true to this day. The very popu-
lar play will come alive on stage, with these two beloved actors, 
in a special, funny, comic and moving presentation. Transla-
tion: Marialena Kotsaki, Directed by: Thodoris Atheridis, Stage 
design – Costumes: Manolis Pantelidakis, Choreography: Maria 
Manioti, Lighting: Christos Tziogkas, Orchestration – Musical 
Teaching: Alexios Priftis, Lyrics: Vicky Volioti, Assistant Direc-
tor: Giorgos Skliros, Assistant Costumer: Semiramis Moscho-
vaki

05/7

13/9UNTIL
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Μία από τις σημαντικότερες rock μπάντες των τελευταίων 40 χρόνων, οι Jethro Tull, επιστρέφουν στην Ελλάδα, στα πλαίσια της 
φετινής παγκόσμιας περιοδείας τους. Το καταπράσινο σκηνικό του Terra Vibe θα τους εμπνεύσει για να ξυπνήσουν τους θρύλους 
του δάσους με τις rock-folk progressive μελωδίες τους, συνοδευόμενες πάντα από το πιο “heavy metal” φλάουτο του πλανήτη, που 
παίζει ο Ian Anderson -ο πρώτος μουσικός που πρόσθεσε το φλάουτο σε rock μπάντα. 
Ο ήχος των Jethro Tull είναι πολυμορφικός και καινοτόμος, ένας συνδυασμός progressive rock με blues. Με άλμπουμ όπως το Stand 
Up και Aqualung και τραγούδια όπως το “Too Old to Rock n’ Roll: Too Young To Die”, το “One Brown Mousse” και το “Heavy Hors-
es”, οι Jethro Tull είναι μέρος της rock μουσικής ιστορίας και θα το αποδείξουν για μία ακόμη φορά, στις δύο συναυλίες τους σε 
ελληνικό έδαφος.
One of the greatest rock bands of the last 40 years, Jethro Tull, returns to Greece, within the framework of this year’s global tour. 
The verdant landscape of Terra Vibe park will inspire them to awaken the legends of the forest with their rock-folk progressive 
melodies, always accompanied by the most ‘heavy metal’ flute on the planet, played by Ian Anderson – the first musician to add 
the flute to a rock band. Jethro Tull’s sounds are polymorphic and innovative, a combination of progressive rock and the blues. 
With albums such as Stand Up and Aqualung and songs like “Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Young To Die”, “One Brown Mouse” 
and “Heavy Horses”, Jethro Tull are part of rock music history and will prove their value once again, in their two concerts on 
Greek soil.

JETHRO TULL  19 July  Terra Vibe Park, Αθήνα
Terra Vibe Park, Athens

Μουσική — Music
By Rubini Diamantopoulos
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Μουσική — Music

To μεγαλύτερο μουσικό γεγονός, η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός! Οι U2 φέρνουν το 360 Tour στην Αθήνα και υπό-
σχονται ένα υπερθέαμα που δύσκολα θα μπορέι να συγκριθεί. Με ένα κυλινδρικό σύστημα βίντεο από πλέγμα οθονών 
LED και με μια ατσάλινη κατασκευή που αιωρείται 45μ. από το έδαφος, πάνω από μια τεράστια σκηνή με περιστρεφόμε-
νες γέφυρες, το γκρουπ έχει δημιουργήσει μια εμπειρία κυριολεκτικά 360 μοιρών! Η ορατότητα θα είναι άριστη από όλες 
τις πλευρές του σταδίου, ενώ το κυλινδρικό σύστημα βίντεο, η τεράστια σκηνή, οι περιστρεφόμενες γέφυρες και φυσικά οι 
ίδιοι οι U2 μετατρέπουν τη συναυλιακή εμπειρία σε ένα φαντασμαγορικό σόου. Οι λεπτομέρειες για όλες τις ημερομηνίες, 
οι πληροφορίες για τη διάθεση εισιτηρίων, καθώς και οπτικό υλικό από τη μοναδική παραγωγή και το πλάνο των θέσεων, 
είναι διαθέσιμα στο U2.com. Τη μεγάλη βραδιά θα «ανοίξουν» οι Snow Patrol, μια από τις σημαντικότερες alternative μπά-
ντες της Βόρειας Ιρλανδίας. 
The greatest musical event, the concert of the year, is here! U2 bring their 360 Tour to Athens and promise an incomparable 
super-gig. The band has created the ultimate 360-degree experience, thanks to a cylindrical video system made up of a grid 
of LED screens and a steel structure floating 45 m above the ground, over a huge stage with rotating bridges! Visibility will 
be excellent from any part of the stadium, while the cylindrical video system, the huge stage, and the rotating bridges and of 
course the band members themselves transform the U2 concert experience into an unforgettable show. Details of concert dates, 
information on tickets, as well as visual content from the unique production and the seating plan, are available at U2.com. The 
great night will be opened by Snow Patrol, one of the biggest alternative bands in Northern Ireland.

U2  03 September Ολυμπιακό Στάδιο, Αθήνα
Olympic Stadium, Athens
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Ένα από τα πιο αγαπημένα γκρουπ του ελληνικού κοινού, οι Placebo επιστέφουν στην Ελλάδα για να ικανοποιήσουν για μια 
ακόμα φορά το πιστό κοινό τους. Με έξι άλμπουμ στο ενεργητικό τους, πάνω από δώδεκα εκατομμύρια πωλήσεις και δεκαέ-
ξι χρόνια πετυχημένης καριέρας στην κορυφή των παγκόσμιων charts, η δυναμική των Placebo είναι πλέον δεδομένη. Για την 
ιστορία να πούμε ότι το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1994 στο Λονδίνο από τον Brian Molko. To 1996, κατά την ηχογράφηση 
του πρώτου τους album και μετά την αποχώρηση του drummer τους, ο Molko καλεί στο συγκρότημα τον παλιό του συνεργάτη, 
Steve Hewitt και οι τρεις τους βρίσκουν την απόλυτη χημεία. Ανανεωμένοι και με ένα βραβείο MTV για Best Alternative Act στις 
αποσκευές τους, η παρέα του Brian Molko υπόσχεται μια ακόμα αξέχαστη βραδιά. 
One of the Greek public’s favourite bands, Placebo, returns to Greece to satisfy its fans once again. With six albums in their arsenal, 
more than twelve million sales and sixteen years of a successful career at the top of the global charts, Placebo’s dynamics are a given. 
For the record, we should say that the band was created in London in 1994, by Brian Molko. In 1996, when they were recording their 
first album and after the departure of their drummer, Molko invited his former associate, Steve Hewitt, to join the band, and the 
ultimate chemistry developed between the three members. Renewed, with an MTV award for Best Alternative Act in their luggage, 
Brian Molko and his friends promise another unforgettable evening.

PLACEBO  11 September Terra Vibe Park, Αθήνα
Terra Vibe Park, Athens
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Οι Tindersticks, ένα από τα πιο αυθεντικά και χαρακτηριστικά βρετανικά indie rock συγκροτήματα, επιστρέφουν στην Ελλάδα 
στην καρδιά του Σεπτέμβρη. Το δημοφιλές συγκρότημα δημιουργήθηκε από τον Stuart Ashton Staples στο Nottingham, 
το 1991 και με την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, το 1993, με τίτλο το όνομα του συγκροτήματος, κατάφεραν να 
ανανεώσουν τον κουρασμένο ήχο του Βρετανικού rock. Η ερωτική γοητεία και ο λυρισμός των στίχων είναι σήμα κατατεθέν 
των τραγουδιών των Tindersticks, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Stuart Ashton Staples, ζωντανεύει εικόνες ερωτικές 
με ιδανικό τρόπο. Η μουσική τους είναι ατμοσφαιρική και γεμάτη εικόνες ισοροπώντας κάπου μεταξύ rock ήχου και 
αισθαντικής μελωδίας. Στις ενορχηστρώσεις των τραγουδιών τους καταφέρνουν να συνδυάζουν ηλεκτρικές κιθάρες, ντραμς 
και μπάσα με ακουστικά όργανα όπως κρούστα, μελόντικα, βιολί και τρομπέτες, δημιουργώντας έτσι τον μοναδικό ήχο τους. 
Tindersticks, one of the most authentic and characteristic British indie rock bands, return to Greece in the middle of September. 
The popular band was created by Stuart Ashton Staples in Nottingham in 1991; the release of their first album in 1993, named 
after the band itself, brought a renewal to the tired sound of British rock.  The erotic charm and lyricism of the lyrics is a trade-
mark of Tindersticks songs, while the characteristic voice of Stuart Ashton Staples brings erotic images to life in a unique way. 
Their music is atmospheric and iconic, balancing somewhere between rock sounds and sensual melodies. Their song arrange-
ments manage to combine electrical guitars, drums and bass with acoustic instruments such as percussion instruments, the 
melodica, violin and trumpet, thus creating their unique sound.

TINDERSTICKS  19 September
Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα
Lycabettus Theatre, Athens
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Ο Prince of darkness, το απόλυτο metal icon, ο αρχιερέας του metal, ο Ozzy Osbourne, επιστρέφει στη σκηνή του Terra Vibe για να 
κάνει αυτό  που ξέρει καλά: Να χαρίσει στους πιστούς οπαδούς του στιγμές απόλυτης metal συγκίνησης. Σε ένα εκρηκτικό βρά-
δυ, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πατριάρχη της rock, από τους Black Sabbath μέχρι το 
τελευταίο προσωπικό του album Scream, που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του Ozzy 
Osbourne έχει ξεκινήσει ήδη από την Τετάρτη 19 Μαΐου, οπότε όσοι πιστοί σπεύσατε! Τα πρώτα 4000 εισιτήρια γενικής εισόδου 
κοστίζουν 39€. Μετά την εξάντλησή τους η τιμή τους θα διαμορφωθεί στα 45€.
The Prince of Darkness, the ultimate metal icon, the archbishop of metal, Ozzy Osbourne, returns to the Terra Vide stage to do what 
he knows best: Offer his faithful fans moments of ultimate metal thrills. In this explosive gig, we will have the opportunity to enjoy the 
patriarch of rock’s greatest hits, from Black Sabbath to his latest personal album Scream, which will be out soon. Ticket sales for the 
Ozzy Osbourne concert have already begun (as of Wednesday, 19th May), so faithful fans should hurry! The first 4000 general entry 
tickets cost €39. After these have been sold, the price will be at €45.

OZZY OSBOURNE  25 September Terra Vibe Park, Αθήνα
Terra Vibe Park, Athens

09/9
PORCUPINE TREE + ANATHEmA   
[Technopolis, Athens]

Δύο από τα πιο αγαπημένα σχήμα-
τα των Ελλήνων μουσικόφιλων, δύο 
συγκροτήματα που έχουν από μόνα 
τους ορίσει τον προσωπικό τους ήχο, 
έρχονται για μία ξεχωριστή βραδιά 
στην Αθήνα.
Two of the favourite bands of Greek 
music-lovers, two bands that have 
defined their own personal sound, 
come to Athens for one unique night.

29/7
DImITRA GALANI, 
ELENI TSALIGOPOULOU, 
ImAm BAILDI
[Rocks Theatre, Athens]

Μια βραδιά όπου ο ηλεκτρικός ήχος 
συναντά την παράδοση και οι βαλκα-
νικοί ρυθμοί τις lounge ατμόσφαιρες.  

A night in which electrical sound 
meets tradition, and Balkan rhythms 
come together with a lounge 
atmosphere. 

17/8
SERJ TANKIAN  
[Terra Vibe Park, Athens]

O Serj Tankian, frontman των System 
of A Down, έρχεται στην Ελλάδα για 
μια μοναδική και άκρως αντισυμβατι-
κή συναυλία.
Serj Tankian, frontman of System of 
A Down, comes to Greece for a sin-
gle, entirely unconventional concert.

15/7
ONE LOVE SUmmER FESTIVAL 
[Ippikos Omilos Goudi, Athens] 

Τρία σπουδαία ονόματα της διεθνούς 
reggae, dub σκηνής με τη συνδρομή 
local heroes, έρχονται να μας ταξιδέ-
ψουν... Capleton, Gentleman, Sound 
System MAD Professor και αλλοί.

3 great names from the international 
reggae, dub scene, assisted by local 
heroes, come to entertain and enchant 
us… Capleton, Gentleman, Sound Sys-
tem MAD Profession and more…

21/7
CLUTCH & SPEEDBLOW  
[Gagarin 205, Athens] 

Μια βραδιά για όσους αρέσκονται 
στον σκληρό ήχο. 
Oι πόρτες ανοίγουν στις 21:00. 
‘Εναρξη 21:30.

A night for fans of hard sounds. 
Doors open at 9 p.m. Gig starts at 
9.30 p.m.

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

‘Eνας ζωντανός θρύλος του rock’n’roll, 
o Jerry Lee Lewis επισκέπτεται την 
χώρα μας μετά από απουσία 20 ολό-
κληρων ετών!
A living rock’n’roll legend, Jerry Lee 
Lewis, returns to Greece after an 
absence of 20 whole years!

21/7
NIKOS PORTOKALOGLOU – 
NIKOS ZIOGALAS – mANOLIS 
FAmELLOS 
[Amallieion, Athens] 

Ένα από τα πιο επιτυχημένα και παρε-
ΐστικα μουσικά προγράμματα, γεμάτο 
αμεσότητα και μουσική γενναιοδωρία.
One of the most successful and 
‘cosy’ musical programmes, very 
direct and musically generous.

IN
BR
IEF

06/9
mODA, RASTA & TIRANTA
[Koo Koo Live Music Bar, Athens]

Ο Γιώργος Μυλωνάς φωνάζει 
“liberta”! Ο Σπύρος Γραμμένος 
ψάχνεται «λίγο πριν τα τριάντα» … 
Ο Ευριπίδης Ζεμενίδης πάει  
«Νηπιαγωγείο Αργά»...
Giorgos Mylonas shouts “liberta”! 
Spyros Grammenos is trying to 
find himself “just before thirty“… 
Evripidis Zemenidis goes to 
“Kindergarten Late”…

08/9 
VAYA CON DIOS 
[TBA, Athens]

Οι Βέλγοι Vaya Con Dios, ιδιαίτερα 
αγαπημένοι του ελληνικού κοινού τη 
δεκαετία του ’90, κατηφορίζουν μετά 
από χρόνια ξανά προς τα εδώ, για μία 
μίνι ελληνική περιοδεία.

Belgian band Vaya Con Dios, partic-
ularly beloved to the Greek public in 
the ‘90s, returns to the country after 
several years, for a mini Greek tour.

14/9
EmmA SHAPPLIN   
[Lycabettus Theatre, Athens]

Ρομαντική και μυστηριώδης η 
Shapplin συνδυάζει την συναισθημα-
τική φόρτιση της όπερας με την αμε-
σότητα της pop.

Romantic and mysterious, Emma 
Shaplin combines the emotional load 
of opera with the directness of pop 
music.

17/9
AmITA mOTION TOUR ’10    
[Wall of Nations – OAKA, Athens]

Φέτος, οι Stavento με την  Ήβη Αδάμου, 
ο Μύρωνας Στρατής, οι Professional 
Sinnerz και ο Κόμης Χ, οι Μέλισσες και 
οι Decibell, υπόσχονται να εκτοξεύσουν 
τη θετική μας ενέργεια στα ύψη. 
This year, Stavento with Ivi Adamou, 
Myronas Stratis, Professional Sinnerz 
and Komis X, Melisses and Decibell, 
promise to launch our positive Energy 
to the sky. 

15/9
EDITH PIAF - ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΡΟΖ 
ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ
[Lycabettus Theatre, Athens]       
Μετά τα τρία sold out στο Μέγαρο, η 
παράσταση μύθος έρχεται ξανά στην 
Αθήνα. 
After three sold out performances at the 
Megaron, the legendary show returns 
to Athens. 

NΊκος Πορτοκάλογλου

Ιmam Baildi

Emma Shaplin

Vaya Con Dios

Stavento

15/7
17/9

Clutch
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SOTIRIS 
DANEZIS

The Global Greek Documentary Film-Maker

There is no “hoTspoT” on The planeT ThaT soTiris Danezis 
 -TogeTher wiTh The “warzone” Team- has noT TravelleD To, in orDer 

To bring back “scalDing“ images anD real evenTs ThaT make us 
quesTion whaT is going on arounD us.

 Δεν υπάρχει «θερμή» περιοχή του πλάνήτή (κυριολεκτικά κάι 
μετάφορικά), στήν οποιά Δεν εχει τάξιΔεψει ο σωτήρήσ Δάνεζήσ 

-κάι ή ομάΔά τήσ «εμπολεμήσ ζωνήσ»- γιά νά μάσ μετάφερει 
εικονεσ κάι άλήθειεσ που «κάινε» κάι νά μάσ προβλήμάτισει γιά 

άυτά που συμβάινουν γυρω μάσ.

PHOTOS > SOTIRIS DANEZIS

Πέρα από τις δυσκολίες που είναι αυτονόητες για να ολοκληρωθεί μια 
τόσο απαιτητική σειρά ταινιών ντοκιμαντέρ, βλέποντας τη δουλειά 
του, πάντα αναρωτιόμουνα και το πόσο επηρεάζει κάποιον το να ζει 

από κοντά τον ανθρώπινο πόνο, τη δυστυχία που αφήνει πίσω του ο πόλε-
μος ή οι ακραίες πολιτικές συμπεριφορές ή ακόμα και η μανία της φύσης.  
Τη δυστυχία που δεν ξεχωρίζει χρώμα, φυλή, πολιτιστικό επίπεδο και 
είναι το πιο ισοπεδωτικό συναίσθημα. Για το ντοκιμαντέρ, αλλά και για τη 
φωτογραφία και την τηλεόραση και το έργο του δημοσιογράφου γενικό-
τερα, μιλήσαμε με τον Σωτήρη Δανέζη, στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέ-
ντευξη που ακολουθεί.

_Πείτε μας λίγα λόγια για την «Eμπόλεμη Zώνη»
Η Εμπόλεμη Ζώνη δημιουργήθηκε το 2003 στην προσπάθειά μας να προσεγ-
γίσουμε θέματα και ιστορίες από όλο τον κόσμο που μοιάζουν να διαδραμα-
τίζονται στο περιθώριο της επικαιρότητας, αλλά στην πραγματικότητα είναι 
οι μικρές συνιστώσες που τη διαμορφώνουν. Θέλαμε να μιλήσουμε με την 
εικόνα, τον ήχο, τη μουσική, για τις μεγάλες αλήθειες του μικρού μας κόσμου 
με έναν τρόπο περισσότερο κινηματογραφικό και σίγουρα διαφορετικό απ’ 
αυτόν που μας είχε συνηθίσει η τηλεόραση. 
Επτά χρόνια μετά, νομίζω ότι πετύχαμε περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα-
με να φανταστούμε. Και εμείς και οι άνθρωποι του Mega, που πίστεψαν στο 
ντοκιμαντέρ ως ένα είδος εναλλακτικής ενημέρωσης, κερδίσαμε ένα μεγάλο 
στοίχημα. Με τα δεδομένα της ελληνικής τηλεοπτικής αγοράς και με χαμηλό 
προϋπολογισμό, μια χούφτα ανθρώπων σημειώσαμε πολύ σημαντικές επι-
τυχίες, όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Δημιουργήσαμε 
στην ιδιωτική τηλεόραση, μια 100% ελληνική παραγωγή, αιχμηρών-αποκα-
λυπτικών ντοκιμαντέρ με μια θεματογραφία που θα μπορούσε να είναι αντα-
γωνιστική των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων σε Ευρώπη και Αμερική.
Φέραμε στον  Έλληνα τηλεθεατή τις δικές μας εικόνες: από το εσωτερι-

Apart from the obvious difficulties of making 
such a demanding series of documentaries, in 
watching his work, I have always wondered 

how much a person is affected by experiencing human 
suffering, the misery left behind by war, a misery that 
does not make any distinctions between colour, race, 
cultural level and is the most devastating feeling. We 
spoke to Sotiris Danezis about the documentaries, and 
also photography, television and journalistic work in 
general, in a very interesting interview that is presented 
below.     

_Tell us a few words about “WarZone”
WarZone was created in 2003 in an effort to report on 
issues and stories from around the world that appear 
to be taking place in the margin of world news, but 
which actually constitute the small components that 
form the news. We wanted to use images, sounds, 
music, to talk about the great truths of our small 
world in a way that is more cinematic, and is definite-
ly unlike the one habitually offered by television. 
Seven years later, I think that we have achieved more 
than we could have imagined. Both we and the peo-
ple of MEGA who believed in the documentary as an 
alternative medium for providing information, won a 
major challenge. 
Despite the situation on the Greek TV market and 
a low budget, a small group of people has been very 
successful, not only at Greek but also at internation-

Ισλανδία, γυρίζοντας το ντοκιμαντέρ 
«Φωτιά και Πάγος» 2010 

Iceland, filming the doc «Fire and Ice» 2010

συνέντευξη — Interview
By Roula Skourogiannis
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κό της Βόρειας Κορέας, από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, από τις 
«ζούγκλες της κοκαΐνης» στην Κολομβία, από τους αντάρτες της ερήμου 
στη Σαχάρα, από την καταστροφή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου και τη 
δραστηριότητα των πετρελαϊκών εταιρειών στην Αλάσκα. Διεισδύσαμε στο 
αρχηγείο της Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ, στη δικτατορία της Βιρμανίας και 
στα οχυρά των Μαοϊκών ανταρτών στο Νεπάλ και στα άδυτα της Σικελικής 
Μαφίας, με οδηγό ένα ιστορικό στέλεχος της Κόζα Νόστρα. Βρεθήκαμε στη 
σεισμόπληκτη Αϊτή, στην πλημμυρισμένη Νέα Ορλεάνη, στο ηφαίστειο της 
Ισλανδίας που έκλεισε τον εναέριο χώρο της Ευρώπης.
Εστιάσαμε το ενδιαφέρον του νοήμονα-απαιτητικού τηλεθεατή σε σύγχρο-
να προβλήματα και ιστορίες, από διαφορετικούς λαούς και τόπους, με μια 
κοινή γλώσσα. Μια γλώσσα με δύναμη που αισθάνομαι ότι μας παρακινεί να 
μάθουμε περισσότερα για τον κόσμο που ζούμε και να πάρουμε θέση στα 
ζητήματα που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τη ζωή μας.

_Έχοντας γνωρίσει τον πόλεμο από κοντά, ποιο θεωρείτε πιο καυτό πεδίο μάχης, 
την πρώτη γραμμή ή τα μετόπισθεν, εκεί που τα πραγματικά θύματα αγωνίζονται 
για να επιβιώσουν;
Ο πόλεμος και η αγριότητά του είναι μια μορφή παραφροσύνης. Κάποιοι 
λένε ότι είναι η πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Αν αποστασι-
οποιηθείς για λίγο από τη φρίκη του, θα αντιληφθείς ότι δεν υπάρχει πρώτη 
γραμμή, ούτε μετόπισθεν, δεν υπάρχουν νικητές ή ηττημένοι. Όσοι βρίσκο-
νται εγκλωβισμένοι στη δίνη του σημαδεύονται για πάντα με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο. 
Είναι φορές που δεν λυπάμαι για το θάνατο που κουβαλάει, όσο λυπάμαι για 
αυτούς τους ζωντανούς-νεκρούς, τους θεατές του «πολιτισμένου κόσμου», 
τους διεθνείς οργανισμούς, τις πανίσχυρες κυβερνήσεις που παρατηρούν 
από απόσταση μια ανθρωπιστική καταστροφή και δεν κάνουν το παραμικρό 
για να τη σταματήσουν. Τα τελευταία χρόνια, κάθε πόλεμος μάς θυμίζει την 
αδυναμία εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, την αποτυχία της διπλωματίας, 

al level. We have created, in private television, a 100% 
Greek production of trenchant and revealing documen-
taries with themes that could compete with major tele-
vision networks in Europe and America.
We have offered Greek TV viewers our own imagery: 
from the interior of Northern Korea, the nuclear instal-
lations of Iran, the “cocaine jungles” in Colombia, 
Saharan desert guerrillas, the destruction of the Ama-
zon rainforest and the activity of oil companies in Alas-
ka. We have penetrated the Ku Klux Klan headquarters 
in the USA, the dictatorship in Burma and the strong-
holds of Maoist guerrillas in Nepal, and the inner sanc-
tums of the Sicilian Mafia, guided by one of the bosses 
of the Cosa Nostra. We travelled to earthquake-stricken 
Haiti, flooded New Orleans and the volcano in Iceland 
that caused European air space to shut down.
We focused the attention of intelligent and demand-
ing viewers on current problems and stories, about dif-
ferent peoples and lands, using a common language. A 
language with a power that, I believe, gives us the incen-
tive to learn more about the world we live in and form 
an opinion on matters affecting our lives directly or 
indirectly.

_Having seen war close up, which is the hottest 
battlefield? Is it the front line or the area behind the lines 
where the real victims are fighting for survival?
War and its savagery is a form of madness. Some say 
that it is the darkest side of human nature. If one stands 
back from the horror for a while, one realizes that there 

is neither a first line nor an area behind the lines; there 
are neither winners or losers. Those who are trapped in 
the turbulence of war are marked for ever in one way 
or another. 
There are times when I do not feel so much sad about 
the death that war brings with it, but more sad about 
the living dead, the spectators of the “civilized world”, 
the international organizations, the mighty govern-
ments that observe humanitarian disasters from a dis-
tance and do nothing to stop them. In the last few 
years, every war reminds us of the inability of applying 
international law, the failure of diplomacy, the immoral 
defence and protection of interests that govern the lives 
and futures of millions of people. 

_If you were to lose material gathered with difficulty 
and risk during a mission, what would you do? Has that 
ever happened?
It has never happened and do not even want to think 
that it could happen in the future. Alfred Hitchcock 
had said that “In feature films the director is a god; in 
documentary films God is the director”. Nobody can 
ask God to reproduce the same scenes, the same light, 
the same atmosphere or the same human narrative, in 
order to replace lost material.

_Have you ever risked your life? Has an unimaginative 
but human thought ever crossed your mind, such as: 
“Why I am doing this, why didn’t I just stick to the news 
bulletin at MEGA!”
First of all, I don’t believe that the thought of delivering 
the news is “unimaginative”. Besides, the studio is an 
exceptionally “hot war zone” that one has to cross with-
out a bulletproof vest. The slightest mistake and one is 

Κολομβία, γυρίζοντας το ντοκιμαντέρ  
«Η Ζούγκλα της Κοκαΐνης» 2006

Colombia, filming «The Cocaine Jungle» 2006

 Σικελία, στα γυρίσματα των 
ντοκιμαντέρ για την Κοζα Νοστρα
 «Γκαετάνο Γκράντο: Γεννημένος 

Μαφιόζος» και «Ομερτά»
Sicily, filming Mafia’s Documentary 2009 

την ανήθικη υπεράσπιση και προστασία συμφερόντων που ορίζουν τις ζωές 
και τις τύχες εκατομμυρίων. 

_Αν σε κάποια αποστολή σας χάνατε το υλικό που με κόπο και κίνδυνο συγκε-
ντρώσατε, τι θα κάνατε; Σας έχει συμβεί ποτέ;
Δεν μου έχει συμβεί και δεν θέλω καν να φανταστώ ότι μπορεί να μου συμ-
βεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ο Χίτσκοκ είχε πει ότι «στον κινηματογράφο ο 
σκηνοθέτης είναι θεός στο ντοκιμαντέρ, όμως, ο Θεός είναι ο σκηνοθέτης». 
Κανείς δεν μπορεί να ζητήσει από το Θεό να φέρει ξανά μπροστά του τις 
ίδιες σκηνές, το ίδιο φως, την ίδια ατμόσφαιρα ή τον ίδιο ανθρώπινο λόγο, 
για να αντικαταστήσει ένα χαμένο υλικό.

_Σας έχει συμβεί να κινδυνεύσει η ζωή σας; Κάνατε ποτέ μια πεζή, αλλά ανθρώ-
πινη σκέψη, όπως: «Τι το ήθελα και δεν καθόμουνα στο δελτίο του MEGA!»
Πρώτα απ’ όλα δεν θεωρώ ότι είναι «πεζή» η σκέψη της εκφώνησης ενός 
δελτίου. Το στούντιο άλλωστε είναι μια εξαιρετικά «καυτή εμπόλεμη ζώνη» 
την οποία αναγκάζεσαι να διασχίσεις χωρίς αλεξίσφαιρο. Το παραμικρό 
λάθος και είσαι εκτεθειμένος στα μάτια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. 
Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ήταν καλύτερο να βρισκόμουν στο γραφείο ή στο 
στούντιο.  Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί φροντίζω να μη βρεθώ 
ποτέ στη θέση εκείνη που θα κάνω τέτοιου είδους σκέψεις.
Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία αν κινδύνεψε η ζωή μου. Ο βαθμός του 
κινδύνου άλλωστε, σε μερικές από τις αποστολές μας, είναι εντελώς υποκει-
μενικός. Αν δει κανείς πώς οργανώνουμε το ταξίδι μας, τα γυρίσματα μας, 
πώς βρίσκουμε τις επαφές μας και πώς ελαχιστοποιούμε το ρίσκο, θα αντι-
ληφθεί ότι δεν πηγαίνουμε γυρεύοντας, δεν προκαλούμε την τύχη μας, δεν 
διεκδικούμε κανένα παράσημο, δεν είμαστε τόσο «γενναίοι», ώστε να κατα-
ντήσουμε «ανόητοι». 
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_Έχει αλλάξει η φιλοσοφία σας και η στάση σας απέναντι στα καθημερινά, τα 
μάταια και τα μικρά πράγματα, τώρα που έχετε συνειδητοποιήσει μέσα από τη 
δουλειά αυτή τι σημαίνει κυριολεκτικά «θέμα ζωής και θανάτου»;
Έμαθα να εκτιμώ περισσότερο αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα που τα 
θεωρούμε δεδομένα και σε κάποιες περιοχές του κόσμου είναι κάτι περισ-
σότερο από πολυτέλεια. Θα ήθελα πολύ να ξέρω αν μέσα από τη δουλειά 
μας αγγίζουμε τον θεατή κι αν αλλάζει, έστω και ελάχιστα, η δική του στά-
ση ζωής. Αυτό έχει σημασία για μένα...

_Έχετε ζήσει συγκλονιστικές στιγμές ως δημοσιογράφος. Ξεχωρίζετε κάποια ή 
κάποιες από αυτές;
Είναι τόσες πολλές, που δυσκολεύομαι να τις ξεχωρίσω, να τις απομονώ-
σω και να τις ιεραρχήσω. Η πτώση του ιρακινού καθεστώτος στη Βαγδάτη 
το 2003, η εμπειρία του Αφγανιστάν σε τρεις διαφορετικές αποστολές από 
το 2001 ως το 2006, ο πόλεμος στο Κόσοβο και η αποχώρηση των Σέρβων 
τον Ιούνιο του 1999, η τραγωδία στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρ-
κη ή στη Νοτιοανατολικό Ασία από το τσουνάμι, η καταστροφή στη σεισμό-
πληκτη Αϊτή και στη Νέα Ορλεάνη, είναι μερικές από αυτές τις στιγμές που 
πιστεύω ότι τις ζεις πρώτα ως άνθρωπος και μετά ως δημοσιογράφος.

_Τον περασμένο Ιανουάριο, βραβευτήκατε σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομάδας 

exposed to thousands of people. I have never thought 
that it would be better to be at the office or studio. Not 
for any other reason, but because I make sure I avoid 
situations that would lead me to such thoughts.
Whether I have risked my life is not particularly 
important. Anyway, the risk level in some of our mis-
sions is entirely subjective. If one sees how we make 
our travel arrangements, organise filming, find con-
tacts and how we minimise the risks, it is clear that 
we are not looking for trouble, we are not tempt-
ing our fates, we are not claiming medals, we are not 
“brave” to the point of becoming “stupid”. 

_Has your philosophy and attitude towards everyday 
life, futile and small things, changed now that you 
have realized through your work what a “matter of 
life or death” really means?
I have learnt how to appreciate simple everyday 
things that we take for granted and which, in some 
areas of the world, are more than a luxury. I would 
very much like to know whether we reach viewers 

Το μεγαλύτερο βραβείο για εμάς, ήταν 
αυτή η ελάχιστη συνεισφορά μας στη 

σεισμόπληκτη Αϊτή, με τον εντοπισμό του 
εγκλωβισμένου στα ερείπια Γουίσμοντ 

Εξάντους -δεκαπέντε μέρες μετά τον 
καταστροφικό σεισμό-  

και η διάσωσή του, λίγο αργότερα, από 
Έλληνες και Γάλλους.

For us, the biggest prize was our minimum 
contribution to earthquake-stricken Haiti, and 

finding Wismond Exandus, who remained 
trapped in the ruins for fifteen days after the 
destructive earthquake, and his rescue soon 

after, by Greek and French rescuers.

Πάνω: Μιανμάρ, γυρίζοντας το ντοκιμαντέρ «Δύο ονόματα για μια Δικτατορία» 2007
Δεξιά σελίδα: Αϊτή μετά τον σεισμό, γυρίζοντας το ντοκιμαντέρ «Το Θαύμα» 2010  
Up: Myanmar, filming the doc «Two Names for One Dictatorship» 2007
Right page: Haiti after the earthquake, filming the doc «The Miracle» 2010 
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Έμαθα να εκτιμώ περισσότερο αυτά τα απλά 
καθημερινά πράγματα που τα θεωρούμε 
δεδομένα και σε κάποιες περιοχές του κόσμου 
είναι κάτι περισσότερο από πολυτέλεια.

I have learnt how to appreciate simple everyday 
things that we take for granted and which, in 
some areas of the world, are more than a luxury.

Πάνω & δεξιά σελίδα: Αϊτή, γυρίζοντας το ντοκιμαντέρ «Ο ξάδελφος Ζακά» 2008
Up & right page: Haiti, filming the doc «Cousin Zaka» 2008 

through our work and if that changes their attitude 
towards life even a little. That is important for me…

_As a reporter, you have lived through stirring moments. 
Can you single out one or more of them?
There are so many that I have a difficulty in separat-
ing them, in isolating and putting them in hierarchical 
order. The fall of the Iraqi regime in Baghdad in 2003, 
the experience in Afghanistan through three separate 
missions between 2001 and 2006, the war in Kosovo 
and the departure of the Serbs in June 1999, the trag-
edy at the Twin Towers in New York or in South-East 
Asia caused by the tsunami, the destruction in earth-
quake-stricken Haiti and New Orleans, are just some of 
the moments that you experience firstly as a person and 
then as a reporter.

_Last January you received an award at an event 
organized by the Hellenic Rescue Team of Attica for your 
contribution to mankind through your programmes. 
How important is that recognition for you?
Any type of recognition for our work is important, 
wherever it comes from. It is like a friendly pat on the 
shoulder, which means that we did well. It is a reward 
for our hard work and the impact of our documenta-
ries upon viewers.
For us, the biggest prize was our minimum contribu-
tion to earthquake-stricken Haiti, and finding Wis-
mond Exandus, who remained trapped in the ruins for 
fifteen days after the destructive earthquake, and his 
rescue soon after, by Greek and French rescuers.

_Is photography something that you have always been 
interested in or did this arise as a need from the specific 
job? (by need I do not only mean the practical part, but 
also the need for somebody experiencing strong emotions 
to express themselves not only in words but also through 
images that are hard and unfortunately real).
Photography arose as a different medium of record-
ing and is definitely a medium of expression. In the 
beginning, images may indeed have complemented 
my notes, but very soon they became my notes, and 
even more than that. I do not know whether photogra-
phy is stronger than video, whether it is recorded more 
intensely in the mind or whether it makes people more 
aware. Nevertheless, I feel that it supplements my work 
and offers that pause that helps me to remember, feel, 
think, about a face, a scene, a moment.

_You have also presented a very interesting exhibition 
entitled “A second of silence” at the Photography 
Museum of Thessaloniki! Is it your ambition to become 
a famous photographer?
I do not have such ambitions; I am not a professional 
photographer anyway. I observe the work done by my 
friends –well-known photographers– I steal some of 
their art and try to become as good as an amateur can 

Διάσωσης Αττικής, για την προσφορά σας στον άνθρωπο μέσα από τις εκπομπές 
σας. Πόσο σημαντική ήταν για εσάς αυτή η αναγνώριση;
Σημαντική είναι κάθε είδους αναγνώριση της δουλειάς μας, απ’ όπου κι αν 
προέρχεται. Είναι σαν ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, που σημαίνει ότι τα 
πήγαμε καλά. Είναι μια επιβράβευση των κόπων μας και του αντίκτυπου 
που έχουν τα ντοκιμαντέρ μας στο θεατή.
Το μεγαλύτερο βραβείο για εμάς, ήταν αυτή η ελάχιστη συνεισφορά μας στη 
σεισμόπληκτη Αϊτή, με τον εντοπισμό του εγκλωβισμένου στα ερείπια Γου-
ίσμοντ Εξάντους -δεκαπέντε μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό- και η 
διάσωσή του, λίγο αργότερα, από  Έλληνες και Γάλλους.

_Η φωτογραφία ήταν κάτι που πάντα σας ενδιέφερε ή προέκυψε ως ανάγκη μέσα 
από τη συγκεκριμένη δουλειά; (ως ανάγκη δεν εννοώ μόνο το πρακτικό μέρος, 
αλλά και την ανάγκη να εκφραστεί κάποιος που βιώνει δυνατές συγκινήσεις, όχι 
μόνο με λόγια, αλλά και με εικόνες σκληρές και δυστυχώς πραγματικές).
Η φωτογραφία προέκυψε ως ένα διαφορετικό μέσο καταγραφής και σίγου-
ρα ένα μέσο έκφρασης. Μπορεί στην αρχή οι εικόνες να συμπλήρωναν τις 
σημειώσεις μου, πολύ γρήγορα όμως, έγιναν οι ίδιες οι σημειώσεις μου 
και κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία είναι πιο δυνατή από το 
βίντεο, αν καταγράφεται πιο έντονα στη μνήμη ή αν ευαισθητοποιεί περισ-
σότερο. Αισθάνομαι όμως, ότι ολοκληρώνει τη δουλειά μου και μου προ-
σφέρει αυτή τη χρονική παύση που με βοηθά να θυμηθώ, να νιώσω, να 
σκεφτώ, ένα πρόσωπο, μια σκηνή, μια στιγμή.
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_Κάνατε και μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, με τίτλο «Ένα δευτερόλεπτο Σιω-
πής», στο Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης! Φιλοδοξείτε να γίνετε και 
ένας διάσημος φωτογράφος;
Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες, άλλωστε δεν είμαι επαγγελματίας φωτογρά-
φος. Παρακολουθώ τη δουλειά φίλων μου -γνωστών και καταξιωμένων 
φωτογράφων- κλέβω λίγο από την τέχνη τους και προσπαθώ να γίνω όσο 
καλός μπορεί να γίνει ένας ερασιτέχνης. Από την άλλη, έχω την εντύπω-
ση ότι όσοι ασχολούμαστε με το βίντεο, βλέπουμε τη φωτογραφία ως πρό-
κληση. Θέλουμε να σταματήσουμε τις εικόνες που τρέχουν μπροστά από 
τον φακό μας και να τις κρατήσουμε ακίνητες. Το αντίθετο νομίζω ότι 
συμβαίνει με τους φωτογράφους. Κάποιοι θεωρούν εξίσου μεγάλη πρό-
κληση τη χρήση της βιντεοκάμερας. 

_Μια σειρά ταινιών ντοκιμαντέρ σαν τη δική σας –κοινωνικού περιεχομένου- 
μπορεί να ξεσηκώσει κόσμο (στην πράξη) και να αφυπνίσει συνειδήσεις;
Δεν πιστεύω ότι μια επανάσταση στις μέρες μας θα είναι ίδια με αυτές που 
διδαχθήκαμε στην ιστορία, διαβάσαμε σε βιβλία ή παρακολουθήσαμε σε 
ιστορικά ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν η επανάσταση θα έρθει από την τηλεό-
ραση ή από το διαδίκτυο. Φαντάζομαι ότι δεν θα έρθει καν από τους φτω-
χούς, τους καταπιεσμένους και τους πεινασμένους. Μάλλον, από τους 
χορτάτους θα έρθει, που δεν έχουν φάει για μια εβδομάδα... Πιστεύω ότι 

become. On the other hand, I have the impression that 
all those of us who are involved in video-making, view 
photography as a challenge. We want to stop the images 
racing past the lens and keep them motionless. I think 
that the opposite happens with photographers. Some 
believe that the use of a video camera is equally chal-
lenging. 

_Can a series of documentary films, like yours - with 
a social content – make people rebel (in practice) and 
awaken their conscience?
I do not believe that a revolution today would be the 
same as those we were taught about in history lessons, 
read about in books or watched in history documen-
taries. I do not know whether the revolution will come 
from the TV or the Internet. I suppose that it will not 
come from the poor, the repressed and the hungry. It 
will probably come from those who are used to a full 
belly, when they have not eaten for a week…   
I believe that documentaries do not only have a social 
content but also a political one. They transmit a strong 

Πάνω: Αμερική, γυρίζοντας το ντοκιμαντέρ «Οι Ιππότες της Ku Klux Klan»
Δεξιά σελίδα: Φιλιππίνες, γυρίζοντας το ντοκιμαντέρ «Ο Χορός των δολοφόνων» 2009  
Up: USA, filming the doc «The Knights of Ku Klux Klan» 2009
Right page: Philippines, filming the doc «The Dance of the Murderers» 2009 

Τα τελευταία χρόνια, κάθε πόλεμος 
μάς θυμίζει την αδυναμία εφαρμογής 

του διεθνούς δικαίου, την αποτυχία της 
διπλωματίας, την ανήθικη υπεράσπιση και 

προστασία συμφερόντων που ορίζουν τις 
ζωές και τις τύχες εκατομμυρίων. 

In the last few years, every war reminds us of 
the inability of applying international law, the 
failure of diplomacy, the immoral defence and 

protection of interests, that govern the lives 
and futures of millions of people. 

συνέντευξη — Interview
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το ντοκιμαντέρ δεν έχει μόνο κοινωνικό, αλλά και πολιτικό περιεχόμενο. 
Μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα, που μπορεί να μην κατεβάζει τον κόσμο 
στους δρόμους σίγουρα, όμως, αφυπνίζει συνειδήσεις, κάνει τον θεατή να 
σκεφτεί, προκαλεί μια συζήτηση, εντείνει τον προβληματισμό και μας καλεί 
να ξεβολευτούμε από τον καναπέ της απάθειας, που μας έχει ρίξει ο άκρα-
τος καταναλωτισμός μας και η τηλεόραση.    

_Αν γινόσασταν δάσκαλος νέων δημοσιογράφων, που θέλουν να ασχοληθούν με 
το συγκεκριμένο είδος, πώς θα τους διδάσκατε αυτό που εσείς ξέρετε καλά να 
κάνετε; Ποια μπορεί να είναι η πιο σημαντική συμβουλή προς τους μαθητές σας 
και πώς θα ξεχωρίζατε ποιος έχει το ταλέντο να κάνει αυτή τη δουλειά;
Καταρχήν αισθάνομαι ότι είμαι ακόμη μαθητής σε αυτή τη δουλειά, η οποία 
δεν έχει σταματήσει να με διδάσκει νέα πράγματα. Παράλληλα, προσπαθώ 
να μεταφέρω όσα έχω μάθει, όλα αυτά τα χρόνια, στους νεότερους συναδέλ-
φους που έχουμε στην ομάδα μας. 
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι, πέρα από τις σπουδές που έχει κάνει ο 
καθένας, το καλύτερο σχολείο, ο καλύτερος δάσκαλος βρίσκεται έξω από 
τις πανεπιστημιακές αίθουσες. Το πιο δύσκολο μάθημα αρχίζει τη στιγμή 
που προσπαθείς να βρεις το θέμα σου κι έναν τρόπο για να το προσεγ-
γίσεις, όταν ξεκινάς να καταγράφεις δεκάδες ώρες υλικού, όταν απομα-
γνητοφωνείς ατέλειωτες σελίδες συνεντεύξεων, όταν ψάχνεις ασταμάτη-
τα για εκείνη τη λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά, όταν προσπαθείς 
να επαναδομήσεις την πραγματικότητα στο μοντάζ. Δεν ξέρω αν δίνω 
καλές συμβουλές, για αυτό θα θυμηθώ τη συμβουλή που μου έδωσαν οι 
δικοί μου δάσκαλοι: Να είσαι ακριβής, να είσαι δίκαιος, να είσαι πρώτος 
στην καταγραφή ή στη μετάδοση ενός ρεπορτάζ. Με αυτή ακριβώς τη 
σειρά. Θα θυμηθώ, επίσης, την αντιπαράθεση που είχαμε στη δική μου 
σχολή για το ντοκιμαντέρ και την περίφημη δημοσιογραφική αντικειμε-
νικότητα.  Ήμουν ανάμεσα σε εκείνους που υποστήριζαν ότι τη στιγμή 
που θα τοποθετήσεις την κάμερα μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο, όταν θα 
αποφασίσεις να σταματήσεις τη λήψη, όταν θα επιλέξεις τα σημεία μιας 
συνέντευξης που πιστεύεις ότι είναι σημαντικά, τότε επεμβαίνεις στην 
καταγραφή της πραγματικότητας, την αλλοιώνεις με το προσωπικό σου 
υποκειμενικό κριτήριο και χάνεις την όποια επαφή σου με την αντικει-
μενικότητα. Αντίθετα με την είδηση, το ντοκιμαντέρ είναι η αλήθεια και 
η άποψη του δημιουργού. Κι αυτή την άποψη ένας νέος δεν θα πρέπει 
ποτέ να φοβηθεί να την εκφράσει. 

_Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση
Κι εγώ σας ευχαριστώ.

message that may not get people out onto the streets 
but does arouse awareness, make spectators think, ini-
tiate discussions, intensify questioning and invite us to 
get off the couch of apathy into which rampant con-
sumerism and television have thrown us.    

_If you were to become a teacher for young reporters 
wishing to do this kind of work, how would you teach 
them what you know to do so well? What would your 
most important advice to your students be and how 
would you identify those with talent for such work?
First of all I still feel like a student in this job, which has 
not ceased to teach me new things. At the same time, 
I am trying to transmit all that I have learnt during 
these years to my younger colleagues in the team. 
I think that we all agree that, apart from our studies, the 
best school and the best teacher is outside the univer-
sity halls. The most difficult lesson starts when you try 
to find the subject and a way to approach it; when you 
start to record dozens of hours of material; when you 
transcribe endless pages of interviews; when you look 
incessantly for that detail that will make the difference; 
when you try to restructure reality in the montage.  
I don’t know whether I am giving the right advice and 
that’s why I would like to use the advice given to me 
by my own teachers: Be precise, be fair, be the first to 
record or transmit a report. In this order precisely. 
I also remember the arguments at my school about 
documentaries and the famous reporting objectivity. 
I was one of those who believed that as long as you 
place the camera in a specific way, decide to stop film-
ing, choose the points in an interview that you believe 
are important, then you interfere in the recording of 
reality, change it with your personal subjective criterion 
and lose any contact with objectivity. In contrast with 
the news, documentaries are the reality and the opinion 
of the creator. And young people should not be afraid 
to express this opinion.  

_Thank you very much for this interesting conversation
Thank you, too.

Πάνω: Ιράν, γυρίζοντας το ντοκιμαντέρ «Πυρηνικό Ιράν» 2007  
Δεξιά σελίδα: Αφίσες από εκθέσεις φωτογραφίας του Σωτήρη Δανέζη
Up: Iran, filming the doc «Nuclear Iran» 2007 
Right page: Posters from Sotiris Danezis’ photo exhibitions

Δεν ξέρω αν δίνω καλές συμβουλές, για αυτό θα 
θυμηθώ τη συμβουλή που μου έδωσαν οι δικοί 
μου δάσκαλοι: Nα είσαι ακριβής, να είσαι δίκαιος, 
να είσαι πρώτος στην καταγραφή ή στη μετάδοση 
ενός ρεπορτάζ. Με αυτή ακριβώς τη σειρά.

I don’t know whether I am giving the right advice 
and that’s why I would like to use the advice given 
to me by my own teachers: Βe precise, be fair, be 
the first to record or transmit a report. In this 
order precisely.
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Με πεντε χρυσά Μετάλλιά στο στήθοσ στο άγώνισΜά του Μονοζυγου σε 
πεντε διάφορετικεσ διοργάνώσεισ, εινάι ο Μονάδικοσ που το εχει πετυχει σε 
πάνευρώπάϊκο επιπεδο. τον οκτώβριο θά γινει  το πάγκοσΜιο πρώτάθλήΜά 

στήν ολλάνδιά κάι στοχοσ του εινάι άκοΜή ενά χρυσο Μετάλιο. άλλά ολά άυτά 
δεν εινάι άρκετά γιά νά χώρεσουν τά ονειρά κάι τισ φιλοδοξιεσ του 27χρονου 

ενοργάνιστά. που εινάι ενά ή’ περισσοτερά χρυσά σε ολυΜπιάκουσ άγώνεσ. γιά άυτο 
κάι θά άγώνιζετάι Μεχρι τά 33 του γιά νά τά κάτάκτήσει. 

With five gold medals for the horizontal bar in his arsenal, from five different 
organizations, he is the only european athlete to have achieved this. the World 

championship With take place in holland in october and his aim is to get one more gold 
medal. but the dreams and ambitions of the 27-year-old gymnast go beyond even all this. 
What he dreams of is one or more gold medals in the olympic games. this is Why he Will 

keep competing until he is thirty-three. 

VLAsSIS 
MARAs

p a s s i o n  a n d  t a l e n t

π ά θ ο ς  &  τ α λ έ ν τ ο

PHOTOs > AlexAndrOs IOAnnIdIs
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Έ να παιδί ζωηρό που στα δύο του ανεβαίνει στην τέντα στο μπαλκό-
νι και κάνεις αιωρ+ήσεις και πηγαίνει σε όποιο δέντρο βρίσκει για να 
το ανέβει δεν θα γίνει απαραίτητα και πρωταθλητής Ευρώπης στο 

μονόζυγο. Ο Βλάσης Μάρας όμως, δεν ήταν ποτέ ένα απλά πολύ ζωηρό παι-
δί. Ήταν ένα ανήσυχο παιδί αποφασισμένο να κάνει κάτι πολύ καλά γιατί 
ήθελε να ξεχωρίσει. Να γίνει ο καλύτερος. Με όποια θυσία κι αν χρειαστεί να 
κάνει. Και η ενόργανη απαιτεί πολλές. Μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες και 
πόνους, αλλά με μετάλλια και δόξα. 
Κάθε φορά που τον συναντώ (πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 
1998 στην Αγία Πετρούπολη) εντυπωσιάζομαι από το πόσο πάθος και ταλέ-
ντο χωράει σε αυτό το μικροκαμωμένο πλάσμα. Τώρα που μεγάλωσε ξέρει 
ότι ήταν τυχερός που μπήκε στη ζωή του η ενόργανη γυμναστική γιατί αν 
δεν συνέβαινε αυτό θα ήταν άλλος ένας άνθρωπος. 
Μέχρι να σταματήσει τον πρωταθλητισμό θα προπονείται σκληρά, θα οδηγεί 
φτιαγμένα αυτοκίνητα σε αγώνες ταχύτητας και θα επιδιορθώνει ότι χαλά-
ει μέσα στο σπίτι γιατί απλά πιάνουν τα χέρια του. Και όχι μόνο για να κάνει 
ασκήσεις στο μονόζυγο. 
_Ποιος είναι ο επόμενος αγωνιστικός στόχος σου;
Ο επόμενος μεγάλος αγώνας είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα γίνει 
τον Οκτώβριο στην Ολλανδία. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση για 
ολόκληρη την Εθνική ομάδα, επειδή θα πρόκειται για το πρώτο τεστ πρό-

A lively child who swings from his home’s 
balcony canopy and climbs any tree he can 
find is not necessarily going to become the 

European horizontal bar champion. But Vlassis 
Maras was never simply a very lively child. He was 
a restless child, determined to do something very 
well, because he wanted to stand out. To be the best. 
No matter what sacrifices that took. And gymnas-
tics require many sacrifices. A life full of difficulties 
and pain, but also medals and glory. 
Every time I meet him (the first time was at the 
1998 world championship in Saint Petersburg), 
I am impressed by how much passion and talent 
can fit into such a petite person. An adult now, he 
knows that he was lucky that gymnastics became 
part of his life; if this had not happened, he would 
have been a different person. 
Until he stops competing, he will train ruthlessly, 
drive souped-up cars in races and fix anything that 
breaks in his house, simply because he’s good with 
his hands. And not only for practicing on the hori-
zontal bar. 
_What is your next competitive objective?
The next big event is the world championship, 
which will take place in Holland in October. It is a 
very important event for the entire National team, 
because it will be the first test for a place in the 2012 
Olympic Games. On a personal level, my goal will 
be to star in the horizontal bar competition, as 
always. Besides, I will have the self-confidence of a 
European champion.
_How did you become involved in gymnastics?
My parents introduced me to sports when I was 4 
or 5 years old. They were thinking of putting me 
down for either swimming lessons or gymnas-
tics, and eventually decided on the latter. Until that 
point, my family had nothing to do with the par-
ticular sport.
_Did you ever try any other sports as a child?
No, none. I was only involved in gymnastics.
_Was it something that suited you?
At the time I was too young to understand and 
choose for myself. However, I was a hyperactive 
child. I never kept still. I used to go out on the street 
and jump around all the time, climb trees… We 
had a canopy in our courtyard that was like a hori-
zontal bar. Ever since I was 2 or 3 I used to climb 
onto the metal rod and try all sorts of tricks… I 
drove my mother crazy!
_Gymnastics is a particularly demanding sport. Was 
there any time when you thought about quitting?
The thought did cross my mind a few times, when 
I was 11 or 12. This always happened just before a 
competition, because my training was more inten-
sive and I had a hard time. That was when I learned 
new exercises, which seemed dangerous. When you 

κρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Σε ατομικό επίπεδο, θα 
κατέβω για να πρωταγωνιστήσω στο μονόζυγο, όπως πάντα. Εξάλλου, θα 
έχω την αυτοπεποίθηση του πρωταθλητή Ευρώπης.
_Πώς συνέβη και ασχολήθηκες με την ενόργανη γυμναστική;
Οι γονείς μου με έβαλαν στον αθλητισμό, όταν ήμουν 4-5 ετών. Σκέφτονταν 
είτε να με στείλουν στο κολυμβητήριο είτε να με γράψουν στην ενόργανη 
και τελικά προτίμησαν το δεύτερο. Μέχρι τότε, δεν είχαμε καμία σχέση με 
το συγκεκριμένο άθλημα ως οικογένεια.
_Έτυχε να δοκιμάσεις κάποιο άλλο άθλημα στην παιδική σου ηλικία.
Όχι, κανένα. Μόνο με την ενόργανη ασχολήθηκα.
_Ήταν κάτι που σου ταίριαζε;
Τότε ήμουν πολύ μικρός για να το καταλάβω και για να επιλέξω εγώ για τον 
εαυτό μου.  Ήμουν όμως υπερκινητικό παιδί. Δεν είχα ησυχία.  Έβγαινα στο 
δρόμο και έκανα όλη την ώρα τούμπες, ανέβαινα στα δέντρα... Είχαμε και 
μία τέντα στην αυλή του σπιτιού, που έμοιαζε με μονόζυγο. Από 2-3 ετών 
ανέβαινα στο σίδερο της τέντας μόνος μου και έκανα διάφορα κόλπα... Την 
είχα τρελάνει τη μάνα μου!
_Η ενόργανη γυμναστική είναι ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα. Υπήρχε κάποια 
στιγμή που να σκέφτηκες να τα παρατήσεις;
Μου είχε περάσει αυτή η σκέψη απ’ το μυαλό μερικές φορές, όταν ήμουν 
11-12 ετών. Συνέβαινε πάντοτε την περίοδο πριν από αγώνες, επειδή η προ-
πόνηση ήταν πιο εντατική και ζοριζόμουν. Τότε μάθαινα καινούργιες ασκή-
σεις, που μου φαίνονταν επικίνδυνες.  Όταν αντιμετωπίζεις κάτι το άγνω-
στο, φοβάσαι. Μετά, όμως, ερχόταν η επιτυχία και γλυκαινόμουν.  Έλεγα «θα 
συνεχίσω για άλλον ένα χρόνο» και πήγε έτσι. Χρόνο με το χρόνο, έγινε κομ-
μάτι της ζωής μου. Μετά τα 13 μου, έπαψα να έχω τέτοιες σκέψεις.
_Ποιος ήταν ο πιο σημαντικός άνθρωπος στην αθλητική εξέλιξή σου;
Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο προπονητής μου, ο Δημήτρης Ράφτης. Με έχει 
από το 1992, από τα 9 μου χρόνια.  Όλες τις επιτυχίες, τις έχουμε χαρεί μαζί. 
Είναι πλέον κομμάτι της οικογένειάς μου, τον έχω σαν δεύτερο πατέρα μου. 
Τον πρώτο καιρό, όταν ήμουν πολύ μικρός, η σχέση μας δεν ήταν και η 
καλύτερη. Με πίεζε πολύ! Τώρα, όμως, που όλα αυτά τα κοιτάζω από από-
σταση και βλέπω τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για μένα, καταλαβαίνω ότι 
τα πάντα είχαν ένα σκοπό.
_Ακόμα και το να αλλάξεις γειτονιά ως παιδί, προκειμένου να συνεχίσεις με τον 
ίδιο προπονητή;
Ακόμα και αυτό.  Όταν ήμουν 11 ετών, ο προπονητής μου έφυγε από το 
σωματείο του Αιγάλεω όπου εργαζόταν και πήγε σε ένα σύλλογο του Περι-
στερίου. Οι γονείς μου αποφάσισαν να μετακομίσουμε στο Περιστέρι, για 
να συνεχίσω να κάνω ενόργανη μαζί του.  Ήταν μεγάλη απόφαση, αλλά την 
πήραν, παρότι ήμουν ακόμα πολύ μικρός και τίποτε δεν εξασφάλιζε ότι θα 
είχα τόσο σημαντικές διακρίσεις στο μέλλον.
_Εσένα πώς σου είχε φανεί εκείνη η μετακόμιση;
Μου είχε φανεί ως κάτι πολύ περίεργο! Δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο να 
μετακομίζει η οικογένειά σου για να συνεχίσεις να κάνεις προπόνηση με 
σωστές συνθήκες. Για μένα, ήταν σαν να πήγαινα σε άλλο κόσμο, μακριά από 
τη γειτονιά μου, τους φίλους μου... Όταν όμως είσαι γονέας θέλεις να κάνεις 
το καλύτερο για το παιδί σου.  Έτσι που βλέπω τα πράγματα τώρα, νομίζω 
ότι κι εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση τους.
_Αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει θυσίες για χάρη της ενόργανης γυμναστικής;
Έχω περάσει πολύ δύσκολες εποχές, με πολλή πίεση και προπόνηση. Ειδι-
κά όταν ήμουν μαθητής και προσπαθούσα να συνδυάζω τον αθλητισμό με 
το σχολείο.  Ήθελα να είμαι συνεπής στα μαθήματα, γιατί με ό,τι καταπιάνο-
μαι θέλω να το κάνω άψογα. Η κούραση, όμως, ήταν τόσο μεγάλη, που δεν 
γινόταν να τα κάνω όλα σωστά.  Έμενα πίσω στην ύλη του σχολείου και όταν 
μαζεύονται τέτοια κενά είναι δύσκολο να τα καλύψεις.

are faced with the unknown, you get scared. But then 
success would come, and I would enjoy that. I said to 
myself “I’ll do it for one more year”, and that’s how it 
went. Over the years, it became part of my life. After the 
age of 13, I stopped having doubts.
_Who was the most important person in your sporting 
development?
Without a doubt, it was my coach, Dimitris Raftis. I 
have been with him since 1992, since I was 9. We have 
enjoyed every success together. He is now part of my 
family, he feels like a second father to me. At first, when 
I was very young, our relationship was not the best. He 
used to push me so hard! Now, when I look back on 
everything and see what that man did for me, I under-
stand that everything happened for a reason.
_Even moving to a different neighbourhood as a child, 
so as to stay with the same coach?
Even that. When I was 11, my coach left the Egaleo 
sports club, where he used to work, and went to a dif-
ferent club in Peristeri. My parents decided to move 
to Peristeri, so I could continue my gymnastics train-
ing with him. It was a big decision, but they made it, 
although I was still very young and there were no guar-
antees that I would do so well in the future.
_What did you think of that move?
It was very strange for me! Your family moving house 
so that you can keep training under the right conditions 
was not the most common thing. For me, it was like 
moving to a different world, away from my neighbour-
hood, my friends… But when you are a parent, you 
want what’s best for your child. The way I see things 
now, I think I would have done the same thing in their 
position.
_Do you feel that you have made sacrifices for gymnas-
tics?
I have been through very difficult times, with lots of 
pressure and training. Especially when I was at school 
and trying to combine sports with my lessons. I want-
ed to be good in class, because I want to do an excel-
lent job of everything I turn my hand to. But I got so 
tired that it was impossible to do everything right. I fell 
behind at school, and when you start to have gaps like 
that, they are difficult to cover.
_How much training does your daily schedule include?
About five hours a day, every day except Sunday. This is 
training where the only opponent is yourself, since our 
sports includes very few actual competitions each year. 
We usually spend a couple of hours each morning on 
physical strengthening, so as to prepare the muscles and 
joints. In the afternoon, when the body has “warmed 
up”, we do exercises on the instruments. These are 
exercises that are prohibitive for the rest of the world, 
because they require tremendous flexibility. When I was 
younger, as a teenager, I used to spend even more time 
training, because that is the age at which you learn all 
the new exercises on the instruments. At one point I 
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Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο προπονητής 
μου, ο Δημήτρης Ράφτης. Με έχει από 
το 1992, από τα 9 μου χρόνια. Όλες τις 
επιτυχίες, τις έχουμε χαρεί μαζί. Είναι 
πλέον κομμάτι της οικογένειάς μου, 
τον έχω σαν δεύτερο πατέρα μου. 

Without a doubt, it was my coach, 
Dimitris Raftis. I have been with him 
since 1992, since I was 9. We have 
enjoyed every success together. He is 
now part of my family, he feels like a 
second father to me. 

_Πόση προπόνηση περιλαμβάνει το καθημερινό σου πρόγραμμα;
Περίπου πέντε ώρες την ημέρα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Είναι προπόνη-
ση με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό σου, γιατί στο άθλημά μας έχουμε πολύ 
λίγους αγώνες μέσα στο χρόνο. Συνήθως το πρωί αφιερώνουμε ένα δίωρο για 
σωματική ενδυνάμωση, έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι μύες και οι αρθρώ-
σεις. Το απόγευμα, όταν πια το σώμα έχει «ζεσταθεί», κάνουμε τις ασκήσεις 
στα όργανα. Πρόκειται για ασκήσεις που είναι απαγορευμένες για τον υπό-
λοιπο κόσμο, επειδή χρειάζονται πολύ μεγάλη ευλυγισία.  Όταν ήμουν μικρό-
τερος, στην εφηβεία μου, αφιέρωνα ακόμα περισσότερο χρόνο στην προπό-
νηση, επειδή σ’ εκείνη την ηλικία μαθαίνεις όλες τις νέες ασκήσεις στα όργα-
να. Είχα φτάσει να προπονούμαι μέχρι και δέκα ώρες την ημέρα.
_Είναι εφικτό να συνδυάσει κανείς τον πρωταθλητισμό με την ακαδημαϊκή 
μόρφωση;
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθείς και με τα δύο σε πολύ υψηλό επί-
πεδο. Η αξία της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντική. Το πιστεύω πραγματι-
κά. Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να θυσιάσεις ένα από τα δύο. Στην εφηβεία 
μου, είχε φανεί η κλίση μου στην ενόργανη και έμοιαζε πιο εύκολο να φτιά-
ξω κάτι για το μέλλον μου μέσα από τον αθλητισμό. Πλέον, έχω καταλάβει 
ότι πρέπει να κυνηγάς κάθε ευκαιρία στη ζωή σου. Γι’ αυτό σήμερα, που ως 
πρωταθλητής έχω μπει στα ΤΕΦΑΑ, εκτιμώ αυτήν την ευκαιρία που μου 
δίνεται και προσπαθώ να την εκμεταλλευτώ. 
_Πότε άρχισε να συνειδητοποιείς ότι μπορείς να γίνεις ξεχωριστός ως αθλητής;
Στα 14 μου, όταν πήρα το χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο, στους Βαλκανικούς 
Αγώνες.  Ήταν η πρώτη διεθνής διοργάνωση της ζωής μου και άρχισα να 
αισθάνομαι ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει.
_Απ’ όλες τις επιτυχίες σου, ποια θεωρείς σημαντικότερη; Ποια ήταν εκείνη που 
σ’ έκανε να είσαι αυτός που είσαι σήμερα;
Το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, το 2001 στη Γάν-
δη. Ξεκίνησα κατευθείαν από τα ψηλά. Ήταν η πρώτη φορά που ένας  Έλλη-
νας κέρδιζε χρυσό μετάλλιο στο θεσμό. Εκείνη η επιτυχία με καθιέρωσε.
_Το μοναδικό στοιχείο που λείπει από την καριέρα σου, είναι μία διάκριση σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι δύο συμμετοχές σου είχαν άδοξη κατάληξη. Ας ξεκινή-
σουμε από το 2004, στην Αθήνα...
Στους Ολυμπιακούς της Αθήνας έκανα μια πολύ καλή εμφάνιση στον προ-
κριματικό, αλλά αδικήθηκα. Άλλοι αθλητές, που αγωνίστηκαν λίγο αργότε-
ρα, πήραν από τους κριτές υψηλότερες βαθμολογίες χωρίς να το αξίζουν. 
Έτσι, εγώ έμεινα εκτός τελικού στο μονόζυγο.  Ήταν έγκλημα.  Έγκλημα των 
κριτών σε βάρος μου.
_Ήταν κάτι που σε πείραξε βαθιά, από ό,τι αποδείχθηκε.
Φυσικά με πείραξε.  Όταν πήραμε τους Αγώνες του 2004, είχα μόλις μπει 
στο κλιμάκιο της Εθνικής ομάδας και έκανα όνειρα ότι θα μπορούσα να 
συμμετάσχω κι εγώ.  Όσο πλησίαζε η στιγμή και είχα επιτυχίες, πείσμωνα 
περισσότερο για να τα καταφέρω σ’ αυτή τη διοργάνωση, που θα γινόταν στο 
«σπίτι» μου. Μετά από αυτά που συνέβησαν, όμως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
έπεσαν στα μάτια μου. Για μένα καταρρίφθηκε το Ολυμπιακό ιδεώδες και 
ο μύθος που χαρακτηρίζει αυτό τον θεσμό. Διαπίστωσα ότι δεν κερδίζει ο 
καλύτερος, ότι δεν τηρούνται οι κανονισμοί. 
_Εκείνο τον τελικό του μονόζυγου, από τον οποίο ήσουν απών, τον παρακολού-
θησες;
Όχι. Εκείνη την ημέρα ήμουν μέσα στο στάδιο, αλλά πριν από τον τελικό 
σηκώθηκα και έφυγα. Δεν θέλησα να τον δω ποτέ, ούτε σε βίντεο.
_Τι συνέβη τέσσερα χρόνια αργότερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, 
όπου και πάλι δεν ήρθε η επιτυχία;
Στο Πεκίνο δεν τα κατάφερα από δικό μου λάθος στην εκτέλεση των ασκή-
σεών μου.  Ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ήθελα να αποδείξω 
πολλά. Μπήκα με τη σκέψη ότι «είμαι ο καλύτερος και αυτή τη φορά δεν θα 

was training for up to ten hours a day.
_Is it possible to combine championship training with 
an academic education?
It is very, very difficult to spend time on both at a very 
high level. The value of education is tremendous. I truly 
believe this. However, at some point you have to sacri-
fice one or the other. As an adolescent, it was clear that 
I had a talent for gymnastics and it seemed easier to 
build my future through the sport. I now know that it 
is important to go after every opportunity in life. That 
is why, having earned a position – as a champion – in 
university to study Physical Education, I appreciate the 
opportunity and am trying to take advantage of it. 
_When did you start to realize that you could really 
stand out as an athlete?
At 14, when I got the gold medal for the horizontal bar 
in the Balkan Games. It was the first international event 
in my life, and I started to feel that something impor-
tant was going on.
_Of all your successes, which do you consider the most 
important? Which was the one that made you who you 
are today?
My first gold medal in a world championship, in Ghent 
in 2001. I started high up straight away. It was the first 
time a Greek won a gold medal in the history of the 
championship. That was the success that established 
me.
_The only thing missing from your career is a distinction 
in the Olympic Games. Both of your participations end-
ed badly. Let’s start with 2004, in Athens…
I made a very good appearance in the qualifiers for the 
Athens Olympics, but I was treated unfairly. Other ath-
letes who competed a little later got higher marks from 
the judges, although they didn’t deserve them. That left 
me out of the horizontal bar finals. It was a crime. A 
crime against me, committed by the judges.
_This was something that had a profound effect on 
you…
Of course it did. When we won the bid for the 2004 

Games, I had just made the National team, and I dreamt of participating in 
them. The closer the time came, and the more successes I had, the more con-
vinced I became that I would make it in this competition, that was taking place 
in my country. After everything that happened, however, the Olympic Games 
lost some of their lustre for me. The Olympic ideal and the myth that charac-
terizes this institution were shot down for me. I realized that the best don’t win, 
that the rules are not applied. 
_Did you watch that horizontal bar final that you weren’t in?
No. I was at the stadium that day, but I got up and left just before the final. I 
have never watched it, not even on video.
_What happened four years later, at the Beijing Olympics, where success passed 
you by once again?
In Beijing it was my own fault that I didn’t make it; I made mistakes in the exe-
cution of my exercises. I was in a very good shape and I wanted to prove so 
much. I went in there thinking “I’m the best and this time you won’t be able 
to throw me out of the final”. I wanted to execute my routine so well that they 
wouldn’t believe their eyes. That tactic may have been wrong… I think I over-
exerted myself, and I paid for that.
_Do you think that if you participate in the London Olympics in 2012, you will 
be liberated from the past?
I think it will be there at the back of my mind, but in every competition you try 
to put everything behind you. When I climb onto the horizontal bar, I won’t be 
thinking about the past. Otherwise, I would never have succeeded in anything. 
When you take hold of the bar, you always think of the most recent competi-
tion, especially if it hasn’t gone well. But that is where you have to press “delete” 
and do what you do best.
_Is there any athlete, in your field or in any other, who is your role model?
I wouldn’t like to mention anyone in particular, but I do admire athletes that 
endure over time. I see the best things in all of them, and try to assimilate them, 

μπορέσετε να με πετάξετε έξω από τον τελικό». 
Ήθελα να εκτελέσω τόσο καλά το πρόγραμμά μου, 
που να τους κάνω να τρίβουν τα μάτια τους. Μπο-
ρεί και να ήταν λάθος αυτή η τακτική... Νομίζω ότι 
υπερέβαλα εαυτόν και το πλήρωσα.
_Πιστεύεις ότι εάν συμμετάσχεις στους Ολυμπιακούς 
του 2012, στο Λονδίνο, θα είσαι πια απελευθερωμένος 
από το παρελθόν;
Νομίζω ότι θα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού 
μου, αλλά σε κάθε αγώνα προσπαθείς να τα αφή-
νεις όλα απ’ έξω. Την ώρα που θα ανέβω στο μονό-
ζυγο δεν θα σκέφτομαι τα παλιά. Διαφορετικά, δεν 
θα είχα πετύχει τίποτε. Όταν πιάνεις την μπάρα, 
σκέφτεσαι πάντοτε τον πιο πρόσφατο αγώνα, ειδι-
κά εάν αυτός δεν είχε πάει καλά. Εκεί, όμως, πρέ-
πει να πατήσεις «delete» και να κάνεις αυτό που 
ξέρεις να κάνεις.
_Υπάρχει κάποιος αθλητής, από το δικό σου χώρο ή 
από άλλο άθλημα, τον οποίο έχεις για πρότυπο;
Δεν θα ήθελα να αναφέρω κάποιον συγκεκριμέ-
νο, αλλά γενικά θαυμάζω τους αθλητές που έχουν 
διάρκεια στο χρόνο. Βλέπω τα καλά κομμάτια από 
καθέναν τους και προσπαθώ να τα κρατήσω, να τα 
κάνω δικά μου κι εγώ. Όταν βλέπεις τα επιτεύγμα-
τα κάποιων κορυφαίων αθλητών και αναρωτιέσαι 
«Mπορώ να καταφέρω κι εγώ κάτι τόσο σπουδαίο;», 
εκεί πρέπει να πάρεις τα ερεθίσματα για να φτά-
σεις κι εσύ όσο ψηλά μπορείς. Να το κυνηγάς μέχρι 
τέλους, να μην αφήνεις τίποτε στην τύχη.
_Το πάθος σου, εκτός γυμναστηρίου, είναι τα αυτο-
κίνητα και πρόσφατα συμμετείχες για πρώτη φορά 
σ’ έναν επίσημο αγώνα ταχύτητας, την «Ανάβαση 
Κύμης». Πώς ήταν αυτή η εμπειρία;
Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω καιρό, όχι για να 
πρωταγωνιστήσω, αλλά για να το ευχαριστηθώ. Το 
έκανα για να αποκτήσω την εμπειρία και σίγουρα 
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to make them my own. When you see the achievements 
of some top athletes you wonder “Could I do some-
thing as important as that?” that is where you get the 
incentive to climb as high as you can. To pursue your 
goals to the very end; not to leave anything at random.
_Aside from gymnastics, you also have a passion for cars 
and you recently participated for the first time in an 
official car race, the “Kymi’s Climbing”. What was that 
experience like?
It was something I had wanted to do for ages, not to 
win, but for my enjoyment. I did it for the experience 
and will definitely repeat it. I find car racing very excit-
ing. I wanted to enter the world of people who love 
speed, but who make sure that they channel this love in 
the right places, without speeding out on the streets and 
putting other drivers at risk.
_Do you also have mechanical skills?
Yes, I know quite a bit and I spend as much time as I 
can on my racing car. It is an old model, the Citroen 
AX. I’m generally good with my hands and spend time 
on tinkering. If I see something that needs fixing, I will 
spend time on it… Besides, my family is involved in 
such things, since my grandfather was a building con-
tractor. 
_What do you think you would have done with your life 
if you weren’t a gymnastics champion?
I don’t know… I never thought about it. Things just 
sort of happened. In a way, gymnastics became a pro-
fession for me. Above all, however, it is a way of life.
_Until when do you think you will be able to compete 
and star at the international level?
My goal is to continue until the Olympic Games of 
2016. I will be 33 years old then. I know that when 
I stop gymnastics I will feel like my life has stopped. 
When you are used to spending more than 20 years in 
the gym, you can’t imagine yourself doing anything dif-
ferent. That is why I want to chase my dream until I 
have squeezed every last drop out of it!
_In this year’s European championship, in Birming-
ham, England, you won your fifth gold medal in the hor-
izontal bar. In the 55 years of this institution, no other 
athlete has ever achieved this, in any of the gymnastics 
events. What do you think of this unique record?
It’s something that makes me extremely happy. I could 
never imagine such a historic success. It is the result of 
a long-standing, enduring effort. For the past decade, 
I have fought to stay at the very top level. But it is also 
something that showcases the value of Greek athletes. 
Until 1998, we did not have a single medal in a Euro-
pean gymnastics championship, and we now hold a 
record like that. 
_Obviously your journey to Birmingham is also unfor-
gettable, since you travelled almost 3,500 kilometres by 
car… 
An incredible experience… All the airports in Western 
Europe were closed because of the volcanic ash. The 
only safe way to arrive was by coach. We started in Ath-

θα το επαναλάβω. Η αγωνιστική οδήγηση με συναρπάζει.  Ήθελα να μπω κι 
εγώ στο χώρο αυτών των ανθρώπων που αγαπούν την ταχύτητα, αλλά φρο-
ντίζουν να βγάζουν την αγάπη τους εκεί που πρέπει, χωρίς να τρέχουν στο 
δρόμο εις βάρος των άλλων οδηγών.
_Έχεις και μηχανικές γνώσεις από αυτοκίνητα;
Ναι, γνωρίζω αρκετά πράγματα και ασχολούμαι όσο μπορώ με το αγωνιστι-
κό αυτοκίνητο που έχω. Είναι ένα παλιό μοντέλο, το Citroen AX. Γενικά πιά-
νουν τα χέρια μου και ασχολούμαι με μαστορέματα. Άμα δω κάτι που χρει-
άζεται φτιάξιμο, θα ασχοληθώ... Για να έρθει στο σπίτι μου ηλεκτρολόγος ή 
υδραυλικός, θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τις περισ-
σότερες από αυτές τις δουλειές, τις αναλαμβάνω εγώ. Η οικογένειά μου, 
άλλωστε, είναι μέσα στο επάγγελμα αυτό, αφού ο παππούς μου ήταν εργο-
λάβος οικοδομών.  
_Ποιο δρόμο θα είχες ακολουθήσει στη ζωή σου, αν δεν είχες γίνει πρωταθλητής 
της γυμναστικής;
Δεν ξέρω... Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Τα πράγματα ήρθαν μόνα τους. Η ενόρ-
γανη γυμναστική έγινε για μένα, κατά κάποιον τρόπο, επάγγελμα. Πάνω απ’ 
όλα, όμως, είναι τρόπος ζωής.
_Μέχρι πότε πιστεύεις ότι θα μπορείς να αγωνίζεσαι και να πρωταγωνιστείς σε 
διεθνές επίπεδο;
Ο στόχος μου είναι να συνεχίσω μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. 
Τότε θα είμαι 33 ετών. Γνωρίζω πως όταν σταματήσω την ενόργανη, όποτε 
κι αν γίνει αυτό, θα είναι σαν να σταματάει η ζωή μου.  Όταν έχεις συνηθίσει 
να είσαι επί 20 χρόνια και βάλε στο γυμναστήριο, δεν μπορείς να φανταστείς 
τον εαυτό σου να κάνει κάτι διαφορετικό. Γι’ αυτό, το διάστημα που απομέ-
νει θέλω θέλω να κυνηγήσω το όνειρό μου μέχρι την τελευταία σταγόνα!
_Στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, κατέκτη-
σες για πέμπτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο. Στην 55ετή ιστορία του 
θεσμού, κανείς άλλος αθλητής δεν είχε καταφέρει κάτι τέτοιο, σε οποιοδήποτε 
από τα όργανα της ενόργανης γυμναστικής. Πώς αντιμετωπίζεις αυτό το μοναδι-
κό ρεκόρ;
Είναι κάτι που με κάνει να πετάω στα ουράνια. Δεν θα μπορούσα ούτε να 
φανταστώ μια τέτοια ιστορική επιτυχία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας 
προσπάθειας με διάρκεια στο χρόνο. Εδώ και μια δεκαετία, παλεύω για να 
διατηρούμαι στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι, όμως, και κάτι που δείχνει την 
αξία των Ελλήνων αθλητών. Μέχρι το 1998 δεν είχαμε πάρει ούτε μετάλ-
λιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης και να που τώρα φτάσαμε σ’ ένα 
τέτοιο ρεκόρ. 
_Αξέχαστο θα σου μείνει προφανώς και το ταξίδι στο Μπέρμιγχαμ, αφού καλύ-
ψατε οδικώς απόσταση περίπου 3.500 χιλιομέτρων... 
Απίστευτη εμπειρία... Όλα τα αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης ήταν κλει-
στά, λόγω της ηφαιστειακής στάχτης. Ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε 
στα σίγουρα, ήταν με πούλμαν. Ξεκινήσαμε από Αθήνα, περάσαμε από την 
Ηγουμενίτσα στην Ανκόνα με φέρι μποτ και συνεχίσαμε από εκεί μέχρι την 
Αγγλία. Φτάσαμε έπειτα από ταξίδι 60 ωρών, μία ημέρα πριν αρχίσουν οι 
αγώνες!  Ήμασταν διαλυμένοι από την κούραση, αλλά κάναμε την πιο επιτυ-
χημένη εμφάνιση όλων των εποχών.
_Και μετά τον πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο, τι; Πλέον δεν υπάρχει άλλο φράγμα για 
να σπάσεις...
Κάθε επιτυχία με κάνει να θέλω ακόμα περισσότερο την επόμενη. Από εδώ 
και πέρα, κάθε μετάλλιο θα είναι διαφορετικό. Θα με πηγαίνει ένα βήμα 
παραπέρα. Γι’ αυτό, θέλω σ’ αυτήν την προσπάθεια να έχω μεγαλύτερη βοή-
θεια από την Πολιτεία.  Όχι μόνο εγώ, αλλά όλα τα παιδιά της ελληνικής 
ομάδας, που φέρνουν μεγάλες επιτυχίες, αξίζουν την στήριξη όλων.
_Πιστεύεις ότι στη δεκαετία μέχρι και το 2004, όταν οι Έλληνες αθλητές είχαν 
γίνει απότομα πρωταγωνιστές σε διεθνές επίπεδο, είχε αναπτυχθεί ένας «μεγα-
λοϊδεατισμός»;

Όταν πιάνεις την μπάρα, σκέφτεσαι πάντοτε 
τον πιο πρόσφατο αγώνα, ειδικά όταν αυτός 

δεν είχε πάει καλά. Εκεί, όμως, πρέπει 
να πατάς «delete» και να κάνεις αυτό 

που ξέρεις να κάνεις.

When you take hold of the bar, you always think 
of the most recent competition, especially if it 

hasn’t gone well. But that is where you have to 
press “delete” and do what you do best.



2010  On the road  4746  On the road  2010

ens, crossed from Igoumenitsa to Ancona by ferry, and 
then drove on to England. We arrived after a 60-hour 
journey, one day before the games began! We were shat-
tered, but made the most successful appearance of all 
times.
_What happens after the fifth European title? There’s no 
other boundary for you to break…
Each success makes me want the next one even more. 
From now on, every medal will be different. It will take 
me a step further. This is why I would like to have more 
help from the State in this effort. Not only for me, but 
for all the boys and girls on the national team, who earn 
great successes and deserve everyone’s support.
_Do you believe that Greek athletes became rather “big-
headed” in the decade leading to 2004, when they played 
a leading role in international sports?
I don’t think that’s how people in Greece saw it. There 
was a conviction that Greeks had become internation-
ally established in the field of sports. That wasn’t a bad 
thing, quite the opposite in fact… Up to 2004, there 
was a demand for medals, whatever event we took part 
in, in most sports. I remember being told, half-joking-
ly: “don’t bother coming back if you don’t get a med-
al”. Sports fans still want this, but the action is not there 
any more. It’s not difficult for Greek sports to get back 
on top, but the state needs to invest in it more. Simple 
people, on the other hand, are happy about our medals, 
but they also have other things to think about. Every-
one has their own problems.
_How do you see the economic and social situation in 
Greece in the past few months?
I see that people are very scared… I feel partly lucky 
to have achieved a few things at this age. If I was in the 
economic and professional situation that most of my 
peers face, I believe I would have given up. A situation 
like that keeps your morale low. It makes you unable to 
develop and improve. It’s the worst thing that can hap-
pen.
_How would you define talent?
For me, talent is being able to accept stimuli and assim-
ilate them faster than other people. Not only in sports, 
but in anything you do. I think that is the element that 
made me stand out from other children. I could under-
stand things faster and use that knowledge. It is some-
thing you have from the moment you are born. Natu-
rally, other things are also important in our sport, such 
as having the right body type. Another very important 
factor, however, is the will to go far. Your talent devel-
ops through that, in whatever you do.
_Have you met people that lacked talent but reached the 
top by relying on their hard work and dedication?
I am sure that such cases do exist, but they are not easy 
to identify. In my field, at least, there are not many peo-
ple who could achieve that. I don’t live with these peo-
ple on a daily basis, so as to know if they have talent or 
depend only on their hard work. However, there are 

Δεν νομίζω ότι το έβλεπε έτσι ο κόσμος στην Ελλάδα. Υπήρχε η πεποίθηση 
ότι οι  Έλληνες έχουν καταξιωθεί διεθνώς στο χώρο του αθλητισμού. Αυτό 
δεν ήταν κακό, κάθε άλλο... Μέχρι το 2004, υπήρχε η απαίτηση για μετάλ-
λια, σε όποια διοργάνωση κι αν συμμετείχαμε, στα περισσότερα αθλήματα. 
Θυμάμαι ότι μου έλεγαν μεταξύ σοβαρού και αστείου «Αν δεν πάρεις μετάλ-
λιο, μη γυρίσεις πίσω». Η επιθυμία αυτή υπάρχει ακόμα από τους φιλά-
θλους, αλλά δεν υπάρχει ανάλογη δράση. Δεν είναι δύσκολο να ξαναέρθει 
στα πάνω του ο ελληνικός αθλητισμός, χρειάζεται όμως να επενδύσει το 
κράτος περισσότερο σ’ αυτόν. Ο απλός κόσμος, πάλι, χαίρεται για τα μετάλ-
λιά μας, αλλά έχει και άλλα πράγματα να σκεφτεί. Ο καθένας έχει τα προ-
βλήματά του.
_Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα;
Βλέπω τον κόσμο πολύ φοβισμένο... Αισθάνομαι εν μέρει τυχερός που έχω 
καταφέρει κάποια πράγματα σ’ αυτήν την ηλικία. Αν ήμουν στην οικονο-
μική και επαγγελματική κατάσταση των περισσότερων συνομηλίκων μου, 
πιστεύω ότι θα είχα σηκώσει τα χέρια. Μια τέτοια κατάσταση σε κρατάει 
χαμηλά. Σε κάνει να μην μπορείς να αναπτυχθείς και να να γίνεις καλύτερος. 
Είναι ό,τι χειρότερο.
_Πώς θα όριζες την έννοια του ταλέντου;
Για μένα, ταλέντο είναι να μπορείς να δέχεσαι τα ερεθίσματα και να τα αφο-
μοιώνεις πιο γρήγορα από ό,τι οι άλλοι.  Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε 
οτιδήποτε κάνεις. Αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο νομίζω ότι ξεχώριζα από 
τα άλλα παιδιά. Μπορούσα να καταλαβαίνω τα πράγματα πιο γρήγορα και 
να χρησιμοποιώ αυτή τη γνώση. Είναι κάτι που το έχεις από την στιγμή που 
γεννιέσαι. Φυσικά στο άθλημά μας παίζουν ρόλο και άλλα στοιχεία, όπως το 
να έχεις τον κατάλληλο σωματότυπο. Πολύ σημαντικός παράγοντας, όμως, 
είναι επίσης η θέληση να πας ψηλά. Μέσα από αυτήν εξελίσσεται το ταλέ-
ντο σου, σε ό,τι κι αν κάνεις.
_Έχεις συναντήσει ανθρώπους που στερούνταν ταλέντου, αλλά έφτασαν στην 
κορυφή στηριζόμενοι στην εργατικότητα και την αφοσίωσή τους;
Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να τις εντο-
πίσει κανείς. Στο χώρο μου, τουλάχιστον, δεν υπάρχουν πολλοί που να μπο-
ρούν να το πετύχουν αυτό. Δεν ζω τον κάθε άνθρωπο καθημερινά, για να 
γνωρίζω σε βάθος αν έχει ταλέντο ή αν στηρίζεται μόνο στην εργατικότητά 
του. Υπάρχουν όμως αθλητές της ενόργανης που τα τελευταία 2-3 χρόνια 
έχουν παρουσιάσει τρομερή εξέλιξη, σε βαθμό που να εντυπωσιάζεσαι.
_Η ενόργανη γυμναστική είναι από τα λίγα αθλήματα που εξακολουθεί να «φέρ-
νει» μετάλλια στην Ελλάδα. Γιατί έχουν περιοριστεί τόσο πολύ οι επιτυχίες του 
ελληνικού αθλητισμού τα τελευταία χρόνια;
Επειδή έχει λιγοστέψει η οικονομική βοήθεια που προσφέρει η Πολιτεία 
στις αθλητικές ομοσπονδίες και στους ίδιους τους αθλητές. Δεν λέω να μας 
κάνουν εκατομμυριούχους. Βλέπουμε, άλλωστε, πώς είναι τα πράγματα 

 Όποιος αποδεικνύεται ότι έκανε χρήση απαγορευμένων 
ουσιών, πρέπει να στιγματίζεται. Να του τα παίρνουν 
όλα!  Ό,τι προνόμιο και όφελος είχε μέχρι τότε, να του το 
παίρνουν πίσω.

Whoever is proven to have used prohibited substances 
should be stigmatized. They should take everything 
away from them. All their privileges and benefits 
should be revoked.

γύρω μας. Πρέπει, όμως, να δίνονται κάποια κίνητρα 
σε λογικά επίπεδα, όπου πρέπει. Μέχρι το 2004, όλοι 
στήριζαν την προσπάθεια ώστε οι  Έλληνες αθλητές να 
είναι πρωταγωνιστές. Μετά, όμως, τα πάντα άλλαξαν. 
Θυμάμαι πως όταν ήμουν πολύ μικρός, πριν από το 
1992, έβλεπα τους  Έλληνες στην τηλεόραση και συνή-
θως έρχονταν τελευταίοι. Θέλουμε να ξαναφτάσουμε 
σ’ εκείνο το σημείο; Εγώ δεν το θέλω. Για μένα, το να 
μπορεί η Ελλάδα να κερδίζει στον αθλητισμό χώρες 
με πολλαπλάσιο πληθυσμό, είναι κάτι που δίνει περη-
φάνια.
_Πώς, όμως, εσείς οι εκπρόσωποι της ενόργανης εξακο-
λουθείτε να πρωταγωνιστείτε διεθνώς, αντίθετα με ό,τι 
συμβαίνει σε άλλα αθλήματα;
Επειδή γίνεται σωστή δουλειά. Επειδή αγαπάμε αυτό 
που κάνουμε και μπορούμε αποδεδειγμένα να το 
κάνουμε καλά, όπως φαίνεται εδώ και χρόνια.  Όπως 
έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας, έτσι ζητού-
με να έχουμε και την ανάλογη υποστήριξη. Για εμάς 
τους ίδιους, για τους προπονητές μας, για όλους.
_Οι παροχές της Πολιτείας περιορίστηκαν ιδιαίτερα την 
τελευταία διετία, με αφορμή κάποιες υποθέσεις ντόπινγκ. 
Δεν είναι λογικό να συνδέεται το κυνήγι των υψηλών επι-
δόσεων με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών;
Το σωστό, κατά τη γνώμη μου, είναι να τιμωρούνται 
αυτοί που πρέπει. Θα ήταν πιο δίκαιο να διατηρηθούν 
οι παροχές έως ένα βαθμό και ταυτόχρονα να γίνουν 
πραγματικά αυστηρές οι ποινές για όσους πιάνονται 
ντοπαρισμένοι.  Όποιος αποδεικνύεται ότι έκανε χρή-
ση απαγορευμένων ουσιών, πρέπει να στιγματίζεται.  
Ό,τι προνόμιο και όφελος είχε μέχρι τότε, να του το 
παίρνουν πίσω.
_Στο δικό σου χώρο υπάρχει ντόπινγκ;
Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τα φάρμακα. 
Η γυμναστική είναι «καθαρή» από τη φύση της, επειδή 
πρόκειται για άθλημα τεχνικό. Δεν είναι άθλημα δύνα-
μης ή αντοχής. Τα αναβολικά δεν έχουν να προσφέ-
ρουν καμία βοήθεια στον αθλητή της ενόργανης. 

gymnastics athletes who have developed tremendously in the past 2-3 years, 
to an impressive degree.
_Gymnastics is one of the few sports that continue to bring in the medals for 
Greece. Why have Greek sporting successes become so few and far between 
recently?
Because the financial assistance offered by the State to sports federations and 
the athletes themselves has been reduced. I’m not saying they should make 
millionaires of us. We can see how things are around us. But incentives must 
be provided on a reasonable scale, wherever necessary. Up to 2004, everyone 
supported the effort of making Greek athletes into stars. Afterwards, how-
ever, everything changed. I remember, before 1992, when I was very little, 
watching Greeks on television, and they usually used to come last. Do we 
want to get back to that point? I certainly don’t. For me, Greece being able to 
prevail over much larger countries in sports is something to be proud of.
_But how do you, the representatives of gymnastics, continue to win on an 
international basis, in contrast to what is happening in other sports?
Because things are done properly. Because we love what we do and have 
proven that we can do it well over the years. We demand things of ourselves, 
but we also demand the relevant support. For ourselves, for our coaches, for 
everyone.
_The State’s support has been seriously cut back in the last two years, because 
of some doping cases. Is it not logical that the chase for top performances be 
connected to the use of prohibited substances?
In my opinion, it is right to punish the culprits. It would be fairer to main-
tain the benefits to a degree, while also making the penalties for those caught 
on doping charges more severe. Whoever is proven to have used prohibited 
substances should be stigmatized. All their privileges and benefits should be 
revoked.
_Is there doping in your field?
We have nothing to do with drugs. Gymnastics is “clean” by nature, because 
it is a technical sport. It is not a sport of power or endurance. Steroids cannot 
offer any assistance to gymnastics athletes. 
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By Panagiotis Beltzinitis

Συνέντευξη — Interview

Ettore 
Botrini

“ΕΦΙΆΛΤΗΣ”
  ΜΕ ΧΙΟΎΜΟΡ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

A “NIGHTMARE” 
 WITH HUMOUR AND HONESTY

Direct, louD, communicative, a tv persona anD an 
excellent chef to boot. he has changeD the scenery – 
anD obtaineD major viewing figures – anD has become 
the most likeable… nightmare in the kitchen. he loves 

greece, greek proDucts anD especially his islanD, corfu.

PHOTOS > PanagIOTIS BelTzInITIS

 ΆμεΣοΣ, φωνΆκλΆΣ, επικοινωνιΆκοΣ, ιδιΆιτερΆ 
τηλεοπτικοΣ, ΆλλΆ το κυριοτερο εξΆιρετικοΣ 

μΆγειρΆΣ. εκΆνε τη διΆφορΆ – κΆι τΆ μεγΆλΆ νουμερΆ 
τηλεθεΆΣηΣ – κΆι εγινε ο πιο ΣυμπΆθηΣ… εφιΆλτηΣ 

τηΣ κουζινΆΣ. ΆγΆπΆ την ελλΆδΆ, τΆ ελληνικΆ 
προϊοντΆ κΆι ειδικΆ το νηΣι του την κερκυρΆ.



Interview — Συνέντευξη

50  On the road  2010

How did you catch the cooking “bug”? From your 
mother, your grandmother? What were your first influ-
ences?
I didn’t catch it – I was born in the kitchen. I think it 
was a genetic thing. When your father’s a cook, your 
grandmother’s a cook, your mother cooks… I remem-
ber that when I was a child, while the other kids were 
playing football with their friends, I used to play with 
my father’s assistants in kitchens, cold kitchen, hot 
kitchen, patisserie kitchen… The first time I put on a 
cook’s shirt was on the 14th of July when I was 11, on 
French liberation day; I spent 24 hours in the kitchen 
with my father’s assistants, preparing the buffet for the 
next day. Those were my toys.

Have you been influenced more by the Italian or the 
Greek cuisine? Which one do you prefer?
Club Med, where my father used to work, had a 
French cuisine with French techniques, but because he 
travelled all over the world, Morocco, Tunisia, egypt, 
greece, Spain, Sicily, Otranto in Italy, I have been 
influenced mainly by the Mediterranean. The things 
I like to make and the recipes at etrusco are culinary 
memories from our trips in the Mediterranean. That 
is our part, and I think it is the right part. 

απελευθέρωσης των Γάλλων, ήμουν 24 ώρες στην κουζίνα με τους βοη-
θούς του πατέρα μου για να ετοιμάσουμε τον μπουφέ της επόμενης ημέ-
ρας. Αυτά ήταν τα παιχνίδια μου.

_Ποια κουζίνα σε έχει επηρεάσει περισσότερο, η ιταλική ή η ελληνική; Εσύ 
ποια προτιμάς;
To Club Med που δούλευε ο πατέρας μου ήταν γαλλική κουζίνα με γαλ-
λικές τεχνικές, αλλά λόγω του ότι ταξίδευε σε όλο τον κόσμο Μαρόκο, 
Τυνησία, Αίγυπτο, Ελλάδα, Ισπανία, Σικελία, Οτράντο Ιταλίας, έχω επη-
ρεαστεί κυρίως από τη Μεσόγειο. Δηλαδή τα πράγματα που θέλω να 
φτιάχνω και οι συνταγές του Etrusco είναι γευστικές μνήμες από τα ταξί-
δια που είχαμε κάνει στη Μεσόγειο. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι το 
οποίο και θεωρώ το πιο σωστό. 

_Πόσο έχει επηρεαστεί ο χώρος της μαζικής εστίασης από την οικονομική 
κρίση; Θα μπορέσουν όσοι ασχολούνται με τη μαζική εστίαση να επιβιώσουν 
και πώς;
Έχει επηρεαστεί πολύ. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει την πόρτα 
ακόμη και των καλών εστιατορίων. Θεωρώ όμως ότι τα καλά εστιατόρια 
είναι αυτά που θα επιβιώσουν και θα βγουν νικητές από την κρίση. Απλά 
θα γίνει ένα μεγάλο ξεσκαρτάρισμα και θα φύγει η πολλή σαβούρα, οι 
δήθεν του χώρου. Για να αντέξεις την κρίση δεν είναι μόνο στο οικονο-
μικό αντίτιμο που πρέπει να κάνουμε όλοι ένα βήμα προς τα πίσω, είναι 
και η αγάπη που έχεις για αυτή τη δουλειά, πόσο θα αντέξεις, να σφίξεις 
τα δόντια και να πας μπροστά.

Εκεί, στο νησί των Φαιάκων συναντήσαμε τον βραβευμένο σεφ  
Έκτορα Μποτρίνι, ο οποίος μας άνοιξε τα χαρτιά του, αλλά 
και την κουζίνα του όμορφου εστιατορίου του, Etrusco. Μίλη-

σε για όλους και για όλα με ειλικρίνεια και χιούμορ. 

_Λίγα πράγματα για σένα: Πατέρας ιταλός, μητέρα ελληνίδα, γεννήθη-
κες εδώ ή στην Ιταλία; Πού μεγάλωσες, με ποιες μυρωδιές;
Θα είναι πολύ οξύμωρο αυτό που θα σου πω. Γεννήθηκα στην Κέρ-
κυρα, έφυγα, πήγα Ισπανία στο Puerto de Santa Maria Andalusia 
και γύρισα 6 χρονών. Παρόλο που φαίνεται περίεργο, θυμάμαι 
πιτσιρικάς που οι γονείς μου πηγαίνανε για δουλειά, δίπλα μας 
ήταν ένας ξυλουργός. Με έπαιρνε η κυρία που με πρόσεχε και 
με πήγαινε στο ξυλουργείο και θυμάμαι ρε φίλε που έτρωγα το 
σάντουιτς που έφερνε από το σπίτι του, ψωμί νοτισμένο με λάδι, 
μέσα είχε μελιτζάνες και κολοκύθια τηγανιτά με ξίδι και τορτίγια. 
Θυμάμαι τον λέγανε Γκαρόπο και το επόμενο καλοκαίρι που ξανα-
πήγα, μου έφτιαξε έναν ταύρο με ρόδες σαν καρότσι, οι γονείς μου, 
μου είχανε πάρει στολή ταυρομάχου και παίζαμε ταυρομαχίες στον 
δρόμο. 

_Το μικρόβιο της κουζίνας πώς το απέκτησες; Από τη μαμά, από τη για-
γιά; Ποιες ήταν οι πρώτες επιρροές;
Δεν το απέκτησα, γεννήθηκα στην κουζίνα.  Ήταν η συνέχεια 
νομίζω. Όταν γεννιέσαι από πατέρα μάγειρα, γιαγιά μαγείρισσα, η 
μάνα να μαγειρεύει… Εγώ θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, ενώ οι 
άλλοι παίζανε με τους φίλους τους μπάλα, εγώ έπαιζα με τους βοη-
θούς του πατέρα μου μέσα σε κουζίνες, κρύα κουζίνα, ζεστή κου-
ζίνα, ζαχαροπλαστείο. Την πρώτη φορά που φόρεσα μπλούζα 
μαγειρικής ήταν στα 11 μου χρόνια 14 Ιουλίου, στην επέτειο της 

That is where we met the award-winning chef 
ettore Botrini, who opened his heart and the 
kitchen of his beautiful restaurant, etrusco, for 

us. He spoke about everyone and everything, with hon-
esty and good humour. 

_A few things about you: An Italian father, a Greek 
mother, were you born here or in Italy? Where did you 
grow up, with what aromas?
What I’m going to tell you is a bit of an oxymoron. I 
was born in Corfu and then went to Spain, to Puerto 
de Santa Maria andalusia; I came back when I was six. 
Strange as it may seem, I remember a carpenter that 
worked next to our house when I was little. When my 
parents went to work, the lady who looked after me 
would take me to the carpentry and, boy, do I remem-
ber that sandwich he used to bring with him from 
home: bread soaked in oil, with fried aubergines and 
courgettes, vinegar and tortilla. I remember his name 
was garropo, and when I went back the next summer, 
he made me a bull on wheels, like a cart; my parents 
bought me a bullfighter’s uniform and we used to play 
bullfights on the street. 
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Θεωρώ αδιανόητο να μαγειρέψω 
οτιδήποτε χωρίς ελαιόλαδο. Eίναι 
αναντικατάστατο και πιστεύω ότι 
θα πρέπει να βρει τη θέση  που του 
αξίζει στην κουζίνα μας.

I can’t conceive of cooking anything 
without olive oil. It is irreplaceable, 
and I believe it must find the place it 
deserves in our cuisine.

_Ποια είναι τα αγαπημένα σου συστατικά που χρησιμοποιείς ως βάση στην 
κουζίνα σου, ελληνικά ή διεθνή;
Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλή και κακή κουζίνα, υπάρχουν καλοί και 
κακοί μάγειρες. Άρα τα υλικά είναι δώρο της φύσης και πρέπει να δου-
λεύουμε με αυτά. Πρέπει να τιμάμε τα υλικά που έχουμε και ποτέ ο 
μάγειρας δεν πρέπει να ξεπερνά τα υλικά του. Πρέπει να δουλεύει και να 
τα αναδεικνύει ακόμη περισσότερο.

_Άρα μπορούμε να πούμε ότι αγαπάς τα ελληνικά υλικά όπως και όλα τα 
μεσογειακά υλικά;
Κοίταξε, αγαπάω γενικά την Κέρκυρα και τα ελληνικά υλικά. Αλλά επει-
δή εδώ μεγάλωσα και επειδή έλειπα συνέχεια από την Κέρκυρα, ήμουν 
3 μήνες εδώ και 9 έξω, υπάρχει μια δυνατή σχέση με αυτό το νησί, μία 
σχέση αγάπης και μίσους, ένας έρωτας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο 
ωραία νησιά του κόσμου.

_Η τηλεόραση πώς προέκυψε στην πορεία σου; Ήθελες ανέκαθεν να ασχολη-
θείς ή ήρθε τυχαία η πρόταση του Alpha; Πόσο εύκολα αποφασίζει ένας βρα-

_How has the catering sector been affected by the eco-
nomic crisis? Will restaurateurs be able to survive, 
and if so, how?
It has been affected significantly. The economic cri-
sis has knocked on the door of even the best restau-
rants. But I do think that the good restaurants will be 
the ones that survive and emerge victorious from the 
crisis. It will simply be a great opportunity to get rid 
of some of the pretentious rubbish in the sector. In 
order to withstand the crisis, it’s not only price-wise 
that we all have to take a step back; we also have to 
prove how much we love this work, how long we can 
endure, we have to grit our teeth and move forward.

_What are your favourite ingredients, which you use 
as a basis for your dishes, Greek or international?
I don’t think there is good or bad cooking; there 
are good and bad cooks. Ingredients are a gift of 
nature and we have to work with them. We have to 
honour the ingredients we have, and a chef must 
never overtake his ingredients. He must work with 
them and showcase them.

_So could we say that you love Greek ingredients as 
much as other Mediterranean ingredients?
look, I love Corfu and greek ingredients in gen-
eral. But because I grew up here and because I was 
always away from Corfu, spending 3 months here 
and 9 abroad, I developed a strong relationship with 
this island, a love and hate relationship, a love story. 
I think of it as one of the most beautiful islands in 
the world.

_How did television come up? Did you always want to 
do it or did Alpha’s proposal come out of the blue? How 
easily does an award-winning chef decide to get into 
television?
It was a coincidence. There was a casting call for 
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«Χρειάζονται πάντα τέσσερα άτομα για να 
καρυκεύσουν μια σαλάτα. Ένα άσωτο για το 

λάδι, ένα φιλάργυρο για το ξίδι, ένα σοφό για 
το αλάτι και το πιπέρι και τέλος ένα τρελό 

για να την ανακατέψει». 
Αυτή η παροιμία μάς δίνει στοιχεία για την εκτέλεση μιας απλής vinaigrette. 

Διότι ένα εδώδιμο που είναι καλό στη σκέψη είναι καλό και στη γεύση. 

It always takes four people to season a salad. 
a libertine for the oil, a skinflint for the 

vinegar, a wise man for the salt and pepper 
and a madman to stir it all up. 
This saying tells us how to execute a simple vinaigrette. 

Food that is good in theory is also good in taste.

βευμένος σεφ να ασχοληθεί με την τηλεόραση;
Ήταν τυχαίο. Έγινε ένα casting 10-15 ανθρώπων και 
στην τύχη, θεωρώ, πήραν εμένα. Βέβαια, υπήρχαν 2-3 
άνθρωποι της παραγωγής που πίστεψαν σε μένα πραγ-
ματικά.

_Πόση σχέση έχει ο  Έκτορας που βλέπουμε στην τηλεόραση 
με τον Έκτορα που βλέπω απέναντί μου;
Στην τηλεόραση κρατιέμαι. Όπως έχεις πει και συ 
«φωνάζεις πολύ στην κουζίνα σου» (γέλια), αλλά φωνά-
ζω πάντα καλοπροαίρετα, είναι δηλαδή σαν να φωνάζει ο 
πατέρας στα παιδιά του.

_Μετά από μία επιτυχημένη σεζόν τηλεοπτικής πορείας πώς 
κρίνεις αυτό το βήμα σου;
Αναγκαίο. Μέσα από την κρίση για να επιβιώσει το 
Etrusco και όσοι έχουν σχέση με αυτό, χρειαζόταν ένας 
καινούργιος αέρας, ένας αέρας διαφήμισης πιο πολύ. 
Γιατί νομίζω θα περνούσαμε πολύ δύσκολες στιγμές.

_Το Etrusco είναι μια επιχείρηση που επιβιώνει έντιμα, αλλά 
με πολύ αιματηρές προσπάθειες;
Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε είναι ένα εστιατόριο 
που η εξέλιξή του, χρόνο με τον χρόνο, δεν κάνει βήμα-
τα, αλλά άλματα. Και αυτό γίνεται με πολύ κόπο, πολ-

λή δουλειά και αγάπη για αυτή τη δουλειά. Γιατί αν δεν 
αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κρατήσεις ένα 
μαγαζί σαν το Etrusco και να είναι βιώσιμο. 

_Πώς μπορείς να ανταγωνιστείς τους επιχειρηματίες που βρί-
σκονται στο κέντρο στην Αθήνα, ενώ το δικό σου εστιατόριο 
βρίσκεται στην Κέρκυρα;
Δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε γιατί έχουν τα 
media, αν και τώρα με την τηλεοπτική μου παρουσία 
είναι λίγο διαφορετικά. Θα σου πω κάτι πολύ βασικό να 
γελάσεις: Οι καλύτερες ομάδες στην Ιταλία για χρόνια, 
ήταν η Γιουβέντους, η Μίλαν και η  Ίντερ. Μην ξεχνάς, 
όμως, ότι και η Κάλιαρι έχει πάρει ένα πρωτάθλημα 
(γέλια).

_Τελικά διαλέγεις το «πιάνο» (εστίες) στην κουζίνα σου ή τον 
τηλεοπτικό φακό;
Το «πιάνο» στην κουζίνα μου ασυζητητί, φίλε.

_Θες να μας αποκαλύψεις κάποια μελλοντικά σου σχέδια;
Εστιατόριο στην Αθήνα, για να παίζουμε Champions League 
κι εμείς (γέλια). Γιατί είναι πολύ εύκολο για όλους να μιλά-
νε και να κρίνουνε, χωρίς να ξέρουνε τι γίνεται. Το θέμα 
είναι πόσο καλός θα είσαι, όταν παίζεις στο ίδιο επίπεδο. 
Όπως ο Μουρίνιο για παράδειγμα, είναι πολύ καλός προπο-
νητής, αλλά έχει και πολύ καλή ομάδα. Εμείς χτίζουμε μια 
πολύ καλή ομάδα με πολλούς νέους ανθρώπους και πολλές 
φρέσκες ιδέες και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Διότι 
θεωρώ ότι η εξέλιξη είναι να μπορείς να καταλάβεις που 
υστερείς, για να κάνεις μία ένεση ζωντάνιας και εμείς πρέ-

10-15 people and they chose me, I think by accident. Of 
course, there were 2-3 people in the production company 
who really believed in me.

_How close is the Ettore we see on television to the Ettore I see 
before me now?
I’m very reserved on television. as you said yourself, “you 
shout a lot in your kitchen” (laughs), but I always shout 
good-naturedly, like a father would shout at his children.

_After a successful season on television, how would you charac-
terize the effort?
necessary. For etrusco – and everyone related to it – to survive 
the crisis, we needed a new air, some new advertising. Because 
I think we would have gone through very difficult times.

_Is Etrusco a business that survives honestly, but through very 
arduous efforts?
Since the first day it opened, it has been a restaurant that has 
evolved in leaps and bounds. and that takes lots of effort, 
lots of hard work and love for that work. Because if you don’t 
love what you do, it is impossible to keep a place like etrusco 
viable. 

_How can you compete with entrepreneurs that have restau-
rants in the centre, in Athens, while your restaurant is in 
Corfu?
We can’t compete with them because they have media access, 
although things are a little different now thanks to the televi-
sion show. let me tell you something funny: For years, the best 
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 Ο ιταλικής καταγωγής, γεν-
νημένος και μεγαλωμένος 
στην Κέρκυρα Ettore Botrini 
(Έκτορας Μποτρίνι), σπούδασε 
Οργάνωση και Διοίκηση Επι-
χειρήσεων στη Σχολή Τουρι-
στικών Επαγγελμάτων. Μαθή-
τευσε από νεαρή ηλικία στην 
οικογενειακή επιχείρηση, το 
εστιατόριο Etrusco στην Κέρ-
κυρα και αργότερα στο εστια-
τόριο Louis XV-Alain Ducasse 
στο Μονακό και στο Gualtiero 
Marchesi στη Φραντσακόρτα. 
Από το 2004 ξεκίνησε συνερ-
γασία με το ξενοδοχείο Athens 
Callirhoe και από το 2007 
ανέλαβε consultant chef στο 
εστιατόριο Grand Balcon του 
ξενοδοχείου Saint George 
Lycabettus, στην Αθήνα. Από 
το 2003 βραβεύεται ανελλι-
πώς και αποσπά διακρίσεις για 
τη δημιουργικότητά του. 

 Ettore Botrini, of Italian 
parentage, was born and 
raised in Corfu and studied 
Business Organization and 
Management at the School 
of Tourism Professions. He 
was apprenticed to the family 
business, Etrusco restaurant 
in Corfu, from an early age, 
and later moved on to Louis 
XV-Alain Ducasse restaurant 
in Monaco, and Gualtiero 
Marchesi in Franciacorta. In 
2004, he started working 
with the Athens Callirhoe 
hotel, and in 2007 he became 
consultant chef at the Grand 
Balcon restaurant of the Saint 
George Lycabettus hotel 
in Athens. Since 2003, he 
has consistently received 
awards and distinctions for his 
creativity.

info
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Αγαπημένα μου υλικά είναι τα φρέσκα υλικά. Είναι 
αυτά που θα κλέψουν την παράσταση, χωρίς να 
χρειάζεται να κρύψεις τη γεύση τους. Δεν υπάρχει 
ιδανικότερη πρώτη ύλη από τα φρέσκα ψάρια ή την 
καλύτερη τομάτα της αγοράς, για παράδειγμα.

My favourite ingredients are the fresh ingredients. 
They are the ones that will steal the show, without 
you having to disguise their flavour. There is no better 
raw material than fresh fish or the best tomato on the 
market, for example.

teams in Italy were Juventus, Milan and Inter. But 
don’t forget that Cagliari has also won a champion-
ship (laughs).

_What do you prefer – playing the “piano” in your 
kitchen, or the television camera?
The “piano” in my kitchen, without a doubt, my 
friend.

_Would you tell us about some of your future plans?
a restaurant in athens, so we can play in the Cham-
pions’ League, too (laughs). It’s easy for people to talk 
and judge when they don’t know the whole story. The 
point is how good you are when you’re playing in 
the same field. Take Murinho for example, he is a 
very good coach, but he also has a very good team. 
We are building a very good team with many young 
people and many fresh ideas, and I think we will do 
very well. Because I believe that evolution means 
being able to understand your disadvantages and 
dose yourself with vibrancy; at the moment, we need 
to understand that we are at a disadvantage because 
we are outside the action. So, despite Corfu being 
very beautiful, a restaurant that can operate for only 4 
months a year is a disadvantage. 

_Since you like to use football jargon, let me ask you 
this: will the president invest in the new restaurant?
We hope the president makes some money! (laughs)

πει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι υστερούμε στο ότι είμαστε έξω 
από το κέντρο των πραγμάτων. Δηλαδή, παρόλο που είναι πολύ ωραίο να 
είσαι στην Κέρκυρα, όταν ένα εστιατόριο λειτουργεί μόνο 4 μήνες το χρό-
νο είναι μείον. 

_Εφόσον μου μίλησες με ποδοσφαιρικούς όρους θα σου κάνω την εξής ερώτη-
ση: O πρόεδρος θα βάλει λεφτά στο νέο εστιατόριο;
Ελπίζουμε ο πρόεδρος να βγάλει λεφτά! (γέλια)



By Rubini Diamantopoulos
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ΕχΕι χυθΕι πολυ μΕλάνι τά τΕλΕυτάιά 2-3 χρονιά γιά τη μονικά. τά free press 
σφάζοντάι στην ποδιά τησ γιά το ποιοσ την άνάκάλυψΕ πρώτοσ, δημοσιογράφοι 
του μουσικου τυπου σπΕyδουν νά διΕυκρινησουν μΕ κάθΕ Ευκάιριά οτι την 
ξΕρουν άπο… “πάλιά” κάι συνάδΕλφοι τησ –φτάσμΕνοι κάι μη- άπάντουν συχνά 
πυκνά σΕ ΕρώτησΕισ γιά το “κοριτσι φάινομΕνο”, στά πλάισιά συνΕντΕυξΕών που 
υποτιθΕτάι άφορουν τουσ ιδιουσ. κάι πάνώ που φάνηκΕ οτι το hype πάΕι νά 
κάτάστάλάξΕι, κυκλοφορησΕ το δΕυτΕρο άλμπουμ τησ Mονικά, μΕ τιτλο exit. 
άκολουθησΕ μιά Εκπληκτικη συνάυλιά στο θΕάτρο λυκάβηττου κάι η μονικά 
Εινάι κάι πάλι το κΕντρο του κοσμου. ΕντάξΕι, του Ελληνικου, άσ πουμΕ, 
Εννάλάκτικου, μουσικου κοσμου. 

 
A lot of ink hAs been spent on MonikA over the lAst 2-3 yeArs. free press newspApers 
fight over which wAs the first to discover her, journAlists froM the MusicAl press 
hurry to clArify, At every opportunity, thAt they know her froM “before”, And her 
colleAgues – fAMous or otherwise – often Answer questions About the “girl prodigy” 
in interviews supposedly About theMselves. And just when it seeMed like the hype wAs 
dying down, MonikA releAsed her second AlbuM, entitled exit. this wAs followed by 
An AMAzing concert At the lycAbettus theAtre, And MonikA is the centre of the world 
AgAin. okAy, the centre of the greek, let’s sAy, AlternAtive, Music world. 

there’s 
soMething 
about
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Η Μόνικα έχει επίθετο: Χριστοδούλου.  Έχει παρελ-
θόν και το σίγουρο είναι ότι έχει μέλλον. Η μουσική 
της ιστορία ξεκινάει κάπου στην Πάτρα. Και αν ανα-

ρωτιέστε τι δουλειά είχε η Μόνικα στην Πάτρα, να σας πού-
με ότι είχε μόλις ξεκινήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών στο τμήμα Επιστήμης των Υλικών όπου είχε περά-
σει. Πρώτη! Αρχικά συμμετείχε στο γκρουπ του αδερφού της, 
τους Serpentine (δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά ο αδερφός της 
κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ πρόσφατα 
με το ψευδόνυμο Lumiere Brother). Κάπως έτσι λοιπόν έγινε 
η αρχή, με συμμετοχές σε μουσικά σχήματα και με μια σελίδα 
στο myspace λίγο αργότερα όπως επιτάσει η κοινή λογική για 
τον απανταχού μουσικό ανά την υφήλιο που σέβεται τον εαυ-
τό του, η Μόνικα ξεκίνησε τόσο απλά να χτίζει τον μύθο της.
Η φήμη για μια πιτσιρίκα με μπάσα φωνή και συνθέσεις που 
σε άφηναν με ανοιχτό το στόμα, εξαπλώθηκε από στόμα σε 
στόμα και από μέιλ σε μέιλ και σύντομα δεν υπήρχε δισκο-
γραφική εταιρεία στην Ελλάδα που να μην ήθελε την υπογρα-
φή της σε συμβόλαιό της. Εκείνη, με ωριμότητα δυσανάλογη 
της ηλικίας της, έκανε τα ραντεβού της, άκουσε διάφορα που 
την άφησαν αδιάφορη και έκανε την επιλογή της. Η υπογρα-

Monika has a surname: Christodoulou. She has a past, 
and she definitely has a future.  Her musical histo-
ry starts somewhere in Patras. And if you’re wonder-

ing what Monika was doing in Patras, let us tell you that she was 
studying at the University of Patras, at the School of Materials Sci-
ence, where she was accepted when she finished high school. At 
the top of her class! 
At first, she was part of her brother’s band, Serpentine (the band 
does not exist today, but her brother recently released his first per-
sonal album, under the pseudonym Lumiere Brother). That was 
how it all started, with participations in various bands and with a 
myspace page soon after, as is logical for any self-respecting musi-
cian in the world; in this simple way, Monika started building her 
own legend.
The rumour about a girl with a deep voice and compositions that 
would leave you speechless spread from mouth to mouth and 
from inbox to inbox, and soon there was no record company in 
Greece that didn’t want her signature on one of its contracts. With 
a maturity disproportionate with her age, she went to meetings, 
heard things that left her indifferent, and eventually made her 
choice. Her signature was finally put to a contract with the logo of 
the then newly-established Archangel Music record company. At 
22, she released her debut album Avatar, and the musical (and oth-
er) Press, thirsty for “new blood”, surrendered completely to her. 
Not a single negative comment was written anywhere; in fact, the 
biggest names in the industry wrote glowing praise for the young 
woman with a talent that has known no equal in the Greek music 
industry for many years. This is followed by a shower of inter-
views, photo shoots, magazine spreads. Everyone wants a piece of 
Monika. 
The album’s first single, “Over The Hill” was played everywhere, 

on the CD players of sophisticated music journalists, in super mar-
kets, in dentists’ waiting rooms, on the radio, everywhere. Won-
derful melodies, romantic lyrics that offset clichés with depth and 
maturity, vocals worthy of world-famous artists. A bit of the Bea-
tles, a bit of Hadjidakis, influences from the guitar pop of the ‘90s. 
Monika writes songs with characteristic ease and, even before the 
dust from Avatar had settled, she claimed to have already pre-
pared her two next albums. Her record company loves her, will do 
anything she asks, and trusts her implicitly. And so they should. 
Because the kid’s got talent. 
Throughout this period, she managed to continue her studies, this 
time at the School of Mathematics in Athens, and share her time 
easily between rehearsals, algorithms and the normal life of a girl 
in her twenties.  
Meanwhile, she also began a tour to various parts of Greece, with 
sold out appearances from Grevena to Crete. She calmly and 
methodically familiarized herself with the stage, “bonded” with her 
musicians and added six more members to the band by the sum-
mer (viola, second violin, oboe, two vocalists and a saxophone), 
leaving her fans completely speechless. Her concerts are character-
ized by a religious silence from the audience, her fans watch as if 
hypnotized, and she very sincerely thanks them again and again.  
When the time came for her second album, Monika knew exact-
ly what she wanted. Although she was “accused” of an overloaded 
and pompous production, Exit appears to be justifying her choices 
on a daily basis. 
In this case, talent is a given. Perhaps, after all, the major point is 
that Monika managed to set her own terms and play the game 
with that advantage from the very beginning. For now, she is 
comfortably winning one game after the next, and time is defi-
nitely on her side.

φή της τελικά μπήκε σε συμβόλαιο με το λογότυπο της νεο-
σύστατης τότε Archangel Music. Στα 22 χρόνια της κυκλοφο-
ρεί το ντεμπούτο της Avatar και ο μουσικός (και όχι μόνο) 
Τύπος που διψάει για “νέο αίμα” της παραδίνεται άνευ όρων. 
Δεν γράφεται το παραμικρό αρνητικό σχολιο πουθενά, αντί-
θετα τα πιο βαρύγδουπα ονόματα του χώρου γράφουν διθύ-
ραμβους για τη νεαρή με το ταλέντο που όμοιό του δεν έχει 
δει η ελληνική μουσική σκηνή εδώ και πολλά χρόνια. Ακολου-
θεί καταιγισμός συνεντευξέων, φωτογραφίσεις, αφιερώματα.  
Ολοι θέλουν λίγο από τη Μόνικα. 
Το πρώτο single του δίσκου, το “Over The Hill”, ακούγεται 
παντού, στα cd players των ψαγμένων μουσικογραφιάδων, 
στα σούπερ μάρκετ, στις αίθουσες αναμονής οδοντιάτρων, 
στα ραδιόφωνα, παντού. Υπέροχες μελωδίες, ρομαντικοί στί-
χοι που ισοροπούν τις κοινοτυπίες με βάθος και ωριμότητα, 
ερμηνείες που παραπέμπουν σε φτασμένη καλλιτέχνη. Λίγο 
από Beatles, κάτι από Χατζιδάκι, επιρροές από την κιθαρι-
στική pop των ‘90s. H Μόνικα γράφει τραγούδια με χαρακτη-
ριστική ευκολία και πριν ακόμα καθίσει η σκόνη που σήκω-
σε το Avatar, εκείνη υποστηρίζει ότι έχει έτοιμα δύο ακόμα 

H Μόνικα γράφει τραγούδια με 
χαρακτηριστική ευκολία και πριν ακόμα 
καθίσει η σκόνη που σήκωσε το Avatar, 
εκείνη υποστηρίζει ότι έχει έτοιμα δύο 
ακόμα άλμπουμ. 

Monika writes songs with characteristic ease 
and, even before the dust from Avatar had 
settled, she claimed to have already prepared 
her two next albums. 
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άλμπουμ. Στην εταιρεία της την λατρεύουν, δεν της χαλάνει χατίρι και την εμπι-
στεύονται με κλειστά μάτια. 
Και καλά κάνουν. Γιατί η μικρή έχει ταλέντο. 
Όλο αυτό το διάστημα εκείνη καταφέρνει να συνεχίζει τις σπουδές της, στο Μαθη-
ματικό πλέον, στην Αθήνα, και να μοιράζει άνετα τον χρόνο της ανάμεσα σε πρόβες, 
αλγόριθμους και τη φυσιολογική ζωή μιας κοπέλας που διανύει την τρίτη δεκαε-
τία της ζωής της. Κάπου εκεί ξεκινάει και η περιοδεία της σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας με sold out εμφανίσεις από τα Γρεβενά μέχρι την Κρήτη. Εκείνη ήρεμα και 
μεθοδικά εξοικοιώνεται με τη σκηνή, “δένει” με τους μουσικούς της και μέχρι το 
καλοκαίρι προσθέτει στην μπάντα της έξι ακόμα μέλη (βιόλα, δεύτερο βιολί, όμποε, 
δύο φωνές και σαξόφωνο), αφήνωντας άφωνους όσους βρεθούν στο κοινό της. Στις 
συναυλίες της επικρατεί ευλαβική σιγή, ο κόσμος παρακολουθεί σαν υπνωτισμένος 
και εκείνη πολύ ειλικρινά ευχαριστεί ξανά και ξανά.  
Όταν έρχεται η ώρα για το δεύτερο άλμπουμ, η Μόνικα δείχνει να ξέρει ακριβώς τι 
θέλει. Αν και «κατηγορήθηκε» για υπερφορτωμένη και πομπώδη παραγωγή, το Εxit 
φαίνεται να τη δικαιώνει μέρα με τη μέρα. 
Το ταλέντο εδώ είναι δεδομένο.  Ίσως το θέμα τελικά είναι ότι η Μόνικα κατάφερε 
να θέσει τους όρους της και να παίξει το παιχνίδι απο την αρχή με αυτό το αβαντάζ. 
Προς το παρόν με άνεση κερδίζει τη μια παρτίδα μετά την άλλη και ο χρόνος είναι 
σίγουρα με το μέρος της.  

Νομίζω πως το απολαμβάνω καλύτερα αν δεν 
ενθουσιάζομαι και παράλληλα, πιστεύω πως κάτι 
θα αξίζω για να μου δίνεται, τίποτα δεν σου χαρί-
ζεται έτσι απλά. Επίσης, είναι και γεγονός ότι όλο 
αυτό δεν το επιδίωξα ποτέ. Απλά προέκυψε.
www.crackhitler.com

Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δεν μπορώ να δια-
νοηθώ ότι πέρασαν δύο χρόνια μέχρι ν’ ανοι-
γοκλείσω τα μάτια. Αυτά που έχασα δεν θα τα 
ξεχάσω ποτέ, ενώ αυτά που κερδίζω με βοη-
θούν στο να ξεφύγω από τον πάτο στον οποίο 
βρίσκομαι. LIFO

Δεν άλλαξε τίποτα με τους φίλους μου. Ευτυ-
χώς, δεν άλλαξε τίποτα μέσα μου. Θα μπορούσα 
πολύ εύκολα να παρεκτραπώ. Περιοδικό SONIK

I think that I enjoy it better if I don’t get too 
excited, but at the same time I also believe 
that I must be worth something to be getting 
this, because you never get something for 
nothing. It is also true that I never pursued all 
this. It just happened.
www.crackhitler.com

You win some, you lose some. I can’t believe 
that two years have passed in the blink of an eye. 
I will never forget what I’ve lost, while the things  
I earn help me escape the bottom I’ve hit. LIFO

Things are exactly the same with my friends. 
Thankfully, nothing’s changed inside me. I could 
very easily lose it. SONIK magazine
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Στις συναυλίες της επικρατεί ευλαβική σιγή, ο κόσμος 
παρακολουθεί σαν υπνωτισμένος και εκείνη πολύ ειλικρινά 
ευχαριστεί ξανά και ξανά.

Her concerts are characterized by a religious silence from 
the audience, her fans watch as if hypnotized, and she very 
sincerely thanks them again and again.  
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LESVOS
  thE aLtErnatiVE iSLand

Ταξίδι — Travel
By Valia Barbatiotis

Η Λέσβος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της χώρας 
και έχει έναν «αέρα» εντελώς διαφορετικό από ότι 
έχουμε συνηθίσει στα υπόλοιπα ελληνικά νησιά του 

Αιγαίου και του Ιονίου. Πρωτεύουσά της η Μυτιλήνη, όπως 
άλλωστε πολύ συχνά λέμε και εξαρχής το νησί. Από τη Σαπ-
φώ στον Οδυσσέα Ελύτη, στον Θεόφιλο και στον Μυριβήλη, 
από την αρχαιότητα μέχρι και τα νεότερα χρόνια της ελλη-
νικής ιστορίας, η Λέσβος ακολουθεί μία τεράστια παράδοση 
που έχει να κάνει με τις τέχνες, την ποίηση, τη ζωγραφική.  
Όταν θα αρχίσετε να ξεναγείστε στο νησί, θα αντιληφθείτε ότι 
σίγουρα είναι ένα νησί που μπορεί και εμπνέει κάθε καλλιτε-
χνική φύση.
Η Μυτιλήνη είναι και η πρώτη μας πρόταση για βόλτα. Γραφι-
κή με φανταστικά νεοκλασικά κτήρια 17ου, 18ου και 19ου αιώ-
να να βρίσκονται διασκορπισμένα παντού και να πλαισιώνουν 
ένα λιμάνι που θυμίζει άλλη δεκαετία. Αν κάνετε έναν περί-
πατο στην εμπορική Ερμού με τα μαγαζιά και με την καθη-
μερινή αγορά της, θα μαγευτείτε από την απλότητά της και 
ταυτόχρονα την αρχιτεκτονική ομορφιά της.  Ένα από τα αξι-
οθέατα που κλέβουν αμέσως την παράσταση είναι ο εντυπω-
σιακός τρούλος του Αγίου Θεράποντα που δεσπόζει από όλα 
τα σημεία της πόλης. Όταν πλησιάσετε την εκκλησία αυτή 
θα θαυμάσετε ένα εξαιρετικό δείγμα αναγεννησιακού τύπου 
εκκλησίας, χτισμένη περί τα 1900.
Όσο είστε στο κέντρο φροντίστε να κινηθείτε σχετικά γρήγο-
ρα γιατί οι Μυτιληνιοί δεν υπολογίζουν σε τουριστικές θυσίες. 
Το αργότερο στις 14.00 τα μαγαζιά κλείνουν και ξανανοίγουν 
το απόγευμα για 3 ώρες. Σάββατο είναι μόνο το πρωί ανοιχτά 
και δεν υφίσταται ούτε λόγος για διεύρυνση του ωραρίου τις 
Κυριακές. 

 
An AlternAtive islAnd. Full oF nAturAl beAuties And chArm becAuse oF the 
unusuAl mentAlity oF the locAls. Fresh Fish AlwAys And strictly Greek Aesthetics, 
without Any intention oF A cheAp ApproAch to tourism.
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Ένα ΈναλλακΤικό νησι. ΓΈμαΤό 
όμόρφιΈσ Τησ φύσησ και ΓόηΤΈια λόΓω 
Τησ ιδιαιΤΈρησ νόόΤρόπιασ Των νΤόπιων.
φρΈσκό ψαρι και αισθηΤικη αύσΤηρα 
Έλληνικη, χωρισ καμια πρόθΈση 
φθηνησ ΤόύρισΤικησ πρόσΈΓΓισησ.
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Lesvos is the third largest island in Greece, and has a 
totally different “air” to what we are accustomed to in 
other Greek islands of the Aegean or Ionian seas. Myt-

ilini, the capital of the island is also the second name given to 
the whole island. From Sappho to Odysseas Elytis, to Theo-
filos and Myrivilis, from antiquity to the modern times of 
Greek history, Lesvos has been marked by tremendous tradi-
tion in the arts, poetry and painting. When you start explor-
ing the island, you too will realize that this is a place that can 
inspire any artistic soul. 
Mytilini is our first recommendation for your exploration. 
It is a picturesque town with beautiful neoclassical buildings 
from the 17th, 18th and 19th century scattered throughout, 
framing a port that will transport you back to another decade. 
If you take a walk along commercial Ermou Street with its 
shops and daily market, you will be enchanted by its simplic-
ity as well as by its architectural beauty. One of the sights that 
immediately steal the show is the impressive dome of Agios 
Therapon church, which dominates every part of the town. 
When you approach this church, you will be able to admire a 
marvellous sample of Renaissance architecture, built around 
1900.
While in the centre, make sure you move quite fast, because 
the inhabitants of Mytilini make no concessions for tourists. 
The shops close at 2 p.m. at the latest, and only open again in 
the afternoon for three hours. On Saturdays, shops are open 
only in the morning, and there is absolutely no thought of 
extending opening hours to include Sundays. 
Built around 1300 AD, the fortress of Mytilini is one of the 

03. 04. Η Αγιάσος είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο γραφικά χωριά της Λέσβου. 
Τα μαγαζιά με τα τοπικά προϊόντα και τη σουμάδα ή το σαλέπι που μπορείτε να πιείτε 
στους παραδοσιακότατους καφενέδες του χωριού, είναι αυτά που αγαπάμε στην Αγιάσο.
Agiassos is one of the most beautiful and picturesque villages in Lesvos. The shops 
with the local products and the soumada almond drink or salepi that you can drink in the 
village’s traditional cafés, are among the things we love about Agiassos. 

αλλά μία κατάνυξη, για πολλούς ακόμη και ανεξήγητη.
Θα προχωρήσετε κάποια χιλιόμετρα και θα βρεθείτε στη 
Συκαμιά. Το περίφημο χωριό του Στρατή Μυριβήλη στο οποίο 
μπορείτε να επισκεφτείτε το σπίτι του και να κατεβείτε στη 
Σκάλα για να φάτε σε κάποιο από τα ταβερνάκια που περι-
στοιχίζουν τη μουριά του μεγάλου  Έλληνα πεζογράφου. Εκεί 
είναι και η μοναδική εικόνα της Παναγιάς της Γοργόνας σε ένα 
μικρό γραφικό εκκλησάκι.
 
highlight
Το Απολιθωμένο δάσος στο Σίγρι.  Ένας οικισμός στο δυτικό-
τερο μέρος του νησιού τον οποίο επισκέπτονται από ολόκλη-
ρο τον κόσμο για να θαυμάσουν το μοναδικό θέαμα της περιο-
χής με πετρωμένα απολιθωμένα δέντρα και φυτά.
Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πει πως η Λέσβος είναι ένα το τρί-
το μεγαλύτερο νησί μετά την Κρήτη και την Εύβοια, συνεπώς 
οι αποστάσεις δεν είναι μικρές. Συνεχίζοντας παρόλα αυτά 
το ταξίδι μας, φτάνουμε στη μαγική Πέτρα και στον Μόλυβο.  
Ένα μέρος μπλεγμένο με τον μύθο και την πραγματικότητα. 
Με αναφορές ακόμη και από την εποχή του Ομήρου, η περιο-
χή της Μήθυμνας είναι μία από τις κόρες του μυθικού βασιλιά 

largest medieval fortresses in Europe, and its imposing façade 
has been preserved, challenging you to walk along it from end 
to end. Coming from the airport, you will immediately be 
impressed by the majestic architecture of old mansions and by 
your first glimpse of the town. 

highlight
Lesvos has a long tradition in ecclesiastical tourism. One of 
the most important ecclesiastical heirlooms is the monastery 
of Agios (Saint) Raphael, near the area of Moria, which con-
tains the relics of the Saint himself, as well as Saint Nicholas 
and Saint Irene, and a 14th century icon of Christ Pantocra-
tor. It is a beautiful monastery, with touching offerings from 
many faithful people working in the security forces, the army, 
the navy, and the air force, who have offered their uniforms to 
the Saint.
On the way to the northern part of the island, our first stop 
is Mantamado, a village famous for two things. For Taxiarhis 
Monastery and its roots and love for communist theory. Let us 
talk only of the first. Taxiarhis Monastery is built of stone and 
is surrounded by flowers. Its history starts in the 15th century, 
with an icon of Taxiarhis-Archangel Michael, made with soil 
and the blood of the monks slaughtered by the Turks, which 
is famous throughout the world. The austere form of the Tax-
iarhis and the church itself inspire not only awe, but also a 
sense of devoutness that is even inexplicable to many.
A few kilometres away, you will find yourselves in Sykamia. 
This is the famous birthplace of Stratis Myrivilis, where you 
can visit his house and go down to Skala for a meal at one 
of the small taverns surrounding the great greek novelist’s 
beloved mulberry tree. This is also where you will find the 
unique icon of Panagia Gorgona (Our Lady the Mermaid) in a 
small picturesque chapel.

Με χρονολογία κατασκευής κοντά στο 1.300 μ.Χ. το κάστρο 
της Μυτιλήνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα μεσαιωνικά 
κάστρα της Ευρώπης και σώζεται, διατηρώντας την επιβλητι-
κή του όψη και προκαλώντας σας να το περπατήσετε όλο από 
άκρη σε άκρη. Αν έρχεστε από το αεροδρόμιο θα σας εντυπω-
σιάσει εξαρχής η μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική παλαιών αρχο-
ντικών και η πρώτη εικόνα που θα έχετε από την πόλη. 

highlight
Η Λέσβος έχει μεγάλη παράδοση στον εκκλησιαστικό τουρι-
σμό.  Ένα από τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά κειμήλια είναι 
το μοναστήρι του Αγ. Ραφαήλ που βρίσκεται κοντά στην περι-
οχή της Μόριας και φιλοξενεί τα λείψανα του ίδιου του Αγί-
ου, του Αγ. Νιολάου και της Αγ. Ειρήνης, αλλά και την εικόνα 
του Παντοκράτορα του 14ου αιώνα.  Ένα όμορφο μοναστήρι 
με συγκινητικά τα τάματα πολλών πιστών που ανήκουν στα 
σώματα ασφαλείας, στο στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία 
και προσφέρουν στον Άγιο τη στολή τους.
Καταφεύγοντας στο βόρειο μέρος του νησιού κάνουμε μία 
πρώτη στάση στο Μανταμάδο, το χωριό που φημίζεται για 
δύο πράγματα: Το Μοναστήρι του Ταξιάρχη και τις ρίζες και 
την αγάπη του στην κομμουνιστική θεωρία. Ας μιλήσουμε 
όμως μόνο για το πρώτο. Η Μονή του ταξιάρχη είναι χτισμένη 
με πέτρα και είναι κατάμεστη από λουλούδια. Με ιστορία που 
ξεκινάει τον 15ο αιώνα και με μία εικόνα, αυτή του Ταξιάρχη 
και αρχάγγελου Μιχαήλ που είναι φτιαγμένη από το αίμα των 
σφαγιασμένων μοναχών από τους Τούρκους και από χώμα, 
είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αυστηρή μορφή του 
Ταξιάρχη και η ίδια η εκκλησία προκαλούν όχι μόνο δέος, 

01. Πέτρινο κατάστημα με παραδοσιακά  
προϊόντα στον Μόλυβο.
Traditional shop in Molivos.

02. Ούζο, το παραδοσιακό προϊόν της Μυτιλήνης. 
Ouzo, the traditional product of Mytilini.

Από την αρχαιότητα μέχρι και τα νεότερα 
χρόνια της ελληνικής ιστορίας, η Λέσβος 
ακολουθεί μία τεράστια παράδοση που έχει να 
κάνει με τις τέχνες, την ποίηση, τη ζωγραφική. 

From antiquity to the modern times of Greek 
history, Lesvos has been marked by tremendous 
tradition in the arts, poetry and painting. 
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Η Λέσβος είναι ένα νησί ευλογημένο για την 
ποικιλία τοπίων που προσφέρει. 

Lesvos is a blessed island, thanks mainly to its 
large variety of landscapes. 

Μάκαρα. Οι άλλες του κόρες ήταν η Μυτιλήνη, η Άντισσα, η 
Πυρρά, η Ερεσός και η Αρίσβη.  Όσο μυθικά πλασμένη είναι η 
ιστορία τους έτσι μυθική είναι και η ομορφιά, τόσο της Πέτρας 
όσο και του Μόλυβου. Με πέτρα χτισμένα ή με έντονο βαμμέ-
νο ξύλο, η αρχιτεκτονική αυτού του σημείου ξεχωρίζει από το 
υπόλοιπο νησί, τα δε πλακόστρωτα κλέβουν την παράσταση. 
Ο Μόλυβος χτισμένος σε πλαγιά με μία εκπληκτική θέα στο 
πέλαγος, είναι ένα ρομαντικό μέρος για διακοπές.
Η Πέτρα έχει να σας δείξει μεταξύ άλλων την Παναγιά τη Γλυ-
κοφιλούσα, το αρχοντικό της Βαρελτζίδαινας και το εκκλησά-
κι του Αγίου Νικολάου.

highlight
Η Αγιάσος είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο γραφικά χωριά 
της Λέσβου. Η περίφημη Παναγιά της Αγιάσου, τα μαγαζιά με 
τα τοπικά προϊόντα και τη σουμάδα ή το σαλέπι που μπορεί-
τε να πιείτε στους παραδοσιακότατους καφενέδες του χωριού, 
είναι αυτά που αγαπάμε στην Αγιάσο. Μεγάλο πανηγύρι πραγ-
ματοποιείται κάθε δεκαπενταύγουστο και το χωριό γίνεται το 
κέντρο διερχομένων όλων των ντόπιων και των τουριστών

highlight
The Petrified Forest in Sigri. This village is located at the west-
ernmost edge of the island, which welcomes visitors from all 
over the world who want to admire the unique spectacle of the 
petrified trees and plants. 
Don’t forget that Lesvos is the third largest island in Greece, 
after Crete and Evia, and that therefore there are quite signifi-
cant distances to cover. Continuing on our journey, however, we 
arrive at enchanting Petra and Molyvos. This is a place where 
myth and reality are intertwined. With references from as early 
as Homeric times, the area of Mithymna is one of the daugh-
ters of mythical king Makaras. His other daughters were Myt-
ilini, Antissa, Pyrrha, Eressos and Arisvi. The beauty of both 
Petra and Molyvos is as mythical as the story of these mythical 
daughters. With homes built of stone or brightly painted wood, 
the architecture here is different to the rest of the island, while 
the cobbled streets steal the show. Molyvos is built on a hillside, 
with an amazing view of the open sea; it is a very romantic holi-
day destination. Among other things, Petra boasts the church 
of Panagia Glykofilousa, the Vareltzidena mansion and Agios 
Nikolaos chapel.

highlight
Agiassos is one of the most beautiful and picturesque villages 
in Lesvos. The famous Panagia of Agiassos church, the shops 
with the local products and the soumada almond drink or sale-
pi that you can drink in the village’s traditional cafés, are among 
the things we love about Agiassos. A great feast takes place on 
August 15th each year and the village becomes the centre of 
arrivals for locals and tourists. 
Our next stop is Plomari, the most famous place in the world 
for its ouzo. Visit one of the distilleries while you are on the 
island, for your initiation to the delicious anise flavour. Kalloni 
is one more picturesque part of the island, with a long tradition 
for its sardines, which you will always find in the area’s taverns. 
This is a place that is always very lively and full of tourists, espe-
cially in the summer, thanks to its clear waters and beautifully 
organized beaches. If you like seafood, make sure you check in 
at the local taverns and we assure you that the variety of scal-
lops, mussels and oysters on offer, is not a joke.
Eressos is the birthplace of Sappho and is known not only for its 
unparalleled beauty, but also for one of the best beaches on the 
island, Skala Eressou beach. Lesvos is a blessed island, thanks 
mainly to its large variety of landscapes. While the eastern side 
of the island is verdant and fertile, the Eressos side is reminis-
cent of a lunar landscape. While in Eressos, don’t forget to visit 
the Parasol beach bar, where you will lose count of the delicious 
cocktails available.

Lesvos Beaches 
Some of the beaches that you absolutely must visit are Harami-
da, near Mytilini town; Agios Isidoros, an endless beach in Plo-
mari, Vatera, Faneromeni beach and Ammoudeli. 

05. Η παραλία με τα βότσαλα στις Κυδωνιές και τα πεντακάθαρα νερά.
Κidonies beach with its clear blue waters.

06. Το Απολιθωμένο Δάσος στο Σίγρι.
The Petrified Forest in Sigri. 

07. Άποψη του Μόλυβου με το κάστρο να δεσπόζει.
Molivos, view of the castle.

08. Άποψη του λιμανιού της Μυτιλήνης. 
Mytilini, port view.

Το πιο γνωστό μέρος στον κόσμο για το ούζο του, το Πλω-
μάρι, είναι και η επόμενη στάση μας. Επισκεφτείτε όσο είστε 
στο νησί μία από τις ποτοποιίες και μυηθείτε στη γεύση του 
γλυκάνισου. Η Καλλονή είναι ακόμα ένα γραφικό μέρος του 
νησιού με μεγάλη παράδοση στις σαρδέλες της που πάντοτε 
θα βρείτε στις ταβέρνες της περιοχής.  Ένα μέρος που σφύζει 
από ζωή και έχει τουριστική κίνηση ιδίως το καλοκαίρι λόγω 
της ομορφιάς των νερών της και τις ωραία οργανωμένες παρα-
λίες της. Αν σας αρέσουν τα οστρακοειδή, φροντίστε να ρωτή-
σετε στις ταβέρνες της περιοχής και να είστε σίγουροι ότι δεν 
θα είναι ψέματα αν σας πούνε για την ποικιλία που υπάρχει σε 
χτένια, μύδια και στρείδια.
Ερεσός, το μέρος καταγωγής της Σαπφούς το οποίο δεν είναι 
γνωστό μόνο για την απαράμιλλη ομορφιά του, αλλά και μία 
από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, την παραλία της Σκά-
λας Ερεσού. Η Λέσβος είναι ένα νησί ευλογημένο για την ποι-
κιλία τοπίων που προσφέρει. Ενώ η μία μεριά, η Ανατολική, 
είναι πλούσια σε πράσινο, η μεριά της Ερεσού είναι σαν σκηνι-
κό από σεληνιακό τοπίο.  Όσο είστε στην Ερεσό επισκεφτείτε 
το παραλιακό μπαράκι Parasol που θα σας κάνει να χάσετε το 
μέτρημα στα κοκτέιλ που φτιάχνει.

παραλίες λέσβου
Κάποιες από τις παραλίες που πρέπει οπωσδήποτε να πάτε 
είναι η Χαραμίδα, μία κοντινή πρόταση για όσους θα μείνουν 
στην πόλη της Μυτιλήνης, ο Άγιος Ισίδωρος, μία ατελείωτη 
παραλία στο Πλωμάρι, τα Βατερά, η παραλία της Φανερωμέ-
νης και το Αμμουδέλι. 
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XIOΣ
ΜΕ ΟΜΗΡΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

 
Τό νησι όπόύ ΓΈννηθηκΈ ό όμηρόσ, 
Τό νησι πόύ Έιναι Τό μόναδικό σημΈιό 
σΤόν πλανηΤη σΤό όπόιό μπόρΈι 
να φύΤρωσΈι Τό μασΤιχόδΈνΤρό. 
Τα μΈσαιωνικα χωρια Έιναι ακόμη 
ζωνΤανα και όι χιωΤΈσ ακόμα δινόύν 
Τό βρόνΤΈρό παρόν Τόύσ.

Όπως όλα τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, η Χίος 
έχει και αυτή τη δική της πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη 
ομορφιά.  Όταν θα επισκεφτείτε και τα τρία νησιά αυτής 

της περιφέρειας, θα καταλάβετε ότι δεν έχουν τόσα κοινά όσα 
έχουν άλλα νησιωτικά συμπλέγματα μεταξύ τους. Το κάθε νησί 
έχει ένα δικό του χαρακτήρα και μία γενική εικόνα που διαφέρει 
πάρα πολύ από τα υπόλοιπα δύο. Με αρχοντικά και με άκρως 
γραφικά χωριά, η Χίος θα σας «επιβάλει» να την ξεχωρίσετε και 
αυτό γιατί εκπέμπει ένα δυναμισμό και μία γοητευτική ιδιομορ-
φία. Το να αφιερώσετε τις διακοπές σας στη Χίο είναι σίγουρα 
μία καλή σκέψη και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι που την 
επισκέπτονται για πρώτη φορά την καθιερώνουν μετά ως τον 
ετήσιο παραθεριστικό προορισμό τους. 
Η Χώρα της μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γραφική μιας και είναι 
το εμπορικό κέντρο του νησιού, αλλά είναι σίγουρα ζωντανή και 
γεμάτη κίνηση όλες τις ώρες της μέρας, εκτός και αν το καλοκαί-
ρι αποφασίσετε να την επισκεφτείτε τις μεσημεριανές ώρες. Οι 
καφετέριες σφύζουν από κόσμο και αν θέλετε να δείτε ένα ωραίο 
σημείο τότε να πάτε στην «Απλωταριά» την περιοχή που είναι 
γνωστή για τα μεγάλα παζάρια που γινόντουσαν κάποτε και όπου 
οι έμποροι άπλωναν την πραμάτεια τους. Επίσης, στην πόλη να 
επισκεφτείτε το αρχαιολογικό μουσείο στο οποίο μεταξύ άλλων 
θα δείτε και την επιστολή του Μ. Αλεξάνδρου προς τους Χιώτες.

highlight
Η Χίος είναι γνωστή, όχι μόνο για τις φυσικές ομορφιές που έχει 
να σας προσφέρει, αλλά και για την τρέλα και ιδιομορφία των 
κατοίκων της.  Έτσι στο Βροντάδο αν βρεθείτε την περίοδο του 
Πάσχα, θα μπορέσετε να «απολαύσετε» το θέαμα του ρουκετο-
πόλεμου, κατάλοιπο της τούρκικης κατοχής.

 
the islAnd where homer wAs born, the islAnd thAt is the only plAce on eArth 
where the mAstic tree cAn Grow. the medievAl villAGes Are still Alive, And the 
people oF chios still mAke their presence Felt… with A bAnG.

PHOTOgraPHy > IML IMagE grOUP

ChiOS
  hOmEriC BEauty
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Ταξίδι — Travel

as with all the islands in the north-eastern Aegean, Chi-
os also has its own very special and unique beauty. When 
you have visited all three of the islands in this region, you 

will realize that they do not have as much in common as other 
island complexes do. Each island has its own character and a gen-
eral image that is very different to those of the other two. With 
its country mansions and extremely picturesque villages, Chios 
will “force” you to set it apart from the others, because it exudes a 
dynamic character and an enchanting eccentricity. Spending your 
holidays in Chios is definitely a good idea; besides, it is no coinci-
dence that people who visit the island once, go on to establish it as 
their annual holiday destination.  
The Hora may not be particularly picturesque, as it is the island’s 
centre of commerce, but it is definitely vibrant and full of life at 
any time of day – except, that is, if you visit it during siesta time in 
the summer. The cafés are always bustling and one pretty area to 
visit is “Aplotaria”, which is famous for the great bazaars that used 
to take place there, with the merchants spreading their wares out 
on the pavements. Also visit in town, the archaeological museum; 
among other interesting exhibits, you will be able to view the letter 
that Alexander the Great sent to the people of Chios.

highlight
Chios is not only known for the natural beauties it can offer, but 
also for the eccentricity and benign madness of its inhabitants. 
If you find yourselves in Vrontado at Easter, you will be able to 
“enjoy” the sight of the firecracker war that takes place, a remnant 
of the Turkish occupation. 
Nea Moni (New Monastery) is just 13 km away from the town, 
and constitutes one of the most important historical sights on the 
island; the monastery was built in the 11th century by Constantine 
the Gladiator and it’s a breathtaking structure. Just thinking of the 
great destruction of Chios by the Turks in 1822 is enough to make 

κούς σταλακτίτες και σε πολύ κοντινή απόσταση την πανέμορφη 
παραλία της Αγίας Δύναμης. Επίσης, ένα ωραίο σημείο και άκρως 
ιστορικό είναι το χωριό Δασκαλόπετρα όπου ο μέγας δάσκαλος  
Όμηρος δίδασκε τα έπη του.
Πόσα “θαυμαστικά” πρέπει να βάλουμε σε αυτό το σημείο του 
κειμένου για να σας ξεκαθαρίσουμε πως πρέπει οπωσδήποτε (!!!) 
να επισκεφτείτε τα Μαστιχοχώρια; 24 χωριά χτισμένα από τον 
Μεσαίωνα, οι 24 οικισμοί που παράγουν τη μαστίχα για ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Σαν να υφίσταται μία μαγική αόρατη γραμμή που 
να χωρίζει αυτά τα χωριά από όλη την υπόλοιπη γη (όχι μόνο 
της Χίου, αλλά και ολόκληρου του κόσμου) και να μην επιτρέ-
πει ούτε ένα μέτρο μακριά τους να μπορεί να φυτρώσει ο σκίνος 
ο μαστιχοφόρος. Ο περιβόητος σκίνος που από αυτόν προέρχε-
ται χιλιάδες χρόνια τώρα το ξεχωριστό αρωματικό ρετσίνι, που 
δεν είναι άλλο από τη μαστίχα. Αυτός είναι και ο λόγος που η 
Νότια Χίος είναι ένα από τα πλουσιότερα σημεία γης στο κόσμο.  
Ήδη από την εποχή που υπήρχαν οι Γενοβέζοι στο νησί, φρόντι-
σαν να περιφρουρήσουν αυτά τα χωριά με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μην κινδυνεύσει ποτέ το μοναδικό τοπικό προϊόν από τον όποιο 
κατακτητή και τους πειρατές. 
Οι δρόμοι των μεσαιωνικών αυτών χωριών είναι λιθόστρωτοι και 

Η Νέα Μονή που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 13χλμ από την 
πόλη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα 
του νησιού με χρονολογία κατασκευής τον 11ο αιώνα από τον 
Κωνσταντίνο Μονομάχο, ένα αξιοθέατο που θα σας κόψει την 
ανάσα. Και μόνο να σκεφτεί κανείς τη μεγάλη καταστροφή από 
τους Τούρκους στη Χίο το 1822 αρκεί για να νιώσει ένα δέος. 
Στην Ιερά Μόνη σφαγιάστηκαν εκατοντάδες μοναχοί και Χιώτες 
πολίτες που έψαχναν καταφύγιο στο μοναστήρι. 
Κοντά στη χώρα βρίσκεται και ο Κάμπος όπου θα σας προσφέ-
ρει ένα θέαμα μοναδικό, με ατελείωτα χωράφια, ιδιόκτητες περι-
ουσίες κατάμεστες από οπωροφόρα δέντρα, πορτοκαλιές, νερα-
ντζιές και άλλα πολλά που με τα αρώματά τους σε μετακινούν 
στον χώρο ίσως και τον χρόνο και νιώθεις ξαφνικά ότι βρίσκεσαι 
σε κάποιο ξεχασμένο σημείο του πλανήτη σε μία άλλη εποχή. 
Ιδίως τα εκπληκτικά αρχοντικά που είναι πολύ καλά συντηρημέ-
να και αποπνέουν μία άλλη αύρα.  Όταν θα περιπλανηθείτε στον 
Κάμπο, θα συνειδητοποιήσετε γιατί από όλα τα νησιά και όλα τα 
χωριά, οι Γενοβέζοι επέλεξαν το συγκεκριμένο σημείο για να χτί-
σουν τις εντυπωσιακές επαύλεις τους. 
Ανεβαίνοντας προς το βόρειο τμήμα του νησιού είναι η Ανάβα-
τος, ένα χωριό που μοιάζει με καστροπολιτεία που κατοικείται 
από φαντάσματα πλέον, αφού μετά τη μεγάλη σφαγή του 1822 
δεν έμειναν πολλά που να υποδεικνύουν τη ζωντάνια και τη ζωή 
που υπήρχε κάποτε.
Η πρωτεύουσα του Βορρά είναι η Βολισσός με κάποιες από τις 
ομορφότερες παραλίες του νησιού.  Ένα από τα βασικά αξιοθέ-
ατα της περιοχής είναι και η Αγία Μαρκέλλα, από τις πιο διάση-
μες εκκλησίες της Χίου. Η Αγία που γεννήθηκε και μαρτύρησε 
στο νησί είναι η προστάτιδα των Χιωτών και η μνήμη της γιορτά-
ζεται κάθε 22 Ιουλίου. 

highlight
Το Σπήλαιο της Συκιάς στα νότια του νησιού. Με εντυπωσια-

anyone feel awed. Hundreds of monks and civilians from Chi-
os, who sought refuge in the monastery, were slaughtered at 
Nea Moni. 
Kampos is also near the Hora and will offer you a unique vista, 
with endless fields, private properties overflowing with fruit-bear-
ing trees, oranges, bitter oranges and many others, whose aromas 
will transport you through space and perhaps time, making you 
feel suddenly as if you are in some forgotten part of the planet, in 
another era. The amazing, well-preserved country mansions add 
to this feeling of other-worldliness. As you wander through Kam-
pos, you will realize why the Genoans chose this spot over any 
other island or village in order to build their impressive mansions.  
Towards the northern part of the island, you will encounter 
Anavatos, a village that resembles a fortified city inhabited by 
ghosts; after the great slaughter of 1822, not much was left to indi-
cate the vibrancy and vivacity that used to characterize this area.
Volissos, with some of the best beaches on the island, is the capital 
of the North. One of the main highlights of the area is Agia (Saint) 
Markella, one of the most famous churches in Chios. The Saint, 
who was born and martyred on the island, is the patron saint of 
Chios and her memory is celebrated on July 22nd each year. 

highlight
Sykia Cave on the southern side of the island. It has impressive 
stalactites and is very close to the beautiful beach of Agia Dynami. 
Another beautiful and extremely historic landmark is Daskalope-
tra village, where the great Homer used to teach his epic poems.
How many exclamation marks do we need to put here to make 
sure you realize that you absolutely must (!!!) visit the Mastiho-
horia (mastic villages)? Twenty-four villages built in medieval 
times, 24 settlements that produce mastic for the whole world. 
It is as if an invisible magic line separating these villages from 
the rest of the earth (not just Chios but the entire world) that 
does not allow the mastic tree (Pistacia lentiscus) to grow even 
one metre away. The famous Pistacia lentiscus has been used for 
thousands of years to produce a special aromatic resin, named 
mastic. This tree is also the reason why Southern Chios is one 
of the richest places on earth. Even when the Genoese ruled the 
island, they made sure that these villages were guarded in such a 
way as to ensure that this unique local product would always be 
protected from any invaders or pirates. 
The streets of these medieval villages are stone-paved, and you 
will see many arches covering the narrow streets. Mesta is the 
remotest village and one of the most picturesque, while Pyr-
gi is one of the most interesting from a cultural and architec-
tural point of view; many also know it as the painted village. 
In Olympioi it is fascinating to see how the outside houses are 
conjoined, so as to form a unified fortification wall that protects 
the village. Armolia is another mastic village we recommend 
you visit; the villagers are known as excellent potters and the 
village is overlooked by Apolichni castle. While you are in the 
area, you can also visit the seaside settlement of Emporios, with 
its beautiful beach and imposing hillside. Extinct volcano “Psa-
ronas” is responsible for the Mavra Volia (black stones) of the 
eponymous black-pebbled beach. Kalamoti is also in the south, 
with its stone houses and amazing carved doorways, as well as 
Panagia Sikelia church, built in the 13th century.  

09. Παραδοσιακή γιαγιά ξεχωρίζει μαστίχες σε σοκάκι στο Πυργί.
Traditional lady sorting mastic in Pyrgi.

10. Από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά χωριά είναι το Πυργί που πολλοί το 
γνωρίζουν και σαν το ζωγραφιστό χωριό. 
Pyrgi is one of the most interesting villages from a cultural and architectural point of view;  
many also know it as the painted village.

11. Παραλία Μαύρα Βόλια. Mavra Volia beach.
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Ταξίδι — Travel

Karfas is considered the most touristic and cosmopolitan area in 
Chios, with an amazing beach and sand dunes, beautiful hotels and 
many entertainment options. 

highlight
If you have the time and would like to visit a tourism resort in 
neighbouring Turkey, then you can take one of the ferries that join 
Chios and the Turkish coast, and visit Cesme (if you do this, take 
your passport with you just in case). However, if you insist on leav-
ing beautiful Chios for an excursion, we recommend that you vis-
it either Oinouses or Psarra islands, to enrich your holidays with 
purely Greek images. 

Chios Beaches 
Aside from the beaches we have already mentioned, we suggest 
you visit Komi, a truly cosmopolitan beach, with fine sand and 
enchanting waters. Also Elinta, Lefkathis with thick sand and deep 
waters, Agia Fotia and Nagos. 

12. Το λιμάνι της Χίου
The port Chios

13. Μαστιχόδεντρα 
Mastic trees

14. Παρασοσιακά σπίτια και μιναρές στη Χώρα της Χίου.           
Chios Hora, old houses, minaret.

15. Παλιά πόρτα στο Μεσαιωνικό χωριό Μεστά.                             
An old door at Medieval village Mesta.

σε πολλά σημεία θα δείτε καμάρες να σκεπάζουν τα στενά δρομά-
κια. Τα Μεστά  είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό και ένα από τα 
πιο γραφικά, από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά και αρχιτεκτο-
νικά είναι το Πυργί που πολλοί το γνωρίζουν και σαν το ζωγραφι-
στό χωριό. Στους Ολύμπιους είναι εντυπωσιακό πως είναι χτισμέ-
να τα ακριανά σπίτια, το ένα ενωμένο με το άλλο για να σχηματί-
ζουν ένα τείχος προστασίας του χωριού. Με τη φήμη των καλών 
αγγειοπλαστών και το κάστρο των Απολίχνων να παρακολουθεί 
αντικριστά, τα Αρμόλια είναι άλλο ένα Μαστιχοχώρι που προτεί-
νουμε να δείτε.  Όσο είστε στην περιοχή μπορείτε να κατεβείτε 
στον παραθαλάσσιο οικισμό του Εμπορειού όπου πέρα από την 
πολύ ωραία παραλία, υπάρχει και ένας λόφος που ξεχωρίζει. Το 
σβησμένο ηφαίστειο «Ψάρωνας», το οποίο ευθύνεται για τα Μαύ-
ρα Βόλια που το όνομά τους το έχουν πάρει από τα μαύρα βότσα-
λα που υπάρχουν στην παραλία. Στο νότο βρίσκεται επίσης και η 
Καλαμωτή με πετρόχτιστα σπίτια και καταπληκτικές ανάγλυφες 
πόρτες, αλλά και την Παναγία τη Σικελιά, χτισμένη τον 13ο αιώνα. 
Ο Κάρφας θεωρείται η κορυφαία τουριστική και κοσμική περιοχή 
της Χίου με μία εκπληκτική παραλία με αμμόλοφους, με ωραία 
ξενοδοχεία και πολλές επιλογές διασκέδασης.

highlight
Αν έχετε χρόνο και επιθυμείτε να δείτε ένα πραγματικό τουριστι-
κό θέρετρο της «γειτόνισσας» Τουρκίας, τότε να πάρετε κάποιο 
από τα καραβάκια που συνδέουν τη Χίο με τα Παράλια και να 
επισκεφτείτε το Τσεσμέ (σε αυτή την περίπτωση να έχετε μαζί 
σας για κάθε ενδεχόμενο το διαβατήριό σας). Εμείς βέβαια σας 
προτείνουμε αν είναι να αφήσετε για κάποια εκδρομή την όμορ-
φη Χίο, να επισκεφτείτε είτε τις Οινούσες είτε τα Ψαρρά για να 
εμπλουτίσετε τις διακοπές σας με αμιγώς ελληνικές εικόνες.

παραλίες χίου
Εκτός από τις παραλίες που έχουμε ήδη αναφέρει, προτείνουμε 
να επισκεφτείτε την Κώμη, μία πραγματικά κοσμοπολίτικη παρα-
λία, με ψιλή άμμο και φαντασμαγορικά νερά. Την Ελίντα, τα Λευ-
κάθια με την χοντρή άμμο και τα βαθειά νερά, την Αγία Φωτιά, 
τον Νάγο.

Η Χίος είναι γνωστή, όχι μόνο για τις φυσικές 
ομορφιές που έχει να σας προσφέρει, αλλά και 
για την τρέλα και ιδιομορφία των κατοίκων της.

Chios is not only known for the natural beauties 
it can offer, but also for the eccentricity and 
benign madness of its inhabitants. 
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the islAnd oF pythAGorAs, the islAnd thAt is FAmous For its wine production,  
A lAnd Full oF colours, Flowers, unique beAches And people willinG to 
ensure thAt you hAve A mArvellous time!

PHOTOgraPHy > IML IMagE grOUP

SamOS
  thE iSLand Of aBundant naturE

 
Τό νησι Τόύ πύθαΓόρα, Τό νησι πόύ 
φημιζΈΤαι Για Την παραΓωΓη Των κρασιων 
Τόύ, Ένασ Τόπόσ ΓΈμαΤόσ μΈ χρωμαΤα, 
λόύλόύδια, ξΈχωρισΤΈσ παραλιΈσ και 
ανθρωπόύσ πόύ Έχόύν διαθΈση να σασ 
κανόύν να πΈρασΈΤΈ πόλύ όμόρφα!

ΣΑΜΟΣ
ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΦΥΣΗ ΟΡΓΙΑΖΕΙ

Η ιστορία του νησιού ξεκινάει πολλά, πολλά χρόνια 
πίσω. Τότε που το νησί λεγόταν ακόμα Άνθεμις, κοντά 
στην εποχή που γεννήθηκε η θεά  Ήρα, τότε που χτί-

στηκε το Ηραίο. Απομεινάρια του αρχαίου ελληνικού πολιτι-
σμού θα βρείτε αρκετά στο νησί, σε μουσεία, σε αρχαιολογι-
κούς χώρους, ζωντανά παραδείγματα ότι η ζωή και το ελληνι-
κό πνεύμα στη Σάμο υπάρχουν χιλιάδες χρόνια τώρα. Στο νησί 
εκτιμάται ότι γεννήθηκε και ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθημα-
τικός Πυθαγόρας και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που 
το νησί μέχρι σήμερα διατηρεί την παράδοσή του στα μαθημα-
τικά, έχοντας ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια Θετικών Επι-
στημών της Ευρώπης.
Το Βαθύ είναι η πρωτεύουσα του νησιού και ο παραλιακός 
του δρόμος έχει να σας προσφέρει πολλά, καφέ, προτάσεις 
για φαγητό και για νυχτερινές εξόδους μέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες. Μία όμορφη πρωτεύουσα που χωρίζεται στο Άνω και 
Κάτω Βαθύ. Αφού πιείτε λοιπόν τον καφέ σας δίπλα στο λιμάνι, 
ανηφορίστε προς το Άνω Βαθύ, στον Άγιο Ιωάννη, μία εκκλη-
σία που θα σας προσφέρει μοναδική θέα. Το Καρλόβασι, μία 
πόλη στα βόρεια του νησιού, η αγαπημένη του ερωτικού ποιη-
τή Γιάννη Ρίτσου που έζησε πολλά χρόνια εδώ. Στα δυτικά του 
νησιού τώρα, επισκεφτείτε του Δρακαίους, ένα χωριό που δια-
τηρεί τη φήμη ότι πρωτοκατοικήθηκε από ένα δράκο. Το σκη-
νικό εδώ αλλάζει λίγο και το τοπίο υιοθετεί μια ομορφιά αρκε-
τά άγρια. 
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καίρι με τον τουρισμό, η φρεσκάδα των νέων που κατοικούν στα 
νησιά λόγω των πανεπιστημίων διατηρούν τη διασκέδαση συνε-
χώς σε υψηλά επίπεδα.

highlight
Από τις ωραιότερες παραλίες της Σάμου είναι το μικρό και το 
μεγάλο Σεϊτάνι. Τα Περίφημα Σεϊτάνια μπορεί να προέρχονται 
από την τούρκικη λέξη Σαϊτάνι που σημαίνει διάβολος, είναι 
όμως σαν να βρίσκεστε στον Παράδεισο. Μία εξωτική πραγματι-
κά εικόνα με όλες τις αποχρώσεις του πράσινου του βουνού και 
του γαλάζιου της θάλασσας. 
Στους πρόποδες του όρους Κέρκη βρίσκεται το Σπήλαιο του 
Πυθαγόρα όπου σύμφωνα με την ιστορία, ο μέγας αυτός φιλόσο-
φος κρύφτηκε για να σωθεί από τον τύραννο Πολυκράτη. Γενι-
κότερα τα δύο βουνά της Σάμου είναι από τα πιο εντυπωσια-
κά της νησιωτικής Ελλάδας γιατί πέρα από τα σπήλαια και την 
πυκνή τους βλάστηση, υπάρχουν κάποια κομμάτια τους που σου 
δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε δάσος της βόρειας Ευρώ-
πης. Ο Κέρκης με υψόμετρο σχεδόν 1.500 μέτρα και ο Καρβού-
νης με 1.160, φημίζονται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο για τη χλω-
ρίδα και την πανίδα που φιλοξενούν.

παραλίες σάμου
Στη Σάμο δεν θα χορταίνετε την κάθε παραλία που θα επισκέ-
πτεστε. Άλλες με βότσαλο, άλλες με άμμο, έχουν η καθεμία τον 

Ταξίδι — Travel

The island’s history starts many, many years ago, when the 
island was still called Anthemis, near the time when god-
dess Hera was born, and when the Heraion was built. 

You will find several remains of ancient Greek civilization on the 
island, in museums and archaeological sites, living proof that life 
and the Greek spirit has existed on Samos for millennia. It is said 
that the great philosopher and mathematician Pythagoras was 
born on the island and this may be why the island has preserved 
its mathematical tradition to the present day, with one of the best 
Physical Sciences universities in Europe. Vathy is the island’s capi-
tal and the coastal road has much to offer in the way of cafés, res-
taurants and ideas for evenings out and partying until dawn. It is 
a beautiful capital, divided into Ano (Upper) and Kato (Lower) 
Vathy. After you have enjoyed your coffee by the sea, we suggest 
you walk up to Ano Vathy, to Agios Ioannis, a church that offers 
a unique view. Karlovassi, a town on the north side of the island, 
was a favourite with the famous love poet Giannis Ritsos, who 
lived there for many years. On the western side of the island, do 
visit Drakeoi, a village said to have first been inhabited by a drag-
on. The scenery changes here with the landscape adopting a rather 
wild beauty.  

highlight
The imposing waterfalls in the Potami area near Karlovassi; they 
are easy to reach by means of a clearly marked footpath, and are 
worth your attention and time. The two waterfalls form small 
lakes where you can cool down, and you will be enchanted by the 
surrounding landscape. 

One place you must definitely visit is Pythagorio, the ultimate 
summer tourist resort of the island. Pythagorio is located on the 
site of ancient Samos, and is the oldest artificial port in the Med-
iterranean, dating from the time of Polycrates. Within the town, 
you will see sections of ancient embrasures and walls, Roman 
baths and the famous Eupalinos tunnel, which was designed to 
supply water to the city; this is a unique sight, as it is a tunnel 
with a length of around one kilometre, which penetrates a whole 
mountain. In Pythagorio you will also see the ancient theatre, 
Spiliani cave with the eponymous monastery of the Virgin Mary 
on top, Lykourgos castle (built during the Turkish Occupation) 
and the church of Metamorphosi, dating from the 19th centu-
ry.  For local delicacies, take a walk among the taverns and bars 
in the port and along the narrow streets leading to the port, and 
seek out traditional local dishes. You are certain to be enchanted 
by the lively streets of Pythagorio and by its market. Kokkari is 
another vibrant village, with several alternative options for your 
entertainment. It should be noted that Samos and Mytilini are 
not islands that go into hibernation in the winter, only to wake 
up for the tourist period each summer; the young people living 
on these islands because of the universities, make sure that an 
upbeat tempo is preserved all year round.  

highlight
Small and large Seitani are amongst the nicest beaches in Samos. 
The famous Seitanis may derive their route from the Turk-
ish word Seitan, meaning Satan, but being there is like being 
in Paradise. The sight is truly exotic, with every shade of 
green from the mountain and blue from the sea. The Cave of 
Pythagoras is located at the foot of Mount Kerki; this is where, 
according to the legend, the famous philosopher hid to escape 
the tyrant Polycrates. Generally speaking, the two mountains 
of Samos are among the most impressive of island mountains 
in Greece; aside from their caves and dense vegetation, some 
parts of them give you a sense of being in a northern Europe-
an forest. Kerkis, with an altitude of almost 1,500 metres, and 
Karvounis at 1,160 metres, are famous throughout the Medi-
terranean for their flora and fauna.

highlight
Οι επιβλητικοί καταρράκτες στην περιοχή Ποτάμι κοντά στο 
Καρλόβασι, με εύκολη πρόσβαση και ένα ευδιάκριτο μονοπάτι, 
αξίζουν αρκετή από την προσοχή σας και τον χρόνο σας. Στους 
δύο καταρράκτες θα δροσιστείτε στις λίμνες που σχηματίζουν 
και θα μαγευτείτε από το τοπίο που τους περιβάλλει. 
Ένα μέρος που θα επισκεφτείτε σίγουρα είναι το Πυθαγόρειο, 
το ιδιαιτέρως καλοκαιρινό και τουριστικό θέρετρο της Σάμου. 
Το Πυθαγόρειο βρίσκεται εκεί που ήταν η αρχαία Σάμος και 
είναι το αρχαιότερο τεχνητό λιμάνι της Μεσογείου από την 
εποχή του Πολυκράτη. Μέσα στην πόλη θα συναντήσετε τμή-
ματα από αρχαίες πολεμίστρες και τείχη, ρωμαϊκά λουτρά και 
το περίφημο Ευπαλίνειο όρυγμα που είχε σχεδιαστεί για την 
ύδρευση της πόλης και αποτελεί μοναδικό αξιοθέατο, αφού 
είναι ένα τούνελ με μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου, το οποίο 
διαπερνά ολόκληρο βουνό. Στο Πυθαγόρειο θα δείτε επίσης 
το αρχαίο θέατρο, το σπήλαιο της Σπηλιανής με το ομώνυμο 
μοναστήρι της Παναγιάς ακριβώς από πάνω, το κάστρο του 
Λυκούργου (χτισμένο επί Τουρκοκρατίας) και την εκκλησία 
της Μεταμόρφωσης, του 19ου αιώνα. 
Για τοπικές γεύσεις κάντε μία βόλτα στις ταβέρνες και τα μεζε-
δοπωλεία που βρίσκονται στο λιμάνι και μέσα στα σοκάκια που 
οδηγούν σε αυτό και αναζητήστε τις ντόπιες νοστιμιές. Είναι 
δεδομένο ότι στο Πυθαγόρειο θα σας μαγέψουν τα γεμάτα 
ζωντάνια καλντερίμια του όσο και η αγορά του. Στο ίδιο μοτί-
βο σε ζωντάνια είναι και το Κοκκάρι με εναλλακτικές στη δια-
σκέδαση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Σάμος και η Μυτιλήνη 
είναι νησιά που δεν ξυπνάνε από χειμερία νάρκη κάθε καλο-

16. Ποτάμι κοντά στο χωριό Μανωλάτες.
River near Manolates village. 

17. Το πράσινο ακουμπάει την θάλασσα στην παραλία Λεμονάκια. 
The trees touch the sea at the Lemonakia beach.

18. Ηλιοβασίλεμα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ποτάμι. 
 Potami, Agios Nikolaos Church at sunset. 

19. Το περίφημο Ευπαλίνειο όρυγμα που είχε σχεδιαστεί για την ύδρευση της πόλης 
και αποτελεί μοναδικό αξιοθέατο, αφού είναι ένα τούνελ με μήκος περίπου ενός 
χιλιομέτρου, το οποίο διαπερνά ολόκληρο βουνό.
Eupalinos tunnel, which was designed to supply water to the city; this is a unique 
sight, as it is a tunnel with a length of around one kilometre, which penetrates a 
whole mountain. 

Για τοπικές γεύσεις, κάντε μία βόλτα στις 
ταβέρνες και τα μεζεδοπωλεία που βρίσκονται 
στο λιμάνι και μέσα στα σοκάκια που οδηγούν 
σε αυτό και αναζητήστε τις ντόπιες νοστιμιές.

For local delicacies, take a walk among the 
taverns and bars in the port and along the narrow 
streets leading to it, and seek out traditional local 
dishes.  
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Ταξίδι — Travel

20. Παραλία Πυθαγόρειο. Στη Σάμο δεν θα χορταίνετε την κάθε παραλία που θα 
επισκέπτεστε. Άλλες με βότσαλο, άλλες με άμμο, έχουν η καθεμία τον τρόπο τους να 
σαγηνεύουν τον κάθε δεινό ή μη κολυμβητή…  
Pythagorion beach. In Samos, you won’t be able to get enough of every beach you 
visit. Others are pebbled and others are sandy, but they all have a way of enchanting 
swimmers and sunbathers alike… 

21. Το Σπήλαιο του Πυθαγόρα. Εκκλησία της Παναγίας της Σαρανταδασκαλιώτισας.  
Pythagoras cave. Panagia Sarantadaskaliotissa church. 

22. Απομεινάρια εργοστασίου καπνού.
The remains of a tobacco factory.

τρόπο τους να σαγηνεύουν τον κάθε δεινό ή μη κολυμβητή…
Η Ψιλή άμμος στο Πυθαγόρειο σε απόσταση αναπνοής από την 
Τουρκία, η Τσαμαδού, τα Βοτσαλάκια, η Κυριακού, το Ποτοκά-
κι, του Τσόπελα, είναι μόνο κάποιες από τις δεκάδες παραλίες 
του νησιού. 

πώς να πάτε;
Δυστυχώς και τα τρία νησιά αυτού του οδοιπορικού μας είναι 
μέρη που τα αδικεί η κακή τους ακτοπλοϊκή σύνδεση και τα ιδι-
αιτέρως ακριβά εισιτήρια. Φυσικά, σχεδόν καθημερινά θα βρεί-
τε δρομολόγια και καράβι για να προσεγγίσετε τα νησιά αυτά. 
Αν προγραμματίσετε από νωρίς το ταξίδι σας θα βρείτε σίγουρα 
αεροπορικά με την Aegean, που θα σας κοστίσουν πολύ φθη-
νότερα από τα εισιτήρια των πλοίων και με μία καλή προσφορά 
από τη Hertz θα μπορείτε να ξεναγηθείτε στα νησιά του Βορει-
οανατολικού Αιγαίου, εύκολα και οικονομικά!

highlight
Οι ημερήσιες εκδρομές που μπορείτε να κάνετε με ενοικια-
ζόμενα καΐκια σε κάποιες από τις πιο δύσβατες παραλίες του 
νησιού. Παρθένα τοπία που θα σας μείνουν αξέχαστα.

Samos Beaches
In Samos, you won’t be able to get enough of every beach you vis-
it. Others are pebbled and others are sandy, but they all have a way 
of enchanting swimmers and sunbathers alike… Psili Ammos, 
a stone’s throw from Turkey, Tsamadou, Votsalakia, Kyriakou, 
Potokaki, Tsopela, are some of the dozens of beaches the island 
can offer. 

how to get there
Unfortunately, all three of the islands on this itinerary are places 
disadvantaged by poor shipping routes and particularly high fares. 
Naturally, there are almost daily ferries to get to the islands, how-
ever. If you plan your trip well in advance, you will definitely find 
flights on Aegean Airlines that will be much cheaper than the ferry 
tickets, and with a good special offer from Hertz you will be able 
to explore the North-eastern Aegean islands cheaply and easily!

highlight
Daily excursions by small boats are available to some of the most 
inaccessible beaches on the island. They will take you to unsullied 
landscapes that you won’t forget in a hurry. 
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Τα ελληνικα παραδοσιακα προϊονΤα αποΤελούν για Τη χώρα μασ μια ανεκΤιμηΤη 
πηγη πλούΤού, η οποια παραμενει ακομη αναξιοποιηΤη. οι προσπαθειεσ οι 
οποιεσ γινονΤαι, παρα Τισ θεΤικεσ προθεσεισ, παρα Τη φιλοΤιμη διαθεση ορισμενών 
φορεών, δεν φαινεΤαι να οδηγούν σΤην αποΤελεσμαΤικη ανΤιμεΤώπιση ενοσ 
κρισιμού θεμαΤοσ, οι πραγμαΤικεσ διασΤασεισ Τού οποιού δεν εχούν ακομη 
σύνειδηΤοποιηθει. σε μια εποχη οπού Το ελλειμμα ανΤαγώνισΤικοΤηΤασ Τησ 
οικονομιασ σύνεχώσ διεύρύνεΤαι, η αναδειξη και η αξιοποιηση Τών  
παραδοσιακών προϊονΤών, πού καΤ' εξοχην σύγκενΤρώνούν μοναδικα 
ανΤαγώνισΤικα πλεονεκΤημαΤα, σύνισΤούν για Τη χώρα μασ μια πολύΤιμη  
εύκαιρια, Την οποια κινδύνεύούμε να χασούμε... 

For our country, Greek traditional products are an invaluable source oF wealth 
that has still not been Fully exploited. despite Good intentions and the Generous 
attitude oF certain authorities, the eFForts beinG made do not seem to be leadinG to 
an eFFective treatment oF a critical issue, whose true dimensions have not yet been 
identiFied. at a time when the competitiveness Gap in the economy is constantly 
wideninG, the promotion and exploitation oF traditional products, which have 
unique competitive advantaGes par excellence, constitute a valuable opportunity  
For Greece, one that we are at risk oF losinG… 

παραδοσιακά προϊόντα
η μεγαλη μασ εύκαιρια

t r a d i t i o n a l  p r o d u c t s

Our great 
opportunity

διατροφή — Taste
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Ελιές "Θρούμπες" Θάσου
"Throumbes" olives from Thassos

Φέτα
Feta white cheese

Καλαθάκι Λήμνου
Kalathaki from Limnos

Μανούρι
Manouri

Κασέρι
Κaseri cheese

Φορμαέλλα Αράχωβας
Formaella from Arahova

Supporting Greek products also means supporting jobs in 
Greek businesses, unlike with imported products, where at 
least 50% of your money goes to foreign hands. Besides, it 

is a well-known fact that if each Greek family earmarks a budget 
of 500 euros per year for Greek products, this will create a direct 
turnover of at least 1.25 billion euros on the market!!! This will 
ensure the preservation of 25,000 jobs for Greek workers. Of 
course, not all Greek products are good-quality products, but 
this is true everywhere. We will present products with protected 
designation of origin (PDO) and protected geographical indica-
tion (PGI).

Registration
Registration requires a product to comply, on a preliminary 
basis, with the requirements for obtaining the “designation of 
origin” or “geographical indication”, which are, in summary:
For protected designation of origin (PDO)
a) Τhe product must originate from a specific delimited area.
b) Ιts quality must be attributable to the particular geographical 
environment, which includes intrinsic natural and human fac-
tors.
c) Ιt must be produced, manufactured and processed in the 
delimited area.
When a product is recognized as PDO, then no one can name 
any other product, even a related one, with the same name as 
the protected traditional product.
For protected geographical indication (PGI)
a) Τhe product must originate from the area in question.

b) Ιts quality, reputation or other characteristics must be attrib-
utable to the geographical origin in question.
c) Ιt must be produced and/or manufactured and/or processed 
in the delimited geographical area.
These preliminary requirements must be proven so that their 
existence is accepted.
Specifications
The other requirements that must be complied with for registra-
tion are the product’s specifications, which must include:

• the name and description of the product and its main charac-
teristics (physical, chemical, microbiological or organoleptic),

• the delimitation of the geographical area and evidence that the 
product originates from it,

• a description of the production method and potentially 
authentic and common methods as well as data relating to the 
packaging, if packaging is to take place in the delimited area.
Auditing organization
A main element of the specifications is the indication of the 
name and address of authorities or bodies that audit compliance 
with the provisions of the specifications themselves.
Protection 
European legislation and therefore national legislation also, 
protect registered designations from:

• any illegal direct or indirect commercial use,

• any usurpation, imitation or insinuation,

• any other false or misleading indication,

• any other practice capable of misleading consumers.

Στηρίζοντας τα ελληνικά προϊόντα, ταυτόχρονα στηρίζε-
τε τις θέσεις εργασίας των ελληνικών επιχειρήσεων, αντί-
θετα από τα εισαγόμενα, που τουλάχιστον το 50% των 

χρημάτων σας πάνε σε ξένα χέρια. Είναι άλλωστε γνωστό ότι εάν 
πρακτικά μια ελληνική οικογένεια στρέψει 500 ευρώ ετησίως σε 
ελληνικά προϊόντα, τότε θα δημιουργηθεί τζίρος τουλάχιστον 
1,25 δισ. ευρώ άμεσα στην αγορά! Με αποτέλεσμα και τη διατή-
ρηση 25.000 θέσεων εργασίας ελλήνων εργαζομένων. Ασφαλώς τα 
ελληνικά προϊόντα δεν είναι όλα καλά, αλλά ποια είναι άλλωστε; 
Εμείς θα σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης 
(ΠΟΠ) και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ).

η καταχώριση
Η καταχώριση προϋποθέτει ότι το προϊόν πληροί προκαταρκτι-
κά τους όρους για να αποκτήσει την “ονομασία προέλευσης” ή 
“γεωγραφικής ένδειξης” οι οποίοι συνοπτικά είναι:
για την προστατευόμενη  
ονομασία προέλευσης (ποπ)
α) Να κατάγεται από μια συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή.
β) Η ποιότητά του να οφείλεται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περι-
βάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπι-
νους παράγοντες.
γ) Να παράγεται, να μεταποιείται και να επεξεργάζεται στην 
οριοθετημένη περιοχή.
Όταν πλέον ένα προϊόν αναγνωριστεί σαν Π.Ο.Π., τότε κανείς 
δεν μπορεί να ονομάσει ένα άλλο προϊόν έστω και σχετικό με το 
όνομα του παραδοσιακού προϊόντος που προστατεύεται.
για την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (πγε)
α) Να κατάγεται από την εν λόγω περιοχή.
β) Η ποιότητά του, η φήμη του ή άλλα χαρακτηριστικά του, να 

μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή.
γ) Να παράγεται ή/και να μεταποιείται ή/και να επεξεργάζεται 
στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
Οι προκαταρκτικοί αυτοί όροι πρέπει να αποδειχθούν για να γίνει 
αποδεκτή η ύπαρξή τους.
προδιαγραφές
Το άλλο σκέλος των όρων που πρέπει να πληρούνται για να 
γίνει η καταχώριση είναι οι προδιαγραφές του προϊόντος, οι 
οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν:

• Το όνομα και την περιγραφή του προϊόντος με τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του (φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή οργανο-
ληπτικά).

• Την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και αποδεικτικά 
στοιχεία ότι το προϊόν κατάγεται από αυτήν.

• Τηνν περιγραφή της μεθόδου παρασκευής και ενδεχομένως 
αυθεντικές και συνήθεις μεθόδους, καθώς και στοιχεία σχετικά 
με τη συσκευασία, εφόσον ζητείται να γίνεται η συσκευασία στην 
οριοθετημένη περιοχή.
οργανισμός ελέγχου
Βασικό στοιχείο των προδιαγραφών είναι η ένδειξη του ονόμα-
τος και η διεύθυνση αρχών ή φορέων που ελέγχουν τη συμμόρ-
φωση προς τις διατάξεις των ίδιων των προδιαγραφών.
η προστασία 
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, άρα και η εθνική, προστατεύει την 
καταχωρισμένη ονομασία από:

• Κάθε παράνομη άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση.

• Οιανδήποτε αντιποίηση, απομίμηση ή υπαινιγμό.

• Οιανδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη.

• Οιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον 
καταναλωτή.
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Παρθένο ελαιόλαδο
Extra virgin olive oil

Μαστίχα Χίου
Mastic from ChiosΦασόλια γίγαντες 

Καστοριάς
"Gigantes" beans from 
Kastoria

Λαδοτύρι Μυτιλήνης
Ladotyri cheese 
from Mytilini

Ακτινίδιο Σπερχειού Π.Ο.Π.

Κελυφωτό φιστίκι Φθιώτιδας Π.Ο.Π.

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας Π.Ο.Π.

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου Π.Ο.Π.

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου Π.Ο.Π.

Φιστίκι Μεγάρων Π.Ο.Π.

Φιστίκι Αίγινας Π.Ο.Π.

Σύκα Βραβρώνας
Μαρκοπούλου Μεσογείων

Π.Γ.Ε.

Πορτοκάλια Μάλεμε  
Χανίων Κρήτης

Π.Ο.Π.

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου Π.Ο.Π.

Μήλα Ντελίσιους Π.Ο.Π.

Πιλαφά Τριπόλεως Π.Ο.Π.

Ροδάκινα Νάουσας Π.Ο.Π.

Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες 
Κάτω Νευροκοπίου

Π.Γ.Ε.

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα  
Κάτω Νευροκοπίου

Π.Γ.Ε.

Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) 
Πρεσπών Φλώρινας

Π.Γ.Ε.

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα)  
Πρεσπών Φλώρινας

Π.Γ.Ε.

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Π.Ο.Π.

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου Π.Γ.Ε.

Ακτινίδιο Πιερίας Π.Γ.Ε.

Μήλο Καστοριάς Π.Ο.Π.

Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες
Καστοριάς

Π.Γ.Ε.

Σταφίδα Ζακύνθου Π.Ο.Π.

Φρούτα - Λαχανικά

Λάδια - Ελιές

Ανεβατό Π.Ο.Π.

Γαλοτύρι Π.Ο.Π.

Γραβιέρα Αγράφων Π.Ο.Π.

Γραβιέρα Κρήτης Π.Ο.Π.

Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π.

Καλαθάκι Λήμνου Π.Ο.Π.

Κασέρι Π.Ο.Π.

Κατίκι Δομοκού Π.Ο.Π.

Κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π.

Κοπανιστή Π.Ο.Π.

Λαδοτύρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π.

Μανούρι Π.Ο.Π.

Μετσοβόνε Π.Ο.Π.

Μπάτζος Π.Ο.Π.

Ξινομυζήθρα Κρήτης Π.Ο.Π.

Πηχτόγαλο Χανίων Π.Ο.Π.

San Μιχάλη Π.Ο.Π.

Φέτα Π.Ο.Π.

Σφέλα Π.Ο.Π.

Φορμαέλλα
Αράχωβας-Παρνασσού

Π.Ο.Π.

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Π.Ο.Π.

Λυγουριό Ασκληπιείου Π.Ο.Π.

Βόρειος Μυλοπόταμος  
Ρεθύμνης Κρήτης

Π.Ο.Π.

Κροκεές Λακωνίας Π.Ο.Π.

Πέτρινα Λακωνίας Π.Ο.Π.

Κρανίδι Αργολίδας Π.Ο.Π.

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης Π.Ο.Π.

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Π.Γ.Ε.

Λακωνία Π.Γ.Ε.

Χανιά Κρήτης Π.Γ.Ε.

Κεφαλονιά Π.Γ.Ε.

Ολυμπία Π.Γ.Ε.

Λέσβος ή Μυτιλήνη Π.Γ.Ε.

Πρέβεζα Π.Γ.Ε.

Ρόδος Π.Γ.Ε.

Θάσος Π.Γ.Ε.

Καλαμάτα Π.Ο.Π.

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Π.Ο.Π.

Σητεία Λασιθίου Κρήτης Π.Ο.Π.

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Π.Ο.Π.

Σάμος Π.Γ.Ε.

Ζάκυνθος Π.Γ.Ε.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό Π.Ο.Π.

Φοινίκι Λακωνίας Π.Ο.Π.

Άγιος Ματθαίος Π.Γ.Ε.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
Τροιζηνία

Π.Ο.Π.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο  
Σέλινο Κρήτης

Π.Ο.Π.

Ελιά Καλαμάτας Π.Ο.Π.

Κονσερβολιά Αμφίσσης Π.Ο.Π.

Κονσερβολιά Άρτας Π.Γ.Ε.

Κονσερβολιά Αταλάντης Π.Ο.Π.

Κονσερβολιά Ροβίων Π.Ο.Π.

Κονσερβολιά Στυλίδας Π.Ο.Π.

Θρούμπα Θάσου Π.Ο.Π.

Θρούμπα Χίου Π.Ο.Π.

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης Π.Ο.Π.

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου Π.Ο.Π.

Μέλι Ελάτης Π.Ο.Π.

Μαινάλου Βανίλια Π.Ο.Π.

Κρητικό Παξιμάδι Π.Γ.Ε.

Τσίκλα Χίου Π.Ο.Π.

Μαστίχα Χίου Π.Ο.Π.

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Π.Ο.Π.

Κρόκος Κοζάνης Π.Ο.Π.

Τι χρησιμεύουν τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ; 
Για τον καταναλωτή: Ξέρει τι παίρνει! Για τον παραγωγό:  Ένα ισχυρό εργαλείο για την 
αξιοποίηση του προϊόντος του. Αρκεί να σταματήσει να το πουλάει σαν πρώτη ύλη.  
Κι αυτό ζητάει αυστηρές προδιαγραφές για τη βελτίωση της ποιότητας, υποχρεωτική 
συσκευασία στη ζώνη παραγωγής, κοινή εμπορική πολιτική βασισμένη στη χρήση της 
ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σαν να ήταν το σήμα μιας μάρκας, 
αυστηρούς ελέγχους για την εφαρμογή των προδιαγραφών.

What is the point of PDO or PGI products?
For consumers: Τhey know what they are buying! For producers: Α powerful tool for taking 
full advantage of their product, as long as they stop selling the product as raw material.  
And this requires strict specifications for the improvement of quality, mandatory packaging 
in the production zone, a common commercial policy based on the use of a designation of 
origin or a geographical indication as if it were a trademark, strict auditing as regards the 
application of specifications. 

Τυριά

Διάφορα προϊόντα

Πιστοποιημένα Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. Προϊόντα της Ελλάδας
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Όλα τα τυριά της Ελλάδας είναι 
φτιαγμένα παραδοσιακά και με 
γάλα φρέσκο. Το γάλα που κυρίως 
χρησιμοποιείται είναι το πρόβειο 
ή μίγμα πρόβειου και κατσικίσιου 
σε ποσοστό μέχρι 20%. Το 
αγελαδινό δεν χρησιμοποιήθηκε 
πολύ και ανάμεσα από τα Π.Ο.Π. 
τυριά υπάρχουν μόνο δύο από 
Αγελαδινό, η Γραβιέρα Νάξου και 
το San Μιχάλη. Το Μετσοβόνε είναι 
μίγμα πρόβειου και αγελαδινού.  

_  Ανεβατό: Φτιάχνεται από αιγοπρόβειο γάλα. 
Είναι μαλακό λευκό τυρί και τρώγεται φρέσκο. 
Μπορεί να μπει σε πίτες ή άλλα φαγητά, έχει 
γεύση πλούσια και λιπαρή.

_  Anevato: is made with sheep and goat’s milk. 
It is a soft white cheese, which is eaten fresh. 
It can be used in pies or other dishes and has a 
rich and oily flavour.

_ Μπάτζος: Σχετικά άπαχο τυρί άλμης, που 
καλύτερος τρόπος να το φας είναι σε σαγα-
νάκι. Το ψήσιμό του αναδεικνύει τη γεύση 
και το άρωμα.

_ Batzos: Relatively low-fat brine cheese, best 
eaten fried as a “saganaki”. Frying brings out 
its flavour and aroma.

_ Φέτα: Το Νο1 τυρί της Ελλάδας από πρόβειο 
γάλα συντηρημένο σε άλμη, μέσα σε βαρέ-
λια ξύλινα ή τενεκέδες. Λευκό τυρί με ελαφρά 
ξινή γεύση. Τρώγεται αυτούσιο, συνοδεύοντας 
φαγητό ή φρούτα. Μαγειρεύεται σε πίτες ή 
μαζί με κρέας και κοτόπουλο.

_ Feta: The No1 Greek cheese, made with 
sheep’s milk and preserved in brine, in wooden 
barrels or tin cans. A white cheese with a 
slightly tart flavour. It is eaten fresh as an 
accompaniment for food or fruit. Ιt can also be 
cooked in pies or with red meat and chicken.

_ Φορμαέλλα Αράχωβας: Ένα ημίσκληρο τυρί 
σε μικρούς κυλίνδρους, μέτρια αλμυρό με 
γεμάτη γεύση. Γίνεται πολύ ωραίο ψητό και 
τηγανιτό. Γίνεται από πρόβειο γάλα.

_ Formaella from Arahova: A semi-hard 
cheese in small cylindrical pats, medium-salty 
with a full flavour. It is delicious grilled or 
fried. Made of sheep’s milk.

_  Γαλοτύρι: Τυρί που ωριμάζει μέσα σε κάδους 
ή δοχεία με προσθήκη γάλακτος. Είναι ξινού-
τσικο και ελαφρά γιαουρτώδες. Εξαιρετική ποι-
ότητα του θα βρείτε στο Πήλιο της Μαγνησίας. 
Κατασκευάζεται από αιγοπρόβειο γάλα.

_  Galotyri: A cheese that matures inside pails 
or tubs, with the addition of fresh milk. It is 
quite tart and slightly yogurt-flavoured.  
An excellent quality of galotyri is available 
in Pelio, Magnesia. Made of sheep and 
goat’s milk.

Tα Π.Ο.Π. Τυριά 
της Ελλάδας
Greek PDO 
cheeses

All cheeses in Greece are 
traditionally made with fresh 
milk. They are mainly made with 
sheep’s milk or with a mixture 
of sheep and goat’s milk, up 
to 20%. Cow’s milk is rarely 
used; only two PDO cheeses are 
made with cow’s milk: Graviera 
Naxou (gruyere) and San Michali. 
Metsovone is made with a 
mixture of sheep and cow’s milk.

θιού που ωριμάζει μέσα του. Πιο αλμυρό από 
τη φέτα με μεστή και γεμάτη γεύση. Παρασκευ-
άζεται από πρόβειο γάλα ή και μίγμα αιγο-
πρόβειου. Ένα καταπληκτικό τυρί που σφρα-
γίζει μέσα του όλα τα αρώματα των βουνών 
του νησιού της Λήμνου.

_  Kalathaki from Limnos: A white cheese 
preserved in brine, in the shape of the small 
basket in which it matures. Saltier than feta, 
with a full-bodied flavour. It is made of sheep’s 
milk or a mixture of sheep and goat’s milk. A 
delicious cheese that encloses all the aromas 
of the mountains of Limnos Island.

_  Κασέρι: Ένα πολύ δημοφιλές τυρί που φτιά-
χνεται από πρόβειο γάλα με την τεχνική της 
ελαστικής τυρόμαζας που μας ήρθε πριν από 
εκατοντάδες χρόνια από την Ιταλία. Έχει ήπιο 
άρωμα και γεύση και είναι μαλακό. Το αγα-
πούν πολύ οι ηλικιωμένοι. Λιώνει ομοιόμορ-
φα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 
κατασκευή πίτσας.

_  Kaseri: A very popular cheese made of 
sheep’s milk, using the elastic cheese-mass 
method introduced from Italy hundreds of 

_  Γραβιέρα Αγράφων: Μια από τις καλύτερες 
γραβιέρες της Ελλάδας. Φτιαγμένη στον ορεινό 
όγκο των Αγράφων με το ψυχρό κλίμα, έχει 
όλα τα αρώματα και τις γεύσεις των χόρτων 
του βουνού. Τρώγεται αυτούσια συνοδευ-
μένη από ψωμί, φρούτα ή και το φαγητό. Όταν 
λειώνει και ψήνεται δεν κάνει κρούστα.

_ Graviera from Agrafa: One of the best 
gruyere varieties in Greece. Made in the 
mountains of Arcadia where the climate is 
quite cold, it has all the aromas and flavours 
of mountain greens. It is eaten fresh with 
bread, fruit or cooked dishes. It does not form 
a crust when melted and grilled.

_  Γραβιέρα Κρήτης: Μεγαλειώδες τυρί ιδιαίτε-
ρα όταν έχει ωριμάσει σε σπηλιές των Κρη-
τικών βουνών. Γεύση ελαφρά αλμυρή και 
γεμάτη από το βούτυρο και τις πρωτεΐνες του 
γάλακτος. Έχει μικρές τρυπούλες και φτιάχνε-
ται από αιγοπρόβειο γάλα. Η καλύτερη ποιό-
τητα είναι αυτή που γίνεται από αμιγές πρό-
βειο γάλα. 

_ Graviera from Crete: A splendid cheese, 
especially when matured in the mountainous 
caves of Crete. Its flavour is slightly salty and 
full-bodied, thanks to milk butter and proteins. 
It has small holes and is made of sheep and 
goat’s milk. The best quality is made only with 
sheep’s milk.

_  Γραβιέρα Νάξου: Η μοναδική από αγελαδινό 
γάλα. Ελαφρά κίτρινη με φίνο άρωμα και σπά-
νια γεύση. Κατασκευάζεται αποκλειστικά στη 
Νάξο και είναι ένα από τα καλύτερα ελληνικά 
τυριά. Τρώγεται όπως όλες οι γραβιέρες ωμή 
ή ψημένη. Ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυ-
χθούν οι γεύσεις είναι με φρούτα του καλοκαι-
ριού, σταφύλια, σύκα, πεπόνι.

_ Graviera from Naxos: The only gruyere 
made of cow’s milk. Slightly yellow, with a 
fine aroma and a rare taste. It is produced 
exclusively in Naxos and is one of the best 
Greek cheeses. Like all gruyere varieties, it 
can be eaten raw or cooked. The best way 
to showcase its flavours is to serve it with 
summer fruits, grapes, figs or melon.

_  Καλαθάκι Λήμνου: Λευκό τυρί που συντη-
ρείται σε άλμη, έχει το σχήμα του μικρού καλα-

years ago. It has a mild aroma and flavour, and 
is soft to chew. A favourite among the elderly. 
It melts uniformly and can also be used in 
making pizza.

_  Κατίκι Δομοκού: Ένα ελαφρύ αλοιφώδες 
τυρί που φυλάσσεται σε δοχεία. Από αιγο-
πρόβειο γάλα. Κατάλληλο για ελαφρά διατρο-
φή. Με ελαφρύ άρωμα και γεύση, τρώγεται 
ως επιτραπέζιο τυρί.

_  Katiki Domokou: A light, soft cheese spread 
preserved in tubs. It is made of sheep and 
goat’s milk. Suitable for a low-fat diet. It has 
a light aroma and flavour and is eaten as a 
table cheese.

_  Κεφαλογραβιέρα: Μια αλμυρούτσικη γραβιέ-
ρα για όσους αγαπούν τα πικάντικα και νόστιμα 
τυριά. Κατασκευάζεται από αιγοπρόβειο γάλα 
και κάνει υπέροχα σαγανάκια. Είναι σκληρό 
τυρί και αν είναι καλά ωριμασμένο κάνει και 
για τα μακαρόνια. Αγαπημένο τυρί των μερα-
κλήδων.

_  Kefalograviera: A slightly salty gruyere for 
those who love spicy, flavoursome cheeses. 

It is made of sheep and goat’s milk and is 
delicious when fried as a “saganaki”. It is a 
hard cheese, and suitable for spaghetti if well-
matured. The cheese-lover’s cheese.

_  Κοπανιστή: Ένα υπερπικάντικο αλοιφώδες 
τυρί που πιπερίζει. Ο ιδανικός μεζές για ούζο 
και τσίπουρο. Ωριμάζει κάτω από τον καυτό 
ήλιο των Κυκλάδων και κατασκευάζεται από 
αιγοπρόβειο γάλα. Το ελληνικό ροκφόρ θα 
λέγαμε. Τρώγεται και σε πίτες με καταπληκτι-
κά αποτελέσματα.

_  Kopanisti: A super-spicy, peppery cream 
spread. The ideal snack to serve with ouzo and 
tsipouro. It matures under the hot sun in the 
Cyclades and is made of sheep and goat’s 
milk – a type of Greek Roquefort. It can be 
used in pies with delicious results.

_  Λαδοτύρι Μυτιλήνης: Ένα μεγαλειώδες 
πικάντικο τυρί πολύ πιπεράτο που για ένα διά-
στημα ωριμάζει μέσα στο λάδι. Στις μέρες μας 
για λόγους διακίνησης πλέον παραφινώνεται 
εξωτερικά. Κατασκευάζεται από αιγοπρόβειο 
γάλα και είναι επιτραπέζιο τυρί. Το γνήσιο 

Γραβιέρα Κρήτης
Graviera Kritis

Γραβιέρα Αγράφων
Graviera Agrafon

Μανούρι
Manouri



ΠρΟϊΟΝ / PRODuCT

Αρμόγαλο Θράκης  
Armogalo from 
Thrace

Καβουρμάς Θράκης  
Kavourmas from 
Thrace

Γουλιάνος Έβρου 
Goulianos from 
Evros

Παστραμάς Θράκης 
Pastramas from 
Thrace

Θυμάρι Αττικής
Thyme from Attica

Ελαιόλαδο Μυτιλήνης 
Olive oil from 
Mytilini

Γλυκάνισο Λέσβου 
Aniseed from Lesvos

Π Ε ρ Ι Γ ρ Α Φ Ή  /  D E S C R I P T I O N

Ρευστό, υπόξινο παράγωγο πρόβειου, αγελαδινού ή κατσικίσιου γάλακτος, ανάλογα με την εποχή παρασκευής του. Βράζεται 
αμέσως μετά το άρμεγμα και έπειτα από δυο-τρεις μέρες, αφού πήξει ελαφρώς φυσικά, αλατίζεται και ανακατεύεται ώστε να 
ομογενοποιηθεί. / Runny, acidulous by-product of sheep, cow or goat’s milk, depending on the period of production. The milk 
is boiled as soon as it is milked, and left to set slightly for two to three days; it is then salted and stirred until a homogeneous 
mixture forms. 

Πρόκειται για μικρά κομμάτια χοιρινού κρέατος, που μαγειρεύεται με μπαχαρικά, κρεμμύδι και αλάτι, και στη συνέχεια 
φυλάσσεται μέσα στο λίπος του σε πήλινα δοχεία. Διατηρείται έτσι ακόμη κι ένα χρόνο. / Small pieces of pork cooked with 
spices, onion and salt, and then preserved in the pork fat, in clay dishes. Will keep for up to one year.

Είδος ψαριού της περιοχής (το σχήμα του θυμίζει χέλι), που φημίζεται, όχι μόνο για τη νοστιμιά της ψίχας του, αλλά και για τα 
αβγά του. Συχνά μαγειρεύεται με σκόρδο και ρίγανη. / A local species of fish (its shape is like an eel’s), which is famous, not 
only for its delicious flesh, but also for its roe. It is often cooked with garlic and oregano.

Λεπτές φέτες κρέατος, στις οποίες προστίθεται αλάτι, πιπέρι, άλλα μπαχαρικά και σκόρδο και αφήνονται να ωριμάσουν στον 
ήλιο. / Thin slices of meat, which are seasoned with salt, pepper, other spices and garlic, and left to mature in the sun.

Ξεχωρίζει για το άρωμά του κι αυτή είναι άλλωστε και η αιτία για το φημισμένο μέλι Αττικής. / This type of thyme has a 
unique aroma; besides, it is also a main component of famous Attica honey.

Αγνό, παρθένο ελαιόλαδο, με πλούσια μυρωδιά, που φημίζεται για το κίτρινο χρώμα του. / Pure, virgin olive oil, with a rich 
aroma, which is famous for its yellow colour.

Εξαιρετικά μυρωδικό φυτό, στο οποίο οφείλει τη φυσική του γλύκα το ούζο Μυτιλήνης. / An exceptionally aromatic plant, 
used as a natural sweetener for Mytilini ouzo.
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λαδοτύρι έχει χρώμα κιτρινοκόκκινο και είναι 
τυρί μεστής γεύσης και έντονου αρώματος. 
Φτιάχνεται αποκλειστικά στη νήσο Μυτιλήνη.

_ Ladotyri from Mytilini: A splendid spicy, 
very peppery cheese, which matures in olive 
oil for a time. These days, it is waxed on the 
outside for ease of transportation. It is made 
of sheep and goat’s milk and is a table cheese. 
Original ladotyri is reddish-yellow in colour 
and has a full flavour and strong aroma. Made 
exclusively in Mytilini Island.

_  Μανούρι: Φτιάχνεται στη Μακεδονία και Θεσ-
σαλία και είναι μια ολόπαχη μυζήθρα από πλή-
ρες γάλα. Το βούτυρο δίνει μια μεστή γεύση 
στο τυρί και οι πρωτεΐνες του γάλακτός του 
ολοκληρώνουν τη γεύση. Τρώγεται φρέσκο 
σαν επιτραπέζιο τυρί και μπορεί να συνοδευτεί 
από μέλι και ξηρούς καρπούς.  

_  Manouri: Made in Macedonia and Thessaly; 
it is a full-fat soft cheese made with full-fat 
milk. The butter gives this cheese a full flavour 
and its milk proteins complete the flavour. It 
is eaten fresh as a table cheese and can be 
served with honey and nuts.  

_  Μετσοβόνε: Ένα τυρί από μίγμα αγελαδινού 
και πρόβειου με ένα παλ κίτρινο χρώμα καπνι-
σμένο και φτιαγμένο με την τεχνική της ελα-
στικής τυρόμαζας. Έχει σχήμα κυλίνδρου και 
τρώγεται αυτούσιο ή στη σχάρα. Μπορεί να 
κάνει υπέροχες καπνιστές πίτσες. Φέρει το 
όνομα της πόλης που κατασκευάστηκε, του 
Μετσόβου. Δημιούργημα του τυροκομείου 
του ιδρύματος Τοσίτσα.

_  Metsovone: A smoked cheese made with 
a mixture of cow and sheep’s milk; it is pale 
yellow in colour and made with the elastic 
cheese-mass method. It is cylindrical in shape 
and can be eaten raw or grilled. Also suitable 
for delicious smoked pizzas. It is named after 
the town in which it was first made, Metsovo. 

 A creation of the Tositsa foundation dairy.

_ Πηκτόγαλο Χανίων: Ένα απλό καθημερινό 
τυρί που γίνεται στο νομό Χανίων της Κρήτης. 
Έχει γιαουρτώδη υφή, ελαφρά υπόξινη γεύση 
και τρώγεται με το κουτάλι. Μπαίνει σε πιτού-
λες ή τρώγεται αυτούσιο.

_ Piktogalo from Chania: A simple, everyday 
cheese produced in Chania County in Crete. 

It has a yogurt-style texture and slightly 
acidulous taste, and is eaten with a spoon.  
Can be cooked in small pies or eaten raw.

_  San Μιχάλη:  Ένα από τα καλύτερα τυριά της 
χώρας μας, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. 
Κατασκευάζεται αποκλειστικά από αγελαδινό 
γάλα σε μεγάλα κεφάλια. Στη Σύρο υπάρχουν 
εδώ και αιώνες αγελάδες οι οποίες δίνουν 
το πλούσιο και αρωματικό τους γάλα για την 
παρασκευή αυτού του τυριού. Το τυρί έχει το 
όνομα του αγίου Μιχαήλ, που δοξάζεται σε 
ομώνυμη εκκλησία του νησιού. H γεύση του 
είναι πικάντικη και ακουμπάει ελαφρά τη γεύ-
ση της Παρμεζάνας. 

_  San Michali: One of the best Greek cheeses, 
with a rich aroma and flavour. It is made 
exclusively with cow’s milk in large wheels. 
Cows have been bred in Syros for centuries, 
and provide their rich and aromatic milk for 
the production of this cheese. The cheese is 
named after Saint Michael, who is celebrated in 
one of the island’s main churches. Its flavour is 
spicy and rather reminiscent of Parmesan. 

_  Σφέλα ή Φέτα της Φωτιάς: Ένα είδος φέτας 
με αναθερμασμένη τυρόμαζα που φτιάχνεται 
στη δυτική Πελοπόννησο και αρέσει πολύ. 
Είναι τυρί άλμης όπως η φέτα και τρώγεται 
με τους ίδιους τρόπους. Κατασκευάζεται από 
αιγοπρόβειο γάλα.

_ Sfela or Fire Feta: A type of feta made 
with re-heated cheese-mass made in the 
Western Peloponnese, which is well-loved. 

 It is preserved in brine like feta cheese and 
is eaten in similar ways. Made with sheep 
and goat’s milk.

_  Ξινομυζήθρα Κρήτης: Ένα εντελώς χαρακτη-
ριστικό τυρί της Κρήτης, όπου η μάζα αφήνεται 
για 24 ώρες σε φυσική θερμοκρασία για να 
ξινίσει. Ιδανικό για πίτες.

_  Xinomizithra from Crete: A very typical 
Cretan cheese, where the cheese mass is left 
at room temperature for 24 hours, to go sour. 
Ideal for pies.

Φορμαέλλα Αράχοβας
Arahova Formaella

Κατίκι Δομοκού
Katiki Domokou



Π Ε ρ Ι Γ ρ Α Φ Ή  /  D E S C R I P T I O N

Αυθεντικό μέλι, χωρίς πρόσθετα, με όλο τον πλούτο των αρωμάτων των φυτών και των λουλουδιών της κρητικής γης. 
/ Authentic honey, without additives, with all the richness of the aromas of Cretan plants and flowers.

Ανοιχτόχρωμο τυρί, σχεδόν λευκό, με ξινή γεύση και ευχάριστη μυρωδιά. Φτιάχνεται από αιγοπρόβειο γάλα. / A pale-
coloured cheese, almost white, with a sour flavour and a pleasant aroma. Made with a mixture of sheep and goat’s milk. 

Μικρή, γλυκιά σταφίδα -αφυδατωμένο σταφύλι- που προέρχεται από τις ποικιλίες σταφυλιών ροζακί και σουλτανίνα. 
Φημίζεται η κορινθιακή και η κρητική. / A small, sweet raisin – dehydrated grape – made from the rozaki and sultanina grape 
varieties. Raisins from Corinth and Crete are the most famous. 

Μαλακό, λευκό τυρί, από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα. Παράγεται σε τουλούμια (ασκούς από δέρμα ζώων) και φυλάγεται μέσα 
σε γάλα. Κάθε φορά που βγάζοντας κανείς ένα κομμάτι το γάλα λιγοστεύει, πρέπει να συμπληρώνεται με καινούργιο, για να 
μη χαλάσει το υπόλοιπο τυρί. /A soft white cheese made of sheep or goat’s milk. It is produced in touloumia (sacks made of 
animal hide) and is preserved in milk. Every time a piece is taken out, the milk has to be topped up, to prevent the rest of the 
cheese from spoiling. 

Τυρί λευκό -ή σχεδόν- με ξινούτσικη γεύση, χωρίς τρύπες. Για να γίνει αυτού του είδους η ξινή μυζήθρα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ορός γάλακτος, συνήθως προβάτου ή κατσίκας. Οι Κρητικοί τη χρησιμοποιούν ως επιτραπέζιο τυρί, αλλά 
συχνά την αξιοποιούν και σε γέμιση για πίτες. / A white – or almost white – cheese with a slightly sour flavour, without air-
holes. Milk serum, usually from sheep or goats, has to be used to produce this type of sour myzithra. Cretans use it as a 
table cheese, but also often cook it in pies.

Στρογγυλό, επίπεδο, λευκό τυράκι, αλατισμένο ή ανάλατο, από πλήρες πρόβειο ή κατσισκίσιο γάλα. Μοιάζει με τη μακεδονική 
μυζήθρα. Αναφιώτικη παραλλαγή του είναι και το «αφρομύζηθρο» με 45-50% λιπαρά, που χρησιμοποιείται κυρίως στη γέμιση 
για πίτες. / A round, flat, white cheese, salted or unsalted, made from full-fat sheep or goat’s milk. It resembles the Macedonian 
myzithra. Another variation from Anafi is “afromyzithra”, with 45-50% fat, which is used mainly as a filling for pies. 

Εξαιρετική ποικιλία του διάσημου όσπριου, με μοναδικά αρώματα που αντλεί από την ιδιαίτερη ηφαιστειογενή γη του νησιού. 
Μαγειρεύεται πολύ εύκολα. / An exceptional variety of the famous split pea, with unique aromas derived from the island’s 
unusual volcanic soil. Very easy to cook.

Ολόπαχο τυρί, φτιαγμένο από πλήρες γάλα. Παράγεται μόνο στην Άνδρο σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες. / A rich cheese, 
made with full-fat milk. It is produced only in Andros, in extremely small quantities. 

Παρασκευάζεται από ορό τυρογάλακτος (φέτας) και από φρέσκο κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα. Το τυρί αφού στεγνώσει, 
βυθίζεται σε βραστό, αλατισμένο νερό, για λόγους συντήρησης. Στη συνέχεια αφήνεται και πάλι στον ήλιο να στεγνώσει και 
να σκληρύνει. / Made with whey (from feta cheese) and fresh goat or sheep’s milk, this cheese is dried and immersed in 
boiling, salted water, as a method of preservation. It is then left in the sun to dry out and harden.

Μοιάζει με τη σελινόριζα στο σχήμα, έχει σκούρο πράσινο χρώμα και είναι ένα από τα πιο αρωματικά άγρια βότανα της 
μανιάτικης γης. Συνήθως το προσθέτουν ατμισμένο ή μαγειρεμένο στις σαλάτες. Είναι πάντως πλούσιο και σε φαρμακευτικές 
ιδιότητες. / It looks like the celery, has a dark green colour and is one the most aromatic wild herbs in Mani. It is usually 
steamed or boiled and added to salads. In any case, it is also rich in pharmaceutical properties.

Η Ελλάδα διαθέτει τεράστια ποικιλία σε ελιές, αλλά και παρθένα ελαιόλαδα, πολλά από τα οποία είναι ΠΟΠ. Οι ελιές 
Καλαμών είναι μια από τις πιο διάσημες κατηγορίες μαύρων ελιών, με πολύ χαρακτηριστικό άρωμα, που καλλιεργούνται 
αυστηρά στην περιοχή της Μεσσηνίας. / Greece produces a huge variety of olives and virgin olive oils, many of which are 
also PDO. Kalamata olives are one of the most famous categories of black olives, with a very characteristic aroma and are 
cultivated exclusively in the Messinia area. 

Μια λεπτή και μακρόστενη εκδοχή της γνωστής μελιτζάνας, με πιο ανοιχτό χρώμα, κάποιες φορές σχεδόν λευκό.  Έχει 
εξαιρετική γεύση και μαγειρεύεται με όλους τους τρόπους. Καλλιεργείται κυρίως στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο. / A long, 
thin version of the classic aubergine, with a paler, sometimes almost white colour. It has an excellent flavour and can be 
cooked in all the usual ways. It is cultivated mainly in Arcadia, in the Peloponnese. 

Άγρια χόρτα της πελοποννησιακής γης (Αρκαδία), με πολύ χαρακτηριστική μυρωδιά, που την ξεδιπλώνουν αφού 
μαγειρευτούν. Συλλέγονται την άνοιξη και χρησιμοποιούνται σε σαλάτες ή σε γέμιση για πίτες, συνήθως αναμεμειγμένα 
με άλλα ήμερα ή άγρια χορταρικά. / Wild greens from the Peloponnese (Arcadia), with a very characteristic flavour, which 
unfolds once they are cooked. They are gathered in spring and used in salads or as a pie filling, usually mixed with other 
cultivated or wild greens. 

Φημισμένα για τον γλυκό χυμό τους, τα πορτοκάλια αυτά τα συναντάμε και με την επονομασία «Βαλέντσια». / These oranges, 
which are famous for their sweet juice, are also sold as “Valencia” oranges. 

Μικρή, γλυκιά, σκουρόχρωμη σταφίδα, εξαιρετικής ποιότητας, που παράγεται από την ποικιλία σταφυλιού σουλτανίνα. 
Χρισιμοποιείται ευρέως στη ζαχαροπλαστική. / A small, sweet, dark-coloured, top-quality raisin, produced from the 
sultanina grape variety. used widely is pastry-making. 

ΠρΟϊΟΝ / PrODuCT

Μέλι Κρήτης
Honey from Crete

Πηχτόγαλο Χανίων 
Pichtogalo from 
Chania

Σταφίδα σουλτανίνα 
Sultanina raisins

Τουλουμοτύρι 
Κρήτης 
Touloumotyri from 
Crete

Ξινομυζήθρα 
Κρήτης 
Xinomyzithra from 
Crete

Ανθότυρο Ανάφης
Anthotyro from 
Anafi

Φάβα Σαντορίνης 
Fava from 
Santorini

Μανούσος Άνδρου 
Manoussos from 
Andros

Βραστό τυρί Ανάφης 
Boiled cheese from 
Anafi

Κάρδαμο Μάνης 
Cardamom from 
Mani

Ελιές Καλαμών 
Kalamata Olives.

Μελιτζάνα 
τσακώνικη 
Tsakoniki 
aubergine

Μυρώνια Αρκαδίας  
Myronia from 
Arcadia

Πορτοκάλια 
Λακωνίας  
Oranges from 
Lakonia

Σταφίδα κορινθιακή 
Raisins from 
Corinth

ΠρΟϊΟΝ / PrODuCT

Κρίταμα Κυκλάδων 
Kritama from the 
Cyclades

Λαδοτύρι Μυτιλήνης
Ladotyri from 
Mytilini

Ούζο Μυτιλήνης  
Ouzo from Mytilini

Σαρδέλα Καλλονής 
Sardines from 
Kalloni

Νούμπουλο 
Nouboulo

Κρόκος Κοζάνης 
Saffron from Kozani

Κόκκινη πιπεριά 
Φλώρινας  
Red peppers from 
Florina

Τελεμές
Telemes

Γραβιέρα Αγράφων 
Graviera from 
Agrafa

Μανιτάρια Πηλίου 
Mushrooms from 
Pilion

Μυζήθρα 
Myzithra

Γιδοτύρι 
Gidotyri

Κουμ κουάτ 
Κέρκυρας 
Kumquats from 
Corfu

Ροδάκινα Νάουσας 
Peaches from 
Naoussa

Ανθότυρος Κρήτης 
Anthotyros from 
Crete

Π Ε ρ Ι Γ ρ Α Φ Ή  /  D E S C R I P T I O N

Χορταρικό της κυκλαδίτικης γης, με αλμυρούτσικη επίγευση. Τρώγεται βρασμένο, με παρθένο ελαιόλαδο και ξίδι ή λεμόνι, ή 
χρησιμοποιείται ως γέμιση σε χορτόπιτες. / Greens from the Cyclades islands, with a slightly salty aftertaste. They are eaten 
boiled, with virgin olive oil and vinegar or lemon, or are used as a filling for pies. 

Κίτρινο τυρί σε σχήμα κυλίνδρου που φυλάσσεται μέσα σε λάδι, από όπου παίρνει και το όνομά του. Στη γεύση μοιάζει λίγο 
με το κεφαλοτύρι. Εκτός από της Μυτιλήνης, φημισμένα είναι και τα λαδοτύρια της Σάμου και της Κέρκυρας. / Cylinder-
shaped yellow cheese that is preserved in olive oil, hence its name (lado-tyri = oil-cheese). Its flavour is similar to kefalotyri 
hard cheese. Besides Mytilini, Samos and Corfu are also famous for their ladotyri.

Εθνικό ποτό της Ελλάδας. Πολύ δυνατό, λευκό αλκοολούχο απόσταγμα, που θολώνει χαρακτηριστικά όταν του προσθέσει 
κανείς νερό. Η χρήση του γλυκάνισου δίνει ιδιαίτερο άρωμα στο ούζο Μυτιλήνης και ιδιαίτερα της περιοχής του Πλωμαρίου. 
/ The Greek national drink. A very strong, white alcoholic distillate, which becomes characteristically cloudy when water is 
added to it. The use of aniseed adds a distinctive aroma to ouzo from Mytilini and especially from the Plomari area.

Νόστιμο, μικρό ψάρι, που καταναλώνεται ωμό ως μεζές του ούζου, αφού ουσιαστικά «ψήνεται» μόνο στο αλάτι και στο λάδι. 
/ A delicious small fish that is eaten raw as a snack with ouzo, after having been cured in salt and olive oil. 

Λεπτές φέτες χοιρινού που, αφού αλατιστεί, «καπνίζεται» δίπλα σε φωτιά. Το συνηθίζουν στην Αιτωλοακαρνανία. / Thin 
slices of salted pork that are smoked by an open hearth. A common dish in Aetoloakarnania.

Πρόκειται για το ακριβότερο μπαχαρικό στον κόσμο, την πιο πολύτιμη –κυριολεκτικά– αρωματική ύλη της γης. Η τιμή του 
ανέρχεται περίπου στα 3,50 ευρώ το γραμμάριο. Στην Ελλάδα παράγεται αποκλειστικά στα κοζανίτικα κροκοχώρια. / The 
most expensive spice in the world, literally the most valuable aromatic ingredient on earth. It costs around 3.50 euros per 
gram. In Greece, it is produced exclusively in the saffron villages of Kozani.

Οι ελληνικές τσίλι πέπερς. Μικρές, κόκκινες, καυτερές πιπερίτσες, από τις οποίες παλιότερα έφτιαχναν και κόκκινο πιπέρι. 
Ως πιπεριές Φλώρινας θα συναντήσει κανείς και μεγάλες, κόκκινες, γλυκές πιπεριές. / Greek chilli peppers. Small, red, hot 
peppers, also used to make paprika in the past. Large, red, sweet peppers are also known as Florina peppers. 

Τυρί λευκό και υδαρές, που παρασκευάζεται από μίγμα αγελαδινού, κατσικίσιου και πρόβειου γάλακτος. Ιστορικά κατάγεται 
από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η «φέτα» της Βόρειας Ελλάδας. / White, 
watery cheese made from a mixture of cow, goat and sheep’s milk. Historically, it originates from the broader Balkan area. 
One could say it is the “feta” of Northern Greece.

Τυρί από αιγοπρόβειο γάλα, με κίτρινο σκούρο προς καφέ περίβλημα και ανοιχτό κίτρινο προς λευκό εσωτερικό με τρύπες. 
Χρησιμοποιείται ως επιτραπέζιο, αλλά πολύ συχνά νοστιμίζει και πιάτα ζυμαρικών. / Cheese made of sheep and goat’s 
milk, with a dark yellow-brownish exterior and a pale yellow-whitish interior, with distinctive air-holes. It is used as a table 
cheese, but very often grated to use on pasta dishes. 

Μια εξαιρετική ποικιλία άγριων μανιταριών, νεραντζάκια, βασίλες, γουργουλιάνοι, καλογεράκια, κουμαρίτες κ.λπ., με έντονη 
γήινη γεύση και αρώματα, τα οποία δεν θυμίζουν σε τίποτα τα αντίστοιχα καλλιεργημένα. Μαγειρευτά, ψητά ή τηγανητά, 
όπως κι αν τα δοκιμάσει κανείς είναι γαστρονομική εμπειρία. / An excellent variety of wild mushrooms, neratzakia, vasiles, 
gourgouliani, kalogerakia, koumarites, etc., with a strong, earthy flavour and aroma, which bear no resemblance to 
cultivated mushrooms. A unique culinary experience, not to be missed whether boiled, grilled or fried. 

Λευκό, φρέσκο τυρί χωρίς αλάτι, που παρασκευάζεται από πλούσιο αιγοπρόβειο ή αγελαδινό γάλα. Από τα πιο παραδοσιακά 
τυριά όλης της περιοχής των Βαλκανίων, τη μυζήθρα θα τη συναντήσετε και ωριμασμένη, μόνο που τότε της έχει προστεθεί 
αλάτι. Άλλα ονόματά της είναι «μανούρι» στη Μακεδονία και «ανθότυρος» στην Κρήτη. / A white, fresh, salt-free cheese, 
made with full-fat sheep-goat’s or cow’s milk. One of the most traditional cheeses in the whole Balkans, myzithra is also 
available as a matured cheese, but with the addition of salt. Its other names are “manouri” in Macedonia, and “anthotyros” 
in Crete.

Φρέσκο, λευκό τυρί με έντονο το άρωμα του γάλακτος. Παράγεται από γίδινο ή κατσικίσιο γάλα και χρησιμοποιείται ως 
επιτραπέζιο, αλλά και στο μαγείρεμα. / A fresh, white cheese with a rich milky aroma. It is produced from goat’s milk and is 
used as a table cheese but also in cooking. 

Καρπός που θυμίζει μικρό πορτοκάλι, με πολύ ξεχωριστό άρωμα και ήπια πικρή γεύση, χαρακτηριστικό των Ιόνιων Νησιών. 
Με αυτό οι ντόπιοι φτιάχνουν λικέρ και γλυκίσματα, αλλά το χρησιμοποιούν και ωμό στις σαλάτες. / A fruit in the shape of an 
elongated small orange, with a very unique aroma and a mild, bitter flavour, very common in the Ionian Islands. The locals 
use it to make liqueurs and sweets, but also raw in salads.

Εξαιρετικής ποιότητας μέτρια προς μεγάλα ροδάκινα με γλυκιά και ζουμερή σάρκα και λαμπερό πορτοκαλοκόκκινο 
χρώμα.  / Top-quality, medium to large peaches, with a sweet and juicy flesh and a bright orange-red colour.

Η κρητική εκδοχή της «μυζήθρας». Υπάρχει φρέσκος, αλλά και ξηρός. Τυρί πολύ πλούσιο σε λιπαρά (έως 65%). / The Cretan 
version of “myzithra”. Available as a fresh or dry, matured cheese. It has a very high fat content (up to 65%).
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By Roula Skourogiannis

Καλοκαιρινός 
ήλιος & 
προστασία

 
Το καλοκαίρί έφΤασέ καί παλί. ολοί θέλοΥμέ να αποκΤήσοΥμέ ένα ομορφο 
μαΥρίσμα απο Τήν πρώΤή ήμέρα σΤήν παραλία μέ αποΤέλέσμα να κανοΥμέ 
ήλίοθέραπέία γία πολλέσ ώρέσ. ή πολΥώρή αΥΤή έκθέσή σΤον ήλίο σΥχνα 
καΤαλήγέί σέ έγκαΥμαΤα σΤο προσώπο καί σΤο σώμα μασ. ΥπαρχοΥν καποίο 
«κανονέσ» ποΥ βοήθοΥν να ξέπέρασοΥμέ οσο πίο ανώδΥνα γίνέΤαί Το έγκαΥμα.

 
Summer iS here again. We all Want to get a nice tan from our very firSt day on 
the beach; aS a reSult, We Spend many hourS Sunbathing. thiS extenSive expoSure 
to Sunlight often leadS to Sunburn on the face and body. there are certain ruleS 
that Will help uS overcome Sunburn With aS little pain aS poSSible.

Τα αυτομαυριστικά προϊόντα προσφέρουν ένα ασφαλές μαύρισμα μια και το ρόλο του 
ήλιου αναλαμβάνει μια ουσία (DHA) η οποία δρα με τη βοήθεια αμινοξειδίων στην ανώ-
τερη στοιβάδα του δέρματος και προσφέρει ένα χρώμα παρόμοιο με αυτό του μαυρισμέ-

νου δέρματος. Η εφαρμογή τους είναι εξαιρετικά απλή και, σε σχέση με τα πρώτα προϊόντα που 
κυκλοφορούσαν παλιότερα, ο χρόνος αναμονής μέχρι να στεγνώσουν έχει μειωθεί σε μεγάλο 
βαθμό χάρη στη νέα τους υφή και σύνθεση.  
Η επιλογή όμως του προϊόντος που ταιριάζει στο δικό σας δέρμα είναι δύσκολη μια και στην 
αγορά υπάρχουν πολλές διαθέσιμες σειρές που υπόσχονται όμορφα αποτελέσματα. Συνεπώς, ο 
ασφαλέστερος τρόπος επιλογής είναι να δοκιμάσετε για να βρείτε το καλύτερο προϊόν και την 
πιο απλή μέθοδο εφαρμογής του για εσάς. Κάντε την πρώτη σας δοκιμή σε μια μικρή περιοχή 

Self-tanning products provide a 
safe tan, since the role of the sun 
is played by a substance (DHA), 

which acts with the help of aminoacids 
on the upper layer of the skin and creates 
a colour similar to that of tanned skin. 
They are extremely easy to apply and, 
compared to earlier formulas, the waiting 
time until they are dry has been reduced 
to a minimum, thanks to new textures 
and compositions. However, choosing the 
product that is best for your skin is not an 
easy matter, since there are many avail-
able ranges on the market, all promising 
beautiful results. Consequently, the saf-
est way to choose is to look for the best 
product and the simplest application 
method for you. 

SUMMER SUn 
του σώματός σας και φυσικά όχι πριν από ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός. Θυμη-
θείτε ότι θα πρέπει να περιμένετε 24 ώρες για να δείτε τα πρώτα αποτελέσματα. Αν 
θέλετε μπορείτε να επιτύχετε πιο βαθύ μαύρισμα με περισσότερες εφαρμογές του 
προϊόντος. Επίσης, το αποτέλεσμα επηρεάζεται και από τον τρόπο που απλώνετε 
το προϊόν στο δέρμα σας. Τα τζελ, τα σπρέι και οι λοσιόν είναι καλύτερα για λιπαρές 
επιδερμίδες, ενώ οι κρέμες και οι βαριές λοσιόν για πιο ξηρά δέρματα. 
Καλό είναι πριν από την εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται μια απολέπιση του δέρ-
ματος μια και θα λειανθούν οι επιφάνειες και η εφαρμογή θα γίνει πιο ομοιόμορφα. 
Σε γενικές γραμμές, καλό είναι να απλώνετε τα προϊόντα αυτομαυρίσματος σε καθα-
ρή, ενυδατωμένη επιδερμίδα, αποφεύγοντας τα σημεία που δε μαυρίζουν ιδιαίτερα 
σε κανονικές συνθήκες, όπως οι παλάμες, τα σημεία ανάμεσα στα δάχτυλα και ο λαι-
μός. 
Βάλτε το προϊόν μια ώρα ή και περισσότερο προτού πέσετε για ύπνο και αφήστε το 
να στεγνώσει όλο το βράδυ. Καλό είναι να φοράτε έστω και ένα ελαφρύ ρούχο μια 
και πιθανόν να αφήσει κάποιο λεκέ αν είναι ακόμα σε υγρή μορφή.  Ξεκινήστε με 
υπομονή και χωρίς υπερβολικές προσδοκίες. Βάλτε κάποιο ήπιο προϊόν στην αρχή 
στο δέρμα σας και δοκιμάστε τη δράση του προκειμένου να προχωρήσετε σε πιο 
δραστικά μέτρα. 

&  p r o t e c t i o n
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Τι πρέπει να κάνετε σε  
περίπτωση ηλιακού εγκαύματος
• Χρησιμοποιήστε υγρά σακουλάκια τσάι για να 
ανακουφίσετε ηλιοκαμένα βλέφαρα. Επίσης, καλό 
στο έγκαυμα κάνει και το χαμομήλι.

• Χρησιμοποιήστε βρεγμένες κομπρέσες βουτηγμέ-
νες στο γάλα για να ανακουφίσετε την καμένη περι-
οχή. Οι πρωτεΐνες που περιέχει το γάλα σχηματί-
ζουν ένα προστατευτικό στρώμα που βοηθούν το 
δέρμα να διατηρήσει την απαιτούμενη υγρασία για 
τη δράση των επουλωτικών ενζύμων.

• Κάντε σύντομα ντους για να ελαττώσετε τη θερ-
μοκρασία του σώματός σας. Αυτό επίσης θα βοηθή-
σει να μειωθούν η θερμότητα από το έγκαυμα και 
ο πόνος. 

• Ενδείκνυται η λήψη ενός αντιφλεγμονώδους που 
θα σας συστήσει ο δερματολόγος σας, ώστε να μει-
ωθεί η φλεγμονή που έχει δημιουργήσει το έγκαυ-
μα.

• Πιείτε πράσινο τσάι, χυμό από ρόδι ή χυμούς 
φρούτων και φάτε φρούτα που έχουν αντιφλεγμο-
νώδη δράση.

• Χρησιμοποιήστε ενυδατικά προϊόντα ειδικά στο 
πρόσωπο. 

• Κατά τη διάρκεια του ύπνου φορέστε πολύ απα-
λές και φαρδιές πυτζάμες χωρίς λάστιχο για να μη 
νιώθετε πόνο.

• Καλέστε το γιατρό σας αμέσως αν παρατηρήσετε 
φουσκάλες, πυρετό, ζαλάδες ή αδυναμία σαν απο-
τέλεσμα της έκθεσής σας στον ήλιο.

Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε ότι το μαύρισμα από τα προϊόντα αυτά 
διαρκεί 3 έως 5 ημέρες και δεν μπορεί η διάρκεια αυτή να μεγαλώσει 
περισσότερο από 1 ημέρα αν αποφεύγετε το ντους. Σε κάθε περίπτωση, 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τη μέθοδο του αυτομαυρίσματος και 
τα προϊόντα, ώστε να καταλήξετε στη λύση που ταιριάζει καλύτερα σε 
εσάς και στο δέρμα σας. 

αντιμετώπιση ηλιακών εγκαυμάτων
Υπάρχουν κάποιοι «κανόνες» που βοηθούν να ξεπεράσουμε όσο πιο 
ανώδυνα γίνεται το έγκαυμα. Ακολουθούν μερικά «πρέπει» και «δεν πρέ-
πει» για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Αυτονόητα είναι 
φυσικά μερικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, όπως το να χρησιμο-
ποιούμε αδιάβροχο αντηλιακό που προστατεύει από τις ακτίνες UVA & 
UVB. Αν έχουμε ακολουθήσει αυτόν τον απλό κανόνα, πιθανότατα να μη 
χρειάζεται να προχωρήσουμε στην παρακάτω ανάλυση. Αν όχι, τότε:

Τι δεν πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ηλιακού εγκαύματος
• Μη χρησιμοποιείτε οτιδήποτε παγωμένο για να ανακουφίσετε 
την περιοχή. Επιτρέπεται μόνο η χρήση μιας βρεγμένης πετσέτας ή 
κομπρέσας.

• Μην απολεπίσετε την περιοχή και μη χρησιμοποιήσετε προϊόντα που 
περιέχουν γλυκολικό οξύ, ρετινοειδή ή σαλικυλικό οξύ μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η περίοδος του ξεφλουδίσματος (το δέρμα είναι πολύ ευαίσθητο 
αυτή την περίοδο για να εκτεθεί στα συστατικά αυτά). Μετά την ολοκλή-
ρωσή της, περιμένετε ακόμα 3 ημέρες για να αφήσετε το δέρμα σας να 
ολοκληρώσει τη διαδικασία της επούλωσης. 

• Μη σπάσετε οποιαδήποτε φουσκάλα δημιουργηθεί και μην εφαρμόσε-
τε επάνω της οποιαδήποτε λοσιόν ή τζελ.

• Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε σπρέι που περιέχει λάδι ακόμα και αν 
αναγράφεται σε αυτό ότι ενδείκνυται για ηλιοκαμένο δέρμα. Το στρώμα 
που δημιουργούν τα σπρέι αυτά παγιδεύει τη θερμότητα από το έγκαυμα 
μέσα στο δέρμα και αυξάνει τον πόνο σημαντικά.

• Μην ξεφλουδίζετε το δέρμα σας. Αυτό μπορεί να επιμηκύνει την περί-
οδο επούλωσης και να χειροτερέψει το πρόβλημα. Αφήστε το δέρμα σας 
να ξεφλουδίσει και να πέσει μόνο του.

• Μην ξαναεκτεθείτε στον ήλιο μέχρι να επουλωθεί το έγκαυμα και να 
επιστρέψει το φυσιολογικό χρώμα στο δέρμα σας. Αν παρόλα αυτά πρέ-
πει να εκτεθείτε στον ήλιο, προστατέψτε την περιοχή που είχε το πρό-
βλημα φορώντας ρούχα ή καπέλο.

Do your first test on a small part of your body, and 
of course never before an important social event. 
Remember that you will have to wait for 24 hours 
before you see the first results. If you like, you can 
achieve a deeper tan with multiple applications of 
the product. Also, the result is affected by the way 
you apply the product to your skin. Gels, sprays and 
lotions are better for oily skin, while creams and 
heavy lotions are better for drier skin. 
Before applying the product, it is a good idea to exfo-
liate your skin so as to smooth out the surface and 
ensure that the product is applied evenly. Generally 
speaking, it is a good idea to apply self-tanning prod-
ucts to clean, moisturized skin, avoiding parts that 
don’t tan easily under normal circumstances, such as 
your palms, between your fingers and your neck. 
Apply the product one hour or more before going to 
bed, and let it dry overnight. It is a good idea to wear 
some form of light clothing, since the product will 
probably leave some sort of stain when it is still wet. 
Start patiently and without excessive expectations. 
Use a mild product on your skin to start with, and 
try out its results before proceeding with more dras-
tic measures. 
It is also good to know that the tan from these prod-
ucts lasts between 3 to 5 days, and cannot be extend-
ed for more than 1 extra day if you avoid showering. 
In any case, consult your doctor about self-tanning 
methods and products, so as to find the solution that 
is best for you and your skin. 

Treating sunburn
There are certain rules that will help us overcome 
sunburn with as little pain as possible. Below there’s 
a list of “dos” and “don’ts” for confronting such a 
situation.  
Of course, there are a few obvious things that we 
should do, such as using a waterproof sunscreen that 
protects from UVA & UVB rays. Following the above 
simple rules, means that we may never need the fol-
lowing advice. If not, then:

What you must not do in case of sunburn
• Do not use anything frozen to soothe the area. You 
may only use a wet towel or compress.

• Do not exfoliate the area and do not use products 
that contain glycolic acid, retinoids or salicylic acid 
until your skin has stopped peeling (the skin is too 
sensitive to be exposed to these ingredients at this 
time). After the skin has stopped peeling, wait anoth-
er 3 days to let your skin complete the healing pro-
cess. 

• Do not burst any blisters that form, and do not 
apply any lotion or gel to them.

• Do not use any oil-containing spray, even if the 
packaging says that it is for sunburnt skin. The oily 
film created by such sprays traps the heat created by 

the burn inside the skin, and significantly increases pain.

• Do not peel your skin. This can lengthen the healing period and aggravate 
the problem. Let your skin peel and drop off by itself.

• Don’t renew your exposure to the sun until the burn has healed and your 
skin has returned to its normal colour. If you have to go out in the sun, 
however, protect the sun-burnt area by wearing clothing or a hat.

What you must do in case of sunburn
• Use damp teabags to soothe sun-burnt eyelids. Chamomile is also good 
for sunburn.

• Use wet compresses dipped in milk to relieve the sun-burnt area. The 
proteins contained in milk form a protective layer that helps the skin main-
tain the necessary moisture, allowing healing enzymes to act.

•Take brief showers to reduce your body temperature. This will also help 
reduce the heat from the sunburn and the pain. 

• Ask your dermatologist to recommend an anti-inflammatory that will 
relieve the inflammation caused by the sunburn.

• Drink green tea, pomegranate juice or fruit juices and eat fruit with anti-
inflammatory properties.

• Use moisturizing products, especially on your face. 

• At night-time, wear very soft and baggy pyjamas without elastic that will 
not hurt your burns.

• Call your doctor immediately if you observe blisters, fever, dizziness or 
weakness as a result of your exposure to the sun. 
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Υγεία — Health tips

Did you know that people 
are most exposed to sunlight 
between childhood and the 
age of 21? If we don’t have 

adequate protection during those years, even 
the best skincare later on is incapable of fully 
eliminating the risk of skin cancer.  
This is because the telltale signs of skin can-
cer don’t appear until several years later and 
sometimes when… it is too late. Many peo-
ple make the mistake of not realizing that 
each time they are exposed to the sun with-
out protection during their adolescence, they 
dramatically increase their chances of devel-
oping skin cancer in their adulthood. If you 
know that you did not protect your skin as 
much as you should have during those years, 
you should check your skin regularly for any 
changes to its appearance, such as spots or 
melanomas, and consult your dermatologist 
immediately. 

Όσοι είναι μελαχρινοί και έχουν 
σκούρο δέρμα θεωρούν – λαν-
θασμένα – ότι δεν κινδυνεύ-
ουν από τον καρκίνο του δέρ-
ματος εφόσον δεν είναι εύκο-
λο να πάθουν ηλιακό έγκαυμα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη 
χρησιμοποιούν αντηλιακή προ-

στασία ενάντια στη βλαβερή αντηλιακή ακτινο-
βολία. Κάνουν μεγάλο λάθος! Παρά το γεγονός 
ότι όντως τα ανοιχτόχρωμα δέρματα διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο, αυτό δε σημαίνει ότι τα 
πιο σκούρα δεν κινδυνεύουν. Το πιο επικίνδυνο 
σημείο είναι ακριβώς αυτό, το χρώμα του δέρ-
ματος: Εξαιτίας του χρώματος, ο καρκίνος που 
εκδηλώνεται δεν εντοπίζεται εύκολα στα αρχικά 
του στάδια με αποτέλεσμα όταν γίνει αντιληπτός 
να υπάρχει ο κίνδυνος να είναι πια αργά για να 
αντιμετωπιστεί με απλή αγωγή. Πρέπει όσοι δια-
θέτουν σκουρόχρωμο δέρμα να λαμβάνουν τα 
μέτρα τους και να χρησιμοποιούν αντηλιακό ακό-
μα και αν δεν καίγονται εύκολα. Κανένας δεν έχει 
ανοσία στον καρκίνο του δέρματος, ανεξάρτητα 
από το χρώμα του δέρματός του.
 

  
Dark-haired and dark-skinned 
people believe – wrongly – 
that they are not at risk of 
skin cancer because their 
skin doesn’t burn easily. This 
results in them not using sun-
screen against harmful solar 

radiation. This is a grave mistake! Despite the 
fact that pale skin does face greater risks, 
this does not mean that darker skin is safe.
The biggest danger lies in exactly that, their 
skin colour. Because of the colour, the cancer 
cannot easily be identified at its initial stages, 
which means that, when it is found, there is 
the risk that it may be too late to treat it with 
a simple treatment. People with darker skin 
should take care to use sunscreen even if they 
do not burn easily. No-one is immune to skin 
cancer, irrespective of the colour of their skin. 

 
Οι ακτίνες UV δεν αστειεύο-
νται και εισέρχονται στο δέρμα 
μας υπό οποιεσδήποτε καιρι-
κές συνθήκες. Για παράδειγμα, 
κατά τη διάρκεια μιας συννεφια-
σμένης ημέρας, οι ακτίνες του 

ήλιου περνούν από τα σύννεφα και προκαλούν 
την ίδια βλάβη στο δέρμα αν δεν είναι προστα-
τευμένο όπως και αν είχε ηλιοφάνεια. Η οδήγη-
ση κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης ημέρας 
σημαίνει ότι οι ακτίνες UV περνούν μέσα από τα 
τζάμια του αυτοκινήτου και προκαλούν ζημιά στα 
πρόσωπο, στα χέρια και σε οποιοδήποτε άλλο 
σημείο του σώματος είναι εκτεθειμένο χωρίς 
προστασία. Ακόμα και ορισμένα ρούχα δεν μας 
προστατεύουν αρκετά από τον ήλιο. Τα πλεκτά 
σκουρόχρωμα ρούχα προστατεύουν, αντίθετα με 
τα ανοιχτόχρωμα αραιά υφάσματα από τα οποία 
ο ήλιος περνάει. Ελέγξτε τα ρούχα σας στον ήλιο: 
Αν μπορείτε να τον δείτε μέσα από αυτά τότε η 
προστασία που σας παρέχουν δεν είναι αρκε-
τή αν δεν έχετε βάλει αντηλιακό. Σε κάθε περί-
πτωση χρησιμοποιήστε αντηλιακό ακόμα και αν 
πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται. 

UV rays don’t play around; 
they penetrate our skin under 
any weather conditions. For 
example, on a cloudy day, 
the sun’s rays penetrate the 

clouds and cause the same amount of dam-
age to unprotected skin as they would on a 
clear day. Driving on a sunny day means that 
UV rays pass through the car’s windshield and 
cause damage to the face, hands and any oth-
er body part that is exposed and unprotected. 
Even certain clothing does not provide ade-
quate protection from the sun. Dark-coloured 
densely woven clothes provide more protec-
tion than light-coloured thinly woven clothes 
that let the sun penetrate the cloth. Check 
your clothes in the sunlight. If you can see 
the sun through them, then they provide inad-
equate protection if you are not wearing sun-
screen. In any case, use sunscreen even when 
you think you don’t need it. 

1.

Age matters  

2.

Darker skin 
requires 
the same 
protection 
from the sun

3.
The sun’s 
rays are very 
powerful   

2.

Τα μελαχρινά 
δέρματα  
χρειάζονται  
την ίδια
αντηλιακή 
προστασία 

3. 

Οι ακτίνες 
του ήλιου 
έχουν μεγάλη 
δύναμη
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Γνωρίζετε ότι από την παιδική 
ηλικία ενός ανθρώπου μέχρι 
τα 21 του χρόνια πραγματο-
ποιείται η μεγαλύτερη έκθε-

ση στην ηλιακή ακτινοβολία; Αν τα χρόνια 
αυτά δεν προστατευθούμε σωστά, ακόμα και 
η καλύτερη φροντίδα δέρματος μετά, δεν απα-
λείφει τελείως τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκί-
νου του δέρματος. Και αυτό συμβαίνει διότι τα 
σημάδια του καρκίνου του δέρματος εμφανίζο-
νται μετά από την παρέλευση αρκετών χρόνων 
και μερικές φορές όταν… είναι πλέον πολύ 
αργά. Πολλοί κάνουν το λάθος να μη συνειδη-
τοποιούν ότι κάθε φορά που εκτίθενται στον 
ήλιο απροστάτευτοι κατά τη διάρκεια της εφη-
βείας τους, αυξάνουν δραματικά τις πιθανότη-
τες εμφάνισης καρκίνου του δέρματος μετά την 
ενηλικίωσή τους. 
Αν γνωρίζετε ότι δεν προστατέψατε το δέρ-
μα σας όσο θα έπρεπε εκείνα τα χρόνια, να 
ελέγχετε τακτικά το δέρμα σας και οποιαδήπο-
τε αλλαγή προκύπτει σε αυτό όπως κηλίδες ή 
μελανώματα και να απευθυνθείτε αμέσως στο 
δερματολόγο σας. 

1.

Η ηλικία
παίζει ρόλο

Tattoos and tanning
For most people, summer means sun-
shine and tanning. Everyone wants to 
get rid of their winter pallor and get a 
nice tan. If you have a tattoo, though, 
the combination of the ink it contains and 
the sun can actually discolour your tattoo. 
Also, if you want to get a new tattoo, you 
should know a few things beforehand, 
especially if you intend to keep on sun-
bathing during the summer. 
So what about tattoos and sunbath-
ing? The last think you want, for sure, 
is to ruin your tattoos in the sun. You 
should know that the more your tat-
too is exposed to the sun without pro-
tection, the faster its colours will start to 
fade. This means you should protect it, 
by applying plenty of sunscreen to the 
area and, mainly, repeating the process 
every 2 hours. You should also know that 
fake tans (from a sun-bed) can have the 
same or even worse results on the colour 
of your tattoo. UV rays are much more 
concentrated and do much more dam-
age. This does not mean that you should 
not get a fake tan – only that you should 
follow the same procedure as you do on 
the beach. Even if you don’t intend to go 
sunbathing or get a fake tan, you should 
protect your tattoo whenever it is exposed 
to the sun’s rays, with sunscreen or by 
wearing clothes and staying in the shade 
whenever possible. 
But what happens if you decide to get a 
new tattoo in the summer? You should 
follow all the instructions very faithfully 
about what to do while the area is healing. 
Make sure you keep your new tattoo cov-
ered for the first 2 weeks and keep it like 
that until the scab comes off completely 
and new skin is formed before you apply 
sunscreen. Never put sunscreen on a fresh 
tattoo! Remember that for most tattoos, 
it takes almost 3 months for the skin to 
heal completely. It might be a good idea 
to postpone your new tattoo for after the 
summer if you intend to go to the beach. 
Plan the entire procedure carefully, and 
have your new tattoo in the winter, when 
it will be much easier to protect it.    
Source: Academy of Dermatology (USA)

Τατουάζ και μαύρισμα
Για τους περισσότερους, καλοκαίρι σημαίνει μπάνιο και μαύρισμα.  Όλοι θέλουν να 
απαλλαχθούν από το άσπρο χρώμα στο δέρμα τους και να μαυρίσουν.  Όμως αν έχε-
τε τατουάζ, ο συνδυασμός της μελάνης που περιέχεται σε αυτό με τον ήλιο μπορεί να 
καταλήξει στον αποχρωματισμό του τατουάζ. Επίσης, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν 
ένα νέο τατουάζ καλό θα είναι να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα ειδικά αν σκοπεύουν 
να μη στερηθούν την ηλιοθεραπεία τους καλοκαιρινούς μήνες. Τι γίνεται λοιπόν με τα 
τατουάζ και την ηλιοθεραπεία; Το σίγουρο είναι ότι το τελευταίο πράγμα που θέλε-
τε να κάνετε είναι να «χαλάσετε» το τατουάζ στον ήλιο. Να γνωρίζετε ότι όσο περισσό-
τερο εκτίθεται το τατουάζ στον ήλιο χωρίς προστασία, τόσο γρηγορότερα θα αρχίσουν 
τα χρώματά του να ξεθωριάζουν. Οφείλετε λοιπόν να το προστατέψετε, εφαρμόζοντας 
στην περιοχή αρκετή ποσότητα αντηλιακού και κυρίως να επαναλαμβάνετε τη διαδι-

κασία αυτή κάθε 2 ώρες. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το τεχνητό μαύρισμα μπορεί 
να επιφέρει τα ίδια ή ακόμα και χειρότερα αποτελέσματα στο χρώμα του τατουάζ σας. 
Οι ακτίνες UV είναι πολύ πιο συγκεντρωμένες και κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνετε τεχνητό μαύρισμα, αλλά ότι πρέπει να ακολουθεί-
τε την ίδια διαδικασία όπως και στην παραλία. Ακόμα και αν δεν σκοπεύετε να κάνετε 
ηλιοθεραπεία ή να προχωρήσετε σε τεχνητό μαύρισμα, οφείλετε να προστατεύετε το 
τατουάζ σας όταν αυτό εκτίθεται στις ηλιακές ακτίνες με αντηλιακή προστασία ή φορώ-
ντας ρούχα και μένοντας στη σκιά όποτε είναι εφικτό. 
Τι γίνεται όμως αν αποφασίσετε να κάνετε ένα νέο τατουάζ μέσα στο καλοκαίρι; Πρέ-
πει να ακολουθήσετε πιστά όλες τις οδηγίες για το τι να κάνετε την περίοδο της 
επούλωσης της περιοχής. Φροντίστε να έχετε το νέο σας τατουάζ καλυμμένο για τις 
πρώτες 2 εβδομάδες και κρατήστε το έτσι μέχρι να ξεφλουδίσει τελείως η περιοχή και 
να σχηματιστεί νέα επιδερμίδα προτού εφαρμόσετε αντηλιακό. Ποτέ μη βάζετε αντη-
λιακό σε ένα φρέσκο τατουάζ! Να θυμάστε ότι για τα περισσότερα τατουάζ το δέρμα 
χρειάζεται περίπου 3 μήνες μέχρι να επουλωθεί πλήρως. Καλό θα ήταν να αναβάλετε 
το νέο σας τατουάζ για μετά το καλοκαίρι αν σκοπεύετε να βγείτε στην παραλία. Προ-
γραμματίστε λοιπόν σωστά την όλη διαδικασία και κάντε το νέο σας τατουάζ κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα, όταν η προστασία του θα είναι πολύ πιο εύκολη.      
Πηγή: Academy of Dermatology (USA)  
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5ο aegean airlines 

ProAm
03. Σόνια Καζόνη, Διευθύντρια περιο-
δικών ΙΜΑΚΟ με την κ. Μαριάννα Γεωρ-
γιοπούλου, Υπεύθυνη Χορηγιών Κοινω-
νικής Μέριμνας της WIND με την ομάδα 
του Giorgio Grillo, που κέρδισε το silver 
division (1η ομάδα).
Sonia Kazoni, Manager, IMAKO 
magazines, with Mr Marianna 
Georgioupoulou, Director of WIND’s 
Social Sponsorship Programme, and 
Giorgio Grillo’s team that won the silver 
division (1st team).

04. Ο Πρόεδρος της Aegean και Πρόε-
δρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου 
Aegean Airlines ProAm, κ. Θεόδωρος 
Βασιλάκης.
The Chairman of Aegean Airlines and 
President of the 5th Aegean Airlines 
ProAm Steering Committee, Mr 
Theodoros Vassilakis.

05. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ 
Α.Ε., κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.
TEMES S.A. Managing Director, Mr 
Achilleas Konstantakopoulos.

06. O κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 
βραβεύει τη νικήτρια ομάδα του Πάνου 
Καρατζιά από το Golf της Γλυφάδας, που 
κατέλαβε την πρώτη θέση.
Mr Achilleas Konstantakopoulos 
presents the award to Panos Karatzias’ 
winning team from Glyfada Golf club, 
which won the first place.

07. Ο Τάκης Γκώνιας με  τον Luciano 
Galletti δίνουν το βραβείο στην 3η ομάδα.
Takis Gonias and Luciano Galletti 
presenting the 3rd prize. 

08. Από αριστερά η κ. Ρένα Παπαδο-
πούλου, ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Daniel 
V. Speckhard, η Molly Rinker και ο νικη-
τής κ. Lee Rinker. 
From left to right: Ms Rena 
Papadopoulou, the US Ambassador, Mr 
Daniel V. Speckhard, Molly Rinker and 
the winner Mr Lee Rinker.

09. κ. Νίκος Κούλης, κ. Κάτια Κούλη, κ. 
Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. 
Mr Nikos Koulis, Ms Katia Koulis, Mr 
Achilleas Konstantakopoulos.

10. Ο κ. Peter Pappas παραδίδει στον 
κ. Θεόδωρο Βασιλάκη τη σημαία για τα 
5 χρόνια του Aegean Airlines ProAm, 
παρουσία του Καπετάν Βασίλη Κων-
σταντακόπουλου και του νικητή κ. Lee 
Rinker.
Mr Peter Pappas delivers the flag for 
the 5th anniversary of Aegean Airlines 
ProAm to Mr Theodoros Vassilakis, 
in the presence of Captain Vassilis 
Konstantakopoulos and the winner Mr 
Lee Rinker.

01. Tα έπαθλα των νικητών ήταν 
προσφορά του κ. Αντώνη Βουράκη.
The prizes were offered by Mr Antonis 
Vourakis. 

02. O κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 
με τον Πρέσβη των ΗΠΑ κ. Daniel V. 
Speckhard.
Mr Achilleas Konstantakopoulos and the 
US Ambassador, Mr Daniel V. Speckhard.
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Together with Costa Navarino and 
the ultra-modern facilities of The 
Romanos, the ribbon was also cut 

for the impressive golf course entitled “The 
Dunes Course”, the first signature 18-hole 
golf course in Greece, designed by the for-
mer US Masters champion and captain of 
the European team in the Ryder Cup, Ber-
hard Langer.
The quality of the golf course, its enchant-
ing location by the sea and the history of the 
surrounding area, filled the 5th Aegean Air-
lines ProAm with more passion and specta-
cle than ever.
Forty-eight teams from all over the world 
participated in this year’s tournament; each 
team consisted of one professional and three 
amateur players, claiming the highest prize 
fund in Europe. American Lee Rinker, a for-
mer participant in the US PGA Tour, was 
declared the winner amidst strong com-
petition. Experienced Andrew Sherborne 
shared second place with Swedish profes-

The 5Th AegeAn Airlines 
Pro-Am golf TournAmenT 
sTArTed on June 2nd 
This yeAr And ended 
on sATurdAy, June 5Th, 
under The AusPices of The 
euroPeAn And greek PgAs 
And wiTh The heArTfelT 
suPPorT of The hellenic 
golf federATion. golfing 
fAns hAd The oPPorTuniTy 
To wATch The 18-hole 
PersonAl finAl AT cosTA 
nAvArino in messiniA, 
which oPened iTs doors in 
mAy wiTh The romAnos, A 
luxury collecTion resorT. 

sional Henrik Engdahl and last 
year’s winner, Pail Nilbrink. The 
Glyfada Golf Club came first in 
the ‘teams’ category, with inter-
national Greek champion Pan-
os Katantzias, followed by the 
Lamborghini GC team with 
Zeke Martinez, and the Golf 
Range Tuttendoerfl team with 
Martin Dewhurst. 
The 48 PGA professionals 
shared €68,850; the winning 
professional received the tro-
phy and €7,000, while the ama-
teurs also received noteworthy 
awards. For yet another year, 
the tournament linked its name 
to a non-profit making organi-
zation, and donated the amount 
of €15,000 to the Society of 
Messenian Archaeological Stud-
ies, thus support archaeological 
digs in Ancient Messini.

The Chairman of Aegean Air-
lines, Mr Theodoros Vassilakis 
made the following statement:
“During this critical period for 
Greece, Aegean Airlines is par-
ticipating in the national strug-
gles and sees the economic cri-
sis as an opportunity for deci-
sive and collective action. We 
believe that the golfing industry 
can play a vital role, generat-
ing direct revenue for the Greek 
economy, which will originate 
mainly from golfing facility 
enterprises, tourism activities 
and real estate, combined with 
the relevant ancillary job posi-
tions.”

5ο aegean airlines 

ProAm

Μαζί με το Costa Navarino και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του The 
Romanos, η κορδέλα κόπηκε και για το εντυπωσιακό γήπεδο γκολφ “The 
Dunes Course”, το πρώτο signature γήπεδο 18 οπών στην Ελλάδα, που 

σχεδιάστηκε από τον πρώην πρωταθλητή του US Masters και αρχηγό της ευρωπαϊ-
κής ομάδας στο Ryder Cup, Bernhard Langer.
Το ποιοτικό επίπεδο του γηπέδου, η μαγική τοποθεσία του δίπλα στη θάλασσα, 
καθώς και η ιστορία της γύρω περιοχής, γέμισαν το 5ο Aegean Airlines ProAm με 
περισσότερο πάθος και θέαμα από ποτέ.
Στο φετινό τουρνουά συμμετείχαν 48 ομάδες από όλο τον κόσμο, αποτελούμενες 
από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες παίκτες, που διεκδικούσαν το υψη-
λότερο prize fund της Ευρώπης. Μετά από έντονο ανταγωνισμό, νικητής αναδεί-
χθηκε ο Αμερικανός Lee Rinker, πρώην συμμετέχων στο US PGA Tour. Ο έμπει-
ρος Andrew Sherborne μοιράστηκε τη δεύτερη θέση με τον Σουηδό επαγγελματία 
Henrik Engdahl και τον περσινό νικητή Paul Nilbrink. Πρώτη στην κατηγορία των 
ομάδων ήταν η ομάδα του Glyfada Golf Club με τον διεθνή  Έλληνα επαγγελματία 
Πάνο Καραντζιά, δεύτερη ήταν η ομάδα Lamborghini GC με τον Zeke Martinez, ενώ 
τρίτη ήταν η ομάδα του Golf Range Tuttendoerfl με τον Martin Dewhurst. 
Οι 48 PGA επαγγελματίες μοιράστηκαν 68,850€, με τον πρώτο στην κατάταξη επαγ-
γελματία να παίρνει το τρόπαιο και 7,000€, ενώ δόθηκαν αξιόλογα έπαθλα και στους 
ερασιτέχνες. Το τουρνουά συνέδεσε και φέτος το όνομά του με έναν κοινωφελή 
σκοπό, για αυτό και δώρισε το ποσό των 15,000€ στην Εταιρία Μεσσηνιακών Αρχαι-
ολογικών Σπουδών, ενισχύοντας έτσι τις ανασκαφές στην αρχαία Μεσσήνη.

Ο Πρόεδρος της Aegean Airlines, κ. Θεόδωρος Βασιλάκης δήλωσε:
 «Σε αυτό το κρίσιμο χρονικά για την Ελλάδα σημείο, η Aegean Airlines συμμετέχει 
στον Εθνικό αγώνα και βλέπει την οικονομική κρίση, ως μια ευκαιρία για αποφασι-
στική και συλλογική δράση. Πιστεύουμε ότι η βιομηχανία του γκολφ μπορεί να δια-
δραματίσει ζωτικό ρόλο, δημιουργώντας άμεσα έσοδα για την Ελληνική οικονομία 
που θα προέρχονται, κυρίως, από επιχειρήσεις εγκαταστάσεων για γκολφ, τουριστι-
κές δραστηριότητες και real estate, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποστηρικτικές 
θέσεις εργασίας.»

Το 5ο AegeAn Airlines Pro-Am ΤουρνουΑ γκολφ 
ξεκίνησε φεΤοσ σΤίσ 2 ίουνίου κΑί κορυφώθηκε Το 
σΑββΑΤο 5 ίουνίου, υπο Την ΑίγίδΑ Τών PgAs Τησ 
ευρώπησ κΑί Τησ ελλΑδΑσ, με Την ενθερμη υποσΤηρίξη 
Τησ ελληνίκησ ομοσπονδίΑσ γκολφ. οί ενθουσίώδείσ 
θΑυμΑσΤεσ Του ΑθλημΑΤοσ είχΑν Την ευκΑίρίΑ νΑ 
πΑρΑκολουθησουν Τον Τελίκο Του ΑΤομίκου ΑγώνΑ 
18 οπών, σΤο CostA nAvArino, σΤη μεσσηνίΑ, που 
Ανοίξε Τον μΑιο Τίσ πορΤεσ Του με Το the romAnos, A 
luxury ColleCtion resort. 
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Ο νέος τρόπος οδήγησης δεν είναι μόδα. Είναι χρέος!
The new driving method is not a fashion. It is our duty!

Η προστασία του περίβαλλοντοσ είναί θεμα ολων μασ καί αφορα ολουσ σχεδον 
τουσ τομείσ δρασΗσ μασ σε καθΗμερίνο επίπεδο. ακομα καί απο τΗ θεσΗ του 
οδΗγου, ο καθενασ μπορεί να συνείσφερεί στο περίβαλλον, οδΗγωντασ οίκολογίκα 
καί μείωνοντασ τΗ ρυπανσΗ τΗσ ατμοσφαίρασ απο το δίοξείδίο του ανθρακα που 
περίεχουν τα καυσαερία του αυτοκίνΗτου.

EnvironmEntal protEction concErns us all and involvEs practically all of our actions, 
on a daily basis. EvEn from thE drivEr’s sEat, Each onE of us can makE a contribution 
to thE EnvironmEnt, by driving Ecologically and rEducing EnvironmEntal pollution 
from thE carbon dioxidE containEd in car Exhaust fumEs.

Έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει -μέσα από τα λάθη μας και τις σοβα-
ρές συνέπειές τους- ότι μπορούμε και πρέπει να μετακινούμαστε πιο 
φθηνά, μη επιβαρύνοντας το περιβάλλον.  Ένας τρόπος είναι οδη-
γώντας οικολογικά.  Ένας άλλος χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς. Οι συγκοινωνιολόγοι ωστόσο, προχωρούν ακόμη περισ-
σότερο, τονίζοντας ότι στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους απο-
φεύγονται οι απότομες κλίσεις στο οδόστρωμα και η κακή οπτική. 
Ουσιαστική είναι πια και η μελέτη για τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση 
στο φυσικό περιβάλλον. 

τί είναί το ecodriving
Η οικολογική οδήγηση είναι ένας έξυπνος τρόπος οδήγησης, που 
συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, στη μείωση των 
εκπομπών ρύπων και των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, καθώς και στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.  
Πιο αναλυτικά, επιτυγχάνουμε:
• 10-15% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών ρύπων.
• 10-25% λιγότερα ατυχήματα και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
• Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης.
• Μείωση κόστους για καύσιμα, συντήρηση οχήματος και ασφάλιση.
• Αύξηση της άνεσης μεταφοράς για τον οδηγό και τους επιβάτες.
• Ίσος χρόνος ταξιδιού σε σύγκριση µε τον συνήθη τρόπο οδήγησης.

το eco-driving στΗν ευρωπΗ 
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ολλανδία, την Αυστρία, τη 
Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία, εφαρ-
μόζεται ήδη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-Driving. Στη Γερμανία, 
όλοι οι δάσκαλοι οδήγησης και οι εξεταστές έχουν εκπαιδευτεί στην 
οικολογική οδήγηση και όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί πλέον εκπαιδεύ-
ονται και εξετάζονται σε αυτό το πεδίο. Στη Μεγάλη Βρετανία, προς 
το παρόν, μόνο οι δάσκαλοι οδήγησης περνάνε από τεστ οικολογικής 
οδήγησης, ενώ στην Ολλανδία επιτυχημένη θεωρείται η καμπάνια 
για την προώθηση του προγράμματος με το σύνθημα: «Βάλτε τετάρ-
τη στα 50» (δηλαδή, τέταρτη ταχύτητα στα 50 χλμ./ώρα), αφού φαίνε-
ται ότι το σύνθημα εμπεδώθηκε και εφαρμόζεται σωστά. Οι Ολλαν-
δοί δάσκαλοι οδήγησης και οι εξεταστές έχουν διδαχθεί τους κανόνες 
της οικολογικής οδήγησης και οι υποψή φιοι οδηγοί υποβάλλονται σε 
«πράσινα» θεωρητικά τεστ. 

δίπλωμα οδΗγΗσΗσ καί εco-driving! 
Στη χώρα μας, ήδη στο ειδικό εγχειρίδιο εκπαίδευσης υποψήφιων οδη-
γών κάθε κατηγορίας, περιλαμβάνεται ξεχωριστό κεφάλαιο «πράσινης» 
οδήγησης. Ερωτήσεις αντίστοιχου περιε χομένου θα περιλαμβάνονται 
σύντομα και στη θεωρητική εξέταση, ενώ και στις πρακτικές εξετάσεις 
για το δίπλωμα, θα εισαχθούν ειδικές δοκιμασίες οικολογικής οδήγησης. 

Eco
driving

We have all now realized –through our mistakes 
and their grave consequences– that we can and 
we must travel from place to place more cheaply, 
and without harming the environment. One way 
is by ecodriving. Another is by using Public Trans-
port. Transport specialists, however, take it one 
step further, pointing out that sharp inclines and 
poor visibility should be avoided on modern high-
ways. Studies to ensure the least possible interven-
tion on the natural environment are also crucial at 
this point. 

What is ecodriving? 
Ecodriving is a smart way of driving, which con-
tributes to reduced fuel consumption, reduced 
emissions of pollutants and gases that cause the 
greenhouse effect, as well as the limitation of road 
traffic accidents. In particular, the following are 
achieved:
• 10-15% lower fuel consumption and pollutant 
emissions.
• 10-25% fewer accidents and improvement in 
road safety.
• Significant decrease in noise pollution;
Reduction in the cost of fuel, vehicle maintenance 
and insurance.
• Increase in travel comfort for the driver and the 
passengers.
• The same amount of travel time compared to the 
usual way of driving.

eco-driving in europe 
The European Eco-Driving programme is already 
implemented in many European countries, such 
as Holland, Austria, Germany, Finland, Great 
Britain and Spain. In Germany, all driving instruc-
tors and examiners are trained in eco-driving, and 
candidates are now trained and examined in this 
field. In Great Britain, so far, only driving instruc-
tors are tested on their eco-driving skills, while in 
Holland a successful campaign has been launched 
to promote the programme, using the motto: “Go 
fourth at 50” (i.e. fourth gear at 50 kph), and it 
appears that the motto has been adopted and is 
being applied correctly. Dutch driving instructors 
and examiners have been taught the rules of eco-
driving, and candidates undergo “green” theoreti-
cal testing.  

driver’s license and eco-driving! 
In Greece, the special driver training manual for 
each category already includes a separate chapter 
on “green” driving. Questions with a similar con-
tent will also soon be included in the theoretical 
examination, while the practical examination for 
the driving license will soon include special eco-
driving tests. 



βασίκεσ τεχνίκεσ 
του ecodriving 
Οδηγώντας οικολογικά γίνεστε eco-driver! 
Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζετε απλές τεχνι-
κές οδήγησης και συντήρησης του αυτοκινή-
του σας κι έτσι εξοικονομείτε χρήματα, την 
ίδια στιγμή που προστατεύετε το περιβάλ-
λον. 
Μερικές αλλαγές στην οδηγική συμπεριφορά 
μας ωφελούν σημαντικά το περιβάλλον, αλλά 
και την τσέπη μας.

1ΑλλΑξτε τΑχύτητΑ 
στισ 2.000 – 2.500 στροφεσ
Διατηρώντας χαμηλό αριθμό στροφών 

κινητήρα, μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι 
30% καύσιμα και αυξάνεται η απόδοση του 
κινητήρα.

2οδηγηστε με  
στΑθερη τΑχύτητΑ
Οδηγώντας με σταθερή ταχύτητα 60 

km/h και με 5η ταχύτητα και αποφεύγοντας 
τα άσκοπα και απότομα φρεναρίσματα, εξοι-
κονομείτε έως 24% καύσιμα, ανάλογα με τα 
κυβικά του αυτοκινήτου.

3μην ΑλλΑζετε  
ΑσκοπΑ τΑχύτητεσ
Καίτε περισσότερα καύσιμα. Κάντε 

γρήγορα αλλαγές προς τις μεγαλύτερες 
ταχύτητες και αποφύγετε τις αλλαγές προς 
τις μικρότερες.

4επιβρΑδύνετε ομΑλΑ
Όταν πρόκειται να σταματήσετε σε 
φανάρια και διασταυρώσεις, αφήστε το 

αυτοκίνητο να κυλήσει, χωρίς να πατάτε το 
γκάζι και μη βγάλετε την ταχύτητα. Πατή-
στε απαλά το φρένο. 

5οχι Αποτομο φρενΑρισμΑ  
πριν τη στροφη 
Αφήστε το γκάζι πριν τη στροφή, ώστε 

να μην χρειαστεί να φρενάρετε απότομα. Αν 
είναι δυνατόν, μην πατήσετε καθόλου φρένο.

6στισ Ανηφορεσ,  
νΑ κινειστε με μεγΑλη τΑχύτητΑ
Εκτός από μεγάλη ταχύτητα, χρησιμο-

ποιήστε σχεδόν όλο το γκάζι.

Car sharing
Η υπηρεσία του «Car-sharing» λειτουργεί συμπληρωματικά με τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς και ήδη τη χρησιμοποιούν περίπου 400.000 άνθρωποι στην Ευρώπη.
Το Car-sharing είναι μια νέα υπηρεσία που εξασφαλίζει -έναντι αντιτίμου- πρόσβαση 
στη χρήση αυτοκίνητου οποιαδήποτε στιγμή - χωρίς να προϋποθέτει κάποια μορφή 
ιδιοκτησίας. Ο χρήστης εγγράφεται σε μια εταιρεία Car-sharing και μέσω του 
Διαδικτύου ή του τηλεφώνου εξασφαλίζει, όποτε χρειάζεται, ένα αυτοκίνητο -για 
τις βραχυπρόθεσμες ή τις μεγαλύτερες σε διάρκεια μετακινήσεις του- το οποίο 
παραλαμβάνει από τους σταθμούς Car-sharing, που είναι συνήθως διάσπαρτοι σε όλη 
την πόλη. Τα οφέλη από τη νέα μορφή μετακίνησης είναι σημαντικά για το περιβάλλον 
και την ατμόσφαιρα στα αστικά κέντρα, αφού έχει αποδειχτεί ότι ένα «κοινόχρηστο» 
αυτοκίνητο (car-shared) αντικαθιστά κατά μέσο όρο 4 με 8 ιδιόκτητα αυτοκίνητα. Το 
όφελος για τις πόλεις είναι περισσότερος χώρος για περπάτημα, πράσινο και χώρους 
παιχνιδιού για παιδιά και καλύτερη ποιότητα διαβίωσης, καθώς μειώνονται οι ρύποι, 
βελτιώνεται η οδική κυκλοφορία και αυξάνονται οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. 
Επιπλέον, ο χρήστης του Car-sharing ωφελείται από την εξοικονόμηση χρημάτων που 
προκύπτει, αφού τελικά κάνει ορθολογική χρήση του αυτοκινήτου και πληρώνει μόνο για 
τη χρήση (χρέωση με την ώρα και τα διανυόμενα χλμ). 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί από τον συντονιστή του ευρωπαϊκού έργου momo 
Car-sharing οι στόχοι του έργου, καθώς και η εμπειρία από την πόλη της Βρέμης, 
στη Γερμανία, όπου ήδη 5.400 κάτοικοί της είναι χρήστες της υπηρεσίας Car-
sharing, μειώνοντας κατά 1.000 τις αναγκαίες θέσεις στάθμευσης, που θα κόστιζαν 
12-15 εκ. ευρώ. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν από ξένους εταίρους του έργου τα 
περιβαλλοντικά οφέλη της υπηρεσίας, οι εμπειρίες από τα ευρωπαϊκά συστήματα Car-
sharing, και συγκεκριμένα από το Βέλγιο και την Ιταλία, η πολιτική υποστήριξη και η 
υποστήριξη από διαχειριστές μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και συμβουλές για ένα 
σωστό ξεκίνημα που θα οδηγήσει σε μια κερδοφόρα επιχείρηση. 

Περισσότερα στο: www.cres.gr/kape
ΚΑΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών τηλ.: 210 6603277. 

Car sharing
The “Car-sharing” service complements public transport, and is already being used by 
400,000 people in Europe.
Car-sharing is a new service that ensures – at a price – access to the use of a car at 
any moment – without requiring any form of ownership. Users register with a Car-shar-
ing company and use the internet or the telephone to make sure that a car is available 
for them whenever they need it – for short or long-term transportation requirements; 
the car is collected from Car-sharing stations, which are usually scattered around the 
city. The benefits of this new form of transport are significant for the environment and 
the atmosphere in urban centres, since it has been proven that a “shared car“ replac-
es an average of 4 to 8 privately-owned cars. The advantage for cities is that there is 
more room for walking, vegetation and playgrounds for children, as well as better liv-
ing conditions thanks to reduced pollution, improved circulation and increased free 
parking spaces.  
 Moreover, Car-sharing users benefit by saving money, since they use cars rationally 
and pay only for using them (charges by the hour or km travelled). 
At the event, the coordinator of the European momo Car-Sharing project will present 
the aims of the project, as well as a case study of Bremen, a German city where 5.400 
inhabitants already use the Car-sharing service, thus reducing the necessary parking 
spaces by 1.000, which would cost 12-15 million EUR. At the same time, the project’s 
foreign partners will present the service’s environmental advantages, experience from 
European Car-sharing systems, specifically in Belgium and Italy, political support and 
support from public transport managers, as well as advice for a good start-up that will 
lead to a profitable enterprise.  
 
More at: www.cres.gr/kape
CRES, Environment & Transport Department, tel.: +30 210 6603277. 

Basic ecodriving 
techniques 
By driving ecologically, you become 
an eco-driver! This means that you 
apply simple driving and mainte-
nance techniques for your car that 
help you save money, while protect-
ing the environment at the same 
time. 
Some changes to our driving behav-
iour have a positive impact on both 
the environment and our budget.

1
changE gEar 
at 2,000 – 2,500 rpm
By maintaining low rpm figures, 

you can save up to 30% in fuel, and 
increase the motor’s performance.

2
drivE at a stEady spEEd
By driving at a steady speed of 
60 kph in 5th gear, and avoiding 

pointless and sudden braking, you save 
up to 24% fuel, depending on the car’s 
engine capacity.

3
don’t changE 
gEar pointlEssly
This burns more fuel. Make quick 

changes to higher gears and avoid chang-
es to lower gears.

4
dEcElEratE smoothly
When you intend to stop at traf-
fic lights or intersections, let the car 

roll without using the accelerator, and 
don’t go into neutral. Brake softly. 

5
don’t brakE suddEnly 
bEforE a curvE 
Let go of the accelerator before the 

curve, so that you don’t have to brake 
suddenly. If possible, don’t brake at all.

6
usE highEr gEars  
whEn moving uphill
Aside from the high gear, press 

down fully on the accelerator.

oικολογία — Ecology
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7στισ κΑτηφορεσ, μη χρησιμοποιειτε γκΑζι
Εκμεταλλευτείτε την επιτάχυνση που αποκτά το αυτοκίνητο, διατηρώ-
ντας μεγάλη ταχύτητα.

8πΑρΑτηρειτε σύνεχώσ την κινηση στο δρομο 
Διατηρώντας την κατάλληλη απόσταση ασφαλείας από τα προπορευ-
όμενα οχήματα, αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα και τις επιτα-

χύνσεις.

9σβηστε τον κινητηρΑ οτΑν ειστε σε στΑση
Αν πρόκειται να σταματήσετε για περισσότερο από 1 λεπτό, μην περιμέ-
νετε με τη μηχανή αναμμένη. Καταναλώνετε άσκοπα καύσιμα και ρυπαί-

νετε την ατμόσφαιρα.

10 χρησιμοποιηστε κλιμΑτισμο μονο οτΑν εινΑι ΑπΑρΑι-
τητο
Όταν κινείστε μέσα στην πόλη με χαμηλές ταχύτητες, καλύτερα 

ανοίγετε τα παράθυρα. Για ταχύτητες πάνω από 50 km/h, είναι πιο οικονομικό 
να χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό, αλλά να αποφεύγετε να τον ρυθμίζετε κάτω 
από τους 23οC.

11Αποφύγετε τη μετΑφορΑ περιττών φορτιών
Κάθε επιπλέον βάρος, αλλά και τα πρόσθετα εξαρτήματα, όπως 
σχάρες ή μπαγκαζιέρες οροφής, προκαλεί αύξηση της ισχύος που 

απαιτείται από τον κινητήρα, άρα περισσότερα καύσιμα.

12κΑντε τΑκτικη σύντηρηση τού οχημΑτοσ
Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Προσέξτε την πίεση των 
ελαστικών. Η σωστή πίεση των ελαστικών βελτιώνει την οικονομία 

καυσίμου και την οδική ασφάλεια.

7
don’t accElEratE whEn 
moving downhill
Take advantage of the car’s natu-

ral acceleration, and maintain a high gear.

8
always obsErvE othEr 
traffic on thE road 
By maintaining a suitable safety dis-

tance from other vehicles ahead of you, 
you can avoid braking or accelerating 
suddenly.

9
switch off thE motor 
whEn at a standstill
If you are going to stop for more 

than 1 minute, don’t wait with the engine 
on. This wastes fuel and pollutes the 
atmosphere.

10
usE air conditioning 
only whEn  
nEcEssary

When travelling at low speeds within the 
city, it is better to open your windows. 
For speeds above 50 kph, it is more eco-
nomical to use the air conditioning, but 
avoid settings below 23οC.

11
avoid carrying 
unnEcEssary loads
Any additional weight, as 

well as additional accessories, such as 
roof racks or baggage carriers, increase 
the power required by the motor, thus 
increasing fuel consumption.

12
pErform rEgular  
vEhiclE maintEnancE
According to the manufactur-

er’s instructions. Monitor your tire pres-
sure. Correct tyre pressure improves fuel 
saving and road safety.
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Saab 9-3
2.0t 150-185 hp
Οι νέές έκδΟςέις έξΟΠλιςμΟύ ΠρΟςφέρΟύν Πέριςςέιές δΟςέις 

Οδηγικης αΠΟλαύςης, ένώ αΠΟτέλΟύν την ιδανικη έΠιλΟγη ςτην 

ΠέριΠτώςη αΠΟκτηςης μέςώ χρΟνΟμιςθώςης μέ ΠΟλλαΠλα Οφέλη 

για τΟν καταναλώτη… 

Η μοναδική σχεδιαστική ταυτότητα, το ξεκάθαρο 

στιλ, τα σπορ χαρακτηριστικά και οι δυνατοί κινητή-

ρες, είναι μερικά μόλις από τα στοιχεία που αναδει-

κνύουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της σειράς 9-3 

που πρωταγωνιστεί στις πολυτελείς κατηγορίες. Μία 

νέα έκδοση εξοπλισμού με την κωδική ονομασία «S 

LPT», έρχεται να διευρύνει και να εμπλουτίσει τη γκά-

μα των 9-3 Sedan και Hatch, προσδίδοντας σημαντι-

κά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγω-

νισμού. 
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που αποκτηθούν 

μέσω χρονομίσθωσης, δεν αποτελούν για το χρήστη 

τους επιπλέον εισόδημα (που προκύπτει από την 

χρήση του αυτοκινήτου) και συνεπώς, (ο χρήστης 

τους) δεν επιβαρύνεται φορολογικά.

Οι εκδόσεις 9-3 S LPT συνδυάζονται με light turbo 

κινητήρες χωρητικότητας 2,0 λίτρων που αποδίδουν 

από 150 έως 185 ίππους. Τη μετάδοση της κίνησης 

στους εμπρός τροχούς αναλαμβάνουν μηχανικά κιβώ-

τια έξι σχέσεων ενισχύοντας τη σπορ διάθεση, ενώ η 

εξελιγμένη ανάρτηση ανάγει τα δυναμικά χαρακτη-

ριστικά των μοντέλων 9-3. Ενδεικτικό των δυνατοτή-

των της ισχυρότερης έκδοσης είναι πως απαιτούνται 

μόλις 7,8΄΄ για τα 0-100 χλμ/ώρα με την τελική ταχύ-

τητα να αγγίζει τα 230 χλμ/ώρα και τη μέση τυποποι-

ημένη κατανάλωση να μην ξεπερνά τα 7,9 λίτρα/100 

χλμ.! 
Ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας εμφανίζεται 

υπερπλήρης από τη βασική έκδοση και περιλαμβάνει 

αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρονικό σύστημα 

ευστάθειας (ESP), ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, χει-

ριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι, επένδυση καθι-

σμάτων με συνδυασμό δερματίνης και υφάσματος, 

ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικούς καθρέπτες, διπλή 

απόληξη της εξάτμισης και επενδύσεις αλουμινίου 

στις πόρτες και στην κεντρική κονσόλα.
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Παρουσίαση — Νέο Saab 9-5
Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Μαρινόπουλος

Νέο Saab 9-5 
Anything but ordinary
Η τεχνολογικΗ ανωτεροτΗτα και Η αΠαραμιλλΗ αισθΗσΗ τΗσ Πολυτελειασ  

ειναι στοιχεια Που συναντα κανεισ σε καθε Saab, με αΠοκορυφωμα τΗ νεα  

γενια 9-5 Που Πρεσβευει με τον καλυτερο τροΠο τΗ νεα εΠοχΗ Που διανυει  

Η σουΗδικΗ εταιρια. 

Από όποια γωνιά και αν παρατηρήσεις το δυναμικό αμάξωμα, 

γίνεται αντιληπτή η άρρηκτη σχέση της Saab με την αεροναυ-

πηγική, που εξακολουθεί να αντανακλάται στην άμεσα ανα-

γνωρίσιμη ταυτότητα του νέου 9-5. Οι αυξημένες εξωτερικές 

διαστάσεις σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο μεταξόνιο, εξα-

σφαλίζουν ασυναγώνιστους χώρους, ενώ το εστιασμένο προς 

τον οδηγό ταμπλό δίνει μία σπορτίφ νότα στο εσωτερικό με 

το αψεγάδιαστο φινίρισμα και την κορυφαία ποιότητα των 

υλικών. 

κινΗτΗρεσ
Η Saab εξελίσσει την τεχνολογία της υπερτροφοδότησης για 

περισσότερα από 30 χρόνια, συνδυάζοντας μέγιστη απόδοση και 

βέλτιστη κατανάλωση με τις ελάχιστες εκπομπές ρύπων.  

Οι νέας γενιάς κινητήρες που συναντάμε στο νέο 9-5 είναι απο-

κλειστικά turbo και συνδυάζονται με μηχανικά ή αυτόματα κιβώ-

τια έξι σχέσεων. Τη βάση της σειράς αποτελεί η έκδοση 1.6 T με 

τον κινητήρα που αποδίδει 180 PS και 230 Nm ροπής, ένας από 

τους ισχυρότερους κινητήρες παραγωγής στην κατηγορία του. 

H συγκεκριμένη έκδοση αναμένεται να είναι η δημοφιλέστε-

ρη στην εγχώρια αγορά, τόσο για ιδιωτική όσο και για εταιρι-

κή χρήση. Τη σειρά των βενζινοκινητήρων συμπληρώνουν οι 

προσθιοκίνητες και τετρακίνητες XWD εκδόσεις 2.0Τ (220 PS), 

καθώς και η τετρακίνητη 2.8Τ XWD (300 PS), ενώ τη σειρά των 

πετρελαιοκινητήρων ολοκληρώνει η προσθιοκίνητη έκδοση 2.0 

TiD (160 PS) και η τετρακίνητη XWD 2.0 TTiD (190 PS). 

τεχνολογια
Ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να υπάρξει σε ένα υπερπολυτελές 

μοντέλο, θα το συναντήσει κανείς στο νέο 9-5 το οποίο σχεδιά-

στηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στη Σουηδία. «Πρόκειται 

για το πιο εξελιγμένο και προηγμένο τεχνολογικά αυτοκίνητο 

που έχουμε κατασκευάσει ποτέ» λέει ο Mats Fägerhag, επικεφα-

λής στον τομέα Τεχνικής Εξέλιξης της Saab. Η πρωτοποριακή 

ανάρτηση HiPerStrut προσφέρει κορυφαία οδικά χαρακτηριστι-

κά άνεσης και κρατήματος, ενώ το σύστημα DriveSense επιτρέπει 

στον οδηγό να προσαρμόσει το αυτοκίνητο στο οδηγικό του στιλ 

με το πάτημα ενός διακόπτη και την επιλογή ενός εκ των τριών 

διαθέσιμων προγραμμάτων (Intelligent, Sport & Comfort). Ειδι-

κό βάρος αποκτούν οι εκδόσεις XWD που εξοπλίζονται με κορυ-

φαίο σύστημα τετρακίνησης τελευταίας γενιάς, που ρυθμίζει 

αυτόματα την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες 

και το elsD (ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό περιορι-

σμένης ολίσθησης), το οποίο μεταφέρει μέχρι το 50% της ροπής 

του πίσω άξονα στον τροχό με την καλύτερη πρόσφυση. Το σπορ 

πλαίσιο αναδεικνύει η μεταβαλλόμενη υποβοήθηση διεύθυνσης 

για «ελαφρύτερο τιμόνι» (Variable Effort Steering). Το σύστημα 

Pilot HUD απεικονίζει διάφορες ενδείξεις (π.χ. ταχύτητα, οδηγί-

ες πλοήγησης κ.α.) στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, μία τεχνολο-

γία που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στα μαχητικά αεροσκά-

φη. Το ACC (Adaptive Cruise Control) είναι ένα εντελώς αυτόμα-

το σύστημα πλοήγησης που διατηρεί σταθερή απόσταση από το 

προπορευόμενο όχημα, ενώ την τεχνολογική υπεροχή του νέου 

9-5 συμπληρώνουν τα συστήματα αναγνώρισης σημάτων κυκλο-

φορίας (TSR ή Traffic Sign Recognition), αλλαγής λωρίδας κυκλο-

φορίας (LDW ή Lane Departure Warning), υποβοήθησης αυτό-

ματης στάθμευσης (APA ή Advanced Park Assist) κ.α. Οι έξυπνοι 

προβολείς Bi-xenon Smart Beam στρέφονται για καλύτερο φωτι-

σμό των στροφών μπροστά, ενώ βελτιστοποιείται αυτόματα το 

σχήμα της δέσμης, σύμφωνα με τις επικρατούσες οδικές & οδη-

γικές συνθήκες και την ταχύτητα του οχήματος. Το μπουτόν 

Start - Stop, το σύστημα εισόδου – εξόδου χωρίς κλειδί, το τριζω-

νικό σύστημα αυτόματου κλιματισμού και το προηγμένο σύστη-

μα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, συμπληρώνουν το κορυφαίο 

επίπεδο άνεσης και εξοπλισμού. Την τεχνολογική υπεροχή του 

νέου 9-5 ανάγουν τα κορυφαία επίπεδα παθητικής ασφάλειας, 

τα οποία επιβραβεύτηκαν με την υψηλότερη διάκριση των πέντε 

αστεριών από τον οργανισμό Euro NCAP. 

Όλες οι εκδόσεις του νέου 9-5 θα είναι διαθέσιμες στη χώρα μας 

τον Σεπτέμβριο.
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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, luxu-
rious, 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 αυτο-
κινήτων, με περισσότερα από 60 μοντέλα, που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και οικονομικών 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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	 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 
ατυχήματος 

•  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 δια-
θέσιμο από τους σταθμούς μας στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και 
σε όλη την Κρήτη. Οι πελάτες μπορούν να το ζητήσουν κατά τη διαδικασία κρά-
τησης του αυτοκινήτου ή ακόμη να το ζητήσουν κατά την παραλαβή του αυτοκι-
νήτου 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 γλώσσες 
(Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ολλαν-
δικά, 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 possibility to 

rent, along with a car, a portable Navigation 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 Attica, Thessaloniki, Patras, 
Crete, Volos, Ioannina, Larissa and Kavala, as well as all 
over the national and provincial road network of Greece. 

•  It provides voice and screen instructions in 11 languag-
es (Greek, English, French, German, Italian, Spanish, Por-
tuguese, Dutch, Danish, Finnish and Swedish). 

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

•  In addition to providing navigation while driving, the sys-
tem also provides navigation instructions while walk-
ing. 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 archaeo-
logical site, etc.

TUI rewards AUTOHELLAS HERTZ for the 
high level of services provided in 2009
Good service is TUI Cars’ driving force (a pro-
gramme implemented by TUI to promote car rental 
throughout the world). While presenting the “TUI 
Cars Awards” on Thursday 29 April 2010 in Han-
nover, TUI Cars acknowledged the quality of ser-
vices provided by more than 100 of its partners 
throughout the world. The criteria for the award 
concerned 3 categories of partners, depending on 
the number of reservations catered for. 
Thus, TUI Cars gives all its partners the opportu-
nity to win, irrespective of the volume of reserva-
tions made. The main criterion for the award was 
customer satisfaction, which is estimated from 
the number of reservations to number of com-
plaints index. In 2009, Hertz Hellas achieved the 
best result in the 1st category (highest number of 
reservations between all TUI partners) with a cus-
tomer satisfaction index of 99.8%! This prize has 
been awarded since 2003 and for this reason the 
General Manager of Autohellas-Hertz, Emmanu-
ella Vassilaki, accompanied by Messrs Y. Miliarakis 
and M. Chrysoulakis, the company’s sales manag-
ers, travelled from Athens to receive the award.

Στη	φωτογραφία	εμφανίζονται	από	δεξιά:	Η	κ.	Βeate	Kuszewski,	
ο	κ.	Γιάννης	Μηλιαράκης,	η	κ.	Εμμανουέλλα	Βασιλάκη,	ο	κος	
Michael	Knapp,	General	Manager	της	Car	Rental	Holidays	και	
ο	κ.	Μανώλης	Χρυσουλάκης
In	the	photo	from	right	to	left:	Mrs	Βeate	Kuszewski,	Mr	
Yiannis	Miliarakis,	Mrs	Emmanouella	Vassilaki,	Mr	Michael	
Knapp,	General	Manager	of	Car	Rental	Holidays	and	Mr	Manolis	
Chrysoulakis

Η	AUTOHELLAS	HERTZ	βραβεύτηκε	από	 
την	TUI	για	το	υψηλό	επίπεδο	υπηρεσιών	που	 
προσέφερε	το	2009
Η καλή εξυπηρέτηση είναι η προωθητική δύναμη του TUI Cars (πρόγραμμα 
με το οποίο η TUI προωθεί τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων σ’ όλο τον κόσμο). 
Παρουσιάζοντας τα βραβεία “TUI Cars Awards” την Πέμπτη 29 Απριλίου 
2010 στο Ανόβερο, η TUI Cars τίμησε την ποιότητα υπηρεσιών των περισ-
σοτέρων από 100 συνεργατών της παγκοσμίως. Τα κριτήρια για την απο-
νομή του βραβείου αφορούσαν 3 κατηγορίες συνεργατών ανάλογα με τον 
αριθμό κρατήσεων που εξυπηρέτησαν. 
Έτσι η TUI Cars δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες της να κερδί-
σουν ανεξάρτητα από τον όγκο κρατήσεων που πήραν. Το βασικό κριτήριο 
για το βραβείο ήταν η ικανοποίηση των πελατών, η οποία υπολογίζεται από 
τον δείκτη του αριθμού των κρατήσεων προς τον αριθμό παραπόνων. Το 
2009 η Hertz Ελλάδας πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην 1η κατηγορία 
(με τον μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων μεταξύ όλων των συνεργατών της 
TUI), πετυχαίνοντας δείκτη ικανοποίησης πελατών 99.8 %! Το βραβείο αυτό 
απονέμεται από το 2003 και για τον σκοπό αυτό ταξίδεψαν από την Αθή-
να για να το παραλάβουν η Γενική Διευθύντρια της Autohellas – Hertz Κυρία 
Εμμανουέλλα Βασιλάκη, συνοδευόμενη από τους κ.κ. Ι. Μηλιαράκη και Μ. 
Χρυσουλάκη, υπευθύνων του τμήματος πωλήσεων της εταιρίας. 

Hertz #1 Club Gold 
Από την 1η Ιουλίου, το γραφείο στο αεροδρόμιο Αθηνών είναι ο πρώτος σταθμός στην 
Ελλάδα που εξυπηρετεί Hertz #1 Gold πελάτες. Πρόκειται για ένα Loyalty πρόγραμ-
μα της Hertz που πρόσφατα ανανεώθηκε και προωθείται ξανά προς τα μέλη, με προσφο-
ρές τιμών και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται ήδη σε πάνω από 1.500 
Corporate και Franchise σταθμούς στον κόσμο και είναι ένα πρόγραμμα που καταργεί τις 
χρονοβόρες διαδικασίες ενοικίασης αυτοκινήτου, προσφέροντας περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο στους επαγγελματίες, που μόνο μια καλά οργανωμένη εταιρία μπορεί να προσφέρει.

Πώς	γίνεται	κανείς	μέλος	του	#1	Club	Gold
Υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη περισσότερα από 400.000 μέλη, ενώ υπάρχουν 3 κατη-
γορίες Hertz #1 Club Gold, που προσφέρονται από τη Hertz ανάλογα με τις ενοικιά-
σεις που παράγει το μέλος ετησίως σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Για να γίνει 
κανείς μέλος του Hertz #1 Club Gold, πρέπει  να συμπληρώσει μία αίτηση (ηλεκτρονικά 
στο www.hertz.com). Όταν συμπληρώσει 3 ενοικιάσεις οπουδήποτε στον κόσμο μέσα 
στον χρόνο, τότε η Hertz του προσφέρει τη δυνατότητα, χωρίς καμία χρέωση να γίνει 
μέλος του Hertz #1 Club Gold. Εάν το μέλος κάνει περισσότερες από 10 ενοικιάσεις 
ετησίως, τότε η Hertz του αναβαθμίζει την κάρτα σε Hertz #1 Club Gold  Five Star 
και αν το μέλος κάνει περισσότερες από 30 ενοικιάσεις ετησίως, τότε η Hertz θα του 
αναβαθμίσει την κάρτα σε Hertz #1 Club Gold President’s Circle.

Τα	πλεονεκτήματα	του	Hertz	#1	Club	Gold	είναι:
Αναγνώριση στα μέλη του προγράμματος της ιδιότητας του «Προνομιακού πελάτη» με 
ταυτόχρονη κατάργηση της «ουράς» κατά την παραλαβή και παράδοση του αυτοκινή-
του. Σε περισσότερους από 1.500 σταθμούς σ’ όλο τον κόσμο, οι Gold Members εξυ-
πηρετούνται από «ειδικό counter». Τα μέλη του #1 Club Gold απολαμβάνουν ειδικές 
προσφορές από διάφορα promotions που κάνει σε τακτά διαστήματα η Hertz. Είναι 
γενικά ένα πρόγραμμα που ανταμείβει τους τακτικούς πελάτες με διάφορους τρόπους 
για το Loyalty τους στη Hertz.

Hertz #1 Club Gold  
There’s no faster way to rent a car around the world.
As of the 1st of July, the Athens airport office will be the first station in Greece to serve 
Hertz #1 Gold customers. This is a Hertz Loyalty programme that has been renewed 
recently and is being promoted again to members, with price and service offers. The pro-
gramme is already being offered to more than 1,500 Corporate and Franchise stations 
worldwide; it does away with time-consuming car rental procedures thus offering more 
free time to professionals that only a well-organised company can offer. Gold Member-
ship is within easy reach: Rent just 3 times within a 12-month period and you’ll be invit-
ed to upgrade to Hertz #1 Club Gold.
The	benefits	of	Hertz	#1	Club	Gold:
• Experience a hassle-free and fast-track rental service.
• Enjoy privileged and personal treatment every time you rent a Hertz car.
• Dedicated reservation and customer service agents.
• Faster reservations – however you choose to make a booking, online or via the phone, 
you’ll spend less time doing it.
• Faster rentals – just present your driver’s licence at more than 1,000 Hertz #1 Club 
Gold counters worldwide. Your paperwork will be ready and your car waiting at the clos-
est parking bay.
• Exclusive offers and prize draws with the monthly email newsletter. 
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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 συνεχίζεται 
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 μακροχρόνια 
μίσθωση των αυτοκινήτων, μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 
λύσεις που προσφέρει το πρόγραμμα «Hertz Leasesaver». Mε 
το πρόγραμμα αυτό έχετε δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 60 
διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων από το στόλο της Hertz, 
ελαφρά μεταχειρισμένων, σε άριστη κατάσταση και με την 
εγγύηση της Ηertz.
Η ευελιξία του προγράμματος αυτού εξυπηρετεί τις ανάγκες σας 
και σας δίνει πολλές δυνατότητες όπως:
• Χρήση αυτοκινήτων από υπαλλήλους (πωλητές - στελέχη) 
κατά τη διάρκεια του χρόνου εκπαίδευσής τους. 
• Χρήση από εποχικούς πωλητές για special promotions.
• Αναβάθμιση του υπάρχοντος εταιρικού σας στόλου με ίδιο 
ή χαμηλότερο κόστος.
Hertz Sale & Leaseback 
Αν έχετε ήδη σχετικά καινούργια αυτοκίνητα και θέλετε παράλ-

ληλα να έχετε όλα τα προνόμια της μακροχρόνιας μίσθωσης, 
τότε η Hertz τα αγοράζει και σας τα επαναμισθώνει. Η διαδικα-
σία είναι απλή: Συμφωνούμε την αξία των αυτοκινήτων, προ-
χωρούμε στη μεταβίβαση, ενώ το αυτοκίνητο παραμένει στη 
χρήση σας. Αυτόματα αρχίζει η μίσθωση με πολύ ανταγωνιστι-
κές τιμές και εσείς απολαμβάνετε όλα τα οφέλη της μίσθωσης 
όπως:
• Ακριβή προϋπολογισμό του κόστους χρήσης του αυτοκινήτου 
ό,τι και να συμβεί.
• Απαλλαγή από τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχεί-
ριση του στόλου. 
• Μείωση του λειτουργικού κόστους. 
• Απαλλαγή από το ρίσκο και τον απαιτούμενο χρόνο της μετα-
πώλησης των ιδιόκτητων αυτοκινήτων σας.
Sale - Replace & Lease 
Διάθεση των μεταχειρισμένων σας αυτοκινήτων. Αν θέλετε να 
απαλλαγείτε από τα υπάρχοντα ιδιόκτητα μεταχειρισμένα σας 
αυτοκίνητα, η Hertz μπορεί να τα διαθέσει, χωρίς δική σας ενα-
σχόληση και να τα αντικαταστήσει μισθώνοντας καινούργια.
Fleet management
Αν έχετε δικά σας, ιδιόκτητα, αυτοκίνητα αλλά όχι την ευελιξία 
και το χρόνο να ασχοληθείτε με αυτά, μπορείτε να απευθυνθεί-
τε σε εμάς και να αναλάβουμε τη διαχείριση του στόλου σας 
επωφελούμενοι των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

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 μισθωμένων 

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 ασφα-

λή στο δρόμο, αλλά και να προσφέρουμε λύσεις για οποιοδή-
ποτε θέμα που αφορά τη διαχείρισή του. Ετσι απελευθερώνο-
νται τα κεφάλαιά σας, ώστε να διατεθούν για άλλες σημαντι-
κές παραγωγικές δραστηριότητες. Ανεξάρτητα του μεγέθους  
του στόλου σας, με τη μίσθωση του πρώτου σας αυτοκινήτου, 
η Hertz αναλαμβάνει 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 συνεργάτες 
του προγράμματος bonus της Alpha Bank.  
Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα bonus, δίνου-
με την ευκαιρία στους κατόχους πιστωτικών καρ-
τών της Alpha Bank να δώσουν bonus στον εαυτό 
τους, νοικιάζοντας αυτοκίνητο της επιλογής τους 
από τη Hertz. Για κάθε ευρώ που ξοδεύουν θα 
κερδίσουν 4 πόντους, ενώ σε τακτά χρονικά δια-
στήματα θα ανακοινώνονται και προσφορές εξαρ-
γύρωσης πόντων. Επιλέξτε τη Hertz για να καλύ-
ψετε τις προσωπικές, 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

www.hertz.gr 
Νέο	ανανεωμένο	site	για	τη	Hertz	  
H Hertz σάς εξασφαλίζει τον ευκολότερο και γρηγο-
ρότερο τρόπο για να πραγματοποιήσετε online ενοι-
κίαση. Στο αναβαθμισμένο σύστημα online κρατήσε-
ων www.hertz.gr μπορεί ο επισκέπτης της ανανεωμέ-
νης μας ιστοσελίδας να πραγματοποιήσει την κράτη-
ση του αυτοκινήτου που επιθυμεί σε όλη την Eλλάδα, 
εύκολα και γρήγορα. Επίσης, στην επανασχεδιασμένη 
ιστοσελίδα της Hertz μπορούν οι επισκέπτες να ενη-
μερώνονται για τις τακτικές προσφορές που κάνει η 
Autohellas-Hertz τόσο για βραχυχρόνιες, όσο και για 
μακροχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων π.χ. Mηνιαίες, 
Fleet Management, Leasing.

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 sys-
tem, the visitor of the new www.hertz.gr website can now reserve the car of his/her choice all over Greece, easily and quick-
ly. 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 Monthly rentals, Fleet Management and Leasing.
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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 πελά-
τες-μέλη του Hertz Club να αποθηκεύ-
ουν το όνομά τους στο Blackberry και τον 
αριθμό μέλους τους και στα δύο τηλέφω-
να. Όταν ένα μέλος συνδέεται στο Hertz.
com από το τηλέφωνό του, οι πληροφο-
ρίες αυτές θα εισάγονται αυτόματα.  Ένα 
άλλο νέο χαρακτηριστικό, αποκλειστικά 
για τα μέλη του club, είναι η επιλογή ειδι-
κής προσφοράς/κουπονιού, και διατίθε-
ται μόνο μέσω των νέων τηλεφωνικών 
εφαρμογών. Για τακτικούς πελάτες, υπάρ-
χει τώρα επιλογή αποθήκευσης αρκετών 
αγαπημένων θέσεων στο τηλέφωνο, απα-
λείφοντας έτσι την ανάγκη αναζήτησης του 
χώρου ενοικίασης κάθε φορά που γίνεται 
κράτηση. Η εφαρμογή του Hertz.com για 
Blackberry έχει επίσης τη δυνατότητα να 
προβάλλει συγκεκριμένο χώρο ενοικίασης 
σε χάρτη και το iPhone επεκτείνει τη δυνα-
τότητα αυτή προβάλλοντας όλες τις εγκα-
ταστάσεις Hertz σε συγκεκριμένη ακτίνα, 
τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τις ώρες 
λειτουργίας. 

Μια	νέα	υπηρεσία	
της	Autohellas	HERTZ	
στην	Ελλάδα
Για να κάνουμε την οδήγηση ακόμη 
πιο απολαυστική και άνετη, προσφέ-
ρουμε στους πελάτες μας τη δυνατό-
τητα ενοικίασης μιας ειδικής φορητής 
συσκευής DVD. Με τη συσκευή αυτή 
οι επιβάτες που κάθονται στα πίσω 
καθίσματα μπορούν κατά τη διάρκεια 
της διαδρομής να απολαμβάνουν το 
DVD της αρεσκείας τους. Η υπηρεσία 
αυτή είχε μεγαλύτερη απήχηση στα 
μικρά παιδιά, που συνήθως κουράζο-
νται από τις μακρινές διαδρομές. Έτσι 
περνούν την ώρα τους ευχάριστα, 
παρακολουθώντας παιδικές ταινίες 
χωρίς να απασχολούν τον οδηγό με 
την κινητικότητα και τη ζωντάνια που 
τα διακρίνει. Η συσκευή τοποθετείται 
στο προσκέφαλο του καθίσματος του 
συνοδηγού, έχει οθόνη 7 ιντσών και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός 
αυτοκινήτου π.χ. στο ξενοδοχείο που 
θα μείνουν. Είναι μια καινοτομία που 
προωθεί τη Hertz ακόμη πιο μπροστά 
από τους ανταγωνιστές της, επιβεβαι-
ώνοντας 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 
service appeals mainly to children, 
who are usually exhausted by long-
distance drives. In this way, they can 
have a more pleasant time watching 
children’s movies, without disturb-
ing the driver with their usual energy 
and liveliness. The device is inserted 
into the headrest of the co-passenger 
seat. It has a 7 inch screen and can be 
carried out, to be used in a hotel for 
instance. This innovative service by 
Hertz puts it ahead of its competitors 
and confirms one more time the lead-
ing 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 ικανοποι-
ήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη! Επιλέγοντας κανείς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από 
τη Hertz, διασφαλίζει τόσο την άριστη κατάστασή του όσο και ότι τα αυτοκίνητα παραδί-
δονται ελεγμένα και απαλλαγμένα από κάθε τεχνικό πρόβλημα σε πολύ καλές τιμές και 
δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 60 μήνες. Θα τα βρείτε στο Κέντρο Μεταχειρισμέ-
νων Αυτοκινήτων στην Παιανία Aττικής, αλλά και σε όλους τους σταθμούς της Hertz 
ανά την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέ-
φωνα: 210 664 6021, 210 626 4223.

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

Δυναμική	παρουσία	της	Autohellas	Hertz	και	στη	Σερβία
Το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Autohellas Hertz δεν περιορίζεται εντός των ελλη-
νικών συνόρων. Από τις αρχές του 2010 η Autohellas ανέλαβε την εκπροσώπηση-frachise 
της Hertz στη Σερβία. Ήδη λειτουργεί σταθμός εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο του Βελιγραδί-
ου και γραφείο στο κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζουμε ότι, από το 2003 η Autohellas είναι ιδι-
οκτήτρια της Autotechnica Ltd που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία ως εθνικός franchisee 
της Hertz και εισαγωγέας αυτοκινήτων Seat. Τον Ιούνιο του 2005 η Autohellas ανέλαβε την 
εκπροσώπηση της Hertz και στην Κύπρο, προσφέροντας υπηρεσίες Rent–a-Car και Operating 
leasing (μακροχρόνια μίσθωση). Το 2007 ιδρύθηκε στη Ρουμανία η Autotechnica Fleet 
Servises S.R.L, που αντιπροσωπεύει τη Hertz στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων. 

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

Leasing services 
Η Autohellas Hertz αναπτύσσει και βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες 
της, προσφέροντας σε εσάς που την έχετε επιλέξει για τη μίσθω-
ση του εταιρικού σας στόλου, ένα νέο εργαλείο που θα διευκολύ-
νει τη διαχείριση του στόλου σας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρό-
νο και απλοποιώντας γραφειοκρατικές 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 χρήσι-
μες πληροφορίες (service, χιλιόμετρα κ.λπ.) για όλα τα αυτοκίνη-
τα της εταιρείας σας, αλλαγής των στοιχείων των οδηγών και των 
συνοδηγών του κάθε αυτοκινήτου. Η πρόσβαση στη νέα εφαρ-
μογή γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό, όπως αυτά ορίζονται 
από την Autohellas Hertz. Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά 
και για να αποκτήσετε στοιχεία πρόσβασης, επικοινωνήστε με 
την Autohellas Hertz στο 801-11-100 200 ή στείλτε e-mail στη 
διεύθυνση fleetmanagement@hertz.gr.

Εξειδικευμένες	λύσεις	 
και	στις	ενοικιάσεις	μηχανημάτων!
Η Hertz, η πρώτη εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων και εξοπλι-
σμού παγκοσμίως, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και 
γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, απο-
φάσισε να διευρύνει τις δραστηριότητές της, εισάγοντας και στη 
χώρα μας την υπηρεσία Hertz Equipment Rental. Πρόκειται για 
μια εξειδικευμένη υπηρεσία που προσφέρει τις πιο αξιόπιστες 
λύσεις στις μισθώσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού σε: Τεχνι-
κές Εταιρείες, Εργολάβους Δ.Ε., Λατομεία, Μεταλλεία κ.λπ., Εται-
ρείες Μεταφορών – Αποθηκεύσεων - Διανομών (Logistics), Βιο-
μηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις - Διοργανωτές Εκθέσεων 
– Εκδηλώσεων κ.α. Στον εξοπλισμό προς ενοικίαση περιλαμβά-
νονται Περονοφόρα, Εξέδρες Εργασίας, Γεννήτριες, Αεροσυμπι-
εστές, Φορτωτές, Οικίσκοι Προκάτ κ.ά. Η διάρκεια της μίσθωσης 
κυμαίνεται από 1 ημέρα έως 5 χρόνια, μέσω των ειδικών ευέ-
λικτων προγραμμάτων: Short-Term (από 1 ημέρα έως 6 μήνες), 
Mini-Lease (6 μήνες έως 1 χρόνο), Long-Term (1-5 χρόνια), 
Sale & Lease Back (Εκμίσθωση υπάρχοντος ιδιόκτητου στόλου)

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 
Equipment Rental service to Greece. This is a specialized ser-
vice that offers the most reliable solutions in machinery and 
equipment rentals for: Technical Companies, Public Works Con-
tractors, Quarries, Mines, etc., Transport – Storage – Distribu-
tion (Logistics) Companies, Industrial and Commercial Enter-
prises, Fair – Event Organizers and others. The equipment 
available for rental includes Forklifts, Work Platforms, Genera-
tors, Air Compressors, Loaders, Prefabricated Huts, etc.The 
lease contracts range from 1 day to 5 years, thanks to the spe-
cial flexible programmes: Short-Term (1 day to 6 months), Mini-
Lease (6 months to 1 year), Long-Term (1-5 years), Sale & 
Lease Back (Lease of existing private fleet)
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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	0102-4

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.	6974933653

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

Pylos	 Tel.	27210/69547

Costa	Navarino	 Tel.	27230	/91150

 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.	2410/670200-2	

 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.	22440/48130-2

 SAMOS 
Airport	 Tel.	22730/62406

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

 SANTORINI
Airport	 Tel.	22860/33670

Fira	Town,	25,	Martiou	 Tel.	22860/25220

 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
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