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EDITORIAL

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ AUTOHELLAS SA
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ EΚ∆ΟΣΗΣ
Tµήµα Marketing Autohellas-Hertz
Bιλτανιώτη 31, 145 64, Kάτω Kηφισιά
τηλ.: 210 6264 000, www.hertz.gr
EΚ∆ΟΤΗΣ
HELLAS PRESS SA
The Cecil, Ξενίας 5, 145 62 Kεφαλάρι
τηλ.: 210 6284 000, fax: 210 8088 838
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤHΣ
Γιώργος Aθανασιάδης
OΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤHΣ
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
YΠΕΥΘΥΝΟΣ EΤΑΙΡΙΚΩΝ EΚ∆ΟΣΕΩΝ
Nίκος Mπούρας
CREATIVE ART DIRECTOR
Bαγγέλης Xανιωτάκης
ART DIRECTOR
Γιώτα Σαρακατσιάνου

Φίλες και φίλοι,
Αρχικά θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε όλους για την θερµή υποδοχή
του πρώτου τεύχους και να σας υποσχεθούµε ότι τεύχος µε τεύχος το ON
THE ROAD θα γίνεται όλο και καλύτερο, όλο και πληρέστερο, όλο και πιο
χρήσιµο για τους αναγνώστες του. Στο νέο καλοκαιρινό τεύχος που έχετε
στα χέρια σας. Θα διαπιστώσετε ότι το ON THE ROAD µεγάλωσε σε
σελίδες, εµπλουτίστηκε µε νέες ιδέες και θέµατα όπως για παράδειγµα
την ειδική ενότητα για το fleet management, µε νέα, συνεντεύξεις και
παρουσιάσεις νέων µοντέλων αυτοκινήτων. Επίσης έγινε πιο χρηστικό για
τον αναγνώστη, µε τις πληροφορίες για τα «καλύτερα» του Αιγαίου, αλλά
και µε τους νέους πληρέστερους χάρτες για όλη την Ελλάδα. Λόγω εποχής
δεν θα µπορούσε να λείπει από την ύλη του περιοδικού και το ταξιδιωτικό
θέµα – στην περίπτωση µας έχουµε δύο µεγάλα αφιερώµατα– στην Κρήτη
και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής.
Τελειώνοντας, θέλουµε να ευχηθούµε σε όλους ένα χαρούµενο, αποδοτικό
και πρωτίστως ειρηνικό καλοκαίρι, δίνοντάς σας ραντεβού για το επόµενο
τεύχος του ON THE ROAD.
Φιλικά,
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ
Αναπλ. Γεν. ∆ιευθυντής
AUTOHELLAS S.A.

Dear friends,
First of all, we would like to thank you for the warm welcome our first issue
received. We promise you that the next issues of ON THE ROAD will be
even better, more content-packed and certainly more useful to our readers.
In this latest summer edition, which you hold in your hands, you will notice
that ON THE ROAD has grown in size. Its extra pages contain a variety of
ideas and articles, such as, for instance, the fleet management section, as
well as news, interviews and presentations of new car models. Moreover,
vying to become more reader-friendly, it has included a list of the «hottest»
spots in the Aegean and the newest and most complete maps of Greece.
It’s the summer season after all and the magazine could not exclude travel
from its content. In this case, we have included two articles, one about Crete
and the other about Thessaloniki, as well as the wider region of Halkidiki.
To conclude, we would like to wish you all a happy, rewarding but most of
all peaceful summer, and bid you farewell till the next issue of ON THE
ROAD.
Sincerely,
DIMITRIS MAGGIOROS
Deputy Gen. Manager
AUTOHELLAS S.A.
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YΠΟ∆ΟΧH ∆ΙΑΦHΜΙΣΗΣ
Tζοάννα Ποριάζη
τηλ.: 210 6284 181
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΟΜA∆Α
Αγγελική Ι. Αναγνωστοπούλου, Άννα ∆ιονυσιάδη
Bαγγέλης Xανιωτάκης, Tάκης Tσιρτσώνης
∆ΙOΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜEΝΩΝ
Xρίστος Σεµερτσίδης
MΕΤΑΦΡAΣΕΙΣ ΚΕΙΜEΝΩΝ
Έλενα Oικονοµίδου
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ
Photobox/Hellas Press, Παναγιώτης Mπελτζινίτης
Bαγγέλης Πρόκος, Aλέξανδρος Παπανδρέου
Xρίστος Πρεντουλής, Στάθης Xριστόπουλος

EΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
XAΪ∆EMENOΣ AEBE

Tο περιοδικό διατίθεται δωρεάν.
Oι γνώµες που εκφράζονται στα κείµενα του περιοδικού
δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις
της Autohellas-Hertz. ∆εν επιτρέπεται αναδηµοσίευση
ή αποσπασµατική µεταφορά κειµένων, χωρίς τη γραπτή
συναίνεση του εκδότη.
Autohellas-Hetrz does not necessarily share the opinions
expressed in On the Road.

ΦΩTOΓPAΦOΣ:
Xρήστος Πρεντουλής
(EFFEX +)
Φόρεµα µεταξωτό και
πέδιλα µε πέτρες
EMANUEL UNGARO
(Carouzos)
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AGENDA
Πέµπτη 21 &
Παρασκευή 22 Ιουλίου

ΜΠΑΛEΤΟ
ΕΘΝΙΚHΣ ΛΥΡΙΚHΣ
ΣΚΗΝHΣ
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚHΣ Ι.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟΥ

AΘΗΝΑ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΘΗΝΩΝ
Ω∆ΕIΟ ΗΡΩ∆ΟΥ
ΑΤΤΙΚΟY
ATHENS FESTIVAL
HERODES ATTIKUS
THEATRE

BERLINER
SYMPHONIKER
Πέµπτη 14 Ιουλίου

BIG BAND NIGHTS

Έργα: Αντωνίου,
Beethoven, Tchaikovsky.
Σολίστ: Κορίνα Σαµουρκασίδου (πιάνο). ∆ιεύθυνση: Wolfgang
Roegner

Κυριακή 10 Ιουλίου

Παρασκευή 15 Ιουλίου

DUKE ELLINGTON
ORCHESTRA

Έργα: Μικρούτσικου,
Piazzolla, Dvorak. Σολίστ: Θεόδωρος Κερκέζος (σαξόφωνο). ∆ιεύθυνση: Κωνσταντία
Γουρζή.

∆ευτέρα 11 Ιουλίου

GLENN MILLER
ORCHESTRA

BIG BAND NIGHTS
Sunday 10 July

DUKE ELLINGTON
ORCHESTRA
Monday 11 July

GLENN MILLER
ORCHESTRA
Τετάρτη 13 Ιουλίου

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΝAΣΙΟΣ

BERLINER
SYMPHONIKER
Thursday 14 July

Works by: Antoniou,
Beethoven, Tchaikovsky.
Soloist: Corina
Samourkassidou
(piano)
Conductor: Wolfgang
Rogner

Ω∆H ΣΤΟ ΜEΓΑ
ΑΛEΞΑΝ∆ΡΟ
Συµφωνική καντάτα σε ποίηση Γιώργου Παπακώστα
Σολίστ: Πέτρος Γαϊτάνος
Αφήγηση: Γρηγόρης Βαλτινός, Fons Musicalis.
Ορχήστρα Εναρµόνια.

Friday 15 July

Wednesday 13 July

Κυριακή 17 &
∆ευτέρα 18 Ιουλίου

YORGOS
HADJINASSIOS
AN ODE TO
ALEXANDER THE GREAT
A symphonic ballad,
lyrics by Giorgos
Papakostas Soloist: Petros
Gaitanos Narrator:
Gregoris Valtinos, Fons
Musicalis - Enarmonia
Orchestra.

Works by: Mikroutsikos,
Piazzolla, Dvorak.
Soloist: Theodors
Kerkezos (saxophone).
Conductor: Constantia
Gourzi

ΠΑΝΤΕΛHΣ
ΒΟYΛΓΑΡΗΣ ΜΑΝOΛΗΣ
ΜΗΤΣΙAΣ
ΚΙΒΩΤΟΣ
Οι κινηµατογραφικές εικόνες εναλλάσσονται
µε ήχους και ακούσµατα που σηµάδεψαν την
πορεία του ελληνικού
τραγουδιού.
Sunday 17 &
Monday 18 July

PANDELIS
VOULGARIS MANOLIS MITSIAS
I KIVOTOS (The Ark)
Pictures and sounds that
marked the history of
Greek cinema.
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ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ
CANTO GENERAL
Παγκόσµια πρεµιέρα
Χορογραφία: Ray Barra
Λιµπρέτο, σκηνοθετική
επιµέλεια: Βασίλης
Νικολαϊδης. ∆ιεύθυνση:
Ηλίας Βουδούρης.
Thursday 21 &
Friday 22 July

GREEK NATIONAL
OPERA BALLET
MIKIS THEODORAKIS
CANTO GENERAL
World premiere
Choreography: Ray
Barra Libretto, Direction:
Vassilis Nikolaidis.
Conductor: Ilias
Voudouris
∆ευτέρα 25 &
Τρίτη 26 Ιουλίου

ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΕΞΠΙΡ
ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ
Μετάφραση, σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης. Πρωταγωνιστούν:
Βλαδίµηρος Κυριακίδης,
Μάρθα Βούρτση, Γιάννης
Βόγλης.

Monday 25 &
Tuesday 26 July

WILLIAM
SHAKESPEARE’S
CORIOLANUS
Translation and direction:
Michalis Kakoyiannis.
Featuring: Vladimiros
Kyriakidis, Martha
Vourtsi and Yiannis
Voglis.

PHILHARMONIA
ORCHESTRA
Σάββατο 30 Ιουλίου

Πέµπτη 28 &
Παρασκευή 29 Ιουλίου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ
ΖΟΡΜΠΑΣ
Χορογραφία: Gabor
Kevehazy.
Thursday 28 &
Friday 29 July

HUNGARIAN
NATIONAL BALLET
MIKIS THEODORAKIS’
ZORBAS
Original choreography,
adaptation: Gabor
Kevehazy.

Έργα: MESSIAEN,
DEBUSSY, PROKOFIEV
∆ιεύθυνση: Jukka
Pekka Saraste
Κυριακή 31 Ιουλίου

Έργα: PATTERSON,
MOZART,
MUSSORGSKY/
RAVEL
Σολίστ: ∆όµνα Ευνουχίδου (πιάνο).
∆ιεύθυνση: Βασίλης
Χριστόπουλος.

PHILHARMONIA
ORCHESTRA
Saturday 30 July

Works by: MESSIAEN,
DEBUSSY, PROKOFIEV
Conductor: Jukka
Pekka Saraste.
Sunday 31 July

Works by:
PATTERSON,
MOZART,
MUSSORGSKY/RAVE
L Soloist: Domna
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Greek cinema.

8 ON THE ROAD

ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ
CANTO GENERAL
Παγκόσµια πρεµιέρα
Χορογραφία: Ray Barra
Λιµπρέτο, σκηνοθετική
επιµέλεια: Βασίλης
Νικολαϊδης. ∆ιεύθυνση:
Ηλίας Βουδούρης.
Thursday 21 &
Friday 22 July

GREEK NATIONAL
OPERA BALLET
MIKIS THEODORAKIS
CANTO GENERAL
World premiere
Choreography: Ray
Barra Libretto, Direction:
Vassilis Nikolaidis.
Conductor: Ilias
Voudouris
∆ευτέρα 25 &
Τρίτη 26 Ιουλίου

ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΕΞΠΙΡ
ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ
Μετάφραση, σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης. Πρωταγωνιστούν:
Βλαδίµηρος Κυριακίδης,
Μάρθα Βούρτση, Γιάννης
Βόγλης.

Monday 25 &
Tuesday 26 July

WILLIAM
SHAKESPEARE’S
CORIOLANUS
Translation and direction:
Michalis Kakoyiannis.
Featuring: Vladimiros
Kyriakidis, Martha
Vourtsi and Yiannis
Voglis.

PHILHARMONIA
ORCHESTRA
Σάββατο 30 Ιουλίου

Πέµπτη 28 &
Παρασκευή 29 Ιουλίου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ
ΖΟΡΜΠΑΣ
Χορογραφία: Gabor
Kevehazy.
Thursday 28 &
Friday 29 July

HUNGARIAN
NATIONAL BALLET
MIKIS THEODORAKIS’
ZORBAS
Original choreography,
adaptation: Gabor
Kevehazy.

Έργα: MESSIAEN,
DEBUSSY, PROKOFIEV
∆ιεύθυνση: Jukka
Pekka Saraste
Κυριακή 31 Ιουλίου

Έργα: PATTERSON,
MOZART,
MUSSORGSKY/
RAVEL
Σολίστ: ∆όµνα Ευνουχίδου (πιάνο).
∆ιεύθυνση: Βασίλης
Χριστόπουλος.

PHILHARMONIA
ORCHESTRA
Saturday 30 July

Works by: MESSIAEN,
DEBUSSY, PROKOFIEV
Conductor: Jukka
Pekka Saraste.
Sunday 31 July

Works by:
PATTERSON,
MOZART,
MUSSORGSKY/RAVE
L Soloist: Domna

AGENDA

Choreography: Javier
Latorre.

νών του 1955. Σολίστ:
Αντιγόνη ΠαπούλκαΠαρουσίαση: Νικήτας
Τσακίρογλου. ∆ιεύθυνση: Βύρων Φιδετζής.

Τρίτη 9 Αυγούστου

HOWARD SHORE

Evnouchidou (piano) Conductor: Vassilis Christopoulos.
Τρίτη 2 Αυγούστου

ΜΟΛΙΕΡΟΥ
Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ
Σκηνοθεσία: Βασίλης
Παπαβασιλείου Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος,
Ναταλία Τσαλίκη.
Tuesday 2 August

MOLIERE’S
THE WOULD-BEGENTLEMAN
Direction: Vassilis
Papavassiliou. Featuring:
Yiannis Bezos, Natalia
Tsaliki.

Ο AΡΧΟΝΤΑΣ
ΤΩΝ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΩΝ
Σολίστ: Sissel. Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
- ∆ιεύθυνση: Markus
Huber. Με τη συµµετοχή
250µελούς χορωδιακού
συνόλου, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου.

Wednesday 24 August

50 YEARS OF the
ATHENS FESTIVAL
24 August 1955-24
August 2005

ATHENS STATE
ORCHESTRA

Tuesday 9 August

HOWARD SHORE
THE LORD
OF THE RINGS
Soloist: Sissel. The ERT
National Symphonic
Orchestra – Conductor:
Markus Huber. With the
participation of a 250choir members ensemble,
conductor Antonis
Kontogiorgios.

the stage. Lyrics, text,
direction: Christofors
Christofis. Vocals: Maria
Farantouri-Narrator: Lakis
Lazopoulos. The NDR Radiophilharmonie
Hannover. Conductor:
Nikos Tsouchlos.

Πέµπτη 11 Αυγούστου
Πέµπτη 4 &
Παρασκευή 5 Αυγούστου

LOS TARANTOS
EL MUSICAL
Μουσική: Juan Gomez,
Chicuelo & Tomatito
Κείµενο, σκηνοθεσία:
Emilio Hernandez
Χορογραφία: Javier
Latorre.
Thursday 4 &
Friday 5 August

LOS TARANTOS
EL MUSICAL
Music: Juan Gomez,
Chicuelo & Tomatito.
Script, direction: Emilio
Hernandez.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΧΕΛΙ∆ΩΝ Η∆ΟΜEΝΗ…
A’ Μέρος: Μουσική και
τραγούδια από κωµωδίες
του Αριστοφάνη. Συµµετέχει το χοροθέατρο του
ΚΘΒΕ. Αφήγηση: Σπύρος
Παπαδόπουλος. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος.
B’ Mέρος: Ανθολογία τραγουδιών του συνθέτη.
∆ηµήτρης Μητροπάνος,
Μανόλης Μητσιάς, Γιάννης Κούτρας, Μαρία
Σουλτάτου, ∆ώρος ∆ηµοσθένους, Ιωάννα Φόρτη,
Πέτρος ∆αµουλής.
Thursday 11 August

CHRISTOS LEONTIS
ARISTOPHANES’
SWALLOW’S DELIGHT
A’ Part: Music and songs
composed by Christos
Leondis for Aristophanes’
comedies. With the
participation of the
dancing theatre group

Τετάρτη 24 Αυγούστου

KTBE. Narrator: Spyros
Papadopoulos. Direction:
Constantinos Rigos.
B’ Part: Anthology of
songs by the composer.
Dimitris Mitropanos:
Manolis Mitsias, Yiannis
Koutras, Maria Soultatou,
Doros Dimisthenous,
Ioanna Forti, Petros
Damoulis.
∆ευτέρα 22
Αυγούστου

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ
A’ Μέρος: Σουίτα κοντσερτάντε για κιθάρα και
ορχήστρα. Σολίστ: Αντιγόνη Γκόνη (κιθάρα).
B’ Μέρος: Ηµερολόγιο
για περαστικούς-Σκηνική
Καντάτα. Στίχοι, Κείµενα,
σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφής. Σολίστ:
Μαρία Φαραντούρη-Αφήγηση: Λάκης Λαζόπουλος
Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερµανίας. ∆ιεύθυνση: Νίκος
Τσούχλος.
Monday 22 August

PERICLES KOUKOS
A’ Part: A concert suite for
guitar and orchestra.
Soloist: Antigoni Goni
(guitar).
B’ Part: A JOURNAL FOR
PASSERS-BY- A cantata for
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50 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΘΗΝΩΝ (1955 - 2005)

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ
Θα ακουστούν τα έργα
που παρουσιάστηκαν
στην εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ Αθη-

The Athens State
Orchestra performs the
exact same pieces,
composed by Petros
Petridis, played at the
Athens Festival’s
inauguration concert 50
years ago. Conductor:
Byron Fidetzis.
Πέµπτη 25 Αυγούστου

∆ΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ
ΕΡΩΦΙΛΗ
Θεατρική προσαρµογή,
σκηνοθεσία: Βασίλης
Νικολαΐδης Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Παρτσαλάκης, Μέµος Μπεγνής,
Άννα Κουτσαφτίκη.
Thursday 25 August

REGIONAL
MUNICIPAL
THEATRE OF CRETE
YORGOS HORTAZIS’
EROFYLI
Stage adaptation,
direction: Vassilis
Nikolaidis. Featuring:
Giorgos Partsalakis, Μέµος Begnis, Anna
Koutsaftiki.
Κυριακή 28 &
∆ευτέρα 29 Αυγούστου

ΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ
ΜΠΟΛΣΟΪ ΤΗΣ
ΡΩΣΙΑΣ
ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ
ΜΑΚΒΕΘ
Σκηνοθεσία: Εϊµούντας
Νεκρόσιους.
∆ιεύθυνση: Αλεξάντερ
Βεντέρνικοφ.
Sunday 28 &
Monday 29 August

THE STATE
ACADEMIC
BOLSHOI THEATRE
OF RUSSIA
GIUSEPPE VERDI’S
MACBETH
Direction: Evmountas

AGENDA

Choreography: Javier
Latorre.

νών του 1955. Σολίστ:
Αντιγόνη ΠαπούλκαΠαρουσίαση: Νικήτας
Τσακίρογλου. ∆ιεύθυνση: Βύρων Φιδετζής.

Τρίτη 9 Αυγούστου

HOWARD SHORE

Evnouchidou (piano) Conductor: Vassilis Christopoulos.
Τρίτη 2 Αυγούστου

ΜΟΛΙΕΡΟΥ
Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ
Σκηνοθεσία: Βασίλης
Παπαβασιλείου Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος,
Ναταλία Τσαλίκη.
Tuesday 2 August

MOLIERE’S
THE WOULD-BEGENTLEMAN
Direction: Vassilis
Papavassiliou. Featuring:
Yiannis Bezos, Natalia
Tsaliki.

Ο AΡΧΟΝΤΑΣ
ΤΩΝ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΩΝ
Σολίστ: Sissel. Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
- ∆ιεύθυνση: Markus
Huber. Με τη συµµετοχή
250µελούς χορωδιακού
συνόλου, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου.

Wednesday 24 August

50 YEARS OF the
ATHENS FESTIVAL
24 August 1955-24
August 2005

ATHENS STATE
ORCHESTRA

Tuesday 9 August

HOWARD SHORE
THE LORD
OF THE RINGS
Soloist: Sissel. The ERT
National Symphonic
Orchestra – Conductor:
Markus Huber. With the
participation of a 250choir members ensemble,
conductor Antonis
Kontogiorgios.

the stage. Lyrics, text,
direction: Christofors
Christofis. Vocals: Maria
Farantouri-Narrator: Lakis
Lazopoulos. The NDR Radiophilharmonie
Hannover. Conductor:
Nikos Tsouchlos.

Πέµπτη 11 Αυγούστου
Πέµπτη 4 &
Παρασκευή 5 Αυγούστου

LOS TARANTOS
EL MUSICAL
Μουσική: Juan Gomez,
Chicuelo & Tomatito
Κείµενο, σκηνοθεσία:
Emilio Hernandez
Χορογραφία: Javier
Latorre.
Thursday 4 &
Friday 5 August

LOS TARANTOS
EL MUSICAL
Music: Juan Gomez,
Chicuelo & Tomatito.
Script, direction: Emilio
Hernandez.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΧΕΛΙ∆ΩΝ Η∆ΟΜEΝΗ…
A’ Μέρος: Μουσική και
τραγούδια από κωµωδίες
του Αριστοφάνη. Συµµετέχει το χοροθέατρο του
ΚΘΒΕ. Αφήγηση: Σπύρος
Παπαδόπουλος. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος.
B’ Mέρος: Ανθολογία τραγουδιών του συνθέτη.
∆ηµήτρης Μητροπάνος,
Μανόλης Μητσιάς, Γιάννης Κούτρας, Μαρία
Σουλτάτου, ∆ώρος ∆ηµοσθένους, Ιωάννα Φόρτη,
Πέτρος ∆αµουλής.
Thursday 11 August

CHRISTOS LEONTIS
ARISTOPHANES’
SWALLOW’S DELIGHT
A’ Part: Music and songs
composed by Christos
Leondis for Aristophanes’
comedies. With the
participation of the
dancing theatre group

Τετάρτη 24 Αυγούστου

KTBE. Narrator: Spyros
Papadopoulos. Direction:
Constantinos Rigos.
B’ Part: Anthology of
songs by the composer.
Dimitris Mitropanos:
Manolis Mitsias, Yiannis
Koutras, Maria Soultatou,
Doros Dimisthenous,
Ioanna Forti, Petros
Damoulis.
∆ευτέρα 22
Αυγούστου

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ
A’ Μέρος: Σουίτα κοντσερτάντε για κιθάρα και
ορχήστρα. Σολίστ: Αντιγόνη Γκόνη (κιθάρα).
B’ Μέρος: Ηµερολόγιο
για περαστικούς-Σκηνική
Καντάτα. Στίχοι, Κείµενα,
σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφής. Σολίστ:
Μαρία Φαραντούρη-Αφήγηση: Λάκης Λαζόπουλος
Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερµανίας. ∆ιεύθυνση: Νίκος
Τσούχλος.
Monday 22 August

PERICLES KOUKOS
A’ Part: A concert suite for
guitar and orchestra.
Soloist: Antigoni Goni
(guitar).
B’ Part: A JOURNAL FOR
PASSERS-BY- A cantata for
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50 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΘΗΝΩΝ (1955 - 2005)

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ
Θα ακουστούν τα έργα
που παρουσιάστηκαν
στην εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ Αθη-

The Athens State
Orchestra performs the
exact same pieces,
composed by Petros
Petridis, played at the
Athens Festival’s
inauguration concert 50
years ago. Conductor:
Byron Fidetzis.
Πέµπτη 25 Αυγούστου

∆ΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ
ΕΡΩΦΙΛΗ
Θεατρική προσαρµογή,
σκηνοθεσία: Βασίλης
Νικολαΐδης Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Παρτσαλάκης, Μέµος Μπεγνής,
Άννα Κουτσαφτίκη.
Thursday 25 August

REGIONAL
MUNICIPAL
THEATRE OF CRETE
YORGOS HORTAZIS’
EROFYLI
Stage adaptation,
direction: Vassilis
Nikolaidis. Featuring:
Giorgos Partsalakis, Μέµος Begnis, Anna
Koutsaftiki.
Κυριακή 28 &
∆ευτέρα 29 Αυγούστου

ΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ
ΜΠΟΛΣΟΪ ΤΗΣ
ΡΩΣΙΑΣ
ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ
ΜΑΚΒΕΘ
Σκηνοθεσία: Εϊµούντας
Νεκρόσιους.
∆ιεύθυνση: Αλεξάντερ
Βεντέρνικοφ.
Sunday 28 &
Monday 29 August

THE STATE
ACADEMIC
BOLSHOI THEATRE
OF RUSSIA
GIUSEPPE VERDI’S
MACBETH
Direction: Evmountas

AGENDA
RACHMANINOFF,
SCRIABIN
Soloists: Dimitris Sgouros,
Varvara Tsambali,
Michalis Dukakis
Conductor: Feodor
Glushenko.
Nekrosious. Conductor:
Alexander Vedernikov.
∆ευτέρα 5 &
Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΑΡΧΑΚΟΣ
NATIONAL
ACADEMIC
ORCHESTRA OF
RUSSIA (OSSIPOV)
Η Εθνική Ακαδηµαϊκή
Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων OSSIPOV
σε έργα Ρώσων συνθετών
και Σταύρου Ξαρχάκου.
∆ιεύθυνση: Βλαντιµίρ
Πόνκιν.
Monday 5 &
Tuesday 6 September

STAVROS
XARCHAKOS
–NATIONAL
ACADEMIC
ORCHESTRA OF
RUSSIA (OSSIPOV)
The National Academic
Orchestra of Russia
(OSSIPOV) presents
works by Russian
composers and Stavros
Xarchakos. Conductor:
Vladimir Ponkin.

Σάββατο 10, Κυριακή 11 &
∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου

ENGLISH NATIONAL
BALLET
ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ
ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ
Χορογραφία: Ρούντολφ
Νουρέγιεφ. Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
∆ιεύθυνση: Martin West.
Σε συνεργασία µε το Αµερικανο-Ελληνικό Κέντρο
Τεχνών Χαλανδρίου και τις
σχολές της αµερικανικής
παροικίας στην Αθήνα
(ACS Athens).

Wednesday 14 September

Saturday 10, Sunday 11 &
Monday 12 September

Παρασκευή 16
Σεπτεµβρίου

ENGLISH NATIONAL
BALLET

∆ΙΕΘΝΕΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ATHENAEUM

SERGEI PROKOFIEF’S
ROMEO AND JULIET
Choreography: Rudolph
Nureyev. The ERT
National Symphonic
Orchestra. Conductor:
Martin West. In
collaboration with the
Halandri American-Greek
Centre of Arts and the
American Community
Schools of Athens (ACS
Athens).
Τετάρτη 14 Σεπτεµβρίου

Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Σκηνοθεσία: Θοδωρής
Γκόνης Πρωταγωνιστούν:

Έργα: GLINKA,
RACHMANINOFF,
SCRIABIN
Σολίστ: ∆ηµήτρης Σγούρος, Βαρβάρα Τσαµπαλή,
Μιχάλης ∆ουκάκης
∆ιεύθυνση: Φιοντόρ
Γκλουσένκο.
Wednesday 7 September

ATHENS STATE
ORCHESTRA
Works by: GLINKA,

Άννα Φόνσου, Γιώργος
Μωρόγιαννης,
Πασχάλης Τσαρούχας.

REGIONAL
MUNICIPAL
THEATRE OF
AGRINIO
AESCHYLUS’
AGAMEMNON
Direction: Thodoris Gonis.
Featuring: Anna Fonsou,
Giorgos Moroyiannis,
Paschalis Tsarouchas.

Thursday 22 &
Friday 23 September

LUIGGI
CHERUBINI’S
MEDEA
Direction: Franco Zeffirelli.
A co-production of the
Hellenic Festival and the
Syracuse Institute of
Ancient Drama.

ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΑΣ
Έργα: BEETHOVEN,
SCHUMANN, BRAHMS
Βίκτορ Τρετγιάκοφ
(βιολί), Γιούρι Μπασµέτ
(βιόλα), Ναταλία Γκούντµαν (βιολοντσέλο), Βασίλι Λοµπανόφ (πιάνο).
Friday 16 September

ATHENAEUM
INTERNATIONAL
ART CENTRE
OF MARIA CALLAS IN
MEMORIAM
Works by: BEETHOVEN,
SCHUMANN, BRAHMS
Victor Tretyiaf (violin), Yuri
Basmet (viola), Natalia
Goodman (violoncello),
Vassili Lobanoff (piano).
Σάββατο 17 &
Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου

DRESDENER
STAATSKAPELLE
Έργα: BEETHOVEN,
BRAHMS

Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 22
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης.
Sunday 25 September

Έργα: BEETHOVEN,
BRUCKNER
Σολίστ: Cyprien Katsaris
(πιάνο) ∆ιεύθυνση: Myun
Whun Chung.
Saturday 17 &
Sunday 18 September

DRESDENER
STAATSKAPELLE
Works by: BEETHOVEN,
BRAHMS
Works by: BEETHOVEN,
BRUCKNER
Soloist: Cyprien Katsaris
(piano). Conductor: Myun
Whun Chung.
Πέµπτη 22 &
Παρασκευή 23
Σεπτεµβρίου

ΛΟΥΙΤΖΙ
ΚΕΡΟΥΜΠΙΝΙ
ΜΗ∆ΕΙΑ
Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι Μια συµπαραγωγή
του Ελληνικού Φεστιβάλ
και του Εθνικού Ινστιτούτου Αρχαίου ∆ράµατοςΦεστιβάλ Συρακουσών.
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STATE THEATRE OF
NORTHERN GREECE
OUZERI TSITSANIS –
22PAVLOS MELAS
Direction: Sotiris Hadjakis.
Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (HATTA).
Tuesday 27 September

WORLD
TOURISM DAY
In cooperation with the
Hellenic Association of
Tourist and Travel Agents
(HATTA).

AGENDA
RACHMANINOFF,
SCRIABIN
Soloists: Dimitris Sgouros,
Varvara Tsambali,
Michalis Dukakis
Conductor: Feodor
Glushenko.
Nekrosious. Conductor:
Alexander Vedernikov.
∆ευτέρα 5 &
Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΑΡΧΑΚΟΣ
NATIONAL
ACADEMIC
ORCHESTRA OF
RUSSIA (OSSIPOV)
Η Εθνική Ακαδηµαϊκή
Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων OSSIPOV
σε έργα Ρώσων συνθετών
και Σταύρου Ξαρχάκου.
∆ιεύθυνση: Βλαντιµίρ
Πόνκιν.
Monday 5 &
Tuesday 6 September

STAVROS
XARCHAKOS
–NATIONAL
ACADEMIC
ORCHESTRA OF
RUSSIA (OSSIPOV)
The National Academic
Orchestra of Russia
(OSSIPOV) presents
works by Russian
composers and Stavros
Xarchakos. Conductor:
Vladimir Ponkin.

Σάββατο 10, Κυριακή 11 &
∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου

ENGLISH NATIONAL
BALLET
ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ
ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ
Χορογραφία: Ρούντολφ
Νουρέγιεφ. Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
∆ιεύθυνση: Martin West.
Σε συνεργασία µε το Αµερικανο-Ελληνικό Κέντρο
Τεχνών Χαλανδρίου και τις
σχολές της αµερικανικής
παροικίας στην Αθήνα
(ACS Athens).

Wednesday 14 September

Saturday 10, Sunday 11 &
Monday 12 September

Παρασκευή 16
Σεπτεµβρίου

ENGLISH NATIONAL
BALLET

∆ΙΕΘΝΕΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ATHENAEUM

SERGEI PROKOFIEF’S
ROMEO AND JULIET
Choreography: Rudolph
Nureyev. The ERT
National Symphonic
Orchestra. Conductor:
Martin West. In
collaboration with the
Halandri American-Greek
Centre of Arts and the
American Community
Schools of Athens (ACS
Athens).
Τετάρτη 14 Σεπτεµβρίου

Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Σκηνοθεσία: Θοδωρής
Γκόνης Πρωταγωνιστούν:

Έργα: GLINKA,
RACHMANINOFF,
SCRIABIN
Σολίστ: ∆ηµήτρης Σγούρος, Βαρβάρα Τσαµπαλή,
Μιχάλης ∆ουκάκης
∆ιεύθυνση: Φιοντόρ
Γκλουσένκο.
Wednesday 7 September

ATHENS STATE
ORCHESTRA
Works by: GLINKA,

Άννα Φόνσου, Γιώργος
Μωρόγιαννης,
Πασχάλης Τσαρούχας.

REGIONAL
MUNICIPAL
THEATRE OF
AGRINIO
AESCHYLUS’
AGAMEMNON
Direction: Thodoris Gonis.
Featuring: Anna Fonsou,
Giorgos Moroyiannis,
Paschalis Tsarouchas.

Thursday 22 &
Friday 23 September

LUIGGI
CHERUBINI’S
MEDEA
Direction: Franco Zeffirelli.
A co-production of the
Hellenic Festival and the
Syracuse Institute of
Ancient Drama.

ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΑΣ
Έργα: BEETHOVEN,
SCHUMANN, BRAHMS
Βίκτορ Τρετγιάκοφ
(βιολί), Γιούρι Μπασµέτ
(βιόλα), Ναταλία Γκούντµαν (βιολοντσέλο), Βασίλι Λοµπανόφ (πιάνο).
Friday 16 September

ATHENAEUM
INTERNATIONAL
ART CENTRE
OF MARIA CALLAS IN
MEMORIAM
Works by: BEETHOVEN,
SCHUMANN, BRAHMS
Victor Tretyiaf (violin), Yuri
Basmet (viola), Natalia
Goodman (violoncello),
Vassili Lobanoff (piano).
Σάββατο 17 &
Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου

DRESDENER
STAATSKAPELLE
Έργα: BEETHOVEN,
BRAHMS

Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 22
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης.
Sunday 25 September

Έργα: BEETHOVEN,
BRUCKNER
Σολίστ: Cyprien Katsaris
(πιάνο) ∆ιεύθυνση: Myun
Whun Chung.
Saturday 17 &
Sunday 18 September

DRESDENER
STAATSKAPELLE
Works by: BEETHOVEN,
BRAHMS
Works by: BEETHOVEN,
BRUCKNER
Soloist: Cyprien Katsaris
(piano). Conductor: Myun
Whun Chung.
Πέµπτη 22 &
Παρασκευή 23
Σεπτεµβρίου

ΛΟΥΙΤΖΙ
ΚΕΡΟΥΜΠΙΝΙ
ΜΗ∆ΕΙΑ
Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι Μια συµπαραγωγή
του Ελληνικού Φεστιβάλ
και του Εθνικού Ινστιτούτου Αρχαίου ∆ράµατοςΦεστιβάλ Συρακουσών.
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STATE THEATRE OF
NORTHERN GREECE
OUZERI TSITSANIS –
22PAVLOS MELAS
Direction: Sotiris Hadjakis.
Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (HATTA).
Tuesday 27 September

WORLD
TOURISM DAY
In cooperation with the
Hellenic Association of
Tourist and Travel Agents
(HATTA).

AGENDA

NATIONAL THEATRE

Παρασκευή 19 &
Σάββατο 20 Αυγούστου

EURIPIDES’ BACCHAE
Direction: Sotiris Hadjakis.

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΠΟΡΜΗΘΕΑΣ
∆ΕΣΜΩΤΗΣ
Σκηνοθεσία: Κώστας
Καζάκος.

Παρασκευή 15 &
Σάββατο 16 Ιουλίου

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου

UTE LEMPER
VOYAGE
Wednesday 28 September

UTE LEMPER
VOYAGE
Παρασκευή 30
Σεπτεµβρίου

ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
VASIL TOLE
ΕΥΜΕΝΙ∆ΕΣ
Όπερα σε συναυλιακή
µορφή- Παγκόσµια Πρεµιέρα. Ορχήστρα των
Χρωµάτων ∆ιεύθυνση:
Alpasian Ertungealp
Παραγωγή της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας.
Friday 30 September

OPERA OF THE
EARTH
VASIL TOLE
Opera in a concert formWorld premiere
Orchestra of Colours
Conductor: Alpasian
Ertungealp. Produced by
the Cultural Olympiad.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
(ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ)

EPIDAVROS
FESTIVAL
ANCIENT THEATRE
OF EPIDAVROS
Παρασκευή 8 &
Σάββατο 9 Ιουλίου

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΒΑΚΧΕΣ
Σκηνοθεσία: Σωτήρης
Χατζάκης.
Friday 8 &
Saturday 9 July

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΑΧΑΡΝΗΣ
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης
Θεοδωρόπουλος.

Friday 19 &
Saturday 20 August

MUNICIPAL
PERIPHERAL
THEATRE OF
LARISSA

Friday 15 &
Saturday 16 July

NATIONAL THEATRE
ARISTOPHANES’
ACHARNIANS
Direction: Vaggelis
Theodoropoulos.

AESCHYLUS’
PROMETHEUS BOUND
Direction: Costas
Kazakos.

Παρασκευή 22 &
Σάββατο 23 Ιουλίου

Παρασκευή 26 &
Σάββατο 27 Αυγούστου

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Friday 29 &
Saturdayο 30 July

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
Σκηνοθεσία-∆ραµατουργική επεξεργασία: Γιάννης
Ιορδανίδης.

AMPHI-THEATRE
SPYROS A.
EVANGELATOS

Friday 22 &
Saturday 23 July

SOPHOCLES’ OEDIPUS
AT COLONUS
Direction: Spyros A.
Evangelatos.

THE STATE THEATRE
OF NORTHERN
GREECE

Παρασκευή 5 &
Σάββατο 6 Αυγούστου

ARISTOPHANES’ PEACE
Direction-Drama
adaptation: Yiannis
Iordanidis.
Παρασκευή 29 &
Σάββατο 30 Ιουλίου

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ
ΣΠΥΡΟΥ
Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗ
ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ ΕΠΙ
ΚΟΛΩΝΩ
Σκηνοθεσία: Σπύρος
Α. Ευαγγελάτος.

ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΜΗ∆ΕΙΑ
Σκηνοθεσία: Πέτερ Στάιν.
Friday 26 &
Saturday 27 August

MUNICIPAL
PERIPHERAL
THEATRE OF
LARISSA
EURIPIDES’ MEDEA
Direction: Peter Stein.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ
ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

Friday 5 &
Saturday 6 August

THE LITTLE ANCIENT
THEATRE OF
EPIDAVROS

THEATRICAL
ORGANISATION
OF CYPRUS
SOPHOCLES’
ANTIGONE
Direction: Stavros
Tsakiris.
Παρασκευή 12 &
Σάββατο 13 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ
Σκηνοθεσία: ∆ιαγόρας
Χρονόπουλος.
Friday 12 &
Saturday 13 August

ARISTOPHANES’ THE
ECCLESIAZUSAE
Direction: Diagoras
Chronopoulos.

VIRTUOSI DI PRAGA
IPHIGENIA
A selection of baroque
music, text composed by
Maria Giparaki With the
contribution of Lydia
Koniordou. Conductor:
Nikos Tsouchlos.
Παρασκευή 15 &
Σάββατο 16 Ιουλίου

ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
ΤΟ ΑΣΗΜΙ
Λιζέτα Καλιµέρη, Μαριάννα
Πολυχρονίδη, Βασίλης Γισδάκης, Μαρία Αναµατερού.
Το θεατρικό µονόπρακτο «Η
Αρετούσα θέλει να χορέψε»
της Μάρως Βαµβουνάκη ερµηνεύει η Όλια Λαζαρίδου.
Friday 15 &
Saturday 16 July

ΣΟΦΟΚΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Σκηνοθεσία: Σταύρος
Τσακίρης.

THE KAROLOS
KOUN ART
THEATRE
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∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Friday 8 &
Saturday 9 July

(ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ)

MUSICAL JULY
Παρασκευή 8 &
Σάββατο 9 Ιουλίου

VIRTUOSI
DI PRAGA
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Επιλογή έργων µουσικής
µπαρόκ, σύνθεση
κειµένων: Μαρία
Γυπαράκη Συµµετέχει η
Λυδία Κονιόρδου
∆ιεύθυνση:
Νίκος Τσούχλος.

LUDOVIKOS TON
ANOGEION
IN THE MOON’S SILVER
GLOW (STOY
FEGGARIOY TO ASIMI)
Lizetta Kalimeri, Marianna
Polichronidi, Vassilis Yisdakis,
Maria Anamaterou. One-act
theatre. Aretoussa wants to
dance by Maro
Vamvounaki, featuring
Olia Lazaridou.
Παρασκευή 22 &
Σάββατο 23 Ιουλίου

ΜΑΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ
ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Συµµετέχει η Τζίνα Φωτεινοπούλου.

AGENDA

NATIONAL THEATRE

Παρασκευή 19 &
Σάββατο 20 Αυγούστου

EURIPIDES’ BACCHAE
Direction: Sotiris Hadjakis.
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AGENDA

Friday 22 &
Saturdy 23 July

traditional musical organs
and Sifnos local music.

MARIO FRANGOULI
– PEMI ZOUNI

16 Ιουλίου-31 Αυγούστου

IN EVENING’S LIGHT
(STO FOS TIS NICHTAS)
With the participation of
Gina Foteinopoulou.

Έκθεση κεραµικής του Σωµατείου Αγγειοπλαστών
Σίφνου στα Φυρόγια.
16 July-end of August

Παρασκευή 29 &
Σάββατο 30 Ιουλίου

Pottery exhibition by the
Sifnos Pottery Association
in Firoyia.

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή 19 Αυγούστου

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ
ΕΡΩΣ ΘΑΝΑΤΟΣ-ΕΡΩΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Σκηνοθεσία, διασκευή, αγγλικά κείµενα, στίχοι: Μιχάλης Κακογιάννης
Πρωταγωνιστούν: Μάγια
Μόργκενστερν, Βλαντιµίρ
Ιβάνοφ. Μουσική επιµέλεια, πιάνο: Άλκης Κόλλιας. Συµπαραγωγή: Ελληνικό Φεστιβάλ- Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών- Άλεκτον.
Friday 29 &
Saturday 30 July

MICHALIS
CACOYANNIS
ARISTOPHANES’
LYSISTRATA
EROS MORTAL-EROS
IMMORTAL (EROS
THANATOS-EROS
ATHANATOS)
Direction, adaptation,
English texts, lyrics:
Michalis Cacoyannis
Featuring: Mayia
Morgenstern, Vladimir
Ivanof. Music, piano: Alkis

Kollias. Co-produced by:
The Hellenic FestivalMegaron Mousikis
Organisation - Alekton.

Κυριακίδης κ.ά
Wednesday 20 &
Thursday 21 July

Friday 19 August

Euripides’ "Orestis" at the
Diadromis Theatre
Featuring: K. Karabetsi, A.
Ksafis, S. Kyriakidis, etc.

A musical and dancing
event by the Sifnos
Cultural Association with
traditional Sifnos music at
Panagia tou Vounou.

ΣIΦNOΣ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚEΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ)

SIFNOS

Παρασκευή 22 Ιουλίου
Σάββατο 20 &
Σάββατο 27 Αυγούστου

Saturday 3 September

ΓΡΥΠAΡΕΙΑ 2005
Λογοτεχνικά Σαββατόβραδα στην παραδοσιακή
σιφνέικη αυλή των θεριΤετάρτη 6 Ιουλίου
Μουσικοχορευτική εκδή- νών Γραφείων της εφηµερίλωση και τελετή απονοµής δας ΣΙΦΝΟΣ στο Ταξιαρεπάθλων του ιστιοπλοϊκού χάκι, Απολλωνία Σίφνος.
αγώνα «Κυκλάδες 2005» Saturday 20 &
που διοργανώνεται από το Saturday 27 August
Ναυταθλητικό Όµιλο Τζι- GRIPARAIA 2005
τζιφιών-Καλλιθέας σε συ- Literary Saturday Night in
νεργασία µε το ∆ήµο Σίφ- the graphic courtyard of
the summer offices of the
νου, στις Καµάρες.
SIFNOS newspaper in
Wednesday 6 July
Taxiarchaki, Apollonia
Musical and dancing
Sifnos.
event and the award
ceremony for the Sailing
Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου
Competition "Cyclades
Μουσικοχορευτική εκδή2005", organised by the
λωση του ∆ήµου Σίφνου
Tzitzifies-Kallithea Sport
σε συνεργασία µε τον
Nautical Club in
Εξωραϊστικό Σύλλογο
collaboration with the
Χλοµού Κέρκυρας και τον
Sifnos Municipality.
Πολιτιστικό Σύλλογο
Σίφνου.
Σάββατο 30 Ιουλίου
Εκδήλωση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χερρονήσου
«Η στράτα της Χερρόνησος» στον Αϊ-∆ήµο, µε παραδοσιακά µουσικά όργανα και σιφνέικη ρεβιθάδα.

Musical and dancing
event organised by the
Sifnos Municipality in
collaboration with a Corfu
local club and the Sifnos
Cultural Association.

Saturday 30 July

Τετάρτη 20 &
Πέµπτη 21 Ιουλίου

(CULTURAL EVENTS)

The «Strata tis
Hersonissos» event of the
Exoraistikos Sillogos
Hersonissos (a local club)
at Agios Dimos, with
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Μουσικοχορευτική εκδήλωση του Πολιτιστικού
Συλλόγου Σίφνου µε τα
σιφνέικα τακίµια στην Παναγιά του Βουνού.

Συναυλία µε τον
ΑΛΚIΝΟΟ ΙΩΑΝΝI∆Η
Friday 22 July

ALKINOOS IOANNIDIS
live in concert
∆ευτέρα 1 &
Τρίτη 2 Αυγούστου

Συναυλία µε τον ΜΙΧAΛΗ
ΧΑΤΖΗΓΙAΝΝΗ
Monday 1 &

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Tuesday 2 August
HERAKLION MICHALIS HADYIANNIS
(SUMMER FESTIVAL)

live in concert

∆ευτέρα 11 Ιουλίου

Τετάρτη 3 &
Πέµπτη 4 Αυγούστου

Συναυλία µε τον
ΜΑΝΩΛΗ ΛΥ∆AΚΗ
Monday 11 July

MANOLIS LYDAKIS’
concert
Τρίτη 19 Ιουλίου

Συναυλία µε τον ΓΙAΝΝΗ
ΚOΤΣΙΡΑ (Χώρος:
Προµαχώνας «Παντοκράτορα»).
Tuesday 19 July

YIANNIS KOTSIRAS live
in concert (At the
Promahonas
«Pantokratoras»).

Θέατρο ∆ιαδροµή µε το
έργο «ΟΡΕΣΤΗΣ» του Ευριπίδη. Ερµηνεύουν: Κ.
Καραµπέτη, Α. Ξάφης, Σ.

Το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ
παρουσιάζει το έργο «Ο
Βιολιστής Στη Στέγη» µε
τον Γρηγόρη Βαλτινό, Ρένια Λουιζίδου
Wednesday 3 &
Thursday 4 August

The Municipal Regional
Theatre of Volos presents
«Fiddler on the Roof»
starring Gregoris Valtinos
and Renia Louizidou
Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου

Συναυλία µε τους Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα, ∆ιονύση Τσακνή και Φίλιππο Πλιάτσικα
Tuesday 6 September

Lavrentis Machairitsas,
Dionysis Tsaknis and
Philippos Pliatsikas live in
concert.

AGENDA

Friday 22 &
Saturdy 23 July

traditional musical organs
and Sifnos local music.
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– PEMI ZOUNI

16 Ιουλίου-31 Αυγούστου
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With the participation of
Gina Foteinopoulou.
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Tuesday 6 September

Lavrentis Machairitsas,
Dionysis Tsaknis and
Philippos Pliatsikas live in
concert.

BOOKS
ΣAΜΑΛΙ ΚΑΙ ΚΩΚ
ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ
(EΚ∆OΣΕΙΣ ΚE∆ΡΟΣ)
Το τέρµα Φραγκοκκλησιάς, µια γειτονιά η
οποία στην κυριολεξία
έχει θαφτεί στα µπάζα
από τη διάνοιξη της Αττικής Οδού. Η θέα αυτή
ξυπνά στο συγγραφέα
µνήµες που φέρνουν µαζί τους ζωντανές εικόνες
από την Ελλάδα των µεταπολεµικών χρόνων, και
αποτυπώνονται µε έναν
τρόπο τόσο απολαυστικό, ώστε να τη νοσταλ-

γούν και αυτοί που δεν
την έζησαν. Χωρίς ποµπώδεις εκφράσεις και
µε λόγια απλά και αληθινά παρακολουθούµε την
ιστορία µιας πόλης που
αλλάζει µε ταχύτατους
ρυθµούς.

BEST SELLERS
EΡΓΑ ΤΩΝ ΟΥΜΠEΡΤΟ EΚΟ KAI ΠAΟΛΟ
ΚΟEΛIΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ
ΣΥΝΤΡΟΦΙA ΣΤΟ ΦΕΤΙΝO ΣΑΣ ΚΑΛΟΚΑIΡΙ.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚHΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟΥ

ΖΑΧIΡ
ΠΆΟΛΟ ΚΟEΛIΟ
(ΕΚ∆OΣΕΙΣ ΛΙΒAΝΗ)
Ο συγγραφέας
ανακαλύπτει πως η
γυναίκα του ήρωα του
βιβλίου, η Έστερ,
πολεµική ανταποκρίτρια,
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τον έχει εγκαταλείψει
χωρίς να αφήσει ίχνη.
Στην αναζήτησή της θα
περιπλανηθεί σε
πολλούς δρόµους
ακολουθώντας πολλά
στοιχεία, και σαν
σύγχρονος Οδυσσέας
πρέπει να αντισταθεί
στους πειρασµούς και
να βρει το θεµελιώδες
κλειδί, την ξεκάθαρη
ανακάλυψη του
εσωτερικού του εγώ.
Ένα έργο µε
συναρπαστικούς
παραλληλισµούς
µεταξύ της ζωής του

συγγραφέα και της ζωής
του ήρωά του, που
περικλείει σχόλια και
σκέψεις για το χρήµα, τη
φήµη και το γάµο. Ένα
βιβλίο εµπνευσµένο από
την ισλαµική παράδοση,
από όπου πηγάζει και η
έννοια του Ζαχίρ, της
παρουσίας δηλαδή που
καταλαµβάνει
ολοκληρωτικά το πνεύµα
και την ύπαρξη όσων
ξέρουν ότι είναι
αδύνατο να αντισταθεί
κανείς στην αγάπη.

BOOKS
ΣAΜΑΛΙ ΚΑΙ ΚΩΚ
ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ
(EΚ∆OΣΕΙΣ ΚE∆ΡΟΣ)
Το τέρµα Φραγκοκκλησιάς, µια γειτονιά η
οποία στην κυριολεξία
έχει θαφτεί στα µπάζα
από τη διάνοιξη της Αττικής Οδού. Η θέα αυτή
ξυπνά στο συγγραφέα
µνήµες που φέρνουν µαζί τους ζωντανές εικόνες
από την Ελλάδα των µεταπολεµικών χρόνων, και
αποτυπώνονται µε έναν
τρόπο τόσο απολαυστικό, ώστε να τη νοσταλ-

γούν και αυτοί που δεν
την έζησαν. Χωρίς ποµπώδεις εκφράσεις και
µε λόγια απλά και αληθινά παρακολουθούµε την
ιστορία µιας πόλης που
αλλάζει µε ταχύτατους
ρυθµούς.

BEST SELLERS
EΡΓΑ ΤΩΝ ΟΥΜΠEΡΤΟ EΚΟ KAI ΠAΟΛΟ
ΚΟEΛIΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ
ΣΥΝΤΡΟΦΙA ΣΤΟ ΦΕΤΙΝO ΣΑΣ ΚΑΛΟΚΑIΡΙ.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚHΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟΥ

ΖΑΧIΡ
ΠΆΟΛΟ ΚΟEΛIΟ
(ΕΚ∆OΣΕΙΣ ΛΙΒAΝΗ)
Ο συγγραφέας
ανακαλύπτει πως η
γυναίκα του ήρωα του
βιβλίου, η Έστερ,
πολεµική ανταποκρίτρια,

18 ON THE ROAD

τον έχει εγκαταλείψει
χωρίς να αφήσει ίχνη.
Στην αναζήτησή της θα
περιπλανηθεί σε
πολλούς δρόµους
ακολουθώντας πολλά
στοιχεία, και σαν
σύγχρονος Οδυσσέας
πρέπει να αντισταθεί
στους πειρασµούς και
να βρει το θεµελιώδες
κλειδί, την ξεκάθαρη
ανακάλυψη του
εσωτερικού του εγώ.
Ένα έργο µε
συναρπαστικούς
παραλληλισµούς
µεταξύ της ζωής του

συγγραφέα και της ζωής
του ήρωά του, που
περικλείει σχόλια και
σκέψεις για το χρήµα, τη
φήµη και το γάµο. Ένα
βιβλίο εµπνευσµένο από
την ισλαµική παράδοση,
από όπου πηγάζει και η
έννοια του Ζαχίρ, της
παρουσίας δηλαδή που
καταλαµβάνει
ολοκληρωτικά το πνεύµα
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ξέρουν ότι είναι
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κανείς στην αγάπη.

BOOKS

Η ΑΛHΘΕΙΑ
ΕIΝΑΙ …ΨEΜΑΤΑ
ΛEΝΑ ∆ΙΒAΝΗ
(ΕΚ∆OΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ)
Κάποιες φορές για να
ξορκίσουµε το φόβο
που κυβερνά τη ζωή
µας λέµε ψέµατα,
ψέµατα που θα
χαρακτηρίζονταν
ζωτικά. Ψέµατα τόσο
στον εαυτό µας όσο
και σ’ αυτούς που
αγαπάµε για να
εξακολουθούν να µας
αγαπούν. Η Μελίνα, ο
άντρας της, ο εραστής
της, ο αδερφός της
και πολλοί άλλοι είναι
αυτοί που εµπλέκονται
στα καθηµερινά
ψέµατα της ζωής.
Όλοι τα λένε,
παράλληλα όµως όλοι
φοβούνται την ώρα
που η αλήθεια θα
αποκαλυφθεί.

ΛΟΥΛΟY∆ΙΑ
ΣΤΗ ΒΡΟΧΉ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΏ∆ΗΣ
ΦΛOΓΑ ΤΗΣ
ΒΑΣIΛΙΣΣΑΣ
ΛΟAΝΑ
ΟΥΜΠEΡΤΟ EΚΟ
(ΕΚ∆OΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚA
ΓΡAΜΜΑΤΑ)
Ένας έµπορος βιβλίων
γύρω στα εξήντα χάνει
τη µνήµη του ύστερα
από ένα ατύχηµα. Το µόνο που θυµάται είναι τα
διαβάσµατά του. Επανακτά τη µνήµη του ενώ
βρίσκεται σ’ ένα δαιµονικό στρόβιλο σπαραγµάτων από αγαπηµένα
µυθιστορήµατα, ποιήµα-
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τα, κινηµατογραφικές
ταινίες και κόµικς.
Ο αναγνώστης απολαµβάνει το πώς ο συγγραφέας προσπαθεί να προσεγγίσει τις αναµνήσεις.
Χαρισµατικός ο τρόπος
που το καταφέρνει, γεµάτος εκπλήξεις.

ROSAMUNDE
PILCHER
(ΕΚ∆OΣΕΙΣ
ΩΚΕΑΝI∆Α)
Όταν ο Γουίλιαµ άνοιξε
τα µάτια του, η ανάλαφρη
ατµόσφαιρα και µια διάχυτη αίσθηση ξενοιασιάς
γύρω του, του θύµισαν ότι
ήταν Σάββατο πρωί. Από
κάτω ανέβαινε η µυρωδιά
του τηγανητού µπέικον
ενώ έξω, στον κήπο, ο
Λόντεν, το µικρό Σπάνιελ,
άρχισε να γαβγίζει. Ο
Γουίλιαµ κουνήθηκε και
άπλωσε το χέρι να πιάσει
το ρολόι του. Η ώρα ήταν
οχτώ. Μιας και δεν είχε
κανένα πιεστικό λόγο για
να σηκωθεί, έµεινε για λίγο ακόµα στο κρεβάτι
του και βάλθηκε να σκέφτεται τη µέρα που τον
περίµενε. Ήταν Απρίλιος
και η λιακάδα σχηµάτιζε
ένα φωτεινό ρόµβο στο
χαλί του. Έξω από το παράθυρό του µερικά σύννεφα ταξίδευαν αργά στο
διάφανο, καταγάλανο ουρανό. Ήταν µία από εκείνες τις µέρες που πρέπει
να τις περνάς έξω, µία
από εκείνες τις µέρες που
ο πατέρας του θα συγκέντρωνε την οικογένεια µε
µία χαρούµενη κραυγή κι
ένα αυθόρµητο σχέδιο,
θα τους έβαζε όλους στο
αυτοκίνητο και θα τους
πήγαινε στην ακρογιαλιά
ή στους ρεικότοπους για
πεζοπορία.[…] (απόσπασµα από το βιβλίο)

BOOKS

Η ΑΛHΘΕΙΑ
ΕIΝΑΙ …ΨEΜΑΤΑ
ΛEΝΑ ∆ΙΒAΝΗ
(ΕΚ∆OΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ)
Κάποιες φορές για να
ξορκίσουµε το φόβο
που κυβερνά τη ζωή
µας λέµε ψέµατα,
ψέµατα που θα
χαρακτηρίζονταν
ζωτικά. Ψέµατα τόσο
στον εαυτό µας όσο
και σ’ αυτούς που
αγαπάµε για να
εξακολουθούν να µας
αγαπούν. Η Μελίνα, ο
άντρας της, ο εραστής
της, ο αδερφός της
και πολλοί άλλοι είναι
αυτοί που εµπλέκονται
στα καθηµερινά
ψέµατα της ζωής.
Όλοι τα λένε,
παράλληλα όµως όλοι
φοβούνται την ώρα
που η αλήθεια θα
αποκαλυφθεί.

ΛΟΥΛΟY∆ΙΑ
ΣΤΗ ΒΡΟΧΉ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΏ∆ΗΣ
ΦΛOΓΑ ΤΗΣ
ΒΑΣIΛΙΣΣΑΣ
ΛΟAΝΑ
ΟΥΜΠEΡΤΟ EΚΟ
(ΕΚ∆OΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚA
ΓΡAΜΜΑΤΑ)
Ένας έµπορος βιβλίων
γύρω στα εξήντα χάνει
τη µνήµη του ύστερα
από ένα ατύχηµα. Το µόνο που θυµάται είναι τα
διαβάσµατά του. Επανακτά τη µνήµη του ενώ
βρίσκεται σ’ ένα δαιµονικό στρόβιλο σπαραγµάτων από αγαπηµένα
µυθιστορήµατα, ποιήµα-
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τα, κινηµατογραφικές
ταινίες και κόµικς.
Ο αναγνώστης απολαµβάνει το πώς ο συγγραφέας προσπαθεί να προσεγγίσει τις αναµνήσεις.
Χαρισµατικός ο τρόπος
που το καταφέρνει, γεµάτος εκπλήξεις.
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SNAPSHOTS

JUST
GREECE
Μερικές φορές στα
κυκλαδίτικα νησιά η
παράδοση συναντιέται
µοναδικά µε τον σύγχρονο
τρόπο ζωής. Παλιοί
ανεµόµυλοι, παραδοσιακά
πηγάδια βρίσκουν την
χρήση τους από τους
κατοίκους των νησιών και
όχι µόνο. Sometimes in
Greek islands the modern
way of living meets the
traditional in a kind of
peculiar way. Old windmills
and traditional wells find
great use by the locals, as
well as, other visitors.

ΦΩΤΟ: HELLASPRESS/PHOTOBOX, Π. ΜΠΕΛΤΖΙΝΙΤΗΣ, PHOTO: HELLASPRESS/PHOTOBOX, P. BELTZINITIS

SNAPSHOTS

Ένας παλιός ανεµόµυλος στη
Σύρο, ανακαινίστηκε πλήρως
και χρησιµοποιείται για
µόνιµη κατοικία. Τα τελευταία
χρόνια, κάτι ανάλογο
παρατηρείται σε πολλά νησιά
των Κυκλάδων, όπου πολλοί
Έλληνες αλλά και ξένοι έχουν
κάνει την επιλογή τους για ένα
διαφορετικό τρόπο ζωής.

An old windmill at Siros,
recently renovated and
used as a permanent
residence. This trend is
considered quite common
these last few years in
many Cycladic islands,
where Greeks and
foreigners have chosen this
unique life style.
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SNAPSHOTS

Παραδοσιακό πηγάδι σε
κυκλαδίτικη αυλή. Εκατοντάδες
παρόµοια πηγάδια – χωρίς νερό
πλέον– υπάρχουν διάσπαρτα σε
όλα τα νησιά της Ελλάδας,
οµορφαίνοντας τις αυλές, τα
σοκάκια και τις πλατείες, αλλά και
θυµίζοντας µας ταυτόχρονα
άλλες εποχές που το πηγάδι ήταν
η µόνη πηγή άντλησης νερού.

Traditional well in a Cycladic
yard. Many of these wells
– now dried– exist in all
Greek islands, thus making
yards, alleys and squares
more beautiful. At the same
time they never seize to
remind us those years when
wells were the source of
water pumping.
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ART - CULTURE

Ποιο ξενοδοχείο συνοψίζει το µοντέρνο τρόπο ζωής; Τι είναι εκείνο
που θα έκανε ένα ξενοδοχείο της Αθήνας να µπει στον παγκόσµιο
χάρτη του design; ∆έκα νέοι Έλληνες αρχιτέκτονες, µε αφορµή
την έκθεση Invisible Hotels, απαντούν στα ερωτήµατα σχεδιάζοντας ξενοδοχεία του µέλλοντος απελευθερωµένα από
πολεοδοµικούς και άλλους σχεδιασµούς. Which hotel
embodies modern living? What is the thing that
would place an Athens hotel on the map of
international design? In view of the
Invisible Hotel exhibition, ten young
Greek architects have decided to
answer these questions by
designing the hotels of the
future, free from any
urban planning
constraints.

ΑΟΡΑΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
INVISIBLE HOTELS
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, BY VANGELIS HANIOTAKIS

Ο

Morris Lapidus, ένας από
τους µεγάλους δηµιουργούς ξενοδοχείων συχνά
έλεγε «Οι άνθρωποι δε θέλουν τις πραγµατικότητες αυτού του κόσµου. Αναρωτιέµαι που µπορώ να βρω
αυτές τις ψευδαισθήσεις. Μόνο σ’ένα
µέρος, στις ταινίες....». Αυτό ίσως να
εξηγεί το χολιγουντιανό στιλ και το µεγαλείο των ξενοδοχείων του Lapidus
που στα 50s έκανε τους πελάτες τους
να αισθάνονται σταρ του κινηµατογράφου. Η ιστορία των design ξενοδοχείων
είναι µια ιστορία παράλληλη των µεγάλων προσωπικοτήτων του design και της
αρχιτεκτονικής. Tα design hotels του
µέλλοντος θα χρησιµοποιούν περισσότερο τη γοητεία της καινοτοµίας παρά
την άνεση του σπιτιού. Οι δέκα νέοι
Έλληνες αρχιτέκτονες καλούνται να
αντιµετωπίσουν την απουσία του design
hotel στον ελλαδικό χώρο. Με αυτήν
την προσπάθεια το design ξενοδοχείο
κάνει τα πρώτα του βήµατα µε σκοπό να
κάνει ορατό εκείνο που ως τώρα παρέµενε αόρατο. Σε πρώτο επίπεδο,
οι αρχιτέκτονες ερευνούν και πειραµατίζονται µε νέα καινοτοµικά σχήµατα, µε

orris Lapidus, one of the
world’s most famous
hotel designers, used to
repeat: «People do not
wish for the reality of this world. I
wonder where I can find the source of
their illusions. Only in one place I guess:
the movies…» This probably explains
the Hollywood style of his hotels, which
in the 50s made his clients feel like
movie stars. Thus began the era of hotel
design. The history of hotel design runs
parallel to that of important designers
and architects. The design hotels of the
future are to highlight more the
uniqueness of their outline than the
comfort of the home. Ten young Greek
architects have been asked to fill the
void of design hotels in Greece, in an
attempt to bring the design hotel into
view in a place where it had been
invisible for a long time. First, the
architects studied and experimented
with new design forms and an
architecture that does not require
designer furniture, in other words the
fetishes with the famous signatures and
the references to tradition. The luxurious
rooms proposed by Nikolas
Travasaros are alien bridges, hanging
over the Isthmus of Corinth, creating
intense vertigo over a great view. Panos
Nikolaidis and Erika Prostetou’s bold
proposal of a hotel that hovers over
Omonia Square with flowers painted all
over comes as an attempt to change the
look of this cement square.
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>> Τη χλιδή σε όλο της το
µεγαλείο µπορούν να
ζήσουν οι επισκέπτς στο
δηµιούργηµα της Ελένης
Κωστίκα, αφού σε κάθε
όροφο του ξενοδοχείου
υπάρχουν πολυτελείς
παροχές.

µια νέα αρχιτεκτονική που
δεν προαπαιτεί τα design
έπιπλα, τα φετίχ µε τις αναγνωρίσιµες υπογραφές και
τις αναφορές στην παράδοση. Τα πολυτελή δωµάτια στην πρόταση του Νικόλα Τσαβασάρου σαν
άλιεν γέφυρες πάνω από
τον Ισθµό της Κορίνθου,
διαφυλάσσουν µέχρι τελευταία στιγµή τον ίλιγγο
µιας µαγευτικής θέας. Η
τολµηρή πρόταση του Πάνου Νικολαΐδη και της
Έρρικας Προτέστου για
ένα ξενοδοχείο που "πετάει" σαν στέγαστρο πάνω
από την πλατεία Οµόνοιας, µε λουλούδια τυπωµένα πάνω του, έρχεται σαν
απάντηση στην αισθητική
ταλαιπωρία της πολύπαθης αυτής πλατείας. Το κυµατιστό ξενοδοχείο Μπλε
Κύµα του Ανδρέα Αγγελιδάκη γίνεται ένα ανάγλυφο σουρεαλιστικό τοπίο,
που από µόνο του αποτε-
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>> Το ξενοδοχείο
της Ελεάνας Χωρίτη
βρίσκεται σε έναν
ακάλυπτο χώρο, χωρίς
θέα, προσπαθώντας
να περάσει απαρατήρητο
µέσα από τον
αστικό ιστό.

Andrea Aggelidakis’
"Blue Wave" hotel is like
a surreal setting, which
by itself becomes a tourist
destination. Secondly, the
architects faced the
challenge of imagining
how the client would see
thers in the new
buildings. Some
architects (DragonasChristopoulou) created
artificial ravines on the
sides of which rooms with
private spas face each
other. The clients either
watch or are watched
continuously by others,
having been equipped
with cameras and semitransparent walls, which
reflect the images taken
by video. (Invisible Base
by Y. Asopou) In E.
Kostika’s proposal, the
lobby is divided into
rooms for private use.
The clients let them
themselves be pampered
by the services offered in
each different floor. The
hotel’s swimming pool,
which is usually unseen
by passers-by, in
Loukopoulos, Bertakis
and Panagiris’ plan is
made of a system of
private pools decorating
the front of their hotel.
The invisible hotels
anticipate they will soon
become visible in the
world of architecture and
that the «Don’t Disturb»
sign will soon be
replaced by small and
interesting visual
disturbances.

>> ∆εν είναι ταινία
επιστηµονικής
φαντασίας, αλλά
το εσωτερικό του
δωµατίου που
σχεδίασαν
η Στέλλα Μέρµηγκα
και ο Βαγγέλης
Ραβανός.

>> Ο Γιάννης
Αίσωπος φτιχνει
ξενοδοχεία µε
ηµιδιαφανείς
τοίχους. Όλοι
βλέπουν όλους.

ντεο που βλέπουν(Αόρατη
Βάση του Γ. Ασωπού).
Στην πρόταση της Ε. Κωστίκα το λόµπι µε τις παροχές του, έχει µοιραστεί
στα δωµάτια για ιδιωτική
χρήση. Οι πελάτες αφήνονται να ενδώσουν απερίσπαστοι σε πολυτελείς παλεί τουριστικό προορισµό. ροχές ανά όροφο. Η πισίΗ δεύτερη πρόκληση για
να του ξενοδοχείου που
τους αρχιτέκτονες είχε να συνήθως κρύβεται επιµεκάνει µε το πώς ο πελάτης λώς από τις µατιές των πεβλέπει τους άλλους µες
ραστικών στην πρόταση
στο νέο κτίριο. Αλλού οι
των: Λουκοπούλου,
αρχιτέκτονες φτιάχνουν τε- Μπερτάκη, Πανηγύρη καχνητά φαράγγια στις
ταµερίζεται σε ένα σύστηπλευρές των οποίων βρίµα από ιδιωτικές πισίνες
σκονται αντικριστά δωµάτια µε ιδιωτικά spa (∆ραγώνας-Χριστοπούλου),
αλλού οι πελάτες παρακολουθούν και παρακολουθούνται αδιάκοπα, µιας
και βρίσκονται εξοπλισµένοι µε κάµερες και ηµιδιαφανείς τοίχους που προδίδουν τις εικόνες από τα βί-

στην πρόσοψη του ξενοδοχείου. Τα αόρατα ξενοδοχεία εύχονται να γίνουν
ορατά στην παγκόσµια αρχιτεκτονική και το γνωστό
«Don’t Disturb» να δώσει
τη θέση του σε µικρές οπτικές παρενοχλήσεις.

>> Το ξενοδοχείο
ξεχωρίζει από τα
εντυπωσιακά ανάγλυφα
τοιχώµατά του.
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ENTERTAINMENT

AEGEAN DAYS
AND NIGHTS
Από το Caprice της Μυκόνου µέχρι το Figaro των Σπετσών έφτασε
η χάρη µας για να σας αποκαλύψουµε τα πιο hot spot σηµεία του
καλοκαιριού, στα πιο γνωστά νησιά. From Caprice in Mykonos to
Figaro in Spetses, we’ve tried them all to bring you this summer’s
hottest spots on our most famous islands.
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚHΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟΥ, BY AGGELIKI I. ANAGNOSTOPOULOU

ENTERTAINMENT
ΜYΚΟΝΟΣ
ΦΑΓΗΤO
N’αmmos: Θα µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε
ως το καλύτερο στέκι για frutti di mare όλων των ειδών
και δε θα υπερβάλαµε. Φυσικά, στην κοσµικότατη
Ψαρρού.
Αποστόλης: Μια απλή πρόταση στην Άνω Μερά για
όσους προτιµούν το καλό ψάρι.
Sea Satin: Η επιτυχία ενός µαγαζιού βασίζεται σε
δυο πράγµατα, στο καλό φαγητό και στην ιδιαίτερη
ατµόσφαιρα του χώρου. Εφόδιά σας: η πολύ καλή
διάθεση και η αχαλίνωτη πείνα.
Φιλιππής: Όταν δυο άνθρωποι βάζουν τη σπιτική µαεστρία στο πιάτο σας µε προϊόντα από τον ιδιόκτητο
κήπο τους, τότε σάς καλωσορίζει το ζεύγος Φιλιππή.
Nobu: Μεταφερόµαστε στην κουζίνα της Ασίας αλλά
και στα δηµιουργικά πιάτα της. Εδώ, ο Νόµπου Ματσουχίτσα άνοιξε - εντός του ξενοδοχείου Belvedereτο συγκεκριµένο εστιατόριο και προσπαθεί να µας
µυήσει σε γεύσεις µιας άλλης ηπείρου.
Sale Pepe: Όταν ψάχνετε για original ιταλικό φαγητό
συνοδευόµενο µε την καλύτερη κάβα κρασιών, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε το συγκεκριµένο εστιατόριο.
Mamacas: Όταν οι γλυκοί πειρασµοί διεγείρουν και
τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, τότε επισκεφθείτε
το, σας περιµένει διακριτικό και ντελικάτο.
Interni: Η προχωρηµένη κουζίνα και οι ξεχωριστές
γεύσεις που πλαισιώνονται σε έναν ιδιαίτερα design
χώρο σάς καλούν να πάρετε µια γεύση.
Sol y mar: Μπαρ και εστιατόριο µε φοβερό φαγητό
και κέφι. Άνοιξε πέρυσι στο Καλό Λιβάδι.
ΠΟΤO
Caprice: Ένα µαγαζί το οποίο έχει µεγαλώσει γενιές
ολόκληρες και συνεχίζει να µας εντυπωσιάζει όλο και
πιο πολύ. Να είστε εκεί λίγο πριν το ηλιοβασίλεµα για
να πιάσετε θέση.
Crystal: ∆υνατό πρόγραµµα και τρελό κέφι σε ένα µικρό µεν αλλά πολύ ελκυστικό χώρο στο λιµάνι.
La Notte: Ο Γιάννης Μωράκης και ο Νίκος Γιατρουδάκης σηκώνουν στην κυριολεξία όλο το µαγαζί στον
αέρα, µε το ρυθµό της ελληνικής live µουσικής.
El Pecado: H latin ατµόσφαιρα του µαγαζιού στου
Ψυρρή µεταφέρεται στο νησί στο χώρο του περίφηµου Remezzo.
Άρωµα: Ιδιαίτεροι ρυθµοί µουσικής λικνίζουν τους
θαµώνες µεταµορφώνοντας το µαγαζί σε µια ιδανική
επιλογή, στην καλύτερη γωνιά, στα Ματογιάννια.
Άστρα: Μέχρι ενός σηµείου η ατµόσφαιρα χαλαρή.
Όταν τα συνθήµατα έναρξης του Μπάµπη ξεκινούν,
τα πάντα αλλάζουν. Τα εξωτερικά τραπέζια αξίζουν
πολύ.
Cavo Paradiso: The best DJ’s, ένταση και χορός που
κρατάει µέχρι το επόµενο πρωί. Παγκοσµίως γνωστό…
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MYKONOS
FOOD
N’ammos: It would be an understatement to say that
this is possibly the best frutti di mare restaurant on the
island. Of course, it is located in cosmopolitan Psarrou.
Apostolis: A simple suggestion in Ano Mera for those
who simply prefer fish.
Sea Satin: A restaurant’s success is based on two
things: good food and pleasant atmosphere. The two
things you need to bring with you are good mood and
open appetite.
Philippis: A touch of home cooking mastery with
products fresh from the Philippis couple’s garden
makes you feel more than welcome.
Nobu: We leap into Asian cuisine and its creative
dishes at Nobu, a restaurant opened by Nobu
Machuhitsa inside the Belvedere Hotel, which transfers
us into a different continent and tastes.
Sale Pepe: If you’re looking for original Italian food
served with the best wine list, then you’ve found the place.
Interni: The original cuisine and unusual flavours
combined with the uniquely-designed space are a
temptation to your senses.
Mamacas: Let your palates be swept away by sweet

temptations at this discreet and refined place.
Sol y mar: A bar-restaurant with great food and
pleasant atmosphere, opened last year in Kalo Livadi.
DRINK
Caprice: Despite the fact that this place has witnessed
the passing of whole generations, it continues to make
quite an impression on customers. Be sure to be there
a little before sunset to book a place.
Crystal: Great music and amazing atmosphere at this
small but very attractive bar by the harbour.
La Notte: Yiannis Morakis and Nikos Yiatroudakis
raise the tempo to the maximum to the sound of live
Greek music.
El Pecado: Maybe the best place to be, with a great
latin atmosphere located at ex-Remezzo.
Aroma: Customers dance to the amazing beat at this
ideal spot, your best choice in Matoyianna.
Astra: The atmosphere stays relaxed till Babis takes
over the music programme. The outside tables are
worth a great deal.
Cavo Paradiso: The best DJs, loud music and dancing
till the early hours of morning. Known worldwide.

ENTERTAINMENT
ΜYΚΟΝΟΣ
ΦΑΓΗΤO
N’αmmos: Θα µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε
ως το καλύτερο στέκι για frutti di mare όλων των ειδών
και δε θα υπερβάλαµε. Φυσικά, στην κοσµικότατη
Ψαρρού.
Αποστόλης: Μια απλή πρόταση στην Άνω Μερά για
όσους προτιµούν το καλό ψάρι.
Sea Satin: Η επιτυχία ενός µαγαζιού βασίζεται σε
δυο πράγµατα, στο καλό φαγητό και στην ιδιαίτερη
ατµόσφαιρα του χώρου. Εφόδιά σας: η πολύ καλή
διάθεση και η αχαλίνωτη πείνα.
Φιλιππής: Όταν δυο άνθρωποι βάζουν τη σπιτική µαεστρία στο πιάτο σας µε προϊόντα από τον ιδιόκτητο
κήπο τους, τότε σάς καλωσορίζει το ζεύγος Φιλιππή.
Nobu: Μεταφερόµαστε στην κουζίνα της Ασίας αλλά
και στα δηµιουργικά πιάτα της. Εδώ, ο Νόµπου Ματσουχίτσα άνοιξε - εντός του ξενοδοχείου Belvedereτο συγκεκριµένο εστιατόριο και προσπαθεί να µας
µυήσει σε γεύσεις µιας άλλης ηπείρου.
Sale Pepe: Όταν ψάχνετε για original ιταλικό φαγητό
συνοδευόµενο µε την καλύτερη κάβα κρασιών, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε το συγκεκριµένο εστιατόριο.
Mamacas: Όταν οι γλυκοί πειρασµοί διεγείρουν και
τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, τότε επισκεφθείτε
το, σας περιµένει διακριτικό και ντελικάτο.
Interni: Η προχωρηµένη κουζίνα και οι ξεχωριστές
γεύσεις που πλαισιώνονται σε έναν ιδιαίτερα design
χώρο σάς καλούν να πάρετε µια γεύση.
Sol y mar: Μπαρ και εστιατόριο µε φοβερό φαγητό
και κέφι. Άνοιξε πέρυσι στο Καλό Λιβάδι.
ΠΟΤO
Caprice: Ένα µαγαζί το οποίο έχει µεγαλώσει γενιές
ολόκληρες και συνεχίζει να µας εντυπωσιάζει όλο και
πιο πολύ. Να είστε εκεί λίγο πριν το ηλιοβασίλεµα για
να πιάσετε θέση.
Crystal: ∆υνατό πρόγραµµα και τρελό κέφι σε ένα µικρό µεν αλλά πολύ ελκυστικό χώρο στο λιµάνι.
La Notte: Ο Γιάννης Μωράκης και ο Νίκος Γιατρουδάκης σηκώνουν στην κυριολεξία όλο το µαγαζί στον
αέρα, µε το ρυθµό της ελληνικής live µουσικής.
El Pecado: H latin ατµόσφαιρα του µαγαζιού στου
Ψυρρή µεταφέρεται στο νησί στο χώρο του περίφηµου Remezzo.
Άρωµα: Ιδιαίτεροι ρυθµοί µουσικής λικνίζουν τους
θαµώνες µεταµορφώνοντας το µαγαζί σε µια ιδανική
επιλογή, στην καλύτερη γωνιά, στα Ματογιάννια.
Άστρα: Μέχρι ενός σηµείου η ατµόσφαιρα χαλαρή.
Όταν τα συνθήµατα έναρξης του Μπάµπη ξεκινούν,
τα πάντα αλλάζουν. Τα εξωτερικά τραπέζια αξίζουν
πολύ.
Cavo Paradiso: The best DJ’s, ένταση και χορός που
κρατάει µέχρι το επόµενο πρωί. Παγκοσµίως γνωστό…
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MYKONOS
FOOD
N’ammos: It would be an understatement to say that
this is possibly the best frutti di mare restaurant on the
island. Of course, it is located in cosmopolitan Psarrou.
Apostolis: A simple suggestion in Ano Mera for those
who simply prefer fish.
Sea Satin: A restaurant’s success is based on two
things: good food and pleasant atmosphere. The two
things you need to bring with you are good mood and
open appetite.
Philippis: A touch of home cooking mastery with
products fresh from the Philippis couple’s garden
makes you feel more than welcome.
Nobu: We leap into Asian cuisine and its creative
dishes at Nobu, a restaurant opened by Nobu
Machuhitsa inside the Belvedere Hotel, which transfers
us into a different continent and tastes.
Sale Pepe: If you’re looking for original Italian food
served with the best wine list, then you’ve found the place.
Interni: The original cuisine and unusual flavours
combined with the uniquely-designed space are a
temptation to your senses.
Mamacas: Let your palates be swept away by sweet

temptations at this discreet and refined place.
Sol y mar: A bar-restaurant with great food and
pleasant atmosphere, opened last year in Kalo Livadi.
DRINK
Caprice: Despite the fact that this place has witnessed
the passing of whole generations, it continues to make
quite an impression on customers. Be sure to be there
a little before sunset to book a place.
Crystal: Great music and amazing atmosphere at this
small but very attractive bar by the harbour.
La Notte: Yiannis Morakis and Nikos Yiatroudakis
raise the tempo to the maximum to the sound of live
Greek music.
El Pecado: Maybe the best place to be, with a great
latin atmosphere located at ex-Remezzo.
Aroma: Customers dance to the amazing beat at this
ideal spot, your best choice in Matoyianna.
Astra: The atmosphere stays relaxed till Babis takes
over the music programme. The outside tables are
worth a great deal.
Cavo Paradiso: The best DJs, loud music and dancing
till the early hours of morning. Known worldwide.

ENTERTAINMENT
RHODES

ΡO∆ΟΣ
ΦΑΓΗΤO
Αλέξης: ∆ικαιολογηµένα κρατά τα σκήπτρα ενός από τα
καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας µε φοβερές προτάσεις για ψάρι και θαλασσινά. Ανάµεσα στους πολλούς
επώνυµους πελάτες του η Κάλλας, ο Ωνάσης, η Θάτσερ,
ο Τοµ Χανκς και πολλοί άλλοι.
Φώτης: ∆οκιµάστε τα αχνιστά µύδια και τη δροσερή του
αχινοσαλάτα, αξίζουν τον κόπο. (Παλιά Πόλη)
Φώτης Μέλαθρον: Οι πολυτελείς πριβέ αίθουσες και τα
παλιά του έπιπλα - αντίκες κάνουν εντυπωσιακή αντίθεση
µε το πιάτο που θα σας προτείνουµε να δοκιµάσετε :
αχνιστός τραχανάς, η γεύση του θα σας µείνει αξέχαστη.
(Παλιά Πόλη)

Μακαρόνι: Η µικρογραφία της Ιταλίας δίπλα στο κύµα
σάς περιµένει να γευθείτε πίτσες και µακαρονάδες. (Χαράκι Μάλωνα)

Προφήτης Αµός: Τα σπιτικά φαγητά κάτω από τις φυλλωσιές µοσχοβολούν σκανδαλιστικά.
Μπάκης: Ό,τι καλύτερο έχει σε κρέας ένα χωριό που
φηµίζεται γι’ αυτό. ( Έµπονας)
Αλθαµένη: Όταν οι αστακοί και οι γαρίδες χορεύουν πάνω στα κάρβουνα, οι γεύσεις εµπλουτίζονται. (Λιµανάκι)
ΠΟΤO
Η Ρωγµή του Χρόνου: Η ροδίτικη νύχτα θέλει ωραίο περιβάλλον, άψογα ποτά, πολύχρωµα κοκτέιλ και πολύ κέφι. Τις Κυριακές live. (Παλιά Πόλη)
Colorado: Όταν η dance, η soul και η live µουσική παίρνουν θέση, τότε το πάτωµα του τριώροφου club δονείται
σε τρελούς ρυθµούς.
Taj Mahal: Η πισίνα και η τροπική βλάστηση αποτελούν
στοιχεία του ιδανικότερου king size club της Ρόδου. (Ιξιά)
Paradiso: Άλλος ένας εξωτικός χώρος φιλοξενώντας
στα decks guest Djs. (Μήδεια)
Chaplin’s: Ένα µαγαζί που αν και σερβίρει µόνο µπίρα,
είναι ικανό να σας κρατήσει όλη τη µέρα στην παραλία.

FOOD
Alexis: Its reputation of being one of Greece’s best
restaurants is more than justified thanks to its amazing
fish and sea food suggestions. Its cuisine has been
enjoyed by the likes of Callas, Onassis, M. Thatcher
and Tom Hanks.
Fotis: Have you ever tasted better steaming mussels
and fresh sea-urchin salad? They are worth a stop
here. (Palia Poli)
Fotis Melathron: The refined private chambers and
the antique furniture are very impressive, although they
do not go well with the place we are suggesting: hot
steaming trachanas (crushed wheat boiled in milk and
then dried). (Palia Poli)
Macaroni: Little Italy by the sea offers a taste of its
best pizzas and pastas. (Haraki Malona)
Profitis Amos: Home cooking served under rich
foliage smells like temptation.
Bakis: The best meat that a village famed for it has to
offer. (Ebonas)
Althameni: Savoury charcoal-grilled lobsters and
shrimps dance in your plate. (Limanaki)
DRINK
I Rogmi tou Chronou: The nights in Rhodes require
perfect surroundings, great drinks, colourful cocktails
and lots of fun – live music on Sundays. (Palia Poli)
Colorado: When dance, soul and live music mix, the
three-storey club shakes to a mad beat.
Taj Mahal: The swimming pool and the tropical
garden make it the best king-sized club in Rhodes.
(Iksia)

Paradiso: Another exotic place which houses guest
DJs on its decks. (Medea)
Chaplin’s: A bar that serves beer only will make you
spend the day on the beach. (Faliraki)

(Φαληράκι)
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ENTERTAINMENT
RHODES

ΡO∆ΟΣ
ΦΑΓΗΤO
Αλέξης: ∆ικαιολογηµένα κρατά τα σκήπτρα ενός από τα
καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας µε φοβερές προτάσεις για ψάρι και θαλασσινά. Ανάµεσα στους πολλούς
επώνυµους πελάτες του η Κάλλας, ο Ωνάσης, η Θάτσερ,
ο Τοµ Χανκς και πολλοί άλλοι.
Φώτης: ∆οκιµάστε τα αχνιστά µύδια και τη δροσερή του
αχινοσαλάτα, αξίζουν τον κόπο. (Παλιά Πόλη)
Φώτης Μέλαθρον: Οι πολυτελείς πριβέ αίθουσες και τα
παλιά του έπιπλα - αντίκες κάνουν εντυπωσιακή αντίθεση
µε το πιάτο που θα σας προτείνουµε να δοκιµάσετε :
αχνιστός τραχανάς, η γεύση του θα σας µείνει αξέχαστη.
(Παλιά Πόλη)

Μακαρόνι: Η µικρογραφία της Ιταλίας δίπλα στο κύµα
σάς περιµένει να γευθείτε πίτσες και µακαρονάδες. (Χαράκι Μάλωνα)

Προφήτης Αµός: Τα σπιτικά φαγητά κάτω από τις φυλλωσιές µοσχοβολούν σκανδαλιστικά.
Μπάκης: Ό,τι καλύτερο έχει σε κρέας ένα χωριό που
φηµίζεται γι’ αυτό. ( Έµπονας)
Αλθαµένη: Όταν οι αστακοί και οι γαρίδες χορεύουν πάνω στα κάρβουνα, οι γεύσεις εµπλουτίζονται. (Λιµανάκι)
ΠΟΤO
Η Ρωγµή του Χρόνου: Η ροδίτικη νύχτα θέλει ωραίο περιβάλλον, άψογα ποτά, πολύχρωµα κοκτέιλ και πολύ κέφι. Τις Κυριακές live. (Παλιά Πόλη)
Colorado: Όταν η dance, η soul και η live µουσική παίρνουν θέση, τότε το πάτωµα του τριώροφου club δονείται
σε τρελούς ρυθµούς.
Taj Mahal: Η πισίνα και η τροπική βλάστηση αποτελούν
στοιχεία του ιδανικότερου king size club της Ρόδου. (Ιξιά)
Paradiso: Άλλος ένας εξωτικός χώρος φιλοξενώντας
στα decks guest Djs. (Μήδεια)
Chaplin’s: Ένα µαγαζί που αν και σερβίρει µόνο µπίρα,
είναι ικανό να σας κρατήσει όλη τη µέρα στην παραλία.

FOOD
Alexis: Its reputation of being one of Greece’s best
restaurants is more than justified thanks to its amazing
fish and sea food suggestions. Its cuisine has been
enjoyed by the likes of Callas, Onassis, M. Thatcher
and Tom Hanks.
Fotis: Have you ever tasted better steaming mussels
and fresh sea-urchin salad? They are worth a stop
here. (Palia Poli)
Fotis Melathron: The refined private chambers and
the antique furniture are very impressive, although they
do not go well with the place we are suggesting: hot
steaming trachanas (crushed wheat boiled in milk and
then dried). (Palia Poli)
Macaroni: Little Italy by the sea offers a taste of its
best pizzas and pastas. (Haraki Malona)
Profitis Amos: Home cooking served under rich
foliage smells like temptation.
Bakis: The best meat that a village famed for it has to
offer. (Ebonas)
Althameni: Savoury charcoal-grilled lobsters and
shrimps dance in your plate. (Limanaki)
DRINK
I Rogmi tou Chronou: The nights in Rhodes require
perfect surroundings, great drinks, colourful cocktails
and lots of fun – live music on Sundays. (Palia Poli)
Colorado: When dance, soul and live music mix, the
three-storey club shakes to a mad beat.
Taj Mahal: The swimming pool and the tropical
garden make it the best king-sized club in Rhodes.
(Iksia)

Paradiso: Another exotic place which houses guest
DJs on its decks. (Medea)
Chaplin’s: A bar that serves beer only will make you
spend the day on the beach. (Faliraki)

(Φαληράκι)
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ENTERTAINMENT

AΝ∆ΡΟΣ
ΦΑΓΗΤO
Το Μπαλκόνι του Αιγαίου και ο Μπελαλής µε τις
τοπικές σπεσιαλιτέ τους σάς ανοίγουν την όρεξη, συνοδεία φρέσκιας τηγανητής πατάτας.
ΠΟΤO
Το Cavo Del Mar είναι ό,τι πρέπει για το ξεκίνηµα της
βραδινής σας περιπλάνησης, η οποία σίγουρα θα καταλήξει στην Ηλεκτρική που θα σας µαγνητίσει µέχρι
και τις πρώτες πρωινές ώρες.

ANDROS
FOOD
The Balconi tou Aigaiou and Belalis will open your
appetite with their local specialties, which here too are
accompanied by the famous fresh fried potato.
DRINK
Cavo Del Mar has what it takes to start the evening,
which will definitely end at Electriki, a club that will
keep you awake till the first hours of morning.
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ΣΑΝΤΟΡIΝΗ

SANTORINI

ΦΑΓΗΤO
Κουκούµαβλος: Για όποιον θέλει να ξεπεράσει τα
σύνορα των γεύσεων και να δοκιµάσει µια κουζίνα
διεθνών προδιαγραφών.
Αµµούδι: Tα φρέσκα ψάρια «λιµνάζουν» στην τελευταία
ταβέρνα, στο Αµµούδι και θα τα απολαύσετε δίπλα στο
κύµα, µαζί µε το καλαµάρι και τον περιβόητο «βλάχο».
1800: ∆ε θα ήταν υπερβολή αν τη χαρακτηρίζαµε ως
µια από τις καλύτερες µεσογειακές κουζίνες του νησιού.
Κρητικός: Η γεύση, η ποιότητα αλλά και το µέγεθος
της µπριζόλας του είναι τα στοιχεία που την καθιστούν µοναδική. ∆οκιµάστε την.
Il Cantucio: Οι παραδοσιακές τρατορίες της Ιταλίας
συγκέντρωσαν τις καλύτερες γεύσεις τους και σας τις
προσφέρουν εδώ.
ΠΟΤO
Chili: Tο καλύτερο beach bar του νησιού. Θα το
βρείτε στον Περίβολο.
Canava: Τα λόγια είναι περιττά. Επισκεφθείτε το στα
Φηρά και θα καταλάβετε τι εννοούµε.
Town: Το all time classic, το πολύ κέφι και οι αναρίθµητοι τουρίστες συνδυάζονται σε ένα επιτυχηµένο
κλαµπ στα Φηρά.
Enigma: Θα ήταν παράληψη αν δεν περάσετε έστω
και για ένα ποτό από το καλύτερο µπαρ του νησιού,
όπου το κέφι και η καλή διάθεση «χτυπάνε» κόκκινο.

FOOD
Koukoumavlos: For delicate palates, willing to
surpass their boundaries and experiment with
international cuisine.
Ammoudi: Fresh fish await you in this seaside tavern,
the last in Ammoudi, which you can enjoy near the
water along with a dish of calamari and the popular
"vlacho".
1800: Without exaggeration, it is one of the best
Mediterranean cuisines in Santorini.
Kritikos: The taste, quality and size of its steak are what
make this place unique. Try it!
Il Cantucio: The best recipes have been compiled
from the traditional Italian trattorias and are on offer
here!
DRINK
Chili: It is not just a beach bar; it is the best on the
island! You will find it in Perivolo.
Canava: Just a few words: go there and you will
understand what we mean.
Town: An all time classic - great atmosphere and a
myriad of tourists combine to make this place one of
Fira’s most successful clubs.
Enigma: Don’t miss the chance to have a drink at the
best bar on the island, where the fun is non-stop and
the atmosphere is great.
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ENTERTAINMENT

AΝ∆ΡΟΣ
ΦΑΓΗΤO
Το Μπαλκόνι του Αιγαίου και ο Μπελαλής µε τις
τοπικές σπεσιαλιτέ τους σάς ανοίγουν την όρεξη, συνοδεία φρέσκιας τηγανητής πατάτας.
ΠΟΤO
Το Cavo Del Mar είναι ό,τι πρέπει για το ξεκίνηµα της
βραδινής σας περιπλάνησης, η οποία σίγουρα θα καταλήξει στην Ηλεκτρική που θα σας µαγνητίσει µέχρι
και τις πρώτες πρωινές ώρες.

ANDROS
FOOD
The Balconi tou Aigaiou and Belalis will open your
appetite with their local specialties, which here too are
accompanied by the famous fresh fried potato.
DRINK
Cavo Del Mar has what it takes to start the evening,
which will definitely end at Electriki, a club that will
keep you awake till the first hours of morning.
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ΣΑΝΤΟΡIΝΗ

SANTORINI

ΦΑΓΗΤO
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ENTERTAINMENT

Y∆ΡΑ
ΦΑΓΗΤO
Μανδράκι: Όταν το ουζάκι µε την ποικιλία του «αράζει» δίπλα στο κύµα, αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή.
Μουράγιο: ∆ε γίνεται να είστε σε νησί και τα θαλασσινά και οι σαλάτες να µην αποτελέσουν για σας πόλο έλξης.
Βεράντα: Το όνοµά του τα λέει όλα, ατµόσφαιρα και
περιβάλλον στα καλύτερά τους.
ΠΟΤO
Πειρατής: Αν για κάποιους από σας ο χορός αποτελεί πραγµατική διασκέδαση τότε µην το σκέφτεστε,
κατευθείαν εδώ.
Ναυτίλος: Μπαρ µε ρυθµούς ελληνικούς και το κέφι
να απογειώνεται, χωρίς όµως υπερβολές.

HYDRA
FOOD
Mandaraki: A glass of ouzo and some appetizers by
the sea are the best you can choose.
Mouriayo: When you’re on an island, it is hard not to
be tempted by sea food and salads! Delicious.
Veranda: Its name says it all. Great atmosphere and
great view.
DRINK
Piratis: If dancing is your favourite pastime, then don’t
think twice about it. Put on your dancing shoes and
head for it!
Nautilus: Bar with Greek music and pleasant atmosphere.

ΤHΝΟS

ΣΠEΤΣΕS
ΦΑΓΗΤΌ
Στέλιος: Όταν ακούς να κάνουν λόγο για πεντανόστιµο αχνιστό µοσχαράκι σε πήλινο, τότε ό,τι παραπάνω και να πεις, δεν έχει σηµασία.
Πάτραλης: Εδώ µπορεί να βάλετε το χέρι σας λίγο
πιο βαθιά στην τσέπη, αλλά τα καταπληκτικά πρώτα
πιάτα και το φρέσκο ψάρι σίγουρα θα σας αποζηµιώσουν.
Λάζαρος: Τα σπιτικά - µαγειρευτά του είναι ανεκτίµητα…
ΠΟΤO
Όλοι οι δρόµοι καταλήγουν σε δύο µαγαζιά, Figaro
και Brachera. Θα σας προσελκύσουν µε τον ωραίο
κόσµο και το αµείωτο κέφι τους.

SPETSES
FOOD
Stelios: When you hear about its succulent and
unmatchable beef cooked in earthenware, then
whatever else you have to say is not important.
Patralis: It might be a bit costly but the amazing
entrées and the fresh fish will make it worthwhile.
Lazaros: On the long run, there is nothing like home
cooking. That’s why this restaurant is the place to go.
DRINK
Wherever you go for a drink, what we know for sure is
that all roads will lead you to two places. Figaro and
Brachera have what it takes: beautiful people and
great atmosphere.
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ΦΑΓΗTO
Λεύκα: Αν νοµίζετε πως µέχρι τώρα έχετε δοκιµάσει
όλες τις γευστικές παραλλαγές του κρέατος, κάνετε
λάθος. Η Λεύκα στο Φαλατάδο θα σας µάθει τι πάει
να πει κορυφαία κρεατικά.
Κουτούκι της Ελένης: Οι γεύσεις του κρατούν από το
1853 και προσφέρει µοναδικές και ανεπανάληπτες συνταγές σε ένα χώρο µε λιγοστά τραπέζια , στη Χώρα.
Ντίνος: Η ατσακοµακαρονάδα σε όλο της το µεγαλείο.
Αγία Θάλασσα: Το τερπνόν µετά του ωφελίµου. Το
φρέσκο ψάρι σε συνδυασµό µε τις πολύ καλές τιµές,
στην όµορφη παραλία του Πάνορµου.
Καλή Καρδιά: Μες στο ξενοδοχείο Porto Tango ευδοκιµεί η καταπληκτική κουζίνα των τοπικών βιολογικών προϊόντων.
ΠΟΤO
Για ξεκίνηµα σάς προτείνουµε τον Κάκτο και το Σίβυλλα. Συνεχίστε στον Κουρσάρο για rock sounds
και καταλήξτε στο Paradise για original beat.

TINOS
FOOD
Lefka: If by now you believe you have tried all kinds
of meat dishes, then you are wrong. Lefka in Falatado
will make you realise what great meat is all about.
Koutouki tis Elenis: It cuisine dates back to 1853, the
year it opened. Its recipes are unique and
unforgettable and are served in a minimalist space
with few tables, in Chora.
Dinos: The best spaghetti with lobster! Try it.
Agia Thalassa: Fresh fish combined with good prices,
at the beautiful beach of Panormou.
Kali Kardia: The restaurant is located at the Porto
Tango hotel and offers an amazing cuisine of
biologically-grown products.
DRINK
For a start, we suggest Kaktos and Sibylla, and then
Koursaro for rock sounds and then at the end
Paradise for original beat!

ENTERTAINMENT

Y∆ΡΑ
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biologically-grown products.
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For a start, we suggest Kaktos and Sibylla, and then
Koursaro for rock sounds and then at the end
Paradise for original beat!

ENTERTAINMENT

ΝAΞΟΣ
Στο νησί όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην παραδοσιακή ναξιώτικη τηγανητή πατάτα. Συνοδεύει όλα
τα πιάτα που αξίζει να δοκιµάσετε, από ψάρι και
κρέας µέχρι µεζέδες και κουνέλια. Για του λόγου το
αληθές κατευθυνθείτε προς τον Ευθύµη, την Αξιώτισσα, τα Παλάτια στην Αγία Άννα, το Λευτέρη και
τον Κλουβάτο στο χωριό Κινιδάρος.

NAXOS
On the island, every meal starts and finishes with
the famous Naxos fried potato. It accompanies all
the major dishes, which you should try, from fish to
meat and from hors-d’oeuvre to rabbits. To make
sure this is the case, head for: Evthimi, Axiotissa,
Palatia in Agia Anna, Lefteris and Klouvato in the
village of Kinidaros.

ΠAΡΟΣ
ΦΑΓΗΤO
Μπαρµπαρόσα: Μια ταβέρνα µε «όνοµα» στη Νάουσα. Το σίγουρο είναι πως δε θα σας εκπλήξει µόνο το
φαγητό αλλά και η προσεγµένη του διακόσµηση.
Χρήστος: Οι επώνυµοι πάντως το θεωρούν πρώτη τους
επιλογή και όχι αδικαιολόγητα αφού πρόκειται για ένα
ξεχωριστό εστιατόριο.
Κλαρίνος: Για όσους θεωρούν πως χορταστικό φαγητό είναι µόνο το κρέας, τότε θα πρέπει να το επισκεφθούν έστω και για ένα κοκορέτσι.
∆αµιανός: Αν στη γραφική παραλία του Αµπελά έχεις
µπροστά σου την πιο hot επιλογή φαγητού σε ολόκληρο το νησί, τότε θα θεωρηθεί παράληψη αν δεν περάσεις από εδώ για µια δοκιµή του ολόφρεσκου ψαριού
και της original τηγανητής του πατάτας.
ΠΟΤO
Kialoa: Εάν πραγµατικά τα καλοκαιρινά µπαράκια αποτελούν πόλο έλξης για σας, τότε να το ψάξετε στην Παροικιά. Τόσο η καλή µουσική όσο και το service του θα
σας εντυπωσιάσουν.
Στάβλος: Ένας χώρος που συνδυάζει το ελληνικό µε
το ξένο µουσικό στοιχείο όσο καλύτερα γίνεται ,και
προσφέρει βραδιές κεφιού, κρατώντας το ενδιαφέρον
των θαµώνων του αµείωτο.
Linardo: Η πιο hot-spot επιλογή για ποτό στη Νάουσα.
Ο αυξηµένος αριθµός πελατών του µε το opening κάθε
βραδιάς µη σας εκπλήξει, έτσι γίνεται όταν το µαγαζί είναι καλό.
Café Del Mar: Τα προσεγµένα µουσικά ακούσµατα, το
σωστό service και οι όµορφες παρουσίες αποτελούν τα
πιο κλασικά στοιχεία ενός ιδιαίτερα πιασάρικου µπαρ.
Βαρελάδικο: Σαν τα παλιά ελληνάδικα έτσι αυτό, µε
σύγχρονο όµως ντεκόρ για τους λάτρεις της ελληνικής
µουσικής.

PAROS
FOOD
Barbarossa: A tavern with a "name" in Naoussa. You
won’t be impressed just by the food but also by its
unique décor.
Christos: The first choice of the rich and famous, not
surprisingly as this is a restaurant which you won’t forget
easily.
Klarinos: For those who believe the best meal is made
of meat, then a quick stop for some kokoretsi is a must.
Damianos: If at the picturesque Ambela beach, you
find the hottest food selection on the whole island, then it
would be a crime not to stop for a taste of its fresh fish
and original French fries.
DRINK
Kialoa: If you like summer bars then don’t miss this one
in Paroikia! Its good music and service are set to win
your heart.
Stavlos: A place that perfectly combines Greek and
foreign music and offers amazing nights of fun, keeping
its customers happy with its different small happenings.
Linardo: The hottest drink spot in Naoussa. The
increasing number of customers that gather at night after
the club’s opening should not come as a surprise. This is
what happens when a place is really good.
Café del Mar: Good music and good people are the
classic elements to make a club successful. But when
these elements are given the appropriate importance,
then they can transform a place into the hottest bar in
town.
Vareladiko: Like the old Greek boites but with a more
modern décor, for lovers of Greek music.
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ΣYΡΟΣ

SYROS

ΦΑΓΗΤO
Οι γαστρονοµικές προτάσεις του νησιού µπορεί να είναι λίγες αλλά πολύ καλές. Στην αρχή σάς υποδέχεται
ο Μανούσος µε φοβερές ουζοκαταστάσεις και το
Dolce Vita µε τις ιταλόφερτες συνταγές του. Μην ξεχάσετε το Κουτούκι του Λυµπέρη στα Καµίνια, τον
Μπαρµπαλιά στο Φοίνικα και φυσικά το Θαλάµι στα
Βαπόρια. Μες στην Ερµούπολη σίγουρα προτιµήστε
το Αρχονταρίκι, για παραδοσιακή συριανή κουζίνα.
ΠΟΤO
Ermoupolis Plus το µοναδικό ίσως αυθεντικό κλαµπ
στο νησί που υπόσχεται πολύ κέφι. Elements, Agora,
Severro και Kimbara είναι τα µαγαζιά που πρέπει να
επισκεφθείτε χωρίς δεύτερη σκέψη.

FOOD
The island’s gourmet choices may be limited but they
are really good. At first, you will be welcomed by
Manoussos with its great ouzo dishes and Dolce Vita
with its fresh Italian recipes. Then your next stop should
be at Liberi in Kaminia, Barbalia in Foinika and
Thalami in Vaporia. In Ermoupolis, you should choose
Archontariki if you wish to taste traditional island
cooking.
DRINK
Ermoupolis Plus the only authentic club on the island,
which promises a lot of fun. Elements, Agora,
Severro and Kimbara are the clubs you should stop
at without a second thought.

ENTERTAINMENT

ΝAΞΟΣ
Στο νησί όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην παραδοσιακή ναξιώτικη τηγανητή πατάτα. Συνοδεύει όλα
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επιλογή και όχι αδικαιολόγητα αφού πρόκειται για ένα
ξεχωριστό εστιατόριο.
Κλαρίνος: Για όσους θεωρούν πως χορταστικό φαγητό είναι µόνο το κρέας, τότε θα πρέπει να το επισκεφθούν έστω και για ένα κοκορέτσι.
∆αµιανός: Αν στη γραφική παραλία του Αµπελά έχεις
µπροστά σου την πιο hot επιλογή φαγητού σε ολόκληρο το νησί, τότε θα θεωρηθεί παράληψη αν δεν περάσεις από εδώ για µια δοκιµή του ολόφρεσκου ψαριού
και της original τηγανητής του πατάτας.
ΠΟΤO
Kialoa: Εάν πραγµατικά τα καλοκαιρινά µπαράκια αποτελούν πόλο έλξης για σας, τότε να το ψάξετε στην Παροικιά. Τόσο η καλή µουσική όσο και το service του θα
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Ο αυξηµένος αριθµός πελατών του µε το opening κάθε
βραδιάς µη σας εκπλήξει, έτσι γίνεται όταν το µαγαζί είναι καλό.
Café Del Mar: Τα προσεγµένα µουσικά ακούσµατα, το
σωστό service και οι όµορφες παρουσίες αποτελούν τα
πιο κλασικά στοιχεία ενός ιδιαίτερα πιασάρικου µπαρ.
Βαρελάδικο: Σαν τα παλιά ελληνάδικα έτσι αυτό, µε
σύγχρονο όµως ντεκόρ για τους λάτρεις της ελληνικής
µουσικής.

PAROS
FOOD
Barbarossa: A tavern with a "name" in Naoussa. You
won’t be impressed just by the food but also by its
unique décor.
Christos: The first choice of the rich and famous, not
surprisingly as this is a restaurant which you won’t forget
easily.
Klarinos: For those who believe the best meal is made
of meat, then a quick stop for some kokoretsi is a must.
Damianos: If at the picturesque Ambela beach, you
find the hottest food selection on the whole island, then it
would be a crime not to stop for a taste of its fresh fish
and original French fries.
DRINK
Kialoa: If you like summer bars then don’t miss this one
in Paroikia! Its good music and service are set to win
your heart.
Stavlos: A place that perfectly combines Greek and
foreign music and offers amazing nights of fun, keeping
its customers happy with its different small happenings.
Linardo: The hottest drink spot in Naoussa. The
increasing number of customers that gather at night after
the club’s opening should not come as a surprise. This is
what happens when a place is really good.
Café del Mar: Good music and good people are the
classic elements to make a club successful. But when
these elements are given the appropriate importance,
then they can transform a place into the hottest bar in
town.
Vareladiko: Like the old Greek boites but with a more
modern décor, for lovers of Greek music.
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ΣYΡΟΣ

SYROS

ΦΑΓΗΤO
Οι γαστρονοµικές προτάσεις του νησιού µπορεί να είναι λίγες αλλά πολύ καλές. Στην αρχή σάς υποδέχεται
ο Μανούσος µε φοβερές ουζοκαταστάσεις και το
Dolce Vita µε τις ιταλόφερτες συνταγές του. Μην ξεχάσετε το Κουτούκι του Λυµπέρη στα Καµίνια, τον
Μπαρµπαλιά στο Φοίνικα και φυσικά το Θαλάµι στα
Βαπόρια. Μες στην Ερµούπολη σίγουρα προτιµήστε
το Αρχονταρίκι, για παραδοσιακή συριανή κουζίνα.
ΠΟΤO
Ermoupolis Plus το µοναδικό ίσως αυθεντικό κλαµπ
στο νησί που υπόσχεται πολύ κέφι. Elements, Agora,
Severro και Kimbara είναι τα µαγαζιά που πρέπει να
επισκεφθείτε χωρίς δεύτερη σκέψη.

FOOD
The island’s gourmet choices may be limited but they
are really good. At first, you will be welcomed by
Manoussos with its great ouzo dishes and Dolce Vita
with its fresh Italian recipes. Then your next stop should
be at Liberi in Kaminia, Barbalia in Foinika and
Thalami in Vaporia. In Ermoupolis, you should choose
Archontariki if you wish to taste traditional island
cooking.
DRINK
Ermoupolis Plus the only authentic club on the island,
which promises a lot of fun. Elements, Agora,
Severro and Kimbara are the clubs you should stop
at without a second thought.

ENTERTAINMENT

ΣΚΙAΘΟΣ
ΦΑΓΗΤO-ΠΟΤO
Για µεσογειακή κουζίνα πηγαίνετε Εν Πλω και
Αµφιλίκι, για την κουζίνα του βυθού
Καρνάγιο, και για την κουζίνα του Μεξικού
Desperados. Μην ξεχάσετε να πιείτε το ποτό
σας στο Rock ’n’ Roll.

SKIATHOS
FOOD-DRINK
For Mediterranean cuisine, go to En Plo, for
sea food to Karnayio, for Greek cuisine to
Amfikli and for Mexican food to Desperados.
Don’t forget to have a drink at Rock ‘n’ Roll.

>> Tα

ελληνικά νησιά είναι γεµάτα από πανέµορφα
εστιατόρια, bars, clubs. Σίγουρα εάν ψάξετε µόνοι
σας, µπορείτε να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει
προσωπικά. Eµείς εδώ σας προτείναµε µερικά από
αυτά που επισκεφτήκαµε και µας άρεσαν.

ΣΚOΠΕΛΟΣ
ΦΑΓΗΤO
Ο Κήπος του Καλού προτείνει ελληνικά εδέσµατα,
το Περιβόλι διεθνή, και τα Κύµατα θαλασσινά.
ΠΟΤO
Για ποτά σε χαλαρή ατµόσφαιρα, στροφή για το
Μερκούριο ενώ για clubbing nights, Ελαιοτριβείο.

SKOPELOS
FOOD
Kipos tou Kalou offers Greek hors-d’oeuvres,
Perivoli international cuisine, while Kimata serves sea
food.
DRINK
For relaxed drinks, head to Merkourio, and for
clubbing nights to Elaiotriveio.
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THESSALONIKI
Θεσσαλονίκη, η µεγαλούπολη του βορρά, η συµπρωτεύουσα, η νύµφη του
Θερµαϊκού, σίγουρα µια πόλη που αξίζει να την εξερευνήσετε. 508 χλµ.
βόρεια της Αθήνας η Θεσσαλονίκη, σηµείο σύγκλισης Βαλκάνιων και όχι
µόνο λαών, παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον αρκεί να της αφιερώσετε λίγο
από τον πολύτιµο χρόνο σας. Some call it the romantic capital of the North,
others the mother protector of the poor. Whatever it is dubbed,
Thessaloniki, the country’s second largest city, with its perfect location on
the Thermaikos Gulf, is a place worth exploring.
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ∆Η, BY ANNA DIONISIADIS
ΦΩΤΟ: B. ΠΡΟΚΟΣ, Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, HELLASPRESS/PHOTOBOX
PHOTO: V. PROKOS, A. PAPANDREOU, HELLASPRESS/PHOTOBOX

CITY GUIDE
Located 508 km from Athens, Thessaloniki is a city
filled with variety, which you can discover given some
time and interest. It is a multicultural metropolis that
has attracted immigrants from neighbouring countries
since the beginning of the past century, and is also the
home to a large Jewish community. Its residents are
passionate people who share a great love for their
city. The best time to visit Thessaloniki is summer, either
at its beginning or at its end, when the city is lively
and cool. It also is a great base to organise summer
expeditions to neighbouring Halkidiki.

WHERE TO GO

>> Bυζαντινό
Mουσείο
>> The Byzantine
Museum

Οι κάτοικοί της είναι άνθρωποι µε πάθος και µεγάλη
αγάπη για την πόλη τους. Αν θέλετε να τη γνωρίσετε,
η καλύτερη εποχή είναι την άνοιξη και στις αρχές του
φθινοπώρου. Η πόλη είναι ζωντανή, δροσερή και
προσφέρεται για εξερευνητικούς περιπάτους.

ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚA
Αρχαιολογικό Μουσείο: Bρίσκεται στο κέντρο της
πόλης απέναντι από τη ∆ιεθνή Έκθεση και λειτουργεί
από τον Οκτώβρη του1962. Φιλοξενεί εξαιρετικά ευρήµατα της Μακεδονίας, από το ∆ερβένι, τη Βεργίνα
αλλά και από την περιοχή της Σίνδου. Τα σηµαντικότερα από αυτά βρίσκονται στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος.
Βυζαντινό Μουσείο: Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη λεωφόρο Στρατού, απέναντι από τη ∆ιεθνή
Έκθεση. Το µουσείο είναι έργο του γνωστού αρχιτέ-

>> Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης
>> The Macedonian
Centre of Modern Art
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CULTURE
The Archaeological Museum is located in the city
centre, near the International Trade Fairground, and
has been operating since 1962. It houses impressive
and unique Macedonian findings from Derveni,
Vergina and also the region of Sindos. The most
important findings are displayed in the Great
Alexander Chamber and are all from the
Macedonian region.
The Byzantine Museum of Thessaloniki is located in
the city centre, on Stratos Avenue, near the
International Trade Fairground. The museum is the
work of famous Greek architect Kyriakos Krokou and
displays a distinctive architecture as it is made of
hand-cut bricks and visible concrete. 1989-1993.
The Macedonian Centre of Modern Art is found on
the premises of the International Trade Fairground and
houses works of contemporary Greek artists, as well
as a collection donated by Alexandros Iolas.
The White Tower is located on the city’s major
seaside road, which leads to the International Trade
Fairground, and offers a great view of Thessaloniki
from its top. The White Tower houses finds borrowed
from the Byzantine Museum.
The Photography and Film Museums are found at
the city harbour and are housed in some old dock
warehouses. The Photography Museum was founded
in 1987 following the initiative of Aris Georgiou,
Apostolos Maroulis and Yiannis Vanidis. A year later,
the first Photosynkyria, an international photography
competition, was organised. In 2001, the museum
acquired the status of the first official and unique
photography museum in Greece. The Film Museum
was founded in 1997 and is housed in the First
Warehouse, at the city’s harbour. It was created to
celebrate the 100-year anniversary of movies and
aims at collecting, maintaining, saving and projecting
elements from Greek cinema.
The State Museum of Modern Art, which is located
west of Thessaloniki at the Lazaristes Monastery, was
established in 1997. Following the acquisition of the
Kostakis collection, the museum was able to display
the unique works of Greek and foreign artists. A small
part of the museum’s collection is on display at the
harbour’s First Warehouse.
At Ano Poli (Upper City), which stands above the city
centre, you should visit the Eptapyrgio, the Triangle
Tower or the Tower of Alisseos and certainly the
Vlatadon Monastery. Don’t forget to walk under the
Portaria and the Anargyron Gate. The view of the city
is quite impressive, while the historic significance of
Ano Poli is of great importance to Thessaloniki.
Agios Dimitrios Church is located in the centre, near
the Ancient Agora, on A. Dimitriou Street. The church

>> Pοτόντα
>> Rotunda

κτονα Κυριάκου Κρόκου, χτίστηκε από το 1989 έως
το 1993 µε εµφανή τη χρήση του µπετόν, του τούβλου και του σίδερου.
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Βρίσκεται µες στη ∆ιεθνή Έκθεση και φιλοξενεί έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών και ένα µέρος της συλλογής του Αλέξανδρου Ιόλα.
Λευκός Πύργος: Bρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης και προσφέρει πανοραµική θέα σ’αυτήν. Στον ιστορικό αυτό χώρο φιλοξενούνται βυζαντινά εκθέµατα.
Μουσεία Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου: Στεγάζονται σε παλιές αποθήκες του λιµανιού της πόλης.
Το µουσείο φωτογραφίας ξεκίνησε το 1987 µε πρωτοβουλία του Άρη Γεωργίου, του Απόστολου Μαρούλη και του Γιάννη Βανίδη. Τον επόµενο χρόνο έγινε η
πρώτη photosynkyria, διεθνής διαγωνισµός φωτογραφίας, και τελικά το 2001 δηµιουργείται επίσηµα το
πρώτο και µοναδικό µουσείο φωτογραφίας στην
Ελλάδα. Το µουσείο κινηµατογράφου ιδρύθηκε το
1997 και στεγάζεται στην Α’ αποθήκη του λιµανιού .
Αφορµή της ίδρυσής του υπήρξε ο εορτασµός των
100 χρόνων κινηµατογράφου. Σκοπός του µουσείου
είναι η συλλογή, συντήρηση, διάσωση και προβολή
των στοιχείων κινηµατογράφου της Ελλάδας.
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Βρίσκεται
δυτικά της πόλης, στη Μονή Λαζαριστών. Ιδρύθηκε το
1997 και µετά την απόκτηση της συλλογής Κωστάκη,
το µουσείο έχει στην κατοχή του πρωτοποριακά έργα
τέχνης Ελλήνων αλλά και ξένων καλλιτεχνών. Παράρτηµά του λειτουργεί στην Α1 αποθήκη του λιµανιού.
Άνω Πόλη: Aξίζει να την επισκεφθείτε για να θαυµάσετε από κοντά το Επταπύργιο, τον πύργο του Τριγωνίου ή της Αλύσεως και σίγουρα τη Μονή Βλατάδων.
Περάστε κάτω από την Πορτάρα και την πύλη των
Αναργύρων. Η θέα από εκεί είναι επιβλητική.
Άγιος ∆ηµήτριος: Bρίσκεται στο κέντρο, κοντά στη
ρωµαϊκή αγορά, στην οδό Αγ. ∆ηµητρίου. Στην τοποθεσία της εκκλησίας, που πρωτοχτίστηκε το 303 από Χριστιανούς, απαγχονίστηκε ο Άγιος ∆ηµήτριος. Λέγεται
ότι από τις πληγές του αντί για αίµα ανάβλυζε άγιο µύρο και γι’αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκε Μυροβλύτης.
Αξίζει να επισκεφθείτε το ναό και την κρύπτη του όπου
και βρίσκεται η κάρα του αγίου καθώς και πολύτιµα ρωµαϊκά κειµήλια, πολύ καλά συντηρηµένα.
Τα µνηµεία του Γαλέριου: Το παλάτι, η αψίδα, η ροτόντα, η αγορά, που βρίσκονται βόρεια του Λευκού
Πύργου. Κάποια τµήµατα του παλατιού σώζονται µέ>> Λευκός Πύργος
>> The White Tower

was built in 313 by Christians and Byzantines of the
7th century in honour of their revered saint, Agios
Dimitrios. The patron saint of Thessaloniki, Agios
Dimitrios, was decapitated but it is said that instead of
blood his wound gave away sweet-smelling oil. For
this reason he is called Mirovlitis (the sweet-smelling).
You should not miss visiting the church, as well as the
catacombs where the saint’s skull and other valuable
Roman heirlooms are kept in good condition.
The monuments of Galerius: the Palace, the Arch,
the Rotunda, the Agora are located to the north of
the White Tower. Some remnants of the Palace can
still be seen standing on Navarino Square. As soon as
you reach the Egnatia, you will find the Arch of
Galerius, better known as the Kamara. The Rotunda is
found a little bit to the north and is a Roman building
that was later transformed into an Orthodox church
during Byzantine times. A short distance to the west,
you will find the Ancient Agora. Today it operates as
an archaeological and cultural site and houses some
of the city’s cultural events.

WHERE TO STAY
Electra Palace: This neoclassical building, one of
Thessaloniki’s jewels, has undergone several months
of restoration and has remained a stylish example of
neoclassical architecture. With a breathtaking view
over the Thermaikos Gulf, the Castles and the Sheikh
Shou, it has all the incentives to make you want to
stay in your room. A very good choice for a business
trip as it is a walking distance from the city centre.
(Aristotelous Square, tel: 2310/235947)

Makedonia Palace: This is one of the city’s most
prominent buildings on the beach front. Completely
renovated in 2002, the hotel has a unique view over
the White Tower and the Thermaikos Gulf. At one time
or another, it has accommodated artists, politicians
and VIPs for business and other reasons. Try out the

>> Έκθεµα
Σύγχρονης Tέχνης
>> Modern Art
exhibition
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CULTURE
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τέχνης Ελλήνων αλλά και ξένων καλλιτεχνών. Παράρτηµά του λειτουργεί στην Α1 αποθήκη του λιµανιού.
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You should not miss visiting the church, as well as the
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WHERE TO STAY
Electra Palace: This neoclassical building, one of
Thessaloniki’s jewels, has undergone several months
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>> Έκθεµα
Σύγχρονης Tέχνης
>> Modern Art
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χρι σήµερα στον πεζόδροµο της ∆ηµητρίου Γούναρη.
Μόλις βγείτε στην Εγνατία, αντικρίζετε την αψίδα του
Γαλέριου γνωστή ως Καµάρα. Η ροτόντα βρίσκεται λίγο βορειότερα. Είναι ένα ρωµαϊκό κτίσµα που µετατράπηκε σε ορθόδοξη εκκλησία (Άγιος Γεώργιος) κατά τους βυζαντινούς χρόνους. ∆υτικά βρίσκεται και η
ρωµαϊκή αγορά. Σήµερα λειτουργεί ως αρχαιολογικός χώρος που ενίοτε φιλοξενεί κάποιες από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης.

>> Kempinski Hotel

>> Les Lazaristes

>> Electra Palace

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ
Electra Palace: Το νεοκλασικό αυτό κτίριο αποτελεί
στολίδι της Θεσσαλονίκης. Με θέα που κόβει την
ανάσα, από τον κόλπο του Θερµαϊκού ως τα Κάστρα
και το Σέιχ Σου, δηµιουργεί όλες τις προϋποθέσεις να
µη θελήσετε να αφήσετε το δωµάτιό σας. Πολύ καλή
επιλογή για επαγγελµατικά ταξίδια καθώς βρίσκεται
στην καρδιά του ιστορικού- εµπορικού κέντρου της
πόλης. (Πλατεία Αριστοτέλους 9, τηλ: 2310/235947)
Makedonia Palace: Κτίριο κατατεθέν της πόλης
πάνω στην παραλία. Πλήρως ανακαινισµένο το 2002
το ξενοδοχείο προσφέρει µοναδική θέα στο Θερµαϊκό κόλπο. Έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς καλλιτέχνες, πολιτικοί και VIP’s για επαγγελµατικούς και όχι
µόνο λόγους. ∆οκιµάστε τις γεύσεις του gourmet
εστιατορίου Πορφύρα, απολαµβάνοντας την πανέµορφη θέα. Στα δωµάτιά του υπάρχουν όλες οι
παροχές προηγµένης τεχνολογίας. (Μ. Αλεξάνδρου 2,

>> Makedonia Palace

τηλ: 2310/401000)

Hyatt Regency: Σε µια µεγάλη και πράσινη έκταση µε
µια τεράστια πισίνα που µοιάζει µε λίµνη το Hyatt είναι
το πρώτο ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας στην πόλη.
Η αρχιτεκτονική του είναι κλασική µε έµφαση σε πολυελαίους και µεγάλα ανοίγµατα. Το service και η εξυπηρέτηση είναι υποδειγµατική. Μια βόλτα στο γυµναστήριο µε την εσωτερική πισίνα και τη σάουνα σάς χαλαρώνει, ώστε να απολαύσετε όλα όσα παρέχει αυτό
το ξενοδοχείο. ∆ιαθέτει εξαιρετική κουζίνα υψηλού
επιπέδου. (13ο χλµ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Περαί-

τηλ: 2310/879197)

Mediterranean Palace: Εγκαινιάστηκε το χειµώνα
του 1997 µε κύριο χαρακτηριστικό την απεικόνιση
της αριστοκρατικής εποχής της Θεσσαλονίκης του
‘30. Τα υλικά που δεσπόζουν είναι κυρίως το µάρµαρο και το ξύλο. Προσφέρει άµεση θέα στο λιµάνι της
πόλης και στην περιοχή των Λαδάδικων. Επισκεφθείτε
για ένα ποτό το bar του τελευταίου ορόφου. (Σαλαµίνος 3 & Καρατάσου, τηλ: 2310/552554)

City Hotel: Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, µες στο
εµπορικό κέντρο. Ανακαινισµένο το 2001 φιλοξενεί
πολλούς θεατρικούς θιάσους που επισκέπτονται τη
Θεσσαλονίκη αλλά και κόσµο που ταξιδεύει για επαγγελµατικούς λόγους. Μερικά από τα δωµάτια των τελευταίων ορόφων έχουν προνοµιακή θέα στον κόλπο
του Θερµαϊκού. (Κοµνηνών 11, τηλ: 2310/269421)
Egnatia Palace Hotel: Ένα art deco κτίριο της Θεσσαλονίκης του ‘30 το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα
µε υψηλή αισθητική. Με έπιπλα του Philippe Starck
και µινιµαλιστική διάθεση, παρέχει σουίτες και δωµάτια µε διαφορετική διακόσµηση και ενδιαφέρουσες
ονοµασίες. ∆ιαθέτει επίσης ένα wellness spa το οποίο
σάς καλεί να χαλαρώσετε µετά από µια κουραστική
µέρα. (Εγνατία 61, τηλ: 2310/222900)
Holiday Inn Thessaloniki: Πολύ κοντά στο σιδηροδροµικό σταθµό της πόλης, το ξενοδοχείο στεγάζεται
στο κτίριο του παλιού Capitol. Η ανακαίνισή του ήταν
καθοριστική για την αλλαγή της εικόνας του αλλά και
για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Μπορεί να καλύψει
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οποιαδήποτε ανάγκη σας µε το σύγχρονο εξοπλισµό
που διαθέτει. (Μοναστηρίου 8, τηλ: 2310/563100)
Kempinski Hotel: Βρίσκεται µόλις πέντε λεπτά µε το
αυτοκίνητο από το αεροδρόµιο της πόλης και τριάντα
από το κέντρο της. Η αρχιτεκτονική του είναι µοντέρνα µε λιτές γραµµές. ∆ιαθέτει πισίνα 1.700 τ.µ. Αξίζει
να επισκεφθείτε το aqua spa club και το πλήρες εξοπλισµένο γυµναστήριό του. (Ασκληπιού 16-18, Πυλαία,

gourmet dishes at the Porphyra restaurant while
enjoying the great view. The hotel also provides
Internet access in its rooms. (M. Alexandrou 2, tel:
2310/879197)

Mediterranean Palace: It was inaugurated in the
winter of 1997 with the distinctive characteristic of
illustrating aristocratic Thessaloniki of the 1930s. It is
built mainly of marble and wood. It enjoys a view
over the city harbour, while its corner rooms look over
the Ladakika area. The roof bar is ideal for a drink.
(Salaminos 3 & Karatasou, tel: 2310/552554)

City Hotel: It is located in the heart of the city, in its
commercial district. Renovated in 2001, it
accommodates lots of theatrical groups while in town,
as well as business travellers. Some of the rooms on
the last floors have a privileged view over the
Thermaikos Gulf. It provides a variety of services, as
well as non-smoking floors. (Komninon 11, tel:
2310/269421)

>> Hyatt Regency

ας, τηλ: 2310/401234)

Casino Hyatt: δύο µόλις λεπτά από το διεθνές αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, το καζίνο του Hyatt σάς
περιµένει καθηµερινά από το πρωί µέχρι το άλλο πρωί
σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον που... προκαλεί την τύχη σας. ∆ειπνήστε στο βραβευµένο Al Fredo’s και παρακολουθήστε τις παραστάσεις που ανεβάζει το καζίνο µε αξιόλογους ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες.
Les Lazaristes: Απέναντι από τη Μονή Λαζαριστών ,
>> Άνω Πόλη
>> Ano Poli (upper city)

Egnatia Palace Hotel: A 1930 Thessaloniki art deco
building, the hotel was recently renovated to its old
glory. Located in the centre, it is furnished with Philippe
Starck furniture in a minimalist fashion, while it rooms
and suites have different decorations and names. It
also includes a wellness spa, which allows you to
relax after a hard day. (Egnatia 61, tel: 2310/222900)
Holiday Inn Thessaloniki: Located close to the city’s
railway station, the hotel is housed at the old Capital
building. The hotel’s renovation was fundamental in
changing its image, as well as its services. It is now
able to cover your need for any toiletry, which you
may have forgotten to bring, while it also offers you
the possibility to select the pillow that best suits you.
(Monastiriou 8, tel: 2310/563100)

Kempinski Hotel: The hotel is a five-minute drive from
the airport and a 30-minute drive from the city centre.
Its design is modern and simple, while the indoors
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Holiday Inn Thessaloniki: Located close to the city’s
railway station, the hotel is housed at the old Capital
building. The hotel’s renovation was fundamental in
changing its image, as well as its services. It is now
able to cover your need for any toiletry, which you
may have forgotten to bring, while it also offers you
the possibility to select the pillow that best suits you.
(Monastiriou 8, tel: 2310/563100)

Kempinski Hotel: The hotel is a five-minute drive from
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Its design is modern and simple, while the indoors
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>> Meat me

στην οποία φιλοξενείται το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, άνοιξε ένα υπέροχο ξενοδοχείο πέντε
αστέρων. Φηµισµένο και το εστιατόριό του, Fred &
Ginger, µε µενού που επιµελήθηκε ο σταρ σεφ Dennis
Van Golberdinge. (Κολοκοτρώνη 16, Σταυρούπολη.Τηλ.
2310/647400)

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ
ΚEΝΤΡΟ
Στην Αγορά, ένα κλασικό στέκι για πολιτικούς, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους. Πεντανόστιµοι µεζέδες µε
ατού την ψητή µελιτζάνα µε ανθότυρο και τη χειµωνιάτικη κακαβιά. Ένας φωτεινός χώρος µε λευκά χρώµατα
και τραπεζάκια έξω κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Στο Ζύθο και Ζύθο Ντορέ, και τα δύο αυτά εστιατόρια βρίσκονται στο κέντρο της πόλης αλλά σε διαφορετικές κατευθύνσεις. ∆ιαχρονικά, µε ατµόσφαιρα αλλά και µε ποικιλία µπυρών όπως άλλωστε δηλώνει και
το όνοµά τους. Επισκεφθείτε το Ζύθο όταν κάνετε µια
βόλτα στο λιµάνι ή στα Λαδάδικα, και το Ζύθο Ντορέ
όταν ανεβείτε στο Λευκό Πύργο, βρίσκεται ακριβώς
απέναντι. ∆οκιµάστε τους ψευδοκεφτέδες και την ανηθοσαλάτα. Ό,τι κι εάν παραγγείλετε µην παραλείψετε
τον πουρέ.
Στο Μπιτ Μπαζάρ, µες στην αγορά των παλιατζίδικων µε εικόνες µοναδικές και κουζίνα που συνδυάζει
την τοπική µε την πολίτικη. ∆οκιµάστε το γιογουρτλού
και τα σαλιγκάρια στιφάδο όπως και την πεντανόστιµη φάβα του.
Στα Μπακαλιαράκια, ένα µαγαζί που λειτουργεί εδώ
και δεκαπέντε χρόνια στο λιµάνι, σερβίροντας κυρίως
τηγανητό µπακαλιάρο και σκορδαλιά. Το κοινό είναι
«πολυµορφικό», τουρίστες, εργαζόµενοι της περιοχής, λάτρεις του είδους αλλά και τυχαίοι περαστικοί.
Στο Meat Me, µες στην αγορά του Μοδιάνο, σε ένα
πατάρι, στεγάζεται το νεοφερµένο γκριλ εστιατόριο µε
κύριο κατάλογο τα ψητά κρέατα και τις τηγανητές πατάτες. Απλή διακόσµηση σε στιλ µοντέρνας ταβέρνας. Η
παραγγελία συµπληρώνεται στο τραπέζι από τους πελάτες. Πολύ ωραία ατµόσφαιρα για µεγάλη παρέα.
Στο Kitchen Bar, στην αποθήκη Β’, στο λιµάνι. Ένας
χώρος επιβλητικός που από µόνος του σε κερδίζει.
Όσοι έχετε επισκεφθεί το Hudson Hotel της Νέας
Υόρκης, θα ζήσετε σίγουρα ένα déjà vu. Αισθητική
Philippe Starck και διεθνής κουζίνα µε πολλές επιλογές. Αξίζει το καλοκαίρι για τον έξω χώρο. Η θέα της
πόλης έχει µια διαφορετική όψη από εκεί.
Στο Parapoli, στη Λεωφόρο Νίκης, ακριβώς δίπλα
στην πλατεία Αριστοτέλους σε ένα κτίριο του ‘30 εκεί
όπου χρόνια στεγαζόνταν το ινστιτούτο Γκαίτε. Ένα
εστιατόριο - καράβι στο Θερµαϊκό µε την καλύτερη
θέα της πόλης. Κουζίνα µεσογειακή µε ελληνικές
επιρροές, σέρβις επαγγελµατικό αλλά και φιλικό
συγχρόνως. Απολαύστε το ποτό σας στο µπαλκόνι
του parapoli ή σε κάποιο από τα αναπαυτικά καθιστικά του. Μουσική lounge µε διαφορετικές ζώνες.
Το Parapoli στην παραλία της πόλης, πάρα πολύ απολαυστικό.
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>> Parapoli

convey an image of Miami with all the palm trees
around the 1,700-square-metre pool. Its aqua spa
club and gym are worth a visit. (Asklipiou 16-18, Pylaia,

Στη ∆ιαγώνιο, για σουτζουκάκια, πατάτες τηγανητές
και ρωσική σαλάτα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
εστιατόρια της πόλης, όµως να µην ξεχάσετε ότι η
∆ιαγώνιος λειτουργεί µόνο καθηµερινά, από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή, µεσηµέρι και βράδυ. Το µεσηµέρι
κλείνει για µερικές ώρες και ανοίγει περίπου µε το
κλείσιµο της αγοράς, για βράδυ. Η πολυτέλεια µιας
οικογενειακής επιχείρησης που αρνείται να δουλεύει
τα Σαββατοκύριακα.

tel: 2310/401000)

Hyatt Regency: Located in beautiful natural
surroundings and with a pool that resembles a lake,
the Hyatt is the first international hotel chain branch in
town. Its architecture is classic with emphasis on
chandeliers and open spaces. The service is
exceptional. A visit to the gym with its indoor pool
and sauna will allow you to relax and enjoy better
what the hotel has to offer. The cuisine, such as the
Sunday brunch, is top notch. (13th km of the
Thessaloniki-Peraias national road, tel: 2310/401234)

Casino Hyatt: Located a short distance from the
Thessaloniki airport, the Hyatt casino is open daily
from morning to morning and offers exceptional
surroundings that will certainly bring you luck. Enjoy a
dinner at the renowned Al Fredo’s and attend the
shows organised by the casino with famous Greek
and foreign artists.
Les Lazaristes: Opposite the Lazaristes Monastery,
which houses the State Museum of Modern Art, a
new five-star hotel has opened. Its restaurant, Fred &
Ginger, suggests a remarkable menu prepared by star
chef Dennis Van Golberdinge. (Kolokotroni 16,

>> Nτορέ Zύθος
>> Zythos Doré

Stavroupoli, tel: 2320/647400)

WHERE TO EAT
CENTRE
At Agora, a classic joint preferred by politicians,
artists and journalists. It offers tasty hors-d’oeuvres,
such as the grilled eggplant with white cheese and the
winter’s kakavia (fish soup).
At Zythos and Zythos Doré. Both restaurants are
located in the centre but in different directions. These
are ageless places with great atmosphere and a large
variety of beers (as their names suggest). You can find

>> Shark

ΑΝΑΤΟΛΙΚA
Στον Όµιλο, για να φάτε µεσογειακή - διεθνή κουζίνα
πάνω στη θάλασσα. Στον Όµιλο η διασκέδαση είναι
δεδοµένη. Απολαύστε ελαφριές γεύσεις, ζυµαρικά
αλλά και κρεατικά. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα η ατµόσφαιρα είναι απογειωτική.
Στο Shark, το οποίο ανανεώθηκε και πήρε πάλι ανοδική πορεία. Ακόµη µια καταπληκτική θέα της πόλης
από ένα εστιατόριο που «πλέει» στη θάλασσα. Το µενού καλύπτει τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών. ∆ιαθέτει ακόµη και µια µεγάλη γκάµα χαβιαριού, από το Caviar House.
Στο Φουρτούνα, µπορεί η θέα της θάλασσας να µην
είναι ορατή, αλλά τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά
σάς µεταφέρουν κυριολεκτικά στο πέλαγος. Κάντε
µια λιτή επιλογή µε βάση το ψητό ψάρι και δε θα απογοητευτείτε. Αξιόλογες ετικέτες κρασιών και ούζων.
Στο Σουσάµι, δίπλα στη θάλασσα µε δηµιουργικές
προτάσεις και χαλαρή - ζεστή ατµόσφαιρα. Μεσογειακή κουζίνα µε δροσερές σαλάτες, πολλά πιάτα µε
λαχανικά και έξτρα µενού χαµηλών θερµίδων για
όσους προσέχουν τη σιλουέτα τους.
Στον Κρικέλα, το εστιατόριο που άνοιξε το 1940
στην περιοχή Βυζάντιο. Θαµώνες του, πολιτικοί, καλλιτέχνες αλλά και επισκέπτες της πόλης. Καταπληκτικές
γεύσεις όπως: οι γλυκοπατάτες φούρνου, οι αγκινάρες αλλά πολίτα, τα σουτζουκάκια σχάρας κ.ά.

>> Όµιλος
>> Omilos
(The Club)

Zythos after a walk at the harbour and the Ladadika
area, while you will encounter Zythos Doré opposite
the White Tower. Try the vegetarian meatballs and the
dill salad. Whatever you order, don’t miss out on the
mash potato.
At Beat Bazar, inside the old market with unique
pictures and a cuisine combining local and
Constantinopolitan dishes. Try out the yiaourtlou (meat
and yoghurt), the snails stifado and the fava. An
ageless city restaurant with a large and simplydecorated room.
At Bakaliarakia at the harbour. This is a place that
has been operating for the past 15 years as a sort of
fish fast food, offering fried codfish and skordalia
(garlic paste). The crowd is diverse, made of tourists,
harbour workers, fish lovers and passers-by.
At MeatMe. This new roof grill restaurant can be
found at the Modiano market and offers mainly grilled
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>> Meat me

στην οποία φιλοξενείται το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, άνοιξε ένα υπέροχο ξενοδοχείο πέντε
αστέρων. Φηµισµένο και το εστιατόριό του, Fred &
Ginger, µε µενού που επιµελήθηκε ο σταρ σεφ Dennis
Van Golberdinge. (Κολοκοτρώνη 16, Σταυρούπολη.Τηλ.
2310/647400)

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ
ΚEΝΤΡΟ
Στην Αγορά, ένα κλασικό στέκι για πολιτικούς, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους. Πεντανόστιµοι µεζέδες µε
ατού την ψητή µελιτζάνα µε ανθότυρο και τη χειµωνιάτικη κακαβιά. Ένας φωτεινός χώρος µε λευκά χρώµατα
και τραπεζάκια έξω κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Στο Ζύθο και Ζύθο Ντορέ, και τα δύο αυτά εστιατόρια βρίσκονται στο κέντρο της πόλης αλλά σε διαφορετικές κατευθύνσεις. ∆ιαχρονικά, µε ατµόσφαιρα αλλά και µε ποικιλία µπυρών όπως άλλωστε δηλώνει και
το όνοµά τους. Επισκεφθείτε το Ζύθο όταν κάνετε µια
βόλτα στο λιµάνι ή στα Λαδάδικα, και το Ζύθο Ντορέ
όταν ανεβείτε στο Λευκό Πύργο, βρίσκεται ακριβώς
απέναντι. ∆οκιµάστε τους ψευδοκεφτέδες και την ανηθοσαλάτα. Ό,τι κι εάν παραγγείλετε µην παραλείψετε
τον πουρέ.
Στο Μπιτ Μπαζάρ, µες στην αγορά των παλιατζίδικων µε εικόνες µοναδικές και κουζίνα που συνδυάζει
την τοπική µε την πολίτικη. ∆οκιµάστε το γιογουρτλού
και τα σαλιγκάρια στιφάδο όπως και την πεντανόστιµη φάβα του.
Στα Μπακαλιαράκια, ένα µαγαζί που λειτουργεί εδώ
και δεκαπέντε χρόνια στο λιµάνι, σερβίροντας κυρίως
τηγανητό µπακαλιάρο και σκορδαλιά. Το κοινό είναι
«πολυµορφικό», τουρίστες, εργαζόµενοι της περιοχής, λάτρεις του είδους αλλά και τυχαίοι περαστικοί.
Στο Meat Me, µες στην αγορά του Μοδιάνο, σε ένα
πατάρι, στεγάζεται το νεοφερµένο γκριλ εστιατόριο µε
κύριο κατάλογο τα ψητά κρέατα και τις τηγανητές πατάτες. Απλή διακόσµηση σε στιλ µοντέρνας ταβέρνας. Η
παραγγελία συµπληρώνεται στο τραπέζι από τους πελάτες. Πολύ ωραία ατµόσφαιρα για µεγάλη παρέα.
Στο Kitchen Bar, στην αποθήκη Β’, στο λιµάνι. Ένας
χώρος επιβλητικός που από µόνος του σε κερδίζει.
Όσοι έχετε επισκεφθεί το Hudson Hotel της Νέας
Υόρκης, θα ζήσετε σίγουρα ένα déjà vu. Αισθητική
Philippe Starck και διεθνής κουζίνα µε πολλές επιλογές. Αξίζει το καλοκαίρι για τον έξω χώρο. Η θέα της
πόλης έχει µια διαφορετική όψη από εκεί.
Στο Parapoli, στη Λεωφόρο Νίκης, ακριβώς δίπλα
στην πλατεία Αριστοτέλους σε ένα κτίριο του ‘30 εκεί
όπου χρόνια στεγαζόνταν το ινστιτούτο Γκαίτε. Ένα
εστιατόριο - καράβι στο Θερµαϊκό µε την καλύτερη
θέα της πόλης. Κουζίνα µεσογειακή µε ελληνικές
επιρροές, σέρβις επαγγελµατικό αλλά και φιλικό
συγχρόνως. Απολαύστε το ποτό σας στο µπαλκόνι
του parapoli ή σε κάποιο από τα αναπαυτικά καθιστικά του. Μουσική lounge µε διαφορετικές ζώνες.
Το Parapoli στην παραλία της πόλης, πάρα πολύ απολαυστικό.
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>> Parapoli

convey an image of Miami with all the palm trees
around the 1,700-square-metre pool. Its aqua spa
club and gym are worth a visit. (Asklipiou 16-18, Pylaia,

Στη ∆ιαγώνιο, για σουτζουκάκια, πατάτες τηγανητές
και ρωσική σαλάτα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
εστιατόρια της πόλης, όµως να µην ξεχάσετε ότι η
∆ιαγώνιος λειτουργεί µόνο καθηµερινά, από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή, µεσηµέρι και βράδυ. Το µεσηµέρι
κλείνει για µερικές ώρες και ανοίγει περίπου µε το
κλείσιµο της αγοράς, για βράδυ. Η πολυτέλεια µιας
οικογενειακής επιχείρησης που αρνείται να δουλεύει
τα Σαββατοκύριακα.

tel: 2310/401000)

Hyatt Regency: Located in beautiful natural
surroundings and with a pool that resembles a lake,
the Hyatt is the first international hotel chain branch in
town. Its architecture is classic with emphasis on
chandeliers and open spaces. The service is
exceptional. A visit to the gym with its indoor pool
and sauna will allow you to relax and enjoy better
what the hotel has to offer. The cuisine, such as the
Sunday brunch, is top notch. (13th km of the
Thessaloniki-Peraias national road, tel: 2310/401234)

Casino Hyatt: Located a short distance from the
Thessaloniki airport, the Hyatt casino is open daily
from morning to morning and offers exceptional
surroundings that will certainly bring you luck. Enjoy a
dinner at the renowned Al Fredo’s and attend the
shows organised by the casino with famous Greek
and foreign artists.
Les Lazaristes: Opposite the Lazaristes Monastery,
which houses the State Museum of Modern Art, a
new five-star hotel has opened. Its restaurant, Fred &
Ginger, suggests a remarkable menu prepared by star
chef Dennis Van Golberdinge. (Kolokotroni 16,

>> Nτορέ Zύθος
>> Zythos Doré

Stavroupoli, tel: 2320/647400)

WHERE TO EAT
CENTRE
At Agora, a classic joint preferred by politicians,
artists and journalists. It offers tasty hors-d’oeuvres,
such as the grilled eggplant with white cheese and the
winter’s kakavia (fish soup).
At Zythos and Zythos Doré. Both restaurants are
located in the centre but in different directions. These
are ageless places with great atmosphere and a large
variety of beers (as their names suggest). You can find

>> Shark

ΑΝΑΤΟΛΙΚA
Στον Όµιλο, για να φάτε µεσογειακή - διεθνή κουζίνα
πάνω στη θάλασσα. Στον Όµιλο η διασκέδαση είναι
δεδοµένη. Απολαύστε ελαφριές γεύσεις, ζυµαρικά
αλλά και κρεατικά. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα η ατµόσφαιρα είναι απογειωτική.
Στο Shark, το οποίο ανανεώθηκε και πήρε πάλι ανοδική πορεία. Ακόµη µια καταπληκτική θέα της πόλης
από ένα εστιατόριο που «πλέει» στη θάλασσα. Το µενού καλύπτει τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών. ∆ιαθέτει ακόµη και µια µεγάλη γκάµα χαβιαριού, από το Caviar House.
Στο Φουρτούνα, µπορεί η θέα της θάλασσας να µην
είναι ορατή, αλλά τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά
σάς µεταφέρουν κυριολεκτικά στο πέλαγος. Κάντε
µια λιτή επιλογή µε βάση το ψητό ψάρι και δε θα απογοητευτείτε. Αξιόλογες ετικέτες κρασιών και ούζων.
Στο Σουσάµι, δίπλα στη θάλασσα µε δηµιουργικές
προτάσεις και χαλαρή - ζεστή ατµόσφαιρα. Μεσογειακή κουζίνα µε δροσερές σαλάτες, πολλά πιάτα µε
λαχανικά και έξτρα µενού χαµηλών θερµίδων για
όσους προσέχουν τη σιλουέτα τους.
Στον Κρικέλα, το εστιατόριο που άνοιξε το 1940
στην περιοχή Βυζάντιο. Θαµώνες του, πολιτικοί, καλλιτέχνες αλλά και επισκέπτες της πόλης. Καταπληκτικές
γεύσεις όπως: οι γλυκοπατάτες φούρνου, οι αγκινάρες αλλά πολίτα, τα σουτζουκάκια σχάρας κ.ά.

>> Όµιλος
>> Omilos
(The Club)

Zythos after a walk at the harbour and the Ladadika
area, while you will encounter Zythos Doré opposite
the White Tower. Try the vegetarian meatballs and the
dill salad. Whatever you order, don’t miss out on the
mash potato.
At Beat Bazar, inside the old market with unique
pictures and a cuisine combining local and
Constantinopolitan dishes. Try out the yiaourtlou (meat
and yoghurt), the snails stifado and the fava. An
ageless city restaurant with a large and simplydecorated room.
At Bakaliarakia at the harbour. This is a place that
has been operating for the past 15 years as a sort of
fish fast food, offering fried codfish and skordalia
(garlic paste). The crowd is diverse, made of tourists,
harbour workers, fish lovers and passers-by.
At MeatMe. This new roof grill restaurant can be
found at the Modiano market and offers mainly grilled
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>> Social club

ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ

>> Kρικέλλας
>> Krikela
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ΠΡΩI
Στο Social, στο κέντρο, απέναντι από τη Μητρόπολη,
σε µια µικρή γωνία όπου και µαζεύεται όλη η πόλη. Τα
καθίσµατα και τα στουλς δε φτάνουν ούτε για τους µισούς. Τις πρωινές ώρες πίνετε τον καφέ σας ή οποιοδήποτε ρόφηµα στη µισή τιµή.
Στην πλατεία Αριστοτέλους, δεν υπάρχει λόγος να
γίνει αναφορά σε ένα από τα καφέ της, γιατί όπως θα
διαπιστώσετε κι εσείς µε µια απλή βόλτα αυτά είναι
πολλά και το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορείτε να καθίσετε σε όποιο σάς αρέσει περισσότερο, τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες είναι περίπου οι ίδιες.
Στον Αέρα, επί της Λεωφόρου Νίκης , µαζεύει πολύ
κόσµο και αποτελεί τόπο συνάντησης όλη τη διάρκεια
της ηµέρας.
Στο Flocafe, στη Λ. Νίκης, σε ένα µοντέρνο περιβάλλον όπου µπορείτε να απολαύσετε τις αυθεντικές γεύσεις Flocafe µε καινούργιες καλοκαιρινές συνταγές
αλλά και νέα ροφήµατα.
Στο Playhouse, πρώτα για παιχνίδι και ύστερα για καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι
όλο το σκεπτικό αυτού του µαγαζιού, παιχνίδια όµως
που τα περισσότερα δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Ανάλογα µε τον αριθµό της παρέας ο υπεύθυνος προτείνει κάποια από αυτά. Η παρέα επιλέγει, γίνεται ένα
µικρό demonstration και ξεκινάνε. Οι περισσότεροι
πελάτες εθίζονται και παίζουν καθηµερινά. Το περι-

meat and French fries. Its decoration is simple and
modern and resembles a modern tavern. The order is
filled by the clients themselves at their table. Great
atmosphere for large groups.
At Kitchen Bar, at the harbour’s Second Warehouse.
Impressive surroundings that are set to win your heart.
Those of you, who’ve been to the Hudson Hotel in
New York, will feel a déjà vu! Decorated in a Philippe
Starck style, it offers international cuisine with lots of
selections. In summer, the outside area is worth a visit,
especially for the amazing view it offers.
At Parapoli. Located on Nikis Avenue, near
Aristotelous Square, the restaurant is set in a 1930s
building, which for years used to house the Goethe
Institute. It resembles a boat floating in the Thermaikos
Gulf and has the best view in town. It serves
Mediterranean cuisine with Greek influences and a
professional, but at the same time friendly service.
Enjoy a drink at the Parapoli balcony in one of its
comfortable seats. With lounge music playing in the
different sections, Parapoli is one of the city’s most
enjoyable beachfront restaurants.
At Diagonio, for meatballs, French fries and Russian
salad. One of the most distinctive restaurants in the
city, Diagonio operates weekdays noon and evening.
It closes down for a few hours in the afternoon –
during the shops’ closing time – and opens when the
market closes down for the evening. It has the
advantages of being a family business, which,
although it does not operate on weekends, is always
full the rest of the week.
EAST
At Omilos (The Club), for a taste of Mediterranean
International cuisine near the sea. At Omilos, fun is
guaranteed. Enjoy the light dishes made of pasta or
meat. In the summer, the atmosphere is upbeat.
At Shark, which after its recent renovation has been
rising in popularity. Another restaurant with a great
view over the sea. The menu covers the needs of the
most demanding of customers, while Caviar House
provides a large variety of caviar.
At Fortouna. The sea view may not be there but the
fresh fish and sea food will bring pictures of the ocean
to your mind. A simple dish of grilled fish will keep
more than satisfied. It serves a large variety of ouzos
and wines.
At Sousami, near the sea with creative suggestions
and a relaxed and warm atmosphere. The restaurant
serves Mediterranean cuisine with fresh salads, lots of
vegetables and an extra diet menu for people
watching their weight.
At Krikela. Since its opening in 1940 in
Thessaloniki’s Byzantio area, this restaurant has
attracted politicians, artists, as well as visitors to the
city. It serves great food such as the baked sweet
potato, artichokes a la polita, grilled meatballs, etc.
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ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ

>> Kρικέλλας
>> Krikela
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ΠΡΩI
Στο Social, στο κέντρο, απέναντι από τη Μητρόπολη,
σε µια µικρή γωνία όπου και µαζεύεται όλη η πόλη. Τα
καθίσµατα και τα στουλς δε φτάνουν ούτε για τους µισούς. Τις πρωινές ώρες πίνετε τον καφέ σας ή οποιοδήποτε ρόφηµα στη µισή τιµή.
Στην πλατεία Αριστοτέλους, δεν υπάρχει λόγος να
γίνει αναφορά σε ένα από τα καφέ της, γιατί όπως θα
διαπιστώσετε κι εσείς µε µια απλή βόλτα αυτά είναι
πολλά και το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορείτε να καθίσετε σε όποιο σάς αρέσει περισσότερο, τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες είναι περίπου οι ίδιες.
Στον Αέρα, επί της Λεωφόρου Νίκης , µαζεύει πολύ
κόσµο και αποτελεί τόπο συνάντησης όλη τη διάρκεια
της ηµέρας.
Στο Flocafe, στη Λ. Νίκης, σε ένα µοντέρνο περιβάλλον όπου µπορείτε να απολαύσετε τις αυθεντικές γεύσεις Flocafe µε καινούργιες καλοκαιρινές συνταγές
αλλά και νέα ροφήµατα.
Στο Playhouse, πρώτα για παιχνίδι και ύστερα για καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι
όλο το σκεπτικό αυτού του µαγαζιού, παιχνίδια όµως
που τα περισσότερα δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Ανάλογα µε τον αριθµό της παρέας ο υπεύθυνος προτείνει κάποια από αυτά. Η παρέα επιλέγει, γίνεται ένα
µικρό demonstration και ξεκινάνε. Οι περισσότεροι
πελάτες εθίζονται και παίζουν καθηµερινά. Το περι-

meat and French fries. Its decoration is simple and
modern and resembles a modern tavern. The order is
filled by the clients themselves at their table. Great
atmosphere for large groups.
At Kitchen Bar, at the harbour’s Second Warehouse.
Impressive surroundings that are set to win your heart.
Those of you, who’ve been to the Hudson Hotel in
New York, will feel a déjà vu! Decorated in a Philippe
Starck style, it offers international cuisine with lots of
selections. In summer, the outside area is worth a visit,
especially for the amazing view it offers.
At Parapoli. Located on Nikis Avenue, near
Aristotelous Square, the restaurant is set in a 1930s
building, which for years used to house the Goethe
Institute. It resembles a boat floating in the Thermaikos
Gulf and has the best view in town. It serves
Mediterranean cuisine with Greek influences and a
professional, but at the same time friendly service.
Enjoy a drink at the Parapoli balcony in one of its
comfortable seats. With lounge music playing in the
different sections, Parapoli is one of the city’s most
enjoyable beachfront restaurants.
At Diagonio, for meatballs, French fries and Russian
salad. One of the most distinctive restaurants in the
city, Diagonio operates weekdays noon and evening.
It closes down for a few hours in the afternoon –
during the shops’ closing time – and opens when the
market closes down for the evening. It has the
advantages of being a family business, which,
although it does not operate on weekends, is always
full the rest of the week.
EAST
At Omilos (The Club), for a taste of Mediterranean
International cuisine near the sea. At Omilos, fun is
guaranteed. Enjoy the light dishes made of pasta or
meat. In the summer, the atmosphere is upbeat.
At Shark, which after its recent renovation has been
rising in popularity. Another restaurant with a great
view over the sea. The menu covers the needs of the
most demanding of customers, while Caviar House
provides a large variety of caviar.
At Fortouna. The sea view may not be there but the
fresh fish and sea food will bring pictures of the ocean
to your mind. A simple dish of grilled fish will keep
more than satisfied. It serves a large variety of ouzos
and wines.
At Sousami, near the sea with creative suggestions
and a relaxed and warm atmosphere. The restaurant
serves Mediterranean cuisine with fresh salads, lots of
vegetables and an extra diet menu for people
watching their weight.
At Krikela. Since its opening in 1940 in
Thessaloniki’s Byzantio area, this restaurant has
attracted politicians, artists, as well as visitors to the
city. It serves great food such as the baked sweet
potato, artichokes a la polita, grilled meatballs, etc.
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βάλλον είναι πολύ funky και η εξυπηρέτηση φιλική.
ΒΡA∆Υ
Στο Θερµαϊκό, ένα µπαράκι από το οποίο µάλλον
έχουν περάσει όλοι οι φοιτητές και η νεολαία της πόλης. Όπως λέει και το όνοµα του βρίσκεται πάνω στο
Θερµαϊκό, στη Λ. Νίκης. Η διάθεση είναι πάντα ανεβασµένη. Η µουσική παίζει από ήχους jazz, rock ‘n’
roll και άλλους. Εάν είστε ή νιώθετε νέοι, πρέπει να το
επισκεφθείτε.
Στο Elvis, επίσης στην παραλία της πόλης, το µπαρ το
οποίο φηµίζεται για τις µουσικές του επιλογές αλλά
και την Lounge ατµόσφαιρά του. Θυµίζει δεκαετία των
‘60ς αισθητικά αλλά και ακουστικά.
Στο Friends, επικρατεί σταθερά µια φιλική ατµόσφαιρα, αυτή εξάλλου είναι και η πρόθεση των ιδιοκτητών.
Ένας χώρος µακρόστενος σε ανοιχτό ξύλο και δερµάτινους καναπέδες που δηµιουργούν οικείες διαθέσεις. ∆οκιµάστε κοκτέιλ και αναζητήστε σπάνιες ετικέτες από µαλτ ουίσκι.
Στο Colonial, για πιο clubbing καταστάσεις κατεβείτε
τις σκάλες του Ολύµπιον για να διασκεδάσετε στο
Colonιal, µε διάθεση ανατολίτικη και ρυθµούς που
σας προκαλούν να λικνιστείτε. Απολαύσετε και τα
υπέροχα κοκτέιλ του. Εάν σας ανοίξει η όρεξη, τσιµπήστε ένα λαχταριστό finger food. Τους καλοκαιρινούς µήνες το Colonial µεταφέρεται στην περιοχή του
αεροδροµίου.
Στο Goldfish, ένα µπαράκι που, αν και µικρό, καταφέρνει να συγκεντρώνει κάθε βράδυ τόσο κόσµο
ώστε να γίνεται το αδιαχώρητο. Ένα πολύ χαριτωµένο
ενυδρείο µε χρυσόψαρα σίγουρα θα τραβήξει την
προσοχή σας.
The Bar, το απόλυτο µπαρ της πόλης, απέναντι από το
Λευκό Πύργο σε έναν πανέµορφο πεζόδροµο, το The
bar παραµένει αναλλοίωτο στο χρόνο µε ξεχωριστή
µουσική και καταπληκτικά κοκτέιλ. Μέρος συνάντησης για τους Θεσσαλονικείς.
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IN THE MORNING
At Social, in the city centre, opposite the Cathedral. A
small corner visited by the whole city. Its seats and
stools are hardly enough to accommodate half the
crowd. In the morning, you can have any coffee or
drink for half price.
At Aristotelous Square. There is no need to mention
one coffee place in particular. As you will notice after
a small walk, there are plenty of cafes, located one
after the other. You can sit wherever you want. The
service and goods are the same.
At Aeras. Located on at Nikis Avenue, Aeras attracts
customers throughout the day. It is also a lunch
meeting place.
At Flocafe. Located on Nikis Avenue, it is housed in a
modern setting where you can enjoy the authentic Flocafe
flavours, fresh with new summer recipes and new drinks.
At Playhouse. Head to it first for a game and then for
a drink. Table games are what make this place
interesting, the sort of games that do not circulate
much in Greece. Depending on the number of people
in a group, the owner will suggest the appropriate
table game. The group will select a game, go over a
demonstration and then start playing. Most customers
have become addicted and visit the place daily. The
surrounding is very funky and the service is friendly.
EVENING
At Thermaiko, a bar which attracts mainly students
and the city’s youth. As its name suggests, it is located
over the Thermaikos, on Nikis Avenue. The mood is
always pleasant and the music varies from jazz to
rock ‘n’ roll and others. You should pay it a visit if
you’re young or young at heart.
At Elvis, also located near the sea. This is a bar
famous for its music and its lounge atmosphere. Its
decoration and music takes you back to the 1960s.
At Friends. The most appealing thing there is the
friendly atmosphere sought by the owners. The tight
space with light wood and leather couches creates a
warm atmosphere. Try out the cocktails and seek out
rare malt whiskey.
At Colonial, for clubbing mood. Walk down the stairs
of the Olympion to find the Colonial with its oriental
atmosphere and a rhythm that will make you dance
and drink its fabulous cocktails. If you feel hungry, try
out the finger food. In the summer season, the
Colonial moves to premises near the airport.
At Goldfish. Although it’s a small bar, it is able to
gather so many people every night that it is impossible
to get in. A cute aquarium with goldfish will attract
your attention.
At The Bar, the ultimate bar in town. Located opposite
the White Tower, on a beautiful paved street, the Bar
remains undisturbed by time and offers unique music
and amazing cocktails. A meeting point for
Thessaloniki’s residents.

>> Λαδάδικα
>> Ladadika
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ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
1Ο ΠΟ∆Ι – ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ
Λίγα µόλις χλµ από τη Θεσσαλονίκη, η Κασσάνδρα
προσφέρεται για καλοκαιρινές διακοπές πολλών απολαύσεων. Επισκεφθείτε το Sani Resort και διαλέξτε
ανάµεσα στα τέσσερα καταλύµατα που σας προτείνει:
Το Sani Beach Hotel, µε υψηλή ποιότητα στην παροχή
υπηρεσιών, µεγάλη επιλογή δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας. Το Sani Beach Club, µε υπέροχα bungalows
ειδικά για οικογενειακές διακοπές πάνω στην αµµουδιά, σε µια θάλασσα που σας κόβει την ανάσα. Το
Porto Sani Village, χτισµένο γύρω από µια τεράστια
πισίνα µε πολυτελείς σουίτες και εξαιρετική εξυπηρέτηση. Τέλος, το Asterias Suites το νέο boutique hotel του
Sani µε υπερπολυτελείς σουίτες, σχεδιασµένες για
απόλυτη αποµόνωση και ησυχία. Αξίζει να περπατήσετε στη µαρίνα του Sani Resort και να επισκεφθείτε τα
εµπορικά καταστήµατα, τις γκαλερί, τα εστιατόρια και
τις ψαροταβέρνες.
Μπορείτε επίσης να µείνετε στο Pallini Beach στην περιοχή της Καλλιθέας το οποίο είναι χτισµένο τη δεκαετία του ‘70, πάνω στη θάλασσα. Σήµερα έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις µε προγράµµατα ψυχαγωγίας και
sports.
Το ξενοδοχείο Porto Vallitsa στην περιοχή Παλιούρι,
µε πανοραµική θέα στον κόλπο του Τορωναίου και δωµάτια µεγάλα, µε τζάκι και ανέσεις ενός πολυτελούς
ξενοδοχείου. Κατεβείτε το µονοπάτι που σας οδηγεί
στη µικρή και ζεστή παραλία του. Το βράδυ πιείτε το
ποτό σας ακόµη κι αν δεν είστε ένοικός του στην καταπληκτική του βεράντα, µε ήχους κλασικής µουσικής.
Για φαγητό προτείνεται η Σουσουράδα στην Άφυτο,
γεύσεις τοπικές µε δηµιουργικές παρεµβάσεις του σεφ
Νίκου Κατσάνη. Μεγάλη κάβα ελληνικών κρασιών και
ποικιλία ντελικατέσεν.
Επίσης, στην πλατεία της Κρυοπηγής στην ταβέρνα της
Ανθούλας, θα φάτε µαγειρευτά φαγητά εξαιρετικών
γεύσεων. Η Ανθούλα και ο σύζυγός της σάς εξυπηρετούν και σάς προτείνουν τα καλύτερα πιάτα ηµέρας.
2Ο ΠΟ∆Ι – ΣΙΘΩΝΙΑ
Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής η φύση και η θάλασσα σάς αποζηµιώνουν . Τα χωριά και οι οικισµοί του είναι γραφικά, και ορισµένα από αυτά διαθέτουν πανέµορφα λιµανάκια.
Μπορείτε να µείνετε στο Danai Beach Resort, στη Νικήτη, ένα ξενοδοχείο µε απόλυτη πολυτέλεια και ανέ-

XALKIDIKI
FIRST LEG – CASSANDRA
A few kilometres from Thessaloniki, Cassandra is a
great place for summer holidays. Visit the Sani Resort
and select among the four suggested
accommodations. The Sani Beach Hotel offers highquality services and a great choice of activities and
entertainment. The Sani Beach Club has bungalows,
ideal for family vacations, near the beach with a view
to kill. The Porto Sani Village is built around a huge
pool and has luxury suites and exceptional service.
Finally, the Asterias Suites, the new Sani boutique
hotel, offers luxury suites designed for seclusion and
tranquillity. Don’t miss out on a walk at the Sani Resort
marina and visit its shops, galleries, restaurants and
fish taverns.
You can also stay at Pallini Beach in the Kallithea
area, a hotel built in the 1970s on the beach front.
Today, it offers modern premises and a full
entertainment and sports programme.
The Porto Vallitsa hotel, in the Paliouri region, enjoys
a panoramic view over the Toronaios Gulf and offers
large rooms with fireplace and the comforts of a
luxury hotel. Take the path that leads to the hotel’s
small but nice beach. In the evening, enjoy a drink,
even if you’re not a customer at the hotel, at the
amazing veranda with classical music playing in the
background.
You will eat at Sousourada, in Afito, the local dishes
created by chef Nikos Katsanis. The restaurant has a
large wine list and a variety of delicatessen, which
you will be able to buy.
In addition, go to Kriopigi Square where you will find
Anthoula’s Tavern, and try out the amazing cooked
food and the different suggestions. Anthoula and her
husband will suggest the best dishes of the day.
SECOND LEG – SITHONIA
In the Second Halkidiki Leg, the nature and sea will
make it worth the longer drive. The villages and
settlements are picturesque and lively, and have
beautiful small harbours.
You will stay at the Danai Beach Resort, in Nikiti. The
hotel is luxurious and comfortable and spreads over a
large expanse of pine trees. It overlooks the sea. It
has bungalows and small villas with exceptional
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σεις, σε µια πευκόφυτη έκταση είκοσι στρεµµάτων µε
θέα τη θάλασσα. Καταπληκτικές και οι γεύσεις στα
διάφορα εστιατόρια του resort, µε την υπογραφή του
βραβευµένου σεφ Herve Pronzato.
Επιλέξτε να µείνετε στο Porto Carras Grand Resort,
όπου υπάρχουν τέσσερα καταλύµατα: Το Meliton
Beach µε όλες τις ανέσεις, πισίνες, παιδικές χαρές
και οργανωµένες παραλίες, µε πολλές υπηρεσίες και
παροχές. Τον τελευταίο χρόνο λειτουργεί και κέντρο
θαλασσοθεραπείας. Το Sithonia Beach, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον µε πεύκα και θέα τη θάλασσα.
Με πολλά εστιατόρια, µπαρ αλλά και το γνωστό
casino Porto Carras, το Σιθωνία είναι ένα ξενοδοχείο
που σας υπόσχεται πολλές απολαύσεις.
Το Village Inn, µε χαρακτηριστική µακεδονίτικη αρχιτεκτονική δεσπόζει στο χώρο της µαρίνας του Καρρά.
Με εµπορικά καταστήµατα αλλά και όµορφα εστιατόρια, µπαρ και σινεµά αποτελεί τον κατάλληλο χώρο
για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
H Villa Galini, που βρίσκεται σε µεγάλο υψόµετρο
και µοιάζει µε αετοφωλιά, έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει γνωστές προσωπικότητες. Με µοναστηριακή
αρχιτεκτονική και πολυτελείς ανέσεις όπως πισίνα και
ελικοδρόµιο, έχει την καλύτερη θέα σε ολόκληρη τη
Χαλκιδική.
Θα δοκιµάσετε οπωσδήποτε τις γεύσεις του Aris
Delicatessen στη Νικήτη, πάντοτε υψηλής γαστρονοµίας. Καταπληκτική και ενηµερωµένη η wine list.
Για µπάνιο επισκεφθείτε το Ethnik στην Τριστινίκα και
το Goa στη Συκιά Σιθωνίας.
Το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα ο Μαρµαράς προσφέρονται για έντονη νυχτερινή ζωή.
Μια βόλτα, έστω και µονοήµερη, αξίζει τόσο στην
Ουρανούπολη όσο και στην Αµµουλιανή. Το ορεινό
χωριό Παρθενώνας, λίγα χιλιόµετρα βόρεια του
Μαρµαρά, διατηρεί ως σήµερα την αυθεντικότητα
του, αν και µετά τη δεκαετία του ‘60 πολλοί ντόπιοι
το εγκατέλειψαν επιλέγοντας το θερινό τουρισµό του
Μαρµαρά.

service. The different restaurants at the resort offer
amazing dishes prepared by awarded chef Herve
Pronzato.
You will stay at the Porto Carras Grand Resort,
where there are four hotels. Meliton Beach enjoys all
comforts, such as conference centres, swimming pools,
children playgrounds and large beaches offering
different services and entertainment. The past year, it
started operating a thalassotherapy facility.
Sithonia Beach is surrounded by pine trees and has
a great sea view. It operates many restaurants, a bar
and the well-known Porto Carras casino. This is a hotel
that promises you a lot of fun.
The Village Inn has a distinctive Macedonian
architecture, overlooking the Carras Marina. It has
shops, restaurants, a bar and a cinema, and is the
perfect village for your summer holidays.
Villa Galini is located on high altitude and resembles
an eagle’s nest. It has at different times
accommodated famous guests. It enjoys a monastic
architecture but modern comforts such as a swimming
pool and a helicopter pad. It has the best view in
Halkidiki.
You will definitely try out the flavours at Aris’
Delicatessen, in Nikiti, which offers a wide selection
of gourmet dishes prepared in the personal style of
the chef. Great and complete wine list.
For a swim, head to Ethnik in Tristinika and Goa in
Sykia Sithonias. The Second Halkidiki Leg, especially
the town of Marmara, has an intense nightlife.
The towns of Ouranoupolis and Ammouliani are
worth a day trip. The mountainous village of
Parthenonas, a few kilometres north of Marmara, has
kept its authentic style, although from the 1060s
onward lots of its inhabitants have abandoned it in
favour of more touristic Marmara.
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πισίνα µε πολυτελείς σουίτες και εξαιρετική εξυπηρέτηση. Τέλος, το Asterias Suites το νέο boutique hotel του
Sani µε υπερπολυτελείς σουίτες, σχεδιασµένες για
απόλυτη αποµόνωση και ησυχία. Αξίζει να περπατήσετε στη µαρίνα του Sani Resort και να επισκεφθείτε τα
εµπορικά καταστήµατα, τις γκαλερί, τα εστιατόρια και
τις ψαροταβέρνες.
Μπορείτε επίσης να µείνετε στο Pallini Beach στην περιοχή της Καλλιθέας το οποίο είναι χτισµένο τη δεκαετία του ‘70, πάνω στη θάλασσα. Σήµερα έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις µε προγράµµατα ψυχαγωγίας και
sports.
Το ξενοδοχείο Porto Vallitsa στην περιοχή Παλιούρι,
µε πανοραµική θέα στον κόλπο του Τορωναίου και δωµάτια µεγάλα, µε τζάκι και ανέσεις ενός πολυτελούς
ξενοδοχείου. Κατεβείτε το µονοπάτι που σας οδηγεί
στη µικρή και ζεστή παραλία του. Το βράδυ πιείτε το
ποτό σας ακόµη κι αν δεν είστε ένοικός του στην καταπληκτική του βεράντα, µε ήχους κλασικής µουσικής.
Για φαγητό προτείνεται η Σουσουράδα στην Άφυτο,
γεύσεις τοπικές µε δηµιουργικές παρεµβάσεις του σεφ
Νίκου Κατσάνη. Μεγάλη κάβα ελληνικών κρασιών και
ποικιλία ντελικατέσεν.
Επίσης, στην πλατεία της Κρυοπηγής στην ταβέρνα της
Ανθούλας, θα φάτε µαγειρευτά φαγητά εξαιρετικών
γεύσεων. Η Ανθούλα και ο σύζυγός της σάς εξυπηρετούν και σάς προτείνουν τα καλύτερα πιάτα ηµέρας.
2Ο ΠΟ∆Ι – ΣΙΘΩΝΙΑ
Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής η φύση και η θάλασσα σάς αποζηµιώνουν . Τα χωριά και οι οικισµοί του είναι γραφικά, και ορισµένα από αυτά διαθέτουν πανέµορφα λιµανάκια.
Μπορείτε να µείνετε στο Danai Beach Resort, στη Νικήτη, ένα ξενοδοχείο µε απόλυτη πολυτέλεια και ανέ-

XALKIDIKI
FIRST LEG – CASSANDRA
A few kilometres from Thessaloniki, Cassandra is a
great place for summer holidays. Visit the Sani Resort
and select among the four suggested
accommodations. The Sani Beach Hotel offers highquality services and a great choice of activities and
entertainment. The Sani Beach Club has bungalows,
ideal for family vacations, near the beach with a view
to kill. The Porto Sani Village is built around a huge
pool and has luxury suites and exceptional service.
Finally, the Asterias Suites, the new Sani boutique
hotel, offers luxury suites designed for seclusion and
tranquillity. Don’t miss out on a walk at the Sani Resort
marina and visit its shops, galleries, restaurants and
fish taverns.
You can also stay at Pallini Beach in the Kallithea
area, a hotel built in the 1970s on the beach front.
Today, it offers modern premises and a full
entertainment and sports programme.
The Porto Vallitsa hotel, in the Paliouri region, enjoys
a panoramic view over the Toronaios Gulf and offers
large rooms with fireplace and the comforts of a
luxury hotel. Take the path that leads to the hotel’s
small but nice beach. In the evening, enjoy a drink,
even if you’re not a customer at the hotel, at the
amazing veranda with classical music playing in the
background.
You will eat at Sousourada, in Afito, the local dishes
created by chef Nikos Katsanis. The restaurant has a
large wine list and a variety of delicatessen, which
you will be able to buy.
In addition, go to Kriopigi Square where you will find
Anthoula’s Tavern, and try out the amazing cooked
food and the different suggestions. Anthoula and her
husband will suggest the best dishes of the day.
SECOND LEG – SITHONIA
In the Second Halkidiki Leg, the nature and sea will
make it worth the longer drive. The villages and
settlements are picturesque and lively, and have
beautiful small harbours.
You will stay at the Danai Beach Resort, in Nikiti. The
hotel is luxurious and comfortable and spreads over a
large expanse of pine trees. It overlooks the sea. It
has bungalows and small villas with exceptional
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σεις, σε µια πευκόφυτη έκταση είκοσι στρεµµάτων µε
θέα τη θάλασσα. Καταπληκτικές και οι γεύσεις στα
διάφορα εστιατόρια του resort, µε την υπογραφή του
βραβευµένου σεφ Herve Pronzato.
Επιλέξτε να µείνετε στο Porto Carras Grand Resort,
όπου υπάρχουν τέσσερα καταλύµατα: Το Meliton
Beach µε όλες τις ανέσεις, πισίνες, παιδικές χαρές
και οργανωµένες παραλίες, µε πολλές υπηρεσίες και
παροχές. Τον τελευταίο χρόνο λειτουργεί και κέντρο
θαλασσοθεραπείας. Το Sithonia Beach, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον µε πεύκα και θέα τη θάλασσα.
Με πολλά εστιατόρια, µπαρ αλλά και το γνωστό
casino Porto Carras, το Σιθωνία είναι ένα ξενοδοχείο
που σας υπόσχεται πολλές απολαύσεις.
Το Village Inn, µε χαρακτηριστική µακεδονίτικη αρχιτεκτονική δεσπόζει στο χώρο της µαρίνας του Καρρά.
Με εµπορικά καταστήµατα αλλά και όµορφα εστιατόρια, µπαρ και σινεµά αποτελεί τον κατάλληλο χώρο
για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
H Villa Galini, που βρίσκεται σε µεγάλο υψόµετρο
και µοιάζει µε αετοφωλιά, έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει γνωστές προσωπικότητες. Με µοναστηριακή
αρχιτεκτονική και πολυτελείς ανέσεις όπως πισίνα και
ελικοδρόµιο, έχει την καλύτερη θέα σε ολόκληρη τη
Χαλκιδική.
Θα δοκιµάσετε οπωσδήποτε τις γεύσεις του Aris
Delicatessen στη Νικήτη, πάντοτε υψηλής γαστρονοµίας. Καταπληκτική και ενηµερωµένη η wine list.
Για µπάνιο επισκεφθείτε το Ethnik στην Τριστινίκα και
το Goa στη Συκιά Σιθωνίας.
Το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα ο Μαρµαράς προσφέρονται για έντονη νυχτερινή ζωή.
Μια βόλτα, έστω και µονοήµερη, αξίζει τόσο στην
Ουρανούπολη όσο και στην Αµµουλιανή. Το ορεινό
χωριό Παρθενώνας, λίγα χιλιόµετρα βόρεια του
Μαρµαρά, διατηρεί ως σήµερα την αυθεντικότητα
του, αν και µετά τη δεκαετία του ‘60 πολλοί ντόπιοι
το εγκατέλειψαν επιλέγοντας το θερινό τουρισµό του
Μαρµαρά.

service. The different restaurants at the resort offer
amazing dishes prepared by awarded chef Herve
Pronzato.
You will stay at the Porto Carras Grand Resort,
where there are four hotels. Meliton Beach enjoys all
comforts, such as conference centres, swimming pools,
children playgrounds and large beaches offering
different services and entertainment. The past year, it
started operating a thalassotherapy facility.
Sithonia Beach is surrounded by pine trees and has
a great sea view. It operates many restaurants, a bar
and the well-known Porto Carras casino. This is a hotel
that promises you a lot of fun.
The Village Inn has a distinctive Macedonian
architecture, overlooking the Carras Marina. It has
shops, restaurants, a bar and a cinema, and is the
perfect village for your summer holidays.
Villa Galini is located on high altitude and resembles
an eagle’s nest. It has at different times
accommodated famous guests. It enjoys a monastic
architecture but modern comforts such as a swimming
pool and a helicopter pad. It has the best view in
Halkidiki.
You will definitely try out the flavours at Aris’
Delicatessen, in Nikiti, which offers a wide selection
of gourmet dishes prepared in the personal style of
the chef. Great and complete wine list.
For a swim, head to Ethnik in Tristinika and Goa in
Sykia Sithonias. The Second Halkidiki Leg, especially
the town of Marmara, has an intense nightlife.
The towns of Ouranoupolis and Ammouliani are
worth a day trip. The mountainous village of
Parthenonas, a few kilometres north of Marmara, has
kept its authentic style, although from the 1060s
onward lots of its inhabitants have abandoned it in
favour of more touristic Marmara.
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UNFORGETABLE MOMENTS
IN UNIQUE PLACES
Mερικά µέρη είναι ιδιαίτερα, είναι µοναδικά. Kρυµµένα σε τρείς
διαφορετικές γωνιές της Eλλάδας, εµείς τα βρήκαµε και
επιλέξαµε για εσάς το Crete Golf Club στην Kρήτη, το µοναδικό
αυθεντικό Hard Rock Café στο κέντρο της Aθήνας και το
ιδιαίτερο ξενοδοχείο Les Lazaristes στη Θεσσαλονίκη.

UNFORGETABLE MOMENTS
IN UNIQUE PLACES
Mερικά µέρη είναι ιδιαίτερα, είναι µοναδικά. Kρυµµένα σε τρείς
διαφορετικές γωνιές της Eλλάδας, εµείς τα βρήκαµε και
επιλέξαµε για εσάς το Crete Golf Club στην Kρήτη, το µοναδικό
αυθεντικό Hard Rock Café στο κέντρο της Aθήνας και το
ιδιαίτερο ξενοδοχείο Les Lazaristes στη Θεσσαλονίκη.

THE CHOICE

THE CRETE
GOLF GLUB
COME AND SEE US

Ένα διαµάντι για την
Κρήτη. Το µεγαλύτερο
και πιο σύγχρονο
γήπεδο γκολφ στην
Ελλάδα, το Crete Golf
Club,είναι πλέον
πραγµατικότητα.
Βρίσκεται στη
Χερσόνησο, σε
>> T.Θ. 106,
70014, Xερσόνησος,
Kρήτη, Eλλάδα
www.crete-golf.gr
Tηλ.: 28970 26000
Fax: 28970 30180
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απόσταση µόλις 20
χλµ. από το διεθνές
αεροδρόµιο του
Ηρακλείου και είναι ένα
από τα σηµαντικότερα
έργα υποδοµής στο
νησί, µια επένδυση
ύψους 15 περίπου
εκατοµµυρίων ευρώ.

Το γήπεδο
καταλαµβάνει συνολική
έκταση 720 στρεµµάτων
και έχει 18 διαδροµές
(οπές ).Καθεµιά από
αυτές έχει γίνει µε τρόπο
ώστε να εναρµονίζεται
µε το υπάρχον τοπίο,
ενώ η θέα που
προσφέρεται είναι
εκπληκτική. Είναι τύπου
Desert Golf ( δηλαδή σε
φυσικό περιβάλλον)
,σχεδιασµένο στα
διεθνή πρότυπα της
PGA ,ώστε να πληρεί τις
υψηλότερες
προδιαγραφές και

απαιτήσεις των golfers
και να είναι
κατάλληλο για τη
διεξαγωγή διεθνών
τουρνουά.
Ο σχεδιασµός του
Crete Golf Club έγινε
από Βρετανούς
αρχιτέκτονες γηπέδων
γκολφ της PGA, µε
υπεύθυνο τον κ. Bob
Hunt. Το γήπεδο
διαθέτει ένα driving
range µε τριάντα οκτώ
θέσεις παικτών και
σύγχρονη ακαδηµία
γκολφ διοικούµενη
από την German Golf
Academy µε greens
που προβλέπονται για
εξάσκηση καθώς και
χώρο για µικρά
παιχνίδια .Κάθε οπή
έχει 4 σετ από tees,
ώστε να προκαλεί το
ενδιαφέρον των
παικτών όλων των
επιπέδων. Μετά το
παιχνίδι οι golfers
έχουν τη δυνατότητα
να χαλαρώσουν στο
clubhouse, σε µια
βεράντα 120 τ.µ.,
ατενίζοντας τις τρεις
λίµνες και το
καταπράσινο γήπεδο,
ενώ µπορούν και να
γευµατίσουν στο
ευρύχωρο εστιατόριο.
Πληροφορίες για το
Crete Golf Club οι
ενδιαφερόµενοι
µπορούν να βρουν και
στο διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.crete-golf.com

For golf fanatics, a
holiday in Greece has
little to offer in terms of
courses. But this could
well change now that a
conglomerate of local
hoteliers has builts the first
golf course on the island
of Crete. The Crete Golf

club is a marvelous new
addition to Europe’s rich
compilation of courses
and there is no doubt
that it will soon be
regarded as one of the
finest tests in the whole
of the southern
Mediterranean.
The new Bob Hunt
masterpiece is best
described as a desert
golf courses hew out of
rolling landscape about
a half-an-hour drive
from the international
airport of Heraklion. It
boasts a series of firstrate holes that will test
every aspect of a
golfer’s abilities and
offers stunning views
over mountainous
landscapes that have
hardly changed since
the Minoan era, dating
from 2600 to 1100BC.
The view on the back
nine is incomparable
and so is the service
offered to visitors. The
staff supplies a fine
selection of quality hire
clubs, while golf paddies
will go out of their way
to fix up games for
single golfers. They will
also arrange

transportation as and
when required.
The standard service at
Crete Golf Club is
exemplary and adds a
great deal to what is
already a special
experience. The Crete
Golf Club cooperates
with more than 60
Partner Hotels, which
provide high quality
accommodation and
services. Guests at the
Partner Hotels will enjoy
special discounts on
green fees.
Location of the Crete

Golf Club: The Crete
Golf Club is located on
the island of Crete,
Greece, and is set
approximately 24km east
of the Heraklion
International Airport
«Nikos Kazantzakis» and
7 km south of the famous
summer holiday
destination of
Hersonissos.
General information
Golf course : 1 x 18 –
hole Championship Golf
Course
Facilities: 300 yard
Double ended Driving
Range with 41 covered

Bays, Academy with TV
room, Pro Shop,
Reception, First Aid area,
Snack Bar, Rest Rooms,
WC, Locker Rooms
(men’s / ladies),
Showers, Lounge
/Outside Terrace, VIP
Lounge

>> P.O Box 106,
70014, Hersonissos,
Crete, Greece
www.crete-golf.gr
Tel : +30 28970 26000
Fax: +30 28970 30180
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Το καλοκαίρι έφτασε
και η διάθεση για
έξοδο γίνεται
εντονότερη όλες τις
ώρες της ηµέρας. Το
Hard Rock Café , το
αγαπηµένο σηµείο
συνάντησης των
stars,αποτελεί τον
ιδανικό προορισµό
καθώς βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης, στο
Σύνταγµα, δίπλα στην
ειδυλλιακή περιοχή
της Πλάκας. Στο
εντυπωσιακό
τριώροφο κτίριο οι
επισκέπτες µπορούν

να επιλέξουν ανάµεσα
στο Elvis Presley café
του ισογείου, το Jimmy
Hendrix restaurant του
πρώτου ορόφου και το
Nirvana Lounge Club
του δευτέρου, για να
απολαύσουν τη

HARD
ROCKCAFÉ
THE ATHENS MEETING POINT

µοναδική rock n’ roll
εµπειρία συντροφιά µε
τα αυθεντικά
memorabilia
αγαπηµένων θρύλων
της µουσικής. Από
νωρίς το µεσηµέρι
αποτελεί την ιδανική
επιλογή για business
lunches, µε µεγάλη
επιλογή από original
αµερικανικές γεύσεις .
Το menu διαθέτει
ποικιλία ορεκτικών και
κυρίως πιάτων, µε
κλασικά burgers και
πλούσια specialties
πιάτα .Για όσους πάλι

>> 18 Filellinon str.,
Syntagma square, Athens
www.hardrock.com/athens

προσέχουν τη
διατροφή τους το
menu του Hard Rock
Café διαθέτει πολλές
χορταστικές σαλάτες
,και υπέροχα
sandwiches . Για αργά
το απόγευµα τα
διάσηµα cocktails ,
Margarita , Strawberry
Daiquiri , Pina Colada
δροσίζουν ευχάριστα
τις καλοκαιρινές
εξόδους και
ανεβάζουν τη διάθεσή
σας. Φυσικά, κανένας
δε φεύγει χωρίς να
επισκεφθεί τη µεγάλη
συλλογή από
καπελάκια ,t-shirts και
άλλα αντικείµενα που
διατίθενται στο Café
και δίνουν ξεχωριστό
στιλ στην καλοκαιρινή
εµφάνιση.

Athens is rocking as the
world’s newest Hard
Rock Cafe has opened
its doors in the historic
Plaka District. Housed at
18 Filellinon Street,
Hard Rock Cafe Athens
is Greece’s first Hard
Rock and offers its guests
>> Φιλελλήνων 18,
Σύνταγµα, Aθήνα
www.hardrock.com/athens
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great American food in a
rock ‘n’ roll atmosphere.
The 9,000-square-foot,
250-seat Cafe features
Hard Rock’s outstanding
menu, collectible
merchandise and worldfamous memorabilia
collection, including items
representing
contemporary stars – such
as a pair of Britney
Spears’ boots and a shirt
and jacket worn by
Prince in his movie
«Purple Rain» – as well as
items from rock legends –
like a jacket from Elvis
Presley’s personal

collection and a tie worn
by John Lennon. In
addition to the
memorabilia, Hard Rock
Cafe Athens features a
DJ booth that will keep
guests rocking into the
night. The Cafe also
accommodates corporate

events and private
parties. Other notable
pieces of memorabilia on
display at Hard Rock
Cafe Athens include a
black top worn by
Madonna and a guitar
strap and cowboy hat
from rocker Richie
Sambora of Bon Jovi.
A nod to Europe’s rich
musical history, Elton
John’s wig and a jacket
tailored for John Entwistle
of the Who are also
included. Hard Rock
Cafe International, one
of the most globally-

recognized music,
entertainment and dining
brands has a network of
more than 115 signature
Hard Rock Cafes in 44
countries and owns the
world’s greatest collection
of music memorabilia.
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LES LAZARISTES
HOTEL
FRIENDLINESS AND PROFESSIONALISM

>> Kολοκοτρώνη 16,
564 30, Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 647400
fax: 2310 647484
E-mail:
leslazaristes@domotel.gr
Web site:
www.domotel.gr
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Ένα ξενοδοχείο Τέχνης
και Πολιτισµού αναπτύχθηκε και κάνει αισθητή
την παρουσία του αποτελώντας πόλο έλξης επισκεπτών της συµπρωτεύουσας µα και κατοίκων
της. Αποτελεί το σηµείο
συνάντησης των ροµαντικών, των εραστών του
ωραίου, αυτών που ακόµη
πιστεύουν. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση «tailormade» υπηρεσιών σε ένα
απόλυτα οργανωµένο και
σύγχρονο περιβάλλον είναι το κύριο χαρακτηριστικό του νέου 5 αστέρων ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, του Les Lazaristes.
Περιβαλλόµενο από δραστηριότητες που υµνούν
τον άνθρωπο, την τέχνη
και τον πολιτισµό, µε κύριους ποµπούς τη Μονή Λαζαριστών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρο-

νης Τέχνης, την Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών, την
∆ραµατική Σχολή, τη Σχολή Κινηµατογράφου και
πληθώρα πολιτιστικών φορέων και δραστηριοτήτων,
βρίσκεται σε µια έντονα
χρωµατισµένη µα και συγχρόνως ήσυχη περιοχή

µόλις 7 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης
(δωρεάν shuttle bus
service καθηµερινά). Έντονα χαρακτηρισµένα και
συνεπή µε τα παραπάνω
είναι το ύφος και η ατµόσφαιρα που επικρατεί
στους χώρους και τις υπηρεσίες που προσφέρονται
σε κάθε φιλοξενούµενο
ξεχωριστά, µε µόνο στόχο
την δική του άνεση και
τέρψη σε ένα περιβάλλον
ζεστό, ασφαλές και φρέσκο. Τα 74 πολυτελή και
ευρύχωρα δωµάτια και
σουίτες, οι σύγχρονες και
άρτια εξοπλισµένες αίθου-

σες πολλαπλών χρήσεων,
το εξωτικό «Papa» cigar
lounge bar, το πολυτελές
«VIP lounge», το ατµοσφαιρικό «piano
lounge», τα business
rooms, τα Ballrooms, το
pool bar και η πισίνα καθώς και φυσικά το πλέον
γνωστό, για τα γαστριµαργικά ταξίδια που προσφέρει, εστιατόριο «Fred
& Ginger» αποτελούν
τους χώρους όπου η φιλικότητα συναντά τον επαγγελµατισµό, δύο έννοιες
που συνυπάρχουν αρµονικά σε κάθε υπηρεσία
που παρέχεται εντός αλλά και εκτός των χώρων
του ξενοδοχείου όπως µε
το υψηλού επιπέδου εξωτερικό catering του Les
Lazaristes (καλύπτονται
εκδηλώσεις, από gourmet
δείπνο λίγων ατόµων έως
parties και gala dinner
2000 ατόµων).

>> 16 Kolokotroni str.,
564 30, Stavroupoli,
Thessaloniki, Greece
tel: +30 2310 647400
fax: +30 2310 647484
E-mail:
leslazaristes@domotel.gr
Web site:
www.domotel.gr

A hotel dedicated to Art
and Culture has been
created and its presence
has become clear to
those who know, to those
who still love good living
in every aspect of their
lives, in their daily
activities. It is an
attraction for both the
visitors of Thessaloniki
and city residents.
The customer oriented
approach of tailor-made
services in a well
organized and modern
environment is the main
characteristic of the new
5-star hotel of
Thessaloniki, Les
Lazaristes. Surrounded
by activities that
celebrate human, art and
culture, with the main
ones being Moni
Lazariston (a well-known
cultural venue), the
National Theatre of
Northern Greece, the
National Museum of
Contemporary Art, the
Fine Arts School, the
Drama School, the
Cinema School and a lot
more cultural mediums
and activities, it is located
in a strongly influenced
but at the same time quiet
area, only 7 minutes from
the city centre (free daily
shuttle bus service).
Strongly influenced and
consistent with the above
are the style and the
atmosphere that prevail
in all areas and services
offered to every guest
individually. Individually,
because everyone is
treated humanely unique,
with only target the
guest’s own comfort and
pleasure in a calm, safe
and fresh environment.
The 74 luxurious and
spacious rooms and
suites, the modern and

fully equipped function
rooms, the exotic "Papa"
cigar lounge bar, the
luxurious "VIP Lounge",
the romantic "piano
lounge", the business
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KΡΗΤΗCRETE
Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέµπτο µεγαλύτερο της Μεσογείου .∆ιαθέτει αµέτρητες κρυφές παραλίες, πανύψηλες οροσειρές, το µακρύτερο φαράγγι της Ευρώπης κι έναν από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της
πατρίδας µας, την Κνωσό. Crete is the biggest island in Greece and the fifth in the
Mediterranean. It offers a large number of hidden beaches, high mountains, Europe’s
deepest gorge and one of Greece’s most important archaeological sites, Knossos.
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΦΩΤΟ: B. ΠΡΟΚΟΣ, HELLASPRESS/PHOTOBOX, www.visual.photo.com
BY VANGELIS HANIOTAKIS, PHOTO: V. PROKOS, HELLASPRESS/PHOTOBOX, www.visual.photo.com

DESTINATION
CHANIA
It is without a doubt the most preserved ancient city in
Crete. It has a labyrinth of Venetian walls, minarets, old
bathhouses, Venetian shipyards and a unique-in-itsarchitecture lighthouse. Beyond the Old City of Chania,
the region combines beautiful landscape, namely the
Samaria Gorge, to great beaches.

WORTH SEEING
You should not miss the aristocratic neighbourhood of
Topanas with its Venetian residences lining the narrow,
picturesque streets around the harbour. The Venetian
Harbour. From the Maritime Museum to the shipyards,
known as the Kountouriotis Coastline, the path is lined with
old mansions, which give the visitor the impression of being
in Venice, not surprisingly since the Venetians were among
the conquerors that left their mark on the island.
Shopping at the Municipal Market. One of the new city’s
landmarks, the impressive Market building is a giant arcade
where the delicious Cretan products are sold. Akrotiri. From
there you can have a panoramic view of the city of Chania
and also visit the gravesite of the Venizelos family.

ΧΑΝΙΑ
Αναµφίβολα η πιο καλοδιατηρηµένη παλιά πόλη
του νησιού. Ένας λαβύρινθος από ενετικές γειτονιές, τζαµιά, παλιά χαµάµ, τα ενετικά νεώρια,
κι ένας φάρος µοναδικής αρχιτεκτονικής. Πέρα από την παλιά πόλη
των Χανίων, ο νοµός ξεχωρίζει τόσο για τις φυσικές οµορφιές του - φαράγγι της Σαµαριάς όσο
και για τις θαυµάσιες παραλίες του.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ
Να χαθείτε στην αριστο-
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κρατική συνοικία του Τοπανά µε τα βενετσιάνικα
κτίρια που σώζονται ακόµη στους στενούς γραφικούς δρόµους γύρω από
το λιµάνι.
Η βόλτα στο ενετικό
λιµάνι. Από το Ναυτικό
Μουσείο µέχρι τα Νεώρια, γνωστή και ως ακτή
Κουντουριώτη, αποτελείται από παλιά αρχοντικά
τα οποία δηµιουργούν
στον επισκέπτη µια αµυδρή αίσθηση Βενετίας,
αφού οι Ενετοί ήταν από
τους κατακτητές που
άφησαν έντονα το στίγµα τους στο νησί.
Ψώνια στη δηµοτική
αγορά. Σήµα κατατεθέν
της καινούργιας πόλης
είναι το εντυπωσιακό κτίριο της αγοράς. Μια τεράστια στοά όπου µπορεί κανείς να βρει νόστιµα κρητικά προϊόντα.
Ακρωτήρι. Για να έχετε
µια πανοραµική άποψη

της πόλης των Χανίων,
αλλά και για να επισκεφτείτε.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Μπάλος: Στη βορειοδυτική άκρη των Χανίων βρίσκεται η χερσόνησος της
Γραµβούσας και ο Μπάλος. Από το λιµάνι του
Καβονισιού στο Καστέλι
ή από την Καλυβιανή µε
βόρεια κατεύθυνση, αποκαλύπτεται η λιµνοθάλασσα του Μπάλου σε
όλες τις αποχρώσεις του
γαλάζιου και του πράσινου. Το τοπίο είναι εξωτικό και θυµίζει περισσότε-

ρο νησί του Ειρηνικού
παρά Ελλάδα. Η περιοχή έχει και µεγάλη οικολογική σηµασία, αφού
έχουν καταγραφεί εξήντα τρία είδη πουλιών
καθώς και σπάνια είδη
αρπακτικών.
Σούγια: Στην παραλία
της Σούγιας θα αποκαλυφθεί µπροστά σας το
Λιβυκό Πέλαγος. Στην
κρυφή παραλία της µπορείτε να πάτε είτε µε τα
πόδια, περνώντας το καταπληκτικό φαράγγι της
Αγίας Ειρήνης-περίπου
τρεισήµισι ώρες πεζοπορία, είτε µε καραβάκι

από την Παλαιοχώρα ή
από τα Σφακιά.
Eλαφονήσι: ∆αντελωτές
παραλίες µε κάτασπρη ψιλή άµµο, σµαραγδένια νερά, αµέτρητες ερηµικές
αµµουδιές κι ένα επιβλητικό µοναστήρι, της Παναγιάς της Χρυσοσκαλίτισσας τους τάφους των Βενιζέλων.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ
Για να απολαύσετε την παλιά πόλη σάς προτείνουµε
µερικά από τα δεκάδες ξενοδοχεία που υπάρχουν:
Αµφορά
(28210 93224)
Casa Delfino
(28210 87400)
Creta Paradise Beach
(28210 61315)
Villa Andromeda
(28210 28300)
Belmondo
(28210 36216)
Porto Veneziano
(28210 27100)

BEACHES
Balos. On the northwest side of Chania are the
Gramvoussas peninsula and Balos. The latter is a lagoon
that spreads from the Kavonissi port to Kasteli and from
Kaliviani to the north and has water the colour of azure
and jade. The nature is exotic, more like an island in the
Pacific than in Greece. The area is of ecological
importance as it is the habitat of more than 63 recorded
families of birds, as well as rare kinds of vultures.
Souyia: Souyia Beach lies in a particular beautiful spot by
the blue Libyan Sea. This hidden beach can be reached
either by walking through the magnificent Agia Eirini
Gorge, which is a three-hour trek, or by boat from
Paleochora Sfakion. Elafonissi: A criss-cross of white,
sandy beaches, azure water and secluded strands of
sands, not to forget the impressive Monastery of the Virgin
Chryssoskalitissas, are its major attractions.

WHERE TO STAY
There is no better way to enjoy the Old City than to stay in
it. Here is a selection of hotels to choose from:
Amphora (28210 93224)
Casa Delfino (28210 87400)
Creta Paradise Beach (28210 61315)
Villa Andromeda (28210 28300)
Belmondo (28210 36216)
Porto Veneziano (28210 27100)
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ΡΕΘΥΜΝΟ
Η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και η δεύτερη πιο
γραφική µετά τα Χανιά. Άλλωστε έχουν πολλά κοινά στοιχεία:αντίστοιχο λιµάνι, αρχιτεκτονική επηρεασµένη από
ενετικά και τουρκικά στοιχεία και βέβαια ενετικό φρούριο.
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του Ρεθύµνου είναι η Φορτέτσα, ένα ενετικό κάστρο που χτίστηκε για να προστατεύσει
την πόλη από πειρατικές επιδροµές.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ
Η Φορτέτσα θεωρείται το µεγαλύτερο ενετικό φρούριο
όλων των εποχών. Απέναντι από την είσοδο του κάστρου
βρίσκεται η παλιά φυλακή που στεγάζει τώρα το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ζωή στην παλιά πόλη βρίσκεται γύρω
από την κρήνη Ριµόντι, στην άκρη ενός πολυσύχναστου
δρόµου γεµάτου µαγαζιά. Είκοσι τρία χιλιόµετρα νοτιονατολικά του Ρεθύµνου βρίσκεται η Μονή Αρκαδίου, γνωστή για το ολοκαύτωµα του 1866 κατά τη διάρκεια της
επανάστασης εναντίον των Τούρκων.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Από τις παραλίες, εκπληκτικές η Πρέβελη, το Φραγκοκάστελο και ο Πλακιάς.
Πρέβελη. Στην Πρέβελη µπορείτε να πάτε από τον Πλακιά µε καΐκι ή οδικώς από τα Λυκόγεια. Ο Κουρταλιώτης
που κυλά µέσα από ένα δάσος από φοίνικες χύνεται στο
Λιβυκό πέλαγος, δηµιουργώντας µια ονειρεµένη παραλία.
Πλακιάς. Ο Πλακιάς αποτελεί ένα από τα αξιολογότερα
τουριστικά θέρετρα της Κρήτης. Η τεράστια σε πλάτος αµµουδιά που υπάρχει στην ανατολική πλευρά του τον κάνει
τόπο ζηλευτό. Εκπληκτικής οµορφιάς είναι και οι παραλίες στα δυτικά του Πλακιά, το ∆αµνόνι, και λίγο ανατολικότερα το Αµµούδι.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ
Fortezza (28310 55551)
Palazzο Rimonti (28310 51289)
Grecotel Rithymna Beach (28310 71002)
Rethymno Mare (28310 71703)
Creta Palace (28310 55181)

through a forest of pine
trees which spreads to
the shore of the Libyan
Sea, creating a
dreamlike beach.
Plakias. Plakias is one
of the most important
tourist resorts of Crete.
Its wide sandy beach,
found on the eastern
side, is much envied.
The beaches of
Damnoni, to the west,
and Ammoudi, to the
east, are also worth a
visit.

Venetian and Turkish
architecture and of course
the Venetian fortress.
The main site in Rethymno
is the Fortetza, a Venetian
fortress built to protect the
city from pirate raids.

WHERE TO STAY
WORTH SEEING

RETHYMNO
This is the third largest
city in Crete and the
most graphic after
Chania. Actually the two
cities share many
common characteristics,
such as the port, the

The Fortetza is
considered the largest
Venetian fortress of all
times. Opposite to its
entrance is the old jail,
which now houses the
Archaeological
Museum. The liveliest part
of the city can be found
around the Rimondi
Rimondi

Fountain, located at the
end of a busy road filled
with shops. About 23km
southeast of Rethymno is
the Arkadios
Monastery, known for
the 1866 holocaust
during the rebellion
against the Turks.

BEACHES
The best beaches are
Preveli, Frangokastelo
and Plakias.
Preveli. You can reach
Preveli by boat from
Plakias or by walking
through Likogeia. The
walk will take you

Fortezza
(28310 55551)
Palazzο Rimonti
(28310 51289)
Grecotel Rithymna
Beach (28310
71002)
Rethymno Mare
(28310 71703)
Creta Palace
(28310 55181)
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HERAKLION
The district of Heraklion is the administrative, commercial
and cultural centre of Crete, boasting two of the island’s
most renowned archaeological sites, those of Knossos and
Phaistos. The Castle or Handakas (Big Trench), the
harbour’s Venetian bastion, the characteristic old mansions
and the popular hangouts to this day attract more tourists
than any other city in Crete. The intense nightlife, the
crowded beaches, the Hersonissos and Agia Pelagia
make up for a unique experience.

ΗΡAΚΛΕΙΟ
Ο νοµός Ηρακλείου
αποτελεί το διοικητικό,
εµπορικό και πολιτιστικό κέντρο του νησιού
καθώς σε αυτόν βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι της Κνωσού
και της Φαιστού. Το
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Κάστρο ή Χάνδακας µε
το ενετικό κάστρο του λιµανιού, τα χαρακτηριστικά
αρχοντόσπιτα και τα πολυσύχναστα στέκια υποδέχεται σήµερα τους περισσότερους τουρίστες από κάθε άλλη πόλη της Κρήτης.
Για έντονη νυχτερινή ζωή
και πολυσύχναστες παραλίες η Χερσόνησος και η
Αγία Πελαγία είναι ξεχωριστή εµπειρία.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ
Το µινωικό ανάκτορο
στην Κνωσό. Να κάνετε
βόλτα στο λιµάνι γύρω
από το θρυλικό Κούλε, το

καλοδιατηρηµένα
νεοκλασικά και
βενετσιάνικα σπίτια. Για
µπάνιο στην
κοσµοπολίτικη Αγία
Πελαγία, στην
Αµµουδάρα και στην
Αµνισό.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕIΝΕΤΕ
κάστρο της πόλης. Να
επισκεφτείτε το
Θραψανό, ένα χωριό µε
µεγάλη αγγειοπλαστική
παράδοση µέχρι και
σήµερα. Αυτό που κάνει
τα κεραµικά από το
Θραψανό ιδιαίτερα είναι
το γεγονός ότι για την

κατασκευή τους
χρησιµοποιείται η τεχνική
που χρησιµοποιούσαν και
οι ίδιοι οι Μίνωες. Τα
χωριά γύρω από το
οροπέδιο του Οµαλού.
Να επισκεφτείτε τις
Αρχάνες, ένα από τα
λίγα χωριά της Κρήτης µε

Candia Maris
(2810 229103)
Astoria Capsis
(2810 343080)
Creta Beach Hotel
(2810 252302)
Grecotel Agapi Beach
(2810 311084)
Atlantis (2810 229103)

WORTH SEEING
The Minoan Palace of Knossos. Take a walk at the city’s
harbour, around its mythical Koules bastion. Visit
Thrapsano, a village famous for its pottery tradition. What
makes the Thrapsano ceramics special is the fact that the
technique used to make them is the same that was used by
the Minoans. The villages around the Omalos
mountain. Visit Archanes, one of the few Cretan villages
that have well-preserved neoclassical and Venetian
houses. For a swim, head to cosmopolitan Agia Pelagia,
Ammoudara and Amniso.

WHERE TO STAY
Candia Maris (2810 229103)
Astoria Capsis (2810 343080)
Creta Beach Hotel (2810 252302)
Grecotel Agapi Beach (2810 311084)
Atlantis (2810 229103)
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HERAKLION
The district of Heraklion is the administrative, commercial
and cultural centre of Crete, boasting two of the island’s
most renowned archaeological sites, those of Knossos and
Phaistos. The Castle or Handakas (Big Trench), the
harbour’s Venetian bastion, the characteristic old mansions
and the popular hangouts to this day attract more tourists
than any other city in Crete. The intense nightlife, the
crowded beaches, the Hersonissos and Agia Pelagia
make up for a unique experience.
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DESTINATION

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η πόλη πρότυπο για την τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη.
Από τη µια η γραφική λίµνη Βουλισµένη
καιτα
ταυπερπολυυπερπολυΒουλισµένη και
τελή ξενοδοχεία της Ελούντας
– στηνπεριοχή
περιοχήείναι
είναιµαζεµέµαζεΕλούντας –στην
µένα
µερικά
από
καλύτερα
resort
Ελλάδας– από
και
να µερικά
από
τατα
καλύτερα
resort
τηςτης
Ελλάδας-και
από
την άλλη
τα άγνωστα
αυθεντικά
ερηµικά
χωριά
της
την άλλη
τα άγνωστα
αυθεντικά
ερηµικά
χωριά
της ΚρήΚρήτης.
της.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ
Το ∆ικταίο Άντρο. Βρίσκεται κοντά στο χωρίο Ψυχρό και
είναι σύµφωνα µε την µυθολογία ο τόπος γέννησης του
θεού ∆ία. Εντυπωσιακή σπηλιά µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες καθώς επίσης και σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα. Το φρούριο Σπιναλόγκα στο νησάκι Καλυδώνα. Ένα
από τα απόρθητα βενετσιάνικα κάστρα της Κρήτης. Να
κάνετε εκδροµή στο διάσηµο οροπέδιο του Λασιθίου
και να επισκεφτείτε την µονή της Κρουσταλλένιας. Να
κολυµπήσετε στις παραλίες στο Καλό Χωριό, στο Ίστρο,
στα Χαβάνια στην Πλάκα και φυσικά στην περιοχή της
Ελούντας.

in Greece– and on the
other some of the most
authentically deserted
villages of Crete.

WORTH SEEING

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ

AGIOS
NIKOLAOS

Κουρήτες (28410 22754)
Minos Beach (28410 22345)
Καληµέρα Κρήτη (28410 71603)
Elounda Beach (28410 41412)
Hermes (28410 28253)
Minos Palace (28410 23801)
Porto Elounda (28410 68012)

Agios Nikolaos is a
model town for tourist
development in Crete.
On the one hand it has
the Voulismeni Lake
and Elounda’s luxurious
resorts – some of the best

The Sanctuary of
Dikteos Zeus. Located
near the village of
Psychro, it is according to
mythology the birthplace
of the god Zeus. It is an
impressive cave with
stalactites and
stalagmites, as well as
important archaeological
finds. The Spinalogga
fortress on the islet of
Kalidona, one of Crete’s

most impregnable
Venetian fortresses.
Organise an excursion to
the famous Lasithi
Mountain and visit the
Kroustallenias monastery.
For a swim, select the
beaches of Kalo Chorio,
Istro, Havania in Plaka

and of course the
Elounda region.

WHERE TO STAY
Kourites
(28410 22754)
Minos Beach
(28410 22345)
Kalimera Kriti

(28410 71603)
Elounda Beach
(28410 41412)
Hermes
(28410 28253)
Minos Palace
(28410 23801)
Porto Elounda
(28410 68012)
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SUMMER
TIME
Ένα fashion παιχνίδι
για δύο, µε γνήσιο στυλ και
προφανείς στόχους.

Φωτογράφος: Χρήστος Πρεντουλής ( EFFEX +)
Styling: Νίκος Ζούλιας, Ελένη Καραπιστόλη
Make Up, Hair: Βασίλης Στρατηγός ( EFFEX+)
Βοηθός Φωτογράφου: Κώστας Σατλάνης ( EFFEX+)
Μοντέλα: Tino, Renta (Ace Models)
Eπιµέλεια Φωτογράφησης : Bαγγέλης Xανιωτάκης
Eυχαριστούµε το ξενοδοχείο Astir Palace για την
παραχώρηση των χώρων του για την φωτογράφηση.

Tino: Πουκάµισο λινό και παντελόνι VALENTINO (Carouzos),
παπούτσια CAR SHOE FOR PRADA (Carouzos).
Renta: Tow, παντελόνι και ζώνη FENDI (Carouzos), πέδιλα χρυσά
JIL SANDER (Carouzos).

Σε αυτή τη σελίδα. Πουκαµίσα βαµβακερή και µαγιώ PRADA (Carouzos). Στην δεξιά σελίδα. Tino: Κοστούµι pinstripe λινό CORNELIANI (Carouzos), ριγέ µεταξωτή
µπλούζα PRADA (Carouzos). Renta: Φόρεµα DONNA KARAN (Carouzos).

Σε αυτή τη σελίδα. Πουκαµίσα βαµβακερή και µαγιώ PRADA (Carouzos). Στην δεξιά σελίδα. Tino: Κοστούµι pinstripe λινό CORNELIANI (Carouzos), ριγέ µεταξωτή
µπλούζα PRADA (Carouzos). Renta: Φόρεµα DONNA KARAN (Carouzos).

Σε αυτή τη σελίδα. Tino: Κοστούµι βαµβακερό χειροποίητο KITON (Carouzos), γραβάτα KITON (Carouzos), πουκάµισο ISAIA (Carouzos). Renta: Tow και µεταξωτή
φούστα VALENTINO (Carouzos). Στην αριστερή σελίδα. Tino: Πουκάµισο λινό και βερµούδα βαµβακερή ZEGNA SPORT (Carouzos). Renta: Κόκκινο midi φόρεµα JIL
SANDER (Carouzos).
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Σε αυτή τη σελίδα. Tino: Πλεκτή βαµβακερή µπλούζα PRADA, λευκό παντελόνι HILTON και παπούτσια CAR SHOE FOR PRADA (Carouzos). Renta: Σακάκι, tow λινό, βερµούδα
και πέλιδα CELINE (Carouzos). Στην δεξιά σελίδα. Tino: Κοστούµι λινό και βαµβάκι PRADA και βαµβακερό πουκάµισο VALENTINO (Carouzos). Renta: Tow και παντελόνι βαµβακερό MICHAEL KORS (Carouzos).

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ CAROUZOS
Αθήνα: Κανάρη 12, τηλ.: 210 3627123-4 Π. Ιωακείµ 14 & Ηροδότου, τηλ.: 210 7245873
Πατησίων 137, τηλ.: 210 8678678 Κυριαζή 19, τηλ.: 210 8010691 Κασσαβέτη 19,
τηλ.: 210 8083991 Σολωµού 4, τηλ.: 210 6778071 Λ. Κηφισίας 240
(Φάρος Ψυχικού), τηλ.:210 6729488-9 Α. Μεταξά 23, τηλ.: 210 8941474
Μύκονος: Τρία Πηγάδια, τηλ.: 22890 25524-5 Θεσσαλονίκη: Τσιµισκή 43, τηλ.: 2310 230181
Ηράκλειο Κρήτης: Πλατεία Ελευθ.Βενιζέλου 13, Λιοντάρια, τηλ.: 2810 286374

Σε αυτή τη σελίδα. Tino: Πλεκτή βαµβακερή µπλούζα PRADA, λευκό παντελόνι HILTON και παπούτσια CAR SHOE FOR PRADA (Carouzos). Renta: Σακάκι, tow λινό, βερµούδα
και πέλιδα CELINE (Carouzos). Στην δεξιά σελίδα. Tino: Κοστούµι λινό και βαµβάκι PRADA και βαµβακερό πουκάµισο VALENTINO (Carouzos). Renta: Tow και παντελόνι βαµβακερό MICHAEL KORS (Carouzos).

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ CAROUZOS
Αθήνα: Κανάρη 12, τηλ.: 210 3627123-4 Π. Ιωακείµ 14 & Ηροδότου, τηλ.: 210 7245873
Πατησίων 137, τηλ.: 210 8678678 Κυριαζή 19, τηλ.: 210 8010691 Κασσαβέτη 19,
τηλ.: 210 8083991 Σολωµού 4, τηλ.: 210 6778071 Λ. Κηφισίας 240
(Φάρος Ψυχικού), τηλ.:210 6729488-9 Α. Μεταξά 23, τηλ.: 210 8941474
Μύκονος: Τρία Πηγάδια, τηλ.: 22890 25524-5 Θεσσαλονίκη: Τσιµισκή 43, τηλ.: 2310 230181
Ηράκλειο Κρήτης: Πλατεία Ελευθ.Βενιζέλου 13, Λιοντάρια, τηλ.: 2810 286374

FLEET MANAGEMENT
INTERVIEW

Η Ι∆ΙΟΚΤΗΣIΑ ΕIΝΑΙ
…«ΝΤΕΜΟΝΤE»
Υπεύθυνος για τη συγκρότηση και τη συνολική διαχείριση των 17.000
αυτοκινήτων της Autohellas-Hertz που τελούν σήµερα υπό καθεστώς
µακροχρόνιας µίσθωσης στην Ελλάδα, κατανεµηµένα σε περίπου 3.000
διαφορετικούς εταιρικούς στόλους, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει
παρακολουθήσει την υπόθεση του operation leasing στην Ελλάδα από την εποχή
ακόµα που το «σύνδροµο της ιδιοκτησίας» ζούσε και βασίλευε και έννοιες όπως
το fleet management υπήρχαν µόνο στα …προχωρηµένα λεξικά.
ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΤΣΙΡΤΣΩΝΗ

>> ∆ηµήτρης Μαγγιώρος,
Αναπληρωτής Γενικός
∆ιευθυντής Autohellas SA

Από το – µοιάζει τόσο µακρινό–
1989, χρονιά που η Hertz πρώτη
εισήγαγε τους πρωτοποριακούς
για τα ελληνικά δεδοµένα θεσµούς της µακροχρόνιας µίσθωσης οχηµάτων και της διαχείρισης εταιρικών στόλων, µέχρι σήµερα έχουν σίγουρα αλλάξει
πολλά. Η κεντρική ιδέα παρ’ όλ’
αυτά παραµένει σταθερή. «Και η
Hertz», όπως επισηµαίνει και ο
Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ηµήτρης Μαγγιώρος,
«συνεχίζει µε επιτυχία να αναλαµβάνει συνολικά και ολοκληρωµένα την ευθύνη της διαχείρισης
εταιρικών στόλων κάθε µεγέθους
και σύνθεσης, απαλλάσσοντας
το διοικητικό µηχανισµό των εταιρειών από οποιαδήποτε έγνοια
και ταλαιπωρία αφορά στα αυτοκίνητά τους».
Έχετε υπολογίσει ποτέ σε πόσο
χρόνο και χρήµα µεταφράζεται
η ευθύνη της διαχείρισης ενός
εταιρικού στόλου του µεγέθους
αυτού της Coca Cola 3Ε, ο
οποίος απαρτίζεται από
850-900 αυτοκίνητα;
Βασικά ελπίζω ότι τη µετάφραση
αυτή την έχει κάνει η εταιρεία που
µας επέλεξε! Αρκεί πάντως να
σκεφτείτε πως ένα αυτοκίνητο
που χρησιµοποιείται ως επαγγελµατικό εργαλείο διανύει κατά µέσον όρο 25-30.000 χιλιόµετρα
ετησίως, πράγµα που σηµαίνει
πως χρειάζεται 3-4 επαφές µε συνεργείο µόνο για τα service. Υπολογίστε επιπλέον κάποια πιθανά
µικρής κλίµακας ατυχήµατα ή κάποιες βλάβες και φυσιολογικές
φθορές, λόγω των οποίων ο χρή-
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στης στερείται του αυτοκινήτου
για κάποιες ηµέρες και χρειάζεται
να ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο για
αντικατάσταση (υπηρεσία που περιλαµβάνεται δωρεάν στο βασικό πακέτο της Hertz), προσθέστε
τις διαδικασίες ασφάλισης όλων
αυτών των οχηµάτων, τις επαφές
και τις απαραίτητες συνεννοήσεις
µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα
τέλη κυκλοφορίας και τη διαχείριση των τιµολογίων των συνεργείων και θα αντιληφθείτε πόσο εξυπηρετικό στην πράξη είναι για την
οποιαδήποτε εταιρεία να αναθέτει τη διαχείριση του στόλου της
στην Hertz και απλώς να παραλαµβάνει ένα –και µόνο!- συγκεντρωτικό τιµολόγιο κάθε µήνα για
όλα της τα αυτοκίνητα.
Υπάρχει, λέτε, εκτός από το
…ψυχολογικό και κοστολογικό
όφελος για µία εταιρεία που
αναθέτει στην Hertz τη διαχείριση του στόλου της;
Όχι µόνο κοστολογικό – είναι ευνόητο πως µία εταιρεία όπως η
Hertz, η οποία κάθε χρόνο αγοράζει κάπου 7.000 καινούργια
αυτοκίνητα και ασφαλίζει περίπου 24.000 απολαµβάνει προνοµιακών τιµών, όρων και εκπτώσεων που κανείς άλλος δεν µπορεί να έχει– αλλά και φορολογικό, µια και το κόστος ενός αυτοκινήτου που χρησιµοποιείται για
επαγγελµατικούς λόγους εκπίπτει
σε ποσοστό 100%. Τα στοιχεία
µάλιστα αποδεικνύουν πως η µακροχρόνια µίσθωση συµφέρει
από κοστολογικής καθαρά άποψης ακόµα και έναν ελεύθερο
επαγγελµατία που δεν φορολο-

γείται µε ποσοστό επί των κερδών του, άρα δεν κερδίζει από
φορολογικής άποψης.
Παρ’ όλ’ αυτά πάντως, φαντάζοµαι πως όταν ξεκινούσατε
την προσπάθεια εισαγωγής του
θεσµού της µακροχρόνιας µίσθωσης στην Ελλάδα, δε θα
ήταν εύκολο να πείσετε τους
υπεύθυνους µιας εταιρείας να
απαγκιστρωθούν από τη νοοτροπία του «δικού µου» αυτοκινήτου.
Προφανώς. Αυτό που προσωπικά αποκαλούσα «σύνδροµο της
ιδιοκτησίας» ήταν ακόµη πολύ
βαθιά ριζωµένο. Είναι ενδεικτικό
πως όταν ξεκινήσαµε τη διαχείριση στόλου (fleet management)
στην Ελλάδα, περίπου το 90%
των πελατών µας ζητούσε να υπογράψει συµβόλαια που να προβλέπουν δικαίωµα εξαγοράς στο
τέλος της µίσθωσης. Με τη συµπλήρωση όµως των τριών ή των
πέντε χρόνων της µίσθωσης (βάσει του ισχύοντος νόµου δεν επιτρέπεται να µισθώσουµε αυτοκίνητο ηλικίας µεγαλύτερης των έξι
ετών) βρέθηκαν στην πράξη αντιµέτωποι µε το µεγάλο πρόβληµα
της µεταπώλησης. Υποχρεώθηκαν, µε άλλα λόγια, να µπουν σε
µία διαδικασία διαδοχικών µεταβιβάσεων του αυτοκινήτου -από
την Hertz προς αυτούς και από
αυτούς προς κάποιους τρίτουςνα καταβάλλουν ΦΠΑ, να κάνουν εγγραφές στα εταιρικά πάγια, να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας και να εµπλακούν σε µία
σειρά φορολογικές διαδικασίες
που είχαν µόνο κόστος και όλα

>> Oι νέες
σύγχρονες
εγκαταστάσεις
της Hertz στη
Pόδο και ...

αυτά απλά για να …µισθώσουν
στη συνέχεια ένα άλλο αυτοκίνητο που χρειάζονταν για τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες.
Το αποτέλεσµα ήταν σήµερα τα
ποσοστά να έχουν αντιστραφεί
και µόλις το 10% των πελατών
µας να ζητά συµβόλαια µε δικαίωµα εξαγοράς.
Πόσα µακροχρόνια µισθωµένα
αυτοκίνητα υπολογίζετε πως κυκλοφορούν σήµερα;
Περίπου 60.000 επί ενός συνόλου 130.000 εταιρικών αυτοκινήτων. Από τις νέες όµως ταξινοµήσεις, προκύπτει πως περίπου 3
στα 4 καινούργια εταιρικά αυτοκίνητα είναι πλέον µακροχρόνια µισθωµένα. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο πως αυτή τη στιγµή στην
Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 45 εταιρείες µακροχρόνιας µίσθωσης πρώτη ανάµεσά
τους και µε διαφορά σε ό,τι αφορά στο µερίδιο αγοράς είναι φυσικά η Hertz.
Ποια θα λέγατε πως είναι τα
βασικά στοιχεία που δικαιολογούν την ηγετική αυτή θέση της
Hertz στην αγορά;
Προφανώς το ισχυρό brand
name και η φήµη που ως εταιρεία
είχαµε αποκτήσει δραστηριοποιούµενοι σε τοµείς όπως οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων αποτέλεσαν
µία ισχυρή βάση. Από εκεί και πέρα, στον τοµέα της µακροχρόνιας µίσθωσης ειδικότερα, η
Hertz έχει όλα αυτά τα χρόνια εισάγει και καθιερώσει µία πλήρη
σειρά καινοτόµων προϊόντων και
υπηρεσιών. Πρώτοι ενσωµατώσαµε στο βασικό πακέτο των παροχών µας την οδική βοήθεια και
την κάρτα καυσίµων, πρώτοι οργανώσαµε το σύστηµα sale lease
back, το οποίο επιτρέπει σε κάποιον πελάτη µας να µας µεταβιβάσει ένα ελαφρώς µεταχειρισµένο αυτοκίνητο – ηλικίας τριών
ή έξι µηνών– και να µισθώσει ένα
καινούργιο δικό µας. Πρώτοι δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα που

αποκαλούµε lease saver, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον πελάτη µας να αποκτήσει
µε ιδιαίτερα χαµηλό µίσθωµα
ένα ελαφρώς µεταχειρισµένο αυτοκίνητο –ηλικίας 3-4 µηνώνπρώτοι δώσαµε τη δυνατότητα
στους πελάτες µας να κλείσουν
µέσω Internet ραντεβού για
service µε το συνεργείο τους ή
να αλλάξουν κάποια στοιχεία
της µίσθωσης. Παράλληλα µε
όλα τα παραπάνω διενεργούµε
τακτικούς και συνεχείς ελέγχους
ποιότητας, επενδύουµε χρόνο,
χρήµα και προσπάθεια στην οργάνωση του after sales service
και του back office µας, το οποίο
σήµερα απασχολεί 24 ειδικευµένα άτοµα, οργανώνουµε εκπαιδευτικά σεµινάρια ακόµα και για
τις reception των συνεργείων,
στα οποία οι πελάτες µας απευθύνονται για τα service ή τις επισκευές των αυτοκινήτων τους.
Σε ποιο βαθµό ο πελάτης έχει
λόγοι για τον τύπο του αυτοκινήτου που θα µισθώσει ή για
τη σύνθεση του εταιρικού στόλου του;
Η επιλογή ανήκει κατά 100%
στον πελάτη. Οποιοδήποτε αυτοκίνητο και αν θέλει, εµείς µπορούµε να του το προµηθεύσουµε
µε προνοµιακούς όρους και τιµές. Συνήθως, βέβαια, κάθε εταιρεία –ιδιαίτερα οι θυγατρικές πολυεθνικών, οι οποίες κατά κανόνα είναι πιο στέρεα συγκροτηµένες- έχει ένα ορισµένο πλαφόν
για κάθε κατηγορία στελεχών,
προϋπολογίζοντας τι µπορεί να
πληρώσει.
Πόσοι τύποι αυτοκινήτων περιλαµβάνονται σε έναν µέσο
εταιρικό στόλο; Σε ποια επίπεδα management αντιστοιχούν;
Ένας µεσαίου µεγέθους στόλος
100 αυτοκινήτων συνήθως περιλαµβάνει τέσσερα επίπεδα. Αυτό
του Γενικού ∆ιευθυντή, όπου
στην πραγµατικότητα µπορεί να
επιλεγεί σχεδόν οποιοδήποτε µο-

ντέλο υψηλού πρεστίζ, αυτό των
first line managers, το επίπεδο
των area managers ή supervisor
και το επίπεδο των πωλητών,
όπου συνήθως υπάρχει ένα µοντέλο για όλους.
Ποια είναι η πιο ακραία απαίτηση που έχετε ακούσει;
∆εν υπάρχουν ακραίες απαιτήσεις, όλες είναι το ίδιο σεβαστές. Αν µιλάµε πάντως για περίεργα ή µοναδικά αυτοκίνητα,
θα σας αναφέρω πως έχουµε µεταξύ άλλων µισθώσει τεθωρακισµένα αυτοκίνητα αξίας 350400.000 ευρώ. Έχουµε επίσης
µισθώσει αρκετά σπορ αυτοκίνητα –Ferrari, Lamborghini ή
Cayenne- καθώς και περίπου
100 από τα 324 αυτοκίνητα των
Ελλήνων βουλευτών και ευρωβουλευτών.
Θα µπορούσε κανείς να υποθέσει πως το γεγονός ότι η
Hertz ανήκει στον Όµιλο Βασιλάκη, στον οποίον µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται και οι
αντιπροσωπείες της Opel, της
Ford, της Seat και της Saab
σας εξασφαλίζει προνοµιακές
σχέσεις µε αυτές;
Και όµως δεν είναι έτσι. Στην
πραγµατικότητα – και µολονότι οι
εταιρείες που αναφέρατε έχουν
ορισµένα πολύ επιτυχηµένα
εµπορικά µοντέλα– το ποσοστό
των αυτοκινήτων του στόλου µας
που προέρχεται από τις εταιρείες
του Οµίλου δεν ξεπερνά το 3233%. Είναι, βλέπετε, τέτοιο το µέγεθος της Hertz, που αυτοδίκαια
την καθιστά major big dealer για
το σύνολο της αγοράς. Πολλές
φορές επίσης συµβαίνει ένας εισαγωγέας να επιθυµεί – σε µία
συγκεκριµένη στιγµή για τους δικούς του λόγους– να προωθήσει
ένα συγκεκριµένο µοντέλο. Μας
το προσφέρει, λοιπόν, µε special
discount, το οποίο στη συνέχεια,
αποτυπώνεται και στο µίσθωµα
που ζητάµε από τον δικό µας πελάτη.

Μπορεί ένας πελάτης σας να
ταξιδέψει µε το µισθωµένο αυτοκίνητό του εκτός συνόρων;
Φυσικά. Το µόνο που χρειάζεται
είναι να µας το δηλώσει εκ των
προτέρων ώστε να του προµηθεύσουµε την αποκαλούµενη
«πράσινη κάρτα» αλλά και µία
επιστολή που θα δηλώνει επισήµως πως το αυτοκίνητο είναι µισθωµένο ώστε να µην έχει κανένα πρόβληµα σε ενδεχόµενο τελωνειακό έλεγχο.
Έχοντας –ως εταιρεία-µέλος του
Συνδέσµου Ενοικιαζοµένων Αυτοκινήτων αλλά και εσείς προσωπικά- παρακολουθήσει από
κοντά την εξέλιξη της αγοράς
του operation leasing αλλά και
της νοµοθεσίας που το διέπει,
θα λέγατε πως ως χώρα βρισκόµαστε σε καλό σηµείο σε
σχέση µε τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη;
Υπάρχουν δυστυχώς ακόµη κάποιες απαγορεύσεις που λειτουργούν ανασταλτικά για τον κλάδο
-απαγορεύεται, για παράδειγµα,
η ενοικίαση αυτοκινήτου µε σοφέρ ή η βραχυχρόνια µίσθωση
βαν. Από την άλλη, έχουµε την αίσθηση πως η δυνατότητα που ως
κλάδος δίνουµε στις εταιρείες να
ανανεώσουν τον µεταφορικό
τους στόλο θα µπορούσε να έχει
ουσιαστικά συναλλαγµατικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη,
άρα θα δικαιούµασταν µιας διαφορετικής φορολογικής µεταχείρισης θα µπορούσε, για παράδειγµα, να µας επιστρέφεται µέρος ή ολόκληρο το ΦΠΑ σε περίπτωση που το αυτοκίνητο επανεξαχθεί στο εξωτερικό. Γενικά
µιλώντας θα έλεγα πως δεν έχει
γίνει ακόµη συνείδηση στην Πολιτεία πως ο κλάδος του leasing
– βραχυχρόνιου και µακροχρόνιου– είναι ένας δυνητικά προσοδοφόρος κλάδος, που µπορεί να
αποδώσει σηµαντικά συναλλαγµατικά οφέλη αλλά και να συµβάλλει στην αντιµετώπιση της
ανεργίας.
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ΜΕ ΤΟ...
ΜAΤΙ ΤΟΥ ΠΕΛAΤΗ
« Έχουµε υπολογίσει πως αναθέτοντας τη διαχείριση του εταιρικού µας
στόλου στην Hertz επιτυγχάνουµε εξοικονόµηση των εξόδων που αφορούν
στα αυτοκίνητά µας σε ποσοστό περίπου 15%» υποστηρίζει ο ∆ιευθυντής
Λειτουργιών και Εµπορικού του φαρµακευτικού κολοσσού Janssen-Cilag
ΝIΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕA∆ΗΣ, που εδώ και εννέα περίπου χρόνια συνεργάζεται
συστηµατικά µε την Hertz στον τοµέα του fleet management.
ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΤΣΙΡΤΣΩΝΗ

Πόσα αυτοκίνητα απαρτίζουν
τον εταιρικό στόλο της
Janssen-Cilag σήµερα;
Πώς θα αξιολογούσατε
το management τους από
την Hertz;
Αυτή τη στιγµή ο στόλος των
αυτοκινήτων που ως εταιρεία
χρησιµοποιούµε περιλαµβάνει
περίπου 200 αυτοκίνητα και το
management τους το έχει εξ
ολοκλήρου αναλάβει η Hertz.
Με µία λέξη θα χαρακτήριζα
πολύ καλό το επίπεδο της
συνεργασίας και της
εξυπηρέτησής µας. Είναι πολύ
σηµαντικό για µία εταιρεία του
µεγέθους του δικού µας να µην
έχει την υποχρέωση να
ασχοληθεί µε την
παρακολούθηση κάθε
αυτοκινήτου ξεχωριστά και του
στόλου στο σύνολό του, να µην
έχει να νοιαστεί για το αν το
αυτοκίνητο χάλασε ή φτιάχτηκε
στην ώρα του. Και φυσικά
εξίσου σηµαντικά είναι και τα
οικονοµικά ή φορολογικά µας
οφέλη από τη µακροχρόνια
µίσθωση. Στην πραγµατικότητα
από το 1997 οπότε και
ξεκινήσαµε το operation leasing
µε την Hertz, δεν το
ξανασκεφτήκαµε ποτέ.
Πόσο µεγάλη σηµασία είχε
για την επιλογή σας εκείνη το
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brand name και η ιστορία της
Hertz;
Προφανώς γνωρίζαµε την Hertz
ως µία µεγάλη και αξιόπιστη
εταιρεία rent a car. Γνωρίζαµε
επίσης το µέγεθος και τη
δυναµική του Οµίλου Βασιλάκη,
που την αντιπροσωπεύει στην
Ελλάδα και επιπλέον είχαµε –ως

Κάναµε όµως τη δική µας
έρευνα, συγκεντρώσαµε
προσφορές και µελετήσαµε το
θέµα και καταλήξαµε στο
συµπέρασµα πως η Hertz ήταν η
πλέον ενδεδειγµένη επιλογή. Η
εµπειρία εννέα σχεδόν ετών
συνεργασίας –και ενώ έχουµε
ήδη συµπληρώσει δύο

στόλος της Janssen-Cilag;
Αυτή τη στιγµή διαθέτουµε
αυτοκίνητα πέντε διαφορετικών
κατηγοριών κυβισµού. Υπάρχει το
αυτοκίνητο του Γενικού
∆ιευθυντή, τα αυτοκίνητα των
∆ιευθυντών Τµηµάτων και µελών
του ∆Σ, τα αυτοκίνητα των
Προϊσταµένων, των µεσαίων
στελεχών και εκείνα των πωλητών
τα οποία και καταπονούνται
περισσότερο διανύοντας τα
περισσότερα χιλιόµετρα.
Πόσο διαδεδοµένο είναι ως
έννοια το fleet management
στις εταιρείες του κλάδου σας;
∆εδοµένου πως πολλές από τις
φαρµακευτικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα έχουν στενούς δεσµούς
µε εταιρείες χωρών, όπου το
fleet management είναι
ιδιαίτερα δηµοφιλές, θα έλεγα
πως σε ένα µεγάλο και διαρκώς
αυξανόµενο ποσοστό οι στόλοι
οχηµάτων των φαρµακευτικών
εταιρειών στην Ελλάδα
προέρχονται από µακροχρόνια
µίσθωση.

θυγατρική πολυεθνικής που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδαλάβει και τις σχετικές
συµβουλές από την µητέρα
εταιρεία όπως εξετάσουµε και
αυτού του τύπου τη λύση για το
ζήτηµα του fleet management.

τετραετείς κύκλους leasing και
πάµε πλέον για τον τρίτοεπιβεβαιώνει πως είχαµε δίκιο.
Πόσους διαφορετικούς
τύπους αυτοκινήτων
περιλαµβάνει ο εταιρικός

Εσείς τι αυτοκίνητο οδηγείτε;
Ένα Saab 9.5 µακροχρόνια
µισθωµένο από την Hertz. Και
είµαι απόλυτα ευχαριστηµένος
και από αυτό και από τη
συνεργασία µου µαζί της.
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Αυτή τη στιγµή διαθέτουµε
αυτοκίνητα πέντε διαφορετικών
κατηγοριών κυβισµού. Υπάρχει το
αυτοκίνητο του Γενικού
∆ιευθυντή, τα αυτοκίνητα των
∆ιευθυντών Τµηµάτων και µελών
του ∆Σ, τα αυτοκίνητα των
Προϊσταµένων, των µεσαίων
στελεχών και εκείνα των πωλητών
τα οποία και καταπονούνται
περισσότερο διανύοντας τα
περισσότερα χιλιόµετρα.
Πόσο διαδεδοµένο είναι ως
έννοια το fleet management
στις εταιρείες του κλάδου σας;
∆εδοµένου πως πολλές από τις
φαρµακευτικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα έχουν στενούς δεσµούς
µε εταιρείες χωρών, όπου το
fleet management είναι
ιδιαίτερα δηµοφιλές, θα έλεγα
πως σε ένα µεγάλο και διαρκώς
αυξανόµενο ποσοστό οι στόλοι
οχηµάτων των φαρµακευτικών
εταιρειών στην Ελλάδα
προέρχονται από µακροχρόνια
µίσθωση.

θυγατρική πολυεθνικής που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδαλάβει και τις σχετικές
συµβουλές από την µητέρα
εταιρεία όπως εξετάσουµε και
αυτού του τύπου τη λύση για το
ζήτηµα του fleet management.

τετραετείς κύκλους leasing και
πάµε πλέον για τον τρίτοεπιβεβαιώνει πως είχαµε δίκιο.
Πόσους διαφορετικούς
τύπους αυτοκινήτων
περιλαµβάνει ο εταιρικός

Εσείς τι αυτοκίνητο οδηγείτε;
Ένα Saab 9.5 µακροχρόνια
µισθωµένο από την Hertz. Και
είµαι απόλυτα ευχαριστηµένος
και από αυτό και από τη
συνεργασία µου µαζί της.

FLEET MANAGEMENT
ΝEΑ ΜΟΝΤEΛΑ

SAAB 9-7X
TO ΠΡΩΤΟ SUV THΣ SAAB
SAAB, εισέρχεται δυναµικά στην κατηγορία των πολυτελών
SUV, λανσάροντας
στην ελληνική αγορά το νέο
SΑΑΒ 9-7X, σε δύο εκδόσεις κινητήρων: των 5,3 λίτρων, και των
4,2 λίτρων.Το 9-7X, θα διαθέτει
πλούσιο εξοπλισµό, σύστηµα µόνιµης τετρακίνησης, διαφορικό
περιορισµένης ολίσθησης και
αερανάρτηση. Mε τιµές ανταγωνιστικές για την κατηγορία του, το
νέο SAAB 9-7X θα ξεκινήσει τη
διάθεση του στην ελληνική αγορά από το Σεπτέµβριο 2005.
Στο πλαίσιο ενός επιθετικού και
απαράµιλλου προγράµµατος
προϊοντικής εξέλιξης, η Saab
λανσάρει το πρώτο της SUV, το
νέο 9-7X. Επεκτείνοντας την
προϊοντική γκάµα της σε τέσσερις σειρές µοντέλων, η Saab
στοχεύει τώρα σε ένα από τα ταχύτατα αναπτυσσόµενα τµήµατα
της αγοράς στη Β. Αµερική. Οι
πωλήσεις στην κατηγορία µεσαίων πολυτελών SUV αυξήθηκαν
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από περίπου 50.000 οχήµατα
το χρόνο το 1997 σε πάνω από
483.000 το 2004. Μέχρι το
2010, οι ετήσιες πωλήσεις σ’
αυτό το τµήµα αγοράς αναµένεται να φτάσουν στις 850.000
µονάδες. Το νέο 9-7X θα λανσάρει τα µοναδικά χαρακτηριστικά
της Saab σ’ αυτή την αναπτυσσόµενη κατηγορία, µεταξύ των
οποίων ένα προηγµένο στυλ εξωτερικού και εσωτερικού, υψηλή
αισθητική, ασφάλεια & ποιότητα,
αναρτήσεις ρυθµισµένες για
σπορ και απολαυστικές επιδόσεις και ένα διακόπτη ανάφλεξης στην κεντρική κονσόλα πίσω
από τον επιλογέα ταχυτήτων.
Απόλυτα εναρµονισµένο µε τα
υπόλοιπα µοντέλα της γκάµας
της Saab, θα προσελκύσει
όσους αναζητούν µία δυναµική
οδηγική εµπειρία σε συνδυασµό
µε την πολυµορφικότητα ενός
SUV. Το Saab 9-7X Linear προσφέρεται στάνταρ µε έναν αναβαθµισµένο εν σειρά, εξακύλινδρο κινητήρα 4.2L που αποδίδει

290 ίππους (217 kw) και ροπή
277 lb.-ft. (375 Nm). Ο στάνταρ
εξοπλισµός περιλαµβάνει επίσης
σύστηµα ελέγχου ευστάθειας
οχήµατος, δερµάτινα καθίσµατα,
ζάντες αλουµινίου 18 ιντσών,
πλευρικούς αερόσακους τύπου
κουρτίνας, κίνηση σε όλους τους
τροχούς (AWD) και ένα σύστηµα ήχου Bose 275 watt µε έξι
ηχεία και εξάδισκο CD change,
ηλεκτρική ηλιοροφή, σύστηµα
πλοήγησης και σύστηµα πίσω
καθισµάτων µε DVD. Το V-8
µοντέλο διαθέτει κινητήρα 5.3L
µε τεχνολογία οικονοµίας καυσίµου Displacement on Demand,
προβολείς xenon, σύστηµα πλύσης προβολέων και ρυθµιζόµενα
πεντάλ.
ΕΙΚOΝΑ ∆ΙAΧΥΤΗΣ
ΦΙΝEΤΣΑΣ
«Η σχεδίαση εξωτερικού και
εσωτερικού του Saab 9-7X εναρµονίζονται µε τη δυναµική οδική
συµπεριφορά του οχήµατος,
αποπνέοντας τη σπορ φινέτσα

ενός Saab αντί του άγριου χαρακτήρα ενός παραδοσιακού SUV»
δήλωσε ο ανώτερος σχεδιαστής
της SAAB Simon Padian. «Για παράδειγµα, το εσωτερικό περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά στοιχεία
της αισθητικής Saab, όπως τους
γνώριµους αεραγωγούς, τις διάσηµες ποτηρηθήκες του Saab 95, και ένα διακόπτη ανάφλεξης
στην κεντρική κονσόλα». Το 9-7X
αντανακλά το σπορ και λειτουργικό χαρακτήρα της µάρκας
Saab σε όλη την έκταση της εξωτερικής του σχεδίασης. Βασικά
γνωρίσµατα όπως η µάσκα-ταυτότητα της Saab µε τις τρεις θυρίδες, τα πίσω φινιστρίνια που
οπτικά αγκαλιάζουν τις κολόνες
D και οι χαρακτηριστικές ζάντες
αποκαλύπτουν την κληρονοµιά
του 9-7X ακόµα και από απόσταση. Γενικά, το Saab 9-7X διαθέτει µία λεία, αεροδυναµική,
σπορ εµφάνιση µε άριστες αναλογίες λόγω µικρής απόστασης
από το έδαφος σε συνδυασµό
µε τους στάνταρ τροχούς 18

ιντσών. Το προφίλ του 9-7X είναι
καθαρό και χωρίς οπτικές ασυνέχειες, εξογκώµατα προφυλακτήρων ή προεξέχοντα σχήµατα. Τα
κάθετα πίσω φανάρια µε τους
ακρυλικούς φακούς φέρουν ειδικά σχεδιασµένα πολυεδρικά κάτοπτρα για ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσµα υψηλής ακρίβειας και ποιότητας. Το εσωτερικό
του Saab 9-7X είναι εµπνευσµένο από cockpit και χρησιµοποιεί
υλικά και φινίρισµα υψηλής ποιότητας. Ο νέος κεντρικός πίνακας
οργάνων και τα χειριστήρια είναι
ελαφρώς κεκλιµένα προς τον
οδηγό και υιοθετούν σχεδιαστικά στοιχεία και σχήµατα που
αποτελούν σήµα κατατεθέν της
µάρκας Saab.
ΕΠΙ∆OΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠAΖΟΥΝ
ΤΟΝ Ο∆ΗΓO
Όπως όλα τα µοντέλα Saab, το
9-7X σχεδιάστηκε µε γνώµονα
τις απαιτήσεις του οδηγού. Για να
προσφέρει µία άνετη, άριστα

ελεγχόµενη και άµεσης απόκρισης οδική συµπεριφορά, το
Saab 9-7X χρησιµοποιεί άριστα
ρυθµισµένη εµπρόσθια ανάρτηση µε διπλά ψαλίδια και ελατήρια και µία ηλεκτρονικά ελεγχόµενη αερανάρτηση πέντε συνδέσµων πίσω. Το Saab 9-7X δηµιουργήθηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών, έχοντας µικρή απόσταση από το έδαφος, σφιχτές
εµπρός και πίσω αναρτήσεις, µία
µεγάλης διαµέτρου εµπρός αντιστρεπτική δοκό και στιβαρά σάιλεντµπλοκ στους πάνω βραχίονες ελέγχου πίσω. Όλα τα αµορτισέρ έχουν ρυθµιστεί για να επιτυγχάνουν σταθερό έλεγχο αµαξώµατος για ασφαλή οδική συµπεριφορά. Τα ελαστικά υψηλών
επιδόσεων all-season
P255/55R18 σχεδιάστηκαν ειδικά από την Dunlop για άριστη
πρόσφυση. Η γρήγορη και ενισχυµένη κρεµαγιέρα µε λόγο
υποπολλαπλασιασµού 18.5:1,
σχεδιάστηκε µε στόχο την πιο

άµεση απόκριση και τη µεγαλύτερη ακρίβεια. Το ίδιο το τιµόνι είναι ρυθµισµένο για έξοχη αίσθηση και οµαλή λειτουργία στη θέση γύρω από το κέντρο. Το
εµπρός τµήµα του πλαισίου φέρει ενισχύσεις για πιο άµεση
απόκριση και ακρίβεια τιµονιού.
Το Saab 9-7X διαθέτει στάνταρ,
προηγµένη αυτόµατη κίνηση σε
όλους τους τροχούς AWD. Η
πρόσφυση και η ακρίβεια της
οδικής συµπεριφοράς ενισχύονται περαιτέρω από ένα στάνταρ
πίσω διαφορικό περιορισµένης
ολίσθησης. Τα φρένα είναι τέσσερις µεγάλοι αεριζόµενοι δίσκοι, µε εµπρός αλουµινένιες
δαγκάνες δύο εµβόλων και ABS
σε όλους τους τροχούς.
KΙΝΗΤHΡΕΣ
Οι πελάτες µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο αλουµινένιων
κινητήρων, που συνδυάζονται µε
στάνταρ, ηλεκτρονικά ελεγχόµενο τετρατάχυτο αυτόµατο κιβώτιο. Ο εν σειρά εξακύλινδρος

4.2L, που ψηφίστηκε ένας από
τους «10 Καλύτερους Κινητήρες» από το Περιοδικό Ward,
αποδίδει 290 hp (217 kw) και
ροπή 277 lb.-ft. (375 Nm). Ο
5.3L V-8 παράγει 300 hp (224
kW) και ροπή 330 lb.-ft. (447
Nm), και ενσωµατώνει την τεχνολογία οικονοµίας καυσίµου
Displacement on Demand
(DOD). Η τεχνολογία DOD επιτυγχάνει αύξηση της οικονοµίας
καυσίµου µέχρι 8% σε ορισµένες οδηγικές συνθήκες, µε µείωση του αριθµού των ενεργών κυλίνδρων. Ένας προηγµένος εγκέφαλος κινητήρα νέας γενιάς, καθορίζει πότε απενεργοποιούνται
οι κύλινδροι, επιτρέποντας στον
κινητήρα να διατηρεί την ταχύτητα του οχήµατος σε συνθήκες
όπως οδήγηση στον αυτοκινητόδροµο. Όταν οι κύλινδροι είναι
απενεργοποιηµένοι, ο κινητήρας
λειτουργεί αποτελεσµατικά σαν
τετρακύλινδρος, µε τους υπόλοιπους κυλίνδρους να µην συµµετέχουν στη σειρά ανάφλεξης. Ο
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SAAB 9-7X
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στην ελληνική αγορά το νέο
SΑΑΒ 9-7X, σε δύο εκδόσεις κινητήρων: των 5,3 λίτρων, και των
4,2 λίτρων.Το 9-7X, θα διαθέτει
πλούσιο εξοπλισµό, σύστηµα µόνιµης τετρακίνησης, διαφορικό
περιορισµένης ολίσθησης και
αερανάρτηση. Mε τιµές ανταγωνιστικές για την κατηγορία του, το
νέο SAAB 9-7X θα ξεκινήσει τη
διάθεση του στην ελληνική αγορά από το Σεπτέµβριο 2005.
Στο πλαίσιο ενός επιθετικού και
απαράµιλλου προγράµµατος
προϊοντικής εξέλιξης, η Saab
λανσάρει το πρώτο της SUV, το
νέο 9-7X. Επεκτείνοντας την
προϊοντική γκάµα της σε τέσσερις σειρές µοντέλων, η Saab
στοχεύει τώρα σε ένα από τα ταχύτατα αναπτυσσόµενα τµήµατα
της αγοράς στη Β. Αµερική. Οι
πωλήσεις στην κατηγορία µεσαίων πολυτελών SUV αυξήθηκαν
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από περίπου 50.000 οχήµατα
το χρόνο το 1997 σε πάνω από
483.000 το 2004. Μέχρι το
2010, οι ετήσιες πωλήσεις σ’
αυτό το τµήµα αγοράς αναµένεται να φτάσουν στις 850.000
µονάδες. Το νέο 9-7X θα λανσάρει τα µοναδικά χαρακτηριστικά
της Saab σ’ αυτή την αναπτυσσόµενη κατηγορία, µεταξύ των
οποίων ένα προηγµένο στυλ εξωτερικού και εσωτερικού, υψηλή
αισθητική, ασφάλεια & ποιότητα,
αναρτήσεις ρυθµισµένες για
σπορ και απολαυστικές επιδόσεις και ένα διακόπτη ανάφλεξης στην κεντρική κονσόλα πίσω
από τον επιλογέα ταχυτήτων.
Απόλυτα εναρµονισµένο µε τα
υπόλοιπα µοντέλα της γκάµας
της Saab, θα προσελκύσει
όσους αναζητούν µία δυναµική
οδηγική εµπειρία σε συνδυασµό
µε την πολυµορφικότητα ενός
SUV. Το Saab 9-7X Linear προσφέρεται στάνταρ µε έναν αναβαθµισµένο εν σειρά, εξακύλινδρο κινητήρα 4.2L που αποδίδει

290 ίππους (217 kw) και ροπή
277 lb.-ft. (375 Nm). Ο στάνταρ
εξοπλισµός περιλαµβάνει επίσης
σύστηµα ελέγχου ευστάθειας
οχήµατος, δερµάτινα καθίσµατα,
ζάντες αλουµινίου 18 ιντσών,
πλευρικούς αερόσακους τύπου
κουρτίνας, κίνηση σε όλους τους
τροχούς (AWD) και ένα σύστηµα ήχου Bose 275 watt µε έξι
ηχεία και εξάδισκο CD change,
ηλεκτρική ηλιοροφή, σύστηµα
πλοήγησης και σύστηµα πίσω
καθισµάτων µε DVD. Το V-8
µοντέλο διαθέτει κινητήρα 5.3L
µε τεχνολογία οικονοµίας καυσίµου Displacement on Demand,
προβολείς xenon, σύστηµα πλύσης προβολέων και ρυθµιζόµενα
πεντάλ.
ΕΙΚOΝΑ ∆ΙAΧΥΤΗΣ
ΦΙΝEΤΣΑΣ
«Η σχεδίαση εξωτερικού και
εσωτερικού του Saab 9-7X εναρµονίζονται µε τη δυναµική οδική
συµπεριφορά του οχήµατος,
αποπνέοντας τη σπορ φινέτσα

ενός Saab αντί του άγριου χαρακτήρα ενός παραδοσιακού SUV»
δήλωσε ο ανώτερος σχεδιαστής
της SAAB Simon Padian. «Για παράδειγµα, το εσωτερικό περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά στοιχεία
της αισθητικής Saab, όπως τους
γνώριµους αεραγωγούς, τις διάσηµες ποτηρηθήκες του Saab 95, και ένα διακόπτη ανάφλεξης
στην κεντρική κονσόλα». Το 9-7X
αντανακλά το σπορ και λειτουργικό χαρακτήρα της µάρκας
Saab σε όλη την έκταση της εξωτερικής του σχεδίασης. Βασικά
γνωρίσµατα όπως η µάσκα-ταυτότητα της Saab µε τις τρεις θυρίδες, τα πίσω φινιστρίνια που
οπτικά αγκαλιάζουν τις κολόνες
D και οι χαρακτηριστικές ζάντες
αποκαλύπτουν την κληρονοµιά
του 9-7X ακόµα και από απόσταση. Γενικά, το Saab 9-7X διαθέτει µία λεία, αεροδυναµική,
σπορ εµφάνιση µε άριστες αναλογίες λόγω µικρής απόστασης
από το έδαφος σε συνδυασµό
µε τους στάνταρ τροχούς 18

ιντσών. Το προφίλ του 9-7X είναι
καθαρό και χωρίς οπτικές ασυνέχειες, εξογκώµατα προφυλακτήρων ή προεξέχοντα σχήµατα. Τα
κάθετα πίσω φανάρια µε τους
ακρυλικούς φακούς φέρουν ειδικά σχεδιασµένα πολυεδρικά κάτοπτρα για ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσµα υψηλής ακρίβειας και ποιότητας. Το εσωτερικό
του Saab 9-7X είναι εµπνευσµένο από cockpit και χρησιµοποιεί
υλικά και φινίρισµα υψηλής ποιότητας. Ο νέος κεντρικός πίνακας
οργάνων και τα χειριστήρια είναι
ελαφρώς κεκλιµένα προς τον
οδηγό και υιοθετούν σχεδιαστικά στοιχεία και σχήµατα που
αποτελούν σήµα κατατεθέν της
µάρκας Saab.
ΕΠΙ∆OΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠAΖΟΥΝ
ΤΟΝ Ο∆ΗΓO
Όπως όλα τα µοντέλα Saab, το
9-7X σχεδιάστηκε µε γνώµονα
τις απαιτήσεις του οδηγού. Για να
προσφέρει µία άνετη, άριστα

ελεγχόµενη και άµεσης απόκρισης οδική συµπεριφορά, το
Saab 9-7X χρησιµοποιεί άριστα
ρυθµισµένη εµπρόσθια ανάρτηση µε διπλά ψαλίδια και ελατήρια και µία ηλεκτρονικά ελεγχόµενη αερανάρτηση πέντε συνδέσµων πίσω. Το Saab 9-7X δηµιουργήθηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών, έχοντας µικρή απόσταση από το έδαφος, σφιχτές
εµπρός και πίσω αναρτήσεις, µία
µεγάλης διαµέτρου εµπρός αντιστρεπτική δοκό και στιβαρά σάιλεντµπλοκ στους πάνω βραχίονες ελέγχου πίσω. Όλα τα αµορτισέρ έχουν ρυθµιστεί για να επιτυγχάνουν σταθερό έλεγχο αµαξώµατος για ασφαλή οδική συµπεριφορά. Τα ελαστικά υψηλών
επιδόσεων all-season
P255/55R18 σχεδιάστηκαν ειδικά από την Dunlop για άριστη
πρόσφυση. Η γρήγορη και ενισχυµένη κρεµαγιέρα µε λόγο
υποπολλαπλασιασµού 18.5:1,
σχεδιάστηκε µε στόχο την πιο

άµεση απόκριση και τη µεγαλύτερη ακρίβεια. Το ίδιο το τιµόνι είναι ρυθµισµένο για έξοχη αίσθηση και οµαλή λειτουργία στη θέση γύρω από το κέντρο. Το
εµπρός τµήµα του πλαισίου φέρει ενισχύσεις για πιο άµεση
απόκριση και ακρίβεια τιµονιού.
Το Saab 9-7X διαθέτει στάνταρ,
προηγµένη αυτόµατη κίνηση σε
όλους τους τροχούς AWD. Η
πρόσφυση και η ακρίβεια της
οδικής συµπεριφοράς ενισχύονται περαιτέρω από ένα στάνταρ
πίσω διαφορικό περιορισµένης
ολίσθησης. Τα φρένα είναι τέσσερις µεγάλοι αεριζόµενοι δίσκοι, µε εµπρός αλουµινένιες
δαγκάνες δύο εµβόλων και ABS
σε όλους τους τροχούς.
KΙΝΗΤHΡΕΣ
Οι πελάτες µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο αλουµινένιων
κινητήρων, που συνδυάζονται µε
στάνταρ, ηλεκτρονικά ελεγχόµενο τετρατάχυτο αυτόµατο κιβώτιο. Ο εν σειρά εξακύλινδρος

4.2L, που ψηφίστηκε ένας από
τους «10 Καλύτερους Κινητήρες» από το Περιοδικό Ward,
αποδίδει 290 hp (217 kw) και
ροπή 277 lb.-ft. (375 Nm). Ο
5.3L V-8 παράγει 300 hp (224
kW) και ροπή 330 lb.-ft. (447
Nm), και ενσωµατώνει την τεχνολογία οικονοµίας καυσίµου
Displacement on Demand
(DOD). Η τεχνολογία DOD επιτυγχάνει αύξηση της οικονοµίας
καυσίµου µέχρι 8% σε ορισµένες οδηγικές συνθήκες, µε µείωση του αριθµού των ενεργών κυλίνδρων. Ένας προηγµένος εγκέφαλος κινητήρα νέας γενιάς, καθορίζει πότε απενεργοποιούνται
οι κύλινδροι, επιτρέποντας στον
κινητήρα να διατηρεί την ταχύτητα του οχήµατος σε συνθήκες
όπως οδήγηση στον αυτοκινητόδροµο. Όταν οι κύλινδροι είναι
απενεργοποιηµένοι, ο κινητήρας
λειτουργεί αποτελεσµατικά σαν
τετρακύλινδρος, µε τους υπόλοιπους κυλίνδρους να µην συµµετέχουν στη σειρά ανάφλεξης. Ο
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Κινητήρες
Τύπος:
Κυβισµός (cu in / cc):
∆ιάµετρος & διαδροµή (in/mm):
Υλικό µπλοκ:
Υλικό κυλινδροκεφαλής:
Σύστηµα βαλβίδων:
Σύστηµα Ανάφλεξης:
Σύστηµα καυσίµου:
Αναλογία συµπίεσης:
Ιπποδύναµη (hp/kw@rpm):
Ροπή (lb-ft/Nm@rpm):
Συνιστώµενο καύσιµο:
Μέγιστες στροφές κινητήρα (rpm):
Έλεγχος καυσαερίων:
Υπολογιζόµενη κατανάλωση καυσίµου
(mpg city/hwy/µικτός κύκλος):

κινητήρας επιστρέφει οµαλά στην
V-8 λειτουργία του, όταν ο εγκέφαλος κρίνει ότι η ταχύτητα ή το φορτίο του αυτοκινήτου απαιτούν πρόσθετη ισχύ. Το νέο στάνταρ σύστηµα ελέγχου ευστάθειας StabiliTrak
είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό ενεργητικής ασφάλειας που
βοηθά το όχηµα να υπακούει στις
εντολές του οδηγού, ασκώντας πίεση πέδησης σε οποιονδήποτε τροχό ανεξάρτητα από τη χρήση του
πεντάλ φρένου. Το σύστηµα χρησιµοποιεί αισθητήρα θέσης πεντάλ
γκαζιού, αισθητήρα πίεσης αντλίας
φρένου και αισθητήρα γωνίας τιµονιού, σαν δεδοµένα που µεταφράζουν τις προθέσεις του οδηγού, και δείχνουν κατά πόσον επιταχύνει ή επιβραδύνει το όχηµα.
Επίσης, µε αυτούς τους αισθητήρες και έναν αισθητήρα πλευρικών
επιταχύνσεων και περιστροφής
αµαξώµατος καθορίζει την πραγµατική πορεία του αυτοκινήτου. Αν
η διαφορά µεταξύ των προθέσεων
του οδηγού και την πραγµατικής
πορείας του αυτοκινήτου µεγαλώσει αρκετά, το σύστηµα αναλαµβάνει δράση για να βοηθήσει τον
οδηγό να παραµείνει στην επιθυµητή πορεία. Αν το όχηµα αρχίσει να
υποστρέφει, το σύστηµα φρενάρει
τον εσωτερικό πίσω τροχό για να
βοηθήσει το αυτοκίνητο να στρίψει. Αν το όχηµα αρχίσει να υπερστρέφει, το σύστηµα φρενάρει τον
εξωτερικό εµπρός τροχό για να το
επαναφέρει σε ευθεία πορεία.
Εκτός από την έξοχη δυναµική του,
το Saab 9-7X διαθέτει ένα ολοκληρωµένο στάνταρ πακέτο ασφα92 ON THE ROAD

Vortec 4200 4.2L I-6
4.2L εν σειρά εξακύλινδρος
256/4195
3.66x4.01/93x102
Χυτό αλουµίνιο
Χυτό αλουµίνιο
∆ύο εκκεντροφόροι επικεφαλής,
4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, συνεχώς
µεταβαλλόµενος χρονισµός βαλβίδων
Ξεχωριστός πολλαπλασιαστής
για κάθε κύλινδρο, πλατινένια µπουζί
∆ιαδοχικός ψεκασµός καυσίµου
10.3:1
290/217@6000
277/375@3600
Αµόλυβδη
6300
Σύστηµα αναθυµιάσεων καυσίµου,
καταλυτικός µετατροπέας, δευτερεύων
ψεκασµός αέρα

Vortec 5300 5.3L V-8 (DOD)
5.3L V-8
325/5328
3.78x3.27/96x92
Χυτό αλουµίνιο
Χυτό αλουµίνιο
∆ύο εκκεντροφόροι
επικεφαλής,
2 βαλβίδες ανά κύλινδρο
Ξεχωριστός πολλαπλασιαστής
για κάθε κύλινδρο
∆ιαδοχικός ψεκασµός καυσίµου
9.9:1
300/224@5200
330/447@4000
Αµόλυβδη
5900
Σύστηµα αναθυµιάσεων καυσίµου, καταλυτικός
µετατροπέας, ανακύκλωση καυσαερίων,
εξαερισµός στροφαλοθαλάµου, NLEV

15/21/17

15/19/16

λείας, που περιλαµβάνει: εµπρός
αερόσακους δύο σταδίων, σύστηµα ανίχνευσης στο κάθισµα του
συνοδηγού, σύστηµα ανίχνευσης
ανατροπής, πλευρικούς αερόσακους τύπου κουρτίνας, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας µε περιοριστές φορτίου µπροστά, σύστηµα
υπενθύµισης δεσίµατος εµπρός
ζωνών ασφαλείας
ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒAΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥEΣ
Με µεταξόνιο 113 ιντσών (2.870
mm) και συνολικό µήκος 193,2
ιντσών (4.808 mm), το Saab 9-7X
προσφέρει πλούσιο χώρο για τους
φίλους και την οικογένεια. Έχει χώρο φόρτωσης µέχρι 39,8 κυβ. ποδών (1.127 κυβικά λίτρα) µε την
πλάτη των πίσω καθισµάτων όρθια
και 80,1 κυβ. ποδών (2.268 κυβικά λίτρα) µε την πλάτη αναδιπλωµένη. Ένα διαιρούµενο 65/35 πίσω κάθισµα είναι στάνταρ σε όλα
τα µοντέλα 9-7X, όπως και µία
υποδοχή κοτσαδόρου µε καπάκι.
Η µέγιστη ικανότητα ρυµούλκησης
µε κινητήρα V-8 είναι 6.500 lb.
(2.948 kg).

>> Οι πελάτες µπορούν
να επιλέξουν µεταξύ δύο
αλουµινένιων κινητήρων,
που συνδυάζονται µε
στάνταρ, ηλεκτρονικά
ελεγχόµενο τετρατάχυτο
αυτόµατο κιβώτιο.

Ζάντες/Ελαστικά
∆ιάσταση & τύπος ζάντας: 18 ιντσών,
6 διπλών ακτινών, αλουµινίου (L-6),
18 ιντσών 6 ακτινών αλουµινίου (V-8)
Ελαστικά: P255/55R 18

Φρένα
Τύπος: Αεριζόµενοι δίσκοι στους 4 τροχούς µε
εµπρός αλουµινένιες δαγκάνες δύο εµβόλων,
στάνταρ ABS στους 4 τροχούς, χειρόφρενα
µε καλυµµένο ταµπούρο
∆ιάµετρος ρότορα (in/mm): εµπρός: 12.9/327,
πίσω: 12.8/325

∆ιαστάσεις
Εξωτερικό Μεταξόνιο (in/mm): 113/2870
Συνολικό µήκος (in/mm): 193.2/4808
Συνολικό πλάτος (in/mm): 75.4/1917
Συνολικό ύψος, µε πλαϊνές ράγες (in/mm): 68.5/1739

Κινητήρες
Τύπος:
Κυβισµός (cu in / cc):
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Υλικό µπλοκ:
Υλικό κυλινδροκεφαλής:
Σύστηµα βαλβίδων:
Σύστηµα Ανάφλεξης:
Σύστηµα καυσίµου:
Αναλογία συµπίεσης:
Ιπποδύναµη (hp/kw@rpm):
Ροπή (lb-ft/Nm@rpm):
Συνιστώµενο καύσιµο:
Μέγιστες στροφές κινητήρα (rpm):
Έλεγχος καυσαερίων:
Υπολογιζόµενη κατανάλωση καυσίµου
(mpg city/hwy/µικτός κύκλος):

κινητήρας επιστρέφει οµαλά στην
V-8 λειτουργία του, όταν ο εγκέφαλος κρίνει ότι η ταχύτητα ή το φορτίο του αυτοκινήτου απαιτούν πρόσθετη ισχύ. Το νέο στάνταρ σύστηµα ελέγχου ευστάθειας StabiliTrak
είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό ενεργητικής ασφάλειας που
βοηθά το όχηµα να υπακούει στις
εντολές του οδηγού, ασκώντας πίεση πέδησης σε οποιονδήποτε τροχό ανεξάρτητα από τη χρήση του
πεντάλ φρένου. Το σύστηµα χρησιµοποιεί αισθητήρα θέσης πεντάλ
γκαζιού, αισθητήρα πίεσης αντλίας
φρένου και αισθητήρα γωνίας τιµονιού, σαν δεδοµένα που µεταφράζουν τις προθέσεις του οδηγού, και δείχνουν κατά πόσον επιταχύνει ή επιβραδύνει το όχηµα.
Επίσης, µε αυτούς τους αισθητήρες και έναν αισθητήρα πλευρικών
επιταχύνσεων και περιστροφής
αµαξώµατος καθορίζει την πραγµατική πορεία του αυτοκινήτου. Αν
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FLEET MANAGEMENT
ΝEΑ ΜΟΝΤEΛΑ

NISSAN MURANO
ALL MODE 4 X 4
ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΤΣΙΡΤΣΩΝΗ

να 4Χ4 διαφορετικό από
τα άλλα. Προορισµένο
να καλύπτει µε τρόπο ιδανικό τόσο τους
πιστούς των hardcore off road
και του περιπετειώδους τρόπου
ζωής όσο και εκείνους που επιζητούν ένα αληθινά δυναµικό αυτοκίνητο για τις µετακινήσεις τους
µέσα και έξω από την πόλη.
Το Murano µοιάζει γεννηµένο
για να γίνει best seller –δεν είναι
συµπτωµατικό πως από την πρώτη κιόλας επί ευρωπαϊκού εδάφους εµφάνισή του, στο περσινό

E
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σαλόνι της Γενεύης, έκλεψε βλέµµατα και καρδιές. Με εντυπωσιακή εξωτερική όψη και πρωτοποριακό σχεδιασµό αµαξώµατος,
µε σαλόνι διακριτικά πολυτελές
και καλαίσθητο, µε έναν αξιόπιστο κινητήρα V6 3,5 λίτρων (που
«βγάζει» 234 ίππους στις 6.000
στροφές, µε ροπή 318 Nm στις
3.600 και τελική που αγγίζει τα
200 χιλιόµετρα/ώρα), λάστιχα
18’’, υψηλές επιδόσεις στους τοµείς της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και δυναµικό χαρακτήρα, ενσωµατώνει στην κα-

τασκευή του τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και
κατακτήσεις του ιαπωνικού κολοσσού που λέγεται Nissan.
Στον στάνταρ εξοπλισµό του περιλαµβάνεται το ALL MODE 4Χ4
σύστηµα οδήγησης, το οποίο χάρη σε ειδικούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες εξασφαλίζει όχι µόνο
ανεξάρτητη κίνηση σε τέσσερις
τροχόύς αλλά επιπλέον απόλυτη
οµαλότητα και ισορροπία στην
κίνηση, Active LSD σύστηµα πέδησης, αερόσακοι αλλά και δερµάτινα καθίσµατα, κλιµατισµός,

προβολείς Bi-Xenon και έγχρωµη
κάµερα οπισθοπορείας. Η ευρωπαϊκή εκδοχή του Murano χρησιµοποιεί ισχυρότερα φρένα ενώ
είναι επίσης εφοδιασµένη µε ένα
full length κάλυµµα µηχανής που
εξασφαλίζει την οµαλότερη ροή
του αέρα κάτω από το όχηµα
(υπολογίζεται πως έχουν συνολικά γίνει 300 αλλαγές και βελτιώσεις στο ευρωπαικό µοντέλο).
Ένα «πολιτισµένο» SUV ή ένα
«αγριεµένο» όχηµα πόλης; Το σίγουρο είναι πως οδηγώντας ένα
Murano – σε οποιεσδήποτε συν-

θήκες– δεν πρόκειται να περάσεις
απαρατήρητος. Κι αυτό, σε
συνδυασµό, µε τις επιδόσεις του
αλλά και την αξιοπιστία
κατασκευής που παραδοσιακά
χαρακτηρίζει κάθε µοντέλο
Nissan αρκεί για να το φέρει στην
κορυφή της κατηγορίας cross
over και να το κάνει αντικείµενο
πόθου για όλους εκείνους που
ζητούν το αυτοκίνητό τους όχι
µόνο να συµβαδίζει µε το κοινωνικό τους status και συµπεριφορά
αλλά και να τους συντροφεύει
στις πιο ατίθασες στιγµές τους.

«Το Murano είναι ένα απολύτως ξεχωριστό αυτοκίνητο αλλά ταυτόχρονα ένα καθαρόαιµο Nissan. Όπως συµβαίνει
και στο 350Ζ ή το Micra, το
απολυτως ξεχωριστό στυλ του
συνδυάζεται µε την πρακτικότητα και τη λειτουργικότητα ενός
οχήµατος που διευρύνει τους
ορίζοντες και την απήχηση της
εταιρείας συνολικά»
Shiro Nakamura,
Senior Vice President and Head of
Design, Nissan Motor Company

NISSAN MURANO
Κυβισµός: 3.498 κ.ε.
Μέγιστη ισχύς: 234 PS/6.000 RPM
Μέγιστη ροπή: 318/3.600 RPΜ
Σύστηµα διεύθυνσης: 6 ταχύτητες / Continuously
Variable Transmission
Βάρος: 1.870 Kg
Χωρητικότητα: 438 lt (877 µε αναδ/ση καθισµάτων)
Αυτονοµία: 82 lt
Κατανάλωση: 9,5 lt/100 Km (εκτός πόλης)
17,2 lt/100 Km (εντός πόλης)
Τροχοί: 18’’ (225/65R 18)
Μέγιστη ταχύτητα: 200 Km/h
Tιµή: από b63.300
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WHOLE IN ONE
WITH AEGEAN
H Aegean Airlines σε συνεργασία µε τη Hertz, προσφέρουν στους φίλους
του γκολφ προνόµια προκειµένου να ταξιδέψουν
στην Κρήτη και να απο-

CORPORATE NEWS
FROM HERTZ
Oι πιο χρήσιµες πληροφορίες, τα νέα και οι υπηρεσίες
της Autohellas SA σε ό,τι αφορά το Rent-a-Car
και το Fleet Management

WHOLE IN ONE
WITH AEGEAN
Aegean Airlines, in
cooperation with Hertz, is
offering golfers privileged
flights for them to travel to
Crete and enjoy a unique
experience at the Crete

Golf Club. The Crete Golf
Club is the first 18-hole
course on the island. The
course is set in beautiful
surroundings and is a
great test to golfers’
abilities. The architects
have made great efforts
to preserve and protect
the nature of the
surroundings and have
provided ecological
solutions to different
problems, such as a
modern water sewage
system and large
untouched reserves.
This rocky golf course,

λαύσουν τη µοναδική
εµπειρία που προσφέρει
το Crete Golf Club.
Tο Crete Golf Club είναι
το πρώτο γήπεδο γκολφ
18 οπών στην Κρήτη. Tο
γήπεδο προσφέρει εκπληκτικά τοπία και πραγµατικές δοκιµασίες στις ικανότητες των παικτών. Oι αρχιτέκτονες κατέβαλαν κάθε
προσπάθεια για τη διατήρηση και προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος,
µε οικολογικές λύσεις
όπως η σύγχρονη διαχείριση των υδάτων και οι µεγάλες άθικτες περιοχές.
Tο βραχώδες αυτό γήπεδο του γκολφ, ενσωµατωµένο µε φροντίδα στο περιβάλλον της Κρήτης, είναι το πιο απαιτητικό στην
Ελλάδα και αποτελεί µια
πραγµατική πρόκληση για
τους παίκτες του γκολφ.
Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται: αεροπορικό εισιτήριο µετ’ επιστροφής, οικονοµικής θέσης, χωρίς διανυκτέρευση, ενοικίαση αυτοκινήτου για µια ηµέρα, κατηγορίας B, φόροι και τέλη. Σε συνεργασία µε επιλεγµένα ξενοδοχεία, προσφέρονται ειδικά πακέτα µε
διανυκτέρευση δύο ηµερών. Zητήστε τις ειδικές

which fits well to the
Cretan environment, is
one of Greece’s most
demanding and
challenging courses and
requires enormous skills
from players.
Prices include: return

Prices per person**

πρέπει να επικοινωνούν
για τη διαθεσιµότητα του
γηπέδου απευθείας µε το
Crete Golf Club στο τηλ.:
28970 26000.

χρεώσεις των Green Fees
που παρέχονται στους επιβάτες της Aegean
Airlines. Aρκεί η επίδειξη
του αποκόµµατος του
boarding pass. Oι ενδιαφερόµενοι των ειδικών πακέτων Whole in One θα
Tτιµές ανά άτοµο**

Tηλέφωνο επικοινωνίας:
8011120001
από 10-30/6/05
και 1-30/9/05

από 1/7/05
και 31/8/05

Aπό Aθήνα

d 200

d 217

Από Θεσσαλονίκη

d 240

d 255

Από Κέρκυρα (µέσω Aθήνας)

d 280

d 295

Aπό Pόδο (µέσω Aθήνας)

d 270

d 285

Ώρες εξυπηρέτησης:
∆ευτέρα – Παρασκευή
09.00-17.00
Oι τιµές αυτές ισχύουν όταν οι
ενδιαφερόµενοι κατά την
κράτηση δηλώνουν το handicap
του οµίλου τους και το starting
time στο Crete Golf Club.

airfare, economy seat,
without stay, car rental, B’
category, taxes.
Thanks to cooperation
with select hotels, special
accommodation packages
are also available for a
two-night stay.

from 10-30/6/05
and 1-30/9/05

from 1/7/05
and 31/8/05

From Athens

d 200

d 217

From Thessaloniki

d 240

d 255

From Corfu (through Athens)

d 280

d 295

From Rhodes (through Athens)

d 270

d 285

Ask for the Green Fees
that are exclusively
offered to Aegean
Airlines passengers. All
you need to do is show
your boarding pass.
Those interested in the
Whole in One special
package should contact
directly the Crete Golf
Club, for course
availability, at the
following number:
28970 26000.
Contact number:
8011120001
Available:
Monday to Friday from
9am to 5pm.

These prices are available only
to parties listing their club’s
handicap and the starting time
at the Crete Golf Club when
making their reservation.
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Η AUTOHELLAS SA
-ΗERTZ
ΕΠΕΚΤΕIΝΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Από την 1η Ιουνίου του
2005 η AUTOHELLAS SA
ανέλαβε την εκπροσώπηση (Franchise) της HERTZ
και στην Κύπρο, µπαίνο-

ντας δυναµικά στην
αγορά του Rent a car και
Leasing-Fleet
Management της περιοχής αυτής. Προτεραιότητα είναι η αντικατάσταση
όλου του στόλου των αυτοκινήτων µε άλλα, νέας
τεχνολογίας, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
και η κατάκτηση της
πρώτης θέσης, κάτι που
έχει καταφέρει µε επιτυχία τόσο στην Ελλάδα
όσο και στη Βουλγαρία.
Όπως ανέφερε ο κ. ∆ηµ.
Μαγγιώρος, Αναπληρωτής Γεν. ∆ιευθυντής της

Autohellas και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
HERTZ Κύπρου: «παρόλες τις ιδιαιτερότητες
της νέας αυτής αγοράς,
στο πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα που µεσολάβησε, έχουµε ήδη δροµολογήσει όλες µας τις
προτεραιότητες επενδύοντας περισσότερα
από 2,500,000 ευρώ»
και συνέχισε λέγοντας:
«στην επίτευξη των στόχων µας θα βοηθήσουν
πολύ και οι συνέργιες
της Autohellas SA µε την
AEGEAN AIRLINES που
και αυτή είναι µέλος του
οµίλου Θ. Βασιλάκη.
Ήδη, το πρόγραµµα
Hertz – Aegean
Passengers, που µε τόση
αποδοχή λειτουργεί
στην Ελλάδα, λειτουργεί
τώρα και στην Κύπρο.
∆ηλαδή, οι επιβάτες από

AUTOHELLAS SA
-ΗERTZ
EXPANDS
TO CYPRUS
On June 1, 2005,
AUTOHELLAS SA
branched out into Cyprus
as HERTZ’s representative
(Franchise), making a
dynamic entrance into the
Rent a car and LeasingFleet Management market
of this region. Its top
priorities are to replace
the whole fleet with new
technology cars, to
reorganise its services and
to secure the number 1

98 ON THE ROAD

position in the market,
something that has been
successfully achieved in
both Greece and
Bulgaria. As mentioned
by Mr. Dim. Maggioros,
deputy general manager
of Autohellas and
chairman of HERTZ

και προς την Κύπρο µπορούν να νοικιάζουν αυτοκίνητο και στους δύο προορισµούς σε προνοµιακές
τιµές». Επίσης, ο κ. Μαγγιώρος ανέφερε ότι βασική προτεραιότητά του είναι η ανάπτυξη και προώθηση του µοναδικού προ-

γράµµατος Fleet
Management το οποίο
πρώτη η Autohellas παρουσίασε στην Ελλάδα
και µε το οποίο στοχεύει
να λύσει τα προβλήµατα
των εταιρικών στόλων
στην Κύπρο. Η Hertz
στην Κύπρο διαθέτει
έναν ανανεωµένο στόλο
µε περισσότερα από
450 αυτοκίνητα τα
οποία διακινούνται από
7 σταθµούς, καλύπτοντας όλες τις τουριστικές και εµπορικές περιοχές καθώς και τα αεροδρόµια του νησιού.

ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΟ...
«ΚIΤΡΙΝΟ» ΣΤΙΣ
ΚΥΚΛA∆ΕΣ

Cyprus, "despite the
peculiarities of this new
market, we have, in a very
short time, already
planned all our priorities,
investing more than
d2,500,000 to achieve
our goals." And he
continued: "This will also
be possible thanks to
collaboration between
Autohellas SA and
AEGEAN AIRLINES,
which is also a member of
the Th. Vassilakis Group.
The «Hertz – Aegean
Passengers» programme,
which is quite successful in

Greece, is already
operating in Cyprus. This
means that passengers
from and to the island
can rent a car in both
destinations for
privileged prices."
Moreover, Mr.
Maggioros said that his
main goal will be the
development and
promotion of the unique
Fleet Management
programme, a
programme that was first
introduced by Autohellas
in Greece, which aims at
solving the problems of
corporate car fleets in
Cyprus. HERTZ Cyprus
has a renewed fleet of
more than 450 cars,
which are rented through
seven stations, thus
covering all the tourist
and commercial areas of
Cyprus, including the
airports.

Με χαρά σας ενηµερώνουµε ότι δυο νέοι σταθµοί Hertz λειτουργούν
στην περιφέρεια των Κυκλάδων και συγκεκριµένα
στα πανέµορφα νησιά της
Πάρου και της Σύρου.
Τα νέα γραφεία της Hertz
λειτουργούν υπό την µορφή Franchise και βρίσκονται στο λιµάνι της Παροικίας και στο λιµάνι της Σύρου αντίστοιχα. ∆ικαιοδόχοι για το σταθµό της Πάρου είναι οι κύριοι Γεώργιος και Στέφανος Βαµβακάρης ενώ για την Σύρο ο
κ. Παναγιώτης Βασιλικός.
Βασικός λόγος της επέκτασης του δικτύου µας
στα νησιά της Πάρου και
της Σύρου είναι να δώσουµε στους πελάτες µας την
ευκαιρία να κινηθούν σε
δύο ακόµα προορισµούς

µε άνεση και ασφάλεια
έτσι όπως µόνο η Hertz
γνωρίζει και προσφέρει.
Ετοιµαστείτε λοιπόν να
ανακαλύψετε τις οµορφιές, τόσο της Πάρου
όσο και της Σύρου µε ένα
αυτοκίνητο από την Hertz.
Επικοινωνήστε τώρα µε το
Τµήµα Κρατήσεων µας
τηλ.: 210 626 4444
απευθείας µε τα γραφεία
µας στην Πάρο
τηλ.: 22840 28113 - 4
και στη Σύρο
τηλ.: 22810 84444
ή µπείτε τώρα στο site µας
και κάντε online την κράτηση σας. www.hertz.gr

THE CYCLADIC
ISLANDS ARE
GETTING…
YELLOW
.
We are happy to
announce the opening
of two new Hertz
stations, which started
operating a few days
ago on the Cycladic
islands of Paros and
Syros. The new Hertz
agencies are run under
the franchise system
and are located at the
Paroikia and Syros
harbours respectively.
The Paros office is
managed by Yorgos

and Stefanos
Vamvakaris, while the
Syros’ branch by
Panagiotis Vassilikos.
The reason for the
expansion of our
network to Paros and
Syros is to provide our
customers with the
possibility of driving
safely and comfortably
at these two new
destinations - the Hertz
way. So get ready to
discover the beauties
of Paros, as well as
those of Syros, with a
Hertz car. Contact our

reservation department
at 210 626 4444, or
call directly the Paros
station at 22840
28113 - 4 and Syros
at 22810 84444
or visit our site
www.hertz.gr and
book online
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τηλ.: 22810 84444
ή µπείτε τώρα στο site µας
και κάντε online την κράτηση σας. www.hertz.gr

THE CYCLADIC
ISLANDS ARE
GETTING…
YELLOW
.
We are happy to
announce the opening
of two new Hertz
stations, which started
operating a few days
ago on the Cycladic
islands of Paros and
Syros. The new Hertz
agencies are run under
the franchise system
and are located at the
Paroikia and Syros
harbours respectively.
The Paros office is
managed by Yorgos

and Stefanos
Vamvakaris, while the
Syros’ branch by
Panagiotis Vassilikos.
The reason for the
expansion of our
network to Paros and
Syros is to provide our
customers with the
possibility of driving
safely and comfortably
at these two new
destinations - the Hertz
way. So get ready to
discover the beauties
of Paros, as well as
those of Syros, with a
Hertz car. Contact our

reservation department
at 210 626 4444, or
call directly the Paros
station at 22840
28113 - 4 and Syros
at 22810 84444
or visit our site
www.hertz.gr and
book online
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HERTZ NEWS
ΝEΟ ΣYΣΤΗΜΑ ON
LINE ΚΡΑΤHΣΕΩΝ
Στον «αέρα» βρίσκεται η
ανανεωµένη ιστοσελίδα
της Hertz (www.hertz.gr).
Από την πρώτη πλέον σελίδα µπορεί ο επισκέπτης να
πραγµατοποιήσει την κράτηση που επιθυµεί εύκολα
και γρήγορα. Σκοπός είναι
η απλούστερη και η ταχύτερη διαδικασία της on
line κράτησης. Το αναβαθµισµένο σύστηµα οδηγεί
τους πελάτες στην κράτηση αυτοκινήτου µε ελάχιστες ενέργειες. Με 3 µόνο «clicks» έχουµε τη δυνατότητα να καθορίσουµε
τον τύπο του αυτοκινήτου,
τη διάρκεια της ενοικίασης, τον τόπο παραλαβής
και παράδοσης του οχήµατος και πολλά άλλα
στοιχεία. Η διαδικασία είναι η απλούστερη που

websites relevant to the
industry. On Hertz’s
internet site one may
also find unique cars at
amazing rental prices,
information about the
company, special
interest pages for the
members and leasing

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

υπάρχει αυτήν τη στιγµή
σε ιστοσελίδα που έχει
σχέση µε τον κλάδο. Στο
δικτυακό χώρο της Hertz
θα βρείτε ακόµα µοναδικά αυτοκίνητα σε εκπληκτικές τιµές ενοικίασης,
πληροφορίες για την εταιρία, ειδικές σελίδες για τα
µέλη αλλά και για τους πελάτες του leasing και τη
διαχείριση του στόλου
τους καθώς επίσης και
σελίδα µε τις διάφορες
συνεργασίες της Hertz µε
άλλες εταιρίες (Aegean
Airlines, Club Med,
Aldemar κ.ά.).

customers and about the
management of their
fleet, as well as pages
regarding the various
collaborations of Hertz
with other companies
(Aegean Airlines,
Club Med, Aldemar
and more).

MAPS

Oδικός χάρτης της Eλλάδας καθώς και πολεοδοµικοί
χάρτες της Aθήνας και της Θεσσαλονίκης.
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