
Ερευνα

       έρέυνα, έκπαίδέυση, έπίχέίρηματίκότητα,  
                     έπίστημη, καίνότόμία, ίατρίκη, γέωργία, 
                        όίκόλόγία, τόυρίσμόσ, αθλητίσμόσ,  
                 γέυση, κρασί, μόδα, όμόρφία, κόσμημα, 
                     αρχίτέκτόνίκη, design, μόυσίκη, όπέρα,
                            σίνέμα, θέατρό, λόγότέχνία

λογοι
για να είμαστε (σήμΕρα!) 

έπιμέλεια μαρω Βασίλέίαδόυ
κείμενα μαρω Βασίλέίαδόυ, λένα ίωαννίδόυ, γωγω καρκανη, Βυρων κρίτζασ

όί τόμέίσ πόυ έπίλέξαμέ: 

αισιόδοξοι ως Ελληνες

Délices De cartier

aπόλαυση
Ενα γοητευτικό, 

σκανδαλιστικό, εθιστικό 
άρωμα ήρθε για 
να ντύσει τις πιο 

πολύτιμες στιγμές μας

Π
α

ρ
ο

υ
σ
ια

σ
η

K όκκινο: το χρώμα του πάθους 
και των σκανδάλων. Βυσσινί: 
το χρώμα του Cartier. Δύο 

έντονες αποχρώσεις, που φέρνουν 
στο μυαλό εικόνες από μεγαλόπρεπα 
μπουντουάρ άλλων εποχών, απλώνο-
νται στις κρυστάλλινες καμπύλες και 
στα λουλουδένια πέταλα που φιλοξε-
νούν το Délices de Cartier. Το περίτε-
χνο μπουκάλι, ένα αληθινό αντικείμε-
νο πόθου, κρύβει μέσα του τον απαγο-
ρευμένο καρπό: το άρωμα.

Το Délices de Cartier λειτουργεί 
σαν να αφήνει στο δέρμα τα ίχνη μιας 
αισθησιακής νύχτας που προηγήθη-
κε και σαν να υπόσχεται πολλά για τις 
φωτεινές μέρες που έρχονται. Οι φλο-
ράλ νότες ίριδας, βιολέτας και γιασε-
μιού, που αναδύονται μετά την πρώτη 
έκρηξη των κόκκινων φρούτων και 
των εσπεριδοειδών, ενισχύονται στη 
συνέχεια από ζεστές οριεντάλ νότες 
μπαχαρικών και σχηματίζουν ένα 
ανάλαφρο, παιχνιδιάρικο, σκανδαλι-
στικό και απόλυτα θηλυκό μπουκέτο, 
στο οποίο αρμόζουν απολαύσεις και 
πολύτιμες προσωπικές στιγμές.

η κλοντια σιφερ 
με φορεμα 

mary katrantzoy
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Ρετσίνα 
«ΔακΡυ 

του πευκου» 
Η ελληνική ρετσίνα αποκτά 

μια καινούργια έκφανση στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Το Δάκρυ του πεύκου, ένα 
δημιούργημα του οινοπα-
ραγωγού Στέλιου Κεχρή, 

κατέκτησε φέτος χρυσό με-
τάλλιο και τριπλό Trophy στον 
διεθνή διαγωνισμό κρασιού 
του Λονδίνου Ιnternational 
Wine Challenge. Απέσπασε 
επίσης το αργυρό μετάλλιο 

στην διεθνή έκθεση κρασιού 
Vinalies International. Η σύγ-
χρονη τεχνολογία, η ωρίμαση 

σε δρύινα βαρέλια και μια 
εξαιρετική ποικιλία σταφυλιού 

–το Ασύρτικο– τείνουν να 
μετατρέψουν τη ρετσίνα σε 

ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και 
ανώτερο κρασί.

σΥγχροΝο 
Κοσμήμα 

Μια νέα γενιά σχεδιαστών συνεχίζει τη διάδοση του ελ-
ληνικού κοσμήματος στο εξωτερικό. Οι rock chic δημι-

ουργίες της Ιλεάνας Μακρή λάμπουν στις προθήκες πολυ-
τελών καταστημάτων όπως το Barneys, στο διαδικτυακό 
net-a-porter και πάνω σε διασημότητες του εξωτερικού. 

Τα κοσμήματα με την υπογραφή Λητώ Καρακωστάνογλου 
και με τον χαρακτηριστικό σκαραβαίο πωλούνται ήδη στο 
Παρίσι και στο Τόκιο - μάλιστα ο μπλόγκερ Ολιβιέ Ντιπόν 
θα συμπεριλάβει τη σχεδιάστρια στο προσεχές βιβλίο του 
για τους ανερχόμενους νέους σχεδιαστές. Τέλος, η Κατε-
ρίνα Ψωμά έδωσε πρόσφατα το παρών σε δύο σημαντι-

κές εμπορικές εκθέσεις στο Παρίσι και παραχώρησε την 
αποκλειστική διάθεση της καινούργιας premium σειράς 

της Forever by Katerina Psoma στην πρωτοποριακή μπου-
τίκ Luisa via Roma της Φλωρεντίας.

7

Βαγγέλης 
Βασίλέίόυ 
Εχει ολοκληρώσει σπουδές στην εσωτερική 
αρχιτεκτονική, στην αρχιτεκτονική και στο 
product design. Είναι ταλαντούχος, πολυσχι-
δής και μόλις 30 ετών. Χάρη σε μια παιδική 
καρέκλα-παιχνίδι, κέρδισε τον διαγωνισμό του 
VIA (του κρατικού γαλλικού φορέα που κάθε 
χρόνο επιλέγει και υποστηρίζει έργα νέων 
σχεδιαστών επίπλων) και άρχισε να συνεργά-
ζεται με εταιρείες όπως η Ligne Roset και η 
Cinna. Σήμερα έχει ένα γραφείο στην Αθήνα 
και ένα στο Παρίσι, όπου ζει. Σχεδιάζει έπιπλα 
και αντικείμενα, ασχολείται με μετατροπές και 
ανακαινίσεις διαμερισμάτων και εξοχικών κα-
τοικιών στη Γαλλία, διδάσκει στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα της École Nationale Supérieure 
d’Architecture, Paris-Malaquais.

θανάσης μπάμπαλης
σχέδίαζέί αντίκέίμένα  φίλίκα 

πρόσ τό πέρίΒαλλόν, πόυ 
συνδυαζόυν την αίσθητίκη μέ 
τη χρηστίκότητα. υστέρα από 
μία ένδίαφέρόυσα καρίέρα στό 

έξωτέρίκό, έπέστρέψέ στην 
έλλαδα καί πλέόν δίδασκέί 
στό τμημα σχέδίασμόυ καί 

τέχνόλόγίασ ξυλόυ καί έπίπλόυ 
στό τέί λαρίσασ. πρόσφατα η ηδη 
έπίτυχημένη συσκέυασία δωρόυ 

πόυ σχέδίασέ γία τα κρασία κτημα 
γέρόΒασίλέίόυ δίακρίθηκέ στόν 
δίαγωνίσμό green good design. 
έπίπλέόν, η συλλόγη ArgonAut, 

την όπόία έτόίμασέ μαζί μέ 
τη χρίστίνα σκόυλόυδη γία την 

έκθέση 100% design London, έίχέ 
έξαίρέτίκη ανταπόκρίση.

αλέξις γέωργακόπόυλόσ 
Εγινε πρόσφατα γενικός διευθυντής σε ένα από τα σπουδαιότερα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών, στο ECAL της 
Λωζάνης. Ο 35χρονος σχεδιαστής γεννήθηκε στην Αθήνα και 
στα 18 του έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό. Τα τελευταία 
χρόνια είναι εγκατεστημένος μόνιμα στη Λωζάνη, όπου 
βρίσκεται και το προσωπικό του γραφείο. Ανέλαβε τα διευθυντικά
του καθήκοντα το καλοκαίρι που μας πέρασε, ύστερα από 
οκταετή και εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία στη διεύθυνση του τμήμα-
τος βιομηχανικού σχεδιασμού της περίφημης ελβετικής σχολής.

2
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Coworking spaCes 
Ο όρος «χώροι συνεργασίας» έκανε πρόσφατα την εμφάνισή 

του και στην Ελλάδα, για να αποδείξει ότι μπορούμε και 
θέλουμε να συνεργαζόμαστε. Σε αυτούς τους χώρους νέοι 

ελεύθεροι επαγγελματίες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και 
ανταλλάσσουν επιχειρηματικές ιδέες σε κλίμα ομαδικότητας. 
Μέχρι στιγμής τα πιο δοκιμασμένα κέντρα τέτοιου τύπου είναι 

το Colab (Αθήνα) και το Thermilink (Θεσσαλονίκη), αλλά το 
περασμένο καλοκαίρι άρχισαν να λειτουργούν στην Αθήνα και 

οι χώροι Loft2Work και 123P.

5
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Made in greece

1 χαρησ τσέΒησ: έίναι πολυβραβευμένος γραφίστασ και φημίζεται για 
την πρωτόπόρίακη και αυθεντική δουλειά του. έχει το γραφείο του (tsevis Visual 

design) στην αθήνα, αλλά εξυπηρετεί πελάτες από όλο τον κόσμό − στο πελατολόγιό του 
υπάρχουν οι όμίλόί nike, toyota, iKeA, PepsiCo, διαφημιστικές έταίρέίέσ όπως η 
saatchi & saatchi, η BBH, η Leo Burnett, πέρίόδίκα όπως το time, το Fortune, το 
Wired, το Panorama, έφημέρίδέσ όπως η repubblica. τελευταία σχεδίασε για την 
παγκόσμία καμπάνια του ισοτονικού ποτού gatorade και για την πανέυρωπαϊκη 
καμπάνια του διαδικτυακού καταστηματόσ eBay.

κατερινα ψωμα

ιλεανα 
μακρη

λητω 
καρακωστανογλου
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street art 
Oταν δεν κοσμεί με τις αναγνωρίσιμες φιγούρες του τα μουντά κτίσματα της Αθήνας, 
ο 31χρονος street artist Αλέξανδρος Βασμουλάκης επεμβαίνει σε κτίρια ανά τον 
κόσμο. Πρόσφατα δημιούργησε μάλιστα μια εκτεταμένη τοιχογραφία στην περιοχή OCT 
Loft της κινεζικής πόλης Σεντζέν, στο πλαίσιο έκθεσης του αρχιτεκτονικού γραφείου 
Urbanus. Ο ίδιος κινείται μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας και έχει εκθέσει έργα του στις 
γκαλερί The Brick Lane (Λονδίνο) και LeBasse Projects (Λος Αντζελες).

10 
ΔωρΕα 

οργαΝωΝ
Εντυπωσιακά αυξήθηκαν οι δωρητές οργά-
νων στη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο: από 
τον Ιούνιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 

2011 ο αριθμός των νέων εγγραφών έφτασε 
τις 5.000, ενώ μέχρι πέρυσι ο μέσος όρος εγ-
γραφών ανά έτος ήταν γύρω στις 2.000. Ομως 

και οι δότες αυξήθηκαν: ενώ το 2010 ήταν 
συνολικά 76, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 
2011 έφτασαν τους 86 (στοιχεία: Εθνικός Ορ-

γανισμός Μεταμοσχεύσεων).

11 PAPAdimitriou Βαλσαμικό ξίδι, μόυσταρδέσ Balsamon 
με ελαιόλαδο, αποξηραμένα φρούτα και ελληνικά αρωματικά βότανα εκ-

προσωπούν επάξια τη χώρα μας στο έξωτέρίκό. ό λόγος για τα προϊόντα της 
εταιρείας Papadimitriou, τα οποία εξάγονται σε ποσοστό 80% σε περισσότερες 
από 23 χώρες και έχουν αποσπάσει διακρίσεις σε διεθνείς δίαγωνίσμόυσ.

ΜυΡτώ παπαθανασίου
«Η Βιολέτα της Ελληνίδας σοπράνο είναι ό,τι ακριβώς 

χρειάζεται η όπερα σήμερα», έγραψε για κείνη η εφημε-
ρίδα Sunday Times (2010). Ενα χρόνο νωρίτερα, όταν ο 
Φράνκο Τζεφιρέλι απέλυσε την ντίβα Ντανιέλα Ντεσί και 
πρόσφερε στη νεαρή Λαρισαία υψίφωνο τον συγκεκριμέ-
νο ρόλο στην «Τραβιάτα» του Βέρντι, πολλοί στη Ρώμη 

μίλησαν για σκάνδαλο. Ομως η Μυρτώ Παπαθανασίου δεν 
έχει ανάγκη από σκάνδαλα. Εισπράττει διθυραμβικά σχόλια 

για τη φωνή της και διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στα 
λυρικά θέατρα όλου του κόσμου.

μαριοσ 
σβαμπ 

Οταν ήταν μικρός, ο Ελληνοαυστρι-
ακός Μάριος Σβαμπ ήθελε να γίνει 

χορευτής. Ομως έγινε τελικά αστέρι 
της μόδας. Από το 2005, οπότε λαν-
σάρισε τη δική του φίρμα, έχει κερ-
δίσει το βραβείο για τον καλύτερο 
νέο σχεδιαστή στα British Fashion 
Awards (2006), έχει τιμηθεί με το 

Swiss Textiles Award (2007) και έχει 
θητεύσει στον ιστορικό αμερικανικό 
οίκο μόδας Halston. Σήμερα οι δημι-
ουργίες του πωλούνται σε ολόκληρο 

τον κόσμο και προωθούνται από 
την Κέιτ Μος, την Κάιλι Μινόγκ, την 
Κλοέ Σεβινί και την Τζέσικα Αλμπα.

15έκπόμπέσ αέρίων να και ένα καλό της όίκόνόμίκησ κρίσης!  
όι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέίωθηκαν κατά 1,8% στην έλλάδα την πε-

ρίοδο 2009-2010 και έφεραν τη χώρα μας στην 8η θέση ανάμεσα στις 15 της έυρωπαϊκής 
ένωσης που έχουν κοινή δέσμέυση απέναντι στο πρωτόκόλλό τόυ κίότό. στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αντίθέτωσ, οι εκπομπές αυξήθηκαν. 

ποδήλατο 
Μολονότι οι ποδηλατόδρομοι βρίσκο-
νται ακόμα στα χαρτιά, φετινή έρευνα 
που διεξήγαγε στην Αθήνα η μονάδα 
βιώσιμης κινητικότητας του Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου έδειξε ότι 
πολλοί κάτοχοι ποδηλάτου το χρησιμο-
ποιούν καθημερινά (24,7%) και ότι αρ-
κετοί το χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία 
φορά τον μήνα (19,2%). Σύμφωνα με 
την ίδια έρευνα, εξαιρετικά πολλοί μη 
κάτοχοι ποδηλάτου (ποσοστό 90,7%!) 
θα αποκτούσαν ένα, αν στην Αττική 
υπήρχαν οι απαραίτητες υποδομές. 
Πάντως, όπως μάθαμε από τον διευθυ-
ντή της εταιρείας Ideal Bikes Δημήτρη 
Αλεξίου, οι πωλήσεις σημείωσαν φέτος 
αύξηση 10%. Η δε ποδηλατοδρομία 
Freeday συγκεντρώνει κάθε Παρασκευή 
2.000 ποδηλάτες κατά μέσο όρο.

έθνική ομάδα 
πόδόσφαίρόυ 
H Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου ήρθε πρώτη 
στον όμιλό της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος και θα ξαναδώσει το παρών σε 
μεγάλη διοργάνωση. Χάρη στην εμπειρία παικτών 
που γνώρισαν τον θρίαμβο το 2004 (Γιώργος 
Καραγκούνης, Αγγελος Χαριστέας), στη δίψα νέων 
ποδοσφαιριστών για διάκριση και στις αποδεδειγ-
μένες ικανότητες του ομοσπονδιακού τεχνικού 
Φερνάντο Σάντος, μπορούμε να ελπίζουμε ξανά σε 
εμφανίσεις που δεν θα ξεχαστούν.

αλλαντοποίείο 
στΡεΜΜενου 
Κι όμως, το ελληνικό προ-
σούτο είναι εφάμιλλο του 

ιταλικού! Τουλάχιστον αυτό 
που παράγεται στον Προυσό 
Ευρυτανίας από το Αλλαντο-
ποιείο Στρεμμένου: το 2010 
το δικό μας προσούτο και ένα 
ιταλικό μοιράστηκαν το χρυσό 
βραβείο σε έκθεση τροφίμων 

της Πάρμας. Το αλλαντο-
ποιείο στον Προυσό είναι το 

μοναδικό στη χώρα με προϊό-
ντα φυσικής ωρίμασης, χωρίς 
συντηρητικά. Ετσι, ανοίγονται 

ευρύτατοι δρόμοι στη  
διεθνή αγορά για τα συγκε-

κριμένα αλλαντικά.

         Coco-mat 
τό έργόστασίό τησ CoCo-
mAt Βρίσκέταί στην ξαν-
θη καί από έκέί τα πρόϊό-
ντα τησ έταίρέίασ (όίκό-

λόγίκα συστηματα υπνόυ, 
λέυκα έίδη, έπίπλα) ταξί-
δέυόυν σέ πόλέίσ όπωσ η 
σαγκαη, τό αμΒόυργό, η 
νέα υόρκη. τα στρωματα 

τησ CoCo-mAt συγκαταλέ-
γόνταί στα καλυτέρα τησ 
έυρωπησ: γία τίσ υψηλέσ 
έπίδόσέίσ τησ η έταίρέία 

τίμηθηκέ τό 2009 μέ τό έυ-
ρωπαϊκό ΒραΒέίό έταίρί-

κησ κόίνωνίκησ έυθυνησ 
από τόν συμΒόυλέυτίκό 
όμίλό έπίχέίρησέων e-i 

ConsuLting grouP.

Made in greece
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σιενα μιλερ
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ΚλασιΚο 
Κοσμήμα 
Πριν από αρκετές δεκαετίες οι οίκοι 

Λαλαούνης, Φανουράκης και Ζολώτας 
σύστησαν το ελληνικό κόσμημα στη 
διεθνή αγορά, με κομμάτια εμπνευ-

σμένα από αρχαιοελληνικά και βυζα-
ντινά μοτίβα. Σήμερα οι δημιουργίες 
τους πωλούνται σε ολόκληρο τον κό-

σμο: από το Λονδίνο μέχρι το Πουέρτο 
Ρίκο και από τη Ζυρίχη μέχρι τη Νέα 
Υόρκη. Αισθητή παρουσία στο εξωτε-
ρικό έχουν και τα κοσμήματα της Folli 
Follie: η εταιρεία, μολονότι νεότερη, 
διαθέτει ήδη περισσότερα από 380 

σημεία πώλησης σε 25 χώρες.

21
k2 Design 

Ακόμη και όσοι δεν παρακολουθούν τα 
τεκταινόμενα στην ελληνική γραφιστική 
ξέρουν ότι οι πρωτότυπες συσκευασίες 
των καλλυντικών Κορρές διακρίθηκαν 
διεθνώς και ότι εξακολουθούν να δρέ-
πουν σχεδιαστικές δάφνες. Τον πρώτο 
σχεδιασμό των προϊόντων ανέλαβε ο 
Γιάννης Κουρούδης πριν από περίπου 

10 χρόνια και στη συνέχεια, με την 
ομάδα K2, δεν έπαψε να σημειώνει 

επιτυχίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: 
τα εικονογράμματα (τα εικονίδια των 
αγωνισμάτων) που σχεδίασε η Κ2  
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας (2004) αναδείχτηκαν πριν από 
λίγους μήνες από την εφημερίδα  
New York Times ως τα καλύτερα  

όλων των εποχών.

κεντΡο πολίτίσΜου 
– ίΔΡυΜα σταυΡοσ 

νίαΡχοσ 
Εναν πνεύμονα πρασίνου και ένα 

αρχιτεκτονικό αξιοθέατο θα αποκτήσει 
το Δέλτα Φαλήρου το 2015: εκείνη 

τη χρονιά αναμένεται να ολοκληρωθεί 
το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύμα-
τος Σταύρος Νιάρχος σε σχέδιο του 
Ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο. 

Στο πάρκο των 169 στρεμμάτων, με 
τα 1.200 δέντρα και τους 150.000 
θάμνους, θα μετεγκατασταθούν επί-
σης η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Εθνική 

Λυρική Σκηνή.

19έυμόρφία μέταξακη χάρη στο εύρος της 
φωνής της, μπορεί να ερμηνεύει από άριες του μότσαρτ και 

λιντ του σούμπερτ μέχρι ρόλους σε μίόυζίκαλ. το 2007, στο ντέ-
μπόυτό της στο φεστιβάλ σάλτσμπουργκ, παρουσιάστηκε στο κοινό 
ως «η σταρ της νέας γενιάς con brio!» και τρία χρόνια αργότερα γνώ-
ρισε τεράστια έπίτυχία στη γερμανία ως μαρία στο «γουέστ σάιντ 
στόρι» του λέοναρντ μπερνστάιν. η νεαρή έλληνίδα σόπρανό ζει 
στη γερμανία και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε όλη τη Βόρεια έυρώπη.

κeeP sHeLLy 
in Athens 
Οπως υποδεικνύει το όνομα του γκρουπ, οι Keep 
Shelly in Athens έχουν ως βάση τους την Κυψέλη. 
Ωστόσο η ατμοσφαιρική ηλεκτρονική μουσική τους 
προκαλεί αίσθηση παγκοσμίως. Τους πρωτοπροσέξαμε 
στις αρχές της χρονιάς, ύστερα από τα εγκώμια που 
τους αφιέρωσε η εφημερίδα Guardian, και πρόσφατα 
μάθαμε ότι ολοκλήρωσαν μίνι περιοδεία στις ΗΠΑ. Το 
τελευταίο τους ΕP «Our Own Dream» κυκλοφόρησε 
από την αμερικανική εταιρεία Forest Family.

Made in greece
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Vois architects 
Η Κατερίνα Βορδώνη και η Φένια Σινανιώτη ήταν φίλες από το 
σχολείο, σπούδασαν αρχιτεκτονική την ίδια εποχή στο Λονδίνο, 

συνεργάστηκαν επαγγελματικά στη Βοστόνη και πριν από 5 χρόνια 
έφτιαξαν δικό τους γραφείο στην Αθήνα. Η βάση τους βρίσκεται εδώ, 
αλλά οι συνεργασίες τους με το εξωτερικό δεν λένε να σταματήσουν. 

Πρόσφατα οι Vois Architects μπήκαν μάλιστα στη λίστα Architects 
Directory 2011 του περιοδικού Wallpaper, μαζί με ακόμη 19 ταχέως 

ανερχόμενα αρχιτεκτονικά γραφεία από όλο τον κόσμο.

ΜαίΡη 
κατΡαντζου

Συνδύασε τις αισθητικές επιρροές 
που δέχτηκε από τους γονείς της –μια 
σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων και 
έναν σχεδιαστή υφασμάτων– και τις 
εμπλούτισε με εικαστικές πινελιές. Το 
αποτέλεσμα το ξέρουμε όλοι: είναι οι 
«οφθαλμαπάτες» της, που φορέθη-
καν από πολλές διάσημες κυρίες του 
διεθνούς τζετ σετ, προβλήθηκαν από 

τις βίβλους της μόδας, εγκωμιάστηκαν 
από τους κριτικούς και χάρισαν στη 

σχεδιάστρια –δύο μόλις χρόνια μετά το 
λανσάρισμα της φίρμας της– το βρα-

βείο Swiss Textiles Award 2010.

25ηλίασ χρυσόχόϊδησ έίναι 
ίσως άγνωστος στο ευρύ κόίνό. ωστόσο 

ο ταλαντούχος συνθέτησ, μουσικολόγος, ερευ-
νητής και συγγραφέας από την πέλλα κέρδισε τη 
διεθνή αναγνωρίση όταν παρουσίασε το 2008 
στο διαδίκτυο τη Handel reference database, μια 
Βαση δεδομένων με σπάνια ντοκουμέντα γύρω από 
τη ζωή και το έργο του χέντέλ. σήμερα δίδα-
σκέί μουσικολογία στο πανεπιστήμιο στάνφορντ.

Floater magazine
Mια ομάδα νέων αρχιτεκτόνων, η LambandLamp 

design group, δημιούργησε πριν από λίγα χρόνια ένα 
πρωτοποριακό διαδικτυακό περιοδικό αρχιτεκτονικής 
και τέχνης, το οποίο έγινε αρχικά γνωστό στο εξωτε-
ρικό και κατόπιν στην Ελλάδα. Καθώς θέλει να είναι 

όσο πιο ανοιχτό γίνεται, το Floater Magazine λειτουρ-
γεί ως πλατφόρμα ενθάρρυνσης για ενδιαφέρουσες 
συνεργασίες, με προσκλήσεις σε guest editors και 

αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες.

mAstiHA 
shop 
Οι άνθρωποι της μάρκας ξεκίνη-
σαν το επιχειρηματικό ταξίδι τους 
από τη Χίο και χρόνο με τον χρόνο 
κατακτούν την Ανατολική Μεσόγειο 
και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της 
Δύσης. Οι «άνθρωποι της μαστίχας» 
–όπως θέλουν να αυτοαποκαλού-
νται– φιλοδοξούν να αναδείξουν 
την πολυχρηστικότητα αυτής της 
φυσικής ουσίας, να αξιοποιήσουν τις 
ιαματικές και καλλωπιστικές της 
ιδιότητες, να διαδώσουν συνταγές 
για την απόλαυσή της σε όλο τον 
κόσμο και, όπως όλα δείχνουν, τα 
καταφέρνουν μια χαρά…
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      eλλήΝιΚο 
σιΝΕμα 
Ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου επισημοποίησε 
την άνθηση του νέου ελληνικού σινεμά: το 2009 το φιλμ τι-
μήθηκε με το βραβείο «Ενα κάποιο βλέμμα» στο Φεστιβάλ 
Καννών και ένα χρόνο μετά ήταν υποψήφιο για το Οσκαρ 
ξενόγλωσσης ταινίας. Η δε επόμενη ταινία του Ελληνα σκη-
νοθέτη «Αλπεις» κέρδισε το βραβείο σεναρίου στο Φεστι-
βάλ Βενετίας. Η άνοδος του ελληνικού κινηματογράφου 
επιβεβαιώνεται και από το βραβείο Αργυρό Κοχύλι σκη-
νοθεσίας του Φίλιππου Τσίτου στο Φεστιβάλ Σαν Σεμπα-
στιάν για το φιλμ «Αδικος κόσμος», από τη διάκριση του 
«Attenberg» της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγγάρη στο φεστιβάλ 
BAFICI Μπουένος Αϊρες και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Ρουμανίας, από τα δύο βραβεία που απέσπα-
σε ο Στάθης Αθανασίου για την ταινία «DΟS» στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

30
Designers 

UniteD
Πριν από πέντε 

χρόνια ο Δημήτρης 
Κολιαδήμας και ο 

Δημήτρης Παπάζο-
γλου, δύο βραβευ-
μένοι σχεδιαστές 

από τη Θεσσαλονίκη, 
ένωσαν τις δυνάμεις 
τους για να στήσουν 

κοινό γραφείο και 
στη συνέχεια έκαναν 

θαύματα. Από τη 
συνεργασία τους 

με τη διοργανώτρια 
αρχή του Euroleague 

Basketball προέ-
κυψε το έμβλημα 
του Final Four της 
Αθήνας (2007) και 
ακολούθησαν τα 

εμβλήματα για την 
ίδια διοργάνωση του 
Βερολίνου και του 

Παρισιού. Επιπλέον, 
από τον Ιούνιο του 

2010 ασχολούνται με 
τον επανασχεδιασμό 
της οπτικής ταυτότη-
τας του Volvo Ocean 
Race, του μεγαλύ-
τερου ιστιοπλοϊκού 
αγώνα στον κόσμο.

περιοδικό +design 
ένα έλληνίκό πέρίόδίκό πόυ 
πρόΒαλλέί ό,τί καλυτέρό έχέί 
να δέίξέί η συγχρόνη παρα-
γωγη στόν χωρό τησ γραφίστί-
κησ, τόυ WeB design, τησ έίκό-
νόγραφησησ, τόυ Βίόμηχανί-
κόυ σχέδίασμόυ, τησ δίαφημί-
σησ, τησ τυπόγραφίασ. πρωτό-
κυκλόφόρησέ τό 1998. έπέίτα 
(2002) δίόργανωσέ τα πρωτα έλ-
ληνίκα ΒραΒέία γραφίστίκησ 
καί έίκόνόγραφησησ (έΒγέ). 
τέλόσ, τό 2007 συνέργαστηκέ 
μέ 14 έυρωπαϊκα πέρίόδίκα 
γία τη θέσπίση των euroPeAn 
design AWArds καί στη συνέ-
χέία συνέΒαλέ απόφασίστίκα 
στην καθίέρωση τόυσ σέ πα-
νέυρωπαϊκη κλίμακα.

AtoPos 
Η ομάδα με τη συγκεκριμένη ονομασία 
είναι ένας ελληνικός πολιτιστικός οργα-
νισμός σε διαρκή επαφή με τη διεθνή 
σκηνή. Η Atopos κυρίως ερευνά φαινό-
μενα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού, 
με έμφαση στο ανθρώπινο σώμα και 
στο ένδυμα. Πρωτοπαρουσίασε την 
έκθεση «Χρααατς!!! Μόδα από χαρτί» το 
2004 στο Μουσείο Μπενάκη και ύστερα 
την έβγαλε σε παγκόσμια περιοδεία που 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Επίσης, στην 
έκθεση της Αtopos «Arrrgh! Σημεία και 
τέρατα στη μόδα» είδαμε δημιουργί-
ες σπουδαίων δημιουργών – μεταξύ 
άλλων, ρούχα-εγκαταστάσεις των Ισέι 
Μιγιάκε και Ζαν Σαρλ ντε Καστελμπαζάκ.
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marina anD the DiamonDs 
Η ποπ σταρ πίσω από τον τίτλο Μarina and the Diamonds ακούει στο όνομα 

Μαρίνα-Λαμπρινή Διαμάντη και είναι μισή Ελληνίδα – με μητέρα από την Ουαλία 
και πατέρα από τη Λευκάδα. Το ντεμπούτο άλμπουμ της «The Family Jewels» 
έφτασε μέχρι την 5η θέση των βρετανικών charts και το σινγκλ «Hollywood» 

ακούστηκε στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου. Περιμένουμε το επόμενο βήμα της...

32μήλα ζαγορίν 
έίναί απαλλαγμένα από υπόλέίμ-
ματα φυτόφαρμακων καί λίπασμα-
των, έχόυν λαΒέί από την έυρωπα-
ϊκη ένωση την έτίκέτα πρόϊόν μέ 

πρόστατέυόμένη όνόμασία πρόέ-
λέυσησ καί έχόυν κατακτησέί δίέ-

θνέσ κυρόσ. παραγόνταί στη ζαγόρα 
πηλίόυ, πέρνόυν από αυτόματα ηλέ-

κτρόνίκα δίαλόγητηρία καί έχόυν 
δίαδόθέί από την έυρωπη μέχρί 

τη μέση ανατόλη.

36
enόργανη 
γυμναστική 

Ο Βασίλης Τσολακίδης δικαίωσε τον 
τίτλο του μεγάλου ταλέντου που τον 
συνοδεύει εδώ και μια δεκαετία, με 
μια σημαντική διάκριση στο δίζυγο. 
Μετά την κατάκτηση του ασημένιου 

μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ενόργανης Γυμναστικής του Τόκιο, ο 
32χρονος αθλητής εξασφάλισε την 
πρόκρισή του για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Λονδίνου.

34 inteLen το αμερικανικό έπίστημόνίκό πε-
ριοδικό red Herring συμπέρίέλαΒέ την intelen στις 

100 κόρυφαίέσ start-up εταιρείες της έυρώπης. κύριο επίτευγ-
μα της intelen είναι το PLugme, μια συσκευή που εγκαθίσταται 
στον μετρητή της δέη και καταγράφει την καταναλωση 
ρεύματος, ώστε κάθε ιδιώτης να παρακόλόυθέί σε πραγματι-
κό χρόνο μέσω του υπόλόγίστη του πόσο ρεύμα ξοδεύει. από 
το νέο έτος η intelen θα αποκτήσει γραφείο στην καλίφόρνία, 
ώστε να αναζητήσει χρηματόδότέσ από τη σίλικον Βάλεϊ.

Biolea
O Γιώργος Δημητριάδης και η Κριστίν Λακρουά υπήρξαν από τους πρώτους βιοκαλ-
λιεργητές ελιάς της Κρήτης και το 2004 έχτισαν ένα υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο που 
λειτουργεί παραδοσιακά – με μυλόπετρες. Τώρα το λάδι τους απολαμβάνει παγκόσμια 
αναγνώριση και έχει περιληφθεί στην ύλη γευσιγνωστικών περιοδικών όπως το αμε-
ρικανικό Saveur. Επιπλέον, η εταιρεία τους συμμετέχει σε πανευρωπαϊκά προγράμμα-
τα έρευνας για την αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιουργείου ως πηγών ενέργειας.

Made in greece
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38nomint to ελληνικό motion grAPHiC design 
(γραφιστικός σχεδιασμός με κίνηση) καταξιώνεται στο 

εξωτερικό με τη nomint, μια ομάδα νέων ανθρώπων που δημι-
ουργεί χιουμοριστικά animation βίντεο μικρής διάρκειας, κυρίως 
για δίαφημίστίκόυσ λόγους. Aν και όλα άρχισαν μόλις πριν 
από τέσσερα χρόνια από δύο συμφοιτητές της αρχίτέκτόνί-
κησ σχολής του university College London, η ομάδα έχει ήδη 
συγκεντρώσει δεκάδες διεθνείς δίακρίσέίσ, με πιο πρόσφατη 
το χρυσό βραβείο στα iF Communication design Awards.

39
λαΜΔα 

Ενας Ελληνας επιχειρηματίας 
κατάφερε να βάλει το ελληνικό 

ελαιόλαδο στις βιτρίνες του 
λονδρέζικου πολυκαταστήματος 

Harrods. O Γιώργος Κολιόπουλος 
συνεργάστηκε με ελαιοπαραγω-
γούς του κρητικού χωριού Κριτσά 
της Κρήτης, παρήγαγε το «λ» και 
εκείνο, χάρη και στη περίτεχνη 

συσκευασία του, αναγνωρίστηκε 
ως το πρώτο λάδι πολυτελείας 

στον κόσμο. Εξάλλου ένα  
μπουκάλι «λ» των 500 ml  

κοστίζει 41 ευρώ...

διονύσης γραμμένόσ 
Ακούσαμε πρώτη φορά γι’ αυτόν το 2008, όταν πήρε το πρώτο 
βραβείο στον Διαγωνισμό Νέων Μουσικών της Eurovision. Στη συνέχεια 
ο βιρτουόζος κλαρινετίστας από την Κέρκυρα μάζεψε σημαντικές 
διακρίσεις, συνεργάστηκε με διάσημες ορχήστρες και φέτος έκανε 
το ντεμπούτο του ως σολίστ και μαέστρος στην ιστορική Ορχήστρα 
Δωματίου Βιέννης. Σήμερα, στα 21 του, ζει μόνιμα στη Βαϊμάρη.

40 τουρισμός 
έυτυχωσ μασ αγα-

πόυν ακόμη όί τόυ-
ρίστέσ! συμφωνα μέ 

πρόσωρίνα στόίχέία, 
όί δίέθνέίσ τόυρίστί-
κέσ αφίξέίσ στα κυ-

ρίότέρα αέρόδρόμία 
τησ χωρασ μασ τό 

πρωτό δέκαμηνό τόυ 
2011 αυξηθηκαν κατα 
9,57% σέ συγκρίση μέ 
την αντίστόίχη πέ-
ρίόδό τόυ 2010, ένω όί 

ταξίδίωτίκέσ έίσπρα-
ξέίσ στό α' έξαμηνό 

τόυ 2011 παρόυσίαστη-
καν αυξημένέσ κατα 

12,55% σέ σχέση μέ  
τό αντίστόίχό  

έξαμηνό τόυ 2010. 

Fereikos-helix 
η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η 
αποκλειστική αντιπρόσωπος της 
ελλάδας στο Διεθνές ινστιτούτο 
σαλιγκαροτροφίας στην ιταλία. 

από την άλλη, διοχετεύει το 70% 
των προϊόντων της στη διεθνή 
αγορά, διότι η παγκόσμια παρα-
γωγή καλύπτει μόλις το 10% της 
ζήτησης. για όλα αυτά, το Διεθνές 
ινστιτούτο σαλιγκαροτροφίας την 
έχει τιμήσει με δύο βραβεία: με το 
Χρυσό σαλιγκάρι για την ανάπτυξη 
της σαλιγκαροτροφίας στην ελλάδα  
(2009) και με το Διεθνές Βραβείο 
σαλιγκαροτροφίας (2011). ιδρύ-
τριες της Fereikos-Helix είναι δύο 

νεαρές αδελφές, η Παναγιώτα και η 
μαρία Βλάχου.
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43
κατώγί 
αβεΡώφ 

Τα κρασιά αυτής της 
ετικέτας εξάγονται 
στη Γερμανία, στις 
ΗΠΑ, στον Καναδά 
και παραμένουν μία 
από τις σταθερές 
ελληνικές αξίες. 
Φέτος το Fresco 

Averoff βραβεύτηκε 
μάλιστα στην έκθεση 
κρασιού Winexpo της 

Κίνας, για τη σχέση 
ποιότητας-τιμής 

που το χαρακτηρίζει. 
Πέρα απ’ όλα αυτά, 
στο τυροκομείο του 
Ιδρύματος Τοσίτσα  
στο Μέτσοβο παρά-
γεται το μετσοβόνε, 
μια ελληνική πατέντα 
που θυμίζει το καπνι-
στό τυρί προβολόνε  

της Ιταλίας.

θεατΡο αττίσ
Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος είναι ένας θεατράνθρωπος παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά δεν θέλει να περιαυτολογεί. 

Μέσα σε 27 χρόνια το δικής του εμπνεύσεως θέατρο Αττις έχει παρουσιάσει στο εξωτερικό 1.850 παραστάσεις και 
γι’ αυτές έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις – στις οποίες περιλαμβάνονται και τα τέσσερα 
εθνικά θεατρικά βραβεία Κίνας, που το σχήμα κέρδισε τον περασμένο Μάρτιο με την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Επό-
μενο βήμα για τον Τερζόπουλο θα είναι η σκηνοθεσία της σύγχρονης όπερας «Νοσφεράτου», η οποία θα ανεβεί στο 
θέατρο Μπολσόι της Μόσχας την άνοιξη του 2012. Τα σκηνικά θα φέρουν την υπογραφή του Γιάννη Κουνέλλη και τα 

κοστούμια θα ετοιμαστούν από τη Λουκία.

46 Beetroot design grouP η πολυ-
μελής γραφίστίκη ομάδα από τη θεσσαλονίκη −που 

ιδρύθηκε το 2000 από τους Βαγγέλη λιάκο, αλέξη νίκου και γιάν-
νη χαραλαμπόπουλο− πρόσθεσε φέτος κι άλλες δίακρίσέίσ 
στη συλλογή της: πολυάριθμα έΒγέ (έλληνικά Βραβεία γραφι-
στικής και έικονογράφησης) και ed Awards. το 2011 κέρδισε 
επίσης το μεγάλο ΒραΒέίό Agency of the year στην κατηγορία 
Communication design από τον έγκυρο θέσμό των red dot 
Awards – ειδικότερα, η ομάδα Beetroot επιλέχτηκε ανάμεσα σε 
εκατοντάδες δημιουργικά γραφεία από 40 χωρέσ! 

ΚαπΝισμα 
Παρ’ όλο που τα αντικαπνιστικά μέτρα στη χώρα μας δεν 
έχουν αποδώσει, το ποσοστό των Ελλήνων καπνιστών έχει 
μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια – ήταν 45,5% το 2006 
και έπεσε στο 35,7% το 2011. Ανάλογη πτώση παρουσίασε την 
ίδια πενταετία η μέση ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων ανά 
καπνιστή – έπεσε από τα 24 τσιγάρα στα 19 (στοιχεία: εθνική 
συντονιστική επιτροπή για τον έλεγχο του καπνίσματος).

gAeA
Το 2007 η ελληνική γαστρονομία 

έφτασε στα... Οσκαρ, όταν προϊόντα 
Gaea μοιράστηκαν ως δώρα στους 
VIP της τελετής απονομής. Σήμερα 

η εταιρεία –που παράγει ξίδι, 
πάστες ελιάς και λιαστής ντομάτας, 

καθώς και σάλτσες– εξάγει το 
80% των προϊόντων της και έχει 

στο ενεργητικό της πολλές διεθνείς 
διακρίσεις. Χάρη δε στη συνερ-

γασία της μάρκας με τον αγροτικό 
συνεταιρισμό Κριτσάς στην Κρήτη, 

δημιουργήθηκε το ελαιόλαδο Gaea, 
το οποίο πωλείται διεθνώς και 

ανταγωνίζεται τα καλύτερα ιταλικά 
ελαιόλαδα υψηλής τυποποίησης.
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 πολο 

Το πόλο εξελίσσεται στο πιο δυνατό 
χαρτί του ελληνικού αθλητισμού. 
Το χρυσό μετάλλιο στο φετινό 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού 
Στίβου της Σαγκάης έδωσε τον 

άτυπο τίτλο της υπερδύναμης στην 
εθνική ομάδα γυναικών. Η πρώτη 

θέση των νεανίδων στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα της Μαδρίτης και το 
χάλκινο μετάλλιο της εθνικής νέων 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 
Βόλου έδειξαν ότι κάτι αξιόλογο 
συμβαίνει στις ελληνικές πισίνες.

52
 

www.yatzer.com 
Η ελληνική διαδικτυακή πλατφόρ-
μα για το design, που δημιουρ-

γήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, 
σήμερα δέχεται περισσότερα από 
1 εκατομμύριο κλικ μηνιαίως και 
έχει περιληφθεί στις 10 καλύτε-
ρες του είδους της διεθνώς. Ο 
δημιουργός της Κώστας Βογια-

τζής βλέπει την ιστοσελίδα του ως 
«ψηφιακό οδηγό έμπνευσης», ο 

οποίος περιέχει ό,τι πιο ενδιαφέ-
ρον συμβαίνει παγκοσμίως στον 

χώρο του σύγχρονου σχεδιασμού, 
της μόδας και της τέχνης. 

50 ίόνιο πανεπιστήμιο
υστέρα από έξί χρόνία έρέυνων, μία όμαδα από τό τμημα 

πληρόφόρίκησ τόυ ίόνίόυ πανέπίστημίόυ καταφέρέ 
φέτόσ να ρίξέί φωσ στα αίτία τησ νόσόυ αλτσχαϊμέρ καί 
έτσί γέννησέ έλπίδέσ γία την ανακαλυψη θέραπέίασ. 

συγκέκρίμένα, η όμαδα έΒγαλέ ένα μόντέλό δέδόμένων 
από τόν μηχανίσμό τησ ασθένέίασ καί δίαπίστωσέ 

ότί η έμφανίση τησ συνδέέταί μέ πόλυ συγκέκρίμένέσ 
δυσλέίτόυργίέσ στα μίτόχόνδρία. όπωσ μασ έίπέ μαλίστα 

ό έπίκόυρόσ καθηγητησ τόυ τμηματόσ παναγίωτησ 
Βλαμόσ, η μέλέτη τόυ ίόνίόυ πανέπίστημίόυ μπηκέ στό 
τoP 20 τησ medWorK, τησ μέγαλυτέρησ καί έγκυρότέρησ 

ίατρίκησ Βασησ δέδόμένων στόν κόσμό.

51έθνικό 
θέατρό 
Είμαστε αθεράπευτα θεατρόφιλοι! Ετσι το 
Εθνικό Θέατρο αύξησε τις εισπράξεις του κατά 
6% σε σχέση με την περίοδο 2009-2010 και 
εμφάνισε σχεδόν απόλυτη πληρότητα σε όλες 
τις αίθουσές του – μάλιστα στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων η πληρότητα άγγιξε το 105%. Για 
να έρθουν βέβαια αυτές οι καλές εμπορικές 
επιδόσεις, κάποιο ρόλο έπαιξε και η μείωση 
της μέσης τιμής εισιτηρίου κατά 10%.

divercity 
Η δυναμική αρχιτεκτονική ομάδα αποτελείται από τους 
Νικόλα και Δημήτρη Τραβασάρο, τη Δήμητρα Καραμπε-
λιά, τη Χριστίνα Αχτύπη και τον Χρήστο Δημητρούκα. Οι 
πολυβραβευμένοι Divercity έχουν γραφείο στην Αθήνα 
και στο Λονδίνο και μόλις ολοκλήρωσαν στο Ρόουντ 
Αϊλαντ (μαζί με την Κατερίνα Κούρκουλα) την ανακαίνιση 
του εστιατορίου στο ξενοδοχείο Vanderbilt Grace. Από 
την άλλη, δύο παλιότερες δουλειές τους συνεχίζουν να 
μαζεύουν εύσημα. Το ξενοδοχείο Grace Santorini (που 
ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το γραφείο mplusm) 
ξεχώρισε στο World Architecture Festival και το 
Kinsterna Hotel & SPA προκάλεσε θαυμασμό στα 
φετινά European Hotel Design Awards.

eco 
parizaKi 

Eνα ελληνικό παριζάκι με 
θαλασσινά έκανε την έκπληξη. 

Δημιουργήθηκε έπειτα από 
σύμπραξη του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου και του τμήματος 

χημείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και κατέλαβε την 
πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό καινοτόμων προϊόντων 
διατροφής Ecotrophelia 2011, 

που έλαβε χώρα στην Κολωνία 
της Γερμανίας. Το πρωτοποριακό 
αλλαντικό λέγεται Da Vero - Eco 

Seafood Cold Cuts και συνδυάζει τη 
διατροφική αξία των θαλασσινών 

με την οικολογική αξιοποίηση  
των παραπροϊόντων της 
βιομηχανίας τροφίμων.

47

48

100 | γΥΝαιΚα  



102 | γΥΝαιΚα  

Made in greece

αΡίστοτελείο πανεπίστηΜίο θεσσαλονίκησ 
H ομάδα Aristotle Racing Team (ART) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης τρέχει με πολλά χιλιόμετρα: το μονοθέσιο αυτοκίνητο που σχε-
διάστηκε και κατασκευάστηκε από την ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στο 
αγώνισμα της επιτάχυνσης στον φετινό διεθνή διαγωνισμό Formula Student 

στη Βρετανία και την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη. Στη διοργάνωση πήραν 
μέρος 91 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.

πανεπιστήμιο κρήτης 
καί φέτόσ πέρίλαμΒανέταί 

στη λίστα τησ Βρέτανίκησ έφημέρίδασ 
times μέ τα 400 καλυτέρα έκπαίδέυτίκα 

ίδρυματα στόν κόσμό. ίσόΒαθμέί μέ 25 
ακόμα πανέπίστημία στίσ θέσέίσ 276-300 
(ανέΒηκέ από τίσ θέσέίσ 401-450 πέρυσί) 

καί λαμΒανέί υψηλη Βαθμόλόγία γία τίσ 
ΒίΒλίόγραφίκέσ παραπόμπέσ καί τόν Βαθμό 

πρόσέλκυσησ δίέθνων φόίτητων 
καί ακαδημαϊκόυ πρόσωπίκόυ.

Benostan 
Λάδι ελιάς, υπερικό, θυμάρι, δενδρολίβανο, φασκό-
μηλο... Εδώ και 25 χρόνια οι συνεργάτες της εται-

ρείας ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης, 
επιλέγουν τις καλύτερες σοδειές από βότανα βιολο-
γικής καλλιέργειας, τα υποβάλλουν σε αργή φυσική 
εκχύλιση και με τα ενεργά συστατικά τους εμπλουτί-
ζουν τις φόρμουλες των καλλυντικών Benostan. Ετσι 

δεν είναι διόλου παράξενο το γεγονός ότι αυτά τα 
φυτικά προϊόντα έχουν εκτιμηθεί στο εξωτερικό για 

την υψηλή ποιότητα και την αγνότητά της.

κολύμβηση 
Τα 3 φετινά μετάλλια στην 
κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, 
τα οποία κατέκτησε η Ελλάδα στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού 
Στίβου της Σαγκάης, μας γεμίζουν 
αισιοδοξία για το άμεσο μέλλον 
– ο Σπύρος Γιαννιώτης πήρε το 
χρυσό στα 10 χλμ. και το αργυρό 
στα 5 χλμ., ενώ η Μαριάνα 
Λυμπερτά κέρδισε το χάλκινο στα 
10 χλμ. Ο Γιαννιώτης παραδέ-
χεται ότι είναι ένα από τα φαβορί 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2012, αλλά πάντα συμπλη-
ρώνει: «Είναι η τελευταία μου 
ευκαιρία και αυτό μου δημιουργεί 
επιπλέον πίεση».

Costa nAVArino 
Ενα από τα ξενοδοχεία του συγκροτήματος, το The Romanos, 

απέσπασε το Condé Nast Traveller Readers’ Travel Award 
2011 στην κατηγορία Favourite Overseas Leisure Hotel: 
Europe, Asia Minor and the Russian Federation. Το Costa 
Navarino προσφέρει στους επισκέπτες της Μεσσηνίας μια 

ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελούς διαμονής και παράλληλα 
δεν προδίδει τη φιλοσοφία του, η οποία επιβάλλει σεβασμό 

στο φυσικό περιβάλλον και στις τοπικές παραδόσεις.
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Το graphic novel των Απόστολου Δοξιάδη, Χρί-
στου Χ. Παπαδημητρίου, Αλέκου Παπαδάτου 
και Annie di Donna –το οποίο μεγαλούργησε 
στη λίστα με τα μπεστ σέλερ της εφημερίδας 

New York Times και στην αντίστοιχη λίστα της 
ιστοσελίδας amazon– μπήκε και στη βραχεία 
λίστα για το βραβείο Sondermann Prize της 
φετινής Παγκόσμιας Εκθεσης Βιβλίου Φραν-
κφούρτης. Να σημειώσουμε ότι πρόσφατα το 
κόμικ κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ικαρος 
σε εφαρμογή για iPad, iPhone και iPod Touch.

61  δημητρα έυαγγέλόυ & φωτέίνη κατωπόδη όι δύο 
έλληνίδες έπίστημόνέσ τιμήθηκαν πρόσφατα από τον μπαράκ όμπαμα σε 

ειδική εκδήλωση στον λευκό όίκο με το βραβείο PeCAse, την ανώτατη διάκριση που απο-
νέμει η κυβέρνηση των ηπα σε νέους έρέυνητέσ ριζοσπαστικών πεδίων. η δήμητρα 
έυαγγέλου είναι μηχανικός και καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο περντιού της ίντιάνα, η φωτεινή 
κατωπόδη μηχανικός περιβάλλοντος και καθηγήτρια στο καλιφορνέζικο πανεπιστήμιο μπέρ-
κλεϊ. φέτος ΒραΒέυτηκαν συνολικά 94 ερευνητές από όλο τον κόσμο.

               eθνική ομάδα        
            μπασκέτ 

Η Ελλάδα διαθέτει και πάλι μια εθνική 
ομάδα μπάσκετ με προοπτική. Εξι από 

τους 12 παίκτες μας που εμφανίστηκαν 
στο φετινό Ευρωμπάσκετ ήταν 

πρωτοεμφανιζόμενοι και σύμφωνα με 
τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ηλία Ζούρο: 

«Ξεκινάμε για να χτίσουμε μια ομάδα που 
θα αποκτήσει διάρκεια». Η 6η θέση που 
κατακτήσαμε στο τουρνουά ήταν μάλλον 
χαμηλή σε σύγκριση με τους θριάμβους 

του παρελθόντος, αλλά τουλάχιστον 
συνοδεύτηκε από την πρόκριση στο 

προολυμπιακό τουρνουά που θα διεξαχθεί 
τον Ιούλιο του 2012...

ασταΡτη 
Το 65% της παραγωγής του 

βιολογικού ελαιόλαδου Αστάρτη 
εξάγεται σε ευρωπαϊκές χώρες 
(Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, Γερμα-
νία, Αγγλία). Πίσω στο 2006, το 
ελαιόλαδο των Κυθήρων κέρδι-
σε το χρυσό βραβείο στη Διεθνή 
Εκθεση Τροφίμων του Παρισιού. 
Τώρα ο ελαιοπαραγωγός Χάρης 
Τζωρτζόπουλος τυποποιεί ως 

Αστάρτη Exclusive μόνο το 
πρωτόλαδο κάθε χρονιάς και σε 
συνεργασία με άλλους βιοκαλλι-
εργητές του νησιού συσκευάζει 

την υπόλοιπη παραγωγή ως 
Αστάρτη Blend.

59
αναστασία  

παπαΔοπουλου 
Στο φετινό παγκόσμιο συνέδριο της 

Διεθνούς Εταιρείας Κυτταρικής Θεραπείας 
έλαβε το βραβείο της καλύτερης νέας 

ερευνήτριας για το 2011. Η ανακάλυψη 
της 30χρονης διδάκτορος του τμήματος 
βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης ανοίγει τον δρόμο 
για τη θεραπεία της ρευματοειδούς 

αρθρίτιδας. Η επιστήμονας διαπίστωσε ότι 
η προθεραπεία με μια συγκεκριμένη φαρ-
μακευτική ουσία μειώνει τη φλεγμονή και 
έτσι επιτρέπει στα μεσεγχυματικά κύτταρα 

του μυελού των οστών να ασκήσουν 
θεραπευτική δράση.

έξαγωγές 
Προς ιστορικό ρεκόρ 
οδεύουν οι ελληνικές 
εξαγωγές: το α' εξάμηνο 
του 2011 αυξήθηκαν 
κατά 40,4% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2010 – οι καλύτεροι 
πελάτες μας είναι η ιταλία, 
η τουρκία, η γερμανία, η 
κύπρος και οι ηΠα. ειδικά 
οι εξαγωγές καυσίμων 
παρουσίασαν θεαματική 
αύξηση: 343,4% (στοι-
χεία: Πανελλήνιος σύνδε-
σμος εξαγωγέων - κέντρο 
εξαγωγικών ερευνών  
και μελετών).
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Bioselect 
Το δίκταμο, ένα ενδημικό θεραπευτικό βό-
τανο της Κρήτης, μπήκε εκχυλισμένο σε 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο βιολογικής προέ-
λευσης. Το πανάρχαιο κρητικό γιατροσόφι 
της κεραλοιφής απέκτησε πατέντα, ονομά-
στηκε Dictamelia και έγινε πρώτη ύλη για 
τη δημιουργία μιας ξεχωριστής καλλυντι-

κής σειράς, πιστοποιημένης από τον ευρω-
παϊκό οργανισμό ICEA, η οποία σήμερα εξά-

γεται στην Ευρώπη και στην Αμερική. ✦

korres, apivita 
Η γνώση τους για τα μυστικά της φύσης, το όραμά 

τους, η τόλμη τους, τα φυτικά προϊόντα τους έβαλαν 
την Ελλάδα για πρώτη φορά στον παγκόσμιο χάρτη της 
ομορφιάς. Εμείς όμως ξεχωρίζουμε τις δύο εταιρείες 

κυρίως για λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, 
για δράσεις που δείχνουν αγάπη για την Ελλάδα. Ο 

«Κήπος του Ιπποκράτη», ο οποίος δημιουργήθηκε στην 
Κω από τον Νίκο Κουτσιανά –την ψυχή της Apivita– 

και περιέχει 254 φαρμακευτικά βότανα και φυτά που 
σχετίζονται με τον πατέρα της Ιατρικής, είναι ένα 

αληθινό σχολείο της φύσης. Η στήριξη που παρέχει 
η ομάδα του Γιώργου Κορρέ στους κρατούμενους 

των αγροτικών φυλακών Τύρινθας και Αγιάς, με την 
εκπαίδευσή τους επάνω στις βιολογικές καλλιέργειες, 

ανοίγει μια ρεαλιστική προοπτική επανένταξης.

σαμιώτικο 
κρασί 

H Eνωση Οινοποιη-
τικών Συνεταιρισμών 
Σάμου (ΕΟΣΣ) εξάγει 
το 80% της ετήσιας 
παραγωγής της – η 
Γαλλία απορροφά 

τον κύριο όγκο των 
εξαγωγών, αλλά 

λάτρεις του γλυκού 
σαμιώτικου κρασιού 

υπάρχουν επίσης στην 
Αυστραλία, στις ΗΠΑ, 
στη Σιγκαπούρη και σε 
όλη την Ευρώπη. Το 
2010 ήταν μάλιστα 
μια χρονιά με πέντε 
χρυσά βραβεία για 
το Σαμιώτικο –στη 

διεθνή έκθεση κρασιού 
Vinalies International– 

και με πολλές άλλες 
διακρίσεις.

rAyCAP
Η ηλεκτρική προστασία των ραντάρ 

σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ είναι 
εγγυημένη από μια εταιρεία που γεννή-
θηκε στη Δράμα! Η Raycap μπήκε στον 
επιχειρηματικό στίβο το 1987 και τώρα 

διατηρεί γραφεία στην Ελβετία, στην 
Ιταλία, στο Μεξικό, στη Χιλή και στον 

Καναδά. Επίσης, πρόσφατα βραβεύτηκε 
στον εγχώριο διαγωνισμό «Η Ελλάδα 

καινοτομεί» του Συνδέσμου  
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  

(ΣΕΒ) και της Eurobank.

ανακυκλώση 
Αποκτάμε σιγά-σιγά οικολογική συνείδηση! 46.337 

τόνοι ηλεκτρικών συσκευών (περίπου 3,5 εκατομμύ-
ρια τεμάχια) ανακυκλώθηκαν στη χώρα μας κατά το 
έτος 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Ανακύκλωσης 

Συσκευών Α.Ε. Ακόμη, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (EEAA) επιβεβαιώνει ότι την ίδια χρονιά 
οι ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 

που προέκυψαν από τους μπλε κάδους ανήλθαν σε 
183.298 τόνους και ότι σημείωσαν αύξηση 6% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος.

ALAniArides
350.000 φοιτητές πήραν 
φέτος μέρος στον παγκό-

σμιο δίαγωνίσμό της microsoft 
«imagine Cup», αλλά το πρώτο βρα-
βείο κατέληξε σε δύο... Alaniarides. έι-
δικότερα, ο Βαγγέλης πτερνέας και ο 
γιώργος καρακατσιώτης έπίνόη-
σαν το touring machine, ένα γκάτζετ 
για εξατομικευμένες ξεναγήσεις σε 
έκθέσίακόυσ και αρχαιολογικούς 
χώρους. με αυτό ο χρήστης επιλέγει 
εκτενή ή σύντομη πέρίγραφη και 
όταν περνάει για δεύτερη φορά από το 
ίδιο σημείο, το σύστημα του δίνει μια 
καινούργια πληρόφόρία!
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Προσιτή Πολυτέλέια: «Ολα άρχισαν από την αγάπη μου για το 
κόσμημα. Και από τις φίλες μου, που ήθελαν να ανανεώνουν τη δι-
άθεσή τους με χαριτωμένα στυλάτα κοσμήματα, από αυτά που δεν 
κλείνονται σε ακριβές βελούδινες μπιζουτιέρες αλλά ζουν την κάθε 
μέρα και δίνουν ώθηση στο κέφι. Τέτοια κοσμήματα δημιουργού-
με τώρα στην εταιρεία. Δωράκια στον εαυτό μας. Αθώες αταξzίες 
που δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό μας. Κοσμήματα που αν 
τα βαρεθείς, μπορείς να τα βάλεις στην άκρη χωρίς τύψεις και να 
αγοράσεις κάτι καινούργιο για να φορτίσεις τις μπαταρίες σου. Γι’ 
αυτό το μότο μας είναι “προσιτή πολυτέλεια”».
Πέλατήσ ισον φιλοσ: «Η φίρμα Αννα Μαρία Μαζαράκη υπάρχει 
από το 2000. Το πρώτο κατάστημα έφερε δεύτερο, μετά τρίτο και σή-
μερα, μαζί με το καινούργιο μας μαγαζί στο The Mall Athens, φτάσαμε 
αισίως τα εννιά καταστήματα. Οσο για το μυστικό της επιτυχίας μας, 
δεν έχω να πω κάτι πρωτότυπο: είχαμε τύχη, δουλέψαμε σκληρά, 
επιλέξαμε εξαιρετικούς συνεργάτες. Θεωρώ ότι αυτό που μας δια-
κρίνει είναι οι άνθρωποί μας: το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται 
από ανθρώπους που δουλεύουν μαζί πολλά χρόνια και μοιράζονται 
την ίδια φιλοσοφία. Ποια είναι αυτή; Για εμάς ο πελάτης είναι φίλος. 
Θέλουμε να τον εξυπηρετούμε προσωπικά, να του φτιάχνουμε τη διά-

θεση, να τον κάνουμε να αισθάνεται με κάθε αγορά 
του –μικρή ή μεγάλη– απόλυτα ικανοποιημένος».
έΠιλέγουμέ έλλήνικα: «Σχεδιάζω η ίδια τα 
κοσμήματα. Αρχίζω πάντα από τις πέτρες και στη 
συνέχεια προχωρώ στις συνθέσεις. Με ενδιαφέ-
ρει το συμβολικό κόσμημα και γι’ αυτό θα βρείτε 
πάντα μια καρδιά, έναν σταυρό, μία κορόνα, ένα 
λουλούδι... Από κει και πέρα, ακούμε αυτό που 
θέλει ο κόσμος, παρακολουθούμε τις τάσεις της 
μόδας και στη συνέχεια επιλέγουμε ελληνικά. 
Οι εξαιρετικοί μας τεχνίτες μάς βοηθούν να δη-
μιουργήσουμε το κόσμημα που μας αντιπροσω-
πεύει: καλής ποιότητας, προσιτό, μοντέρνο, πο-
λυτελές χωρίς να αδειάζει το πορτοφόλι μας».

αΝΝα μαρια μαζαραΚή

με δικά της λόγια
οι δημιουργίες της προσθέτουν  

στην καθημερινότητά μας κέφι, χρώμα,  
λάμψη και διατίθενται σε τιμές που μας 

φτιάχνουν τη μέρα
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