ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,
η πόλη της καρδιάς μας.
好客城，我们心中的城。
PHILOXENIA,
the town of our heart.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,
το πάρκο της ζωής μας.
好客城，我们生命的花园。
PHILOXENIA,
the park of our life.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,
στη γη της Ελλάδας.
好客城，就在这片希腊大地上。
PHILOXENIA,
in the land of Greece.
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Editorial
Όταν ταξιδεύουμε αποκτούμε διεθνή αντίληψη των πραγμάτων, διευρύνοντας τους ορίζοντές μας.
Εμείς οι άνθρωποι της PHILOXENIA σας ανοίγουμε ένα παράθυρο στο μέλλον και σας ταξιδεύουμε με
μουσικές και χρώματα, με παιδεία και πολιτισμό…
Η PHILOXENIA είναι ιδέα, είναι όραμα, μαζί και προοπτική.
Είναι η απόδραση και το ταξίδι μας στην φαντασία…
Είναι αγάπη για το ιδιαίτερο, είναι η εκπαίδευση των αισθήσεών μας στη γοητεία της Aνατολής…
Αφιερώνεται στους ανθρώπους της, που δούλεψαν με κέφι και φαντασία, προσφέροντας τις γνώσεις
τους, καθώς και σε όλους εκείνους που θα τη γνωρίσουν και θα την αγαπήσουν…
Νικολέττα Καπερώνη

在世界各地游览给予了我们了解全球不同风情的机会，也同时扩大的我们的视野。
PHILOXENIA文化公园的主创人员们，都在制造着一条通往未来的小径，那条小径通往一个充满音乐，
色彩，艺术与文化教育的世外桃源……
PHILOXENIA是一个思想……一个观看世界的美丽前景……
她会带您进入一个梦幻王国……
在那里有一个不同的世界，让我们用心灵和感觉去探索和发现遥远东方的魔幻魅力。
她是献给所有运用了他们的知识和梦想而全心全意的创作者们的礼物。也是给那些了解她并爱上她的人
们……。
尼古莱塔 •卡佩诺尼

Travelling around the world gives us the opportunity to look on things in an international perspective,
through a broadening of our horizons.
All of us here at PHILOXENIA, are opening a window into the future, which will conﬆitute an escape
into a world of music and colours, of education and culture…
PHILOXENIA is an idea…a vision…an endeavour full of potential…
It is an escape and a journey into an exciting world of fantasy…
It represents a love for anything that is diﬀerent and it enables us to discover, through the use of our
senses, the magic of the Eaﬆ…
It is dedicated to the people who worked on it with pleasure and enthusiasm by oﬀering their
knowledge to the project, as well as to all its visitors who will get to know it and come to love it…
Nikoletta Kaperoni
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το όραμα
…Όλοι εμείς, οι άνθρωποι της
PHILOXENIA, οραματιστήκαμε
ένα χώρο Πολιτισμού γεμάτο
Χρώματα, Τέχνες και Κουλτούρα, που θα αποτελεί την ονειρική υπέρβαση του σήμερα.
我们，好客城人，都在憧憬一个
文化胜地，那里色彩斑斓，艺术
灿烂，文明深远。这是今天最高
的梦境。
...All of us here at
PHILOXENIA, have envisioned
a Cultural site alive with
Colours, Arts and pathways of
Civilization, which in its entirety
will be a tribute to our times.

Σε μια εποχή που το «τουριστικό προϊόν» είναι προκαθορισμένο, τολμήσαμε, προκαλώντας
τις δυνατότητές μας, να τρέξουμε στο χρόνο αξιοποιώντας
στοιχεία Πολιτισμού των δύο
αρχαιότερων λαών του κόσμου
με την πιο μεγάλη ιστορία.
在今天这个“旅游产品”定型的时
代，我们有勇气竭尽全力，和时
间赛跑，要打造一个把世界两大
文明和悠久历史联结的桃园。
In these days of the
predetermined touriﬆ trade,
we have dared to go againﬆ
the tide and project ourselves
in time by utilizing elements of
Culture drawn from two ancient
civilizations with two of the
greateﬆ hiﬆories on earth.

Προσπαθήσαμε να «φυλακίσουμε» στην φιλόξενη αγκαλιά
μας, ένα Γίγαντα.
我们努力敞开 好客的胸怀，把
一个巨人紧紧“拥抱”。
We have tried to hold a Giant in
our embrace.

Εμείς οι τόσο «μικροί», αγγίξαμε
– σε ένα παιχνίδι φαντασίας – την
καρδιά του, αφού πρώτα γνωρίσαμε από κοντά τον τρόπο ζωής
και τα στοιχεία του Πολιτισμού
του, που έχει παράλληλη πορεία
με τον δικό μας μεγάλο Πολιτισμό.
我们，这样“渺小”，却-像幻想小
游戏那样－触摸到了他的心脏，
因为我们在他身边认识了他的生
活方式，及和我们并肩而行的文
化历程。
We, who are so “small”, have
– through a fantasy game of sorts
– touched the heart of this Giant,
after having ﬁrﬆ learnt about his
way of life and the elements of
his Culture, which has been on a
parallel course with our own great
civilization.
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Ελλάδα και Κίνα, δύο αρχαίοι λαοί συναντώνται …
希腊，中国，两个古老的民族相聚。
Greece and China; two ancient civilizations meet …

Στην Ελληνική Γη, σε μια τοποθεσία μαγευτική, φανταστήκαμε
ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα αφιερωμένο στις απέραντες
δυνατότητες της ανθρώπινης
θέλησης, ένα πρωτότυπο
δώρο για τους νέους μας που
αποτελούν την «πρώτη ύλη
του μέλλοντός» μας, έναν τόπο
απόδρασης όλων μας σε κόσμους παιδείας και πολιτισμού.
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在希腊大地，这块迷人的土地
上，我们幻想依靠人的无限毅
力，创造一个建筑奇迹，为年轻
人－“我们未来的依托”－送上一
份前所未有的礼物，一个让教育
界和文化界放松的阵地。

η συνάντηση

In a magical setting on
Greek soil, we envisioned an
architectural maﬆerpiece,
dedicated to the vaﬆ
capabilities of human will. A
unique gift to our youth, who
conﬆitute the raw materials of
our future, and an escape into a
world of education and culture.

Η PHILOXENIA είναι ένας
χώρος γεμάτος Χρώματα,
Μουσικές, Τέχνες, Ψυχαγωγία
και Αθλητισμό.
好客城是一个充满色彩、音乐，
艺术、休闲和体育活动的地方。
PHILOXENIA is a place
of Colours, Music, Arts,
Recreation and Sports.

δύο αρχαίων λαών

Είναι ένα μαγευτικό πολυπολιτισμικό Πάρκο, που όλοι θα
θέλουν να επισκεφθούν.
是一个迷人的多种文化活动公
园，是一个人人都想拜访的地
方。
It is an exceptional multicultural
Park that everyone will wish to
visit.

Μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει όλους τους
επισκέπτες, γιατί το Πάρκο μας είναι ένας
«διαφορετικός Τουριστικός Προορισμός», με
εικόνες και δράσεις από την Ελλάδα και την
Κίνα, που μένουν για πάντα βαθιά χαραγμένες
στη μνήμη… θύμησες ενός ωραίου και μεγάλου
ταξιδιού…

Η PHILOXENIA είναι:
• Ένας χώρος ευγενικής υποδοχής όπου διασταυρώνονται ο σύγχρονος και ο ιστορικός Ελληνικός και
Κινεζικός πολιτισμός, με την τουριστική επιχειρηματική
δραστηριότητα
• Ένα έργο ιδιωτικό, αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας

意外四惊喜等待每位来访者，因为我们的公园
不是一般概念的“旅游目的地”，这里充满来自希
腊和中国的场景和活动，会给人留下不可磨灭
的印象，仿佛你进行了一次美好的遥远的游历...

好客城是：
一个礼仪接待地，是希腊和中国现代和古代文明的汇合
地，附设各种旅游活动
一个经过巨大努力成功的私人工程

A pleasant surprise awaits all visitors because
our Park is a touriﬆ deﬆination like no
other, with elements and representations
from Greece and China that will remain
unforgettable in people’s minds, as memories
of a grand and exciting journey…

PHILOXENIA is:
• A place of dual reception where the modern and
hiﬆorical Greek and Chinese civilizations and the
activities of the touriﬆ business cross paths
• A private project which is the result of signiﬁcant eﬀort
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Η PHILOXENIA είναι:
好客城是：
PHILOXENIA is:

Χρώματα
色彩
Colours

Φαντασία
梦幻
Fantasy

Απόδραση
放松
Escape

Παιδεία
教育
Education

Εκτός από τόπος φιλοξενίας πολιτιστικών στοιχείων, είναι μία πανδαισία γεύσεων, μουσικών, τεχνών και εικόνων, που σε
μία τέλεια υποδομή, θα ενώνουν ανθρώπους με διαφορετική ταυτότητα, επισκέπτες απ’ όλα τα μέρη της γης, σε μία εποχή
που ο αριθμός των ταξιδιωτών έχει αυξηθεί 11 φορές περισσότερο τα τελευταία 50 χρόνια και πρόκειται να διπλασιασθεί
μέσα στα επόμενα 14 χρόνια.
除了文化元素，通过完美的建筑设计，让人体验到音乐、艺术和视觉的享受，把各种肤色、民族的人、来自世界的游客融合
在一起，近50年来，世界范围的游客增加了11倍，未来的14年还要成倍增长。
Apart from being a gathering point of cultural elements, it is a collection of ﬂavours, music, arts and images, that in a perfect
infraﬆructure, will connect people with diﬀerent identities from all over the world, at a time when the number of travellers has
increased 11 - fold during the laﬆ 50 years and is expected to double during the next 14 years.
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Κουλτούρα
文化
Culture

Πολιτισμός
文明
Civilization

Διασκέδαση
娱乐
Entertainment

Επιχειρηματικότητα
企业交往
Business

Δράση
交际活动
Action

Στις δράσεις του Πάρκου θα περιλαμβάνονται:

公园的活动包括：

The activities of the park include:

• Εικαστικές εκθέσεις
• Συζητήσεις με εκπροσώπους του πνευματικού
κόσμου
• Δημιουργικά εργαστήρια
• Κύκλοι μαθημάτων λαϊκής τέχνης
• Χορός
• Παρελάσεις
• Οργανωμένες προβολές τρισδιάστατου
οπτικοακουστικού υλικού
• Επιχειρηματικά συνέδρια
• Διεθνείς συναντήσεις

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Art exhibitions
• Discussions with representatives of the intellectual
world
• Creative workshops
• Courses in cultural art
• Dance
• Parades
• Organised projections of three - dimensional
audiovisual material
• Business conferences
• International councils

视觉展览
文化界著名人士交流会谈
创作工作室
民间艺术循环教授
舞蹈
游行
三维视觉展
企业家论坛
国际会议
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Στο Μουσείο, ο επισκέπτης θα παρακολουθεί
μία παράλληλη ιστορική διαδρομή 5.000 ετών
του Κινεζικού και Ελληνικού πολιτισμού και θα
μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει.
在博物馆游客可以同时看到希腊和中国文明
5000年平行发展史，进行对比。
In the Museum, all visitors will have the
opportunity to witness a parallel, 5.000 - year
hiﬆorical course of Chinese and Greek culture
and they will be able to judge and compare.

Στο Ελληνικό Θέατρο όλοι οι Ελληνικοί Πολιτιστικοί Φορείς θα μπορούν να παρουσιάζουν
– δωρεάν – τις παραστάσεις τους.
在希腊剧院，希腊文艺团体将免费呈献他们精美
的演出。
In the Greek theatre, all Greek Cultural
Organizations will be able to present their
performances free of charge.
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Οι νέοι θα έχουν δικούς τους χώρους για συναντήσεις και συναυλίες.
年轻人有自己约会和听音乐的场所。
Young people will have their own space for
meetings and concerts.

Την ημέρα η PHILOXENIA θα “φωτίζεται” από
την παρουσία χιλιάδων επισκεπτών απ’ όλη την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
每天，将有数以千计的来自希腊和国外的游客
光顾。
During the day, PHILOXENIA will be illuminated
by the presence of thousands of visitors from all
over Greece, as well as from abroad.

Τα βράδια, όταν θα φωτίζεται από τα χιλιάδες
πολύχρωμα φώτα, η αποτύπωση της πανέμορφης και περίτεχνης αρχιτεκτονικής, θα θυμίζει σε
όλους μας ότι το «ΤΑΞΙΔΙ» είναι πάντα μία απόδραση από τα συνήθη της ζωής μας… χωρίς να
χρειαστεί να πάμε μακριά... Όλοι θα μπορούν
να δουν και να διακρίνουν πέρα από τις καθοριστικές γραμμές ότι ο κόσμος όλος είναι πολύ
μικρός, όσο ένα άνοιγμα της παλάμης πάνω
στην μικρή υδρόγειο σφαίρα ενός γραφείου…
夜晚，当数以千计的彩色灯光照耀在美幻的艺术
建筑物上时，会令人想起不需要远去就从繁忙工
作中解脱开的“旅游”......所有人都会发现，世界
真的很小，就像设在办公室里的地球仪一样。
In the evening, when PHILOXENIA will be lit up
by thousands of multicoloured lights, the shape
of its extraordinary and delicate architecture
will remind us that “travel” will always be an
escape from our usual everyday life…without
necessarily having to travel far away. Everyone
will be able to see and realize that irrespective
of designated borders, the whole world could
be said to be juﬆ as small as a little globe on a
desk, able to ﬁt into one’s open palm…

Η PHILOXENIA είναι:
Άρωμα και ήχοι της Κίνας, στην Ελλάδα, στη
ΣΙ ΛΑΑ, την όμορφη χώρα μας στο Λιμάνι του
Αιγαίου, που όπως λέει και ο μύθος τους η
ευτυχία κρατάει για μια ολόκληρη ζωή…
好客城：
充满中国味，在希腊，在爱琴海这个充满神话的
港口，用中国古老传说诉说着……人们幸福快乐
地生活着。
PHILOXENIA is:
The ﬂavours and sounds of China, in Greece, in
SHI LAA, in our beautiful country in the Harbour
of the Aegean Sea, where – as the Chinese
myth says – happiness laﬆs forever…

Στο Happy Valley, το μεγαλύτερο θεματικό
πάρκο του κόσμου, στο Πεκίνο, οι Κινέζοι φίλοι
μας, αφιέρωσαν στην Ελλάδα… 62.000 τ.μ., με
θέματα από τον Μινωικό Πολιτισμό, τη φιλοξενία
των Ελληνικών Νησιών μας και τον Τρωικό Πόλεμο. Αυτό το μικρό θαύμα, το αφιερωμένο στην
Ελλάδα, έχει τη μεγαλύτερη επισκεψημότητα
από όλες τις ηλικίες και κυρίως από τους νέους.
在北京的欢乐谷，中国朋友拨出了62.000平方米
的土地，仿真地展示了米诺斯文明， 我们的希腊
岛屿和特洛伊战争......这个小小的微缩景观吸引
无数年龄不同的游客，尤其受到 年轻人的欢迎。

Σκοπός του έργου PHILOXENIA, είναι η δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού Πάρκου στην
Ελλάδα, ως καινοτόμου πόλου τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και αναψυχής.
好客工程的目的是在希腊建一个多文化体公园，
是全新的旅游、文化、体育、学习和休闲点。
The aim of the PHILOXENIA project is the
creation of a multicultural Park in Greece, which
will function as an innovative central point of
tourism, culture, sports, entertainment and
recreation.

In Happy Valley, the largeﬆ theme park in the
world, in Beijing, our Chinese friends have
dedicated…62.000 m2 to Greece, featuring
elements from the Minoan civilization, the
hospitality of our Greek islands and the Trojan
war. This small wonder within the park, which
is dedicated to our country, attracts the moﬆ
visitors from all age-related groups, especially
from the young.
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Το έργο μπορεί να χωροθετηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή κοντά σε αστικά κέντρα, αεροδρόμιο
και λιμάνι. Αποτελεί μία ώριμη, βιώσιμη και σύγχρονη επενδυτική πρόταση που θα συμβάλλει
στην ανάδειξη νέων μορφών τουρισμού, όπως:
• O Εκθεσιακός τουρισμός
• O Συνεδριακός τουρισμός
• O Μαθητικός τουρισμός
• O Νεανικός τουρισμός
• O Καταναλωτικός τουρισμός
• O Αθλητικός και ο Προπονητικός τουρισμός
• O Πολιτιστικός τουρισμός *
* Ο πολιτιστικός τουρισμός αναπτύσσεται
διεθνώς με διπλάσιο ρυθμό απ’ ότι ο μαζικός
τουρισμός. Τα τουριστικά πακέτα των πολιτιστικών τουριστών περιλαμβάνουν: Εκθέσεις
– Συναυλίες – Παραστάσεις – Εκδηλώσεις.
Στη Γαλλία, η συμβολή του πολιτιστικού
τουρισμού στο ΑΕΠ είναι 3,4%.
Στην Ισπανία (Πόλη Τεχνών & Επιστημών στην
Βαλένθια) η συμβολή του πολιτιστικού τουρισμού στο ΑΕΠ είναι 2,3%.
Στην Ελλάδα φθάνει μόλις το 1,8%.
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公园可以设在靠近居民区、机场、码头的任何地
区。这是一个新的、有生命力的投资点，将开辟
新的旅游天地，包括：
• 展览
• 会议
• 学术交流
• 青年
• 消费
• 体育培训
• 文化
在世界范围，文化旅游是普通旅游的双倍，文化
旅游包括：展览－音乐会－演出－联欢
在法国，文化旅游收入占国民收入的3.4％。
在西班牙（在艺术和科学城巴伦西亚）文化旅游
占国民收入的2.3％。
希腊仅占1.8％。

The project can be situated in any area that is
close to urban centers, airports and harbours.
It conﬆitutes a mature, viable and modern
inveﬆment proposal that will contribute to the
rise of new forms of tourism, such as:
• Exhibition tourism
• Conference tourism
• Student tourism
• Youth tourism
• Consumer tourism
• Athletic and Training tourism
• Cultural tourism *
* Cultural tourism is internationally growing at
double the rate compared to mass tourism.
Cultural touriﬆ packages include: Exhibitions
– Concerts – Shows – Performances.
In France, the contribution of cultural tourism to
the GNP is 3,4%.
In Spain (City of Arts and Sciences in Valencia)
the contribution of cultural tourism to the GNP
is 2,3%.
In Greece it barely reaches 1,8%.

Το ΠΑΡΚΟ PHILOXENIA, είναι μία σύγχρονη
επιχειρηματική δραστηριότητα με κοινωνικές
και αναπτυξιακές δράσεις που θα βοηθήσουν
στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και θα
αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της μεγάλης
τουριστικής κίνησης.
好客公园是社会活动、国际交流和企业活动场
所，能够帮助旅游业优势的发挥。
PHILOXENIA Park is a modern business
activity with societal and developmental impacts
that will lead to the growth of the wider region
and will utilize the beneﬁts of the subﬆantial
tourism.

Το έργο στοχεύει:
• Στην ανάδειξη ενός νέου υπερτοπικού πόλου
αναψυχής
• Στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών από όλες τις ομάδες πληθυσμού των
αστικών συγκροτημάτων και των υπολοίπων
κέντρων της Ελλάδας
• Στην προσέλκυση του τουριστικού πληθυσμού
της Ευρώπης και των Βαλκανίων, όλες τις
εποχές του έτους
• Στην ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών
Ελλάδας – Κίνας, που ήδη έχουν αρχίσει να
εδραιώνονται σε πολλούς κλάδους
• Στην πραγματοποίηση διεθνών συναντήσεων
και συνεδρίων
• Στην ενθάρρυνση και αύξηση της τουριστικής
κίνησης προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα ελληνικά νησιά, τα επόμενα χρόνια
• Στην καθιέρωση του «Τουρισμού Αναψυχής
Πόλεων»
项目的目标：
• 超越地域限制的休闲场所
• 吸引希腊城镇和其它地方的游客
• 每年全天候吸引欧洲和巴尔干国家的游客
• 加强已在各个领域存在的希腊－中国的文化
交流
• 国际会议和论坛
• 在未来年代推动来希腊，尤其是希腊岛屿地旅
游潮流
• 满足“休闲旅游”的需要

The work aims at:
• The appointment of a new central point for
recreation that will supersede local facilities
• The attraction of a large number of visitors
from all urban population groups, as well as
from other centers of Greece
• The attraction of the touriﬆ population from
Europe and the Balkans during all seasons of
the year
• The reinforcement of cultural exchanges
between Greece and China that have already
begun to ﬆrengthen in various sectors
• The realisation of international meetings and
conferences
• The encouragement and increase in tourism
towards Greece and particularly towards the
Greek islands during the next years
• The eﬆablishment of “Recreational City
Tourism”
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Η PHILOXENIA σχεδιάστηκε ειδικά για την
Ελλάδα που δεν διαθέτει κανέναν «ειδικό τουριστικό προορισμό» σαν τα θεματικά πάρκα ανά
την γη που συγκεντρώνουν μεγάλο τουριστικό
ενδιαφέρον.
好客城是专门味希腊这个吸引世界游客的“旅游
目的地”设计的。
PHILOXENIA was speciﬁcally designed for
Greece that does not possess any “specialised
touriﬆ deﬆination”, such as the theme parks
that are situated in many parts of the world and
that draw the attention of a large number of
touriﬆs.
Σχεδιάστηκε από 35 Αρχιτέκτονες του HUA
MEI DESIGN ARCHITECTURAL INSTITUTE,
που έκαναν πράξη τις σκέψεις των Ελλήνων
μηχανικών μας.
负责设计的是华美设计院35位设计师，他们根据
希腊建筑工程师的设想提出整体方案
The project has been drawn by 35 Architects
from the HUA MEI DESIGN ARCHITECTURAL
INSTITUTE, who have given shape to the
thoughts of our Greek engineers.
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Η όλη οργάνωση του χώρου έχει μελετηθεί με
γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και στην λειτουργική σύνδεσή
του με τις δραστηριότητες του Πάρκου.
场地的组织在广泛地地区根据公园活动需要经过
严肃、科学论证。
The organisation of space has been undertaken
with respect for the environment of the wider
region and with the aim of a viable connection
between the region and the Park’s activities.
Η συνολική δόμηση είναι ήπιας μορφής, προσαρμοσμένη αυστηρά στους πολεοδομικούς
κανόνες του τόπου χωροθέτησής της.
建筑情调温和，完全符合所在的规划要求。
The total layout is of low environmental impact
and is in ﬆrict compliance with local building
and conﬆruction codes.
Σέβεται το ευρύτερο περιβάλλον αφού η
κατασκευή του Έργου είναι κυρίως από ξύλινα
αρχιτεκτονικά στοιχεία.
尊重环境，这个建筑是木结构和金属框架。
Respect is paid to the wider environment since
the Park is primarily conﬆructed of timber
elements.

Γενική αρχή της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομικής προσέγγισης της PHILOXENIA,
είναι η ένταξη των προβλεπόμενων κτιριακών
εγκαταστάσεων σε ένα διευρυμένο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και περιπάτου και
η σύνδεση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων με
τις λοιπές λειτουργίες τουρισμού και αναψυχής
που θα αναπτυχθούν στο χώρο.
设计的基本原则是，把好客城的各种建筑和绿色
环境完美结合起来。
The general principal of the architectural
planning and the urban design approach
of PHILOXENIA is the incorporation of the
planned inﬆallations into an extended network
of communal green spaces and pedeﬆrian
zones, and the connection of its cultural
inﬆallations with further touriﬆ and recreation
operations that are to be developed in the area.

Έχουμε…
• Χώρους Πολιτιστικών Ανταλλαγών
• Συνεδριακό και μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο
• Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης
• Πολυθέατρο Κινεζικής Κουλτούρας
• Ανοιχτό “Αρχαίο” Ελληνικό Θέατρο
• Εκθεσιακούς Χώρους παραδοσιακών
προϊόντων
• Εμπορικούς Δρόμους ειδών λαϊκής τέχνης
• Ξενοδοχείο
• Χώρους Εστίασης - Αναψυκτήρια – Ελληνικά
παραδοσιακά Καφενεία
• Πεζόδρομους, Χώρους Περιπάτου και
Αναψυχής
• Πάρκο με τεχνητή λίμνη – Κήπους – Μονοπάτια Πολιτισμού
• Χώρους Αθλητικών Δραστηριοτήτων
• Παραδοσιακές Γειτονιές

我们有：
• 文化交流场所
• 常设的展览和会议中心
• 历史和艺术博物馆
• 中国文化多功能剧院
• 露天“古代”希腊剧院
• 传统产品展示地
• 民间艺术品商业街
• 饭店
• 休闲场所－希腊传统咖啡馆
• 步行街，散步和休闲
• 人工湖－公园－文化小路
• 体育运动场
• 传统建筑区域

We have…
• Areas of Cultural Exchange
• Conference Center and permanent Exhibition Center
• Museum of Hiﬆory and Art
• Chinese Culture Theatre
• Open “Ancient” Greek Theatre
• Exhibition Spaces for traditional products
• Commercial Streets for popular art pieces
• Hotel
• Reﬆaurants – Refreshment Stands – Greek traditional Cafés
• Pedeﬆrian Zones, Recreational Areas
• Park with artiﬁcial lake – Gardens – Pathways with a
Cultural Theme
• Places for Athletic Events
• Traditional Neighbourhoods
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Η PHILOXENIA συμβάλλει:
• Στη διεθνή προβολή της χώρας μας
• Στη διαφοροποίηση και κυρίως στην ανανέωση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας με
την εισαγωγή νέου στοιχείου, που συμπληρώνει το παραδοσιακό πρότυπο επίσκεψης
αρχαιολογικών χώρων
• Στην εισαγωγή εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, με διαφοροποίηση από το πρότυπο του
μαζικού τουρισμού
• Στην ένταξη, σε ένα ολοκληρωμένο πολυδύναμο Θεματικό Πάρκο Αναψυχής, πολλών
μορφών τουρισμού όπως συνεδριακού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού, αθλητικού και νεανικής αναψυχής
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• Στην εισαγωγή ενός Πάρκου, με δυναμική
παρουσία που θα ελκύει όλες τις ηλικιακές
και πληθυσμιακές ομάδες, προσφέροντας ένα
μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων στον τοπικό
και ευρύτερο πληθυσμό
• Στη δημιουργία ενός πρότυπου παραδείγματος συνεργασίας πολλών φορέων για την
πραγματοποίηση έργων, που μπορούν να
επιτύχουν τόσο την ποιοτική βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος και της ζωής
των κατοίκων, όσο και την αναβάθμιση
υποβαθμισμένων περιοχών, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην κοινωνική
συνοχή
• Στην πραγματοποίηση για πρώτη φορά στη
χώρα μας, ενός σύνθετου έργου τουριστικού
χαρακτήρα

好客城的贡献：
• 国际上宣传我国
• 增加和更新希腊旅游产品，引进新的元素，对
传统古迹游览的补充
• 引进与大众旅游不同的特色旅游形式
• 一个全新的全景休闲公园，融会议、企业交
往，文化、体育和青年休闲于一体
• 吸引更多群体，为公园所在的和周边居民带来
新的发展生机
• 一个各种团体合作进行创作的样板，这个样板
可以改善地区的环境质量，居民的生活质量，促
进落后地区的发展，有利于社会和谐
• 在我国建设第一个有特色的多体旅游点

PHILOXENIA contributes:
• To international promotion of our country
• To the diﬀerentiation and mainly to the
renewal of tourism in Greece, with the
introduction of a new element that supplements
the traditional model which consiﬆs of visits at
archaeological sites
• To the implementation of specialised forms
of tourism, in contraﬆ to the ﬆandard model of
mass tourism
• To the incorporation of varied forms of tourism
(such as conference, business, cultural,
athletic and youth recreational tourism), into an
integrated Recreational Theme Park

• To the introduction of a Park with a
dynamic presence that will attract all ages
and demographic groups, by oﬀering a wide
spectrum of activities to the local and general
population
• To the creation of a pattern model of
cooperation between many organizations and
inﬆitutions for the realisation of projects that
not only will be able to achieve the qualitative
improvement of the urban environment and
the residents’ life, but also to contribute to the
upgrading of developing regions, in terms of
viable growth and through contribution to social
cohesion
• To the realisation for the ﬁrﬆ time in our
country of a complex project of a touriﬆ nature

Η PHILOXENIA είναι:
Μία σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα, με
κοινωνικές και αναπτυξιακές δράσεις ανάμεσα
στο φιλοξενούμενο πολιτισμό και στον δικό μας.
好客城是：
在我们和我们接触的文明中的一个现代化的文化
和社会交往中心。
PHILOXENIA is:
A modern cultural endeavour, with societal and
developmental impacts that are generated from
the interaction between the Greek and Chinese
culture.

17

18

Τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας θα είναι σημαντικά,
γιατί η PHILOXENIA προσφέρει:
• Άμεση απασχόληση 2.000 θέσεων εργασίας
• Έμμεση απασχόληση 5.000 - 6.000 θέσεων
εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου
• Διανομή εργασιών στην τοπική κοινωνία
• Σημαντικούς νέους πόρους
• Ποιότητα ζωής
• Περιβαλλοντολογική αρμονία
• Δείκτες Παιδείας και Πολιτισμού
• Ευκαιρίες για τοπικές επιχειρήσεις
• Αύξηση δημοτικών εσόδων
• Μείωση ανεργίας
• Διατήρηση της απασχόλησης
• Δημοτικό φόρο εσόδων λόγω αύξησης
πληθυσμού
• Οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις εξαιτίας της
αύξησης του αριθμού των τουριστών
• Προβολή της Ελλάδας, διεθνώς
• Θετική επίδραση του έργου για την αναβάθμιση των
γύρω περιοχών
• Δικτύωση με λοιπούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντoλογικούς πόρους
将为地方带来巨大利益，主要提供了：
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

就业岗位
在建筑工程中5.000－6.000工作岗位
改变地方社会就业分配
新的机会
生活质量
和谐的环境
教育和文化网络
地方企业发展机遇
增加地方政府收入
减少失业
保持就业
增加地方税收
游客增加，地方企业受益
国际上宣传希腊
提升周边地区地位
提供文化和环境新资源

The beneﬁts for the local society will be of major
signiﬁcance, because PHILOXENIA offers:
• Direct employment for 2.000 people
• Indirect employment for 5.000 - 6.000 people during
construction
• Distribution of work to local society
• Important new resources
• Improved quality of life
• Environmental harmony
• Education and Cultural indexes
• Opportunities for local enterprises
• Municipal revenue increase
• Reduction of unemployment
• Maintenance of employment
• Municipal tax revenues due to population increase
• Beneﬁts for local enterprises because of an increase
in the number of tourists
• International promotion of Greece
• A positive effect on the development of the
surrounding area
• Networking with existing cultural and environmental
resources
19

Ένας τόπος για να τον ανακαλύψεις…κάπου στην Ευρώπη…
κάτω από τον ήλιο και τον γαλανό ουρανό…
ένας τόπος Τέχνης και Πολιτισμού…
γεμάτος χρώματα…
τόσο μικρός, που χωράει στην καρδιά σου…
τόσο μεγάλος, που χωράει στην φαντασία σου…
在欧洲某地，你可以发现一个地方......
在灿烂的阳光和蔚蓝的天空下......
一个充满色彩，艺术和文明的地方......
小得可以让你铭记心中......
大得容得下你的无限幻想......
A land to discover…somewhere in Europe…
under the sun and the blue sky…
a site of Art and Culture…
alive with colours…
so small your heart can embrace it…
yet so great only your imagination can captivate…
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, η πόλη της καρδιάς μας.
好客城，我们心中的城。
PHILOXENIA, the town of our heart.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, το πάρκο της ζωής μας.
好客城，我们生命的花园。
PHILOXENIA, the park of our life.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στη γη της Ελλάδας.
好客城，就在这片希腊大地上。
PHILOXENIA, in the land of Greece.

9, Amerikis Str.
106 72 Athens, Greece
tel: +30 210 3630679
fax: +30 210 3631663
e-mail: kaperoni@otenet.gr

www.philoxenia-town.gr

