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Η mobile πλευρά του πολιτισμου κάι του τουρισμου
 

άπό τον Βασίλη σαμούρκα | by Vassilis Samourkas

Η εξάπλωση της mobile τεχνολογίας έφερε πολύτιμες 
βελτιώσεις στην καθημερινότητά μας. κρυμμένα «μυ-
στικά» της πόλης, άμεσες λύσεις στην περιήγησή μας 
αλλά και ιστορικές αναδρομές στον ελληνικό πολιτι-
σμικό πλούτο, βρίσκονται στις άκρες των δαχτύλων 
μας. τρεις ελληνικές εφαρμογές που «άνοιξαν πανιά» 
σε ολόκληρο τον πλανήτη, προσκαλούν τους επισκέ-
πτες να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία.

The expansion of mobile technology brought about 
valuable improvements in our everyday lives. Well-
kept city "secrets", immediate solutions to our surfing 
as well as historical tours to the rich Greek culture are 
at the tips of our fingers. Three Greek applications that 
"sailed" all over the world invite their guests to have a 
unique experience.
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«To ταξί όπως πρέπει να είναι», δηλώνει η 
μεγαλύτερη, ίσως, ελληνική mobile startup, 
η οποία μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια 
κατάφερε να δημιουργήσει μια ψηφιακή 
κουλτούρα για την κίνησή μας μέσα στην 
πόλη. Η ιδέα του Νίκου Δρανδάκη γεννή-
θηκε το 2010, όταν κατά τη διάρκεια ανα-
ζήτησης ταξί με το smartphone στο χέρι, 
σκέφτηκε πως μια εφαρμογή η οποία θα 
του έδειχνε στο χάρτη τις θέσεις των ταξί, 
θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για όλους. 
«μεγάλο στοίχημα ήταν να πείσουμε τους 
οδηγούς να χρησιμοποιήσουν το Taxibeat. 
Γυρίσαμε την πόλη μιλώντας με έναν-έναν 
για να τους δείξουμε την εφαρμογή», λένε 
οι συντελεστές της, η οποία βασίστηκε σε 
δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες. την 
εξάπλωση της mobile κουλτούρας και την 
κρίση η οποία χτύπησε τους οδηγούς ταξί, 
προσφέροντάς τους μια νέα, αλλά απαιτη-

Taxi BeaT
https://taxibeat.com τική δυνατότητα προσέλκυσης πελατών. 

Η χρήση της εφαρμογής είναι πολύ απλή. 
Όπου κι αν βρισκόμαστε στην πόλη, βλέ-
πουμε μέσα από τους ειδικούς χάρτες, πού 
βρίσκονται οι κοντινότεροι οδηγοί ταξί και 
τους καλούμε να μας παραλάβουν. κάθε 
οδηγός διατηρεί το δικό του προφίλ, το 
οποίο είναι εμπλουτισμένο από στοιχεία 
που εκτείνονται απ’ τον τύπο του αυτοκι-
νήτου έως και το πόσες γλώσσες μιλά. 
ιδιαίτερης σημασίας είναι το σκορ που 
συγκεντρώνει κάθε ταξιτζής, το οποίο 
βασίζεται στις αξιολογήσεις των πελατών. 
παρομοίως, και οι οδηγοί ξεχωρίζουν τους 
«καλούς» από τους «κακούς» πελάτες, δια-
μορφώνοντας το «κάρμα» τους ανάλογα 
με τη συμπεριφορά τους. Χαμηλό «κάρμα» 
σημαίνει ακόμη και άρνηση να απαντή-
σουν στην κλήση μας, γι’ αυτό και πρέπει 
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί! 
Η διαδικασία είναι δωρεάν για το χρή-
στη ενώ, πρόσφατα, οι συντελεστές του 
Taxibeat εισήγαγαν μια νέα μέθοδο πλη-

ρωμής μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών 
καρτών. «είναι μια διαδικασία με την οποία, 
ειδικά οι επισκέπτες από την ευρώπη και 
τις Ηπά, είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι. με 
τον τρόπο αυτό μπορούν να πληρώνουν 
χωρίς να καθυστερούν καθόλου μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδρομή», λένε οι δημι-
ουργοί του. 
την εφαρμογή θα τη βρούμε, εκτός από 
τις μεγάλες ελληνικές πόλεις, και στο πα-
ρίσι, το ρίο ντε τζανέιρο, το σάο πάολο, 
την πόλη του μεξικό, ενώ πολύ σύντομα 
θα κάνει την εμφάνιση της και στους δρό-
μους της κωνσταντινούπολης και της λίμα 
του περού.
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"Taxis as they should be" says prob-
ably the biggest Greek mobile mobile 
startup application that has managed 
to create a digital culture for our circu-
lation in the city in less than three years. 
Nikos Drandakis’ idea was created in 
2010 during looking for a taxi through 
his smartphone, when he thought that 
an application that would show him 
the position of taxis on the map would 
be extremely useful for everyone. 
"The big bet was to persuade taxi driv-
ers to use Taxibeat. We went around the 
city talking to every sigle on of them 
to show them the application" say the 
creators. The application was based 
on two major factors. The expansion 

of mobile culture and the crisis which 
struck taxi drivers, giving them a new 
but demanding possibility of attracting 
customers. 
Using the application is very simple. 
Wherever we are in the city, we look 
through the special maps where the 
closest taxi drivers are and we call them 
to pick us up. every taxi driver has his 
own profile, which is enriched with in-
formation that range form the car mod-
el to the languages he can speak. 
The score that every taxi driver collects 
is of great importance as it is based on 
the evaluations of the customers. Simi-
larly, drivers tell between the "good: 
and the "bad" customers, forming their 

"karma" depending on their behavior. A 
low "karma" may mean even refusal to 
answer our call, so we have to be extra 
careful!
The process is free for the user but 
recently the creators of Taxibeat in-
troduced a new method of payment 
through credit or debit cards. "it is a 
process that with which especially us-
ers form europe and the USA are partic-
ularly familiar. in this way they can pay 
without delay as soon as the itinerary is 
complete" say the creators. 
The application can be found, besides 
the Greek cities, in Paris, Rio de Janeiro, 
Sao Paolo, mexico City and soon in is-
tanbul and lima, Peru. 

τέσσερις χιλιάδες χρόνια 
ιστορίας μέσα σε μια εφαρ-
μογή. πρόκειται για την 
πραγματοποίηση της ιδέας 
των αδερφών Δημήτρη και 
τάσου Βούλγαρη, να συνδυ-
άσουν τις γνώσεις της αρχαι-
ολογίας και της ανάπτυξης 
εφαρμογών. «κάναμε πράξη 
τις σπουδές του Δημήτρη 
στην αρχαιολογία και τις δι-
κές μου ως developer, για 
να χτίσουμε μια εφαρμογή 
όπου όμοιά της δεν υπήρχε 
στο AppStore της Apple», 
περιγράφει ο τάσος. 

Greece: HisTory & culTure
http://www.greekhistoryandculture.com 

•
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το Greece: History & Culture περιγράφει 
την πορεία της ελληνικής ιστορίας από 
την παλαιολιθική εποχή έως τις αρχές 
του Β’ παγκοσμίου πολέμου, προσφέρο-
ντας στο χρήστη μια ξεχωριστή πορεία 
μέσα στο χρόνο, με πάνω από 200 φω-
τογραφίες υψηλής ανάλυσης και πλήρη 
περιγραφή περισσότερων από 150 ση-
μαντικών αρχαιολογικών χώρων, μέσω 
μιας multimedia εμπειρίας που κρατά 
αμείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη. «το 
Greece: History & Culture δεν παρουσι-
άζει απλά κάποια ιστορικά ντοκουμέντα. 
παρέχει μια σφαιρική εκπαίδευση της 
ελληνικής παράδοσης», λέει ο τάσος. 
Η εφαρμογή δεν είναι μόνο χρήσιμη για 
όσους ενδιαφέρονται να μάθουν με έναν 
έξυπνο και διαδραστικό τρόπο τα μυστι-
κά της ελληνικής ιστορίας, αλλά απευθύ-
νεται και στους επισκέπτες της ελλάδας. 
μέσω ειδικών χαρτών προτείνει στον 
κάθε χρήστη τις κοντινότερες σε αυτόν 
αρχαιολογικές τοποθεσίες, παρέχοντάς 
του πλήρη οδηγό πρόσβασης καθώς και 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Η αναγνώριση των προσπαθειών του 
τάσου και του Δημήτρη ήρθε μετά την 
επιλογή τριών μεγάλων αμερικανικών 
πανεπιστημίων να χρησιμοποιήσουν 
την εφαρμογή τους, για να διδάξουν 
στους φοιτητές το μάθημα της ελλη-
νικής ιστορίας. Όπως παραδέχεται ο 
τάσος Βούλγαρης, «ήταν κάτι ιδιαίτερα 
τιμητικό για εμάς, αλλά και μια μεγάλη 
ικανοποίηση για τους μόχθους μας. Άλ-
λωστε, μέχρι στιγμής η εφαρμογή μας 

Four thousand years of history in one 
application. it is the realization of an 
idea of Dimitris and Tasos Voulgaris to 
combine archaeological knowledge 
with the development of applications. 
"We put Dimitris’ studies in archaeology 
and mine as a developer into practice to 
build an application which is unique in 
the Apple AppStore" says Tasos. 
το Greece: History & Culture  describes 
the course of Greek history form the 
Stone Age to the beginning of World 
War ii, offering users a unique course 
through time, with more than 200 high-
resolution photos and the detailed de-
scription of more than 150 important ar-
chaeological sites through a multimedia 
experience that keeps the user interest 
alive. "το Greece: History & Culture does 
not simply present some historical facts. 
it provides global education on Greek 
tradition" says Tasos. 
The application is not only useful for 
those interested in finding out about 
the secrets of Greek history in a clever 

and interactive way; it is also addressed 
to visitors to Greece. Through special 
maps, it suggests users the closest ar-
chaeological sites, providing them with 
a full access guide as well as with all the 
necessary information. 
The acknowledgement of Tasos and 
Dimitris’ efforts came after three major 
American universities had chosen to use 
the application to teach their students 
the subject of Greek History. As Tasos 
Voulgaris admits, "that was something 
especially honorary for us but also re-
warding for our efforts. So far our ap-
plication has travelled to more than 60 
countries". 
The efforts of the two brothers to spread 
Greek history to the digital world are 
nonstop. in march 2014 they presented 
one more creation that was warmly wel-
come. it is Salamis, the detailed pres-
entation -through three dimensional 
images and unique artistic creations- of 
one of the greatest battles in history: the 
naval battle of Salamis. 

•

έχει “ταξιδέψει” σε πάνω από 60 χώρες». 
Η προσπάθεια των δύο αδερφών να δια-
δώσουν στον ψηφιακό κόσμο την ελλη-
νική ιστορία, δεν σταματά. τον μάρτιο 
του 2014 παρουσίασαν μια ακόμη δημι-
ουργία η οποία έτυχε θερμής αποδοχής. 

πρόκειται για το Salamis, τη λεπτομερή 
παρουσίαση μέσω τρισδιάστατων εικό-
νων και μοναδικών εικαστικών δημιουρ-
γιών μιας από τις μεγαλύτερες μάχες της 
παγκόσμιας ιστορίας: της ναυμαχίας της 
σαλαμίνας.
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No one knows the city better than the 
citizens themselves. Alexis Christodoulou 
and Gregory Zontanos brought locish in 
2013, which is a mobile application where 
the inhabitants of Athens, New York and 
San Francisco reveal to visitors well kept 
"secrets" for unforgettable experiences. 
Users state their favorite habits in music, 
cultural preferences and personal aes-
thetics and seek alternative entertain-
ment proposals which they could nit 
have discovered in any other way. 
The active community of locish responds 
to every search, suggesting unique experi-
ences based on our true needs. "it was an 

κανείς δεν ξέρει καλύτερα την πόλη από 
τους ίδιους της τους κατοίκους. ο άλέξης 
Χριστοδούλου και ο Γρηγόρης Ζωντανός 
έφεραν τον μάρτιο του 2013 το locish, 
μια mobile εφαρμογή στην οποία οι κά-
τοικοι της άθήνας, της Νέας υόρκης και 
του σαν Φρανσίσκο «μαθαίνουν» στους 
επισκέπτες καλά φυλαγμένα «μυστικά» 
για αξέχαστες εμπειρίες. 
κάθε χρήστης δηλώνει τις αγαπημένες 
του συνήθειες που αφορούν τη μουσική, 
τις πολιτισμικές του προτιμήσεις αλλά και 
την ιδιαίτερη αισθητική του και αναζητά 
εναλλακτικές προτάσεις διασκέδασης τις 
οποίες δεν θα ανακάλυπτε με κανέναν 
άλλο τρόπο. 

idea that came after our own experience. 
We were on a trip in budapest and after 
searching in the city in vain, the vision of 
locish was created. This is an application 
that would bring both visitors and local 
people closer by suggesting a wide variety 
of proposals" the creators say. 
Through the platform, every registered 
user is connected through an algorithm 
with users that really suit him. in this way, 
every question regarding alternative 
ways of entertainment is addressed to 
people "whom you normally should have 
known, but you haven’t met yet!", Alexis 
and Gregory say. 

Η δραστήρια κοινότητα του locish απα-
ντά σε κάθε αναζήτηση, προτείνοντας ξε-
χωριστές εμπειρίες βασισμένες πάνω στις 
πραγματικές ανάγκες μας. «Ήταν μια ιδέα 
που ήρθε μετά από μια δική μας εμπειρία. 
Ήμασταν σε ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη 
και μετά από μάταιες αναζητήσεις στην 
πόλη, γεννήθηκε το όραμα του locish. 
μιας εφαρμογής η οποία θα έφερνε κο-
ντά επισκέπτες και ντόπιους, παρουσιά-
ζοντας τους μια μεγάλη γκάμα προτάσε-
ων», λένε οι δημιουργοί του. 
μέσω της πλατφόρμας, κάθε εγγεγραμ-
μένος συνδέεται μέσω ενός αλγορίθμου 
με τους χρήστες όπου πραγματικά ται-
ριάζει. με τον τρόπο αυτό, κάθε ερώτη-

locish is not confined to the exchange of 
questions and answers. The new version 
of the platform allows full interaction be-
tween the users providing the possibility 
of an open access and commentary of 
every proposal. After its recent funding 
of  820,000 dollars by odyssey Jeremy 
Partners, Jeremy open Fund ii and three 
angel investors from Silicon Valley, the 
locish founders are planning to set out 
for the USA, thus reinforcing the pres-
ence of the application in New York and 
San Francisco, while making their pres-
ence even more dynamic and hospitable 
in Athens. 

locisH
http://www.locish.com 

μα που αφορά εναλλακτικούς τρόπους 
ψυχαγωγίας απευθύνεται σε ανθρώπους 
«τους οποίους κανονικά θα έπρεπε να 
ξέρεις, αλλά δεν έτυχε να γνωρίσεις ακό-
μη!», αναφέρουν χαρακτηριστικά ο άλέ-
ξης και ο Γιώργος. 
το locish δεν περιορίζεται μόνο στην 
ανταλλαγή ερωταπαντήσεων. Η νέα έκδο-
ση της πλατφόρμας επιτρέπει την πλήρη 
διάδραση μεταξύ των χρηστών, παρέχο-
ντας τη δυνατότητα ανοιχτής πρόσβασης 
και σχολιασμού κάθε πρότασης. μετά την 
πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 820.000 
δολαρίων από τα odyssey Jeremy Partners, 
Jeremy open Fund ii και τρεις angel 
investors από την Silicon Valley, οι ιδρυ-
τές του locish σχεδιάζουν την εξόρμησή 
τους στις Ηπά, ενισχύοντας την παρουσία 
της εφαρμογής στη Νέα υόρκη και το σαν 
Φρανσίσκο, ενώ κάνουν ακόμη πιο δυναμι-
κό και φιλόξενο για όλους το άνοιγμά τους 
στην άθήνα.

•

Pearls Center
Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε από το όραμα να προμηθεύ-
σουμε την Ελληνική αγορά με τα ποιο σπάνια και πολύτιμα 
μαργαριτάρια του κόσμου.
Με φάρμες στο Nagasaki και στις νήσους Amami Oshima της 
Ιαπωνίας, στο Darwin της Αυστραλίας και στο νησί Domel 
της Βιρμανίας είμαστε η μοναδική αμιγώς Ελληνική εταιρεία 
με αποκλειστική παραγωγή μαργαριταριών από αυτές της 
φάρμες.
Στόχοι μας είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που προ-
σφέρουμε. Αυτό επιτυγχάνεται από μια ομάδα έμπειρων και 
άψογα καταρτισμένων συνεργατών μας με την επιστημονική 
παρακολούθηση του κάθε σταδίου της φυσικής διαδικασίας 
διαμόρφωσης των μαργαριταριών μέχρι και την τελική τους 
αποκομιδή από το όστρακο.
Με την φιλοσοφία του παραγωγού μπορούμε να προσφέ-
ρουμε ολοστρόγγυλα μαργαριτάρια στις ποιο ανταγωνιστι-
κές τιμές και την υψηλότερη ποιότητα της αγοράς. Η συλλο-
γή μας περιλαμβάνει μαργαριτάρια Akoya Ιαπωνίας, Λευκά 
και Χρυσά Μαργαριτάρια South Seas και Μαύρα Μαργαρι-
τάρια Ταϊτής.

Our company was founded from the vision to supply the 
Greek market with the rarest and most valuable pearls in the 
world.
With pearl farms in Nagasaki and Amami Oshima of Japan, in 
Darwin Australia and in the island Domel of Myanmar we are 
the only Greek company with exclusive production of Akoya 
and South Sea pearls.
Our goal is the achievement of the highest quality in the 

Φιλελλήνων 3, 4ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος, Tηλ.: 210 3216926
3, Filellinon str., 4th floor, Syntagma Square, Athens, Τel.: +30 210 3216926

www.pearlscenter.com, www.facebook.com/pearlscenter

AuSTrAliAN SOuTh SeA peArl prODucerS

products that we offer. This is the achieved from a team of 
experienced and educated people that scientifically monitor 
every stage of the natural process of pearls production from 
the seeding to the harvest from the oyster.
With the philosophy and the know how of a producer, we can 
offer the market perfectly round pearls at the most competitive 
prices and highest quality available. Our collection includes 
Japanese Akoya pearls, White and Golden South Sea.
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