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Dear Guest 

We, at the Divani Collection Hotels, believe that 
Luxury is in every single detail! 
With respect to our 60 years history and being 
aware of all the major worldwide trends in the 
hospitality industry, we have proceeded with 
a major renovation of our product. This issue 
of Divanity will walk you through some of our 
luxurious updates and I hope that you will feel 
enthused by them.

Additionally to the renovations of our hotels, 
we are very happy to announce that Divani 
Collection Hotels have joined Global Hotel Al-
liance and very soon, we will have the oppor-
tunity to offer to our loyal clients a new, one of 
a kind Loyalty program, the Divani Discovery. 
Global Hotel Alliance (GHA) is the world’s larg-
est alliance of independent hotel brands, bring-
ing together more than 30 brands with over 550 
hotels in 75 countries and Divani Discovery will 
give you recognition and benefits and will re-
ward you with Local Experience awards, authen-
tic activities that will help you connect to the 
culture and local traditions of each destination. 
We encourage you and invite you to join and 
enjoy this great opportunity! 

This issue is full of pleasant surprises! At the 
Snooper section, you will find one more project 
that we are truly proud of, the Apollon Beach. 
Located in front of Divani Apollon Palace & Thal-
asso, nestled among the heavenly sandy beach 
and the shimmering blue waters of the Saronic 
Gulf, Apollon Beach sets the scene for a memo-
rable escape. Just 20 min from Athens city center, 
guests can get a true taste of the Mediterranean 
living with the casual, laid-back vibes, ideal for 
family fun-filled afternoons and perfect for those 
who want to spend a relaxing day at the beach 
in style. With chilled out vibes, tasteful bites and 
engaging activities, Apollon Beach is bound to 
be your must hangout this summer in Athens!
Having as our only goal to inspire our guests 
beyond the magazines pages, we are present-
ing a selection of inspiring ideas for making the 
most of your stay in Athens, ranging from up-
coming cultural events to brand new launches. 
Divanity has something for everyone!  

We are thrilled to welcome you to Divani Col-
lection.

Enjoy Reading

MANAGING DIRECTOR OF DIVANI COLLECTION

“We are 
very happy 
to announce 
that Divani 
Collection 
Hotels have 
joined Global 
Hotel Alliance 
and very soon, 
we will have 
the opportunity 
to offer to our 
loyal clients a 
new, one of a 
kind Loyalty 
program, 
the Divani 
Discovery. 

”

Αγαπητέ Επισκέπτη,

 Στον Όμιλο Διβάνη πιστεύουμε ότι η πολυτέλεια βρίσκεται 
σε κάθε μικρή λεπτομέρεια!
Με σεβασμό στα 60 χρόνια της ιστορίας μας και γνωρίζοντας 
όλες τις σπουδαίες τάσεις στον κλάδο της φιλοξενίας διε-
θνώς, έχουμε προχωρήσει σε μία σημαντική ανανέωση του 
προϊόντος μας. Αυτό το τεύχος του Divanity θα σας «ξενα-
γήσει» σε κάποιες από τις πολυτελείς ανανεώσεις μας, οι 
οποίες ελπίζω ότι θα σας ενθουσιάσουν.

Παράλληλα με τις ανακαινίσεις στα ξενοδοχεία μας, είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη συνεργασία 
των Divani Collection Hotels με τη Global Hotel Alliance. 
Έτσι, πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε 
στους πιστούς επισκέπτες μας ένα νέο, μοναδικό πρόγραμ-
μα επιβράβευσης, το Divani Discovery.
Η Global Hotel Alliance (GHA) είναι η μεγαλύτερη σύμπρα-
ξη ανεξάρτητων ξενοδοχειακών εταιρειών, η οποία φέρνει 
κοντά πάνω από 30 brands με περισσότερα από 550 ξενο-
δοχεία σε 75 χώρες και το Divani Discovery θα σας παρέχει 
την αναγνώριση και τα προνόμια, ενώ θα σας ανταμείψει με 
τα βραβεία Local Experience, αυθεντικές δηλαδή δραστηρι-
ότητες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να συνδεθείτε με τον 
πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις κάθε προορισμού.
Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν και σας προσκαλούμε να συμμε-
τέχετε και να απολαύσετε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία! 

Το τεύχος αυτό είναι γεμάτο απολαυστικές εκπλήξεις. Στην 
ενότητα Snooper θα ανακαλύψετε ένα ακόμα project για το 
οποίο είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, το Apollon Beach. 
Καθώς βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το Divani Apollon 
Palace & Thalasso και περιβάλλεται από μια ειδυλλιακή πα-
ραλία και τα λαμπερά μπλε νερά του Σαρωνικού Κόλπου, το 
Apollon Beach αποτελεί το σκηνικό για μια αξέχαστη από-
δραση. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, οι επι-
σκέπτες μπορούν να πάρουν μια αληθινή γεύση της ζωής 
στη Μεσόγειο με νότες χαλαρές και ανέμελες, κάτι που κάνει 
το Apollon Beach ιδανικό προορισμό για οικογενειακά απο-
γεύματα γεμάτα κέφι, αλλά και μια τέλεια επιλογή για όσους 
θέλουν να περάσουν μια ήρεμη μέρα στην παραλία με στυλ. 
Με χαλαρή διάθεση, νόστιμες προτάσεις και συναρπαστι-
κές δραστηριότητες, το Apollon Beach θα γίνει αυτό το κα-
λοκαίρι ο δικός σας προορισμός στην Αθήνα.
Με μοναδικό στόχο να εμπνεύσουμε τους επισκέπτες μας 
μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μας, σας παρουσιάζουμε 
μια επιλογή από ξεχωριστές ιδέες για να απολαύσετε με τον 
καλύτερο τρόπο τη διαμονή σας στην Αθήνα, είτε πρόκει-
ται για επικείμενα πολιτιστικά γεγονότα είτε για ολοκαίνου-
ριες αφίξεις. Το Divanity πάντοτε έχει κάτι για τον καθένα!
 
Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας καλωσορίζουμε στα ξενο-
δοχεία του Ομίλου Διβάνη.

Καλή Ανάγνωση
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Under the central theme "Daily Life 

across the World", the first Athens Photo 

World took place at the National Library 

of Greece on the grounds of the Stavros 

Niarchos Foundation (SNF) Park, in 

Athens in order to raise public awareness 

on the work of photojournalists. The 

events also honored the work of the 

late photojournalist Yannis Behrakis 

(portrait above), his rich and award-

winning work and his significant yet 

outstanding contribution to both Greek 

and international photojournalism. 

Με κεντρικό θέμα την Καθημερινή 

Ζωή στον Πλανήτη διοργανώθηκε 

τo πρώτο Athens Photo World στην 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας, 

στο Κέντρο Πολιτισμού  Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με 

σκοπό να αναδείξει τη δουλειά των 

φωτορεπόρτερ. Οι εκδηλώσεις 

τίμησαν συν τοις άλλοις και τη μνήμη 

του Γιάννη Μπεχράκη (πορτρέτο 

επάνω) για το πλούσιο και βραβευμένο 

έργο του, καθώς και για τη συμβολή 

του στο λειτούργημα, το οποίο ασκoύν 

οι φωτορεπόρτερ στην Ελλάδα αλλά 

και σε όλο τον κόσμο. apw.gr

TRIBUTE 
TO 
TRUTH
photo by 

PETROS GIANNAKOURIS
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SAVE THE DATE
DO NOT MISS THESE REMARKABLE EVENTS.
MΗΝ ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΊΤΊΣΤΊΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. ΣΗΜΕΊΏΣΤΕ 
ΤΏΡΑ ΤΊΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΤΟΥΣ.

22/11 
JOSE CURA
He returns in Athens 

after 17 years to perform 

a Christmas concert. The 

program includes pieces 

of Mozart, Verdi, Bizet, 

Puccini and others. | Μετά 

το 2002, ο Αργεντινός 

Χοσέ Κούρα έρχεται 

ξανά στην Αθήνα για μια 

χριστουγεννιάτικη συναυλία 

στο Christmas Theater. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει 

έργα των Μότσαρτ, Βέρντι, 

Μπιζέ, Πουτσίνι κ.ά. 

christmastheater.gr

UNTIL 27/7
KYRIAKOS KATZOURAKIS 
“Reference to Guernica” 

includes works οf the artist 

from the last 5 years. On 

scheduled days the film USSAK 

will be shown, at the Culture 

Center of Athens ‘‘Eynard 

Mansion”. | Η «Αναφορά στην 

Γκουέρνικα» περιλαμβάνει 

έργα του καλλιτέχνη 

τα τελευταία 5 έτη. Θα 

προβάλλεται και η ταινία 

του USSAK στο Μέγαρο 

Εϋνάρδου, Μορφωτικό 

Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 

miet.gr

15-17/7
KANATA
Episode I – La Controverse 

For the first time in the 54 

year life of the Theatre du 

Soleil, Ariane Mnouchkine 

is handing over the reins of 

the legendary company to a 

guest director, the Canadian 

international master director 

Robert Lepage. Lepage 

retraced 200 years of his 

country’s history. | Για πρώτη 

φορά, στα 54 χρόνια ζωής του 

Θεάτρου του Ήλιου, η Αριάν 

Μνουσκίν παραδίδει τα ηνία 

του θρυλικού θιάσου σε έναν 

προσκεκλημένο σκηνοθέτη, 

τον διεθνή Καναδό μαέστρο 

της σκηνοθεσίας Ρομπέρ 

Λεπάζ. Στην παράσταση «Η 

διαμάχη», ο Λεπάζ ανατρέχει 

στα 200  χρόνια καναδικής 

ιστορίας. greekfestival.gr

7/11
JOAQUIN CORTÉS
“If you can’t feel flamenco, 

you can’t dance it...”, says 

flamenco’s biggest star, 

Joaquin Cortés, who’s showing 

his new production “Esencia” 

at the Galatsi Olympic Hall 

with 40 technicians, musicians 

and dancers, impressive 

costumes and scenes. | «Αν 

δεν μπορείς να νιώσεις το 

φλαμένκο, δεν μπορείς 

και να το χορέψεις...», λέει 

το μεγαλύτερο αστέρι του 

φλαμένκο, Joaquin Cortés, ο 

οποίος παρουσιάζει τη νέα 

παράστασή του ‘‘Esencia’’ 

στο Κλειστό Ολυμπιακό 

Στάδιο Γαλατσίου, με 40 

συντελεστές, μουσικούς 

και χορευτές, εντυπωσιακά 

σκηνικά και κοστούμια. 

christmastheater.gr

THE ULTIMATE WORLD DESTINATION
AT THE ATHENS RIVIERA

Club - Restaurant | Private Villas | Event Venues

27th. km of Athens Sounio Ave, 166 72, Athens Riviera, Greece 
  Τ. +30 210 9653563 - 564, www.islandclubrestaurant.gr

27th. km of Athens Sounio Ave, 166 72, Athens Riviera, Greece 
  Τ. +30 210 9653563 - 564, www.islandclubrestaurant.gr

THE ULTIMATE WORLD DESTINATION
AT THE ATHENS RIVIERA

Club - Restaurant | Private Villas | Event Venues
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ONCE 
      UPON
A TIME 
   IN GREECE      

A PHOTOGRAPHIC PEREGRINATION IN GREECE BY THE SIGNIFICANT 
PHOTOGRAPHER ROBERT MCCABE. | MΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ROBERT MCCABE. 

|
The fascination with a Greece that 

changes and transforms some-

times slowly and other times 

rapidly has been captured by the 

lens of the American photogra-

pher Robert McCabe since 1954. 

The young then photographer 

recorded sites of archaeological 

significance, as well as villages 

and towns in an exploratory two 

year journey, enchanted by what 

he saw and experienced. McCabe 

chose 53 of his photographs and 

is exhibiting them, in honour of 

the Archaeological Society at Ath-

ens, titled “CHRONOGRAPHY 

- An exhibition for the 180 years 

(1837-2017) of the Archaeological 

Society”. They comprise “tools” 

for the recording and documen-

tation of the science of archaeol-

ogy, while also revealing the true 

dimensions of change in the coun-

try, frame by frame. | Η Ελλάδα 

που μαγνητίζει καθώς αλλάζει 

και μεταμορφώνεται άλλοτε αργά 

κι άλλοτε με γοργούς ρυθμούς 

«δεσμεύεται» στο φακό του 

Αμερικανού φωτογράφου Robert 

McCabe ήδη από το 1954. Ο νεαρός, 

τότε, φωτογράφος αποτύπωσε 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

τοποθεσίες, όπως επίσης χωριά 

και πόλεις, σε μια εξερευνητική 

διαδρομή δύο ετών, μαγεμένος απ’ 

όσα έβλεπε και ζούσε. Ο McCabe 

επέλεξε 53 φωτογραφίες και τις 

εκθέτει τιμώντας την Εν Αθήνας 

Αρχαιολογική Εταιρεία, με τίτλο 

«ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ - Έκθεση για 

τα 180 χρόνια (1837-2017) της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας», οι 

οποίες αποτελούν «εργαλεία» 

για την αποτύπωση και την 

τεκμηρίωση στην επιστήμη της 

αρχαιολογίας, αλλά δίνουν και την 

πραγματική διάσταση της χώρας 

που μεταβάλλεται, καρέ-καρέ.

| words by Lola Skaltsa |

|
Mykonos 1955-1957 

Deck Class on the 

Despina. The ship 

was a regular visitor 

to Mykonos and was 

affectionately know 

as “Despinaki” which 

means “Little Despina”. 

Στο κατάστρωμα της 

Δέσποινας. Το πλοίο 

έκανε συχνά δρομολόγια 

προς τη Μύκονο. Το 

αποκαλούσαν, στοργικά, 

Δεσποινάκι. 

Mykonos 1955-1957, 

Patakis Publications
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“Some 
characteristic 
photos 
appeared in 
the "Robert 
McCabe, 
Chronography: 
180 Years 
Archaeological 
Society''„ 

|
Thera 1961. View south over 

Perissa. | Θέα της Περίσσας από 

την Αρχαία Θήρα, 1961. 

Greece: Images of an Enchanted 

Land 1954-1965, Patakis 

Publishers 2004.

Rhodes 1954. Aphrodite 

Aidoumene, in the Rhodes 

Museum, was found in the 

sea off the coast in 1929.  

Η Αφροδίτη Αιδουμένη στη Ρόδο. 

Βρέθηκε στη θάλασσα το 1929. 

On the Road with a Rollei in the 

50s, Patakis Publishers 2007.

Opposite page:

Syros. Young grocers / Σύρος: 

Νεαροί μανάβηδες

China-Greece: Ancient Peoples, 

Changing Worlds, Patakis 

Pulblishers, 2012.
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|
Ios. A backyard laundry. 

Ίος, πλυσταριό στην αυλή. 

China-Greece: Ancient 

Peoples, Changing 

Worlds, Patakis 

Pulblishers, 2012.

“Εξαίσιες 
φωτογραφίες 
του στο βιβλίο 
"Robert 
McCabe, 
Chronography: 
180 χρόνια 
Αρχαιολογική 
Εταιρεία''„
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|
The pantopoleion, or general 

goods store, of Dimitras 

Daktylidis. | Το παντοπωλείο 

της Δήμητρας Δακτυλίδη. 

Mykonos 1955-1957: Portrait 

of a vanished era, Patakis 

Publications, 2018

Acropolis view from the 

Temple of Olympian Zeus. 

Θέα της Ακρόπολης από το 

Ναό του Ολυμπίου Διός.

Robert McCabe, 

Chronography: 180 Years 

Archaeological Society, 

Kapon Editions, 2017.

Opposite page:

Skyros | Σκύρος: Untitled. 

China-Greece: Ancient 

Peoples, Changing Worlds, 

Patakis Pulblishers, 2012.
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|
Ios. A backyard laundry. 

Ίος, πλυσταριό στην αυλή. 

China-Greece: Ancient 

Peoples, Changing 

Worlds, Patakis 

Pulblishers, 2012.

“Some 
characteristic 
photos 
appeared in 
the "Robert 
McCabe, 
Chronography: 
180 Years 
Archaeological 
Society''„ 
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BEST OF THE CITY | CONFESSIONS | ART

HERE 
COMES 
SUMMER
ΤHESE SPOTS WILL KEEP YOU THRILLED 
IN THE CITY AND AROUND. | ΟΙ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ 
ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗN.

| by Vivi Vourtsa, Lola Skaltsa |
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Exhibits of the 10th anniversary 

Εκθέματα από τη 10η επέτειο 

Acropolis Museum
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AC ROP OL I S 
M USE U M
|
theacropolismuseum.gr
Celebrating its 10 years of successful operation, 

the Acropolis Museum is organising a series 

of interesting events for prospective visitors. 

For instance: the temporary exhibition, 

“CHISEL AND MEMORY. The contribution 

of marble craftsmanship to the restoration of 

the Acropolis monuments”, from 11 June to 

31 October 2019, the musical concert ‘Stavros 

Xarchakos – Instrumental’ on 19 June, while 

from 20 June, the Acropolis Museum’s 

birthday, entrance into the exhibition spaces 

will be free for the public from 8am to 8pm. 

And regarding access to the archaeological 

excavation beneath the Museum: this 

excavated area of 4,000 sq. m. comprises 

houses, workshops, baths and streets of an 

ancient Athenian neighborhood that existed 

from the Classical to the Byzantine eras.  

Για τα 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας 

του, το Μουσείο Ακρόπολης διοργανώνει 

ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όπως την 

περιοδική έκθεση «Σμίλη και Μνήμη. 

Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην 

αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης» 

(11/6-31/10/2019), συναυλία του Σταύρου 

Ξαρχάκου-Ορχηστρικά (19/6), ενώ στις 20/6 

η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους θα 

είναι ελεύθερη για το κοινό.

VIBRANT 
CITY*
* WITH A RESPECTABLE AGENDA, ATHENS PROVES THAT ITS STRONG POINTS ARE DOTTED IN 
AND OUT OF THE CITY CENTRE.
ΜΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, Η ΠΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ 
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ.

 / BEST OF THE CITY

TOY MUSEUM
|
14 Poseidonos & 1 Tritonos Str., +30 212 
6875280, benaki.org
Based on the collection of Maria Argyriadi, 

which is among the most important in Europe, 

the Benaki Toy Museum presents toys, books, 

ephemera, clothing and other items associated 

with childhood from all over the world. Its 

collections include over 20,000 toys and 

objects from antiquity to 1970. | Με πυρήνα 

τη συλλογή της Μαρίας Αργυριάδη, η οποία 

συγκαταλέγεται στις δέκα καλύτερες της 

Ευρώπης, το Moυσείο Μπενάκη Παιχνιδιών 

παρουσιάζει παιχνίδια, βιβλία, έντυπα, 

ρουχισμό και αντικείμενα της παιδικής 

ηλικίας από όλο τον κόσμο. Στις συλλογές 

του περιλαμβάνονται 20.000 παιχνίδια 

και αντικείμενα, προερχόμενα από την 

αρχαιότητα μέχρι το 1970. 

MARIA CALLAS EXHIBITION AT THE OLYMPIA
|
Olympia Municipal Music Theatre, Maria Callas, opanda.gr
An exhibition of the personal objects and pieces of the great Maria Callas is hosted at the Olympia 

Theatre. The exhibits are part of the collection purchased by the City of Athens and the Greek 

Ministry of Culture at a major auction in Paris in 2000. | Μια έκθεση προσωπικών αντικειμένων και 

τεκμηρίων της Μαρίας Κάλλας φιλοξενείται στο Θέατρο Ολύμπια. Τα εκθέματα αποτελούν μέρος 

της συλλογής του Δήμου Αθηναίων, η οποία συγκροτήθηκε το 2000 στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια 

μεγάλης δημοπρασίας αντικειμένων της ντίβας, με τη συμμετοχή του Yπουργείου Πολιτισμού. 
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T H E SA M E R I V E R 
T W IC E
|
Until 22/9, Βenaki Museum, deste.gr
The DESTE Foundation and the New 

Museum, New York, in collaboration with 

the Benaki Museum, present an exhibition 

of Athens-based artists. Featuring over thirty 

artists of all ages and nationalities, working 

across all mediums, the exhibition will offer 

a portrait of a city with an artistic dynamism. 

The Same River Twice borrows its title from 

an aphorism of Heraclitus, in which he 

asserted that “one cannot step in the same 

river twice.” | Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το Νέο 

Μουσείο της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία 

με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζουν 

μια έκθεση καλλιτεχνών με έδρα την Αθήνα. 

Είναι πάνω από τριάντα άτομα, όλων των 

ηλικιών και εθνικοτήτων, που εργάζονται σε 

όλες τις τεχνοτροπίες. Η έκθεση σκιαγραφεί 

το πορτρέτο μιας πόλης που αναδεικνύει 

έναν καλλιτεχνικό δυναμισμό. Ο τίτλος 

της έκθεσης « Ίδιος Ποταμός Δύο Φορές» 

προέρχεται από το ρητό του Ηράκλειτου: 

«Δεν μπορεί κανείς να μπει στον ίδιο 

ποταμό δύο φορές».

THE TEA
|
19 Al. Soutsou Str., +30 210 3631472, tea.gr
One sip of a rare blend of tea and a journey of 

the senses begins in this renovated space. All 

the world can fit on the shelves of this shop, a 

world of aromas and beverages. This is where 

you can try them in combination with a 

selection of homemade desserts, or take yours 

to go, for a wonderful injection of the exotic 

into your daily routine. Architect Giorgos 

Batzios infused the space with the traditions 

of Japanese tea ceremonies. | Μια γουλιά από 

μια σπάνια ποικιλία τσαγιού κι ένα ταξίδι 

γεύσεων ξεκινά στον ανακαινισμένο χώρο 

του. Όλος ο κόσμος χωρά στα ράφια του 

καταστήματος, ένας κόσμος αρωμάτων 

και ροφημάτων. Εδώ μπορείτε και να 

τα γευτείτε συνοδευόμενα από γλυκές, 

χειροποίητες γεύσεις ή να τα πάρετε μαζί 

σας -προσθέτοντας μια εξωτική νότα στην 

καθημερινότητά σας- μαζί με τα κατάλληλα 

αξεσουάρ για τη σωστή παρασκευή κάθε 

ροφήματος. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος 

Μπάτζιος έδωσε νέα ταυτότητα στο χώρο, 

εμπνεόμενος από την αισθητική της 

γιαπωνέζικης ιεροτελεστίας του τσαγιού. 

 / BEST OF THE CITY

IN BERLIN HAIRSTYLING
|
6 Panathinaikou Str., Ambelokipi, 
+30 210 6463004
If art is his forte, then innovation is yet 

another incentive. Popular hairstylist Panos 

Tzakos applies his skills on his clients, who 

are either on swings or lying with their 

hair spread out on a table. The creator of 

this new type of hairstyling method was 

inspired by his many trips abroad (and 

hence, InBerlin Hair). | Αν η τέχνη είναι το 

ατού του, η πρωτοτυπία είναι ακόμα ένα 

δέλεαρ. Ο δημοφιλής κομμωτής Πάνος 

Τζάκος εφαρμόζει την τεχνική του στις 

πελάτισσές του, οι οποίες είτε κάνουν 

κούνια είτε έχουν απλωμένα τα μαλλιά 

τους πάνω σε ένα τραπέζι. Ο εμπνευστής 

του νέου τρόπου περιποίησης της 

γυναικείας κόμης επηρεάστηκε από τα 

πολλά ταξίδια του στο εξωτερικό (εξ ου 

και το όνομα ΙnBerlin). 

BR I A N E NO
|
23-30/6, SNFCC, snfestival.org
With talents in music as well as art, Brian Eno 

can be characterized as the genius of the times, as 

his artworks are almost like an extension of his 

ambient music. He creates amazing landscapes 

of sound and light, such as 77 Million Paintings 

that was first presented in Tokyo in 2006. The 

well-travelled musician is visiting Greece in his 

capacity as artist, presenting his installation at 

the Summer Nostos Festival, in the Book Castle, 

situated in the lobby of the National Library 

of Greece. | Με ταλέντο τόσο στη μουσική 

όσο και στα εικαστικά, ο Brian Eno μπορεί να 

χαρακτηριστεί μια ιδιοφυΐα της εποχής, καθώς 

τα καλλιτεχνικά έργα του κατά κάποιον τρόπο 

αποτελούν προέκταση της άμπιεντ μουσικής 

του. Δημιουργεί εκπληκτικά τοπία ήχου και 

φωτός, όπως το 77 Million Paintings, που 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Τόκιο το 

2006. Ο πολυταξιδεμένος μουσικός των Roxy 

Music έρχεται στην Ελλάδα με την ιδιότητα 

του εικαστικού παρουσιάζοντας για το Summer 

Nostos Festival μια δική του εγκατάσταση στον 

Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

|
Τhe old brothel on the hill of sold souls, Benaki Museum 
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SX E DI A PL AC E
|
56 Kolokotroni & 2 Nikiou Str.
Sxedia, the well known magazine dedicated 

to homeless people, offers its salespeople 

the possibility of living with dignity. The 

next step of this innovation, supported 

and managed by chef Lefteris Lazarou, is 

Sxedia Place, a four-storey multispace in 

the city centre. The building dating from 

1870 houses a café-bar, restaurant, Art 

Sxedia exhibition & sales space, as well 

as the magazine offices. | Η Σχεδία, το 

περιοδικό των αστέγων, έγινε γνωστή και 

αγαπήθηκε από πολύ κόσμο, δίνοντας τη 

δυνατότητα στους πωλητές του να ζουν 

αξιοπρεπώς. Το επόμενο εγχείρημα αυτής 

της πρωτοβουλίας, το οποίο στηρίχτηκε 

και επιμελήθηκε από τον σεφ Λευτέρη 

Λαζάρου, είναι ένας ομώνυμος πολυχώρος 

4 ορόφων, στην οδό Κολοκοτρώνη 56 και 

Νικίου 2, σε ένα κτίριο του 1870 όπου 

στεγάζονται καφέ-μπαρ, εστιατόριο, 

εκθετήριο-πωλητήριο του «Αρτ-Σχεδία», 

καθώς και τα γραφεία του περιοδικού. 

THE PROJECT GALLERY
|
14 Theatrou Sq., theprojectgallery.gr
A new art space is expecting us in Athens, in 

Theatrou Square located between Omonoia 

and Monastiraki: Project Gallery, a space that 

will host mostly group thematic exhibitions 

and events. Its purpose is to energise the 

city centre through artistic activities but also 

through international collaborations and 

cultural exchanges that create bridges between 

Greece and other countries. 

Ένας νέος χώρος τέχνης μας περιμένει 

στην Αθήνα, στην Πλατεία Θεάτρου που 

βρίσκεται ανάμεσα στην Ομόνοια και το 

Μοναστηράκι. Πρόκειται για την Project 

Gallery, ένα χώρο που θα φιλοξενεί κυρίως 

ομαδικές, θεματικές εκθέσεις και δράσεις. 

Σκοπός της είναι να ενεργοποιήσει την 

περιοχή του κέντρου της Αθήνας μέσω 

της καλλιτεχνικής δραστηριότητας 

αλλά και μέσα από διεθνείς συνεργασίες 

να πραγματοποιηθούν πολιτιστικές 

ανταλλαγές που θα δημιουργούν γέφυρες 

μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 / BEST OF THE CITY
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OL D 
E L E FSI NA 
OI L M I L L 
|
1 Kanellopoulou Str.,  +30 210 5565612
In 1875 the Harilaou brothers, from 

Romania, taking advantage of steam 

and olive pits as a primary resource, 

established the Harilaou Soap Factory in 

Elefsina. At its height, production of these 

high quality products reached 600,000 

tons. This picturesque industrial space 

has been transformed into a wonderful 

open-air theatre that hosts concerts, 

theatre performances, art exhibitions, film 

projections and various cultural events. | Το 

1875, οι αδελφοί Χαριλάου, εκ Ρουμανίας, 

αξιοποιώντας τον ατμό κι έχοντας ως 

πρώτες ύλες τους πυρήνες της ελιάς 

έφτιαξαν το Σαπωνοποιείο Χαριλάου στην 

Ελευσίνα. Η παραγωγή τους, μάλιστα, 

έφτασε τους 600.000 τόνους, με ονομαστή 

ποιότητα στα προϊόντα τους. Αυτός ο 

γραφικός βιομηχανικός χώρος σήμερα έχει 

διαμορφωθεί κατάλληλα κι έχει μετατραπεί 

σε ένα υπέροχο υπαίθριο θέατρο, το 

οποίο φιλοξενεί συναυλίες, θεατρικές 

παραστάσεις, εκθέσεις εικαστικών, 

προβολές ταινιών αλλά και ποικίλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις.

VORRES MUSEUM
|
3 Diad. Konstantinou Str., Peania, 
+30 210 6642520 vorresmuseum.gr
With the purpose of promoting Greek art and 

culture, the Vorres Museum was founded in 

1983 and has developed a broad spectrum 

of activities, with modern art among them. 

The folk art museum is an unusual complex 

of buildings, courtyards and gardens, a re-

adaptation of traditional architectural features 

housing antiquities, ceramics, popular artifacts 

and objects used in daily Greek life centuries 

ago. | Με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής 

τέχνης και του πολιτισμού, το Μουσείο 

Βορρέ ιδρύθηκε το 1983 αναπτύσσοντας 

ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ανάμεσά 

τους και η μοντέρνα τέχνη. Το λαογραφικό 

μουσείο είναι ένα σύμπλεγμα κτιρίων και 

κήπων ή μάλλον μια επαναπροσαρμογή 

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων, 

που στεγάζει μια συλλογή από αρχαιότητες, 

κεραμικά, λαϊκά κειμήλια και αντικείμενα 

που χρησιμοποιούνταν πριν από αιώνες 

στην καθημερινή ζωή.

OUT 
&
ABOUT
ΥΟU MAY FOUND YOURSELF OUT 
OF THE CITY CENTRE, AND YET YOU 
CAN INDULGE IN A COMBINATION OF 
ART AND HISTORY. | ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΟΜΩΣ Η 
ΠΟΛΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΦΟΡΜΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΡΥΦΗΣΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

MUSEUM OF THE HELLENIC RAILWAYS 
|
4 Siokou Str., Piraeus, +30 210 5126295
Located in the old Piraeus engine room, in the historic Rotonda building among train wagons, old 

engines and train tracks, the museum is spread across 12 different buildings and outdoor locations 

and houses memories of 150 years of Greek railway history. Exhibits include rare photographic 

archives showing objects from the daily life of the railway                                                                                                                                                    

workers, such as telephone machines, watches and 

uniforms. | Στο παλιό μηχανοστάσιο του 

Πειραιά, στο ιστορικό κτίριο της Ροτόντας, 

ανάμεσα σε βαγόνια, παλιές μηχανές 

και ράγες, στεγάζεται το Εθνικό 

Σιδηροδρομικό Μουσείο, το 

οποίο αποτελείται από 12 

διαφορετικά κτίσματα αλλά 

και υπαίθριες εγκαταστάσεις, 

που συνθέτουν τις μνήμες 

150 χρόνων ελληνικού 

σιδηρόδρομου. Στο νέο 

αυτό μουσείο εκτίθεται 

σπάνιο φωτογραφικό 

υλικό από την καθημερινή 

ζωή των σιδηροδρομικών, 

όπως τηλεφωνικές μηχανές, 

ρολόγια και στολές.

SK I RON IO M USE U M 
P OLYC H RONOP OU L OS
|
50th km Old Athens-Corinth National Road, 
skironio.gr
Ιt is based in the area of “Skironides Petres”. 

However there is a branch in Kifissia, the 

Skironio Centre – Modern Sculpture Park, 

nestled in a 9,500 sq. m. olive grove with 

centenarian trees, which features the collection 

of the Institute’s modern sculptures and art 

installations. It preserves the works of sculptor 

Kostas Polychronopoulos and showcases 

innovative ideas about aesthetics and the 

environment. | Το Σκιρώνειο Μουσείο 

Πολυχρονόπουλου έχει έδρα στην περιοχή 

που ονομαζόταν «Σκιρωνίδες Πέτρες». 

Υπάρχει όμως και παράρτημα στην Κηφισιά, 

το  Σκιρώνειο Κέντρο Κηφισιάς - Πάρκο 

Γλυπτικής, σε έναν ελαιώνα 9.500 τ.μ. 

με αιωνόβια δένδρα, όπου και εκτίθεται 

η συλλογή σύγχρονων γλυπτών και art 

installations του ιδρύματος. Διαφυλάσσει το 

έργο του γλύπτη Κώστα Πολυχρονόπουλου 

και αναδεικνύει καινοτόμες ιδέες για την 

αισθητική και το περιβάλλον.
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Apollon Beach, η οποία σας περιμένει 

στον πιο όμορφο κόλπο της Αθηναϊκής 

Ριβιέρας, μπροστά ακριβώς από το 

πολυτελέστατο Divani Apollon Palace 

& Thalasso. 

Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, με κυρίαρχα 

στοιχεία τα γαλάζια νερά και τη 

χρυσή άμμο, μόλις 20 λεπτά από την 

πόλη, η αύρα της κοσμοπολίτικης 

Αθηναϊκής Ριβιέρας συναντά την 

ανεμελιά του ελληνικού καλοκαιριού, 

σε ένα exclusive αλλά και ανεπιτήδευτα 

minimal σκηνικό. Από νωρίς το πρωί 

μέχρι τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, 

θα απολαύσετε όμορφες στιγμές 

απόδρασης με αναζωογονητικές 

βουτιές, με μια πλούσια επιλογή από 

θαλάσσια σπορ και φυσικά με την 

άψογη εξυπηρέτηση, που αποτελεί 

χαρακτηριστικό των ξενοδοχείων του 

Ομίλου Διβάνη. 

Επιλέξτε από το πλήρες μενού  

δροσερούς χυμούς από φρέσκα φρούτα, 

comfort σνακ αλλά και χορταστικά 

πιάτα και λαχταριστά επιδόρπια σε μια 

άψογα οργανωμένη παραλία.

|
10 Ag. Nikolaou Str., Vouliagmeni, Divani 
Apollon Palace & Thalasso, divanis.com 
Summers in Athens acquire a new 

destination; Apollon Beach, located in 

the most idyllic cove in the Athenian 

Riviera, in front of the luxury hotel 

Divani Apollon Palace & Thalasso. In 

a sublime setting dominated by aqua 

blue waters and golden sand, just 20 

minutes from the city, the aura of the 

cosmopolitan Athenian Riviera meets the 

carefree spirit of the Greek summer in an 

exclusive but natural, minimal setting. 

From early in the morning to magical 

sunsets, enjoy moments of pure escape 

and refreshing dips in the sea, choose 

from a great selection of water sports 

and indulge in the impeccable service 

offered by the Divani Collection hotels. 

Enjoy selections from the comprehensive 

menu ranging from invigorating fresh 

fruit juices and comfort snacks, to hearty 

dishes and delicious desserts all within 

the comforts of a well-organised beach. 

Το καλοκαίρι στην Αθήνα αποκτά 

νέο προορισμό. Είναι η παραλία του 

SEA 
YOU 
THERE
THE NEW APOLLON BEACH BY 
DIVANI COLLECTION HOTELS IS 
THE HOTTEST DESTINATION ON 
THE ATHENIAN RIVIERA. | Η NEA 
ΠΑΡΑΛΙΑ APOLLON BEACH ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΒΑΝΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ HOT 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΡΙΒΙΕΡΑ.

 / BEST OF THE CITY
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|
chrieco.com
“Life is really too short not to do what we 

love and fill us with light”, says the artist 

Christianna Economou. Based on this 

philosophy, she has traversed a significant 

learning, creative and giving journey. Her 

current stop is on the remote islands, 

Schoinousa, Irakleia and Koufonisi, where 

she artistically restores old, abandoned 

fishing boats, the “Boats that were not 

afraid” as she calls them and at the same 

time maintains an “Artistic Workshop” for 

the children of these islands, where they 

learn the traditions of the land through a 

modern artistic approach. But you don’t 

have to go all the way there to encounter 

her talents, as her work is hosted at the 

THE 
PROJECT
HARD WORK IS HARDLY 
AN UNKNOWN VIRTUE FOR 
CHRISTIANNA ECONOMOU, WHO 
RESTORES OLD FISHING BOATS, 
BRINGING A CENTURIES OLD 
TRADITION TO THE PRESENT.
H ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΔΕΝ 
ΕΙΝΆΙ ΆΓΝΩΣΤΗ ΆΡΕΤΗ ΓΙΆ ΤΗ 
ΧΡΙΣΤΙΆΝΝΆ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΆ 
ΞΆΝΆΖΩΝΤΆΝΕΥΕΙ ΠΆΛΙΆ ΚΆΐΚΙΆ 
ΦΕΡΝΟΝΤΆΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΆ ΤΗΝ 
ΠΆΡΆΔΟΣΗ ΆΙΩΝΩΝ. 

Fyllopolis Café Restaurant of the Divani 

Caravel hotel, which demonstrates its love 

for the arts by supporting initiatives that 

are works of a lifetime. 

«Η ζωή είναι πράγματι πολύ μικρή 

για να μην κάνουμε όσα αγαπάμε και 

μας γεμίζουν φως» λέει η εικαστικός 

Χριστιάννα Οικονόμου και με βάση 

αυτήν τη φιλοσοφία έχει διανύσει 

μια αξιόλογη πορεία μάθησης, 

δημιουργίας και προσφοράς. Ο τωρινός 

σταθμός της είναι τα άγονα νησιά, 

Σχοινούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσι, 

όπου αναπαλαιώνει εικαστικά 

παλιά εγκαταλελειμμένα καΐκια, τα 

«καράβια που δεν φοβήθηκαν» όπως 

τα ονομάζει, ενώ παράλληλα διατηρεί 

το Εικαστικό Εργαστήρι για τα παιδιά 

αυτών των νησιών, όπου μαθαίνουν τις 

παραδόσεις του τόπου μέσα από πιο 

σύγχρονη καλλιτεχνική προοπτική. 

Δεν χρειάζεται όμως να φτάσετε μέχρι 

εκεί για να γνωρίσετε το ταλέντο 

της, καθώς έργο της φιλοξενείται 

στο Fyllopolis Café Restaurant του 

ξενοδοχείου Divani Caravel, το οποίο 

αποδεικνύει την αγάπη του για την 

τέχνη υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες 

που συνιστούν έργο ζωής. Στα χέρια σας 

επίσης, κρατάτε το τεύχος του οποίου 

το εξώφυλλο φιλοτέχνησε η ίδια.
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LA 
   VITA  E 
QUERCIABELLA          
Giorgio Fragiacomo

vision following through into 
the vineyard. Furthermore, you 
need a plan. It’s like being an 
artist, you need a vision of the 
final painting. 
What color would fit to 

Querciabella?

Very interesting question! 
When Manfrend, our 
winemaker talks about his 
wines, he always refers to 
color. Most of our wines are 
obviously red; so he talks 
about dark and brooding reds, 
light reds, bouncy reds. I think 
the colors that would describe 
us are vibrant, ruby. We also 
have the most beautiful white 
wines, called Batar, in pure 
gold, like a sunshine in a bottle. 
I would argue that the wine 
is represented by the colors 
of the sunset: yellow, orange, 
blue, all full of energy. Because 
energy is our color.
Is wine making a love story?

Definitely, it’s like having 
children. You see the grapes 
being born on the vine, slowly 
change color; you stay up 
at night, worrying about 
the weather, the grapes and 
their health. Our wine maker 
doesn’t sleep, from harvest till 
about November. He grows a 
beard and his eyes get redder 
every day, because he really 
nurtures these wines. I sell the 
wines, so I see where they go 
and live as grown-ups. It’s like 
seeing your children being 
born, growing up, then getting 
married and going to live 
somewhere else. And what can 
be more a labor of love than 
children?
A love story with a happy end...

It’s fabulous to see where they 
go. They end up in places like 
the Divani Caravel where we 
had a fabulous dinner with 
people who knew and love 
great wines. So our wines went 
to a good home!
Ποιες λέξεις χαρακτηρίζουν τo 

THE GLOBAL SALES 
DIRECTOR OF 
QUERCIABELLA ESTATE 
TALKS EXCLUSIVELY 
TO DIVANITY ON 
THE OCCASION OF 
GASTRONOMIC 
SESSIONS IN JUJU 
BAR&RESTAURANT AT 
DIVANI CARAVEL. 
O GLOBAL SALES 
DIRECTOR TOY 
KTHMATOΣ 
QUERCIABELLA 
ΜΙΛΑΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟ DIVANITY, ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ 
GASTRONOMIC 
SESSIONS ΣΤΟ JUJU 
ΒΑR& RESTAURANT ΣΤΟ 
DIVANI CARAVEL. 
|
What characterize 

Querciabella? 

Our wines are at the highest 
level of wine making, and that 
requires passion and vision. 
Passion to understand the 
soils, the land, the weather. 
Therefore, an immense 
amount of energy and passion 
goes into the vineyards. We 
use a form of agriculture called 
biodynamics, an extreme 
organic farming. That requires 

Querciabella;

Τα κρασιά μας κατατάσσονται 
στο υψηλότερο επίπεδο 
οινοποίησης, κάτι που απαιτεί 
πάθος και όραμα. Πάθος για 
την κατανόηση του εδάφους, 
του τόπου, των καιρικών 
συνθηκών. Επομένως, μεγάλη 
ποσότητα ενέργειας και 
πάθους διοχετεύεται στους 
αμπελώνες. Χρησιμοποιούμε 
τη βιοδυναμική γεωργία, ένα 
«ακραίο» είδος οργανικής 
καλλιέργειας, το οποίο 
εξίσου απαιτεί όραμα. 
Επιπλέον, χρειάζεται κι ένα 
πλάνο, γιατί αν σκοπεύει 
κάποιος να φτιάξει σπουδαία 
κρασιά, πρέπει να γνωρίζει 
τι θέλει να κάνει. Είναι σαν 
τον καλλιτέχνη, ο οποίος 
χρειάζεται το όραμα του 
τελικού του έργου. 
Ποιο χρώμα θα ταίριαζε στo 

Querciabella;

Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση! 
Ο οινοποιός μας, ο Μάνφρεντ, 
όταν μιλά για τα κρασιά 
του, πάντα αναφέρεται 
στο χρώμα. Προφανώς τα 
περισσότερα κρασιά μας είναι 
κόκκινα, έτσι μιλά για σκούρο 
και απαλό, για ανάλαφρο 
κόκκινο. Πιστεύω ότι μας 
χαρακτηρίζει το έντονο και 
ρουμπινί κόκκινο. Από την 
άλλη, έχουμε τα πανέμορφα 
λευκά μας, τα Batar, σε καθαρό 
χρυσαφί, σαν μια ηλιαχτίδα 
σε μπουκάλι. Όμως το κρασί 
μοιάζει με τα χρώματα του 
ηλιοβασιλέματος: κίτρινο, 
πορτοκαλί, μπλε, όλα γεμάτα 
ενέργεια. Γιατί η ενέργεια είναι 
το χρώμα μας.
Μοιάζει το κρασί με ιστορία 

αγάπης;

Σίγουρα, είναι σαν να έχεις 
παιδιά. Βλέπεις τα σταφύλια 
να μεγαλώνουν και αργά να 
αλλάζουν χρώμα. Ξαγρυπνάς 
τη νύχτα, ανησυχώντας για 
τον καιρό, για τα σταφύλια και 
την υγεία τους. Ο οινοποιός 
μας δεν κοιμάται από το 

θερισμό έως το Νοέμβριο 
περίπου. Τα γένια του 
μεγαλώνουν και τα μάτια 
του κοκκινίζουν, γιατί όντως 
αναθρέφει τα σταφύλια. Εγώ 
πάλι πουλάω τα κρασιά κι έτσι 
μπορώ να δω πού θα πάνε και 
πού θα ζήσουν ως «ενήλικες». 
Είναι σαν να βλέπεις τα 
παιδιά σου να γεννιούνται, να 
μεγαλώνουν, να παντρεύονται 
και να φεύγουν για να ζήσουν 
κάπου αλλού. Δεν είναι λοιπόν 
καρπός της αγάπης αυτά τα 
παιδιά;
Μια ιστορία αγάπης με 

χαρούμενο τέλος...

Είναι υπέροχο να βλέπεις πού 
πάνε. Καταλήγουν σε χώρους 
όπως το Divani Caravel, όπου 
απολαύσαμε ένα εξαίρετο 
δείπνο με πολλούς ανθρώπους 
που γνωρίζουν και αγαπούν τα 
σπουδαία κρασιά. Όλοι ήρθαν 
και μας συγχάρηκαν για αυτά. 
Tα κρασιά μας πήγαν λοιπόν 
σε ένα καλό σπίτι!

“If you 
want to 
make great 
wines, 
you have 
to know 
exactly 
what you 
want to 
do
   ”

T H E 
V E G A N W I N E S

|
“Querciabella’s owner, 

Sebastiano Cossia Castiglioni, 
has the vision of making 

wines passionately ethical - no 
animal products used in the 

winemaking or in the vineyard. 
And that requires passion, time, 

and patience”.   
«Ο ιδιοκτήτης του Querciabella, 

Σεμπαστιάνο Κόσσια Καστιλιόνι, 

οραματίζεται τη δημιουργία 

κρασιών, φτιαγμένων με ηθικούς 

όρους παραγωγής. 

Έτσι δεν χρησιμοποιούνται 

ζωικά προϊόντα στην 

οινοποίηση ή στον αμπελώνα. 

Κι αυτό απαιτεί πάθος, χρόνο 

και υπομονή».

40 | 

by Ira Sinigalia
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* TAKE A GOOD LOOK AT PEOPLE AND PLACES THAT 
MAKE ATHENS A CONTEMPORARY CULTURAL CENTRE.
ΔΏΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΉΜΕΙΑ ΠΟΥ 
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

| by Vivi Vourtsa, Lola Skaltsa |

What does the city have in store for you behind its wonderous scenery? You can 

encounter historical civilizations through their art works, the new creations of established 

and up-and-coming artists through their works, and very important collaborations 

of eminent cultural institutions. Follow the pioneers of modernism and let your 

mind wander through the achievements of the digital age and contemporary dance; 

release your emotions from the shackles of the unfulfilled. | Τι σας επιφυλάσσει η 

πόλη πίσω από τη θαυμαστή κουίντα της; Θα γνωρίσετε ιστορικούς πολιτισμούς 

μέσα από τα έργα τέχνης τους, τις πρόσφατες δημιουργίες καταξιωμένων αλλά 

και νέων καλλιτεχνών μέσα από τα έργα τους και πολύ σημαντικές συνεργασίες 

μεταξύ σπουδαίων πολιτιστικών θεσμών. Θα ακολουθήσετε τους καινοτόμους του 

μοντερνισμού, θα αφήσετε το μυαλό σας να ταξιδέψει στα επιτεύγματα της ψηφιακής 

εποχής και του σύγχρονου χορού και θα ελευθερώσετε τα συναισθήματά σας απέναντι 

στο ανεκπλήρωτο. 

|
The choreographer Anne Teresa De Keersmaeker | Η χορογράφος Anne Teresa De Keersmaeker

|
Bach's melodies, Rosas' movements | Μελωδίες του Μπαχ, κινήσεις των Rosas

A N N E T E R E SA DE 
K E E R SM A E K E R

2/7, Odeon of Herodes Atticus, 
greekfestival.gr
The great choreographer Anne Teresa 

De Keersmaeker, with the Rosas 

company, presents the performance 

Mitten Wir Im Leben Sind / Bach 6 

Cello Suiten (We’re in the midst of 

life), based on Bach’s six cello suites, 

at the Herodes Atticus Theatre. A 

unique performance, characterised 

by the critics as a “unique marriage 

between Bach and the Rosas”. | Η 

σπουδαία χορογράφος Αν Τερέζα 

Ντε Κεερσμάκερ παρουσιάζει με 

την ομάδα Rosas την παράσταση Εν 

τω Mέσω της Zωής, Bρισκόμαστε 

/ 6 Σουίτες για Tσέλο του Μπαχ 

(Mitten Wir Im Leben / Bach 6 Cello 

Suiten), βασισμένη στις 6 Σουίτες για 

Τσέλο του Μπαχ στο Ηρώδειο. Μια 

ξεχωριστή παράσταση που οι κριτικοί 

χαρακτήρισαν «ιδανικό πάντρεμα 

ανάμεσα στον Μπαχ και τους Rosas». 

B
O

TH
 P

A
G

ES
: A

N
N

E 
VA

N
 A

ER
S

CH
O

T



44 | JUL/DEC 2019 | 45

JOHN CLEESE
ODE ON OF H E RODE S 
AT T IC US
29/9, britishcouncil.gr
On the occasion of the 80th anniversary of 

the British Council in Greece, the top comedy 

actor and legendary member of Monty 

Python, John Cleese, is coming for the first 

time to Greece in the Herod Atticus Theatre, 

for a single performance, on his tour “Last 

Time to See Me Before I Die”. If you do not 

want to lose maybe the last time he performs 

live, then add this show to your agenda.  

Με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων 

του British Council στην Ελλάδα, ο 

κορυφαίος κωμικός ηθοποιός και θρυλικό 

μέλος των Monty Python, John Cleese, 

έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο 

Ωδείο Ηρώδου Αττικού, σε μια μοναδική 

παράσταση, στο πλαίσιο της περιοδείας 

του “Last Time to See Me Before I Die”. Αν 

δεν θέλετε να χάσετε ίσως την τελευταία 

ευκαιρία να τον δείτε ζωντανά, αυτό το σόου 

οφείλει να βρίσκεται στην ατζέντα σας.

|
What is the obvious 

for the western  

thinking is among 

the exhibition's 

questions. 

Τo τι είναι 

προφανές για 

τον δυτικό τρόπο 

σκέψης είναι ένα 

επιπλέον ερώτημα 

της έκθεσης.

          
EMFYLO-ΠΟΙΕΙΝ / TO CONSTRUCT THE GENDER

     A. ANTONOPOULOU. ART GALLERY

29/5-26/7, aaart.gr
With the existence of stereotypes being a 

given in our life, the exhibition curated by 

Giorgos Kalyvis brings us face to face with 

dilemmas, such as: What is “natural” and 

what is “unnatural”? What is “feminine” and 

“femininity”, and what is the difference between 

“masculine” and “masculinity”? But in addition 

to quests of gender identity, there are also questions 

that are born in a marked normality. The western way of 

thinking is fraught with bipolar bases; to where does that lead or 

how can it be avoided? The works of Greek and international artists 

are the answers. | Με δεδομένη την ύπαρξη στερεοτύπων 

στη ζωή μας, η έκθεση, της οποίας την επιμέλεια έχει ο 

Γιώργος Καλύβης, μας φέρνει αντιμέτωπους με διλήμματα, 

του τύπου τι είναι «φυσικό» και τι «δεν είναι φυσικό». Τι 

είναι «θηλυκό» και τι είναι «θηλυκότητα», ποια είναι η 

διαφορά «αρσενικού» και «αρρενωπότητας»; Εκτός, όμως, 

από τις έμφυλες αναζητήσεις, υπάρχουν και ερωτήματα 

που γεννιούνται σε μια εμφανώς κανονικότητα. Ο δυτικός 

τρόπος σκέψης διέπεται από διπολικές βάσεις και πού 

οδηγείται ή πώς μπορεί να αποφευχθεί; Τα έργα των 

Ελλήνων και ξένων δημιουργών απαντούν.

DU L C E P ON T E S  
Galatsi Olympic Hall

4/12, christmastheater.gr
We simply adored fado when we heard Dulce Pontes singing with passion for the first time, many years 

ago. This year, the popular Portuguese artist is visiting our country one more time to take us on a journey 

through her melodies and world music. | Αγαπήσαμε τα φάδος όταν ακούσαμε πρώτη φορά την 

Dulce Pontes να τα τραγουδάει με πάθος, αρκετά χρόνια πριν. Φέτος, τον Δεκέμβριο, στο Κλειστό 

Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου, η δημοφιλής Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια επισκέπτεται για ακόμα μια 

φορά τη χώρα μας, για να μας ταξιδέψει με τη μελωδική φωνή της στις μουσικές του κόσμου. 

“ALEKOS FASIANOS-VANGELIS CHRONIS – 30 YEARS OF FRIENDSHIP”

20/5-29/9, B&M Theocharakis Foundation, thf.gr. 
Sketches, gravures, as well as objects crafted from clay, bronze and glass by the great artist Alekos 

Fasianos reveal his artistic style and his relationship with the poetic world of Vangelis Chronis. The 

artwork is accompanied by the poet’s precious archive consisting of manuscripts, letters, unpublished 

photographs and first editions that reveal the parallel activity of their constant and unending creative 

endeavours for 30 years. | Σχέδια, χαρακτικά, καθώς και αντικείμενα από πηλό, μπρούντζο και 

γυαλί του ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, αποκαλύπτουν το ζωγραφικό ύφος και τη σχέση του με 

τον ποιητικό κόσμο του Βαγγέλη Χρόνη. Παράλληλα, παρουσιάζεται και το πολύτιμο αρχείο του 

ποιητή, με χειρόγραφα, επιστολές, ανέκδοτες φωτογραφίες και πρώτες εκδόσεις, που φανερώνουν 

τον κοινό χρόνο της συνεχούς και αμείωτης δημιουργικής τους δράσης για 30 χρόνια.

L OV E I S 
A D O G F ROM H E L L
26/5-31/12, Frissiras Museum 

frissirasmuseum.com
Inspired by Charles Bukowski way of thinking, 

this exhibition aims to showcase the full 

spectrum of eroticism of women’s flesh. Frissiras 

Museum presents 38 Greek and European artists 

from its collections, who have been dealing 

with the concept of female erotic nude, each of 

them in their own unique way: from realism to 

abstraction and contemporary manifestations.  

Αντλώντας έμπνευση από τον τρόπο σκέψης 

του Τσαρλς Μπουκόφσκι, η έκθεση επιδιώκει 

να αναδείξει όλο το φάσμα του ερωτισμού 

της γυναικείας σάρκας. Το Μουσείο Φρυσίρα 

παρουσιάζει 38 Έλληνες και Ευρωπαίους 

καλλιτέχνες μέσα από τις συλλογές τους, οι 

οποίοι πραγματεύονται το θέμα του γυναικείου 

ερωτικού γυμνού, ο καθένας με τον δικό του 

τρόπο: από το ρεαλισμό έως την αφαίρεση και 

τις σύγχρονες εκφάνσεις.
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WOMEN OF PASSION
From 1/6, totrenostorouf.gr
Three mythical female figures, 

tragic Medea and the two 

contemporary Greek “priestesses”, 

Maria Callas and Melina Mercouri, 

make a symbolic train tour from 

ancient to modern Greece. Three 

legends of art and life whose paths 

are different although they share 

the same common characteristic: 

they are passionate, incorporating 

the temperament and values 

of Greek spirit. | Τρεις μυθικές 

γυναικείες μορφές, η Μήδεια, 

η Μαρία Κάλλας και η Μελίνα 

Μερκούρη, ταξιδεύουν ανάμεσα 

στο πλήθος των επιβατών με ένα 

τρένο του 1950. Αφετηρία του η 

αρχαία Ελλάδα και τελευταίος 

σταθμός η Ελλάδα του σήμερα. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό τις 

ενώνει: το πάθος. Πάθος για ζωή, 

έρωτα, δημιουργία, ελευθερία. 

Tindersticks  
Odeon of Herodes Atticus, 13/7, greekfestival.gr
The band that was a refreshing entrance in British music scene is 

a living legend and will perform in Athens for one night. | Έρχεται 

στο Ηρώδειο, για μια σαγηνευτική βραδιά, η θρυλική μπάντα που 

ανανέωσε τον ήχο της βρετανικής μουσικής σκηνής.

NICHOLAS EGON

TINDERSTICKS

WOMEN OF PASSION LEONIDAS KAVAKOS

JEFF WALL

22 FLOWERS FOR THE BENAKI MUSEUM
22/5-20/7, benaki.org
In spring 2007, Nicholas Egon 

offered for sale some of his works 

and the proceeds backed the 

Museum’s aims. Now, two years 

after Nicholas’s passing, Matti Egon 

has offered 22 paintings to the 

Benaki Museum in order to be sold 

in its benefit. | Την άνοιξη του 2007,  

ο Nicholas Egon προσέφερε προς 

πώληση κάποια από τα έργα του, 

με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν 

για τους σκοπούς του Μουσείου 

Μπενάκη. Τώρα, δύο χρόνια μετά 

την αποδημία του, η Matti Egon 

προσφέρει στο μουσείο 22 έργα για 

να πωληθούν προς όφελός του.

JEFF WALL 
18/6-April 2020, 

thegeorgeeconomoucollection.com
Through the course of a glorious 

50-year career, Canadian artist 

Jeff Wall has been an important 

“narrator” of significant events. 

His home town of Vancouver 

has occupied a prime spot in his 

exhibition, with semiology playing 

an important role as well as various 

historical moments being presented 

realistically to audiences. 

Ο Καναδός καλλιτέχνης Jeff 

Wall, κατά τη διάρκεια μιας 

σημαντικής 50χρονης καριέρας, 

υπήρξε «αφηγητής» σπουδαίων 

δρώμενων. Το Βανκούβερ, η 

πατρίδα του, έχει εξέχουσα 

θέση στην έκθεσή του, με 

τη σημειολογία να παίζει 

σημαντικό ρόλο αλλά και με 

ιστορικές στιγμές, οι οποίες 

παρουσιάζονται ρεαλιστικά 

μπροστά στα μάτια του θεατή. 

LEONIDAS KAVAKOS
22/6, bmeia.gv.at
The Wiener Symphoniker 

(Vienna Symphony Orchestra), 

led by conductor Philippe 

Jordan, joins forces with 

the acclaimed violinist and 

conductor Leonidas Kavakos 

on the stage of the Odeon of 

Herodes Atticus. The thrilling 

musical event will take place 

in the frame of the Greek – 

Austrian Music Summer 2019 

organized under the auspices 

of the Austrian Embassy. | H 

Συμφωνική Ορχήστρα της 

Βιέννης, υπό τη διεύθυνση 

του αρχιμουσικού της, 

Φιλίπ Ζορντάν, ενώνει τις 

δυνάμεις της με τον κορυφαίο 

βιολονίστα και μαέστρο 

Λεωνίδα Καβάκο στη σκηνή 

του Ωδείου Ηρώδου Αττικού. 

Ένα από τα σημαντικότερα 

γεγονότα κλασικής μουσικής 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

του Ελληνοαυστριακού 

Μουσικού Καλοκαιριού 2019, 

το οποίο διοργανώνεται υπό 

την αιγίδα της Αυστριακής 

Πρεσβείας.

 / ART
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Α fresh approach of theatrical Oedipus | Μια νέα προσέγγιση του θεατρικού Οιδίποδα

OE DI PUS 
A NC I E N T T H E AT R E 
OF E PI DAU RUS

21-22/6, greekfestival.gr
The iconic story comes alive in Robert 

Wilson’s series of breathtaking tableaux 

vivants. The internationally acclaimed 

director follows Oedipus’ story in 

chronological order, without strictly 

adapting Sophocles’ Oedipus Rex, 

from the moment of his birth and 

abandonment as an infant to his self-

inflicted blinding. | Η αρχετυπική ιστορία 

του Οιδίποδα ξεδιπλώνεται μέσα 

από τα εκπληκτικά tableaux vivants 

του Ρόμπερτ Γουίλσον. Ο κορυφαίος 

δημιουργός ακολουθεί την ιστορία 

του Οιδίποδα χρονολογικά, χωρίς να 

συμπίπτει απολύτως με τον Οιδίποδα 

Τύραννο του Σοφοκλή, από τη στιγμή 

της γέννησης και εγκατάλειψής του ως 

βρέφους μέχρι την τύφλωσή του.
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BRIGHT
ATTITUDE
ELEGANT CHOICES MAKE SOPHISTICATED PRESENTS. MEET 
THIS SEASON'S NOMINEES! | ΟΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΔΩΡΑ ΜΕ ΑΠΟΨΗ. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤA ΥΠΟΨΗΦΙA!

| by Vivi Vourtsa |

ICONS | MOST WANTED | THE BOOK THIEF

Leo gold earrings 

Χρυσά σκουλαρίκια 

Anastasia Kessaris, 

KESSARIS
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 / MOST WANTED

LINEA PIU Boutique: Sekeri 6, Athens & N. Kalogera 24, Chora, Mykonos – www.lineapiu.gr
LINEA PIU Boutique: Σέκερη 6, Αθήνα & Ν. Καλογερά 24, Χώρα, Μύκονος – www.lineapiu.gr 

CHANEL'S GOLDEN ERA
CHANEL'S 16TH METIERS D'ART COLLECTION PAID A GOLDEN TRIBUTE TO BOTH ANCIENT EGYPT 
AND NEW YORK CITY. | Η CHANEL ΜΕ ΤΗ 16Η ΣΥΛΛΟΓΗ METIERS D'ART ΤΙΜΗΣΕ ΜΕ ΧΡΥΣΕΣ 
ΛΑΜΨΕΙΣ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

It was an Ancient Egyptian-inspired ode 

to New York City shown underneath 

the ruins of the Temple of Dendur at the 

Metropolitan Museum of Art. “Egyptian 

civilisation has always fascinated me: I 

get inspired by an idea, which I make 

a reality,” explained Karl Lagerfeld 

on the occasion of Métiers d’Art 

Collection, Chanel’s annual showcase 

of its ateliers, some of the world’s best 

maisons d’art and manufacturing. 

In this season the lines are clear and 

simple, shapes are pure, geometric and 

distinct: a graphic strength so dear to 

the stylistic grammar of the House. The 

silhouettes vibrate under the sun, with 

optical lines that are almost kinetic. 

The look is slender, lively and ultra-

feminine, like a queen from Egypt. Day 

dresses, suits and coats are worn knee-

length, with a hemline that’s slightly 

shorter at the front, like a skirt. Tweed 

super-scale jackets worn atop long 

white dresses, dazzling minidresses 

decorated with multicolored gemstones, 

and dramatically accented knitwear. 

Furthermore gold, so cherished by 

Gabrielle Chanel, was everywhere, 

with so many variations it becomes 

a color in its own right. Responding 

to the brilliance of this gold the wefts 

of the tweeds in beiges, whites and 

blacks reveal subtle and deep colors, 

boasting the aesthetics and the richness 

of an ancient and a contemporary 

civilization. 

Ήταν μια ωδή στη Νέα Υόρκη, με την 

έμπνευσή της να πηγάζει από την 

αρχαία Αίγυπτο, σε ένα σόου που 

παρουσιάστηκε στα ερείπια του Ναού 

του Ντεντούρ στο Μητροπολιτικό 

Μουσείο της Νέας Υόρκης. «Ο 

αιγυπτιακός πολιτισμός ανέκαθεν με 

γοήτευε. Εμπνέομαι από μια ιδέα που 

την κάνω πραγματικότητα» εξήγησε 

ο Καρλ Λάγκερφελντ, με αφορμή την 

παρουσίαση της συλλογής Metiers 

d'Art, της ετήσιας παρουσίασης των 

δημιουργιών των ατελιέ του οίκου, τα 

οποία είναι κορυφαία maisons d'art 

και ειδικεύονται σε χειροποίητες 

κατασκευές. Για τη σεζόν αυτή, οι 

γραμμές είναι ξεκάθαρες και απλές, 

τα σχήματα είναι γεωμετρικά και 

ευδιάκριτα, μια δυναμική πολύ 

οικεία στο στυλιστικό ύφος του 

οίκου. Οι σιλουέτες δονούνται 

κάτω από τον ήλιο, με γραμμές που 

μοιάζουν κινούμενες. Η σιλουέτα 

είναι αδύνατη, γεμάτη ενέργεια 

και πολύ θηλυκή, σαν μια αρχαία 

βασίλισσα της Αιγύπτου. Στο μήκος 

του γονάτου φτάνουν τα καθημερινά 

φορέματα, τα σακάκια και τα παλτό, 

με το φινίρισμα να κονταίνει στο 

μπροστινό τμήμα, σαν φούστα. Φαρδιές 

τουίντ ζακέτες φοριούνται πάνω από 

μακριά, λευκά φορέματα, ενώ τα 

εκθαμβωτικά minidresses  στολίζονται 

με πολύχρωμους ημιπολύτιμους 

λίθους και ιδιαίτερα τονισμένες 

πλεκτές υφάνσεις. Το χρυσό, που 

τόσο αγάπησε η Gabrielle Chanel, 

είναι παντού και σε τόσες εκδοχές που 

στέφεται βασιλιάς. Ανταποκρινόμενα 

στη λάμψη του χρυσού, τα υφάσματα 

από τουίντ σε μπεζ, λευκό και 

μαύρο αποκαλύπτουν λεπτές και 

βαθιές αποχρώσεις τονίζοντας τον 

αισθητικό πλούτο ενός αρχαίου και 

ενός σύγχρονου πολιτισμού.

“A woman who 
cuts her hair is 
about to change 
her life 

/ GABRIELLE CHANEL

Gold sandals in lame leather | Χρυσά σανδάλια από 
λαμέ δέρμα CHANEL

Necklace in golden 
metal and black 
resin | Μενταγιόν 
από επίχρυσο 
μέταλλο και μαύρη 
ρητίνη CHANEL

Gold and black pyramid minaudiere in suede and leather | Τσαντάκι σε 
σχήμα πυραμίδας, σε χρυσό και μαύρο, από σουέντ και δέρμα CHANEL
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Evi Papadopoulou

FAVOU R I T E 
PIC K S
|
1. Αntiopi pendant, JOANNA CAVE 

Κρεμαστό κόσμημα Antiopi, JOANNA CAVE 

2. Song, Il Cielo in una Stanza by MINA 

MAZZINI | Τραγούδι, Il Cielo in una 

Stanza, της MINA MAZZINI

3. Book, Non solo zucchero by IGINIO 

MASSARI | Βιβλίο, Non solo zucchero, 

του IGINIO MASSARI

4. Negroni from the LE GRECHE cocktail 

collection / Νεγκρόνι από τη συλλογή Τhe 

LE GRECHE cocktail collection

5. Perfume Gelsomino Nobile EDP, ACQUA 

DI PARMA / Άρωμα Gelsomino Nobile EDP, 

ACQUA DI PARMA 

6. Juicy Salif citrus squeezer, ALESSI  

Λεμονοστύφτης Juicy Salif, ALESSI

7. LE GRECHE packaging from Elena 

Zournatzi / Συσκευασία για τα LE 

GRECHE, της Έλενας Ζουρνατζή 

8. Jojo Midi bag, IPPOLITO / Τσάντα Jojo 

Midi, IPPOLITO

“I follow 
fashion 
because I like 
to change 
and reinvent 
myself”

 / FACES

DOLCE 
CON BRIO
SHE IS THE SOUL OF LE GRECHE ICE CREAMS. 
DYNAMIC, DETERMINED AND WITH GREAT VISION, 
HER GOAL IS TO CREATE ICE CREAM WITH GREEK 
IDENTITY AND ITALIAN BRIO. | ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ 
ΠΑΓΩΤΩΝ LE GRECHE. ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ: ΠΑΓΩΤΟ ΜΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΡΙΟ. 

| by Ira Sinigalia

What aesthetics mean to you? 

Aesthetics is a platonic concept, and 

as such, an ancient one. It is imposed 

by nature; anything that gives joy to 

the senses without second thought. 

The cultural moment we experience 

can be interpreted in different ways 

each time, but its truth is imperative. 

What is the sweetest word in your 

life?

The sweetest word will always be 

“Thank you”. Weakened though its 

daily and pointlessly conventional 

use, we forget that it is the opposite 

of ingratitude to life, which is the 

ultimate hubris. 

Is ice cream an art?

Genuine ice cream is a serious art 

form, because it requires profound 

knowledge, passion, talent and 

inspiration. The knowledge of 

ingredients and their characteristics; 

a passion for perfection; much talent 

in creation and inspiration to always 

create something new. 

Do you follow fashion?

I follow fashion because I like to 

change, transform and reinvent 

myself. In a way, fashion keeps you 

watchful in front of the mirror, and 

helps me look at each aspect of my 

job in a new light. 

Do you have a say in the design of 

Le Greche shops or packaging? 

When we began to materialize 

the vision of Le Greche with my 

husband, we wanted to create spaces 

that exude what we stand for: high 

quality, delicious aesthetics, Italy 

and Greece combined; something 

like our pistachio ice cream, so 

perfect in its simplicity. We decided 

to take on the design aspect 

while our packaging, created in 

collaboration with the very talented 

Elena Zournatzi, follows the same 

philosophy.

Τι σημαίνει αισθητική για εσάς;

Eίναι μια έννοια πλατωνική και 

ως τέτοια είναι προαιώνια, μας 

την επιβάλλει η φύση: καθετί που 

χωρίς δεύτερη σκέψη δίνει χαρά 

στις αισθήσεις μας. Η πολιτιστική 

στιγμή που ζούμε κάθε φορά 

μπορεί να της δίνει διαφορετικές 

ερμηνείες, αλλά η αλήθεια της 

επιβάλλεται.

Ποια είναι η πιο γλυκιά λέξη στη 

ζωή σας;

Θα είναι πάντα το «Ευχαριστώ». 

Αποδυναμωμένη στην καθημερινή 

και ανούσια τυπική χρήση της, 

ξεχνάμε πως είναι το αντίθετο της 

αχαριστίας απέναντι στη ζωή, που 

αποτελεί την απόλυτη ύβρη.

Το παγωτό είναι τέχνη;

Το αληθινό παγωτό είναι σοβαρή 

τέχνη, γιατί απαιτεί βαθιά γνώση, 

πάθος, ταλέντο και έμπνευση. 

Γνώση των πρώτων υλών και των 

χαρακτηριστικών τους, πάθος 

για τελειότητα, ταλέντο στην 

υλοποίηση, έμπνευση για να 

δημιουργείς πάντα κάτι νέο.

Ακολουθείτε τη μόδα;

Την ακολουθώ γιατί μου αρέσει 

να αλλάζω, να μεταμορφώνομαι 

και να επανεφευρίσκω τον εαυτό 

μου. Με έναν τρόπο, η μόδα με 

κρατάει σε εγρήγορση απέναντι 

στον καθρέφτη μου και με βοηθάει 

να κοιτάω με φρέσκο βλέμμα κάθε 

κομμάτι της δουλειάς μου.

Έχετε το λόγο για την αισθητική 

των χώρων και του packaging των 

Le Greche;

Όταν με τον άντρα μου ξεκινήσαμε 

να υλοποιούμε το όραμα Le 

Greche, θέλαμε να φτιάξουμε 

χώρους που να αποπνέουν 

αυτό που πρεσβεύουμε: υψηλή 

ποιότητα, γευστική αισθητική, 

Ιταλία και Ελλάδα μαζί, κάτι σαν 

το παγωτό φιστίκι μας, τόσο 

τέλειο μες στην απλότητά του. 

Έτσι αποφασίσαμε να αναλάβουμε 

εμείς το σχεδιασμό, ενώ στο 

ίδιας φιλοσοφίας packaging μας 

συνέδραμε η πολύ ταλαντούχα 

Έλενα Ζουρνατζή. 
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SHINY SEASON
AS WE SAY ELABORATE JEWELS, INSPIRED DESIGNS AND OBJECTS THAT 
MAKE EVERY SEASON REALLY SPECIAL! | ΠΕΡΙΤΕΧΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΨΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ!

 / MOST WANTED

Gold and black printed boots in lame leather / Δερμάτινη μπότα με 

μαύρες και χρυσές ίνες Chanel, LINEA PIU

Gancini Pattern 

ankle-strap sandal  

Σανδάλι με 

λουράκι Salvatore 

Ferragamo, 

KALOGIROU

Athens Metro 

Plan dinner 

plate / Πιάτο 

Attiki Keramiki, 

FORGETMENOT

Handbag / Τσάντα Michael Michael Kors, 

KALOGIROU

Wood tray, porcelain plate and set of stainless steel cutlery  

Ξύλινος δίσκος, πορσελάνινο πιάτο και σετ μαχαιροπίρουνα από 

ανοξείδωτο ατσάλι CHORA ART HOME & DESIGN

Warrior handmade bracelet with silver, rose gold and white 

sapphires / Χειροποίητο βραχιόλι από ασήμι, ροζ χρυσό και 

λευκά ζαφείρια VP JEWELLERY

Geometric necklace made of brass with gold plating 

Γεωμετρικό κολιέ από ορείχαλκο με επιχρυσωση 

Meet the Cat, 18FRYNIHOU

Bronze monks / Μπρούντζινοι μοναχοί 

CHORA ART HOME & DESIGN

Pefko backpack / Τσάντα 

πλάτης ANAMNESIA

Geometric earrings made of brass 

/ Γεωμετρικά σκουλαρίκια από 

ορείχαλκο Meet the Cat, 18FRYNIHOU

Gaidourakia cosmetic bag 

Nεσεσέρ ANAMNESIA

Boom Boom Bloom High-Light 

Powder / Πούδρα MAC

Plaka sugar/coffee 

container / Δοχεία 

για καφέ/ζάχαρη 

Attiki Keramiki, 

FORGETMENOT

Amo Ferragamo, Salvatore 

Ferragamo, Nomade, 

Chloe, La Nuit Tresor, 

Lancome fragrances 

Αρώματα HONDOS CENTER

Sword handmade 

bracelet with silver, 

rose gold and 

white sapphires  

Χειροποίητο βραχιόλι 

από ασήμι, ροζ χρυσό 

και λευκά ζαφείρια 

VP JEWELLERY

Minaudiere handbag 

in PVC with strass 

Τσαντάκι από PVC 

με στρας Chanel, 

LINEA PIU

Cleansing foaming cream & fluid gel cleanser with organic 

tea txtract | Αφρώδης κρέμα καθαρισμού & υγρό ζελέ 

καθαρισμού με εκχύλισμα βιολογικού τσαγιού KORRES



56 | JUL/DEC 2019 | 57

Nikos Daditsios

FAVOU R I T E 
PIC K S
|
 1. Favorite watch, the Portugieser Automatic 

of IWC | Aγαπημένο ρολόι, το Portugieser 

Automatic της IWC

2. Βespoke suit by SCIAMAT House 

Xειροποίητο κοστούμι του οίκου SCIAMAT 

(Bespoke Athens: 15-17 Anagnostopoulou Str., 

Kolonaki) 

3. Ι love traveling, especially to NY | Αγαπώ τα 

ταξίδια, ειδικά τη Νέα Υόρκη 

4. My favorite singer is BRYAN FERRY. A dandy 

figure combining talent and style. My song 

is Kiss & Tell | Αγαπημένος τραγουδιστής, ο 

δάνδης BRYAN FERRY. Μοναδικός συνδυασμός 

μουσικού ταλέντου και στυλ. Τραγούδι του: 

Kiss & Tell

5. Book: GIAK by Dimosthenis Papamarkos 

(Antipodes Publications) | Το βιβλίο «ΓΚΙΑΚ» του 

Δημοσθένη Παπαμάρκου (Εκδόσεις Αντίποδες)

6. Movie: The Wings of Desire, directed by WIM 

WENDERS | «Τα φτερά του έρωτα» του ΒΙΜ 

ΒΕΝΤΕΡΣ

7. Μassimo Scapellato ties of DOLCEPUNTA 

house | Oι γραβάτες του Massimo Scapellato, 

του οίκου DOLCEPUNTA 

8. Τhe Oxfords of CHURCH’S House | Tα 

παπούτσια Oxford της υποδηματοποιίας 

CHURCH’S

“Style is 
walking 
proudly 
with your 
head held 
high without 
a trace of 
unpleasantness”

 / FACES

ORIGINAL 
ELEGANCE
THE FOUNDER AND CEO OF SQUARE22, A 
CONSULTANCY THAT FOCUSES ON THE FOOD & 
BEVERAGES SECTOR TALKS ABOUT STYLE – IN 
OTHER WORDS, GOOD MANNERS. | Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ 
CEO ΤΗΣ SQUARE22, ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ F&B, ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΤΥΛ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 

| by Ira Sinigalia

What is elegance for you?

The process of dressing needs to 

be so deliberate and considered, 

that in the end it goes unnoticed. 

This is also the definition of chic. 

Do you follow fashion? 

For myself I select a more timeless 

and sophisticated style. I avoid 

adopting passing trends. 

Which personal item of yours are 

you never without?

My favourite watch, the 

Portugieser Automatic, by Swiss 

watchmakers IWC. 

Is there a particular book you 

have read that has influenced 

you?

Giak by Dimosthenis 

Papamarkos. A delightful 

collection of short stories that 

excite readers through the 

writer’s narrative skill. Simply 

breathtaking.  

The biggest fashion mistake that 

men make is... 

To exaggerate stylistically in order 

to impress. Men’s fashion needs 

to be discreet. This does not mean 

that it necessarily lacks personal 

style, as long as it can be pulled off. 

Moving beyond appearances, 

what else is style? 

Style is walking proudly with 

your head held high, without 

a trace of unpleasantness. To 

be authentically courteous and 

well-mannered, without being 

ingratiating. To be cultured in 

spirit, but not a show off. To be 

able to discern quality from low 

quality, without boasting about 

it to others. In essence, beyond 

appearance style is good manners. 

Tι είναι για εσάς κομψότητα;

Το ντύσιμο πρέπει να είναι τόσο 

μελετημένο, που στο τέλος να 

περνά απαρατήρητο. Αυτός είναι 

και ο ορισμός του chic. 

Ακολουθείτε τη μόδα;

Επιλέγω για τον εαυτό μου ένα 

πιο διαχρονικό και σοφιστικέ 

στυλ. Αποφεύγω να υιοθετώ 

εφήμερες μόδες. 

Ποιο προσωπικό σας αντικείμενο 

δεν αποχωρίζεστε ποτέ;

Το αγαπημένο μου ρολόι, το 

Portugieser Automatic, του 

ελβετικού οίκου ωρολογοποιίας 

IWC.

Υπάρχει κάποιο βιβλίο που 

διαβάσατε και σας επηρέασε 

ιδιαίτερα;

Το «Γκιάκ» του Δημοσθένη 

Παπαμάρκου. Μια απολαυστική 

συλλογή διηγημάτων που 

συναρπάζει τον αναγνώστη με 

την αφηγηματική ικανότητα του 

συγγραφέα. Απλά συγκλονιστικό.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει 

ένας άντρας στο ντύσιμο είναι...

...να υπερβάλλει στυλιστικά 

για να εντυπωσιάσει. Το 

αντρικό ντύσιμο οφείλει να 

είναι διακριτικό. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι πρέπει να στερείται 

προσωπικού ύφους, αρκεί να 

μπορεί να το υποστηρίξει. 

Πέρα από την εμφάνιση, το στυλ 

τι άλλο είναι;

Στυλ είναι να περπατά κάποιος 

με περηφάνια έχοντας ψηλά 

το κεφάλι, χωρίς όμως ίχνος 

ξιπασιάς. Να είναι αυθεντικά 

ευγενής και με καλούς τρόπους, 

χωρίς να γίνεται δουλοπρεπής. 

Να έχει καλλιέργεια πνεύματος, 

χωρίς να το επιδεικνύει. 

Να μπορεί να ξεχωρίσει το 

ποιοτικό από το μη, χωρίς 

να το διατυμπανίζει στους 

υπολοίπους. Με λίγα λόγια, στυλ 

πέραν της εμφάνισης είναι η 

καλή συμπεριφορά. 
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HIS MANIFESTO
''Pop art looks out into 

the world. It doesn’t

look like a painting of 

something, it looks like

the thing itself.'' | «Η pop 

art ξεφεύγει από αυτόν 

τον κόσμο. Δεν μοιάζει 

με έναν πίνακα που έχει 

ένα θέμα, είναι το ίδιο 

το θέμα». 

Roy Lichtenstein

 / THE BOOK THIEF 

Museums and galleries compete 

to exhibit his work, and in the 

market, he is one of the most 

coveted names in contemporary 

art. Celebrated for imbuing 

ordinary objects from hot dogs 

to trash cans with monumental 

power, Lichtenstein defied 

traditional “good taste” and 

became part of the new avant-

garde that redefined American 

art in the 1960s. In this new 

Assouline Ultimate Collection 

volume, one hundred of 

Lichtenstein’s most memorable 

works, as chosen by art historian 

Avis Berman, are lavishly 

reproduced, from the iconic 

Whaam! and Drowning Girl 

and later reinterpretations of 

paintings by Picasso, Matisse, 

and Van Gogh to public 

commissions like Times Square 

Mural, which is installed in 

New York City’s Times Square 

subway station. Including 

stunning gatefolds that reveal 

the breadth of Lichtenstein’s art 

in all its color and beauty, this 

book is a dream collection for 

pop art lovers all over the world.

Μουσεία και γκαλερί 

συναγωνίζονται για να 

φιλοξενήσουν τα έργα του, 

ενώ στην αγορά είναι ένα 

από τα πιο περιζήτητα 

ονόματα στη σύγχρονη τέχνη. 

Έχοντας αποκτήσει φήμη με 

το να «εμφυσά» απίστευτη 

δύναμη σε καθημερινά 

αντικείμενα, όπως ένα χοτ 

ντογκ ή έναν κάδο σκουπιδιών, 

ο Lichtenstein αψήφησε 

την παραδοσιακή «καλή 

αισθητική» κι έγινε μέρος ενός 

νέου avant-garde ρεύματος, 

το οποίο επαναπροσδιόρισε 

την αμερικανική τέχνη του 

’60. Αυτή η νέα συλλεκτική 

έκδοση αποτελείται από 

εκατό αξιοσημείωτα έργα 

του, επιλεγμένα από την 

ιστορικό τέχνης, Avis Berman. 

Για παράδειγμα, αυτά που 

αναπαράχθηκαν στα θρυλικά 

κόμικ Whaam! και Drowning 

Girl, καθώς και αναδιασκευές 

έργων των Πικάσο, Ματίς 

και Βαν Γκογκ, αλλά και 

δημόσιες αναθέσεις, όπως η 

τοιχογραφία του στο μετρό 

της Times Square στη Νέα 

Υόρκη. Το βιβλίο, όπου 

περιλαμβάνονται «ένθετα» 

έργα που αποκαλύπτουν όλο 

το εύρος της τέχνης του, είναι 

μια ονειρική συλλογή για τους 

λάτρεις της ποπ αρτ.

CREATING THE IMPOSSIBLE
ROY LICHTENSTEIN’S COMIC STRIP–INSPIRED PAINTINGS AND IRREVERENT WIT, WELL KNOWN FOR OVER HALF A CENTURY, 
IN A COLLECTIBLE EDITION. | OI ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΟΜΙΚ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ROY LICHTENSTEIN ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 
ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛEΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. | published by Assouline
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  KESSARIS ATHENS

 / MOST WANTED

ORA KESSARIS: 8Α Voukourestiou Str., Athens, tel.: +30 210 3711020, KESSARIS Athens: 7 Panepistimiou Str., tel.: +30 210 3711010, Golden Hall: 37A Kifissias 
Ave., Marousi: tel.: +30 210 6839602, HILTON: 46 Vas. Sofias Ave., Athens, tel.: +30 210 7241111, Mykonos: 58 Mat. Andronikou Str., tel.: +30 22890 22880, 
Mykonos: Psarou tel.: +30 22890 22376, COSTA NAVARINO: Messinia, tel.: +30 27230 91119, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: +30 210 3711000, www.kessaris.gr

1.

  ORA KESSARIS

A BRILLIANT HOUSE
WHEN LUXURY JEWEL MAKING MEETS HAUTE HORLOGERIE ON A COMMON PATH, 
THEN WE’RE TALKING ABOUT ONE BRILLIANT, HISTORIC FIRM: KESSARIS. | ΌΤΑΝ Η 
ΠΌΛΥΤΕΛΗΣ ΚΌΣΜΗΜΑΤΌΠΌΙΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΩΡΌΛΌΓΌΠΌΙΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΌΙΝΗ 
ΠΌΡΕΙΑ, ΤΌΤΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑN ΛΑΜΠΕΡΌ, ΙΣΤΌΡΙΚΌ ΌΙΚΌ: KESSARIS.

Μια ιστορία γεμάτη πρωτοπορια-

κά βήματα στην τέχνη της κοσμη-

ματοποιίας και της ωρολογοποιίας 

χαρακτηρίζει τον οίκο KESSARIS 

και την πολύ επιτυχημένη διαδρο-

μή του. Οι διεθνείς συνεργασίες, οι 

πρωτοποριακές συλλογές κοσμη-

μάτων, η μοναδική τεχνική τους 

και το άψογο σέρβις, που βρίσκει 

κανείς στα απαράμιλλης αισθητι-

κής καταστήματα Kessaris και Οra 

Kessaris, τα καθιστούν από μόνα 

τους προορισμούς. Μοναδικά έρ-

γα τέχνης, τα κοσμήματα των πιο 

αξιόλογων οίκων του κόσμου φιλο-

ξενούνται στο ειδικά σχεδιασμένο 

περιβάλλον του οίκου αναδεικνύ-

οντας την προσωπικότητά τους. 

Εμπνευσμένα επίσης μοντέλα ρο-

λογιών, «τυλιγμένα» με υψηλή αι-

σθητική και λειτουργικότητα, κα-

τασκευασμένα με τις υψηλότερες 

προδιαγραφές και τα πιο σύγχρο-

να υλικά, φέρουν την υπογραφή 

πολύ σημαντικών οίκων της διε-

θνούς ωρολογοποιίας, όπως Rolex,  

A. Lange & Söhne, Bulgari,  Panerai, 

IWC, Jaeger-LeCoultre, OMEGA,  

Tag Heuer, Longines, U-Boat και 

άλλες. Τα ξεχωριστά σχέδια, οι 

καινοτόμες τεχνικές και η υψη-

λών προδιαγραφών ποιότητά τους 

είναι το σήμα κατατεθέν της αί-

γλης και του κύρους του επιτυχη-

μένου οίκου, ο οποίος σας «ταξι-

δεύει» σε έναν κόσμο ξεχωριστό 

και πολύτιμο, όπως και οι στιγ-

μές που θα φωτίσετε με τους «θη-

σαυρούς» του.

A history full of pioneering steps in 

the art of jewel and watch making, 

characterize the KESSARIS firm 

and its very successful journey. The 

international collaborations, the 

pioneering jewel collections, the 

unique technique and the flawless 

service found in the Kessaris and 

Ora Kessaris shops of unparalleled 

beauty, make them a destination 

in themselves. The jewellery of the 

most prestigious firms in the world, 

unique works of art, are housed in 

the specially designed space of the 

shop, bringing out their personality. 

Inspired watch models, “wrapped” 

with high aesthetics and functional-

ity, made to the highest specifications 

and with the most modern materi-

als, bear the signature of very sig-

nificant firms of international watch 

making such as Rolex, A. Lange 

& Söhne, Bulgari, Panerai, IWC, 

Jaeger-LeCoultre, OMEGA,  

Tag Heuer, Longines, U-Boat and 

others. The distinctive designs, the 

innovative techniques and quality of 

the highest standards are the trade-

marks of the glamour and status of 

the successful firm, that takes you on 

a journey to a special and precious 

world. Like the moments that you 

will light up with your “treasures”.

1. Day-Date 36mm, ROLEX

2. 1815 ANNUAL CALENDAR, A. LANGE & SÖHNE

3. PORTOFINO HAND-WOUND EIGHT DAYS, IWC

4. LVCEA, BVLGARI

1.  Geometric Emerald Diamond Earrings set in 

white gold and titanium, KESSARIS. 

2.  Golden Geisha Diamond Earrings set in 

titanium, Anastasia Kessaris, KESSARIS

3.  Coral and Diamond Earrings set in white gold, 

KESSARIS 

1. 2. 3. 4.2. 3.



M Y T HOS 
BY DI VA N I
|
10 Aghiou Nikolaou Str., 
Vouliagmeni, +30 210 8911100, 
Divani Apollon Palace & Thalasso
Located in the most beautiful place of the 

Athenian Riviera, boasting an incredible 

view of the Saronic Gulf, the restaurant 

offers unique gastronomic experiences. 

The tastes of chef, Leonidas Fortetsianakis 

honour the treasures of the sea combining 

modern techniques with excellent Greek 

products. Taste the fish roe mousse with 

crushed botarga and fried onion chips 

among others. | Στο πιο όμορφο σημείο 

της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με μαγευτική 

θέα στον Σαρωνικό, το εστιατόριο 

προσφέρει μοναδικές γευστικές 

απολαύσεις. Οι γεύσεις του σεφ 

Λεωνίδα Φορτετσιανάκη τιμούν τους 

θησαυρούς της θάλασσας συνδυάζοντας 

τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις με 

την εξαιρετική ελληνική πρώτη ύλη. 

Δοκιμάστε τη μους λευκού ταραμά με 

πούδρα αυγοτάραχου και τσιπς από 

τηγανητό κρεμμύδι. 

15

THE FOODIE 15 | BARFLY

THE
  ART
OF TASTE
ΤHESE 15 SPOTS PROVE THAT YOU CAN'T 
GET ENOUGH OF ATHENS. | ΑΥΤΕΣ ΟΙ 15 
ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ 
ΔΕΝ ΧΟΡΤΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

| by Vivi Vourtsa, Lola Skaltsa |

p.67
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|
The decor is modern, so you can enjoy the “fraternity”. | Το μοντέρνο περιβάλλον βοηθάει να απολαύσετε την «αδελφότητα». 
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14

ISLAND CLUB & RESTAURANT
|
27nd km. Athinon - Souniou - Varkiza, 
+30 210 9653563
Island restaurant spreads dynamically on top 

of the rock with a view of the sea. Ιt now hosts 

Greek flavours in creative dishes, signed by the 

award-winning chef Nikos Skliras. The menu 

also has its famous sushi section. The wine 

cellar has more than 150 labels from the Greek 

as well as the international vineyard. Πάνω 

στο βράχο με θέα τη θάλασσα απλώνεται 

δυναμικά το εστιατόριο του Island. Σήμερα 

το εστιατόριο φιλοξενεί ελληνικές γεύσεις 

σε δημιουργικά πιάτα με την υπογραφή του 

βραβευμένου σεφ, Νίκου Σκληρά. Επιπλέον, 

στο μενού υπάρχει και το φημισμένο sushi 

section. Το κελλάρι προτείνει πάνω από 150 

διαφορετικές ετικέτες του ελληνικού αλλά 

και διεθνούς αμπελώνα. 

BLACK DUCK GARDEN
|
5-7 Paparigopoulou Str., 
+30 210 3234760
We’ve grown to love it in Christou Lada 

Street. Black Duck also has a fairytale garden, 

in Klafthmonos Square, in the Athens 

City Museum. It’s wholly a bistro, serving 

comfort dishes and delicious drinks and it’s 

made for those that love art and culture. | Το 

αγάπησαμε στη Χρήστου Λαδά. Το Black 

Duck όμως έχει κι έναν παραμυθένιο κήπο, 

στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στο Μουσείο 

της Πόλεως των Αθηνών. Μπιστρό με τα 

όλα του κι εδώ, σερβίρει επίσης comfort 

και γευστικά ποτά, ενώ είναι κομμένο και 

ραμμένο για όσους αγαπούν την τέχνη και 

τον πολιτισμό. 

OM I K RON
|
1 Drosou Str., Kifisia, +30 210 6202475
It is worthy of its fame, as it’s considered 

one of the most meticulous and recognised 

restaurants of Mediterranean cuisine. For 

those who love seasonal salads, certified 

organic products, fresh fish and meat, 

well-cooked pasta, impressive desserts 

and of course an elegant and luxurious 

environment, will definitely adore Omikron 

and will enjoy the high-quality gastronomic 

creations that also have Japanese and 

French cuisine influences. | Δικαιώνει τη 

φήμη του, μιας και θεωρείται από τα 

πιο συγκροτημένα και αναγνωρισμένα 

εστιατόρια μεσογειακής κουζίνας. 

Για όσους αγαπούν τις εποχιακές 

σαλάτες, τα πιστοποιημένα βιολογικά 

προϊόντα, τα φρέσκα ψάρια και κρέατα, 

τα καλομαγειρεμένα ζυμαρικά, τα 

εντυπωσιακά γλυκά και βεβαίως το κομψό 

και πολυτελές περιβάλλον, σίγουρα θα 

λατρέψουν το Omikron και θα απολαύσουν 

τις υψηλής ποιότητας γαστρονομικές 

δημιουργίες, που έχουν όμως και επιρροές 

από ιαπωνικές και γαλλικές κουζίνες. 

13

12

CITY  
SURPRISES
ΥΟU CAN ALMOST FORGET YOU ARE IN THE CITY THIS SUMMER

F R AT E R & SOROR
|
6 Aminta Str., +30 210 7213720
If you’ve wondered what kind of a name 

is Frater & Soror, then you should know 

that the must hangout of the wonderful 

Proskopon Square on the outskirts of 

Pagrati, is a Fraternity and Sorority, a 

meeting point for coffee, food and drink. 

Until 2 p.m. (Sunday even later) brunch is 

served and after you can choose from the 

distinctive menu. | Aν έχετε αναρωτηθεί τι 

είδους όνομα είναι το Frater & Soror, ήρθε 

η ώρα να πληροφορηθείτε πως το must 

στέκι της υπέροχης Πλατείας Προσκόπων, 

στις παρυφές του Παγκρατίου, είναι μια 

απολαυστική «αδελφότητα» αγοριών και 

κοριτσιών -Fraternity και Sorority-, ένα 

meeting point για καφέ, φαγητό και ποτό. 

Μέχρι τις 2.00 (τις Κυριακές πιο αργά) 

το μεσημέρι σερβίρεται brunch και μετά 

μπορείτε να διαλέξετε από την ιδιαίτερη 

κουζίνα του. 
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MONK
|
4 Karori Str., +30 210 3211117
In an old urban building in Aghias Irinis 

street, in the Athens historic centre, Monk has 

a large number of wine labels from all over the 

world, interesting cocktails as well as various 

delicacies to accompany your drink, such as 

bruschetta, hors d'oeuvre, pizza and salad. 

The enjoyment comes with the wine bar’s 

lively music selection. | Σε ένα παλιό αστικό 

κτίριο, στην οδό Αγ. Ειρήνης, στο ιστορικό 

κέντρο της Αθήνας, το Monk παρουσιάζει 

έναν μεγάλο αριθμό ετικετών κρασιών απ’ 

όλο τον κόσμο, ενδιαφέροντα κοκτέιλ αλλά 

και πολλές νοστιμιές για να συνοδέψετε το 

ποτό σας, όπως μπρουσκέτες, μπουκίτσες, 

πίτσες και σαλάτες. Η απόλαυση έρχεται 

ακούγοντας τις ζωηρές μουσικές επιλογές 

του wine bar.

COULEUR LOCALE ATHENS
|
3 Νοrmanou Str., +30 216 7004917
You’ll find it hidden in an arcade off 

Normanou street in Monastiraki, in a busy 

neighbourhood that is reminiscent of old 

Athens. It’s an all day view bar on the 3rd 

floor, offering a marvellous view of the 

Acropolis. Couleur Locale is great for your 

daily hangout, any time of day. 

Θα το βρείτε κρυμμένο στη στοά της 

οδού Νορμανού στο Μοναστηράκι, σε μια 

πολυσύχναστη γειτονιά που θυμίζει κάτι 

από παλιά Αθήνα. Ως ένα all day view bar 

βρίσκεται στον 3ο όροφο προσφέροντας 

εκπληκτική θέα στην Ακρόπολη. Ο άνετος 

χώρος του Couleur Locale ενδείκνυται για 

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

AC ROP OL I S  SE C R ET
|
Roof Garden Bar Restaurant
19 Parthenonos Str., +30 210 9280100, 
Divani Palace Acropolis
Respecting the city’s heritage and Greek 

tastes, it invites you to an unforgettable 

experience. The stunning view towards 

the Sacred Rock (big photo above), the 

enjoyment of the flawless service and a 

creative menu, inspired from all of Greece, 

complete the setting for a unique dinner. 

Τaste the incredible Greek version of 

carbonara with linguini, sausage from 

Mani and cheese from Ios island. 

Με σεβασμό στην κληρονομιά της 

πόλης και στις ελληνικές γεύσεις, το 

Acropolis Secret σας προσκαλεί σε μια 

αξέχαστη εμπειρία. Η εκπληκτική 

θέα στον Ιερό Βράχο (μεγάλη φωτό 

επάνω), η άψογη εξυπηρέτηση και το 

δημιουργικό μενού, εμπνευσμένο από  

την Ελλάδα, ολοκληρώνουν το σκηνικό 

ενός μοναδικού δείπνου. Δοκιμάστε 

την εκπληκτική ελληνική εκδοχή της 

καρμπονάρα με λιγκουίνι, σύγκλινο 

Μάνης και νιώτικο κεφαλοτύρι.

DA I  DU E A M IC I
|
19 Parthenonos Str., 
+30 210 9280100, Divani Palace
In the shadow of the Sacred Rock of the 

Acropolis, Greek cuisine is honoured by 

a menu that reveals its secrets as you gaze 

at the Parthenon. Try shrimps glazed with 

ouzo in crispy phyllo pastry, whole wheat 

traditional Cretann. Try shrimps glazed with 

ouzo in crispy phyllo pastry, whole wheat 

traditional Cretan pasta with sour cheese, 

red mullet with savoro sauce and Santorini 

tomato balls, before concluding the culinary 

experience with yoghurt mousse, sour 

cherries and crumbled Oreo cookies. | Στη 

σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, η 

ελληνική κουζίνα τιμάται από ένα μενού, 

που αναδεικνύει τα μυστικά της ενπό ένα 

μενού, που αναδεικνύει τα μυστικά της 

ενώ ατενίζετε τον Παρθενώνα. Δοκιμάστε 

γαρίδες με ούζο σε φύλλο κρούστας, 

σιουφιχτά ολικής άλεσης με ξινιμυζήθρα, 

μπαρμπούνια σαβόρο με ντοματοκεφτέδες 

Σαντορίνης, κλείνοντας τη γευστική 

σας εμπειρία με μους γιαουρτιού, γλυκό 

βύσσινο και μπισκότα Oreo.

09

08

ROOFTOP  
VIEWS
YOU WILL HAVE A GREAT SUMMERY EXPERIENCE FOR SURE

K U Z I NA
|
9 Adrianou Str., +30 210 3240133
The old mansion where the restaurant is 

hosted keeps a hidden surprise for its guests: 

the breathtaking view to Acropolis from its 

terrace. Based on modern Greek cuisine, 

Aris Tsanaklidis, the renowned chef, creates 

a unique menu that makes Kuzina stand 

out for combining traditional cuisine and 

culinary inventiveness. The cozy ambience 

combined with the unique view and the 

inspired menu have contributed to Kuzina’s 

many distinctions.  

Η παλιά έπαυλη όπου στεγάζεται το 

εστιατόριο κρύβει μια έκπληξη για τους 

επισκέπτες: την πανέμορφη θέα της 

Ακρόπολης από την ταράτσα του. Με 

βάση τη μοντέρνα ελληνική κουζίνα, 

ο γνωστός σεφ, Άρης Τσανακλίδης, 

δημιουργεί ένα μοναδικό μενού, που κάνει 

το εστιατόριο να ξεχωρίζει τόσο για τις 

παραδοσιακές όσο και για τις εφευρετικές 

γεύσεις του. Το οικείο εσωτερικό μαζί με 

την εξαιρετική θέα και το εμπνευσμένο 

μενού έχουν συμβάλει στις πολλές 

διακρίσεις του εστιατορίου.

|
Acropolis Secret – Roof Garden Bar Restaurant
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LUKUMADES
|
21 Aiolou Str., +30 210 3210880
On the corner of Aiolou and Aghias Irinis, 

tradition meets a modern approach. 

This is where you can taste an evocation 

of “the good old days”. The doughnuts, 

warm and fresh, crunchy and fragrant, 

just as the original recipe demands, 

are reconstituted from the most pure 

ingredients and local products, creating 

a new version of the beloved sweet. Try 

the Greek favourite tastes of kaimaki with 

black cherries, kazan dipi with cinnamon 

and Bougatsa with honey. | Στη γωνία 

Αιόλου & Αγίας Ειρήνης, η παράδοση 

συναντά τη μοντέρνα προσέγγιση. Εκεί 

θα γευθείτε μια ανάμνηση της «παλιάς 

καλής εποχής». Ζεστοί και φρέσκοι, 

τραγανοί και μυρωδάτοι, όπως τους 

θέλει η βασική συνταγή, οι λουκουμάδες 

επανασυστήνονται με αγνά υλικά, καθώς 

και ντόπια προϊόντα, τα οποία δίνουν νέα 

εκδοχή στο αγαπημένο γλυκό. Δοκιμάστε 

τις ελληνικές γεύσεις με καϊμάκι και 

μαυροκέρασα, καζάν ντιπί με κανέλα και 

μπουγάτσα με μέλι.

VARSOS
|
5 Κassaveti Str., Kifisia,
+30 210 8012472
The key to success is its insistence on quality, 

yielding products with pure, traditional 

materials since 1892. It aims to satisfy its 

customers by offering cherished and indelible 

in time flavors. Here you will find all the 

desserts of an old Greek patisserie and modern 

sweet creations. Το κλειδί της επιτυχίας για 

αυτό το ιστορικό ζαχαροπλαστείο είναι η 

επιμονή και η συνέπειά του στην ποιότητα 

των προϊόντων και στα αγνά υλικά, 

αρχές που αντιπροσωπεύει από το 1892. 

Προσφέροντας διαχρονικές γεύσεις, είναι 

το σημείο όπου θα βρείτε όλα τα γλυκά ενός 

γνήσιου παλαιού ζαχαροπλαστείου.

01

L E GR E C H E
|
456 Mesogeion Ave., Aghia Paraskevi,
+30 210 0101617 
Using top Italian craftmanship and 

embracing the very best Greek raw materials 

and fresh products, the new Le Greche 

gelateria follows the philosophy of an ice 

cream laboratory putting through a series of 

blind taste tests to determine the best flavor 

combinations. This is how its tastes are 

simply unforgettable. Χρησιμοποιώντας τη 

γνωστή ιταλική μαεστρία και αγκαλιάζοντας 

τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα και 

φρέσκα υλικά, το νέο κατάστημα Le Greche 

ακολουθεί τη φιλοσοφία ενός εργαστηρίου 

παγωτού, διεξάγοντας μια σειρά από 

τυφλές δοκιμές γεύσεων για να επιτευχθούν 

οι καλύτεροι συνδυασμοί. Κάπως έτσι 

γίνονται οι γεύσεις αξέχαστες.

02

03

 / THE FOODIE 15

NEW 
IN TOWN
THEIR DEBUT IMMEDIATELY MADE A GREAT FIRST IMPRESSION

SI L A R
|
3 Artemidos Str., Glyfada, +30 210 8982831
Aggelos Bakopoulos’ cuisine has the 

particular distinction of combining 

high gastronomy with the familiarity of 

comfort food, the advanced technique 

and finesse with exciting deliciousness. 

Silar overflows with flavor, has a 

cosmopolitan aura, giving Glyfada 

the most gastronomic restaurant of 

recent years. | Η κουζίνα του Άγγελου 

Μπακόπουλου έχει το ιδιαίτερο στίγμα, 

που συνδυάζει την υψηλή γαστρονομία 

με την οικειότητα του comfort food, την 

προχωρημένη τεχνική επάρκεια και τη 

φινέτσα με τη συναρπαστική νοστιμιά. 

Το Silar ξεχειλίζει από νοστιμιά, έχει 

κοσμοπολίτικη αύρα, ενώ χαρίζει 

στη Γλυφάδα το γαστρονομικότερο 

εστιατόριο των τελευταίων ετών.

AGORA RIVIERA RESTAURANT
|
8 Iliou Str., Vouliagmeni, +30 210 8961191
It is time to find it in the southern 

suburbs as well and welcome the new 

sibling of the Agora restaurants! Following 

the chain's tradition, it has a deep and 

carefully thought out selection of meat (& 

dry aged) fresh fish, pastas and more. Τhe 

chefs come to finish a plate in front of the 

table, smoked cold cuts, simmer and offer 

a unique experience to customers through 

one of the most upgraded kitchens in 

Athens. | Ήρθε η ώρα να το συναντήσετε 

και στα νότια και να καλωσορίσετε το νέο 

αδερφάκι των εστιατορίων Agora! Εδώ, 

η εμπειρία ποιότητας έχει αντίκρισμα 

στην προσεγμένη ποικιλία από κρέατα 

(και ξηράς ωρίμανσης), φρέσκα ψάρια, 

ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά άλλα, που 

θα σας εντυπωσιάσουν. Οι σεφ έρχονται 

να τελειώσουν ένα πιάτο μπροστά στο 

τραπέζι, να καπνίσουν αλλαντικά, να 

σιγοψήσουν και να προσφέρουν μια 

μοναδική εμπειρία στους θαμώνες μέσα 

από τις πιο αναβαθμισμένες κουζίνες 

της Αθήνας.

WOOD
|
22 Em. Benaki Str., +30 210 8074416
The creator of the new modern Greek 

wood fire meat restaurant, as he calls it, 

is the awarded chef, Michalis Ntounetas. 

He is actually bringing a "temple" of slow 

ember kitchen in Kifisia. What does this 

mean? You will expect dishes that are slow 

baked and cooked on fire and embers.  

Δημιουργός του νέου modern Greek wood 

fire meat restaurant, όπως το περιγράφει 

ο ίδιος, ο βραβευμένος σεφ Μιχάλης 

Ντουνέτας, o oποίος φέρνει στην Κηφισιά 

ένα «ναό» για slow ember kitchen. Tι 

σημαίνει αυτό; Πιάτα που σιγοψήνονται 

και μαγειρεύονται πάνω σε ξύλα με 

γάστρα ή σε ξυλόφουρνο.

05

04

06

HONEY, 
I'M BACK
LET'S RETURN TO THE TIME WHEN SWEETS WERE PURE
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L' ΑUDRION
3 Filomousou Sq., Plaka, 
+30 210 3241193
A French style wine bar 

with elegant decor, ideal for 

after work, as well as for the 

evening, when a fragrant 

glass of wine from its large 

cellar, can transport you 

to Paris. | Ένα γαλλικού 

ύφους wine bar σε κομψό 

περιβάλλον είναι ιδανικό 

για μετά τη δουλειά, αλλά 

και τα βράδια, όταν ένα 

ποτήρι αρωματικό κρασί 

από τη μεγάλη κάβα του 

μπορεί να σε ταξιδέψει 

νοητά στο Παρίσι. 

ΜOMIX
1-5 Keleou Str., Kerameikos, 
+30 6974350179
Molecular and Mixology 

create a cocktail bar that 

combines flavours with art. 

Α concept where chemistry 

becomes edible and aromatic 

with impressive results in the 

bar's drink list. 

Mοριακή κατεύθυνση και 

Μixology συνθέτουν ένα 

μπαρ που συνδυάζει γεύσεις 

και τέχνη. Ένα concept όπου 

η χημεία γίνεται βρώσιμη και 

αρωματική, με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα στα ποτά του 

μαγαζιού.

MINNIE THE MOOCHER
6 Tsakalof Str., 
+30 210 3641686
Τhe prohibition era is 

combined with the European 

belle epoque to the sounds 

of jazz, swing, soul and 

classic rock. Alluding to the 

American Prohibition by 

means of the famous jazz 

song used as its name and 

the décor itself, it is a striking 

vintage bar.

Εδώ συνδυάζεται η εποχή 

της ποτοαπαγόρευσης με 

την ευρωπαϊκή μπελ επόκ 

σε ρυθμούς τζαζ, σουίνγκ, 

σόουλ και κλασικού 

ροκ. Παραπέμπει στην 

ποτoαπαγόρευση, τόσο 

από το όνομα του γνωστού 

τραγουδιού όσο και με 

τη διακόσμησή του, και 

χαρακτηρίζεται ως ένα 

ατμοσφαιρικό vintage bar. 

GIN JOINT
1 Christou Lada Str., 
+30 210 3218646
The strongest assets of this 

bar are its name and its list. 

Gin is the star here and is 

served straight from the 

beer cooler to secure the 

right temperature, while the 

regularly updated list gives 

you serious reasons to visit it 

again and again. 

Το δυνατό σημείο αυτού 

του μπαρ είναι εμφανές 

στο όνομα αλλά και στον 

κατάλογό του. Το τζιν 

είναι πρωταγωνιστής 

και σερβίρεται από το 

ψυγείο της μπίρας για 

να βγαίνει στη σωστή 

θερμοκρασία, ενώ η λίστα, 

που ανανεώνεται συχνά, 

σας δίνει αφορμές για να 

το επισκεφτείτε ξανά και 

ξανά.

JUAN RODRIGUEZ
3 Pallados Str., Psirri, 
+30 210 3224496
New Orleans meets Panama 

in the centre of Athens.  

Τhis is where a journey of 

tastes, pictures, aromas and 

music begins in this space 

where everything attests to 

being “handmade”. Every 

single day a different DJ on 

the decks alternates between 

music genres.  

H Νέα Ορλεάνη συναντά 

τον Παναμά στο κέντρο της 

Αθήνας. Εκεί αρχίζει ένα 

ταξίδι γεύσεων, εικόνων, 

αρωμάτων και μουσικών, 

σε ένα χώρο όπου όλα 

μαρτυρούν πως είναι 

φτιαγμένος στο χέρι. Κάθε 

μέρα κι ένας διαφορετικός 

DJ στην κονσόλα, με τα 

είδη της μουσικής να 

εναλλάσσονται.

THEORY
14 Platonos Str., Chalandri, 
+30 210 6801633
Here cocktails have the 

place of honour, proving 

that there’s nothing more 

practical than theory. 

Ideas and fresh ingredients 

become the most imaginative 

drinks, that keep you 

company all night. A classic 

hangout for all hours and 

days of the week. 

Εδώ τα κοκτέιλ έχουν 

την τιμητική τους 

αποδεικνύοντας ότι δεν 

υπάρχει κάτι πιο πρακτικό 

από τη θεωρία. Ιδέες και 

φρέσκα υλικά γίνονται τα 

πιο ευφάνταστα ποτά, που 

σας κρατούν συντροφιά όλο 

το βράδυ. Κλασικό στέκι 

για όλες τις ώρες και μέρες 

της εβδομάδας, χωρίς να 

χαθείτε στη θεωρία.

AROPOLIS SECRET
19 Parthenonos Str., 
+30 210 9280100, 
Divani Palace Acropolis
A popular destination in the 

centre, the hotel’s rooftop 

bar creates an impressive 

setting with outdoor decor, 

friendly atmosphere, 

signature cocktails, premium 

drinks and quality dishes, 

accompanied by great 

views. Α memorable place 

for your summer drinks!  

Δημοφιλής προορισμός του 

κέντρου, το αίθριο μπαρ 

του ξενοδοχείου στήνει ένα 

εντυπωσιακό σκηνικό, με 

καλαίσθητη διακόσμηση, 

φιλική ατμόσφαιρα, signature 

κοκτέιλ, premium ποτά και 

ποιοτικά πιάτα, με υπέροχη 

θέα. Ένας αξέχαστος χώρος 

για το καλοκαιρινό ποτό σας!

1

5

2

63 4 7

MINNIE THE MOOCHERL' ΑUDRION
ΜOMIX

NIGHT SHIFT
WHEN THE SUN GOES DOWN, FUN MAKES ITS APPEARANCE.
ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΠΕΦΤΕΙ, ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ.

 / BARFLY

GIN JOINT
JUAN RODRIGUEZ THEORY

ACROPOLIS SECRET

  Of all the 
gin joints, 
in all the 
world she 
walks into 
mine‚‚

/ HUMPHREY BOGART 
IN CASABLANCA

‘‘
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WELLNESS | CHECK IN | WHEN IN

THE INNOVATIVE 
#DIVINE YOU 
PROGRAMS ARE 
THE NEW ULTIMATE 
PROPOSAL FOR 
WELLNESS AND 
REVITALISATION. 
ONLY AT THE SPA OF 
DIVANI APOLLON 
PALACE & THALASSO! 
ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
#DIVINE YOU ΕΙΝΑΙ 
Η ΝΕΑ ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ. 
ΜΟΝΟ ΣΤΟ SPA ΤΟΥ 
DIVANI APOLLON 
PALACE & THALASSO.

| by Ira Sinigalia |

64 | 

DIVANITY PROMOTION

27th. km of Athens Sounio Ave, 166 72, Athens Riviera, Greece, tel.: +30 210 9653563 - 564,  www.islandclubrestaurant.gr

When a restaurant with a dominant Greek style in architecture, as well as in 

atmosphere and expression, creates the trends, not only at a Greek but at a 

European level, then we’re talking about Island, the fabulous club restaurant, 

in a unique location in the Athens Riviera. With bright international patrons 

that love it, like Valentino, Olivia Palermo, Meryl Streep, Tommy Hilfiger, 

Hugh Jackman, Jay Alvarez, Ethan Hawke, Giancarlo Giammetti, Elie Saab, 

Princess Rosario, Bruce Willis, Moby, James Blunt and all the Greek public, 

it’s the top summer destination. The award-winning executive chef Nikos 

Skliras, is the mastermind of the Mediterranean cuisine, while also operating 

the excellent sushi section of Island, holding the lead as the club-restaurant 

that first imported Japanese cuisine. It’s worth mentioning that the menu’s 

cover was created by the Oscar winning artist Vasilis Fotopoulos. This 

feast would not be complete without Island’s parties, which by now are an 

institution in its long history. Wednesdays will host Island Dine Wednesdays, 

with a distinguished Greek chef as guest each time, who will prepare a special 

menu for the Island’s visitors. Thursdays become a Hawaiian Dream, a 

summer party with the corresponding decor. Sundays are for the La Luz 

party, inspired by the parties in the Nevada desert. On May 29, the Athens 

Riviera Fireworks Festival will take place, a sensational fireworks show.   

Όταν ένα εστιατόριο με κυρίαρχο το ελληνικό στυλ στην αρχιτεκτονική 

αλλά και με την ατμόσφαιρα και το ύφος του δημιουργεί τα trends, όχι μόνο 

σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, τότε περιγράφουμε το Island, το 

υπέροχο club restaurant με τη μοναδική τοποθεσία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 

Με λαμπερούς διεθνείς θαμώνες που το λατρεύουν όπως ο Valentino, η 

Olivia Palermo, η Meryl Streep, o Tommy Hilfiger, o Hugh Jackman, o Jay 

Alvarez, o Ethan Hawke, ο Giancarlo Giammetti, ο Elie Saab, η Princess Rosario, 

o Bruce Willis, o Moby, o James Blunt και όλο το ελληνικό κοινό, αποτελεί 

τον κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό. Ο πολυβραβευμένος executive 

chef Νίκος Σκλήρας είναι ο ιθύνων νους της Μεσογειακής κουζίνας, ενώ 

παράλληλα, λειτουργεί το εξαιρετικό sushi section του Ιsland, κατέχοντας 

την πρωτιά ως το club-restaurant  που εισήγαγε την Ιαπωνική κουζίνα. 

Αξίζει να αναφερθεί πως το εξώφυλλο του μενού είναι φιλοτεχνημένο 

από τον βραβευμένο με Όσκαρ εικαστικό Βασίλη Φωτόπουλο. Απ’ 

αυτή την πανδαισία δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα parties του Island, 

που πλέον αποτελούν θεσμό στην πολυετή πορεία του. Οι Τετάρτες θα 

φιλοξενήσουν το Island Dine Wednesdays με καλεσμένο ένα διακεκριμένο 

Έλληνα chef κάθε φορά, ο οποίος θα ετοιμάζει ένα ξεχωριστό μενού για τους 

επισκέπτες του Island. Οι Πέμπτες μετατρέπονται σε Hawaiian Dream, με 

ένα καλοκαιρινό party με ανάλογο διάκοσμο. Οι Κυριακές υποδέχονται το 

La Luz party, εμπνευσμένο από τα parties στην έρημο της Νεβάδα. Στις 29 

Μαΐου θα γίνει το Athens Riviera Fireworks Festival, ένα φαντασμαγορικό 

show πυροτεχνημάτων.

LIVE THE ISLAND EXPERIENCE
ON A ROCK WITH A VIEW OF THE SEA, THE ISLAND CLUB-RESTAURANT DYNAMICALLY SPRAWLS. 
ΠΆΝΩ ΣΤΟ ΒΡΆΧΟ ΚΆΙ ΜΕ ΘΕΆ ΤΗ ΘΆΛΆΣΣΆ, ΆΠΛΩΝΕΤΆΙ ΔΥΝΆΜΙΚΆ ΤΟ ISLAND.
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“The 3.500 m2 
Thalassotherapy 
Center is a unique
wellbeing retreat and 
a destination in itself 
where the guests
get the most out of 
the exclusive and
personalized 
pampering

”

# DI V I N E YOU...  J UST FOR YOU

3 
A one of a kind project in an equal-
ly unique Wellbeing Retreat! You'll 
learn the essence of the ancient greek 

saying, "Healthy mind in a healthy body", 
and you'll experience the balance of body 
and spirit. The basis of #Divine You, which 
is comprised of five programs, is the per-
sonalised care provided by the team of spe-
cialised and certified therapists of Divani 
Apollon Palace & Thalasso. So, based on 
your needs and in cooperation with the di-
etician, the doctor and the chef of the ho-
tel, a program of diet and exercise is creat-
ed just for you. | Ένα μοναδικό στο είδος 
του project, σε ένα εξίσου ξεχωριστό Well-

being Retreat! Θα γνωρίσετε 
την ουσία του αρχαιοελληνικού 
ρητού «νους υγιής εν σώματι υγιεί» και 
θα βιώσετε την ισορροπία σώματος και 
πνεύματος. Άξονας του #Divine You, το οποίο 
αποτελείται από πέντε προγράμματα, είναι η 
απόλυτα προσωποποιημένη φροντίδα, που 
προσφέρει η ομάδα των εξειδικευμένων και 
πιστοποιημένων θεραπευτών του Divani 
Apollon Palace& Thalasso. Ανάλογα λοιπόν 
με τις ανάγκες σας και σε συνεργασία με 
τη διατροφολόγο του Divani Apollon Pal-
ace & Thalasso, τη γιατρό και τον σεφ του 
ξενοδοχείου δημιουργείται ένα πρόγραμμα 
διατροφής και άσκησης μόνο για εσάς.

Η E A LT H Y TA ST E S

10 
The hotel's executive chef works 
closely with the nutritionist, in or-
der to create healthy dishes that are 

personalised and totally appetising but lack 
all the “empty” calories. Using all fresh in-
gredients, the menus are designed to sustain 
you throughout your stay, providing you 
with all the energy you need, while help-
ing you to achieve your individual goals.  
Ο σεφ του ξενοδοχείου και ο διαιτολόγος 
συνεργάζονται και δημιουργούν υγιεινά 
πιάτα μόνο για εσάς, τα οποία είναι νό-
στιμα και χωρίς επιπλέον θερμίδες. Στα 
μενού χρησιμοποιούνται τα πιο φρέσκα 
υλικά, ενώ ο σχεδιασμός τους θα σας δώ-
σει περισσότερη ενέργεια και παράλλη-
λα θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους 
στόχους σας.

10 REASONS 
TO DIVINE 
YOU!
ΤΗΕ ULTIMATE WELLBEING 
DESTINATION IS AT THE DIVANI 
APOLLON PALACE & THALASSO.  
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΣΤΟ DIVANI APOLLON 
PALACE & THALASSO. 

PREMIUM LOCATION

1
Offering all year around mild climate and 
unique proximity to the sea, the Athenian 
Riviera is the perfect environment for one 

to start “working” with his inner self. Located 
just 18 km from the city centre of Athens and 
a 25’ drive from “Eleftherios Venizelos” Inter-
national Airport, the location is an oasis ide-
al for relaxation. | Με το ήπιο κλίμα της όλο 
το χρόνο και την εγγύτητά της στη θάλασσα, 
η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι ιδανική τοποθεσία 
για να αναδείξετε τον εσωτερικό σας εαυτό. 
Μόνο 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθή-
νας και 25 λεπτά από τον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών, η περιοχή είναι μια όαση χαλάρωσης.

LUXURY STAYING

2
Enjoy unique views to the Saronic Gulf at 
the prestigious Athenian Riviera, together 
with the service. Retreat to your own private 

room with a Queen size bed and lavish bath-
room. Thus your stay at Divani Apollon Pal-
ace & Thalasso will be a true luxury experience!  
Απολαύστε την απόλυτη ευεξία και μοναδι-
κές στο είδος τους υπηρεσίες. Με υπέροχη 

FROZEN IN TIME: INNOVATIVE CRYOTHERAPY TREATMENT

4      
The awarded Divani Athens Spa, enriches the variety of body & face treatments, with Cryotherapy. Keep 
your body and face glowing and young, with the latest in freezing technology. Cryotherapy provides 
natural non-invasive face and body lifts, inch loss and general skin improvements. It triggers a reac-

tion on the body to produce an array of results, from wrinkle reduction and muscle repair to lessening acne 
and easing migraines. Celebrities like Lindsay Lohan, Daniel Craig, Cristiano Ronaldo & Jennifer Aniston 
do cryotherapy to look after their bodies and stay young. | Το βραβευμένο Divani Athens Spa & Thalasso 
εμπλουτίζει την ποικιλία των θεραπειών σώματος και προσώπου με τη μέθοδο της κρυοθεραπείας, η 
οποία παρέχει φυσικές μη επεμβατικές λύσεις, απώλεια πόντων και σύσφιγξη της επιδερμίδας. Αντι-
μετωπίζει την κυτταρίτιδα έχοντας αντιρυτιδική, λευκαντική και ισχυρά αναζωογονητική δράση, ενώ 
με την τεχνολογία Jet Plasma Lift, η επιδερμίδα ανακτά την ελαστικότητά της και φαίνεται πιο απα-
λή, φωτεινή και νεανική. Διασημότητες, όπως οι Lindsay Lohan, Daniel Craig, Cristiano Ronaldo και 
Jennifer Aniston, διατηρούν το σώμα και το πρόσωπό τους λαμπερό και νεανικό με την κρυοθεραπεία.
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θέα στον Σαρωνικό Κόλπο, τα δωμάτια περι-
λαμβάνουν κρεβάτια Queen size και υπέροχα 
μπάνια σε συνδυασμό με την εκλεπτυσμένη 
διακόσμηση. Έτσι, η διαμονή σας στο Divani 
Apollon Palace & Thalasso θα γίνει μια πραγ-
ματικά πολυτελής εμπειρία.

THALASSOTHERAPY ON STAGE

5 
Indulge yourself in the exemplar Thalasso-
therapy Center, among the biggest through-
out Europe, to be intucted to the #Divine  

You program. The 3,500 sq.m. Thalassotherapy 
Center is a unique wellbeing destination in itself 
focusing on the exclusive and personalized pam-
pering.  Στο πρότυπο Thalassotherapy Center, 
ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, θα απο-
λαύσετε το #Divine You. Σε μια έκταση 3.500 
τ.μ., το Thalassotherapy Center αποτελεί έναν 
προορισμό ευζωίας, μοναδικό στο είδος του, 
με άξονα την προσωποποιημένη φροντίδα.

UNIQUE THALASSOTHERAPY POOL

6 
In the Thalassotherapy Center you will find 
the biggest Thalassotherapy pool in Greece, 
270 sq.m. with 16 different areas with wa-

ter jets where you can relax and unwind. Το 
Thalassotherapy Center περιλαμβάνει τη με-
γαλύτερη πισίνα θαλασσοθεραπείας στην Ελ-
λάδα. Στα 270 τ.μ. της, θα ανακαλύψετε 16 δι-
αφορετικά σημεία με πίδακες νερού όπου θα 
αναζωογονηθείτε.

PREMIUM TREATMENTS

7 
The unique range of Divani Apollon Pal-
ace & Thalasso spa treatments combine 
with Symmetria's popular treatments, such 

as hydrafacials, diamond microdermabrasion, 
and body treatments like Hypoxi against lo-
calized fat. | Η μοναδική γκάμα θεραπειών του 
spa του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & 
Thalasso συνδυάζεται με δημοφιλείς θεραπείες 
της Symmetria, όπως hydrafacial, μικροδερμοα-
πόξεση με διαμάντια και θεραπείες σώματος με 
την τεχνολογία hypoxi κατά του τοπικού λίπους.

TOP PROGRAMS  

8
Choose οut of more than 22 different facial 
therapies and more than 18 body treatments, 
and all the latest treatments from Thalgo, 

St. Barth and Terraké. In addition, there is a 
big variety of different and unique massages.  
Eπιλέξτε από περισσότερες από 22 διαφορε-
τικές θεραπείες προσώπου και πάνω από 18 
προγράμματα σώματος, καθώς και όλες τις 

τελευταίες θεραπείες των εταιρειών Thalgo, 
St. Barth και Terraké. Απολαύστε επίσης μια 
ευρεία γκάμα από διαφορετικά και μοναδι-
κά είδη μασάζ.

FIVE STAR FITNESS

9 
Τhe fully-equipped Fitness Center with 
state-of-the-art Technogym machines and 
the trained staff will provide you special-

ist consultations to help your define your goals 
and create a program made-to-measure. | Το 
πλήρως εξοπλισμένο Fitness Center με μηχα-
νήματα της Technogym και με εκπαιδευμένο 
προσωπικό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε 
τους στόχους σας και να δημιουργήσετε ένα 
προσωποποιημένο πρόγραμμα. 
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SOUNION
IT KEEPS THE BALANCE BETWEEN MYTH AND HISTORY

Wonder material
The temple of Poseidon, the ancient Greek god of the sea, dominates the 
southernmost tip of Attica, where the horizon meets the Aegean Sea. Perched on 
the craggy rocks of Cape Sounio, the temple is enveloped in myth and historic facts 
dated from antiquity until the present times. Before the magical sunset, indulge 
in a refreshing swim in the small beach nearby by the foot or in any one of the 
neighbouring beaches in Legrena or Lavrio. | Ο Ναός του Ποσειδώνα κυριαρχεί 
στο δυτικότερο άκρο της Αττικής, εκεί όπου ο ορίζοντας συναντά το Αιγαίο. 
Φωλιασμένο πάνω στα βράχια του Σουνίου, ο Ναός "ακροβατεί" ανάμεσα στον 
μύθο και τα ιστορικά γεγονότα που το έχουν περιβάλλει από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. Πριν το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, απολαύστε το μπάνιο στην 
μικρή κοντινή παραλία κατεβαίνοντας με τα πόδια ή κατευθυνθείτε με το 
αυτοκίνητο σε μια γειτονική, στα Λεγρενά ή στο Λάυριο.
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T H A L A S S O T H E R A PY 
AT I T S  BE ST
On a privileged setting next to the sea, the 
center offers revitalizing Thalassotherapy 
programs combined with a selection of 
the best beauty care and fitness treatments 
available. Thalassotherapy is known as the 
use of marine environment's beneficial 
effects under medical supervision for 
preventive and care purposes. The 
climate, seawater, seaweeds and other 
marine resources are used in the SPA's 
care treatments to harmoniously balance 
both body and mind. To obtain this, 
the center has chosen two of the most 
specialized companies in the sector, 
Thalgo and Ligne St. Barth, for their 
quality and exceptional diversity.
Σε μια πανέμορφη τοποθεσία δίπλα 
στη θάλασσα, το SPA προσφέρει 

αναζωογονητικά 
προγράμματα 
θαλασσοθεραπείας σε 
συνδυασμό με ορισμένες 
από τις καλύτερες 
θεραπείες αισθητικής και 
προγράμματα ευεξίας. 
Η θαλασσοθεραπεία 
είναι γνωστή ως η χρήση 

ευεργετικών συστατικών του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 
υπό ιατρική παρακολούθηση 
για προληπτικούς και 
θεραπευτικούς σκοπούς. Το 
κλίμα, το θαλασσινό νερό, τα 
φύκια κι άλλα παράγωγα της 
θάλασσας χρησιμοποιούνται 
στις θεραπείες, για να 
ισορροπήσει αρμονικά 
το σώμα και το μυαλό. 
Γι’ αυτόν το λόγο 
χρησιμοποιούνται δύο από 
τις κορυφαίες εταιρείες του 
είδους, η Thalgo και η Ligne 
St. Barth, για την ποιότητα 
και την εξαιρετική ποικιλία 
τους.

TOP | ΠΑΝΩ 
Handmade pendant 

Χειροποίητο μενταγιόν 

(18Frynichou)

BOTTOM | ΚΑΤΩ 
Midie dress | Φόρεμα μίντι 

HERVE LEGER

(attica the Department Store)

DIVANI APOLLON PALACE & THALASSO
LUXURY HOSPITALITY IN THE ΑTHENIAN RIVIERA

A proud member of the Leading Hotels of the  
World, it was acclaimed "Greece's Leading Hotel" 
at the 2013 World Travel Awards. Situated in the 
exclusive area of Vouliagmeni, just 18 km from 
Athens city centre, it is an excellent choice for both 
your leisure and business needs, offering quiet luxu-
ry at the prestigious Athenian Riviera. Guests enjoy 
the pleasure of the private sandy beach, more than 
2,500m2 for special events and meetings, 5 distin-
guished restaurants and bars, 2 outdoor swimming 
pools and the award winning SPA, the soul of the 
resort. Add the outdoor activities, including the 
tennis court and the 18hole golf course (just 3 km 
drive) and you will find everything at your finger-
tips to make your stay effortlessly luxurious. | Πε-
ρήφανο μέλος των Leading Ηotels of the World, 
το παραθαλάσσιο θέρετρο ανακηρύχθηκε Κορυ-
φαίο Ξενοδοχείο στην Ελλάδα στα World Travel 
Awards 2013. Στο πολυτελές προάστιο της Βου-

λιαγμένης, και σε απόσταση μόνο 18 χλμ. από 
το κέντρο της πόλης, αποτελεί ιδανική επιλογή 
για διακοπές και business ταξίδια στην περίφη-
μη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Οι επισκέπτες απολαμ-
βάνουν τις ανέσεις της ιδιωτικής παραλίας, πε-
ρισσότερα από 2.500 τ.μ. διαθέσιμα για εκδηλώ-
σεις και επαγγελματικές συναντήσεις, 5 υψηλού 
επιπέδου εστιατόρια και μπαρ, 2 εξωτερικές πι-
σίνες και το πολυβραβευμένο SPA που είναι και 
η ψυχή του θερέτρου. Προσθέστε τις υπαίθριες 
δραστηριότητες, το 18 οπών γήπεδο γκολφ (μό-
νο 3 χλμ. με το αυτοκίνητο) και το γήπεδο τένις 
κι έχετε όλα όσα χρειάζεστε.

|
Situated in Vouliagmeni, it is an excellent choise for your leisure, relax 

and business needs offering quiet luxury. | Βρίσκεται στη Βουλιαγμένη 

και με το πολυτελές περιβάλλον του αποτελεί ιδανική επιλογή για 

αναψυχή, χαλάρωση ή επαγγελματικές ανάγκες. 
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A PE R S ONA L I Z E D 
E X PE R I E NC E
The hotel lavishes its guests with truly 
personalized service and great attention to 
detail. Even after a long distance trip here you 
will always feel at home. Each room offers a 
harmonious blend of modern convenience and 
classical charm. Each suite has its own soul, 
its own individual harmony, a marriage of the 
finest materials. While there are many objective 
reasons for preferring this boutique hotel there 
are others that can only be experienced: such 
as the discrete and devoted service, the feeling 
of being at home and many more. Guests of 
Apollon Suites have the privilege to access all 
facilities of Divani Apollon Palace and Thalasso 
such as the beautiful bay views, the pleasure 
of the private beach, the 2 outdoor swimming 
pools and the award winning SPA of 3.500 sqm  
in Athens. Greek cooking needs an introduction. 
Among the pleasures of a trip to Athens, 
eating well has always been one of the greatest 
enjoyments. Our guests have the choice of 5 
different restaurants within Apollon Suites and 
Divani Apollon Palace & Thalasso. | Βασικοί 
άξονες στη φιλοξενία των επισκεπτών είναι οι 
personalized υπηρεσίες και η προσοχή σε κάθε 
λεπτομέρεια. Ακόμη και μετά από ένα μακρινό 
ταξίδι, οι επισκέπτες εδώ νιώθουν αμέσως σαν 
στο σπίτι τους. Μια αρμονική μείξη σύγχρονης 
άνεσης και κλασικής γοητείας είναι εμφανής 
σε κάθε δωμάτιο, ενώ κάθε σουίτα έχει το 
χαρακτήρα της παντρεύοντας τα καλύτερα 
υλικά. Οι φιλοξενούμενοι του Apollon Suites 
έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του 
Divani Apollon Palace & Thalasso, όπως την 
όμορφη ιδιωτική παραλία, τις δύο εξωτερικές 
πισίνες και το βραβευμένο SPA των 3.500 τ.μ. 
Τέλος, μπορούν να απολαύσουν ένα πανόραμα 

γαστρονομίας, επιλέγοντας 
ανάμεσα στα 5 διαφορετικά 

εστιατόρια στο Apollon Suites 
και στο Divani Apollon 

Palace & Thalasso.

TOP | ΠΑΝΩ  
Top with fringes | Τοπ με 

κρόσσια M MISSONI (attica 

the Department Store)

BOTTOM | ΚΑΤΩ 
T-strap pump | Γόβα με Τ 

strap CLARKS (attica the 

Department Store)

DIVANI APOLLON SUITES
LIVING THE DREAM IN ABSOLUTE DESIGN AND LUXURY

Divani Apollon Suites is the only boutique ho-
tel of the Divani Collection. Located next to Di-
vani Apollon Palace & Thalasso in the beautiful 
Athenian Riviera this luxurious hotel offers the 
essence of European elegance. 
The welcoming lobby, with the trendy furniture, 
makes you feel special from the first moment of 
your arrival in this boutique hotel. The 28 de-
luxe rooms and the 28 luxurious suites offer a 
unique personal accommodation, combining 
services of high specification with the exclusive 
environment of the Athenian Riviera. 
All rooms combine luxury with the latest high 
tech equipment in room facilities, and feature 
furnished balconies and most of them offer a 
panoramic view of the sea. 
Αντανακλώντας την πεμπτουσία της ευρω-
παϊκής κομψότητας, το μοναδικό boutique 
ξενοδοχείο του Ομίλου Διβάνη, το πολυτε-

λές Divani Apollon Suites, βρίσκεται στην 
Αθηναϊκή Ριβιέρα, δίπλα στο Divani Apollon 
Palace & Thalasso. 
Από την πρώτη κιόλας στιγμή της άφιξής σας 
στο exclusive περιβάλλον του ξενοδοχείου, το 
φιλόξενο λόμπι με τη μοντέρνα επίπλωση σας 
καλωσορίζει προσφέροντας ξεχωριστές υπη-
ρεσίες υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες χα-
ρακτηρίζουν τα 28 deluxe δωμάτια και τις 28 
υπερπολυτελείς σουίτες του. Όλα τα δωμάτια 
συνδυάζουν τις τελευταίες τάσεις της τεχνο-
λογίας με πανοραμική θέα στη θάλασσα από 
τα πλήρως επιπλωμένα μπαλκόνια. 

|
From the design lobby to the restaurant and rooms, impeccable 

service offers a unique experience. | Από το λόμπι μέχρι το 

εστιατόριο και τα δωμάτια, το άψογο σέρβις συνιστά ξεχωριστή 

εμπειρία.
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Look no further for the ideal base to the key at-
tractions of the historic city of Athens. Located 
just minutes away from Syntagma Square and 
a short walk from the prestigious boutiques of 
Kolonaki and the major cultural points, Divani 
Caravel is your answer. Follow the example of 
royalty, world leaders and countless celebrities 
who have stayed in its 44 suites and choose one 
of the total 471 rooms offering a combination of 
the finest materials. The impressive new appear-
ance of the grandiose Divine Suites is character-
ized by elegance and contemporary lines, which 
highlight the unique elements of the space. The 
loyalty of our guests is legendary and awarded 
with the 2018 TripAdvisor Certificate of Excel-
lence for the dedicated and attentive service of 
this Member of the Leading Hotels of the World. 
Among the hotel's pleasures, guests enjoy an ex-
ceptional gastronomic experience at the 3 res-
taurants, including the brand new JuJu Bar & 
Restaurant, plus some relaxed moments drink-
ing at the bars. Last, but definitely not least, the 
year round swimming pool at the rooftop, offer-
ing views of the Acropolis and Lycabettus Hill, is 
undoubtedly a unique seductive place. 
Η αναζήτηση του καλύτερου ορμητηρίου για 
τα αξιοθέατα της ιστορικής Αθήνας σταμα-

τά μπροστά στο Divani Caravel. Μέλος των 
Leading Hotels of the World, βρίσκεται λίγα λε-
πτά μακριά από την Πλατεία Συντάγματος, τις 
επώνυμες μπουτίκ στο Κολωνάκι και τα πολι-
τιστικά σημεία αναφοράς της πόλης. Ακολου-
θώντας το παράδειγμα σπουδαίων προσωπι-
κοτήτων που έχουν μείνει στις 44 σουίτες του 
ξενοδοχείου, επιλέξτε ένα από τα συνολικά 471 
δωμάτια και βιώστε την παροιμιώδη αφοσίωση 
των επισκεπτών του και το αριστείο που του 
απένειμε το 2018 το TripAdvisor για τις προ-
σεγμένες υπηρεσίες του. Εντυπωσιάζουν επί-
σης οι νέες επιβλητικές σουίτες Divine Suites, 
γεμάτες κομψότητα και με σύγχρονες λεπτομέ-
ρειες, που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του 
χώρου. Απολαύστε αξέχαστα γεύματα σε ένα 
από τα 3 υπέροχα εστιατόρια, με ναυαρχίδα το 
νέο και ευφάνταστο JuJu Bar & Restaurant, και 
στιγμές χαλάρωσης με ποτό, ενώ σαγηνευτική 
παραμένει όλο το χρόνο η θέα στην Ακρόπο-
λη και το Λυκαβηττό από την εξωτερική πισί-
να στην ταράτσα.

|
Beautiful view from the hotel's pool at the rooftop. 

Υπέροχη θέα από την πισίνα του ξενοδοχείου στην ταράτσα. 

Straw basket | Ψάθινο καλάθι ZEUS+ΔIONΕ (attica the Department Store)
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DIVANI CARAVEL
Α DISTINGUISHED BUSINESS CHOICE IN THE CAPITAL

Enjoy the Acropolis view from the terrace and 

menu of the JuJu Bar & Restaurant. | Απολαύστε 

τη θέα στην Ακρόπολη από την ταράτσα και το 

μενού του JuJu Bar & Restaurant. 

ΝΕW AESTHETICS
Τhe 109 Executive Rooms feature contemporary 

elegance | Tα 109 Executive δωμάτια 

χαρακτηρίζει η σύγχρονη κομψότητα

Striped dress | Ριγέ φόρεμα BROOKS 

BROTHERS (attica the Department Store)

'A'  L E V E L SE RV IC E S
Μore than aesthetically pleasing, the 16 meeting 
rooms allocated to 4,000m2 have been the main 
reason for the hotel's distinction of "Greece's 
Leading Conference Hotel" and "Greece's 
Leading Business Hotel" at the 2013 World 
Travel Awards. Yet, these are just some of the 
high quality facilities at your service. Boasting 
relaxing colours, peaceful music and scented 
candles, the Peak Health Club & SPA at the 
rooftop and the fully equipped Fitness Center 
with the state of art Technogym machines will 
ease your mind offering also fantastic views 
of the city. | Οι 16 αίθουσες επαγγελματικών 
συναντήσεων, συνολικού εμβαδού 4.000 τ.μ., 
δεν διακρίνονται μόνο για την καλαισθησία 
τους, αλλά είναι και ο κύριος παράγοντας 
διάκρισης του ξενοδοχείου στις κατηγορίες 
Leading Conference Hotel και Leading Business 
Hotel στην Ελλάδα στα World Travel Awards 
2013. Οι υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις 

συνεχίζονται με το Peak Health 
Club & SPA και το πλήρως 
εξοπλισμένο γυμναστήριο με 
μηχανήματα της Technogym, 

τους δύο πολυτελείς σταθμούς 
χαλάρωσης του ξενοδοχείου. 
Λουσμένο κυριολεκτικά στο 
φως, το SPA στον τελευταίο 

όροφο δημιουργεί χαλαρή 
ατμόσφαιρα -με απαλά χρώματα, 

μουσική και αρωματικά κεριά- 
προσφέροντας απλόχερα 
φανταστική θέα στην πόλη.  
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I N  T H E 
H E A RT OF AT H E NS
Located in the shadow of Acropolis, moments 
away from the old quarter of Plaka, the New 
Acropolis Museum and the well know Odeon 
of Herodus Atticus, the hotel allows you to 
experience the very best of the city. Pick the 
metro just 500m. from the hotel and meet the 
historical part of Αncient Athens, as well as its 
modern side, where one can meet a brand new 
illuminating city. | Στη σκιά της Ακρόπολης, 
λίγα μέτρα μακριά από την παλιά συνοικία 
της Πλάκας, του περίφημου Νέου Μουσείου 
Ακρόπολης και του φημισμένου Ωδείου 
Ηρώδου του Αττικού, το ξενοδοχείο είναι 
η ιδανική βάση για να γνωρίσετε την πόλη. 
Mε το μετρό να βρίσκεται σε απόσταση μόνο 
500 μ., οι επισκέπτες μπορούν με ευκολία 
να περάσουν από το ιστορικό τμήμα της 
αρχαίας Αθήνας στη σύγχρονη πλευρά της 
λαμπερής, μοντέρνας πρωτεύουσας. 
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DIV ANI PAL ACE ACR OPOLIS

DIVANI PALACE ACROPOLIS
STAY IN THE PICTURESQUE SCENERY OF ΑNCIENT ATHENS

History is in the palm of your hands here, starting 
from the fascinating part of the ancient Themisto-
cles Wall which is nicely exhibited in the basement 
of the hotel. Upstairs, each element creates an ir-
resistible scenery of old and new: from the 250 el-
egant furnished rooms, including 48 new executive 
rooms and 7 suites, to the main restaurant and bar 
and the beautifully appointed meeting rooms. The 
impressive redecoration of the new Executive Suite 
on the 7th floor is a characteristic example of this 
design's harmony. More imposing than ever, the 
new Suite offers a unique feeling of comfort and 
privacy, just like a luxury apartment. 
May to October, the hotel reveals its Acropolis se-
cret οn top, where the Roof Garden Bar Restaurant 
serves Greek and International delights and cock-
tails with breathtaking view of the Parthenon. | Η 
ιστορία βρίσκεται μπροστά στα μάτια σας στο 
Divani Palace Acropolis, με τα μαγευτικά αρχαία 
τμήματα του Τείχους του Θεμιστοκλή να εκτίθε-
νται στο υπόγειο. Ανεβαίνοντας τους ορόφους, 
κάθε στοιχείο δημιουργεί ένα ακαταμάχητο σκη-
νικό, όπου το παλιό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 

με το νέο: από τα 250 πολυτελή δωμάτια, στα 
οποία περιλαμβάνονται 48 νέα executive δωμά-
τια και 7 σουίτες, μέχρι το κεντρικό εστιατόριο, 
το μπαρ και τις καλαίσθητες αίθουσες επαγγελ-
ματικών συναντήσεων και συνεδρίων. Η εντυπω-
σιακή ανακαίνιση της Executive Σουίτας στον 7ο 
όροφο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 
της σχεδιαστικής αρμονίας. Πιο επιβλητική από 
ποτέ, προσφέρει ξεχωριστή αίσθηση άνεσης και 
ιδιωτικότητας, όπως ένα πολυτελές διαμέρισμα.
Από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, το ξενοδο-
χείο φανερώνει το μαγευτικό μυστικό του στην 
οροφή, όπου το μοναδικό Roof Garden Bar & 
Restaurant σερβίρει ελληνικές και διεθνείς γεύ-
σεις και cocktails, ενώ οι επισκέπτες απολαμβά-
νουν την υπέροχη θέα στον Παρθενώνα.

|
A harmonious blend of modern convenience and classical 

charm demonstrates the hotel's close attention to detail. 

Η έμφαση στη λεπτομέρεια προσφέρει ένα αρμονικό μείγμα 

σύγχρονης άνεσης και κλασικής γοητείας. 

Βag | Τσάντα TED BAKER (attica the Department Store)

Athens tour includes the Parthenon, the nearby 

monuments and the New Acropolis Museum.

Η αθηναϊκή βόλτα περιλαμβάνει τον Παρθενώνα, 

ιστορικά μνημεία και το Νέο Μουσείο Ακρόπολης.

DAILY EXERCISE
The Fitness Center at level –1 offers the latest 

equipment from 06:00 to 23:00. | Ένα γυμναστήριο 

με όλα τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 

βρίσκεται στο -1 (06:00–23:00).

Knitted dress | Φόρεμα κροσέ BSB (attica the 

Department Store)
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CORFU
WALK THROUGH CENTURIES AND ΙΝDULGE IN ITS NOSTALGIC AIR

Jewel of the Ionion
Standing to the east of the Old Town of Corfu, the Old Fortress with its Doric-style 
Church of St. George prepares the visitor for a fascinating journey in time from the 
mythical Island of the Phaeacians, through the period of Venetian rule when many 
of the fortifications and imposing edifices were built, to the Napoleonic period that 
left the Liston with its beautiful archways, and of course the Spianada. And yet, the 
island has more to offer such as this beautiful Cape Drastis. | Μοιάζει να ίπταται 
στα ανατολικά της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας η Φορτέτσα (Παλιό Φρούριο) 
με τον δωρικό ναό του Αγίου Γεωργίου, που προϊδεάζει για ένα μαγευτικό ταξίδι 
στο χρόνο. Νησί των Φαιάκων, ή αλλιώς μαγεία, με τη βενετσιάνικη πολιτεία, 
με τις αψίδες του Λιστόν από την περίοδο του Ναπολέοντα, την Καθολική 
Μητρόπολη αλλά και τη σύγχρονη ζωή στη Σπιανάδα. Κι όμως, το νησί κρύβει 
κι άλλες εκπλήξεις, όπως το Ακρωτήρι Δράστης (φωτό).
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The Old Town is a maze of narrow streets, 
some of which lead to the amazing gardens 
of the Palace of St. Michael and St. George, 
otherwise known as The Garden of the Peo-
ple. Not far away, the Old Fortress stands 
proudly, while in Dimarcheiou (Town Hall) 
Square you will find San Giacomo Theatre. 
Originally a gathering place of the Venetian 
nobility, it was the first theatre in Greece to 
stage Italian opera. 
As you take in the beauty of the flower-filled 
neighbourhoods, West European influenc-
es are evident everywhere, from the Vene-
tian lamps in the stone-paved squares, to the 
Catholic Cathedral (Duomo) and the Liston, 
an impressive early 19th century arched col-
onnade, modelled on the Rue de Rivoli in 
Paris. A popular meeting place, it runs along 
one side of the Spianada, one of the largest 
squares in Europe and the heart of Corfu’s cul-
tural life. Here you can listen to philharmonic 
orchestras and even watch a game of cricket. 
Of course no visit to Corfu Town would be 
complete without spending a few hours at 
the Achilleion Palace and its lavish gardens. 
Built in the late 19th century by Elisabeth of 
Bavaria, also known by her pet name Sisi, the 
hill provides a magnificent view of the sur-

rounding landscape with the Ionian Sea glis-
tening in the background, the same view that 
the “Reluctant Empress” no doubt savoured.
Tο σκηνικό της Κέρκυρας ξεδιπλώνεται στα 
καντούνια στην Παλιά Πόλη, όπου μέσα της 
πλέουν οι κήποι των ανακτόρων των Αγίων 
Μιχαήλ και Γεωργίου, γνωστοί και ως Κήπος 
του Λαού. Tο Παλιό Φρούριο ξεπροβάλλει 
λίγο πιο πέρα, ενώ στην Πλατεία Δημαρχεί-
ου ξεχωρίζει η Στοά των Ευγενών και το θέ-
ατρο Σαν Τζιάκομο - το πρώτο ελληνικό λυ-
ρικό θέατρο που παρουσίασε ιταλική όπερα. 
Κάθε ματιά στις ολάνθιστες γειτονιές συλ-
λέγει στοιχεία δυτικοευρωπαϊκής επιρροής 
- από τα ενετικά φανάρια στις πλακόστρω-
τες πλατείες μέχρι το Duomo και το Λιστόν, 
που μοιάζει με την παριζιάνικη Rue de Rivoli 
του 19ου αιώνα. 
Εκεί είναι και το δικό σας ραντεβού για μια 
βόλτα στη Σπιανάδα, μια από τις μεγαλύ-
τερες πλατείες της Ευρώπης και το σημείο 
όπου χτυπά η πολιτιστική καρδιά της Κέρ-
κυρας ακούγοντας τις Φιλαρμονικές και παί-
ζοντας κρίκετ. Η αυλαία κλείνει στο παλάτι 
του Μουσείου Αχίλλειο, με την ίδια θέα της 
φύσης που αντίκριζε και η Σίσσυ, ντύνοντας 
με χαμόγελο το πρόσωπο της Θλιμμένης Αυ-
τοκράτειρας. achillion-corfu.gr

ETERNAL CHARM
ΤHE CURTAIN UNVEILS A PICTURESQUE CITY FULL OF SURPRISES

MOUSES ART & THINGS
An artistic shop dedicated to elegant clothes and design decorative 

objects | Ένα καλλιτεχνικό μαγαζί, αφιερωμένο στα κομψά ρούχα 

και τα διακοσμητικά αντικείμενα 22 Michail Theotoki Str.,  

+30 26610 30708

        OUTSTANDING ARCHITECTURE

Α SE A SI DE ST ROL L
Combine the grandeur of nature with a historic 
monument and some imaginative tastes with 
a summery design scenery, all with great sea 
views. It will be an experience that includes 
the astonishing Old Fortress that had emerged 
during Byzantine times and the Imabari 
Seaside Lounge & Resto in Faliraki beach. This 
is the perfect spot for dining with seafood 
and a menu inspired by the deep blue and for 
drinking with a twist in flavors. 
Συνδυάστε το μεγαλείο της φύσης του νησιού 
με ένα από τα στορικά του μνημεία, καθώς 
και μερικές ευφάνταστες γεύσεις με ένα 
καλοκαιρινό design σκηνικό. Θα είναι μια 
εμπειρία που θα περιλαμβάνει το εκπληκτικό 
Παλαιό Ενετικό Φρούριο, το οποίο υπήρχε 
από τους Βυζαντινούς χρόνους, και το Imabari 
Seaside Lounge & Resto στην παραλία 
Φαληράκι. Αποτελεί το τέλειο μέρος για να 
δειπνήσετε με θαλασσινά πιάτα κι ένα μενού 
που τιμά τον βυθό και να απολαύσετε το ποτό 
σας με ξεχωριστές πινελιές στις γεύσεις και τα 
αρώματα. 

C OR F U M USE U M 
OF A SI A N A RT
Palea Anaktora, +30 2661 030443, matk.gr

Each visit adds another enthusiastic 
review. Such reviews are followed by 
photos from the permanent exhibition of 
Japanese art and the current one that pays 
tribute to Japan's national poet, the Greek 
Lafcadio Hearn.  
Κάθε επίσκεψη κι ένα ενθουσιώδες post 
για την απρόσμενη έκπληξη στο νησί. 
Ακολουθούν φωτογραφίες από τη νέα 
μόνιμη έκθεση ιαπωνικής τέχνης, αλλά 
και την τρέχουσα προς τιμήν του εθνικού 
ποιητή της Ιαπωνίας, τον Έλληνα 
Λευκάδιο Χερν (until 30/9).
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I SL A N D OF TA ST E
From the imaginative pleasures of Pomo 
D’Οro signed by chef Aristotelis Mengoulas 
(13 Skaramagka Str.) and the gastronomic 
surprises of Etrusco Restaurant Corfu  
(Dassia area) to the renovated Venetian Well 
Restaurant (46 S. Dousmani Str.) and the 
atmospheric Naok Azur bar (1 Dimokratias 
Ave.), the island inaugurates you to its 
secrets. | Από τις ευφάνταστες απολαύσεις 
του Pomo D’Οro, με την υπογραφή του σεφ 
Αριστοτέλη Μέγκουλα (Σκαραμαγκά 13) και 
τις γαστρονομικές εκπλήξεις του Etrusco 
(Δασσιά), στο ανακαινισμένο Venetian Well 
(Σ. Δουσμάνη 46) και 
το ατμοσφαιρικό 
μπαρ Naok Azur (Λ. 
Δημοκρατίας 1), το 
νησί σας συστήνει τα 
γευστικά μυστικά του.

Τhe Venetian Well's yard, the view of Naok 

Azur,, Pomo D’Οro's dish and chef Ettore 

Botrini of Etrusco. | Η αυλή του Venetian Well, 

η θέα του Naok Azur, πιάτο του Pomo D’Οro 

και ο σεφ Ettore Botrini του Etrusco. 

 / WHEN IN

G E T T I NG A ROU N D 
Take a boat trip to Pontikonisi, a 
romantic walk among the rocks and 
coves of the Canal d’Amour at Sidari, or 
tour the picturesque villages up to the 
northern coast and from the picturesque 
alleys to the footpaths leading to tiny 
secluded beaches with dazzling white 
pebbles. | Επιλέξτε μια βαρκάδα μέχρι 
το Ποντικονήσι, μια ρομαντική βόλτα 
στο Κανάλι του Έρωτα, στο Σιδάρι, και 
μια περιήγηση από τα γραφικά χωριά 
μέχρι τις βόρειες ακτές και από τα 
γραφικά σοκάκια μέχρι τα μονοπάτια 
που οδηγούν σε μικροσκοπικές 
παραλίες με κατάλευκα βότσαλα. 

|
Natural candles | Φυσικά κεριά

CHOE (choe.gr)
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 / CHECK IN

        OVERVIEW

DIVANI CORFU PALACE
MAKE THE MOST OF YOUR STAY ON THE ΙONIAN ISLAND

Luxurious hospitality in a great 

location. | Πολυτελής φιλοξενία σε 

μαγευτική τοποθεσία.

COSMOPOLITAN FEEL
Τhe hotel's pool attracts the 

visiters' attention. | Η πισίνα του 

ξενοδοχείου τραβά την προσοχή των 

επισκεπτών.

Are you one of those who wish to be near all lo-
cal activities and famous historical centre of the 
city of Corfu, but crave the beauty and seclu-
sion of the surrounding rich hills? This is ex-
actly what the luxury Divani Corfu Palace in 
Kanoni area has to offer with 162 deluxe guest 
rooms stylishly decorated with warm earth col-
ours and equipped with the latest amenities. All 
these, just 3 km from Corfu's centre and 1.5 km 
from the magnifiscent Mon Repos. The splen-
did landscape, comprehensive facilities and at-
tentive staff are the hotel's guarantees for an ex-
cellent event or conference as well as for a mem-
orable stay. You can take advantage of the spec-
tacular expansive pool with separate jacuzzi and 
the bright new Fitness Center, roam the lush gar-
den or take part in one of the many local activi-
ties that the staff can assist in arranging for you, 
such as the beautiful Corfu Golf Club. 
Είστε ανάμεσα σε όσους επιθυμούν να βρίσκο-
νται κοντά στις δραστηριότητες της πόλης της 
Κέρκυρας, καθώς και στο φημισμένο ιστορικό 
κέντρο της, ενώ ταυτόχρονα θέλουν να απολαμ-
βάνουν την ομορφιά και την απομόνωση των 

γύρω λόφων; Αυτά ακριβώς προσφέρει το πο-
λυτελές Divani Corfu Palace στην καταπράσινη 
πλαγιά στο Κανόνι. Μόνο 3 χλμ. από το κέντρο 
της πόλης και 1,5 χλμ. από το μαγευτικό Mon 
Repos, ανοίγει τις πόρτες του στα 162 πολυτε-
λή δωμάτια, τα οποία προσφέρουν όλες τις σύγ-
χρονες ανέσεις, διακοσμημένα με ζεστά γήινα 
χρώματα. Το υπέροχο φυσικό τοπίο, οι άρτιες 
εγκαταστάσεις και το άρτια εκπαιδευμένο προ-
σωπικό αποτελούν αξιόπιστες εγγυήσεις για αξέ-
χαστη διαμονή. Χαλαρώστε στην εντυπωσιακά 
μεγάλη πισίνα με το ξεχωριστό jacuzzi και στο 
καινούργιο γυμναστήριο, περιπλανηθείτε στους 
πλούσιους κήπους και λάβετε μέρος σε μια από 
τις πολλές τοπικές δραστηριότητες, οργανώνο-
ντάς τις με τη βοήθεια του προσωπικού, όπως 
μια επίσκεψη στο Corfu Golf Club.
|
The 162 deluxe rooms are in complete harmony with the natural 

setting and the island's aesthetics. | Τα 162 πολυτελή δωμάτια 

εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο και την αισθητική του νησιού. 

Handmade earrings | Χειροποίητα σκουλαρίκια (18Frynichou) 

Mini satin dress | Μίνι σατέν φόρεμα SISLEY (attica the 

Department Store)

Ι ΤΑ L I A N F I N E S SE
Built between two Venetian castles, Corfu is 
a city with a cosmopolitan atmosphere and a 
centre where great Italian influence is obvious. 
Boasting the same international spirit, the 
hotel offers exquisite meals and creative drinks; 
starting with the main restaurant, Amvrosia, 
which serves exceptional Greek cuisine and a 
rich American buffet indoors or on the terrace. 
The BLUE pool restaurant tempts the most 
determined swim bather to pop in for lunch, 
poolside snacks or a refreshments during the 
day, while the Raffaello Bar is the ideal place 
to meet friends and enjoy cocktails, refreshing 
drinks and beverages served in the bar or at 
the lounge enjoying a breathtaking sunset. 
Xτισμένη ανάμεσα σε δύο ενετικά κάστρα, η 
πόλη της Κέρκυρας ξεχωρίζει για το κέντρο 
της -που είναι γεμάτο με γραφικές ιταλικές 
επιρροές- και για τη μοναδική κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρά της. Με την ίδια κοσμοπολίτικη 
διάθεση, το ξενοδοχείο προσφέρει εξαιρετικά 
πιάτα ελληνικής κουζίνας στο εστιατόριο 
Amvrosia κι έναν πλούσιο αμερικανικό 
μπουφέ εντός ή στη βεράντα. Το εστιατόριο 
BLUE στο χώρο της πισίνας βάζει σε πειρασμό 
ακόμα και τον πιο αναποφάσιστο κολυμβητή 
να το επισκεφθεί για να απολαύσει το γεύμα 
του, ελαφριά σνακ δίπλα στην πισίνα ή ένα 
αναψυκτικό, ενώ το Raffaello Bar αποτελεί το 
ιδανικό μέρος συνάντησης για cocktails και 
δροσιστικά ποτά στο bar ή το lounge, καθώς 
απολαμβάνετε το θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα.

Pump | Γόβα GEOX (attica the 

Department Store)
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        OVERVIEW

DIVANI METEORA
ROOM WITH A VIEW OF THE WILD ROCKS

 / CHECK IN

Luxurious hospitality in a 

great location is the distinctive 

characteristic of the hotel. 

Πολυτελής φιλοξενία σε μια 

μαγευτική τοποθεσία είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό του ξενοδοχείου. 

Sneaker TOMMY JEANS (attica the 

Department Store)

M E E T I NG 
A L L E X PE C TAT IONS
Βoasting such a seductive scenery, the hotel 
also makes the ideal venue for all types of 
meetings, business conferences and special 
events. The Conference Center measures 
2,000m2 and can be flexibly divided into 7 
different areas, while the two new meeting 
rooms, Meteora View and Garden View, can 
hold more than 100 guests each. When the 
weather gets warmer, guests can enjoy the 
outdoor pool tasting cocktails in the pool 
bar among the extensive well kept gardens. 
Greek cuisine needs no introduction here. 
Flooded with natural light during daytime 
and a spectacular view of the great rocks, the 
tranquil restaurant exalts the Mediterranean 
cuisine. For a great selection of cocktails 
and drinks, the bar of the hotel is the ideal 
place to end your dinner. | Το σαγηνευτικό 
σκηνικό του ξενοδοχείου το καθιστά ιδανικό 
χώρο και για τη διεξαγωγή κάθε είδους 
επαγγελματικών συναντήσεων, συνεδρίων ή 
ειδικών εκδηλώσεων. Το συνεδριακό κέντρο, 
συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ., μπορεί να 
χωριστεί σε 7 διαφορετικές αίθουσες, ενώ 
οι δύο νέες αίθουσες, η Meteora View και 
η Garden View, μπορούν να φιλοξενήσουν 
περισσότερα από 100 άτομα η καθεμία. Όταν 
ο καιρός το επιτρέπει, οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν την εξωτερική πισίνα 
πίνοντας cocktail στο pool bar, που βρίσκεται 
ανάμεσα στους καλά συντηρημένους κήπους. 
Όσο για την ελληνική κουζίνα, δεν χρειάζεται 
συστάσεις εδώ. Λουσμένο στο φως κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και με εκπληκτική θέα, 
το εστιατόριο του ξενοδοχείου εξυψώνει 
τη μεσογειακή κουζίνα με απολαυστικά 
πιάτα, που ικανοποιούν ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς ουρανίσκους. 
Με μια μεγάλη ποικιλία cocktails και ποτών, 
καθώς και την εντυπωσιακή εικόνα των 
υπέροχων κήπων σε πρώτο πλάνο, το 
μπαρ αποτελεί το καλύτερο μέρος για να 
ολοκληρώσετε ένα ιδανικό δείπνο.   

What exact moment during the week does escape 
occur to you? Νο matter when, a change of scen-
ery can do wonders to your soul and mind. The 
fully renovated Divani Meteora is surrounded by 
the immense beauty of the religious rocks of Mete-
ora, encouraging outdoor enthusiasts to enjoy year 
round activities, combined with traditional Greek 
hospitality in a contemporary setting. The hotel is 
located in a stunning landscape where one can ex-
perience a natural wonder of the world literally in 
front of his own window. The hotel's 165 guestrooms 
are appointed with modern amenities to offer on-
ly the very best in comfort, each with an inviting 
ambience, contemporary décor and a command-
ing view of the majestic rocks. To complete your 
luxurious stay, follow the saying of ancient Greeks 
that "a healthy mind needs a healthy body". You 
can visit the fully equipped Fitness Center and the 
SPA featuring an indoor pool, sauna, steam bath 
and jacuzzi for ultimate pampering that will reju-
venate your body, mind and spirit. | Ποια στιγμή 
της εβδομάδας νιώθετε έντονα την ανάγκη για 
απόδραση; Όποια κι αν είναι η απάντηση, μια αλ-

λαγή στις καθημερινές παραστάσεις κάνει θαύ-
ματα. Το πλήρως ανακαινισμένο Divani Meteora 
περιβάλλεται από το εξαιρετικό τοπίο στους επι-
βλητικούς βράχους των Μετεώρων, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε όλους τους λάτρεις της δράσης να 
επισκεφθούν αυτήν τη μοναδική τοποθεσία όλο 
το χρόνο. Χτισμένο σε ένα σημείο εκθαμβωτικής 
ομορφιάς, προσφέρει την ευκαιρία στον επισκέ-
πτη να απολαύσει ένα θαύμα της φύσης μπρο-
στά στο παράθυρό του, σε ένα από τα 165 δωμά-
τια μοντέρνας διακόσμησης και φιλόξενης ατμό-
σφαιρας. Εφαρμόζοντας το «νους υγιής εν σώματι 
υγιεί», επισκεφθείτε το πλήρως εξοπλισμένο γυ-
μναστήριο και το SPA, το οποίο διαθέτει εσωτε-
ρική πισίνα, σάουνα, χαμάμ και jacuzzi, για ολο-
κληρωμένη περιποίηση, που θα αναζωογονήσει 
το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα.

|
Τhe rocky trails of Meteora are a part of the local tradition. 

Τα ορεινά μονοπάτια στα Μετέωρα είναι μέρος της παράδοσης. 

Wristwatch | Ρολόι SWATCH (attica the Department Store)
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DIVANI PALACE LARISSA
WHEN A HOTEL BECOMES THE FOCAL POINT OF THE CITY

        OVERVIEW

The hotel focuses on 

authentic Greek tastes. 

Αυθεντικές ελληνικές 

γεύσεις στο ξενοδοχείο. 

Bag | Τσάντα BROOKS BROTHERS 

(attica the Department Store)

Relaxing and calm is the 

atmosphere inside the 74 renovated 

rooms. They are decorated in earthy 

tones and wooden furniture in 

simple lines with an artistic touch. 

Μια αύρα ηρεμίας πνέει στα 74 

ανακαινισμένα δωμάτια με γήινες 

αποχρώσεις και δρύινα έπιπλα, 

που κινούνται σε λιτές γραμμές και 

δίνουν καλλιτεχνική διάσταση στη 

διακόσμηση. 

LU X U RY FAC I L I T I E S
Given its central location, the hotel is fairly 
ranked a great city hotel with high quality 
facilities for business and leisure travellers. The 
Conference Center, which measures 700m2, 
can host up to 800 guests making the hotel an 
ideal venue for all types of meetings, special 
events and business conferences in Greece. The 
beautifully appointed meeting rooms boast hi-
tech features and amenities designed to support 
the needs of any kind of business. In addition 
to that, guests can also find an aqua Eden inside 
the SPA Center, featuring an indoor pool with 
waterfall heads, a steam bath and gym. 
Χάρη στην κεντρική τοποθεσία του, το 
ξενοδοχείο δίκαια κατατάσσεται στην 
κατηγορία των πιο λαμπρών city hotels, 
προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
τόσο στους business ταξιδιώτες όσο και 
στους επισκέπτες, oι οποίοι απολαμβάνουν 
χαλαρές διακοπές. Το συνεδριακό κέντρο του 
ξενοδοχείου, συνολικού εμβαδού 700 τ.μ., 
μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 800 καλεσμένους, 
καθιστώντας το έναν άρτια εξοπλισμένο χώρο 
για τη διεξαγωγή κάθε είδους επαγγελματικών 
συναντήσεων, ενώ μια υδάτινη Εδέμ περιμένει 
τους επισκέπτες στο SPA Center, όπου 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εσωτερική 
πισίνα με τους καταρράκτες, το χαμάμ και το 
γυμναστήριο. 

Looking for a convenient base for your family hol-
idays or your exploration in Central Greece? The 
historic Divani Palace Larissa, situated next to the 
Ancient Theatre of the city, offers the ideal combi-
nation of location and comfort. After its complete 
renovation, it has become the new 5-star meeting 
point at the centre of the city, focused in an up-
scale service for the guests and the citizens of Lar-
issa. Entering the hotel of 74 contemporary gues-
trooms and suites, you will find yourselves just 40 
km away from Mount Olympus. The gourmet res-
taurant adds a great dining experience in Larissa's 
gastronomic scene, where guests can sample inter-
national and local flavours in a refined, yet relaxing 
atmosphere, while the hotel bar, accented by rich 
wood finish and distinctive art pieces, provides the 

ideal setting to discuss business or enjoy a cocktail 
before exploring all Larissa town has to offer. | Ανα-
ρωτιέστε ποια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη 
βάση για τις οικογενειακές σας διακοπές ή για την 
επόμενη εξερεύνησή σας στην Κεντρική Ελλάδα; 
Το ιστορικό ξενοδοχείο Divani Palace Larissa, που 
βρίσκεται απέναντι από το Αρχαίο Θέατρο της 
Λάρισας, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό τοπο-
θεσίας κι άνεσης. Μετά την εκ βάθρων ανακαίνι-
σή του έχει γίνει το νέο πεντάστερο σημείο συ-
νάντησης στο κέντρο της πόλης, με υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας για τους επισκέπτες και τους 
κατοίκους της Λάρισας. Στην είσοδο του ξενοδο-
χείου, με τα 74 δωμάτια και τις σουίτες μοντέρ-
νας διακόσμησης, οι επισκέπτες βρίσκονται μό-
νο 40 χλμ. μακριά από τον Όλυμπο. Το gourmet 

εστιατόριο προσθέτει μια γαστρονομική εμπει-
ρία στην πόλη, όπου οι επισκέπτες μπορούν να 
δοκιμάσουν διεθνείς και τοπικές γεύσεις σε μια 
εκλεπτυσμένη και συνάμα χαλαρωτική ατμό-
σφαιρα, ενώ το μπαρ, χάρη στην υπέροχη ξύλι-
νη επένδυση και τα μοναδικά έργα τέχνης που 
το διακοσμούν, αποτελεί ιδανικό προορισμό για 
επαγγελματικές συζητήσεις και ποτό πριν από 
την εξόρμηση στην πόλη.

|
A successful mix of modern architecture, contemporary art, 

classic pieces, antiques and subtle art interventions set up 

the hotel's interior. | Moντέρνα αρχιτεκτονική, σύγχρονη τέχνη, 

κλασικά κομμάτια, αντίκες και επιτυχείς εικαστικές παρεμβάσεις 

συνθέτουν το εσωτερικό του ξενοδοχείου.

Sneaker TIMBERLAND

(attica the Department Store)
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WHO IS OUR GUIDE?
Actor, musician and director, he was photographed in the Courtyard of the 

Athens Festival venue at 260 Peiraios Street. This is where he is directing the 

performance of “Giannoula Koulourou” (18-22/6, greekfestival.gr). “I have 

connected this space with projects that have some meaning for me”, he says. 

Even though he was born and raised in Thessaloniki, he considers Athens his 

home. “I feel for it, especially the centre. I love it that the city is transforming 

into a multicultural centre, while preserving its particular character”, he says. 

Following the huge theatrical success of Aristos, the artist takes on yet another 

“long-suffering” personage of Greek history - Giannoula. The performance 

he is working on began out of curiosity. “This story was a revelation. I wanted 

to communicate with this young girl in my own way, but also with what 

shaming really means – especially in the era the play is set, a time of turmoil 

such as the time of the National Schism”, he notes. | Ηθοποιός, μουσικός και 

σκηνοθέτης, ο Γιώργος Παπαγεωργίου φωτογραφήθηκε στον προαύλιο 

χώρο της Πειραιώς του Φεστιβάλ Αθηνών. Εκεί σκηνοθετεί την παράσταση 

«Γιαννούλα, η Κουλουρού» (18-22/6, greekfestival.gr). «Έχω συνδέσει 

αυτόν το χώρο με δουλειές, οι οποίες έχουν κάποιο νόημα για μένα» λέει. 

Παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σπίτι του θεωρεί την 

Αθήνα. «Την πονάω, ιδιαίτερα το κέντρο της. Μου αρέσει που η πόλη 

μεταμορφώνεται σε ένα πολυπολιτισμικό κέντρο, διατηρώντας ωστόσο 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της». Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης 

«Αρίστος», ο καλλιτέχνης καταπιάνεται με ακόμα ένα «ταλαιπωρημένο» 

πρόσωπο της ελληνικής ιστορίας. Η παράσταση που ετοιμάζει ξεκίνησε 

από περιέργεια. «Η ιστορία αυτή ήταν μια αποκάλυψη. Θέλησα με τον 

τρόπο μου να επικοινωνήσω με αυτήν την κοπέλα και με το τι σημαίνει η 

διαπόμπευση, ειδικά στην εποχή που τοποθετείται το έργο, μια εποχή που 

βράζει, όπως ήταν εκείνη του Εθνικού Διχασμού» τονίζει. 

AROUND 
THE CITY 
WITH...

ΜAVRO PROVATO 
31 Arianou Str., 
+30 210 7223466 
A simple space with great food that 

focuses on modern Greek cuisine  

and very good prices. | Ο χώρος  

είναι απλός, όπως επίσης και το 

φαγητό, που εστιάζει στη μοντέρνα 

ελληνική κουζίνα συνδυάζοντας και 

καλές τιμές. 

GRANNYS HOUSE
5-7 Servion Str., +30 210 5226523 
Α vintage shop where you can find second 

hand furniture and decorative items that 

travel you back to the past. | Ένα ιδιαίτερο 

παλαιοπωλείο, όπου μπορείτε να βρείτε έπιπλα 

και διακοσμητικά από δεύτερο χέρι.

KALLIMARMARON
Vas. Konstantinou Ave.
In the last 12 years I live in Pangrati. Ardittou 

Hill and Kallimarmaron are among my favorite 

places for a walk. | Tα τελευταία 12 χρόνια ζω 

στο Παγκράτι. Τόσο ο Λόφος Αρδηττού όσο και 

το Καλλιμάρμαρο Στάδιο είναι αγαπημένα σημεία 

για μια βόλτα.

AC ROP OL I S 
M USE U M CA F E
15 Dionysiou Areopagitou Str., 
theacropolismuseum.gr 
It is my favorite museum in Athens with a great 

cafe and restaurant. | Είναι το αγαπημένο μου 

μουσείο στην Αθήνα το οποίο έχει κι ένα όμορφο 

καφέ και εστιατόριο.

Giorgos Papageorgiou
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