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Dear Guest ,
We, at the Divani Collection Hotels, believe that Luxury
is in every single detail!
2019 has been a very important year for us since we have
been celebrating the milestone of 60 years of continuous operation. During this year we have moved forward
with major renovations of our product and we are looking with anticipation into 2020 and the new decade for
all that there is still to come.
Additionally of the renovations of our hotels, we are
very happy to announce that Divani Collection Hotels
have joined Global Hotel Alliance and now we offer to
our loyal clients a new, one of a kind Loyalty program,
the Divani Discovery.
Global Hotel Alliance (GHA) is the world’s largest alliance
of independent hotel brands, bringing together more than
30 brands with over 550 hotels in 75 countries and Divani Discovery gives you recognition, benefits and rewards
you with Local Experience awards, authentic 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!
We are proud to see Athens transforming into a metropolis and us being a part of this transformation. Becoming a very popular gastronomic destination with a number of new openings we play our part with our JuJu Bar
Restaurant a sophisticated, modern venue within Divani Caravel, in the centre of Athens, quickly becoming the
talk of the town.
Literally meaning “a spell for good luck”, JuJu Bar & Restaurant promises divine culinary experience and lavish
entertainment, in a magical world, where reality and
dreams come together. The unique character of the place
and the cinematic concept, based on Federico Fellini’s
8½, stand out as soon as you step in. Art themes inspired
by the movie and especially created for the venue decor
add a touch of surrealism and nostalgia to an ambiance
where dreams meet reality. The black-marble floor, the
dark-wood paneling and the Art Deco furniture with its
imposing design grasp the attention, preparing you for
the genuine experience ahead. The style of the restaurant is also reflected on its culinary identity. The dishes,
perfect down to the last detail, take you on an amazing
journey to traditional flavors and memories, albeit in a
modern and creative manner.
Having as our only goal to inspire our guests beyond the
magazines pages, we are presenting a selection of inspiring
ideas for making the most of your stay in Athens, ranging
from upcoming cultural events to brand new launches.
Divanity has something for everyone!
I hope you enjoy the publication and feel inspired to explore Athens in the most memorable way.
We are thrilled to welcome you to Divani Collection

Αγαπητέ Επισκέπτη,
Στον Όμιλο Διβάνη πιστεύουμε ότι η πολυτέλεια βρίσκεται σε
κάθε μικρή λεπτομέρεια!
Το 2019 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για μας, καθώς γιορτάσαμε την επέτειο εξήντα χρόνων συνεχούς επιχειρηματικής παρουσίας. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου προχωρήσαμε ακόμα πιο πολύ ολοκληρώνοντας μεγάλες ανακαινίσεις. Έτσι, πλέον, ανυπομονούμε για όλα αυτά που θα κάνουμε το 2020 και την νέα δεκαετία.
Παράλληλα με τις ανακαινίσεις στα ξενοδοχεία μας, είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη συνεργασία του Ομίλου
Ξενοδοχείων Διβάνη με την Global Hotel Alliance, καθώς και ότι
τώρα προσφέρουμε στους πιστούς επισκέπτες μας ένα νέο, μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης, το Divani Discovery.
Η Global Hotel Alliance (GHA) είναι η μεγαλύτερη σύμπραξη ανεξάρτητων ξενοδοχειακών εταιρειών, η οποία φέρνει κοντά πάνω
από 30 brands με περισσότερα από 550 ξενοδοχεία σε 75 χώρες
και το Divani Discovery σας παρέχει την αναγνώριση και τα προνόμια, ενώ σας ανταμείβει με τα βραβεία Local Experience, αυθεντικές δηλαδή δραστηριότητες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν
να συνδεθείτε με τον πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις κάθε προορισμού. Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε και να απολαύσετε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία!
Είμαστε υπερήφανοι, αφενός που βλέπουμε την Αθήνα να μεταμορφώνεται σε μια πραγματική μητρόπολη και αφετέρου που
αποτελούμε κομμάτι αυτής της αλλαγής. Με μια σειρά από νέες
αφίξεις γινόμαστε δημοφιλής γαστρονομικός προορισμός και δίνουμε το δικό μας στίγμα με το JuJu Bar & Restaurant, έναν εκλεπτυσμένο και μοντέρνο χώρο μες στο Divani Caravel, στην καρδιά
της Αθήνας, το οποίο έχει κεντρίσει ήδη το ενδιαφέρον της πόλης.
Με όνομα που σημαίνει «μάγια για καλή τύχη», το JuJu Bar &
Restaurant επιφυλάσσει μια κορυφαία εμπειρία γεύσης και ψυχαγωγίας σε έναν μαγικό κόσμο, όπου η πραγματικότητα συναντά τα
όνειρα. Ο μοναδικός χαρακτήρας του χώρου και η κινηματογραφική ατμόσφαιρα, η οποία βασίζεται στην ταινία του Φεντερίκο
Φελίνι «8 1/2», αποκαλύπτονται με την πρώτη ματιά. Καλλιτεχνικά θέματα, εμπνευσμένα από την ταινία, είναι ειδικά φτιαγμένα ως διακοσμητικά στοιχεία και προσθέτουν μια νότα σουρεαλισμού και νοσταλγίας σε έναν ονειρικό χώρο. Το μαύρο μαρμάρινο
δάπεδο, η επένδυση από έβενο και η Art Deco επίπλωση με το
επιβλητικό design κλέβουν τις εντυπώσεις και σας προετοιμάζουν
για μια ξεχωριστή εμπειρία. Το ύφος του εστιατορίου αποτυπώνεται όμως και στη γαστρονομική του ταυτότητα. Τα πιάτα, άψογα
σε κάθε τους λεπτομέρεια, σας παρασύρουν σε ένα υπέροχο ταξίδι σε κλασικές γεύσεις και αναμνήσεις, οι οποίες αποδίδονται
με έναν σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο.
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 πρόκειται για επικείμενα
πολιτιστικά γεγονότα είτε για ολοκαίνουριες αφίξεις. Το Divanity
πάντοτε έχει κάτι για τον καθένα!
Ελπίζω να απολαύσετε αυτήν την έκδοση και να εμπνευστείτε, για
να εξερευνήσετε την Αθήνα με τρόπο που να σας μείνει αξέχαστη.
Σας καλωσορίζουμε στα ξενοδοχεία του Ομίλου Διβάνη.

“We are

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

”

Enjoy Reading
Καλή Ανάγνωση

MANAGING DIRECTOR OF DIVANI COLLECTION
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MARATHON
MEN
Courtesy of EYDAP's Historical Archive

"The Great Challenge:
90 Years of the Marathon Dam",
exhibition attempts to study the
multiple challenges behind the
realization of one of the greatest
technical projects of the time,
the first of a series of other great
projects that changed Greece and
enabled the cultural and social
development of the Capital. The
exhibition explores the context of
the era in which the project was
realized, who worked there and
under which circumstances, what
survives from the construction 90
years later. | H έκθεση «Η μεγάλη
πρόκληση: 90 χρόνια Φράγμα
Μαραθώνα» επιχειρεί να καταδείξει
τις πολλαπλές προκλήσεις που
κρύβονταν πίσω από την υλοποίηση
ενός εκ των μεγαλύτερων τεχνικών
έργων της εποχής, το πρώτο
μιας σειράς άλλων σπουδαίων
εγχειρημάτων που άλλαξαν την
Ελλάδα και έδωσαν ώθηση στην
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη
της πρωτεύουσας. Η έκθεση
εξερευνά επιπροσθέτως το πλαίσιο
της εποχής που έγινε το έργο, ποιοι
εργάστηκαν εκεί και υπό ποιες
συνθήκες, καθώς και τι επιβιώνει
από την κατασκευή ενενήντα χρόνια
μετά. Ηellenic Cosmos Cultural
Center, fhw.gr, eydap.gr, until 7/2
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INSIDE THE TUNNEL
Workers on duty
Eργάτες επί το έργον
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DEEP PURPLE, ROCKWAVE FESTIVAL

SAVE THE DATE
DO NOT MISS THESE REMARKABLE EVENTS.
ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.

1

20-26/12

MAGIC FLUTE
Τhe Béjart Ballet Lausanne
presents Mozart’s opera
for the first time in Greece,
revealing the deeper meaning
of movement through a
choreography that remains
faithful to the musical work.
Το διάσημο Béjart Ballet
Lausanne παρουσιάζει, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα,
την όπερα του Μότσαρτ και
αποκαλύπτει τη βαθύτερη
ουσία της κίνησης, μέσα από
μια πιστή στο μουσικό έργο
χορογραφία. megaron.gr
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6/6/2020

DEEP PURPLE
The band of hard rock/heavy
metal music is returning to
Greece adding the Rockwave
Festival to their European
tour stops to celebrate with
the 25th birthday of the
festival. / Η μπάντα της hard
rock/heavy metal μουσικής
επιστρέφει στην Ελλάδα
προσθέτοντας το Rockwave
Festival στις στάσεις της
ευρωπαϊκής της περιοδείας,
για να γιορτάσουν μαζί τα
25α γενέθλια του φεστιβάλ.
rockwavefestival.gr
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LULU, M. CACOYANNIS FOUNDATION

8/12/2019-5/1/2020

DON CARLO

A co-production of the Royal
Opera House, London, the
New York Metropolitan
Opera and the Norwegian
National Opera (Oslo). Verdi’s
Don Carlo shall be presented
in its Italian five-act version
for the first time in Greece
in an impressive production.
Μια συμπαραγωγή της
Βασιλικής Όπερας του
Λονδίνου, της Μετροπόλιταν
Όπερας της Νέας Υόρκης
και της Εθνικής Όπερας
της Νορβηγίας (Όσλο). Ο
Ντον Κάρλο του Βέρντι
παρουσιάζεται στην ιταλική
πεντάπρακτη εκδοχή,
(Μόντενα) για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, σε μια
εντυπωσιακή παραγωγή.
nationalopera.gr

4

6/11/2019-12/1/2020

LULU

Lulu, in a new translation by
Yorgos Depastas, will premiere
at the Main Theatre Stage
of the Michael Cacoyannis
Foundation in the direction
of Yannis Houvardas. Frank
Wedekind’s masterpiece is
about one woman with many
faces – each one reflecting
the phantasy of the man who
approaches her. / Η Lulu,
σε σκηνοθεσία του Γιάννη
Χουβαρδά και μετάφραση
του Γιώργου Δεπάστα,
ανεβαίνει στο Ίδρυμα
Μιχάλης Κακογιάννης. Το
αριστούργημα του Φρανκ
Βέντεκιντ μιλά για μια
γυναίκα με πολλά πρόσωπα,
ανάλογα με τις φαντασιώσεις
εκείνου που την προσεγγίζει.
mcf.gr

TOP LEFT: PHOTO BY CATHERINE ASHMORE, BOTTOM LEFT: ©ANNE BICHSEL

DON CARLO, NATIONAL OPERA
BEJART BALLET LAUSANNE

Retail – Decoration – Contract
338 Kifissias Ave., Athens, Greece T. +30 210 6208501 info@andreaskritikos.com
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THE
HOUSE
OF MELODY

ON SEPTEMBER 27, 1960, SIX DAYS AFTER HIS TWENTY-SIXTH BIRTHDAY, COHEN BOUGHT A HOUSE
IN HYDRA FOR $1500, USING A BEQUEST FROM HIS RECENTLY DECEASED GRANDMOTHER. | ΣΤΙΣ 27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1960, ΕΞΙ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 26α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ, Ο ΚΟΕΝ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ,
ΑΝΤΙ $1.500, ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ.

PHOTOS: COSTAS PICADAS (COSTASPICADAS.COM)

| words by Costas Picadas |

Leonard found here his
peace, his “sitting-down
time”, as he called it,
where he could.
Ο Λέοναρντ βρήκε εδώ
την ηρεµία του, το “sitting
down time” του, όπως το
αποκαλούσε.
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Setting out to photograph his house, I
expected to see some luxurious villa of
an internationally acclaimed music star.
I was pleasantly surprised to see a humble and traditional island house.
Entering from the front gate to take photographs, I found myself in an unexpectedly large - by the island’s standards - garden. A stone building, with white dominating its exterior, as well as its interior as
I would find out later. I noticed the ceilings with the single piece, rough and irregular tree trunks that support the thatched
roof, as is customary in traditional Greek
island dwellings. The bedroom and dining
room space was continuous, but with two
steps and an arch above, creating a natural
divide between them. In the corner, two
shirts hanging from the ceiling made me
wonder if their placement was an artistic
intervention or just a practical solution. In
the guest bedroom, the traditional decorative elements were also dominant, but the
bed - which was a thick mattress resting
directly on the floor and covered with a
rich mosquito net - alluded to an Oriental
style. In the living room, the sofa was built
into the wall, dressed with a white cover.
Alcoves in the thick stone wall functioned
as decorative shelves, creating interesting
shadows on the white surface of the wall.
Old wooden carved furniture from Hydra were in all the rooms. The house’s
internal doors as well as the walls, were
adorned with paintings of Hydra landscapes. The same theme was painted on
an old commode, on which an old Singer
sewing machine stood out. In the kitchen
the fireside ledge had been preserved and
had been redone to enhance its utility. Various kitchen utensils were hung around the
hearth, revealing a simple but also creative approach to daily cooking. The floor
was covered by wooden boards, painted
in a light tone and in some places was covered with rugs. In other places were coloured cement slabs, that had grown shiny
from long use. All the lights were old. But
the house’s surprise was... outside: After
the stone fence, the visitor would find a
small, shaded paradise, with cool corners
that embraced the house from all around.
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Cohen was saying:
"Ηaving this house makes
cities less frightening: Ι
can always come back
and get by. But I don’t
want to lose contact
with the metropolitan
experience. The years
are flying past and we
all waste so much time
wondering if we dare to
do this or that".

Ο Κοέν έλεγε: «Το να
έχω αυτό το σπίτι κάνει
τις πόλεις λιγότερο
φοβιστικές. Mπορώ να
επιστρέφω εδώ και να
μένω, αλλά δεν θέλω να
χάσω την επαφή µε τις
μητροπολιτικές εµπειρίες.
Τα χρόνια φεύγουν κι
όλοι αναρωτιόμαστε αν
θα τολμήσουμε τούτο ή
εκείνο».
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Old wooden carved
furniture from Hydra
were in all the rooms.
Παλιά υδραίικα, ξύλινα,
σκαλιστά έπιπλα
βρίσκονταν σε όλα τα
δωµάτια.
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Οn
“
Hydra

Leonard
discovered
the Greek
way of life

„

Ξεκινώντας για τη φωτογράφιση του σπιτιού του, περίµενα να δω κάποια πολυτελή βίλα ενός διεθνώς αναγνωρισµένου
σταρ της µουσικής. Με ευχάριστη έκπληξη αντίκρισα ένα ταπεινό και παραδοσιακό σπίτι του νησιού. Μπαίνοντας για τη
φωτογράφιση από την εξωτερική πόρτα βρέθηκα µπροστά σε έναν αναπάντεχα µεγάλο -για τα δεδοµένα του νησιούκήπο. Πέτρινο κτίσµα µε το λευκό χρώµα
να δεσπόζει στο εξωτερικό, αλλά και στο
εσωτερικό, όπως θα διαπίστωνα αργότερα. ∆ιέκρινα τα ταβάνια µε τους µονοκόµµατους, ακατέργαστους και ακανόνιστους κορµούς δέντρων που στηρίζουν
την καλαµοσκεπή, όπως συνηθίζεται στα
παραδοσιακά νησιώτικα σπίτια της Ελλάδας. Ο χώρος της κρεβατοκάµαρας ήταν
ενιαίος µε αυτόν της τραπεζαρίας, αλλά
δύο σκαλιά και µια καµάρα από πάνω
δηµιουργούσαν ένα φυσικό διαχωριστικό σηµείο ανάµεσά τους. Στη γωνία, δύο
πουκάµισα κρεµασµένα από το ταβάνι µ’
έκαναν να αναρωτηθώ αν η τοποθέτησή
τους αποτελούσε εικαστική παρέµβαση ή
απλώς χρηστική λύση. Στο υπνοδωµάτιο
των ξένων ήταν επίσης κυρίαρχα τα παραδοσιακά διακοσµητικά στοιχεία, αλλά
το κρεβάτι -που αποτελούταν από ένα παχύ στρώµα ακουµπισµένο κατευθείαν στο
πάτωµα και καλυπτόταν από µια πλούσια
κουνουπιέρα- παρέπεµπε σε ανατολίτικο
ύφος. Στο καθιστικό ο καναπές ήταν χτιστός, ντυµένος µε λευκό κάλυµµα. Εσοχές στον παχύ πέτρινο τοίχο λειτουργούσαν ως διακοσµητικά ράφια, δηµιουργώντας ενδιαφέρουσες σκιές στη λευκή τοί-
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“The house

on Hydra
was a place
of inspiration
for Cohen

„

χινη επιφάνεια. Παλιά υδραίικα, ξύλινα,
σκαλιστά έπιπλα βρίσκονταν σε όλα τα
δωµάτια. Τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού αλλά και τους τοίχους διακοσµούσαν
πίνακες µε τοπία της Ύδρας. Με την ίδια
θεµατολογία ήταν ζωγραφισµένο κι ένα
παλιό κοµό, πάνω στο οποίο δέσποζε η
παλιά ραπτοµηχανή Singer. Στην κουζίνα είχε διατηρηθεί n παραστιά και είχε διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι χρηστική.
Τα διάφορα σκεύη, κρεµασµένα σε καρφιά γύρω από την εστία, µαρτυρούσαν
µια απλή και συνάµα δηµιουργική αντιµετώπιση του καθηµερινού µαγειρέµατος.
Το πάτωµα καλυπτόταν από ξύλινες τάβλες βαµµένες σε ανοιχτή απόχρωση και
σε µερικά σηµεία ήταν καλυµµένο από
κιλίµια. Αλλού υπήρχαν χρωµατισµένες
τσιµεντόπλακες, που είχαν γυαλίσει από
τη µακρόχρονη χρήση. Τα φωτιστικά, όλα
παλιά. Αλλά η έκπληξη του σπιτιού βρισκόταν... έξω από αυτό: µετά τον πέτρινο µαντρότοιχο, ο επισκέπτης βρισκόταν
µπροστά σε έναν µικρό σκιερό παράδεισο, µε δροσερές γωνιές που αγκάλιαζαν
το σπίτι από παντού.
Costas Picadas (costaspicadas.com) lives and works
as an artist in New York. Cohen’s song “First we take
Manhattan”, in 1988, was the
reason that he set goal to move
and live in New York. | O Costas
Picadas (costaspicadas.com) ζει
και εργάζεται ως καλλιτέχνης
στη Νέα Υόρκη. Το τραγούδι του
Κοέν “First we take Manhattan”,
το 1988, ήταν το κίνητρο να βάλει
στόχο να ζήσει στη Νέα Υόρκη.
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When Cohen first arrived
in Hydra, there were
no wires on the island,
no telephones and no
regular electricity.
Όταν ο Κοέν κατέφτασε
στην Ύδρα, δεν υπήρχαν
κολόνες, τηλεγραφόξυλα
και καλώδια στο νησί,
ούτε κανονικό ηλεκτρικό
ρεύµα.
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THE
ANNIVERSARY
THE NATIONAL OPERA HAS BEEN
ACTIVE IN THE CAPITAL’S MUSICAL
LIFE FOR 80 YEARS. | Η ΕΘΝΙΚΉ ΛΥΡΙΚΉ
ΣΚΗΝΉ ΜΕΤΡΆ 80 ΧΡΌΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ
ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΉ ΖΩΉ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑΣ.

A FEST I V E Y EA R

80 years ago, the announcements
were advertising Johann Strauss’s Die
Fledermaus, the first production of
the National Opera, which was then
a department of the Royal Theatre. It
was May 5, 1940. Eight decades later,
it’s changed its home 4 times and
hosted international productions and
artists, in Olympia Theatre, Herodes
Atticus Theatre and Ancient Theatre of
Epidaurus since 1958. This year’s festive
program includes 4 world premieres
(Yorgos Lanthimos - The Artist on the
Composer among them). | Πριν από 80
χρόνια, οι ανακοινώσεις διαφήμιζαν
τη Νυχτερίδα του Γιόχαν Στράους, την
πρώτη παραγωγή της Λυρικής Σκηνής,
ως τμήμα του Βασιλικού Θεάτρου τότε.
Ήταν 5 Μαρτίου 1940. Οκτώ δεκαετίες
αργότερα άλλαξε στέγη τέσσερις φορές
και φιλοξένησε διεθνείς παραγωγές
και καλλιτέχνες στο Θέατρο Ολύμπια,
στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και το
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου από το
1958 και μετά. Φέτος, παρουσιάζει
ένα εορταστικό πρόγραμμα με 4
παγκόσμιες πρεμιέρες (Γιώργος
Λάνθιμος – The Artist on the Composer,
μεταξύ αυτών).
nationalopera.gr

PHOTO COURTESY OF GREEK NATIONAL OPERA
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VISIT
NOW *

* TAKE A GOOD LOOK AT EXHIBITIONS AND PLACES THAT
MAKE ATHENS A CONTEMPORARY CULTURAL CENTER.
ΔΏΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΊΑ ΠΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΟΎΝ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ.
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Clockwise from left: The exterior and two
rooms | Δεξιόστροφα από αριστερά: Το

BASIL & ELISE GOULANDRIS FOUNDATION/CHRISTOFOROS DOULGERIS

εξωτερικό και δύο αίθουσες

T H E G OU LA N DR IS
M USEU M OF
M O D E R N A RT

WEAVINGS: PAINTING AND TAPESTRY IN GREECE FROM 1960 TO THE PRESENT

|

|

13 Eratosthenous Str., +30 210 7252895

138 Peiraios Str., +30 210 3671000, benaki.gr

A dream comes true for the Basil and Elise
Goulandris Foundation with the new
Goulandris Museum in Pagrati. The space
designed by the Vikela architecture firm is
now the second house for the foundation’s
collections along with the museum on
Andros. In the 11 floors there are art
works of great European creators, such as
El Greco, Cézanne, Van Gogh, Gauguin,
Monet, Picasso, Lautrec, Braque and Miro,
as well as of Greek artists such as Parthenis,
Bouzianis, Vasiliou, Chatzikyriakos-Gikas
and Tsarouchis. It also includes a gift shop,
a cafe-restaurant, an library with 6,000
books, a children’s workshops and a 190 seat
amphitheatre. | Το νέο Μουσείο Γουλανδρή
στο Παγκράτι είναι το όνειρο του Ιδρύματος
Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή που γίνεται
πραγματικότητα. Ο χώρος που σχεδίασε
το αρχιτεκτονικό γραφείο Βικέλα είναι
το δεύτερο σπίτι για τις συλλογές του
ιδρύματος μαζί με το μουσείο στην
Άνδρο. Στους 11 ορόφους εκτίθενται έργα
σπουδαίων Ευρωπαίων δημιουργών, όπως
Ελ Γκρέκο, Σεζάν, Βαν Γκογκ, Γκογκέν,
Μονέ, Πικάσο, Λοτρέκ, Μπρακ και Μιρό,
καθώς και Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως
Παρθένης, Μπουζιάνης, Βασιλείου,
Χατζηκυριάκος-Γκίκας και Τσαρούχης.
Επίσης λειτουργούν πωλητήριο και
café-εστιατόριο, βιβλιοθήκη τέχνης (με
6.000 τόμους), παιδικό εργαστήριο και
αμφιθέατρο 190 θέσεων. goulandris.gr

Aiming to reveal an unknown facet of Greek handicraft production (1960-1980) by displaying the
handicrafts, tapestries and handmade rugs, next to the corresponding original artworks, the Benaki
Museum has opened the exhibition in three sections: 1. Tapestries from the 1960s, 2. Production
of handmade rugs (1970-1980) and textiles produced by Greek artists in Europe, 3. Contemporary
prominent works. | Με στόχο να αποκαλύψει μια άγνωστη όψη της ελληνικής χειροτεχνικής
παραγωγής (1960-1980) και να παραθέσει ταπισερί και χειροποίητα χαλιά, δίπλα στα αντίστοιχα
ζωγραφικά έργα από τα οποία προήλθαν, εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη η έκθεση με
τίτλο «Υφάνσεις. Ζωγραφική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως σήμερα». Παρουσιάζονται
τρεις ενότητες: 1. Οι ταπισερί της δεκαετίας του 1960, 2. Η παραγωγή των χειροποίητων χαλιών
(1970-1980) και δημιουργίες στην Ευρώπη, 3. Τα νεότερα περίοπτα έργα. until 16/2

FIREWORKS ON A FINE UNIVERSE
|
5-7 Lebessi & 16 Porinou Str., +30 210
8619488, 210 8668195, elenimarneri.com

Through the radiance of jewellery, the new
generation of Greek designers is presented
with Polina Ellis, Alexia Gryllaki, Lito Fine
Jewelry, IIeana Makri, Joanna Peters, Yannis
Sergakis Adornments and Ioanna Souflia. In
the context of the exhibition the artist Ageliki
Yermakopoulou presents a video with an
imaginative digital environment. | Μέσα από
τη λάμψη των κοσμημάτων παρουσιάζεται
η νέα γενιά Ελλήνων σχεδιαστών, με τους
Polina Ellis, Alexia Gryllaki, Lito Fine Jewelry,
IIeana Makri, Joanna Peters, Yannis Sergakis
Adornments και Ioanna Souflia ανάμεσά
τους. Στα πλαίσια της έκθεσης, η εικαστικός
Αγγελική Γερμακοπούλου παρουσιάζει
μια βιντεοπροβολή ενός φανταστικού
ψηφιακού περιβάλλοντος. until 18/1/2020
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DIO HORIA
|
222 Olimpionikon & Likourgou Str., Neo
Psychiko, +30 210 6714827, diohoria.com

After Mykonos, it now lands on Athens
bringing a creative aura to the area. Maja
Djordjevic returns to Dio Horia Gallery on
the 29th of November with the exhibition
“I am A Different Person”. Inspired by her
environment, with a joyful colour palette of
oils and varnishes, her distinctive drawings,
in the manner of MsPaint, have a special
charm. | Μετά τη Μύκονο, ήρθε τώρα και
στην Αθήνα. Ο λόγος για την γκαλερί Dio
Horia που φέρνει δημιουργικό άνεμο στην
περιοχή. Η Maja Djordjevic επιστρέφει
από τις 29 Νοεμβρίου στην γκαλερί Dio
Horia με τη νέα της έκθεση “I am A
Different Person”. Παίρνοντας έμπνευση
από το περιβάλλον της, με μια χαρούμενη
χρωματική παλέτα από λάδια και βερνίκια,
τα ιδιόρρυθμα σχέδιά της, στη λογική
του προγράμματος Ms Paint, εκπέμπουν
ιδιαίτερη γοητεία.
until 20/1/2020
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D I S C OV E R I N G
S K A L KO TA S

|

Vass. Sophias Αve. & Kokkali Str.,
+30 210 7282778, megaron.gr

The events for the Year of Skalkotas,
celebrating 70 years since the composer’s
death, are peaking. The exhibition dedicated to
the composer is being organised by the Friends
of Music Society and the Lilian Voudouri
Music Library. Visitors of the Athens Concert
Hall will be immersed in the sound and music
of Skalkotas through handwritten scores,
photographs, personal letters and records.
Kορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Έτους
Σκαλκώτα, που γιορτάζεται με αφορμή τη
συμπλήρωση 70 χρόνων από το θάνατο του
συνθέτη. H αφιερωμένη στο συνθέτη έκθεση
διοργανώνεται από το Σύλλογο «Οι Φίλοι
της Μουσικής» και τη Μουσική Βιβλιοθήκη
«Λίλιαν Βουδούρη». Οι επισκέπτες του
Μεγάρου θα «βυθιστούν» μέσα από
χειρόγραφες παρτιτούρες, φωτογραφίες,
προσωπικές επιστολές και δίσκους.
until 31/1

/ BEST OF THE CITY

BACK
TO SPACES
DESIGN MATTERS WHEN IT COMES TO YOUR
EXPERIENCE OF THE CITY. | ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, TO DESIGN ΜΕΤΡΑΕΙ.

T H E N A XO S
A P O T H E C A RY

NEON RAUM
|

|

17 Leocharous Str., neonraum.com

3-5 Kolokotroni & Voulis Str.,
+30 210 7222774

This is a photography studio, as well as a
showroom where rising fashion and jewellery
designers present their collections. Here, you
can find special clothes and jewellery by Cat
Black, The Dreamer, Granny’s trip, Keno,
The Chain, Razzmatazz and Lilly O Jewellery.
You can also visit the Neon Raum Vintage
collection, as well as select independent
editions. On Sundays there are events, where
you can talk to the creators, enjoying a brunch
on the loft. | Λειτουργεί ως φωτογραφικό
στούντιο, αλλά είναι κι ένα showroom, στο
οποίο παρουσιάζουν τις συλλογές ρούχων
τους ανερχόμενοι σχεδιαστές μόδας και
κοσμημάτων. Εδώ θα βρείτε ιδιαίτερα ρούχα
και χειροποίητα κοσμήματα από τους Cat
Black, The Dreamer, Granny’s trip, Keno,
The Chain, Razzmatazz και Lilly O Jewellery.
Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφθείτε
τη Neon Raum Vintage collection και
επιλεγμένες ανεξάρτητες εκδόσεις. Τις
Κυριακές διοργανώνονται εκδηλώσεις,
όπου θα μιλήσετε με τους δημιουργούς
απολαμβάνοντας brunch στο λοφτ.

Inspired by Naxos, George Korres’ place
of origin, the newest space of the oldest
homeopathic pharmacy in Athens, is
distinguished by its aesthetics designed by
Stavros Papagiannis of the Stage Design Office
and Manos Babounis with references to the
island’s architecture. It hosts THE NAXOS
APOTHECARY product line, based on Naxos
extracts and aims at becoming a meeting
place for health scientists and researchers.
Με έμπνευση τη Νάξο, τόπο καταγωγής
του Γιώργου Κορρέ, ο νέος χώρος του
παλαιότερου ομοιοπαθητικού φαρμακείου
της Αθήνας διακρίνεται για την αισθητική
του και τον σχεδιασμό που επιμελήθηκαν
ο Σταύρος Παπαγιάννης, της Stage Design
Office, και ο Μάνος Μπαμπούνης, με
αναφορές στη αρχιτεκτονική του νησιού.
Φιλοξενεί τη σειρά προϊόντων THE NAXOS
APOTHECARY, βασισμένη σε ναξιώτικα
εκχυλίσματα, και στοχεύει να γίνει τόπος
συνάντησης επιστημόνων και ερευνητών.
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N E C TA R

|

121 Ermou Str., +30 210 3222216

The impressive liquor store Nectar and
the restaurant Helona on the first floor are
a complete gastronomic destination. The
interior with the special atmosphere, the cellar
and the cigar room and the urban verandah,
invites you in the morning for excellent coffee
from their own blend and also a varietal one,
as well as during the rest of the day with a
menu that covers all tastes and preferences, for
food and wine. The wine list is also linked to
“Oinoscent” as it’s curated by Aris Sklavenitis
and Danis Agapitos. | Η εντυπωσιακή κάβα
Νέκταρ και το εστιατόριο Χελώνα στον
1ο όροφο αποτελούν έναν ολοκληρωμένο
γευστικό προορισμό. Ο εσωτερικός χώρος
με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, το κελλάρι, το
cigar room και η urban βεράντα σας καλούν
από το πρωί για εκλεκτό καφέ από δικό
τους χαρμάνι κι έναν ακόμα μονοποικιλιακό
αλλά και όλη την υπόλοιπη μέρα για κρασί
και φαγητό. Άρωμα από “Oinoscent” έχει και
η λίστα κρασιών, υπό την επιμέλεια του Άρη
Σκλαβενίτη και του Δάνη Αγαπητού.

FORGET ME NOT
|
100 Αdrianou Str., forgetmenotathens.gr

In the house that hero Theodoros Kolokotronis stayed in Athens, in Plaka, Forget Me Not
is creating a different kind of revolution in the Greek design space, with new products
and brands, exclusives, limited edition or collectible objects from Greek designers, who
are developing the current Greek artistic identity. | Στο πρώτο σπίτι που έμεινε ο ήρωας
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Αθήνα, στην Πλάκα, το Forget Me Not δημιουργεί μια
άλλου τύπου επανάσταση στο χώρο του ελληνικού design, με νέα προϊόντα και brands,
αποκλειστικότητες, αντικείμενα σε περιορισμένη έκδοση ή συλλεκτικά, από δημιουργίες
Ελλήνων σχεδιαστών που διαμορφώνουν την τρέχουσα ελληνική εικαστική ταυτότητα.
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AL HAMMAM

MENTIS

|

|

16 Tripodon Str., +30 211 0129099,
alhammam.gr

6 Polyfimou Str., benaki.gr

The Hammam is probably the oldest
surviving bath tradition in the world.
Its popularity has not faded over time.
On the contrary, this ancient steam bath
ritual has gained enthusiastic fans in
every corner of the world. So, indulge in
that authentic Turkish bath, under the
Acropolis, with all natural organic and
traditional treatments, where beauty, wellbeing, body care and relaxation of the mind
are experienced in harmony. | Το Χαμάμ
είναι ίσως η παλαιότερη παράδοση,
όσον αφορά το λουτρό, στον κόσμο και
η δημοτικότητά του δεν έχει ξεθωριάσει
με την πάροδο του χρόνου. Αντιθέτως,
αυτό το αρχαίο τελετουργικό έχει κερδίσει
ενθουσιώδεις οπαδούς σε κάθε γωνιά
του κόσμου. Απολαύστε λοιπόν ένα
αυθεντικό ανατολίτικο λουτρό κάτω από
την Ακρόπολη, με όλες τις οργανικές και
παραδοσιακές θεραπείες, όπου η ομορφιά,
η ευεξία, η φροντίδα του σώματος και η
χαλάρωση του νου γίνονται μια εμπειρία.
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The site of the old workshop houses the
“Mentis Donation”. The donation by Spyros,
Marina, and Othon Mentis to the Benaki
Museum includes the sum total of all the
merchandise in storage and the equipment
of the MENTIS fibre manufactory, one of the
oldest in the country. | Ο χώρος της παλιάς
βιοτεχνίας στεγάζει τη «Δωρεά Μέντη».
Η δωρεά του Σπύρου, της Μαρίνας,
και του Όθωνα Μέντη στο Μουσείο
Μπενάκη περιλαμβάνει το σύνολο των
αποθηκευμένων εμπορευμάτων και τον
εξοπλισμό της νηματουργίας ΜΕΝΤΗ,
μιας από τις παλαιότερες της χώρας.

ZOUBOURLOU
|
4 Aischilou Str., zoubourlou.gr

A hostess from Istanbul opens her doors
welcoming her guests with traditional sweets
and delectable pies. On one side of the
window you can enjoy traditional recipes
and on the other, the most imaginative
French-style options. | Μια οικοδέσποινα
από την Κωνσταντινούπολη ανοίγει τις
φιλόξενες πόρτες της και υποδέχεται τους
καλεσμένους με παραδοσιακά πολίτικα
γλυκά και λαχταριστές πίτες. Από τη
μια μεριά της βιτρίνας απολαμβάνετε
παραδοσιακές συνταγές και από την άλλη
πιο ευφάνταστες με γαλλικό ύφος.
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|

6 Aminda Str., +30 210 7213720

With the exception of the speakeasy
restaurant in the basement, you can go
into Frater & Soror anytime you want
between ten in the morning and two after
midnight. Brunch is served until two noon
(Sundays until six). Afterwards the rest
of the kitchen opens, curated by Dimos
Balopoulos. One of the area’s newest
“aces”, it creates a positive presence in the
gastronomic scene. | Aν εξαιρέσετε το
speakeasy εστιατόριο του υπογείου, στο
Frater & Soror μπαίνετε όποτε θέλετε
από τις 10.00 το πρωί έως τις 2.00 μετά
τα μεσάνυχτα. Μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι
σερβίρεται brunch (τις Κυριακές μέχρι
τις 6.00) και μετά ανοίγει η υπόλοιπη
κουζίνα που την επιμελείται ο Δήμος
Μπαλόπουλος. Ένα από τα πιο πρόσφατα
«χαρτιά» της περιοχής δίνει θετικό
«παρών» στη γαστρονομική σκηνή.
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PI N K F R EU D

7 Arhelaou Str., +30 210 7227272

You just found the bar where good music
and authentic drinks create a great mood.
With elements of wood predominating,
there’s a homey ambience, welcoming you
to uplift your mood. | Μόλις βρήκατε το
μπαρ, όπου η καλή ψυχολογία περνά
από την καλή μουσική και τα αυθεντικά
ποτά. Με έντονα στοιχεία ξύλου, έχει
οικείο χαρακτήρα και σας καλωσορίζει με
ανεβαστική διάθεση.
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After visiting the new Goulandris Museum (1), head towards Hironos Street, to get to a triplet of flavour,
Mavro Provato (2), Magemenos Avlos (3) and Frater & Soror (4). Then for dessert to Ohh Boy (5) or
drinks at Trigono (6) and Musique Café (7). Then again, go towards Archelaou Street to Small 8 (8) and
Pink Freud (9). Having half circled the park, you’ll find Flamingo (10) and after that Chelsea Hotel (11).
If you haven’t eaten yet, go to Mystic (12), Colibri (13) οr Spondi (14), before the last drink at Superfly
(15). | Μετά την επίσκεψη στο νέο Μουσείο Γουλανδρή (1), κατευθυνθείτε προς την οδό Χείρωνος
για ένα «τρίπτυχο» γεύσεων, το Μαύρο Πρόβατο (2), τον Μαγεμένο Αυλό (3) και το Frater & Sorror
(4). Έπειτα για γλυκό στο Ohh Boy (5) ή για ποτό στα Τρίγωνο (6) και Musique Café (7). Μετά προς
την Αρχελάου για το Small 8 (8) και το Pink Freud (9). Kαι αφού έχετε κάνει τον μισό κύκλο γύρω
από το άλσος, θα βρείτε το Flamingo (10) και έπειτα το Chelsea Hotel (11). Αν δεν έχετε φάει ακόμη,
πηγαίντε στο Mystic (12), το Colibri (13) ή τη Σπονδή (14), πριν το τελευταίο ποτό στο Superfly (15).

|
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TAKE A NIGHT STROLL IN A CITY'S
AREA WHERE ENTERTAINMENT
TAKES CENTRAL STAGE. | ΚΑΝΤΕ
ΜΙΑ NYXTEΡΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΕ ΜΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ
ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ.

VASS. GEORGIOU AVE.

6 5

4

OU
ELA
CH
AR

THE
TOUR

/ BEST OF THE CITY

PA NAT H ENA IC
STA DI U M

|

Vass. Konstantinou Ave.,
panathenaicstadium.gr

|
The iconic illuminated Panathenaic Stadium | Το θρυλικό Παναθηναϊκό Στάδιο τη νύχτα

36

|

GEORGIOS TSICHLIS / SHUTTERSTOCK.COM

This Roman stadium was originally
constructed in the ancient times to host
the famous Panathenaic Games. In 1895,
it was partially renovated to host races for
the first Modern Olympic Games that were
held in Athens. The reconstruction was
assigned to architects Anastasios Metaxas
and Ernst Ziller. The funding was provided
by the Greek benefactor George Averoff,
whose marble statue stands at the entrance
of the stadium. | Στην αρχαιότητα αυτό το
ρωμαϊκό στάδιο χρησιμοποιούταν για την
τέλεση μέρους των Παναθηναίων. Το 1895
και προκειμένου το επόμενο έτος να γίνουν
οι προβλεπόμενοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί
Αγώνες αποφασίστηκε η μερική
αναμαρμάρωση του σταδίου. Τα σχέδια
της ανακαίνισης αυτής επιμελήθηκαν
οι Αναστάσιος Μεταξάς και Ερνέστος
Τσίλλερ. Τη χρηματοδότηση ανέλαβε να
προσφέρει ο Γεώργιος Αβέρωφ, του οποίου
ο μαρμάρινος αδριάντας βρίσκεται στην
είσοδο του σταδίου.

/ CONFESSIONS

SI M U L M EA NS
TOGETHER

FOOD
ΑΤ FIRST
SIGHT

Nikos Thomas
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“The business idea for
Simul belongs to my
partner’s family, Alexandra
Gasparinatou. It all started
four years ago, when I
was at a difficult place in
my career and I decided
to give gastronomy one
last chance. We wanted
something that had an air
of old Kolonaki – in fact, we
had in mind a restaurant in
Soho, New York, that we
liked very much. When we
saw the space on Ypsilantou,
Alexandra and I agreed to

go for it even though it was
a risk, as it is off the beaten
path. But we were “crazy”
enough to go ahead and fix
it up. The restaurant is now
beginning to show its true
dynamic. Even more so,
considering that during the
first year things were really
hard as I was exposed to
many things for the first time.
We now have many regular
customers, many business
people in the field come to
see our work and young
professionals want to work

with us. For me, the former is
a true moral victory.
One more element that has
played a significant role is
our team, which I consider
a great support system. And
this is something that fits
with the Simul philosophy”,
notes Nikos Thomas.
Regarding the team’s future
plans, he continues: “We
want to prepare a private
dining room with a separate
entrance on the first floor,
but also open a summer
restaurant outside of Athens
for the summer season, from
May to September. Besides,
Simul calms me, it is my
space. In any case, I believe
that a chef needs to leave a
legacy behind in his space,
and over time I want very
much for Simul to become a
classic restaurant.”
«H επιχειρηματική ιδέα
για το Simul ανήκει στην
οικογένεια της συντρόφου
μου, της Αλεξάνδρας
Γασπαρινάτου. Όλα
ξεκίνησαν πριν από τέσσερα
χρόνια, όταν αποφάσισα
να δώσω μια τελευταία
ευκαιρία στη γαστρονομία.
Στην επιλογή μας θέλαμε
κάτι που να θυμίζει το παλιό
Κολωνάκι –μάλιστα είχαμε
στο νου ένα εστιατόριο
στο Σόχο της Νέας Υόρκης
που μας άρεσε. Όταν
είδαμε το μαγαζί στην
Υψηλάντου, συμφωνήσαμε
με την Αλεξάνδρα να το
προχωρήσουμε κι ας ήταν
ένα ρίσκο, καθώς είναι εκτός
πιάτσας. Αλλά ήμασταν
αρκετά “τρελοί” για να το
υλοποιήσουμε. Το εστιατόριο
τώρα αρχίζει να δείχνει την
πραγματική του δυναμική,
καθώς τον πρώτο χρόνο τα
πράγματα ήταν δύσκολα,
γιατί βρέθηκα εκτεθειμένος
σε πρωτόγνωρα πράγματα.
Πλέον έχουμε πολλούς

επαναλαμβανόμενους
πελάτες, πολλοί
επιχειρηματίες του χώρου
έρχονται να δουν τη δουλειά
μας και νέοι άνθρωποι
θέλουν να δουλέψουν
μαζί μας. Για μένα αυτό το
τελευταίο είναι μια ηθική
νίκη. Επίσης, ένα σημαντικό
πράγμα που παίζει ρόλο
στην πορεία μας είναι η
ομάδα. Και αυτό είναι κάτι
που ταιριάζει στη φιλοσοφία
του Simul» τονίζει ο Νίκος
Θωμάς και συνεχίζει ως
προς τα μελλοντικά σχέδια:
«Θέλουμε να ετοιμάσουμε
στον πρώτο όροφο ένα
private dining room, αλλά
και να ανοίξουμε ένα
καλοκαιρινό μαγαζί εκτός
Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση
πιστεύω ότι ο μάγειρας
πρέπει να αφήσει έργο στο
χώρο του και θέλω πολύ το
Simul με τα χρόνια να γίνει
ένα κλασικό μαγαζί».

“It is

important
your
people
believe
in your
vision

”

S T RO N G S U I T

|
What is Simul’s strongest suit?
“That it serves its design from
the first day of operations. We
put food first, properly priced
and honest. Furthermore,
the sense of respect for the
ingredients and for our
customers has not changed
at all”. | Ποια είναι όμως τα
δυνατά χαρτιά του Simul; «Το
ότι υπηρετεί το πλάνο του από
την πρώτη μέρα λειτουργίας
του. Δίνουμε προτεραιότητα στο
φαγητό, σωστά κοστολογημένο
και τίμιο. Επιπλέον, ο σεβασμός
για την πρώτη ύλη αλλά και για
τον πελάτη δεν έχουν αλλάξει
καθόλου».
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* TAKE A GOOD LOOK AT PEOPLE AND PLACES THAT
MAKE ATHENS A CONTEMPORARY CULTURAL CENTER.
ΔΏΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΊΑ ΠΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΟΎΝ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΈΝΑ ΜΟΝΤΈΡΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ.

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 upand-coming artists through their works, and very important collaborations of eminent
cultural institutions. Follow the pioneers of modernism and let your mind wander through
retrospective exhibitions and contemporary dance performances; release your emotions from
the shackles of the unfulfilled. Besides, Christmas is the season where dreams come true.
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 σε αναδρομικές εκθέσεις και παραστάσεις
σύγχρονου χορού και θα ελευθερώσετε τα συναισθήματά σας απέναντι στο ανεκπλήρωτο.
Άλλωστε τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

|
War and Peace | Πόλεμος και Ειρήνη
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©STAVROS HABAKIS

| by Vivi Vourtsa |

WA R
A N D P E AC E
Until 26/05
Piraeus Municipal Theatre, dithepi.gr

©STAVROS HABAKIS

A hundred and fifty years after its first
edition (1869) but also 200 years after
the final date of the events in its pages
(1820), a select group of protagonists
brings Leo Tolstoy’s novel to life on
the stage, directed by Iolis Andreadis.
A dive into the passions of humanity,
a work that celebrates courage, beauty
and the bravery of the spirit. | Εκατόν
πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του
έκδοση (1869), αλλά και 200 χρόνια
από την καταληκτική ημερομηνία των
γεγονότων στις σελίδες του (1820),
ένας εκλεκτός θίασος πρωταγωνιστών
ενσαρκώνει επί σκηνής το μυθιστόρημα
του Λέοντος Τολστόι, σε σκηνοθεσία
Ιόλης Ανδρεάδη στο Δημοτικό Θέατρο
Πειραιά. Μια επίκαιρη όσο ποτέ
κατάδυση στο ανθρώπινο πάθος κι ένα
έργο που εξυμνεί τη γενναιότητα, την
ομορφιά και τη δύναμη της ψυχής.

|
Τhe transition from “darkness” to “light” on stage | Μετάβαση από το «σκοτάδι» στο «φως» επί σκηνής
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DIE FLEDERMAUS
GREEK NATIONAL OPERA
Johann Strauss junior’s Die Fledermaus is the
work with which we will celebrate the 80th
anniversary of the Greek National Opera,
since the famous operetta was the inaugural
work of the Greek National Opera. It is a work
that has been “Hellenified”, in a manner of
speaking, through its close identification with
the music-theatrical life of post-war Greece
and of the National Opera in particular.
The production that was first presented in
2014 at the Olympia Theatre, directed by
Alexandros Efklidis, transfers the action
of the work to the bourgeois living rooms
of Athens and the cabanas of the Asteras
Vouliagmenis resort, during the 60s. | Με τη
Νυχτερίδα του Γιόχαν Στράους του νεότερου
θα εορταστεί η επέτειος συμπλήρωσης 80
χρόνων λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, καθώς η διάσημη οπερέτα είναι
το πρώτο έργο με το οποίο ξεκίνησε τις
δραστηριότητές της. Είναι ένα έργο που έχει
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ANY MORE ODES

The exhibition
is under the

Until 31/1, City of Athens, cityofathens.gr

aegis of the

A international photography group exhibition, presenting 150
works by creators from Greece, the UK, Spain, Croatia, Cyprus
and Finland at the Athens Art Center. | ...Ή αλλιώς Άλλες
Ωδές. Πρόκειται για διεθνή ομαδική έκθεση φωτογραφίας,
κατά την οποία παρουσιάζονται στο Κέντρο Τεχνών Δήμου
Αθηναίων περίπου 150 έργα δημιουργών από την Ελλάδα, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο και
τη Φινλανδία, με σκοπό να φέρει κοντά τους δημιουργούς
που χρησιμοποιούν τη φωτογραφία σε όλη την Ευρώπη.

European program
TransEurope,
H έκθεση λειτουργεί
υπό την αιγίδα
του ευρωπαϊκού
προγράμματος
TransEurope.

TOP: © STEFANOS, BOTTOM: DEMETRIS KOILALOUS

«ελληνοποιηθεί» μέσα από την τόσο στενή
ταύτισή του με τη μουσικοθεατρική ζωή
της μεταπολεμικής Ελλάδας και ιδιαίτερα
με εκείνη της ΕΛΣ. Η παραγωγή που
πρωτοπαρουσιάστηκε το 2014 στο Θέατρο
Ολύμπια, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου
Ευκλείδη, μεταφέρει τη δράση του έργου στα
αστικά σαλόνια της Αθήνας και στις καμπάνες
του Αστέρα Βουλιαγμένης τη δεκαετία του ’60.

7-23/2 & 5/3, nationalopera.gr

MIDDLE: © LYNDA BENGLIS. LICENCED BY VAGA AT ARS, NY, COURTESY CHEIM & READ, NEW YORK

JA N N I S
P S YC H O P E D I S
Until 12/1, Stavros Niarchos Foundation
Cultural Center, snfcc.org

The SNFCC is staging a major retrospective
exhibition dedicated to Jannis Psychopedis,
featuring 22 groups of works that reference,
were inspired by, and engage with Greek and
foreign poets and their poetics. It includes
works of mixed techniques and media, as well
as a large series of drawings, watercolours
and oil paintings portraying poets. | Το
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει στην Εθνική
Βιβλιοθήκη μια μεγάλη αναδρομική έκθεση
του Γιάννη Ψυχοπαίδη, με 22 ενότητες που
αναφέρονται, εμπνέονται και συνομιλούν
με Έλληνες και ξένους ποιητές και τον
ποιητικό τους λόγο. Περιλαμβάνει έργα
διαφόρων τεχνικών, όπως χαρακτικά,
ακουαρέλες, ελαιογραφίες, καθώς και μια
σειρά από πορτρέτα των ποιητών.

IN THE REALM OF SENSES
22/11/19-15/3/20, Museum of Cycladic Art, Stathatos Mansion, cycladic.gr

Cultural & Development Organisation Neon presents Lynda Benglis and her exhibition, curated
by writer, critic and art historian, Dr. David Anfam. It explores the whole of the distinctive and
multi-faceted work of Benglis during the last 50 years, from 1969 to the present. 36 sculptures are
presented, amounting to a retrospective of the artist’s different images, ideas and methods. | Ο
Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ παρουσιάζει τη Lynda Benglis και την έκθεσή
της, που επιμελείται ο συγγραφέας, κριτικός και ιστορικός τέχνης David Anfam. Εξερευνά το
σύνολο της ιδιαίτερης και πολύπλευρης παραγωγής της Benglis στη διάρκεια των τελευταίων
50 χρόνων, από το 1969 έως σήμερα. Παρουσιάζονται 36 γλυπτικά έργα που απαρτίζουν μια
αναδρομή στις διαφορετικές εικόνες, ιδέες και μεθόδους της καλλιτέχνιδος.

C H R I S T I A N Z E RVO S & C A H I E R S D’A RT
12/12/2019-1/3/2020, Benaki Museum, benaki.org

The publisher and critic of Greek origin Christian Zervos, founder of the avant-garde journal
Cahiers d’art (1926-1960), is responsible for linking Greece with the elite of modernism. The
exhibition dedicated to him presents 60 rare and unique works of modern art. | O ελληνικής
καταγωγής εκδότης και κριτικός Christian Zervos, ιδρυτής του πρωτοποριακού περιοδικού
Cahiers d’art (1926-1960), ευθύνεται για τη σύνδεση της Ελλάδας με την αφρόκρεμα του
μοντερνισμού. Η αφιερωμένη σε αυτόν έκθεση παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
60 σπάνια και μοναδικά έργα μοντέρνας τέχνης.
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S WA N L A K E

Konstantinos Rigos, in his first
choreography after assuming the
directorship of the Greek National
Opera Ballet, created a new reading
of Swan Lake, in which excerpts from
Petipa/Ivanov’s classical choreography
engage in a dialogue with his own
new choreography. | Ο Κωνσταντίνος
Ρήγος, στην πρώτη του χορογραφία
μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του ως διευθυντής μπαλέτου της
ΕΛΣ, δημιούργησε μια νέα ανάγνωση
της Λίμνης των Κύκνων, στην
οποία αποσπάσματα της κλασικής
χορογραφίας των Πετιπά/Ιβάνοφ
«συνομιλούν» με τη δική του νέα
χορογραφία.

|
The landscape is that of a dried lake | Το σκηνικό απεικονίζει μια αποξηραμένη λίμνη
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22, 24, 26, 27, 29, 31/12/19,
National Opera, Stavros Niarchos Hall,
nationalopera.gr

The Νew Ηouse
NOSTALGIA

Until 9/2, National Theatre of Greece, n-t.gr

VLADIMIR ASHKENAZY

January-April 2020, Frissiras
Museum, frissirasmuseum.com

For the first time, the National Theatre of Greece is staging Carlo
Goldoni’s timeless comedy, directed by Yannis Skourletis. | Για πρώτη
φορά ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο η επίκαιρη κωμωδία του Κάρλο
Γκολντόνι, Το Καινούργιο Σπίτι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη.

28/3, The Athens Concert Hall,
megaron.gr

TOP:LEFT: ©PATROKLOS SKAFIDAS, TOP RIGHT: MARIA GRAMMATIKOU PHOTOGRAPHY, BOTTOM ; NICHOLAS MASTORAS

Celebrating its 20th anniversary,
the Frissiras Museum is organising
a series of retrospective exhibitions
in 2020, beginning with the 80s,
with the exhibition “Nostalgia”.
Visitors will see 54 of the first Greek
artists of the collection, with works
that were first presented before the
creation of the museum.
Γιορτάζοντας είκοσι χρόνια
λειτουργίας, το Μουσείο Φρυσίρα
διοργανώνει μια σειρά επετειακών
εκθέσεων για το 2020, ξεκινώντας
αναδρομικά από τη δεκαετία του
1980 με την έκθεση «Νοσταλγία».
Oι επισκέπτες θα δουν 54
από τους πρώτους Έλληνες
καλλιτέχνες της συλλογής,
με έργα που παρουσιάστηκαν
για πρώτη φορά πριν από τη
δημιουργία του μουσείου.

THE NEW HOUSE

VLADIMIR ASHKENAZY

THE PHANTOM
OF THE OPERA
1-9/2, Sports Hall of Galatsi,
christmastheater.gr

ΜΟBY DICK
28/2-29/3, Pallas Theater, a-th.gr

Onassis Culture, in collaboration
with Theatrikes Skines, present
one of the greatest works of
world literature made into a
musical performance, in a libretto
and composition by Dimitris
Papadimitriou and directed by
Giannis Kakleas. A spectacular
musical adventure, takes on a
theatrical form with holograms,
3D graphics and choreographies.
Το Onassis Culture σε συνεργασία
με τις Θεατρικές Σκηνές
παρουσιάζουν στο Θέατρο
Παλλάς ένα σπουδαίο έργο της
παγκόσμιας λογοτεχνίας σε μορφή
μιούζικαλ (λιμπρέτο και μουσική
σύνθεση) από τον Δημήτρη
Παπαδημητρίου, σε σκηνοθεσία
Γιάννη Κακλέα. Μια συγκλονιστική
μουσική περιπέτεια παίρνει
θεατρική μορφή με ολογράμματα,
3D graphics και χορογραφίες.

A great pianist and conductor,
Vladimir Ashkenazy has been
worthy of his fame from as an
accomplished international
conductor. Οn 28/3, he conducts
the Athens State Orchestra in
works by Beethoven and Dvorak.
Σπουδαίος πιανίστας και
μαέστρος, ο Βλαντιμίρ Ασκενάζι
έχει κερδίσει επάξια τη φήμη
του ως καταξιωμένος μαέστρος
παγκοσμίως. Στις 28/3 διευθύνει
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
στο Μέγαρο σε έργα των
Μπετόβεν και Ντβόρζακ.

NOSTALGIA

MOBY DICK

PHANTOM OF THE OPERA

Andrew LIoyd Webber’s
famous musical, with 12,000
shows at Her Majesty’s Theatre
in London and appearances
in 165 cities, is coming to
Greece at the Christmas
Theatre in February 2020. Its
the romantic and magnificent
work by Lloyd Webber, the
tender love story between
Christine and the mysterious
“Phantom of the Paris Opera”.
Το διάσημο μιούζικαλ του
Andrew LIoyd Webber, με
12.000 παραστάσεις στο
Her Majesty’s Theatre του
Λονδίνου και παρουσιάσεις
σε 165 πόλεις, έρχεται και
στην Ελλάδα, στο Christmas
Theater, το Φεβρουάριο
του 2020. Πρόκειται για το
ρομαντικό και επιβλητικό
έργο του Lloyd Webber, την
τρυφερή ιστορία αγάπης
μεταξύ της Κριστίν και του
μυστηριώδους «Φαντάσματος
της Όπερας των Παρισίων».
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THE SONG OF LIFE
Speaking of Wozzeck, what are
the challenges of this role?
It is a work that is very
tough and very tender at
the same time. This is a role
that unravels and reveals the
difficulty of divergent thinking.
Wozzeck moves from divine
forgiveness to unpitying human
punishment without being able
to process the absurd violence
of power, and of others. The
challenge lies in being able to
open yourself up and withdraw
to such an extent so that the
vocal and theatrical demands of
the role do not wear you out, as
they can be very extreme.
Do a good voice and strong
acting skills suffice to become
an acclaimed baritone?
Of course not! There are many
acclaimed singers without a
good voices but with strong
acting talents, as well as
exceptional voices with weaker
acting abilities. What make

46

|

someone a much-admired
singer are not his natural talents,
but how he manages them and
what he can offer through them.
Great singers are made of much
more than just singing and
acting.
What would you like to
perform, beyond the opera
realm?
It is with great pleasure that I
would sing French songs by
Yves Montand, Aznavour,
Brassens, or Italian songs
from the 1960s, or songs
from musicals, or rebetika, or
arhontorebetika, or traditional
music or Byzantine music, and
so on and so forth! One life is
not enough!
Μιλώντας για τον Βότσεκ, ποιες
είναι οι προκλήσεις του ρόλου;
Είναι ένα έργο πολύ σκληρό
και ταυτόχρονα πολύ
τρυφερό. Είναι ένας ρόλος που
ξετυλίγει και αποκαλύπτει τη
δυσκολία της διαφορετικής

σκέψης. Ο Βότσεκ κινείται
από τη θεϊκή συγχώρεση
στην αμείλικτη ανθρώπινη
τιμωρία, μη μπορώντας να
διαχειριστεί το παράλογο της
βίας της εξουσίας και των
άλλων. Η πρόκληση είναι να
καταφέρεις να ανοίξεις τον
εαυτό σου και να αποσυρθείς
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μη σε
καταβάλουν οι ερμηνευτικές
και φωνητικές απαιτήσεις του
ρόλου, που φτάνουν σε πολύ
ακραίες συμπεριφορές.
Αρκεί μια καλή φωνή και
μια σθεναρή υποκριτική για
να γίνει κανείς βαρύτονος
αξιώσεων;
Φυσικά και όχι! Υπάρχουν
τραγουδιστές αξιώσεων
χωρίς καλή φωνή αλλά με
σθεναρή υποκριτική, όπως
επίσης και με εξαιρετική φωνή
αλλά αδύναμη υποκριτική.
Αυτό που κάνει κάποιον
τραγουδιστή αξιώσεων δεν
είναι τα φυσικά του προσόντα,
αλλά το πώς τα διαχειρίζεται
και το τι προτείνει με αυτά. Ο
μεγάλος τραγουδιστής είναι
κάτι πολύ περισσότερο από
φωνή ή υποκριτική.
Τι θα θέλατε να ερμηνεύσετε
εκτός λυρικού ρεπερτορίου;
Με μεγάλη χαρά θα
τραγουδούσα γαλλικά
τραγούδια των Yves Montand,
Aznavour, Brassens ή
ιταλικά τραγούδια του ’60
ή μιούζικαλ ή ρεμπέτικα,
αρχοντορεμπέτικα, δημοτικά,
βυζαντινή μουσική και πάει
λέγοντας! Δεν φτάνει μια ζωή

για το τραγούδι!
What do you consider to be the
most overrated virtue?
Modesty, when it hides the ruse
of arrogance.
Four words that describe you.
A person who tries.
What personal characteristic of
yours would you change?
My indecision and hesitation.
What do you most despise?
Violence of any kind.
What do you consider
the ultimate degree of
unhappiness?
Weakness in communicating
with others.
What is the best advice you
have been given?
Do not try to do or show
something different or more
than what you are.
Who are your favourite
authors?
During this time, Christos
Yannaras, even though he is not
a writer. I have also connected
with Kazantzakis, Dostoyevsky,
Isabel Allende, and many others.
The biggest myth about
celebrity?
I do not know about celebrity,
so I am not aware of its myths.
Absolute happiness is...
Sharing life with the person that
you love.
What is your favourite motto?
Allow me to mention two:
“Love thy neighbour as
yourself” and “Try then see”.
Ποια θεωρείτε την πιο
υπερεκτιμημένη αρετή;
Τη σεμνότητα, όταν κρύβει την

MR CHRISTOYANNOPOULOS USES IN HIS INTERNATIONAL COLLABORATIONS THE NAME TASSIS CHRISTOYANNIS

GREEK NATIONAL OPERA'S BARITONE TASSIS CHRISTOYANNOPOULOS, DE PROFUNDIS.
O ΒΑΡΎΤΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΛΥΡΙΚΉΣ ΣΚΗΝΉΣ ΤΆΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ DE PROFUNDIS.
| by Ira Sinigalia |
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I do not
“
know about
celebrity,
so I am not
aware of
its myths

„

Tassis Christoyannopoulos

παγίδα της έπαρσης.
Τέσσερις λέξεις που σας
περιγράφουν.
Ένας άνθρωπος που
προσπαθεί.
Ποιο στοιχείο σας θα αλλάζατε;
Την αναποφασιστικότητα, τη
διστακτικότητα.
Τι απεχθάνεστε περισσότερο;
Τη βία κάθε είδους.
Ποιον θεωρείτε ως έσχατο
βαθμό δυστυχίας;
Την αδυναμία επικοινωνίας με
τους άλλους.
Ποια είναι η καλύτερη
συμβουλή που σας έχουν δώσει;
Να μην προσπαθείς να κάνεις
ή να δείξεις κάτι διαφορετικό ή
κάτι πιο πολύ από ό,τι είσαι.
Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας
συγγραφείς;
Τη συγκεκριμένη περίοδο ο
Χρήστος Γιανναράς, παρότι
δεν είναι συγγραφέας.
Έχω σχετιστεί επίσης με
τον Καζαντζάκη, με τον
Ντοστογιέφσκι, με την
Ιζαμπέλ Αλιέντε, αλλά και
με πάμπολλους άλλους που
έχουν αγαπηθεί.
Ο μεγαλύτερος μύθος για τη
διασημότητα;
Δεν γνωρίζω τη διασημότητα,
άρα δεν ξέρω τους μύθους της.
Απόλυτη ευτυχία είναι...
Να μοιράζεσαι τη ζωή με τον
άνθρωπο που αγαπάς.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας
απόφθεγμα;
Επιτρέψτε μου δύο φράσεις:
«Αγάπα τον πλησίον σου ως
εαυτόν» και «Κάνοντας και
βλέποντας».
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Earrings in white
gold with diamond
Σκουλαρίκια
από λευκόχρυσο
με διαμάντια
DANELIAN

THE
CHIC WAY
OF LIFE
ELEGANT CHOICES MAKE SOPHISTICATED
PRESENTS. | ΟΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΔΩΡΑ ΜΕ ΑΠΟΨΗ.

| by Vivi Vourtsa |
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IT’S THE JOURNEY THAT MATTERS
2019/20 CRUISE COLLECTION HAS SOUGHT TO RECREATE THE GLAMOUR AND EXCITEMENT OF LEAVING THE CITY. / H CRUISE 2019/20
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ CHANEL ΖΩΝΤΑΝΕΎΕΙ ΤΗ ΛΆΜΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΔΡΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΌΛΗ.

Dedicated to the women planning
their own great escape, the Cruise
Collection 2019/20 embraced the spirit
of travel, specifically the bygone era
of romantic train sojourns. The nave
of Grand Palais has been transformed
into a Beaux-Arts style Parisian train
station for the first collection by
Karl Lagerfeld’s successor, Virginie
Viard. The setting of a train station
was symbolic. Aiming to forge a
continuous journey, there was ample
use of Chanel's signatures, from the use
of tweed, chains, and quilted leather
as Chanel woman has a world to see.
Alongside the iconic black, ecru and
white, a brilliant palette of pink, green,
blue, and fuchsia, clashes with mocha
browns, and navy blues. And pastel
hues blend with one another, like a
landscape blurred by the speed of a
train. Αt the same time, jackets and
wide trousers with double buttons in
gabardine or in waxed cotton draw
inspiration from workmen's uniforms
and became symbols of comfort and
functionality.
Emblematic of a line that liberates
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gestures as much as the allure, the
CHANEL tweed jacket imposes its
timeless presence: with two, four or six
pockets, with or without a collar, the
shoulders soft and rounded, or, on the
contrary, square and responsive, belted
with a chain interlaced with leather, it
focuses on the waist or offers a straighter
line. Beneath the jackets, chiffon vests
are embroidered with flowers, bandeau
tops in poplin are fastened with bows
-an ongoing theme of the collectionover the chest, bustiers shimmer with
sparkling flowers. With this collection,
Virginie Viard continues the story of
CHANEL and travel by delivering her
own fresh, delicate vision. Following in
the tradition of Gabrielle Chanel and
Karl Lagerfeld, she shapes a look where
sophistication is built on the purity
and exactitude of detail in an overall
pretty and feminine collection. Made
by a woman for women.
Αφιερωμένη στις γυναίκες που
σχεδιάζουν τη δική τους μεγάλη
απόδραση, η επίδειξη αγκάλιασε το
ταξιδιάρικο πνεύμα και ειδικά εκείνο
που αναδυόταν από τα ρομαντικά

ταξίδια με το τρένο. Κι έτσι το Γκραν
Παλέ μεταμορφώθηκε σε έναν
Παρισινό σιδηροδρομικό σταθμό
διανθισμένο με στοιχεία της Μπελ
Επόκ έτοιμο να αποβιβάσει την
πρώτη συλλογή της διαδόχου του
Καρλ Λάγκερφελντ, της Βιρζινί
Βιάρντ. Σίγουρα το σκηνικό του
τρένου έχει συμβολισμούς. Σε μια
απρόσκοπτη διαδρομή, η χρήση
των συμβόλων της Chanel ήταν
εκεί, από το τουίντ, τις αλυσίδες, το
καπιτονέ δέρμα, γιατί η γυναίκα της
Chanel έχει έναν ολόκληρο κόσμο
να ταξιδέψει. Και πολλά χρώματα
να διαλέξει: εκτός από το εικονικό
μαύρο, το εκρού και το λευκό, μια
φωτεινή παλέτα από ροζ, πράσινο,
μπλε, φούξια αντιπαρατίθεται με
το καφέ της μόκας και το ναυτικό
μπλε. Tα παστέλ αναμιγνύονται και
μεταμορφώνονται στα θολά τοπία ενός
τρένου που τρέχει με ταχύτητα. Tην
ίδια στιγμή, οι ζακέτες και τα φαρδιά
παντελόνια με διπλά κουμπιά είτε σε
καμπαρτίνα είτε κερωμένο βαμβάκι,
έχουν την έμπνευσή τους από τις
φόρμες των εργατών και γίνονται

σύμβολα άνεσης και λειτουργικότητας.
Εμβληματικό για τη δύναμή του να
απελευθερώνει τις κινήσεις αλλά και
τη θελκτικότητα, το τουίντ τζάκετ της
Chanel επιβάλλεται με τη διαχρονική
του παρουσία. Με δύο, τέσσερις ή
έξι τσέπες, με ή χωρίς γιακά, τους
ώμους απαλούς και στρογγυλεμένους
ή αντίθετα τετράγωνους άλλοτε
εστιάζει στη μέση και άλλοτε δίνει
μια πιο ευθύγραμμη λογική. Κάτω
από τις ζακέτες, γιλέκα από σιφόν
στολίζονται με λουλούδια, τοπ μπαντό
από ποπλίνα δένονται με φιόγκους –
ένα συνεχόμενο θέμα της συλλογήςπάνω από το στήθος, ενώ οι κορσέδες
λάμπουν με αστραφτερά άνθη.
Με αυτή τη συλλογή η Βιρζινί Βιάρντ
συνεχίζει την ιστορία της Chanel και σε
αυτό το ταξίδι προσθέτει το δικό της
νέο και ευαίσθητο άγγιγμα. Πατώντας
στις παραδόσεις της Γκαμπριέλ Σανέλ
και του Καρλ Λάγκερφελντ προτείνει
δημιουργίες όπου η φινέτσα χτίζεται
με την καθαρότητα και την ακρίβεια
της λεπτομέρειας σε μία όμορφη και
θηλυκή συλλογή. Φτιαγμένη από μία
γυναίκα για τις γυναίκες.

“The most

courageous
act is still
to think for
yourself.
Aloud”

White and black boots
in crumpled leather
and patent leather
| Mαύρες-άσπρες
μπότες από δέρμα και
λουστρίνι CHANEL.

GABRIELLE CHANEL

Black belt in suede and
leather/ Μαύρη ζώνη
από σουέντ και δέρμα
CHANEL

The CHANEL 19 waist
bag in mauve quilted
jersey. | Tσάντα μέσης
CHANEL 19 σε μώβ
καπιτονέ ζέρσεϊ,
CHANEL.

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
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FAVO U R I T E
PICK S
|
1. Eyewear Spring/Summer 2020,
CHANEL | Γυαλιά ηλίου από τη συλλογή
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020, CHANEL
2. The Louvre΄s Pyramide, Paris
Η Πυραμίδα του Λούβρου στο Παρίσι
3. Ripple chair by Ron Arad for Moroso
H καρέκλα Ripple του Ρον Άραντ για
τη Μoroso
4. Βook: Naguib Mahfouz, Sugar
Streets | Το βιβλίο του Ναγκίμπ
Μαχφούζ, Οι δρόμοι του Νείλου
5. Transparent Shimmering Gel /
Διαφανές gel για λάμψη, Le Gel Paillete,
Noir et Blanc de Chanel, CHANEL
6. Perfumes / Αρώματα: Les Eaux de
Chanel, Paris-Deauville, Paris-Biarritz,
Paris-Venise, CHANEL
7. Music: The album Drones by Muse
Moυσική: το άλμπουμ Drones των Muse
8. Lipstick / Κραγιόν: Rouge Allure
Velvet, Rose Nocturne, Noir et Blanc de
Chanel, CHANEL
9. Jumpsuit Abby, ERES / Φόρμα
Abby, Eres
10. Nupie sandals / Σανδάλια Nupie

“The sort

Karmela Anastasiou
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black dress,
a tweed
jacket and
my jeans
are always
on my
wardrobe”

ALLURE
ZONE

1

2

KARMELA ANASTASIOU, THE OWNER OF KARMA PR &
COMMUNICATION AND PR MANAGER OF CHANEL & ERES,
ON A BEAUTY AND ELEGANCE CHAT.
Η ΚΑΡΜΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΉΤΡΙΑ ΤΗΣ KARMA PR &
COMMUNICATION ΚΑΙ PR MANAGER ΤΩΝ ΟΊΚΩΝ CHANEL
& ERES, ΣΕ ΈΝΑ SCANNING ΟΜΟΡΦΙΆΣ ΚΑΙ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑΣ.
4

| by Ira Sinigalia
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What does elegance mean to you?
A phrase by Gabrielle Chanel
which finds me in total agreement:
‘Elegance is when the inside is as
beautiful as the outside’.
What is not missing from your
wardrobe?
The short black dress, a tweed
jacket and my jeans.
What does a historic fashion firm
like Chanel represent more broadly?
The unique savoir-faire, the leisure,
the femininity, what we call the
CHANEL allure.
A stylistic blunder that you see
around you.
People who adopt any style,
without knowing who they are and
if their particular image is the one
that really represents them.
Do you take a lot of time to think
about how you’ll dress the next day?
I’m so organised, that I think
how I’ll dress the next day on the
night before. The weekends are an
exception, when I refuse to have
any program or order!
Τι σημαίνει κομψότητα για εσάς;
Μια φράση της Gabrielle Chanel,
η οποία με βρίσκει απόλυτα
σύμφωνη: «Κομψότητα είναι όταν
το εσωτερικό είναι τόσο όμορφο
όσο και το εξωτερικό».
Τι δεν λείπει από την
γκαρνταρόμπα σας;
Το μικρό μαύρο φόρεμα, ένα tweed
σακάκι και τα τζιν μου.
Τι εκπροσωπεί ευρύτερα ένας
ιστορικός οίκος μόδας, όπως η
Chanel;
Το μοναδικό savoir-faire, την
άνεση, τη θηλυκότητα, αυτό που
ονομάζουμε allure της CHANEL.
Ένα στυλιστικό ατόπημα που
βλέπετε γύρω σας;

Ανθρώπους να υιοθετούν
οποιοδήποτε στυλ, χωρίς να
ξέρουν ποιοι είναι και αν η
συγκεκριμένη εικόνα τους
είναι αυτή που θέλουν στην
πραγματικότητα να τους
αντιπροσωπεύει.
Σκέφτεστε αρκετή ώρα πώς θα
ντυθείτε την επόμενη μέρα;
Είμαι τόσο οργανωτική, που
σκέφτομαι πάντα απoβραδίς
πώς θα ντυθώ την επόμενη
μέρα. Εξαίρεση αποτελούν τα
Σαββατοκύριακα, όπου αρνούμαι
να έχω πρόγραμμα και οργάνωση!

9
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...PHILIP KHOURY, OWNER OF THE FORGET ME NOT CONCEPT
STORE, LINKS USABILITY AND AESTHETIC IN HIS FAVORITE ITEMS.
O ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΟΥΡΙ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ FORGET ME NOT, ΣΥΝΔΕΕΙ
ΤΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ.

T H E FAVO R I T E P I C K S
|

“Good design
is honest
”

1. Μοvie: "The birds", Alfred Hitchock | Ταινία: «Τα πουλιά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ
2. Bag: Leather back pack, Paul Smith | Σακίδιο Paul Smith
3. Fritz Kok's futuristic photographs | Φουτουριστικές φωτογραφίες του Fritz Kok
4. D esign: La Chaise, Charles & Ray Eames (1948)
5. Fashion Designer: Iris van Herpen | Σχεδιάστρια μόδας: Iris van Herpen
6. Architecture: The Palacio da Alvorada by Oscar Niemeyer (1957, Brazil)
Tο Palacio da Alvorada στη Βραζιλία, έργο του Όσκαρ Νιεμάιερ (1957)
7. The Citroen DS car (1955) | Το μοντέλο DS της CItroen (Βάτραχος, 1955)
8. Αrt: Alexander Calder's sculptures | Τέχνη: Τα γλυπτά του Alexander Calder
9. Marc Newson's nikel surfboard | Η νίκελ σανίδα σερφ του Marc Newson

3
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Philip Khouri
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/ THE BOOK THIEF
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ΝΑΤURE AND TALES
The creations of Lotus
Arts de Vivre take
inspiration from the nature
and the Asian culture.
Οι δημιουργίες του οίκου
εμπνέονται από τη φύση και
την ασιατική κουλτούρα.

WONDER CREATURES

PHOTOS: © YURIKO TAKAGI

A COFFEE TABLE BOOK DEDICATED TO THE THAI JEWΕLRY HOUSE LOTUS ARTS DE VIVRE, CONTAINING MANY ARRESTING
IMAGES. | ΈΝΑ ΒΙΒΛΊΟ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΟ ΣΤΟΝ ΤΑΪΛΑΝΔΈΖΙΚΟ ΟΊΚΟ LOTUS ARTS DE VIVRE, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΠΟΛΛΈΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΈΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ. | published by Assouline

The book is a description of the
phantasmagorical yet nature
inspired world of Thai jewelry
house Lotus Arts de Vivre
founded by the couple Helen and
Rolf von Bueren. Turning the
pages of Unexpected Creations
it ensures a unique experience
boosted by the striking original
photography of Yuriko Takagi
who captivated finely wrought
bracelets, necklaces, and rings
with magnificent details.
Seamlessly melding precious
metals and jewels with organic
materials such as ebony, seeds,
nuts, seashells, bamboo, scarab

wings, and ostrich eggs, these
pieces bring to life mythical
beasts and ancient tales. Through
its well-regarded SUPPORT
Foundation, Lotus artisans have
become experts in original arts
such as weaving, basketry and
enamelling. Author Victoria
Gomelsky -a jewelry editorcaptures the history of the
Von Bueren family and their
prolific approach to design
and the culture that surrounds
them. | Το βιβλίο περιγράφει
τον φαντασμαγορικό,
εμπνευσμένο από τη φύση,
κόσμο του ταϊλανδέζικου

οίκου κοσμημάτων Lotus Arts
de Vivre, ο οποίος ιδρύθηκε
από το ζεύγος Helen και Rolf
von Bueren. Ξεφυλλίζοντας
τις σελίδες του Unexpected
Creations αποκτάτε μια
μοναδική εμπειρία, η
οποία ενισχύεται από την
εντυπωσιακή φωτογραφία της
Yuriko Takagi, που αιχμαλωτίζει
τα επεξεργασμένα βραχιόλια,
περιδέραια και δαχτυλίδια
με υπέροχες λεπτομέρειες
και τέλειο φινίρισμα. Το
άριστο δέσιμο των πολύτιμων
μετάλλων και κοσμημάτων με
οργανικά υλικά, όπως έβενος,

σπόροι, καρύδια, κοχύλια,
μπαμπού, φτερά σκαραβαίου
και αβγά στρουθοκάμηλου,
θυμίζουν μυθικά ζώα και
αρχαίες ιστορίες. Μέσα από
το έγκριτο ίδρυμα SUPPORT,
οι τεχνίτες της Lotus έχουν
γίνει ειδικοί σε παραδοσιακές
τέχνες, όπως η ύφανση, η
καλαθοπλεκτική και το σμάλτο.
Όσο για τη συγγραφέα, τη
Victoria Gomelsky, ζωντανεύει
την ιστορία της οικογένειας
Von Bueren και τον τρόπο που
προσεγγίζει το σχεδιασμό και
τον πολιτισμό, στον οποίο ζουν
και δημιουργούν.
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White dress | Άσπρο
φόρεμα JOHN P

Brass necklace with rose gold plating | Kολιέ από
ορείχαλκο με ροζ επιχρύσωση 18FRYNIHOU

ΕLEGANT TUNES
IT'S TIME TO FOLLOW THE RHYTHM OF ELABORATE JEWELS, INSPIRED
DESIGNS AND OBJECTS THAT MAKE EVERY SEASON REALLY SPECIAL!
ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΚΟΣΜΉΜΑΤΩΝ,
ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΩΝ ΣΧΈΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΨΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ
ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ!

Dog book end | Στήριγμα βιβλίων
ANDREAS KRITIKOS

Eaarrings in white gold with diamonds / Σκουλαρίκια από
λευκόχρυσο με διαμάντια DANELIAN

Pure Freshness blend of organic herbs
Μείγμα βιολογικών βοτάνων ANASSA ORGANICS

Wooden busts | Ξύλινες προτομές,
Couture Eyeliner YSL, HONDOS CENTER
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CHORA ART HOME & DESIGN

The CHANEL 19
bag in blue quilted
shiny leather
Τσάντα CHANEL 19
σε μπλε καπιτονέ
δέρμα CHANEL,
LINEA PIU

Gold bracelet | Χρυσό βραχιόλι
GEORGE’S JEWELLERY

Brass earrings with gold plating / Σκουλαρίκια
από ορείχαλκο με επιχρύσωση 18FRYNIHOU

Red and black pump in patent leather | Mπαρέτα σε μαύρο

Love Athens scented pebble | Αρωματική

και άσπρο λουστρίνι CΗΑΝΕl, LINEA PIU

πέτρα Attiki Keramiki, FORGETMENOT

Bottle opener | Ανοιχτήρι
μπουκαλιού ANDREAS
KRITIKOS

Bronze horses | Μπρούντζινα άλογα,
Plaka dinner plate | Πιάτο Attiki Keramiki, FORGETMENOT

CHORA ART HOME & DESIGN

Supreme Balm
Cleanser, La Prairie,
HONDOS CENTER
Dress | Φόρεμα
JOHN P

Gold ring | Χρυσό δαχτυλίδι
GEORGE’S JEWELLERY
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J UJ U BA R &
R E S TAU R A N T

|

2 Vassileos Alexandrou Ave., +30 210
7207000, Divani Caravel Hotel

The high-end restaurant of the Divani
Caravel, is inspired by Federico Fellini’s
iconic film “8 1/2” bringing surrealism
to the decor and an atmosphere of
enchantment. With attention to detail,
the menu features offerings that create
an exciting gastronomic journey, with
classic flavours approached through
modern creations. | Το υψηλής
αισθητικής εστιατόριο στο Divani
Caravel εμπνέεται από την ταινία «8 ½»
του Φεντερίκο Φελίνι, προσδίδοντας
σουρεαλισμό στη διακόσμηση και
κάτι «μαγικό» στην ατμόσφαιρα.
Προσεγμένα μέχρι την τελευταία
λεπτομέρεια, τα πιάτα αποτελούν ένα
συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι σε
κλασικές γεύσεις μέσα από σύγχρονες
δημιουργίες.
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TΑSTE
THE
CITY
ΤHESE 15 SPOTS PROVE THAT YOU CAN'T
GET ENOUGH OF ATHENS. | ΟΙ 15 ΓΕΥΣΤΙΚΈΣ
ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΌΤΙ ΔΕΝ
ΧΟΡΤΑΊΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ.

| by Vivi Vourtsa |
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TWISTED
TASTES
INDULGE IN THEIR STRONG CHARACTER AND IMPRESSIVE MENUS

M ISI F U

PHI BETA KAPPA

|

|

1 Davaki Str., +30 210 6717600

6 Aminta Str., +30 210 7213720

There is a fresh breeze of change at the
enchanting Misifu in Paleo Psychiko
which appears radically altered, with the
George Iakovidis as the new chef, giving
a new dimension to the all-day restaurant
identity. What will you expect? The Italian
cuisine in selected dishes, as authentic as
a caprese salad, familiar as an orzo with
beef cheeks argout and subversive as a
sea bass with lemon-fennel sauce. Every
recipe is seen from a modern point of
view. | Αλλαγή πλεύσης και διακόσμησης
για το Misifu στο Παλαιό Ψυχικό, που
έρχεται ριζικά αλλαγμένο και με νέο
σεφ, τον Γιώργο Ιακωβίδη, ο οποίος δίνει
ουσιαστική διάσταση στην ταυτότητα
του all day εστιατορίου. Τι να περιμένετε;
Την ιταλική κουζίνα σε επιλεγμένα πιάτα,
αυθεντικά όσο μια ποιοτική σαλάτα
caprese, οικεία όσο ένα κριθαρότο με
μοσχαρίσια μάγουλα, ανατρεπτικά όσο
ένα λαβράκι φρικασέ με σάλτσα από
λεμόνι και μάραθο. Κάθε συνταγή έρχεται
μέσα από τη σύγχρονη εκδοχή της.

Initials for “Food Life’s Master” in Greek.
In the basement of Frater & Soror, in
Proskopon Square in Pagrati, is the city’s
first speakeasy restaurant, initiating us
into a combination of comfort food and
fine dining. It’s orchestrated by the awardwinning chef Demosthenes Balopoulos.
Ή αλλιώς Φαγητό Βίου Κυβερνήτης. Στο
υπόγειο του Frater & Soror στην Πλατεία
Προσκόπων στο Παγκράτι βρήκε τη θέση
του το πρώτο speakeasy εστιατόριο της
πόλης, που μας μυεί σε έναν γευστικό
συνδυασμό comfort food και fine dining.
Το αποτέλεσμα επιμελείται ο βραβευμένος
σεφ Δημοσθένης Μπαλόπουλος σε έναν
βιομηχανικής αισθητικής χώρo.
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SEVEN FOOD SINS
|
1 Filomousou Etairias Sq., +30 210 7011108

Change of leadership in the kitchen of the
most famous gastropub. Demos Samourakis
has taken the reins and has created a menu
that dares the contrasts and balances them
with dishes that having the ideal tension in
flavour and aromas. He manages to bring us
back to Plaka to try his new offers.
Αλλαγή στο τιμόνι της κουζίνας της
γνωστής πλέον gastropub. O Δήμος
Σαμουράκης πήρε τα ηνία κι έφερε ένα
μενού που τολμάει τις αντιθέσεις και τις
ισορροπεί σε πιάτα με ιδανική ένταση
σε γεύση και αρώματα. Καταφέρνει έτσι
να μας φέρει πάλι στην Πλάκα και να
δοκιμάσουμε τις νέες του προτάσεις.

PR I V I LEGE

|

6 Voutadon & Iera Odos Str, +30 211 7707570

Its revival is in its favourite field, where
it has already triumphed, but also in
the field of flavours. So, come with a
desire for a dance experience, but also
for a gourmet one. Nikos Thomas has
prepared pan-Asian offers in a menu
that celebrates fish but also prime
beef cuts. Two experiences in one
space. Who’s the mastermind? Vasilis
Tsilichristos. | H αναβίωσή του έρχεται
στο ήδη αγαπημένο τερέν που είχε και
παλαιότερα θριαμβεύσει αλλά και σε
αυτό της γεύσης. Έτσι δεν θα έρθετε εδώ
μόνο με διάθεση για χορό αλλά και για
γευσιγνωσία, καθώς ο Νίκος Θωμάς έχει
ετοιμάσει πανασιατικές προτάσεις σε
ένα μενού που τιμά τα ψάρια αλλά και
τα prime κομμάτια του μοσχαριού. Δύο
εμπειρίες σε ένα χώρο. Ιθύνων νους;
Ο Βασίλης Τσιλιχρήστος.

11

|
One of the chef's creations | Μια από τις δημιουργίες του σεφ
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ETHNIC
CORNERS
SMALL BITES, BIG TASTEFUL ESCAPES IN TOWN

BABA GHANOUSH

MIGADA

|

|

25-27 Empedokleous Str., Varnava Sq.,
+30 212 1050351

6 Praxitelous Str., +30 210 3316488

For the vegans or those that want
something to go, that’s out of the ordinary,
Baba Ghanoush is an option. With
burgers, soups, salads, humus, homemade
lemonade and authentic Lebanese cuisine
with Moroccan touches and with the
falafel being the obvious star. | Για όσους
είναι vegan ή θέλουν να δοκιμάσουν
κάτι στο χέρι που να ξεφεύγει από τα
συνηθισμένα, το Baba Ghanoush είναι
η επιλογή για μπέργκερ, σούπες,
σαλάτες, χούμους, σπιτικές λεμονάδες
και αυθεντική λιβανέζικη κουζίνα,
με μαροκινές πινελιές και φυσικά με
πρωταγωνιστή το φαλάφελ.

09
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|

Altamira’s little brother has come with multiethnic flavours which you would find in
various parts of the world, if you wanted to
try street food in each one. It will make you
feel like explorers, as these are the shop’s
inspirations. Τaste tortillas με cheddar sauce,
guacamole, sour cream and minced beef
meat, Polunesian buritto with chicken and
a mix of 7 sauces, noodles with different
chesses and marinated chicken. So, start
your journey and bon appetit. | Το αδερφάκι
του Altamira έκανε την εμφάνισή του με
πολυεθνικές γεύσεις που θα μπορούσατε
να συναντήσετε σε διάφορα σημεία του
πλανήτη, αν θέλατε να γευτείτε street
food σε καθένα από αυτά. Θα σας κάνουν
να νιώσετε εξερευνητές, μιας και από
αυτούς έχει πάρει έμπνευση το μενού
του μαγαζιού. Δοκιμάστε τορτίγιες με
τσένταρ σος, γουακαμόλε, sour cream και
μοσχαρίσιο κιμά, πολυνησιακό μπουρίτο
με κοτόπουλο και μείξη από 7 σoς, νουντλς
με τυριά και μαριναρισμένο κοτόπουλο.
Σαλπάρετε λοιπόν και καλή όρεξη.

M R. PUG'S
CA N T EE N

08

|

33 Νikis & 3 Nikodimou Str.,
+30 210 3311436

With Asian aromas and Greek gustatory
touches by the award-winning chef George
Venieris, Mr. Pug’s has introduced bao
buns to the city. Their quality is so high,
that’s its difficult to try them anywhere
else. But don’t limit yourself there. Try
other offers from this version of Cuisine
Fusion Asiatique. | Με ασιατικό άρωμα
και ελληνικές γευστικές παρεμβάσεις
του βραβευμένου σεφ Γιώργου
Βενιέρη, το Mr. Pug’s έχει συστήσει
τα bao buns στην πόλη. Με τέτοιο
μέτρο σύγκρισης είναι δύσκολο να τα
δοκιμάσετε οπουδήποτε αλλού. Γευθείτε
κι άλλες προτάσεις από αυτήν την
εκδοχή της Cuisine Fusion Asiatique.
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SUNDAY MOOD
THERE IS NO PLACE LIKE ATHENS IN SUNDAY EATING WITH GOOD COMPANY

LOCALI
|

06

44 Sarri Str., Psiri, +30 210 3250673

13 Eforionos Str., Pagrati,
+30 211 4117444

Italy in Pagrati? Well, yes. Cupola will
take us on a journey to the neighbouring
country with its dishes and properly
selected wines. Chef Stefano Rossi brings
authentic Italian recipes in Cupola’s
well laid out space, where lounge music
and the picturesque wood oven that’s in
plain view contribute to a warm setting.
Η Ιταλία στο Παγκράτι; Ναι, λοιπόν,
αφού το Cupola θα σας ταξιδέψει στη
γειτονική χώρα με τα πιάτα του και
τα σωστά επιλεγμένα κρασιά του. Ο
σεφ Stefano Rossi φέρνει αυθεντικές
ιταλικές συνταγές στον προσεγμένο χώρο
του Cupola, όπου η lounge μουσική αλλά
και ο γραφικός ξυλόφουρνος σε ελεύθερη
θέα ολοκληρώνουν ένα «ζεστό» σκηνικό.
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ALIO
|
34 Vass. Georgiou Str., Chalandri
+30 210 6850745

Intense Italian flavours, just like chef Yannis
Loukakos likes them are the experiences that
he brings to his new restaurant. The excellent
ingredients and the expert's knowledge, in
the risotos as in all Italian things, make Alio
a worthy destination for Italian cuisine in
Athens. | Iταλικές γεύσεις με ένταση,
όπως αρέσουν στον σεφ Γιάννη Λουκάκο.
Αυτές τις εμπειρίες φέρνει στο νέο του
εστιατόριο. Τα εξαιρετικά υλικά και
βεβαίως η γνώση του ειδικού, τόσο στα
ριζότα όσο και σε καθετί ιταλικό, καθιστούν
το Alio έναν αξιόλογο προορισμό ιταλικής
κουζίνας στην Αθήνα.

ΒΟΤΤΟΜ: DANAI ISSARIS

CU POLA

|

If you are or feeling like a local, then
Locali is the hangout for you. A wonderful
courtyard with mulberry and plane trees,
a beautiful space where original ideas and
recipes in food and select spirits await you.
The choice of the Psiri neighbourhood is
intentional, as gatherings “flower” here.
Aρκεί να είσαι local ή να αισθάνεσαι
ντόπιος και τότε το Locali γίνεται το δικό
σου στέκι. Θαυμάσια αυλή με μουριές
και πλατάνια σας περιμένει σε ένα χώρο
με καλή αισθητική, πρωτότυπες ιδέες
και συνταγές σε φαγητά και επιλεγμένα
αποστάγματα. Η επιλογή της γειτονιάς
του Ψυρρή δεν είναι τυχαία, μιας κι εκεί οι
παρέες «ανθίζουν».

Kaplani, a traditional restaurant with minimal decoration and cretan cuisine is the hangout that is already
talk of the town among food lovers. Its pleasant atmosphere predisposes you to enjoy the quality and
delicious dishes, as well as the view of Lycabettus. As if you have traveled to Crete, the owner,
Manolis Romanakis, and the experienced staff will welcome you and make you feel like home.
Το Καπλάνι, ένα παραδοσιακό μαγαζί με minimal διακόσμηση και κρητική κουζίνα, ένα στέκι που συζητείται
πολύ ανάμεσα στους καλοφαγάδες. Το ευχάριστο περιβάλλον του σε προδιαθέτει να απολαύσεις τα τόσο
ποιοτικά και γευστικά πιάτα όσο και την θέα στον Λυκαβηττό. Σαν να είχες ταξιδέψει στην Κρήτη, ο ιδιοκτήτης
Μανώλης Ρωμανάκης και το έμπειρο προσωπικό θα σε καλωσορίσει και θα νιώσεις σαν στο σπίτι σου.

47 Efroniou Str., Athens, Tel.: +30 210 7211161
To Kaplani

tokaplani
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SWEET & SOUL
COMFORT FOOD MEETS SWEETS AND DESSERTS

DI M I T R I S
E C ONOM I DE S

|

340 Kifissias Ave., Neo Psychiko,
+30 210 6755000

One of the best confectioners in Greece,
has opened a beautiful and elegant
dessert boutique in Neo Psychiko,
reminiscent of a confectionary in Paris
or London. The Madame Sousou is
amazing, a large choux that he fills
with an incredibly delicious chocolate
and biscuit cream. And yet, this is not
the only temptation for you to come
here, as every time you will find a new
one. | Ένας από τους πιο αξιόλογους
ζαχαροπλάστες στην Ελλάδα άνοιξε
μια πανέμορφη και κομψή μπουτίκ
επιδορπίων στο Νέο Ψυχικό, που
θυμίζει ζαχαροπλαστείο στο Παρίσι
ή στο Λονδίνο. Απίθανο το Mαντάμ
Σουσού, ένα μεγάλο σου, που το γεμίζει
με μια φοβερά νόστιμη κρέμα σοκολάτα
και μπισκότο. Αλλά δεν είναι ο μόνος
γλυκός πειρασμός για τον οποίο
θα έρθετε εδώ. Κάθε φορά που το
επισκέπτεστε, θα βρίσκετε και άλλον.
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SERBETOSPITO
|
1 Iroon Sq. & Karaiskaki Str., Psiri,
+30 210 3211323

Its name reveals its bond to the oriental
way of tasting sweets. Eastern kanafeh,
juicy chocolate pies and mainly syrupy
desserts in a vintage style hangout in the
Psiri neighbourhood, with a devoted
fanbase. Find it sitting on the small tables
next to the road enjoying the sweets. | Το
όνομά του αποκαλύπτει το δεσμό του με
τον oriental τρόπο τού να απολαμβάνεις
γλυκά. Ανατολίτικα κιουνεφέ, ζουμερές
σοκολατόπιτες και κυρίως σιροπιαστά
σε ένα vintage αισθητικής στέκι στη
γειτονιά του Ψυρρή, με φανατικό κοινό
που κάθεται στα εξωτερικά τραπεζάκια
απολαμβάνοντάς τα.

03

02

LUKUMADES
|
21 Aiolou Str., +30 210 3210880

On the corner of Aiolou and Aghias Irinis,
tradition meets modernity. The lukuma΄des,
warm and fresh, crunchy and fragrant,
just as the original recipe demands, are
reintroduced from the most pure ingredients
and local products, creating a new version
of the beloved sweet. | Στη γωνία Αιόλου
& Αγίας Ειρήνης, η παράδοση συναντά
τη μοντέρνα προσέγγιση –μια ανάμνηση
«άλλης» 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.

CHOU R EA L

|

18 Ermou & 2-4 Diomeias Str.,
+30 210 3317883

After a successful run in Thessaloniki, the
patisserie Choureal, specialising in handmade profiterole, comes to Athens. The
fresh, authentic Madagascar vanilla “meets”
the properly baked and tasty choux, as
well as your pick of chocolate sprinkled
with the garnish of your choice. Instead of
vanilla or the traditional patisserie cream,
you can also choose ice-cream. Yes, in the
middle of winter, it’s the sweetest surprise!
Μετά από μια επιτυχημένη πορεία
στη Θεσσαλονίκη, το ζαχαροπλαστείο
Choureal, που εξειδικεύεται στο φρέσκο,
χειροποίητο προφιτερόλ, κατεβαίνει και
στην Αθήνα. Η φρέσκια, αυθεντική βανίλια
Μαγαδασκάρης «συναντά» μπροστά σας
το σωστά ψημένο και γευστικό σου, όπως
και το είδος της σοκολάτας που προτιμάτε
και που πασπαλίζεται με τη γαρνιτούρα
της επιλογής σας. Αντί για βανίλια ή
παραδοσιακή creme patissiere, μπορείτε
επίσης να διαλέξετε παγωτό. Ναι, μες στο
χειμώνα, είναι η πιο γλυκιά έκπληξη!

01
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BARRO NEGRO
VERI TABLE

MINNIE THE MOOCHER

ALL NIGHT LONG
THE CITY OF THE NIGHT AND A NIGHT IN THE CITY.
H ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΝΎΧΤΑΣ ΚΑΙ Η ΝΎΧΤΑ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ.

1
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|

BARRO NEGRO

2

VERI TABLE

15 Ιοannou Paparigopoulou
Str., +30 210 0107618

8 Aggelou Sikelianou Str.,
+30 211 1829109

Three tequila connoisseurs,
Stelios Papadopoulos, George
Kavaklis and Thanos Ksygis,
pooled their energy to bring
a bar to the city, that would
approach the New Mexico
version of entertainment.
Tρεις γνώστες της τεκίλας,
οι Στέλιος Παπαδόπουλος,
Γιώργος Καβακλής και Θάνος
Ξύγκης, ένωσαν τις δυνάμεις
τους, για να φέρουν στην
πόλη ένα μπαρ, που θα
συγκλίνει με τη New Mexico
εκδοχή της διασκέδασης.

The main elements are: a
French bistro and an exclusive
cellar, where you’ll find labels
from the Greek and French
vineyards and also excellent
Alsatian whiskeys from the
Hepps and Castan distilleries.
Δύο τα κύρια στοιχεία του:
το γαλλικό μπιστρό και
μια εκλεκτή κάβα, όπου
θα βρείτε ετικέτες από τον
ελληνικό και τον γαλλικό
αμπελώνα, ενώ εξαιρετικά
είναι και τα αλσατικά ουίσκι
Hepps και Castan.

3

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.

4

A+D
Divani Apollon Palace &
Thalasso, 10 Aghiou Nikolaou
& Iliou Str., +30 210 8911100

A popular destination in the
southern suburbs, the hotel’s
bar creates an impressive
setting with modern decor,
friendly atmosphere,
signature cocktails, premium
drinks and light snacks,
accompanied by live music.
A comfortable space for
your drinks! | Δημοφιλής
προορισμός των νοτίων
προαστίων, το μπαρ του
ξενοδοχείου στήνει ένα
εντυπωσιακό σκηνικό, με
μοντέρνα διακόσμηση,
φιλική ατμόσφαιρα,
signature κοκτέιλ, premium
ποτά και ελαφρά σνακ,
υπό τους ήχους ζωντανής
μουσικής. Ένας classy
χώρος για το ποτό σας!

MOTHER'S RUIN
A+D

TOP MIDDLE: SPYROS HOUND

5

MOTHER’S RUIN

GIGIFIOGOS
BUENA VISTA SOCIAL BAR

6

GIGIFIOGOS

9 Vriaxidos Str., Pagrati,
+30 216 0701280

16 Kosta Varnali Str.,
+30 6977655507

Named after the eponymous
gin that’s produced in a small
distillery in the British capital,
it brings a London aura,
a distinctive touch to the
hangouts in Pagrati. It also
exclusively brings the famous
gin, together with other spirit
labels. Like an Englishman
in Athens! | Πήρε το όνομά
του από το ομώνυμο τζιν
που παράγεται σε ένα
μικρό αποστακτήριο της
βρετανικής πρωτεύουσας
και έφερε λονδρέζικο αέρα
και μια ξεχωριστή πινελιά
στα στέκια του Παγκρατίου.
Κατά αποκλειστικότητα
φέρνει και το περίφημο
τζιν μαζί με άλλες ετικέτες
αποσταγμάτων. Like an
Englishman in Athens!

Red velvet, red wine and old
lighting. The concept was to
resemble a Parisian bar of
the 1920s in combination
with the modern philosophy
of a wine bistro. The result?
An atmospheric “gigifiogos”
(popinjay) offering 65
different wine labels and
music choices. | Κόκκινο
βελούδο, κόκκινο κρασί
και παλαιά φωτιστικά. Η
ιδέα ήταν να θυμίζει ένα
μπαρ του Παρισιού το
1920 συνδυάζοντας τη
σύγχρονη φιλοσοφία ενός
wine bistro. To αποτέλεσμα;
Ένας ατμοσφαιρικός
«τζιτζιφιόγκος» που
προσφέρει 65 διαφορετικές
ετικέτες και μουσικές
επιλογές.

7

‘‘

Nobody
leaves my
tequila
worm
dangling
in the
wind

‚‚

/ ANTONIO BANDERAS
IN ZORRO

BUENA VISTA SOCIAL BAR
7 Aghiou Filippou Str.,
+30 210 3210017

One dose of Havana and
another of the Acropolis.
Tables on the terrace,
reminiscent of a celebration
and an interior that transports
you to a Cuban home and
its memories. The taste it
leaves you with? As exotic as
its cocktails, as familiar as a
rum and coke (Cuba Libre).
Μια δόση από Αβάνα κι
άλλη μια από Ακρόπολη.
Τραπέζια στην ταράτσα η
οποία θυμίζει γιορτή στην
αυλή κι ένας εσωτερικός
χώρος που σε μεταφέρει σε
ένα κουβανέζικο σπίτι και τις
αναμνήσεις του. Η γεύση που
σου αφήνει; Τόσο εξωτική
όσο και τα κοκτέιλ του, τόσο
οικεία όσο ένα ρούμι με κόκα
κόλα (Cuba Libre).
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THE INNOVATIVE
#DIVINE YOU
PROGRAMS ARE
THE NEW ULTIMATE
PROPOSAL FOR
WELLNESS AND
REVITALISATION.
ONLY AT THE SPA OF
DIVANI APOLLON
PALACE & THALASSO!
ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΆ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
#DIVINE YOU ΕΊΝΑΙ
Η ΝΈΑ ΑΠΌΛΥΤΗ
ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΊΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ.
ΜΌΝΟ ΣΤΟ SPA ΤΟΥ
DIVANI APOLLON
PALACE & THALASSO.

| by Ira Sinigalia |
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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” International Airport, the location is an oasis ideal 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 Αθήνας 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 bathroom. Thus your stay at Divani Apollon Palace & Thalasso will be a true luxury experience!
Απολαύστε την απόλυτη ευεξία και μοναδικές στο είδος τους υπηρεσίες. Με υπέροχη

# D I V I N E YO U... J U S T F O R YO U

3

A one of a kind project in an equally 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 personalised care provided by the team of specialised and certified therapists of Divani
Apollon Palace & Thalasso. So, based on
your needs and in cooperation with the dietician, the doctor and the chef of the hotel, a program of diet and exercise is created 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 Palace & Thalasso, τη γιατρό και τον σεφ του
ξενοδοχείου δημιουργείται ένα πρόγραμμα
διατροφής και άσκησης μόνο για εσάς.

FROZEN I N TIME: I N NOVATIVE CRYOTHER APY TR EATMENT

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 reaction 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. Αντιμετωπίζει 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 απαλή, 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 περιλαμβάνουν κρεβάτια Queen size και υπέροχα
μπάνια σε συνδυασμό με την εκλεπτυσμένη
διακόσμηση. Έτσι, η διαμονή σας στο Divani
Apollon Palace & Thalasso θα γίνει μια πραγματικά πολυτελής εμπειρία.

THALASSOTHERAPY ON STAGE

5

Indulge yourself in the exemplar Thalassotherapy Center, among the biggest throughout 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 pampering. | Στο πρότυπο Thalassotherapy Center,
ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, θα απολαύσετε 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.

Η E A LT H Y TA S T E S

10

The hotel's executive chef works
closely with the nutritionist, in order to create healthy dishes that are
personalised and totally appetising but lack
all the “empty” calories. Using all fresh ingredients, the menus are designed to sustain
you throughout your stay, providing you
with all the energy you need, while helping you to achieve your individual goals.
Ο σεφ του ξενοδοχείου και ο διαιτολόγος
συνεργάζονται και δημιουργούν υγιεινά
πιάτα μόνο για εσάς, τα οποία είναι νόστιμα και χωρίς επιπλέον θερμίδες. Στα
μενού χρησιμοποιούνται τα πιο φρέσκα
υλικά, ενώ ο σχεδιασμός τους θα σας δώσει περισσότερη ενέργεια και παράλληλα θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους
στόχους σας.

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 water jets where you can relax and unwind. Το
Thalassotherapy Center περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη πισίνα θαλασσοθεραπείας στην Ελλάδα. Στα 270 τ.μ. της, θα ανακαλύψετε 16 διαφορετικά σημεία με πίδακες νερού όπου θα
αναζωογονηθείτε.

PREMIUM TREATMENTS

7
“Thalassotherapy
The 3.500 m
2

Center is a unique
wellbeing retreat and
a destination in itself
where the guests
get the most out of
the exclusive and
personalized
pampering

”

The unique range of Divani Apollon Palace & Thalasso spa treatments combine
with Symmetria's popular treatments, such
as hydrafacials, diamond microdermabrasion,
and body treatments like Hypoxi against localized fat. | Η μοναδική γκάμα θεραπειών του
spa του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace &
Thalasso συνδυάζεται με δημοφιλείς θεραπείες
της Symmetria, όπως hydrafacial, μικροδερμοαπόξεση 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 διαφορετικές 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 μοναδικά 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 specialist consultations to help your define your goals
and create a program made-to-measure. | Το
πλήρως εξοπλισμένο Fitness Center με μηχανήματα της Technogym και με εκπαιδευμένο
προσωπικό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε
τους στόχους σας και να δημιουργήσετε ένα
προσωποποιημένο πρόγραμμα.
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Gazing at
the timeof dusk
This is the perfect time to see the city lightened
up. It feels like it comes alive in a mysterious
way. The night has its own stories to tell and
you are in the best position to watch the
turning point in all its glory. You can scan the
skyline from the Sacred Hill and Syntagma
Square to the Saronic Gulf. The city calls you
to enjoy the night with it. Accept the invitation
and become one of its nightcrawlers. | Αυτή
είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να δείτε
την πόλη να φωτίζεται. Είναι η αίσθηση ότι
ξαναζωντανεύει με έναν μυστηριώδη τρόπο.
Η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες να πει κι
εσείς είστε στο καλύτερο σημείο για να δείτε
αυτήν την αλλαγή σε όλο το μεγαλείο της.
Μπορείτε να «σαρώσετε» με το βλέμμα σας
τον ορίζοντα, που «ξεδιπλώνεται» μπροστά
σας από τον Ιερό Βραχό και την Πλατεία
Συντάγματος μέχρι τον Σαρωνικό Κόλπο. Η
πόλη σας καλεί να απολαύσετε τη νύχτα μαζί
της. Αποδεχτείτε την πρόσκληση και γίνετε
ένας από τους «νυχτερινούς» επισκέπτες της.

AΤΗΕΝS BY NIGHT

WHEN THE NIGHT SPREADS OVER THE CITY, THE SKYLINE BECOMES A COLOURFUL PUZZLE
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DIVANI CARAVEL
Α DISTINGUISHED BUSINESS CHOICE IN THE CAPITAL

OVERVIEW
KOLONAKI AREA
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Beautiful view from the hotel's pool at the rooftop.
Υπέροχη θέα από την πισίνα του ξενοδοχείου στην ταράτσα.
Handbag / Tσάντα χειρός DKNY
(attica the Department Store)
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Byzantine
Museum

Benaki
Museum

TICUS
ΗΕRODOU AT
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μπροστά στο Divani Caravel. Μέλος των Leading
Hotels of the World, βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από την Πλατεία Συντάγματος, τις επώνυμες μπουτίκ στο Κολωνάκι και τα πολιτιστικά
σημεία αναφοράς της πόλης. Ακολουθώντας το
παράδειγμα σπουδαίων προσωπικοτήτων 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 προσεγμένες υπηρεσίες του. Εντυπωσιάζουν επίσης οι νέες επιβλητικές σουίτες Divine Suites, γεμάτες κομψότητα και με σύγχρονες λεπτομέρειες, 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 Ακρόπολη και το Λυκαβηττό από την εξωτερική πισίνα στην ταράτσα.

VE.
VASS. AMALIAS A

Look no further for the ideal base to the key attractions 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 appearance of the grandiose Divine Suites is characterized 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 Excellence for the dedicated and attentive service of
this Member of the Leading Hotels of the World.
Among the hotel's pleasures, guests enjoy an exceptional gastronomic experience at the 3 restaurants, including the brand new JuJu Bar &
Restaurant, plus some relaxed moments drinking at the bars. Last, but definitely not least, the
year round swimming pool at the rooftop, offering views of the Acropolis and Lycabettus Hill, is
undoubtedly a unique seductive place.
Η αναζήτηση του καλύτερου ορμητηρίου για
τα αξιοθέατα της ιστορικής Αθήνας σταματά

Athens War Museum

'A' L E V E L S E RV I C E S

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.

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 κεριάπροσφέροντας απλόχερα
φανταστική θέα στην πόλη.

ΝΕW AESTHETICS
Τhe 109 Executive Rooms feature
contemporary elegance. | Tα 109 Executive
δωμάτια χαρακτηρίζει η σύγχρονη κομψότητα.
Mini dress with paillettes | Μίνι φόρεμα
με παγέτες ESCADA SPORT (attica the
Department Store)
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SUITE
LIFE MADE
BY DIVANI

DIVANI CARAVEL’S NEW SUITES
WELCOME THE 21ST CENTURY
TRAVELER | ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΟΥΙΤΕΣ TOY
DIVANI CARAVEL ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

A great tradition, a major brand name, a special story. Let’s also add the talent to “translate”
modern trends to premium service and modern aesthetics.
That’s how we get Divani Caravel’s DNA. Always in the spirit and the needs of today’s traveller, the hotel presents its collection of suites,
signing the manifesto of contemporary, unpretentious luxury, in dialogue with functionality
and comfort.
The new suites, with their atmosphere and their
services, become unique hospitality experiences,
worthy of a metropolis such as Athens. In the
Divine Acropolis Suites the gaze is captivated
by the Acropolis, which is part of their setting
- the fully furnished private verandah is directly facing the Sacred Rock! - combining smart
technology with a minimalist style in the decor.
Moving to the Presidential Suites, with their
classic decor full of confidence, expressed in
the imposing dining room, the impressive living room, the marble baths and the personal
sauna. It’s no accident that they host kings and
VIPs from all over the world! The senses are
quickened in the fully renovated Divine Suites,
with their subtle colours in the living room and
bedroom, the relaxing vibes in the bathroom,
their modern style creating intimacy from the
start. Made by Divani Caravel!
Μια σπουδαία παράδοση, ένα μεγάλο brand
name, μια ξεχωριστή ιστορία. Ας προσθέσουμε
και το ταλέντο να «μεταφράζει» τις σύγχρονες
τάσεις σε premium εξυπηρέτηση και σύγχρονη αισθητική. Και τώρα έχουμε το DNA του
Divani Caravel.
Πάντα μες στο πνεύμα και τις ανάγκες του ταξιδιώτη της εποχής, το ξενοδοχείο παρουσιάζει τη συλλογή από τις σουίτες του, οι οποίες υπογράφουν το μανιφέστο της σύγχρονης ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, που συνομιλεί με τη λειτουργικότητα και την άνεση.
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Clockwise from left: The terrace from the Divani Caravel Presidential
Suite 815, sophisticated elegance at Presidentials Suites, the bedroom
of the Divani Caravel Presidential Suite 701, the interior and one
of the Divine Suites, the view from a Divine Acropolis View Suite.
Δεξιόστροφα από αριστερά: Η βεράντα της Divani Caravel Presidential
Suite 815, εκλεπτυσμένη κομψότητα στις Presidentials Suites, η
κρεβατοκάμαρα της Divani Caravel Presidential Suite 701, το εσωτερικό
μιας Divine Suite, η θέα από μια Divine Acropolis View Suite.

Η νέα
συλλογή από
τις σουίτες
του Divani
Caravel είναι
μια high end
έκφραση
άνεσης,
αισθητικής
και
πολυτέλειας

”

Με την ατμόσφαιρα και τις υπηρεσίες τους
οι νέες σουίτες γίνονται μοναδικές εμπειρίες
διαμονής, αντάξιες μιας μητρόπολης όπως η
Αθήνα. Το βλέμμα καθηλώνεται στις Divine
Acropolis Suites, που με τη θέα τους κάνουν
την Ακρόπολη κομμάτι του σκηνικού τους -η
πλήρως επιπλωμένη ιδιωτική βεράντα κοιτάζει κατάματα τον Ιερό Βράχο!- συνδυάζοντας
την έξυπνη τεχνολογία με τη μινιμαλιστική
πνοή στη διακόσμηση.
Η ματιά καρφώνεται στις Προεδρικές Σουίτες,
με τη γεμάτη αυτοπεποίθηση κλασική τους
διακόσμηση που απογειώνεται στην επιβλητική τραπεζαρία, το εντυπωσιακό σαλόνι, τα
μαρμάρινα μπάνια και την προσωπική σάουνα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι φιλοξενούν
βασιλιάδες και VIPs από όλο τον κόσμο! Οι
αισθήσεις, πάλι, ζωηρεύουν στις πλήρως ανακαινισμένες Divine Suites, με τις απαλές αποχρώσεις τους σε σαλόνι και υπνοδωμάτιο, τα
χαλαρωτικά τους vibes στο μπάνιο, το μοντέρνο ύφος τους που δημιουργεί οικειότητα με
την πρώτη ματιά.
Made by Divani Caravel!
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DIVANI PALACE ACROPOLIS
STAY IN THE PICTURESQUE SCENERY OF ΑNCIENT ATHENS

OVERVIEW
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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.
Leather shoe | Δερμάτινο παπούτσι GUY LAROCHE
(attica the Department Store)

Jewellery Museum
New Acropolis Museum
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με το νέο: από τα 250 πολυτελή δωμάτια, στα
οποία περιλαμβάνονται 48 νέα executive δωμάτια και 7 σουίτες, μέχρι το κεντρικό εστιατόριο,
το μπαρ και τις καλαίσθητες αίθουσες επαγγελματικών συναντήσεων και συνεδρίων. Η εντυπωσιακή ανακαίνιση της Executive Suite 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 το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, το ξενοδοχείο
φανερώνει το μαγευτικό μυστικό του στην οροφή,
όπου το μοναδικό Roof Garden Bar & Restaurant
σερβίρει ελληνικές και διεθνείς γεύσεις και κοκτέιλ, ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν την υπέροχη θέα στον Παρθενώνα.
|

PARTH
E

History is in the palm of your hands here, starting
from the fascinating part of the ancient Themistocles Wall which is nicely exhibited in the basement
of the hotel. Upstairs, each element creates an irresistible scenery of old and new: from the 250 elegant 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 secret οn top, where the Roof Garden Bar Restaurant
serves Greek and International delights and cocktails 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 εκτίθενται στο υπόγειο. Ανεβαίνοντας τους ορόφους,
κάθε στοιχείο δημιουργεί ένα ακαταμάχητο σκηνικό, όπου το παλιό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο

Odeon of
Herodus Atticus

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.

IN THE
H E A R T O F AT H E N S

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).
Gloves | Γάντια TIMBERLAND (attica the Department Store)

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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DIVANI APOLLON PALACE & THALASSO
LUXURY HOSPITALITY IN THE ΑTHENIAN RIVIERA

OVERVIEW
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 luxury at the prestigious Athenian Riviera. Guests enjoy the pleasure of the private sandy beach, more
than 2,500m2 for special events and meetings,
5 distinguished 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 fingertips to make your stay effortlessly luxurious. | Περήφανο μέλος των Leading Ηotels of
the World, το παραθαλάσσιο θέρετρο ανακηρύχθηκε Κορυφαίο Ξενοδοχείο στην Ελλάδα στα
World Travel Awards 2013. Στο πολυτελές προ-
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άστιο της Βουλιαγμένης, και σε απόσταση μόνο
18 χλμ. από το κέντρο της πόλης, αποτελεί ιδανική επιλογή για διακοπές και business ταξίδια
στην περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Οι επισκέπτες
απολαμβάνουν τις ανέσεις της ιδιωτικής παραλίας, περισσότερα από 2.500 τ.μ. διαθέσιμα για
εκδηλώσεις και επαγγελματικές συναντήσεις, 5
υψηλού επιπέδου εστιατόρια και μπαρ, 2 εξωτερικές πισίνες και το πολυβραβευμένο SPA που
είναι και η ψυχή του θερέτρου. Προσθέστε τις
υπαίθριες δραστηριότητες, το 18 οπών γήπεδο
γκολφ (μόνο 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.

TOP | ΠΑΝΩ
Necklace of strass and feathers |
Κολιέ με στρας και φτερά BSB
(attica the Department Store)
BOTTOM | ΚΆΤΩ
Shoulder bag | Tσάντα ώμου TOUS
(attica the Department Store)

TH A LASSOTH ER A PY
AT I T S B E S T
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.
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DIVANI APOLLON SUITES
LIVING THE DREAM IN ABSOLUTE DESIGN AND LUXURY

OVERVIEW
Divani Apollon Suites is the only boutique hotel of the Divani Collection. Located next to Divani 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 deluxe 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 ευρωπαϊκής κομψότητας, το μοναδικό boutique
ξενοδοχείο του Ομίλου Διβάνη, το πολυτε-
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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 υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα 28 deluxe δωμάτια και τις 28
υπερπολυτελείς σουίτες του. Όλα τα δωμάτια
συνδυάζουν τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας 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.

TOP | ΠΑΝΩ
Βackpack ALVIERO MARTINI
1A CLASSE (attica the
Department Store)
BOTTOM | ΚΆΤΩ
Brass earrings with gold
plating | Σκουλαρίκια από
ορείχαλκο με επιχρύσωση
(18Frynichou)

A PER SONA LI Z ED
EX PER I ENCE
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.
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Its name means the ones that stand, hang alone in the air.
There are indications that monks had climbed to the top
of the towers and monasteries were built. In 1958 Dietrich
Hasse, an alpine climber, discovered the area and in 1975,
he visited it with the photographer Heinz Lothaz Stutte and
other climbers. As is the custom, a small notebook was left
in a metal box on the top of every peak. You can still find
some notebooks dating back to the seventies. | Το όνομά
τους σημαίνει «εκείνα που αιωρούνται», ενώ είναι γνωστό
ότι οι μοναχοί σκαρφάλωναν σε αυτούς τους πύργους
για να φτάσουν στα μοναστήρια. Το 1958 ο Γερμανός
ορειβάτης Dietrich Hasse ανακάλυψε την περιοχή και
την επισκέφθηκε το 1975 με το φωτογράφο Heinz Lothaz
Stutte κι άλλους αναρριχητές. Σύμφωνα με το έθιμο,
άφησαν σε κάθε κορυφή ένα σημειωματάριο. Kάποια
υπάρχουν ακόμη και σήμερα σε μερικές διαδρομές.

METEORA

CLIMB ALL THE WAY UP THE DIVINE ROCKS AND FEEL LIKE A GOD
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PHOTO BY JASON BLACKEYE ON UNSPLASH

Close to God
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GREAT SERENITY
LET YOURSELF FREE ATTENDING THESE COLUMNS OF THE SKY

TΗΕ ΤΑSTE OF HEAVEN
Interesting dishes are the traditional pies, like the milk pie and
the bobota (pie made of corn flour). | Παραδοσιακές γεύσεις
της περιοχής είναι η ποικιλία σε πίτες, όπως η γαλατόπιτα και
η μπομπότα (ανοιχτή πίτα με αλεύρι από καλαμπόκι).

| by Vivi Vourtsa|

BREATHTAKING NATURAL MONUMENT
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asteries of Ypapanti and the ruins of St. Dimitrios. From that point and after a short walk you
will find yourself gazing at the impressive monasteries of Great Meteoron and Varlaam which
are located on a higher level, with enough time
to spend for a visit in one of them. The hike will
then take you downhill through the ancient trail
of the monks that is still paved today with the
original stones. | Κανένα μνημείο που φτιάχτηκε από τον άνθρωπο δεν μπορεί να ξεπεράσει
το σύμπλεγμα από τους τεράστιους, σκοτεινόχρωμους βράχους, που δεσπόζουν επιβλητικά
μεταξύ των βουνών Κόζιακα και Αντιχασίων. Η
όψη τους είναι η καλύτερη υπενθύμιση της εξέλιξης γεωλογικών φαινομένων που δεν μπορεί
να συλλάβει ο νους, ωστόσο αιχμαλωτίζουν το
μάτι. Οι εντυπωσιακές βραχώδεις στήλες δημιουργήθηκαν πριν από 25-30 εκατομμύρια χρόνια από ποταμίσιους ογκόλιθους και ασβεστολιθικά πετρώματα, τότε που ολόκληρη η περιοχή καλυπτόταν από νερό. Μνημείo παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
από το 1988, τα Μετέωρα -ή αλλιώς η Μοναστική Πολιτεία των Βράχων- αποτελούν και το
δεύτερο μετά το Άγιον Όρος ορθόδοξο μοναστικό κέντρο του ελλαδικού χώρου. Σε αυτήν
την περιοχή, με τις σχεδόν απρόσιτες κορυφές
από ψαμμίτη, οι οποίες μοιάζουν να ορθώνο-

T H E O P E T R Α' S C AV E
4 km away from Meteora

It is unique as it contains the records of two
greatly significant historical transitions:
The replacement of Neanderthals by
modern humans (Homo Sapiens), and the
later transition from hunter-gathering to
farming after the end of the last Ice Age.
Η μοναδικότητα του σπηλαίου της
Θεόπετρας έγκειται στο ότι περιλαμβάνει
στοιχεία δύο σημαντικών ιστορικών
μεταβάσεων: την αντικατάσταση των
Νεάντερταλ από τους σύγχρονους
ανθρώπους (Homo Sapiens) και τη
μετάβαση από τo κυνήγι στη γεωργία, στο
τέλος της Εποχής των Παγετώνων.

BOTTOM: HERACLES KRITIKOS / SHUTTERSTOCK.COM

Awe-inspiring and breathtaking, there is no
other manmade monument that can surpass
these enormous, dark rocks that dominate the
land between the mountains of Koziaka and
Antihasion. Evidence of how the evolution of
geological phenomena cannot be conceived by
the mind but immediately captivate our senses,
these impressive rock pillars were formed 2530 million years ago, back when the sandstone
rocks were covered in water. Proclaimed a UNESCO World Heritage Site in 1988, Meteora –
or the Monastic City of the Rocks – is one of
the largest and most important complexes of
Eastern Orthodox monasteries in Greece, second only to Mount Athos. In this region of almost inaccessible sandstone peaks, monks settled on these 'columns of the sky' from the 11th
century onwards. Twenty-four of these monasteries were built, despite incredible difficulties,
at the time of the great revival of the eremetic
ideal in the 15th century. Their 16th-century
frescoes mark a key stage in the development
of post-Byzantine painting.
The guided hiking tour of Meteora will start on
the foot of the Doupiani rock, right beneath the
old ruins of Pantokrator monastery. From there
you are going to cross the massive rock pillars
following a trail that leads to the hidden mon-

I N T O U C H W I T H N AT U R E
The Natural History Museum of Meteora
contains a rich collection of birds and
mammals as well as a comprehensive
mushroom museum, the first of its kind in
Greece. The museum houses approximately
300 exhibits of animals and birds and several
dozens of the main species of mushrooms.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή
πτηνών και θηλαστικών, καθώς κι ένα
ολοκληρωμένο μουσείο μανιταριών,
το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα.
Υπάρχουν περίπου 300 είδη ζώων και
αρκετές δεκάδες με τα κυριότερα είδη
μανιταριών. meteoramuseum.gr

RIGHT: HERACLES KRITIKOS / SHUTTERSTOCK.COM

A masterpiece of earthy tones, exquisite
beauty and unique wild life.
Ένα αριστούργημα από γήινους τόνους
απαράμιλλης ομορφιάς, αισθητικής και
μοναδικής άγριας ζωής.

νται σαν «κολόνες του ουρανού», εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι μοναχοί από τον 11ο αιώνα
και μετά. Είκοσι τέσσερα από αυτά τα μοναστήρια χτίστηκαν, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις απίστευτες δυσκολίες, την περίοδο της μεγάλης αναβίωσης του ερημιτικού
ασκητισμού κατά τον 15ο αιώνα. Τοιχογραφίες
του 16ου αιώνα που υπάρχουν εντός σηματοδοτούν ένα σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη
της μεταβυζαντινής ζωγραφικής.
O καθιερωμένος περίπατος των Μετεώρων ξεκινά κάθε πρωί από τις παρυφές του χωριού
Καστρακίου, κάτω από τα ερείπια της μονής
Παντοκράτορος. Από εκεί, η διαδρομή περνά
ανάμεσα από τους θεόρατους βράχους, κάτω
από την ανακαινισμένη μονή της Υπαπαντής και το ερειπωμένο μοναστήρι
του Αγίου Δημητρίου. Αφήνοντας
πίσω τη μονή της Υπαπαντής, θα
φτάσετε στις επισκέψιμες μονές
του Μεγάλου Μετεώρου και του
Βαρλαάμ και στη συνέχεια θα
κατηφορίσετε στο παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι των μοναχών
πίσω προς το Καστράκι.

|
Βackpack | Σακίδιο KENZO
(attica the Department Store)

JAN/JUN 2020 | 91

/ CHECK IN

DIVANI METEORA
ROOM WITH A VIEW OF THE WILD ROCKS

OVERVIEW
What exact moment during the week does escape
occur to you? Νο matter when, a change of scenery can do wonders to your soul and mind. The
fully renovated Divani Meteora is surrounded by
the immense beauty of the religious rocks of Meteora, 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 experience 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 only the very best in comfort, each with an inviting
ambience, contemporary décor and a commanding 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 rejuvenate your body, mind and spirit.
Ποια στιγμή της εβδομάδας νιώθετε έντονα την
ανάγκη για απόδραση; Όποια κι αν είναι η απά-
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ντηση, μια αλλαγή στις καθημερινές παραστάσεις κάνει θαύματα. Το πλήρως ανακαινισμένο
Divani Meteora περιβάλλεται από το εξαιρετικό
τοπίο στους επιβλητικούς 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 επισκέπτη να απολαύσει
ένα θαύμα της φύσης μπροστά στο παράθυρό
του, σε ένα από τα 165 δωμάτια μοντέρνας διακόσμησης και φιλόξενης ατμόσφαιρας. Εφαρμόζοντας το «νους υγιής εν σώματι υγιεί», επισκεφθείτε το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο
και το SPA, το οποίο διαθέτει εσωτερική πισίνα,
σάουνα, χαμάμ και τζακούζι, για ολοκληρωμένη 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.
Puffer NAPAPIJRI (attica the Department Store)

Luxurious hospitality in a
great location is the distinctive
characteristic of the hotel.
Πολυτελής φιλοξενία σε μια
μαγευτική τοποθεσία.
Hiking boot | Μποτάκι πεζοπορίας
TOMMY HILFIGER (attica the
Department Store)

MEETI NG
A L L E X P E C TAT I O N S
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 κοκτέιλ 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 κοκτέιλ 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.
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DIVANI PALACE LARISSA
WHEN A HOTEL BECOMES THE FOCAL POINT OF THE CITY

OVERVIEW
Looking for a convenient base for your family holidays or your exploration in Central Greece? The
historic Divani Palace Larissa, situated next to the
Ancient Theatre of the city, offers the ideal combination 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 upscale service for the guests and the citizens of Larissa. Entering the hotel of 74 contemporary guestrooms and suites, you will find yourselves just 40
km away from Mount Olympus. The gourmet restaurant adds a great dining experience in Larissa's
gastronomic scene, where guests can sample international and local flavours in a refined, yet relaxing
atmosphere, while the hotel bar, accented by rich
wood finish and distinctive art pieces, provides the
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ideal setting to discuss business or enjoy a cocktail
before exploring all Larissa town has to offer. | Αναρωτιέστε 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 τοποθεσίας κι άνεσης. Μετά την εκ βάθρων ανακαίνισή του έχει γίνει το νέο πεντάστερο σημείο συνάντησης στο κέντρο της πόλης, με υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας για τους επισκέπτες και τους
κατοίκους της Λάρισας. Στην είσοδο του ξενοδοχείου, με τα 74 δωμάτια και τις σουίτες μοντέρνας διακόσμησης, οι επισκέπτες βρίσκονται μόνο 40 χλμ. μακριά από τον Όλυμπο. Το gourmet

εστιατόριο προσθέτει μια γαστρονομική εμπειρία στην πόλη, όπου οι επισκέπτες μπορούν να
δοκιμάσουν διεθνείς και τοπικές γεύσεις σε μια
εκλεπτυσμένη και συνάμα χαλαρωτική ατμόσφαιρα, ενώ το μπαρ, χάρη στην υπέροχη ξύλινη 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.

Leather belt | Δερμάτινη ζώνη GAP
(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.

The hotel focuses on
authentic Greek tastes.
Αυθεντικές ελληνικές γεύσεις
στο ξενοδοχείο.
Boot | Μπότα
ASH (attica the Department Store)

L U 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 hitech 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.
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DIVANI CORFU PALACE
MAKE THE MOST OF YOUR STAY ON THE ΙONIAN ISLAND

OVERVIEW
Are you one of those who wish to be near all local
activities and famous historical centre of the city
of Corfu, but crave the beauty and seclusion of
the surrounding rich hills? This is exactly what the
luxury Divani Corfu Palace in Kanoni area has to
offer with 162 deluxe guest rooms stylishly decorated with warm earth colours 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 splendid landscape, comprehensive facilities and attentive staff are the hotel's guarantees
for an excellent event or conference as well as for
a memorable stay. You can take advantage of the
spectacular expansive pool with separate jacuzzi
and the bright new Fitness Center, roam the lush
garden or take part in one of the many local activities that the staff can assist in arranging for you,
such as the beautiful Corfu Golf Club. | Είστε ανάμεσα σε όσους επιθυμούν να βρίσκονται κοντά
στις δραστηριότητες της πόλης της Κέρκυρας,
καθώς και στο φημισμένο ιστορικό κέντρο της,
ενώ ταυτόχρονα θέλουν να απολαμβάνουν την
ομορφιά και την απομόνωση των γύρω λόφων;
Αυτά ακριβώς προσφέρει το πολυτελές Divani
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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 πολυτελή δωμάτια,
τα οποία προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις, διακοσμημένα με ζεστά γήινα χρώματα. Το
υπέροχο φυσικό τοπίο, οι άρτιες εγκαταστάσεις
και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελούν αξιόπιστες εγγυήσεις για αξέχαστη διαμονή. Χαλαρώστε στην εντυπωσιακά μεγάλη πισίνα με το ξεχωριστό τζακούζι και στο καινούργιο
γυμναστήριο, περιπλανηθείτε στους πλούσιους
κήπους και λάβετε μέρος σε μια από τις πολλές
τοπικές δραστηριότητες, οργανώνοντάς 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.
Dress with red flowers | Φόρεμα με κόκκινα λουλούδια RED
VALENTINO. Flat mules with strass Flat mules με στρας PRETTY
BALLERINAS (attica the Department Store).

Luxurious hospitality in a great
location. | Πολυτελής φιλοξενία σε
μαγευτική τοποθεσία.

Leather purse | Δερμάτινος φάκελος FURLA
(attica the Department Store)

Ι ΤΑ L I A N F I N E S S E

COSMOPOLITAN FEEL
Τhe hotel's pool attracts the
visitors' attention. | Η πισίνα του
ξενοδοχείου τραβά την προσοχή των
επισκεπτών.

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 κοκτέιλ και
δροσιστικά ποτά στο bar ή το lounge, καθώς
απολαμβάνετε το θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα.
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AROUND
THE CITY
WITH...
Christina Alexanian

ΑEGLI
Zappeion, aeglizappiou.gr
“An open space with exceptional
service. It is wonderful to drink
your coffee or have a bite with
a view of the Zappeion”. | «Είναι
ένας ανοιχτός χώρος, με καλή
εξυπηρέτηση. Είναι πολύ ωραίο να
πίνεις τον καφέ σου ή να τρως με
θέα το Ζάππειο»!
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NATIONAL GARDEN
1 Vasilissis Amalias Ave.,
+30 210 7215019
“In the city centre, in the National Garden, I enjoy
taking long walks on Sundays”. | «Στο κέντρο
της πόλης, στον Εθνικό Κήπο, απολαμβάνω τους
περιπάτους τις Κυριακές».

BIOS
84 Peiraios Str., bios.gr
“The meeting with friends and colleagues after so
many years at this particular place for the filming
of “Logo Timis” was a touching experience”.
«Η συνάντηση με φίλους και συναδέλφους
μετά από χρόνια στο συγκεκριμένο μαγαζί στα
γυρίσματα του ''Λόγω τιμής'' με συγκίνησε».

ANATOL
8 Argyropoulou Str., Kifissia,
anatoljewellery.gr
“This is where I buy precious jewelry for my
most beloved people”. | «Εκεί αγοράζω πολύτιμα
κοσμήματα για τους πολύ αγαπημένους μου
ανθρώπους».

PORTRAIT BY JOHN DIMOTSIS

W HO IS OU R GU I DE?

Christina Alexanian is an actress starring in the famous TV show
“Logo Timis” where she was reunited with friends and colleagues,
20 years later... When the filming is over she will travel to New
York and Boston for performances of “The Notebooks of Angele
Kourdian”, a play she adapted for the stage from the same-titled
book where she directs, and stars in, as well as being responsible for
the entire production. In fact, the play will be performed abroad
with English surtitles. The story is based on real events and refers to
the mass killings of Armenians and the Greco-Turkish War of 19191921. Christina Alexanian may be leaving Athens for a while, but for
her the Greek metropolis is synonymous with “walking, scooters,
coffee, a hub that connects me to the North and the South”. / H
Χριστίνα Αλεξανιάν είναι ηθοποιός και φέτος πρωταγωνιστεί
στο σίριαλ «Λόγω τιμής», όπου συναντήθηκε ξανά με φίλους
και συνεργάτες στη δημοφιλή σειρά είκοσι χρόνια αργότερα...
Μετά το τέλος των γυρισμάτων, θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη και τη
Βοστόνη για την παράσταση «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»,
έργο του οποίου έκανε τη θεατρική μεταφορά από το ομότιτλο
βιβλίο, το σκηνοθετεί, πρωταγωνιστεί κι έχει την επιμέλεια όλης
της παράστασης. Μάλιστα, το έργο θα παιχτεί στο εξωτερικό με
αγγλικούς υπέρτιτλους. Πρόκειται για μια ιστορία που βασίζεται
σε αληθινή μαρτυρία και αναφέρεται στην εξόντωση των Αρμενίων
και τον Μικρασιατικό Πόλεμο. Μπορεί η Χριστίνα Αλεξανιάν να
αφήνει την Αθήνα για λίγο, αλλά για εκείνη η ελληνική μητρόπολη
σημαίνει «περπάτημα, πατίνι, καφές, ο κόμβος που με συνδέει με
το Βορρά και το Νότο».

