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Welcome

Open horizons

The world’s oldest airport is College Park 
in Maryland, USA. It was established in 
1906 by Wilbur Wright who, together with 

his brother Orville have gone down in history as 
aviation pioneers. Tucked away in the countryside, 
it used to have a single turf runway and a makeshift 
building and operated only when weather conditions 
were favourable. This picture today is reminiscent 
of old, silent movies. 
Advancements in aircraft engineering have turned 
air-travel into a dominant mode of transport. 
This has contributed to, if not dictated, huge 
changes in airports, turning them into complete 
and self-sufficient cities, with shopping and 
entertainment centres, hotels, cargo villages and 
a comprehensive transport infrastructure. With 
buildings meticulously planned to comply with 
the necessary safety regulations and operational 
demands, airports are expanding, developing an 
impressive and codified architecture that bears 
testament to the fact that man exists to stamp his 
mark on the environment.
However, airports are something more: Crossroads 
of civilization, just as the seaports of old. Millions 
of people wander their spaces, rub shoulders 
with each other, meet, observe each other; in one 
word: they connect. Our airport is no exception. 
In 2007, more than 16.5 million people from the 
four corners of the world have departed from or 
landed here, a figure that represents a 10% increase 
from the previous year, giving the airport a place 
in the European airports’ super-league.
Naturally, apart from the passengers, there’s also 
the big airport family. From the control tower 
through to catering or the security departments, 
the airport comprises a community of employees. 
A living, breathing organism that seamlessly 
coordinates to provide a quality and secure service 
for the traveller. This whole system, comprising 
spaces, people and equipment, is a gateway. The 
principal gateway to the capital and to Greece. 

“2board is a 
printed gateway to 
the world, a source 
of inspiration for 
those who perceive 
journeying as a way 
of life”

Το παλαιότερο αεροδρόµιο του κόσµου είναι το 
Κόλετζ Παρκ στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Το θε-
µελίωσε ο Ουίλµπορ Ράιτ το 1906, ο οποίος µα-

ζί µε τον αδελφό του Όρβιλ πέρασαν στην ιστορία ως 
πρωτοπόροι του αέρα. Χαµένο σε µια αγροτική περιοχή 
έξω από την πόλη, είχε τότε έναν χωµάτινο διάδροµο 
και ένα πρόχειρο κτίσµα, λειτουργούσε δε µόνο όταν οι 
καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν. Η εικόνα αυτή σήµερα 
θυµίζει ασπρόµαυρο βωβό κινηµατογράφο. Η εξέλιξη 
της αεροναυπηγικής έκανε κυρίαρχο τρόπο µετακίνη-
σης το αεροπορικό ταξίδι, συµβάλλοντας ή επιβάλλο-
ντας ταυτόχρονα τη µεγάλη αλλαγή των αεροδροµίων 
τα οποία σήµερα είναι πόλεις ολόκληρες και αυτόνοµες, 
µε εµπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, ξενοδοχεία, εµπο-
ρευµατικούς σταθµούς και πλήρες δίκτυο συγκοινωνι-
ακών υποδοµών. Με συνειδητή δόµηση εξαιτίας των 
επιβεβληµένων κανόνων ασφαλείας και των λειτουρ-
γικών αναγκών που πρέπει να ικανοποιήσουν, ανα-
πτύσσονται στον χώρο µε µια εντυπωσιακή και κωδι-
κοποιηµένη αρχιτεκτονική που επιβεβαιώνει περίτρα-
να ότι ο άνθρωπος ζει για να αποτυπώνει τις ενέργειές 
του στο περιβάλλον.
Αλλά τα αεροδρόµια είναι και κάτι παραπάνω: Σταυρο-
δρόµια πολιτισµών, όπως κάποτε ήταν τα λιµάνια. Εκα-
τοµµύρια άνθρωποι περιφέρονται στους χώρους τους, 
συγχρωτίζονται, γνωρίζονται, παρατηρούν ο ένας τον 
άλλον, µε µια λέξη, σχετίζονται. Το αεροδρόµιό µας δεν 
θα µπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Πάνω από 16,5 εκα-
τοµµύρια άνθρωποι από τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα  
αναχώρησαν ή αφίχθηκαν µέσα στο 2007, σηµειώνοντας 
ετήσια αύξηση που άγγιξε το 10%, χαρίζοντας στο αερο-
δρόµιο µια θέση στην ευρωπαϊκή σουπερλίγκα.
Βεβαίως, εκτός από τους επιβάτες υπάρχει και η µεγά-
λη αεροδροµιακή οικογένεια. Από τον Πύργο Ελέγχου 
µέχρι την τροφοδοσία ή τις υπηρεσίες ασφαλείας, το αε-
ροδρόµιο είναι κοινότητα εργαζοµένων, ένας ζωντανός 
οργανισµός που συντονίζεται µε ακρίβεια για να εξυπη-
ρετήσει µε ασφάλεια και ποιότητα τον ταξιδιώτη. Όλο 
αυτό το σύστηµα που το απαρτίζουν χώροι, άνθρωποι, 
και µηχανήµατα είναι µια πύλη. Η κυρίαρχη πύλη της 
πρωτεύουσας αλλά και της Ελλάδας. 

«To 2board είναι  µια έντυπη πύλη προς τον κόσµο. Μια πηγή 
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Metaphorically speaking, the Athens International Airport is an ambassador 
for the country, a communication bridge that influences the image and the 
economy of the country and of the people.
For the person departing, it is the gateway and the base from which to 
expand his horizons. For the person arriving, it is the first impression, 
the start of a relationship with Athens, its culture and its people. That 
continuous flow of arrivals and departures, of the dialogue that weakens 
barriers and strengthens communication, is reflected by our airport in 
terms of numbers: in 2007 we’ve had 205,294 flights, 116 destinations in 
50 countries, 70 airlines – including 15 new ones.
If we have to associate just one word with “airport” then it would have to 
be “journey”. A journey, in human psychology, starts way before the plane 
takes off. In effect, it starts from the moment we book our ticket, be it for 
work or pleasure.
This is the main reason that you’re reading these lines. Athens International 
Airport, one of the fastest growing airports in the world, inextricably associated 
with travelling, with “the journey”, has been driven from the day it opened 
by the vision, as well as the obligation, to offer its traveller something more 
than a nondescript passage. More than a simple transactional dispatch.
In essence, it aspires to contribute to an unforgettable travel experience. 
In other words, its aim is to establish a relationship based on impeccable 
service. And we are now expanding on that by proudly presenting you 
with this magazine. 
2board, a travel magazine, adds value for our travellers, i.e. for you. It’s 
a quality and informative manual to help you with reliable and practical 
information, allowing you to take full advantage of you trip or your stay 
in Athens and in Greece.
At the same time, it represents a small rebellion. Making its debut at a time 
when the digital world of e-travel starts to dominate, at a time when almost all 
becomes virtual, it defends a different territory: the good old printed publication 
interlaced with the romantic allure of a journey.
2board’s mission is to communicate and become a source of inspiration for 
those who perceive journeying as a way of life. Such a magazine can but raise 
its antennae and closely monitor every corner of the world, starting with the 
capital city of Athens, where the principles and values of democracy, philosophy 
and civilization were born.
This publication will be distributed free of charge in selected points throughout 
the airport, published quarterly and distinctively colour coded. We start with red, 
the colour of trail-blazers, of innovation, of spring, of nature’s renaissance.
Welcome to the unique world of 2board. Browse through it, enjoy it, live it. 
Your next journey may germinate from within its pages.

Tο Διεθνές Αεροδρόµιο της Αθήνας είναι ένας πρεσβευτής της χώρας, µια γέφυρα επικοι-
νωνίας που επηρεάζει την εικόνα και την οικονοµία του τόπου και των ανθρώπων. 
Για αυτόν που φεύγει είναι η πύλη και το ορµητήριο για να ανοίξουν οι ορίζοντές του. 
Για εκείνον που έρχεται είναι η πρώτη εντύπωση, η αρχή µιας γνωριµίας µε την Αθή-
να, τις γωνιές της, την κουλτούρα της, τους κατοίκους της. Αυτή τη συνεχή ροή των 
αφίξεων και των αναχωρήσεων, του διαλόγου δηλαδή που αποδυναµώνει τα σύνορα 
και δυναµώνει την επικοινωνία, το αεροδρόµιό µας την υποστηρίζει µε αριθµούς: το 
2007 είχαµε 205.294 πτήσεις, 116 προορισµούς σε 50 χώρες, 70 αεροπορικές εταιρεί-
ες και ανάµεσά τους και 15 νέες.
Αν τώρα πρέπει να αντιστοιχίσουµε τη µία και µοναδική λέξη που έρχεται στον νου 
όταν λέµε αεροδρόµιο, αυτή είναι «ταξίδι». Ταξίδι, που στην ανθρώπινη ψυχολογία 
ξεκινά πολύ πριν το αεροπλάνο ξεκολλήσει από το έδαφος. Ουσιαστικά αρχίζει όταν 
κλείσουµε το εισιτήριό µας, είτε φεύγουµε για δουλειά είτε για αναψυχή.
Αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος που διαβάζετε αυτές τις γραµµές. O Διεθνής Αε-
ρολιµένας Αθηνών, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα αεροδρόµια στον κόσµο, άρ-
ρηκτα συνδεδεµένο µε το ταξίδι σε επίπεδο συνωνύµου, διαπνέεται από την πρώτη 
µέρα της λειτουργίας του από το όραµα, αλλά και την υποχρέωση να δώσει στον δικό 
του ταξιδιώτη κάτι παραπάνω από ένα αδιάφορο πέρασµα, από µια απλή διεκπεραί-
ωση. Ουσιαστικά επιδιώκει να συµβάλει σε µια αξέχαστη ταξιδιωτική εµπειρία. Στό-
χο έχει, µε άλλα λόγια, την εδραίωση µιας σχέσης που εκφράζεται µε την άψογη εξυ-
πηρέτηση. Αυτήν τώρα επεκτείνουµε ακόµα περισσότερο, παρουσιάζοντας µε χαρά 
το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας. 
Το 2board, ένα ταξιδιωτικό περιοδικό, αποτελεί µια προστιθέµενη αξία για τον ταξι-
διώτη µας, όλους εσάς δηλαδή. Είναι ένα ποιοτικό εγχειρίδιο που θα σας ενηµερώσει 
και θα σας βοηθήσει µε έγκυρες και πρακτικές προτάσεις να επωφεληθείτε από το 
ταξίδι σας ή από την παραµονή σας στην Αθήνα και την Ελλάδα.
Ταυτόχρονα συµβολίζει και µια µικρή ανατροπή. Κάνοντας το ντεµπούτο του σε µια 
χρονική στιγµή που αρχίζει να κυριαρχεί ο ψηφιακός κόσµος του e-travel, όπου σχε-
δόν όλα γίνονται άυλα, υπερασπίζεται τον ροµαντισµό του χαρτιού που συνυφαίνε-
ται µε εκείνον του ταξιδιού.
Αποστολή του 2board είναι να επικοινωνήσει και να γίνει πηγή έµπνευσης για όλους 
εκείνους που βλέπουν το ταξίδι ως στάση ζωής. Ένα τέτοιο περιοδικό δεν µπορεί πα-
ρά να υψώνει τις κεραίες του και να αφουγκράζεται κάθε γωνιά του κόσµου µε σηµείο 
εκκίνησης µια πρωτεύουσα πόλη, την Αθήνα, εδώ όπου γεννήθηκαν οι αρχές και οι 
αξίες της δηµοκρατίας, της φιλοσοφίας, του πολιτισµού.
Μια έκδοση που θα διανέµεται δωρεάν σε επιλεγµένα σηµεία στο αεροδρόµιο και η 
οποία θα κυκλοφορεί τέσσερις φορές τον χρόνο, µε σταθερό σύµβολο και κωδικό ανα-
γνώρισης το χρώµα. Αρχή µε το κόκκινο, το χρώµα της πρωτοπορίας, της καινοτοµί-
ας, της άνοιξης, της αναγέννησης της φύσης.
Καλώς ήλθατε λοιπόν στον ξεχωριστό κόσµο του 2board. Ξεφυλλίστε το, απολαύστε 
το, ζήστε το. Το επόµενο ταξίδι σας µπορεί να ξεκινήσει από τις σελίδες του. 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΓΕΝΙKΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)

ΥANNIS PARASCHIS
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
OF ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIA)

έµπνευσης για όσους βλέπουν το ταξίδι ως στάση ζωής»



8  9

2BOARD MAGAZINE 
OWNED BY  
Athens International Airport 
«ELEFTHERIOS VENIZELOS» SA 
190 19 Spata,  
www.aia.gr  airport_info@aia.gr
tel. 210 3530000, fax 210 3530001, 

2BOARD MAGAZINE 
Creative design - 
Production & Publishing 
CORPORATE & SPECIAL EDITIONS 
LIBERIS PUBLICATIONS SA 
80 Ioannou Metaxa, 194 00 Koropi, 

tel. 210 6688488, fax 210 6688270 
2 ΒΟARD MAGAZINE
Δηµιουργικός Σχεδιασµός,  
Παραγωγή & Έκδοση Εντύπου  
ΕΙΔΙΚΕΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
LIBERIS PUBLICATIONS SA  

Διευθυντής  
Πέτρος Μπουροβίλης 
bourovilis@liberis.gr 

Creative Art Director  
Ιωάννα Βεζύρη 

ΣΥΝΤΑΞΗ
Διευθύντρια Σύνταξης 
Ήρα Αικατερίνη Σινιγάλια 
Αρχισυνταξία
Έλενα Σιάµπου
Κρυσταλία Πατούλη
Συντακτική οµάδα 
Έλενα Μαθιοπούλου 
Σίσσυ Παπαδογιάννη 
Έλλη Τσεκούρα  
Επιµέλεια-διόρθωση κειµένων 
Μπέττυ Διακογιάννη 
Μεταφράσεις-επιµέλεια κειµένων
Τranslation Centre Kifissia 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 
Αrt director 
Μαρία Μπετινάκη 
Assistant Αrt director 
Νατάσα Πολύζου 
Ατελιέ 
Δηµήτρης Κουµπάτης 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Group Advertising Manager 
Ιωάννα Σούχλα
(souchla@liberis.gr) 
Advertising Manager 
Μαρία Θεοχαροπούλου
(theocharopoulou@liberis.gr) 
Advertising Executives
Μίχα Μίρκα 
Ράνια Διβάνη
Γιώργος Φουσιάνης 
Υποδοχή Διαφήµισης 
Ειρήνη Σταθάτου

2board
T H E  O F F I C I A L  A T H E N S  I N T E R N A T I O N A L  A I R P O R T  M A G A Z I N E

EDITORIAL
Editor -in- Chief  
Petros Bourovilis 
bourovilis@liberis.gr 
Creative Art Director  
Ioanna Veziri
Editor
Ira Aikaterini Sinigalia 
Senior Editors
Elena Siampou, Crystalia Patouli 
Editorial Team
Elena Mathiopoulou, 
Sissy Papadogianni, Elli Tsekoura  
Proof Reader 
Betty Diakogianni 
Translations - Proof Reading
Τranslation Centre Kifissia 

ART 
Αrt director 
Maria Betinaki
Assistant Αrt director 
Natasa Polizou
Atelier
Dimitris Koumbatis 

CONTRIBUTING EDITORS
Dimitris Antonopoulos
Dimitris Hadjinicolaou
Takis Karis
Flora Paraskevopoulou
Christos Tsanakas
Evagoras Papatheou
Vassilis Woosseas
Maria Paschali
Nikos Kostopoulos
Niki Mitarea
Stathis Mitsokalis
Chryssa Mihalopoulou
Nektaria Melikoki
Giannis Paliouris
Konstantinos Aristotelidis
Ileana Serafimakis 
Irini Milona
Dimitris Ballas
Giorgos Despotidis 

PHOTOGRAPHY & STYLING 
Photos Market
Studio Liberis
Styling 
Manthos Dellatolas
Irini Magonaki
Still Life 
Alex Kavdas 
Beauty Report 
Elli Tsekoura

ADVERTISING 
Group Advertising Manager 
Ioanna Souchla
(souchla@liberis.gr) 
Advertising Manager 
Maria Theocharopoulou
(theocharopoulou@liberis.gr) 
Advertising Executives 
Rania Divani , Mirka Micha 
Giorgos Foussianis 
Advertising Reception
Irini Stathatou

MARKETING
Marketing Manager 
Stella Karamoussanta
Product Manager 
Maria Tranopoulou
Creative Manager 
Aggeliki Gourni
Art Director 
Maya Apostolidi  

PHOTOS SERVICES 
Apeiron, Hellas Press
Ideal Images
IML Image Group
Parris Press
Visual Photos
Alexandra Kollaros / Artaz
Eurokinissi
Sipa Press 

CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS
Giannis Dimotsis
Nikos Daniilidis / Militos Publications
Loukas Hapsis
Giorgos Kordakis
Charlie Makkos
Periklis Merakos
Kleanthis Mitsioulis
Kostas Pigadas
Studio Siarapis

CONTRIBUTING ILLUSTRATORS 
Makis Anassiadis / 
Smartmagna - Iml Image Group
Vladimir Radibratovic, 
Eleni Tsakmaki
Road Editions SA

PRODUCTION
Production Manager Christos Kiratzis  
Production-Electronic Montage 
Giorgos Rammos 
Printing Executives
Dimitris Pantelos
Coordination & Production Manager 
Assistant Irini Remoundou
Colour Separation Executive
Pantelis Milioris
Colour Separation Atelier
Dionissis Tsakonas, Giannis Stavroulakis, 
Maria Avgeraki, Dimitris Tsiros
Photoshop Department Supervisor
Maria Tahtsi
Photoshop Department Irene Alexi, 
Vasso Vergi, Dina Georgopoulou, 
Vaggelis Kourmoulis 
Distribution Department Manager
Andreas Boukouvalas
Printing Haidemenos AEVE 
Binding N. Liapis 
Cover Gold blocking & Gloss 
Varnishing Skaltsas 

Publisher  
Antonios Liberis
Liberis Publications Corporate & Special 
Editions Manager  
Petros Bourovilis 
General Manager 
Konstantinos Korletis
Coordination - Scheduling Manager
Lakis Mastrantonis
ΙΤ Manager 
Iro Makrinaki
Human Resources Manager
Aneza Minogianni
Public Relations & 
Communication Manager 
Natassa Krentz

Εκδότης
Αντώνης Λυµπέρης
Διευθυντής Ειδικών & Εταιρικών 
Εκδόσεων ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ  
Πέτρος Μπουροβίλης
Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Κορλέτης
Δ/ντής Συντονισµού - Προγραµµατισµού
Λάκης Μαστραντώνης
Διευθύντρια ΙΤ 
Ηρώ Μακρυνάκη
Υπεύθυνη Τµήµατος Προσωπικού
Ανέζα Μινόγιαννη
Public Relations & 
Communication Manager 
Νατάσσα Κρεντζ

2 ΒΟARD: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
Οι γνώµες που εκφράζονται στα κείµενα του περιοδικού δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις του Διεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Α.Ε. Δεν επιτρέπεται η αναδηµοσίευση ή αποσπασµατική µεταφορά κειµένων 
χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Εκδότη. Το περιοδικό διατίθεται δωρεάν. 
Υπεύθυνος για τον νόµο: Πέτρος Μπουροβίλης  

2 ΒΟARD: QUARTER PUBLICATION (APRIL, JULY, SEPTEMBER, DECEMBER)
AIA does not necessarily share the opinions expressed in 2Board.  
No part of this publication maybe reproduced without the prior permission of the publisher. 
This magazine is distributed free of charge. 
Responsible against the Law: Petros Bourovilis  

Chief Executive Officer 
of Athens International Airport
Yannis Paraschis
Communications & Marketing Director
George Karamanos
Head Airline Marketing
Katerina Pollatou

Γενικός Διευθυντής 
Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών
Γιάννης Παράσχης
Διευθυντής Επικοινωνίας & Marketing
Γιώργος Καραµάνος
Marketing Αεροπορικών εταιρειών
Κατερίνα Πολλάτου



10  11

Apr-Jun | 08 Summary
TABLE OF CONTENTS | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

14 Greece from above
Earth’s Dance | Ο χορός της Γης 

Latitudes 
17 Take off Global Views | 
Εικόνες του κόσµου
24 Travel events Festival de Cannes 
Φεστιβάλ Καννών
26 The country Belize | Μπελίζ
28 City secrets Liverpool | 
Λίβερπουλ
30 Heaven on earth Ayers Rock, 
Australia | Αυστραλία
32 Short breaks Corfu | Κέρκυρα
36 5 days in…
Marrakech | Μαρακές
42 Great trips 
Bordeaux | Μπορντό
46 Go green
Lake Plastira | Λίµνη Πλαστήρα
48 10 best Opera Halls | Όπερες
50 Sports trip guide 
Euro ’08 Special

Best of Athens
59 Hot list 2008 
Restaurants, Nightclubs, Hotels | 
Εστιατόρια, Nightclubs, Ξενοδοχεία
68 Interview Bernard Tschumi |
Μπερνάρ Τσουµί
70 Preview 
New Acropolis Museum |
Νέο Μουσείο Ακροπόλεως
72 Interview 
Dimitris Pantermalis | 
Δηµήτρης Παντερµαλής
74 Urban review 
Athens renaissance |  
Αθηναϊκή αναγέννηση
80 Faces & Places
Talk of the Town
88 Shopaholic 
Kolonaki | Κολωνάκι
92 City walks 
From the National Garden to 
Kapnikarea | Aπό τον Εθνικό Κήπο 
ώς την Καπνικαρέα

194

172

74
164

188



12  

Apr-Jun | 08 
TABLE OF CONTENTS | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Summary

94 Save the date Art Athina 
96 Great dates 
Art & Culture Calendar | Ατζέντα 

Business
99 Airport check
Heathrow Terminal 5
102 Airport lounges
BA’s Complex Lounge in T5
104 5 hours in…
London | Λονδίνο
106 Aircraft design
Airbus A380
112 Flight test
Thai’s new Business Class
Bangkok-Athens
114 Personal best
George Koutsolioutsos
Τζώρτζης Κουτσολιούτσος
116 Trip-tech Laptops
118 Airport services
E-Travel | Ηλεκτρονικές 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες
120 Airlines services
Helicopter Chartering |
Ναύλωση ελικοπτέρων
122 Events
Airline Awards 2007 | Βραβεία 
Αεροπορικών Εταιρειών 2007
124 Environment 
Green Skies

Material world
129 Travel essentials 
Case Study
136 Check in
New Hotels | Νέα ξενοδοχεία

138 Avant-garde hotels
Purificadora
140 Luxury travel
Best new Resorts: Shanti Ananda, 
Grecotel Amirandes
144 Style
5 Classic Travel Movies 
Inspirations
154 Shop report
Airport Shopping Centre | 
Εµπορικό κέντρο αεροδροµίου
158 Airport news
New Arrivals | Νέες αφίξεις
160 Travel value / Duty free
Smart Buys | Έξυπνες αγορές
162 Health & Beauty
Airport Buys | Αγορά 
του αεροδροµίου
164 Design
Living update | Εν οίκω
166 Culture
Books & Music | Μουσική & Βιβλίο
168 Food & Wine
Taste front | Γεύσεις 

The Globe
172 Dubai 
Back to the Future | 
Επιστροφή στο µέλλον
182 China 
The Syndrome of Beijing | 
Το σύνδροµο του Πεκίνου
188 Knossos
Mighty Minos’ Palace | 
Στο παλάτι του Μίνωα
194 Andalusia
Burning Land | Φλεγόµενη γη

Airport Guide 
205 Yellow pages
215 Where to buy it
Addresses | Διευθύνσεις   
218 Airport stars
Myth 2board 

59
138

17

36

12  13

88

144

140



14  15

Cows by the Acheloos River 
estuary
Ν 38ο20΄06΄΄ Ε21ο06΄30΄΄
Prefecture: Aetoloacarnania
Shot date: 13/5/2003, 09.40
Shot height: 220m.
Αγελάδες στις εκβολές του 
Αχελώου
Ν 38ο20΄06΄΄ Ε21ο06΄30΄΄
Νοµός: Αιτωλοακαρνανίας
Ηµ. φωτογράφησης: 
13/5/2003, 09.40
Ύψος λήψης: 220µ.

The Agraphiotis River estuary 
at the Kremaston artificial lake 
Εκβολές Αγραφιώτη ποταµού 
στην τεχνητή λίµνη Κρεµαστών
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EARTH’S DANCE
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
When earth its history unfolds a fine line weaves wonders. 
A circular and sombre dance, a step eternal in three quarters.
Etesian winds the passions spread, the seas applaud the summers; 
desires wild mountains do create, the lacy rivers sparkle.
From Epirus through to Mistras and from the rock’s sweet cradle, 
a wedge of earth its magic casts, and Greece fills you with wonder.
Fret not, you need not do a thing but soak up all its marvels. 

IRA SINIGALIA
Μια λεπτή γραµµή κεντάει θαύµατα όταν η γη αρχίζει πόντο πόντο να 
ξεδιπλώνει την ιστορία της. 
Τσάµικος τρία τέταρτα, βήµα συρτό στους αιώνες. 
Μελτέµια στρώνουν έρωτες στα βράχια, πέλαγα σιγοντάρουν τα καλοκαίρια, 
πόθοι σηκώνουν άγρια βουνά, δαντέλες ποταµιών σπινθηρίζουν ζωή. 
Από την Ήπειρο ώς τον Μιστρά και από της πέτρας την αγκαλιά, µια φλούδα 
χώµα γεννάει µάγια, µια Ελλάδα κόβει την ανάσα. Κι εσύ το µόνο που έχεις 
να κάνεις είναι να γεµίσεις το βλέµµα σου εικόνες. 
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     BOMBAY 19°0’N 72°48’E

Purple rain
The coming of spring signals the celebrations 
for the most colourful and joyous festival in 
India. During the ‘Holi’, which this year starts 
on 22nd March, men and women take to the 
streets with small bags of colour and coloured 
powder to paint everyone in spring colours. The 
avidly celebrated in India festival of colours is 
the only chance for people, regardless of sex 
and regardless of caste, to mingle and celebrate 
together.
Ο ερχοµός της άνοιξης σηµατοδοτεί στην 
Ινδία τον εορτασµό του πιο χαρούµενου και 
πολύχρωµου φεστιβάλ της χώρας. Κατά τη 
διάρκεια του Holi, που φέτος ξεκινάει 22 
Μαρτίου, άνδρες και γυναίκες ξεχύνονται 
ορµητικά στους δρόµους µε σακουλάκια µπογιάς 
και χρώµατα σε σκόνη για να βάψουν τους 
πάντες στα ανοιξιάτικα χρώµατα. Η γιορτή των 
χρωµάτων είναι για τους Ινδούς η µοναδική 
ευκαιρία να βρεθούν µαζί και να γιορτάσουν, 
ανεξαρτήτως φύλου και, κυρίως, ανεξαρτήτως 
της κάστας στην οποία ανήκουν.

Apr-Jun | 08Latitudes Take οff
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Piano’s project
Construction of the new buildings of the Greek National Opera and the National Library of Greece 
within an Educational and Cultural Park in the area of the Faliron Delta will commence towards 
the end of the year. The project has been awarded by the Board of Directors of the Stavros 
Niarchos Foundation to Italian architect Renzo Piano. 
Πριν από το τέλος του έτους θα ξεκινήσουν τα νέα κτίρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης και του Πολιτιστικού-Εκπαιδευτικού Πάρκου στο Δέλτα Φαλήρου. Το έργο ανατέθηκε 
στον βραβευµένο Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο από το Δ.Σ. του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος».

ATHENS 37°58’N 23°43’W

 PARIS 48°48’N 2°20’E 

Gold finger

The French jewellery maker Philippe 
Tournaire (www.philippetournaire.com) 
draws inspiration from monumental 
buildings which he translates into equally 
emblematic rings. His priceless “Dream 
House” reproductions include a Florida villa 
and a swimming pool made of sapphires!
O Γάλλος κοσµηµατοποιός Philippe Tournaire 
(www.philippetournaire.com) εµπνέεται από 
παλάτια, µουσεία και άλλα µνηµειακά κτίρια 
τα οποία αποτυπώνει σε εξίσου εµβληµατικά 
δαχτυλίδια όπως αυτό. Στα καράτια του, µια 
βίλα από τη Φλόριντα σε όλο της το µεγαλείο 
και µε µια πισίνα από 
ζαφείρι!
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    PARIS 48°48’N 2°20’E 

Pop voyage

The transformation of the historic fashion 
house of Lanvin has been inextricably 
connected with the presence of Alber 
Elbaz in the position of creative director. 
On 22 Rue Faubourg, in the heart of Paris, 
the new collection celebrates travel as 
well as colours - like the ones on this 
trolley bag. (www.lanvin.com).
Η ανανέωση του ιστορικού οίκου Lanvin 
συνδέθηκε µε την παρουσία του Alber 
Elbaz στη θέση του καλλιτεχνικού 
διευθυντή. Στον αριθµό 22 της οδού 
Faubourg, στην καρδιά του Παρισιού, η 
νέα κολεξιόν τιµάει το ταξίδι αλλά και το 
χρώµα που απλώνεται και σε αυτή την 
trolley bag. (www.lanvin.com)
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    PARIS 48°48’N 2°20’E 

The star side of the moon

It’s fifty years since the publication 
of Jack Kerouac’s On the Road. The 
author travelled round the USA in 1974, 
hitchhiking from New York to Mexico, 
creating a road novel which he wrote 
within three weeks. It has influenced 
artists such as Bob Dylan who has 
declared that this novel has changed 
his life.   
Πενήντα χρόνια συµπληρώνονται από 
την έκδοση του On the road του Τζακ 
Κέρουακ. Ο συγγραφέας ταξίδεψε στις 
ΗΠΑ το 1947 µε ωτοστόπ από τη Νέα 
Υόρκη µέχρι το Μεξικό, δηµιουργώντας 
µια νουβέλα δρόµου την οποία έγραψε 
σε τρεις εβδοµάδες. Επηρέασε µάλιστα 
καλλιτέχνες όπως τον Μποµπ Ντύλαν ο 
οποίος δήλωσε ότι του άλλαξε τη ζωή.  

     NEW YORK 40°47’N 73°58’W

ON THE ROAD ΑGAIN 

Those who can afford approximately €200,000 
will soon be able to undertake 3-hour space 
trips. EADS (www.astrium.eads.net) presents 
the Astrium. This hybrid vessel will cost more 
than €1 billion and will allow its pilot and four 
passengers to view Earth from above. The 
interior design is by the renowned Marc Newson. 
Σύντοµα όποιος µπορεί να πληρώσει περίπου 
€ 200.000 θα κάνει τρίωρα εξωγήινα ταξιδάκια 
αναψυχής. Η EADS (www.astrium.eads.net) 
παρουσίασε το Astrium. Το υβριδικό σκάφος, 
που θα κοστίσει πάνω από € 1 δισ., θα επιτρέπει 
στον πιλότο και τους τέσσερις επιβάτες του να 
ατενίσουν την υδρόγειο από ψηλά σε συνθήκες 
µηδενικής βαρύτητας. Τo design της ατράκτου 
υπογράφει ο διάσηµος σχεδιαστής Marc Newson. 

ATHENS 37°58’N 23°43’W

Following a long absence, international tennis is back on Greek 
courts! Upmarket men’s magazine STATUS is celebrating 
its 20th anniversary by hosting a new international tennis 
tournament part of the ATP Challenger Series. It’s called 
“Status Athens Open 2008” and it will take place at the Athens 
Lawn Tennis Club from 12 to 20 April with the participation of 
top world players, including the Greek champions Constantinos 
Economides and Vasilis Mazarakis.
Tο STATUS Athens Open 2008, µια γιορτή του τένις, θα φιλοξενήσει 
µεγάλα διεθνή ονόµατα και σηµαντικούς Έλληνες τενίστες (Κ. 
Οικονοµίδης, Β. Μαζαράκης). Αποτελεί δε το πρώτο επίσηµο 
τουρνουά τένις της σειράς ATP Challenger στην Ελλάδα. Θα 
διεξαχθεί στον Όµιλο Αντισφαίρισης Αθηνών από 12-20 Απριλίου 
µε έπαθλο 75 χιλιάδες δολάρια. Η άψογη διοργάνωση του STATUS 
Athens Open 2008 διαγράφει νέες προοπτικές για ένα τουρνουά 
που όµοιό του είχε να γίνει στη χώρα µας εδώ και 20 χρόνια.

Status Athens Οpen 2008

STATUS
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    MOSCOW 55°45’N 37°36’E

Crystal city

As of 2014, the Moscow skyline will 
transform thanks to renowned architect 
Norman Foster’s Crystal Island. 
Covering a total of 2.5m m2, it will 
comprise hotels, museums, schools. 
www.fosterandpartners.com 
Ο ορίζοντας της Μόσχας θα αλλάξει 
από το 2014 χάρη στο Crystal Island του 
διάσηµου αρχιτέκτονα Norman Foster. 
Με συνολική επιφάνεια 2,5 εκατ. m2 
θα στεγάσει ξενοδοχεία, διαµερίσµατα, 
µουσεία, σχολεία.

     AUSTRIA 47° 20’ N, 13° 20’ E 

Fresh point

Lans is a chocolate-box-pretty Austrian 
village emerging as an alpine wellbeing 
centre since it now hosts a rejuvenation 
centre, the minimalist Lanserhof (www.
lanserhof.at). The course concentrates on 
detoxing and features various treatments, 
ranging from acupuncture through to shiatsu. 
A typical treatment lasts 10 days (€2,619 
including accommodation and treatments).
Το Lans είναι ένα κουκλίστικο αυστριακό 
χωριό που αναδεικνύεται σε αλπικό πυρήνα 
ευεξίας, καθώς εσχάτως εκεί βρίσκεται ένα 
κέντρο αναζωογόνησης, το µινιµαλιστικό 
Lanserhof (www.lanserhof.at). Το πρόγραµµα 
είναι αποτοξινωτικό και περιλαµβάνει ποικίλες 
θεραπείες, από βελονισµό µέχρι σιάτσου. 
Μια τυπική θεραπεία έχει διάρκεια 10 µέρες 
(€ 2.619 µε διαµονή και θεραπείες). 
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    ΤΟKYO 35°40”N 139°45’E

Eyes wide open

The Panasonic Lumix range cameras owe their 
exceptional capabilities to their Leica lenses which 
capture even the faintest tints of colour and to their 
optical image stabiliser (MEGA OIS) which corrects 
blurry images. (www.panasonic.gr)
Η σειρά Lumix της Panasonic περικλείει το 
σύστηµα φακών της Leica που συλλαµβάνουν 
και τις πιο δυσδιάκριτες αποχρώσεις. Επιπλέον 
ο οπτικός σταθεροποιητής εικόνας (MEGA OIS) 
διορθώνει τις θολές φωτογραφίες.

     INDIA 15°59’N 77°40’E

Fashion exotica 
An exotic spring campaign by Hermès 
harmoniously balances romanticism and 
elegance in a floral scenery. The beautiful 
Indian model, Lakshmi Menon, is the face of 
the campaign, posing for the lens of Canadian 
photographer Terry Tsiolis, together with cute 
elephants that have been adorned with henna-
tattoos for the occasion. 

Μια ανοιξιάτικη καµπάνια αρκούντως εξωτική 
από τον Hermès µε ισόποσες αναφορές στον 
ροµαντισµό, την κοµψότητα και τα ανθισµένα 
µοτίβα. Κεντρικό πρόσωπο, η Ινδή τοπ µόντελ 
Lakshmi Menon η οποία ποζάρει στον φακό του 
Kαναδού φωτογράφου Terry Tsiolis παρέα µε 
τους συµπαθείς ελέφαντες που στολίστηκαν µε 
χένα για τις ανάγκες της εικόνας. 

    ANTARCTICA 90° 00’ S, 0° 00’ E

Ice adventures
An Antarctic cruise is the ultimate adventure trip. 
Experienced guides will take you to one of the 
planet’s most sensitive eco-systems. (www.nathab.
com, www.peregrineadventures.com) 
H κρουαζιέρα στην Ανταρκτική είναι από τα πιο 
περιπετειώδη projects. Έµπειροι οδηγοί της Natural 
Habitat Adventures και της Peregrine Adventures 
σας ταξιδεύουν σε ένα από τα πιο ευαίσθητα 
οικοσυστήµατα του κόσµου.
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The Kokeshi dolls represent one of the most 
distinctive Japanese art forms. The traditional 
production techniques have been passed down 
through generations of craftsmen – the so-called 
Kiji-Shi. Every Kokeshi doll is unique and is named 
by the artist who created it. (www.synchronia.gr)
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Οι κούκλες Kokeshi αποτελούν µια από τις πιο 
χαρακτηριστικές µορφές τέχνης της Ιαπωνίας. 
Οι παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής τους 
περνάνε από γενιά σε γενιά τεχνιτών, τους Kiji-
Shi. Κάθε κούκλα είναι µοναδική και βαπτίζεται 
από τον καλλιτέχνη (www.synchronia.gr).

Wake up!

Forget gloominess! Add 
a splash of colour and 
a theme to your early 
wake ups with this jolly 
alarm clock featuring 
the central character of 
the animated adventure 
film Cars (€21.99), sold at 
The Cartoon Store in the 
Airport Shopping Centre. 
Το πρωινό ξύπνηµα µπορεί 
να αποκτήσει χρώµα. 
Ακόµα καλύτερα κόκκινο 
και θεµατικό. Απτό 
παράδειγµα, το ξυπνητήρι 
µε σχέδιο από την ταινία 
Cars (€ 21,99), στο 
κατάστηµα The Cartoon 
Store στο Εµπορικό 
Kέντρο του Αεροδροµίου.

     TOKYO 35°40’N 139°45’E

From Japan with love

Give me a lift
Business Class passengers of Continental 
Airlines’ and Delta Air Lines’ intl nonstop flights 
to New York’s JFK enjoy the privilege of fast 
access to Manhattan, thanks to complimentary 
helicopter service offered by both the airlines. 
Info: Continental Airlines, Tel. 0080044143592. 
Delta Air Lines, Tel. 0080044129506. 
Επιβάτες διεθνών πτήσεων προς Νέα Υόρκη 
έχουν την ευκαιρία να φτάσουν µε ελικόπτερο 
στο Μανχάταν σε λιγότερο από δέκα λεπτά. Η 
υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν µε την αγορά 
εισιτηρίων διακεκριµένων θέσεων των εταιρειών 
Continental Airlines και Delta Air Lines. 

Airline news
• From Sterling Airlines, 4 summer flights 
between Athens and Scandinavia (Oslo, Stockholm, 
Copenhagen, Gothenburg) • Continental Airlines 
introduce the new generation aircraft 767-400ER 
on the Athens – New York route • Aegean Airlines 
introduce 2 daily flights to London Stansted 
with its new 195-seat AIRBUS A321 aircrafts, a 
daily flight to Tirana and flights to Kefalonia and 
Limnos • As from May 5 , Delta Air Lines offer 
again direct flights from Athens to Atlanta and US 
Airways to Philadelphia • Aer lingus introduce 
direct flights between Athens and Dublin and Air 
Baltic between Athens and Riga • The Olympic 
Airlines’ website has changed and now offers  
e-booking and e-check in services. 
• Sterling Airlines: 4 καλοκαιρινά δροµολόγια Αθή-
να-Σκανδιναβία (Όσλο, Στοκχόλµη, Κοπεγχάγη, Γκέ-
τεµποργκ) • Continental Airlines: εισάγει το νέας γε-
νιάς αεροσκάφος 767-400ER στη γραµµή Αθήνα-Νέα 
Υόρκη • Aegean Airlines: εγκαινιάζει 2 νέες καθη-
µερινές πτήσεις προς Λονδίνο Stansted µε τα νέα 
AIRBUS A321, µια καθηµερινή πτήση προς Τίρανα 
και πτήσεις προς Κεφαλλονιά και Λήµνο • Delta Air 
Lines: από 5/5 απευθείας πτήσεις Αθήνα-Ατλάντα  
• US Airways: από 5/5 απευθείας πτήσεις Αθήνα -
Φιλαδέλφεια • Aer Lingus: ξεκινά πάλι τις απευθεί-
ας πτήσεις της Αθήνα-Δουβλίνο • Air Baltic: επανέρ-
χεται µε απευθείας πτήσεις προς Ρίγα • Ολυµπια-
κές Αερογραµµές: Νέο site  που προσφέρει πλέον 
τη δυνατότητα e-booking και e-check in.

      CRETE 35° 20’ N, 25° 08’ E

Minoan playground

Thematic parks always fire the imagination. The only Minoan 
Amusement Park for children in Greece covers 4,000 square metres 
and is set in the heart of the Capsis Elite Resort (www.capsis.gr). 
Palaces, frescoes and lots of games transport young and old alike to 
the glorious world of King Minos. For children aged 4 to 14.
Τα θεµατικά πάρκα εξάπτουν τη φαντασία µας. Σε 4.000 τετραγωνικά 
εκτείνεται το µοναδικό στην Ελλάδα Μινωικό Πάρκο για παιδιά, 
στην καρδιά του Capsis Elite Resort (www.capsis.gr). Παλάτια, 
τοιχογραφίες και πολλά παιχνίδια ταξιδεύουν µικρούς αλλά και 
µεγάλους στον λαµπρό κόσµο του Μίνωα. Για παιδιά ηλικίας 4-14.
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Festival de Cannes 
Experience spring’s most 
important film festival 
along with the celebrities.   
Στο πιο σηµαντικό φεστιβάλ 
κινηµατογράφου της 
άνοιξης µαζί µε τους σταρ.

MORE THAN 30,000 members of the film 
industry meet every year in the French 
Riviera to honor the best movies of the 

year. The center of interest is the Film Festival’s 
closing ceremony (this year’s was the 61st ) and 
the award of the “Palme d’Or” at the Palais des 
Festivals. Screenings of the competing movies are 
reserved exclusively for invited guests but, with a bit 
of luck, you could attend one of the 500 unofficial 
screenings. At the same time, the lobby in Hotel 
Carlton is crammed full of actors, producers, directors, 
scriptwriters, starlets.  Parties go on non-stop on 
yachts, hotels, private villas. However, if your image 
of the Festival is steeped in the aura of a different 
era, with protagonists like Bardot or Sofia Loren, 
bear in mind that, nowadays, it is swarming with 
great American stars and is rather reminiscent of a 
seaside version of Hollywood. Even so, it remains 
sparkling and exciting. 

Αpr-Jun | 08 
THINGS YOU MUST DO BEFORE YOU DIE | ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ

Latitudes Travel events

ΣΤΗ  ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ πάνω από 30.000 άν-
θρωποι του κινηµατογράφου συναντιούνται 
κάθε χρόνο για να τιµήσουν τις ταινίες της 

χρονιάς. Στο επίκεντρο, η τελετή λήξης του Φεστι-
βάλ (φέτος είναι το 61ο) και η απονοµή του Χρυσού 
Φοίνικα στο Palais des Festivals.  Οι προβολές του δι-
αγωνιστικού τµήµατος είναι αποκλειστικά για προ-
σκεκληµένους, αλλά µε λίγη τύχη µπορείτε να παρα-
κολουθήσετε κάποια από τις 500 ανεπίσηµες προβο-
λές. Την ίδια ώρα στο λόµπι του Hotel Carlton, συνω-
στίζονται ηθοποιοί, παραγωγοί, σκηνοθέτες, σεναρι-
ογράφοι, στάρλετ. Όσο για τα πάρτι, είναι non-stop σε 
σκάφη, ξενοδοχεία, ιδιωτικές βίλες. Αν όµως η εικόνα 
που έχετε για το Φεστιβάλ φέρει την αύρα µιας άλλης 
εποχής µε πρωταγωνιστές όπως η Μπαρντό ή η Σο-
φία Λόρεν,  λάβετε υπόψη ότι τώρα πια βρίθει από µε-
γάλους Αµερικανούς σταρ, θυµίζοντας παραθαλάσσιο 
Χόλιγουντ. Ακόµα κι έτσι, όµως, παραµένει λαµπερό 
και συναρπαστικό.        

When | Πότε: 14-25 May 2008  Info: www.festival-cannes.fr
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C
laiming a position amongst the most 
popular destinations in the Caribbean, 
Belize declared its independence from 

England 27 years ago. An interesting mixture 
of Caribbean and Latin American civilizations, 
it is characterized by its never-ending green 
landscape as 50% of the country’s territory 
is a protected area. The largest coral reef in 
the western hemisphere belongs to Belize. Its 
authentic and hospitable inhabitants know exactly 
how to enjoy the relaxed side of life. 

WHEN TO GO
There is less rainfall in the first six months of the 
year. High tourist season: November-May.  

ABSOLUTE EXPERIENCES 
-Indulge yourself on the magical beaches.
-Dive into the warm Caribbean waters.
-Swim with sharks in Shark Ray Alley, the most 
popular diving resort in San Pedro. 
- Enjoy the famous Belikin beer. 
- Experience unique moments on the chicken-
buses: Yellow buses with colourful designs 
and the driver listening to music at full blast. 
Passengers who wish to get off, jump off! 

LIVE IT
Enrich your knowledge in the small but world-
class Museum of Belize. 
Dance to the Caribbean rhythm.
Watch Indiana Jones’ adventures and discover  
remnants of the Mayan Civilization in the jungle. 
Live the jungly experience with an over-night stay 
and tour in the famous Zoo.  
Taste the local specialties: fry jacks and rice with 
beans in an explosive combination with Marie 
Sharp’s famous spicy sauce. Go for the small 
restaurants in the Battlefield national park.   

TRADEMARK
The Maya temples, diving in the coral reefs, 
Marie Sharp’s famous spicy sauce.  

THE SURPRISE
You are in the only English-speaking country of 
Central America; it’s just that here, English is mixed 
with Spanish and Creole.     

Δ
ιεκδικώντας µια θέση στους δηµοφιλέστερους 
προορισµούς της Καραϊβικής, το Μπελίζ απέ-
κτησε την ανεξαρτησία του από τους Άγγλους 

πριν από 27 χρόνια. Αποτελεί µια ενδιαφέρουσα µεί-
ξη πολιτισµών της Καραϊβικής και της Λατινικής Αµε-
ρικής, µε σήµα κατατεθέν το ανεξάντλητο πράσινο, 
καθώς το 50% της χώρας αποτελεί προστατευόµενη 
περιοχή. Στο Μπελίζ ανήκει το µεγαλύτερο κοραλλι-
ογενές φράγµα του δυτικού ηµισφαιρίου. Οι κάτοι-
κοι, αυθεντικοί, χαµογελαστοί, φιλόξενοι, ξέρουν να 
απολαµβάνουν τη χαλαρή όψη της ζωής. 

ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ
Οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν το πρώτο εξάµηνο 
του χρόνου. Υψηλή τουριστική περίοδος: Νοέµβρι-
ος-Μάιος.

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
- Ξεχυθείτε στις µαγευτικές παραλίες.
- Καταδυθείτε στα ζεστά νερά της Καραϊβικής.
- Κολυµπήστε µε καρχαρίες στο Shark Ray Alley, το 
δηµοφιλέστερο καταδυτικό θέρετρο στο San Pedro.
- Απολαύστε τη διάσηµη µπύρα Belikin.
- Ζήστε µοναδικές στιγµές µέσα στα chickenbus. Κί-
τρινα λεωφορεία µε πολύχρωµα σχέδια και τον οδη-
γό να ακούει µουσική στη διαπασών. Οι επιβάτες που 
επιθυµούν να κατέβουν, πηδούν!

ΖΗΣΤΕ ΤΑ 
Πλουτίστε τις γνώσεις σας στο µικρό, αλλά παγκοσµί-
ας κλάσης Μουσείο του Μπελίζ.
Λικνιστείτε στους ρυθµούς της Καραϊβικής. 
Δείτε τις περιπέτειες του Ιντιάνα Τζόουνς και αναβι-
ώστε τις στιγµές που ανακαλύψατε τα χαλάσµατα των 
Mayas µέσα στη ζούγκλα.
Ζήστε την jungly εµπειρία µε µία διανυκτέρευση και 
ξενάγηση στον περίφηµο Ζωολογικό Κήπο.
Γευτείτε τις τοπικές σπεσιαλιτέ: τηγανιτές πίτες αλευ-
ριού µε αυγά (fry jacks) και ρύζι µε φασόλια, σε έναν 
εκρηκτικό συνδυασµό µε την ξακουστή καυτερή σος, 
Marie Sharp. Προτιµήστε τα ταβερνάκια στο εθνικό 
πάρκο Battlefield.

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
Οι ναοί των Mάγια, οι καταδύσεις στους κοραλλι-
ογενείς υφάλους, η ξακουστή καυτερή σος Marie 
Sharp.

Η ΕΚΠΛΗΞΗ
Παρακολουθήστε µια κουβεντούλα των ντόπιων και 
προσπαθήστε να καταλάβετε τι λένε. Δεν πρόκειται 
για κάποια τοπική διάλεκτο, καθώς βρίσκεστε στη 
µοναδική αγγλόφωνη χώρα της Κεντρικής Αµερικής, 
απλώς εδώ τα Αγγλικά αναµειγνύονται µε Ισπανικά 
και Κρεολέζικα.         

Apr-Jun | 08 
BELIZE | ΜΠΕΛΙΖ

Green piece
Green and fairy-tale like through and 
though, it is the well-preserved secret of 
restless travelers. 
Πράσινο πέρα ώς πέρα και παραµυθένιο, 
είναι το καλοδιατηρηµένο µυστικό των 
ανήσυχων ταξιδιωτών.

Latitudes The country

BEST CONNECTIONS
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ
Continental Airlines,,via N.York | μέσω Ν.Υόρκης  
Tel. 0080044143592, www.continental.com
Delta Air Lines, via New York | μέσω Νέας Υόρκης 
Τel. 0080044129506, www.delta.com

Best time to visit | Ιδανική περίοδος: Nov-May | Νοέµβριος-Μάιος Tourist info: www.travelbelize.org
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IMPORT | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
• Tate Gallery 2007

EXPORT | ΕΞΑΓΩΓΕΣ
• Football stars (Fowler, Gerrard)
• The Beatles 
• Melanie C
• The Dead Good Poets Society
• Stars του ποδοσφαίρου (Fowler, Gerrard κ.ά.) 
• The Beatles 
• Melanie C
• Ο Κύκλος των Χαµένων Ποιητών

GREAT DATES | MΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
• Gustav Klimt Exhibition at the Tate Liverpool 
Gallery (30/6-31/8)
• Simon Rattle conducts the Berlin Symphonic 
Orchestra in the Philharmonic Hall (4/9)
• MTV Europe Music Awards (Echo Arena, 6/11)
• Έκθεση του Γκούσταβ Κλιµτ στην Tate 
Liverpool Gallery (30/6-31/8)
• Ο Simon Rattle διευθύνει τη Συµφωνική 
Ορχήστρα του Βερολίνου στη Φιλαρµονική (4/9)
• MTV Europe Music Awards (Echo Arena, 6/11)

BEST KEPT SECRETS | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
Let yourselves go in the famous pubs Echo and 
the Bunnymen, Atomic Kitten, Cream 
Must-go restaurant:  60 Hope Street 
Διασκεδάστε στις διάσηµες παµπ Echo and the 
Bunnymen, Atomic Kitten, Cream
Must εστιατόριo: 60 Hope Street 

URBAN MYTH | ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ
In 1934, excavations for the Queensway tunnel, 
brought to light the remnants of an ancient village.  
This village was most probably inhabited by tiny 
people considering that the doors of the houses 
were not much higher than one meter! The 
authorities ordered the continuation of the works 
and therefore, under Liverpool’s central roads, lies 
an unexplored village. 
Το 1934, κατά τη διάνοιξη του τούνελ Queensway 
ήρθαν στο φως τα ερείπια ενός αρχαίου χωριού 
πιθανώς µικροσκοπικών κατοίκων, αφού οι 
πόρτες των σπιτιών ίσα που ξεπερνούσαν το ένα 
µέτρο! Οι αρχές διέταξαν τη συνέχιση των έργων 
κι έτσι, κάτω από τους κεντρικούς δρόµους 
του Λίβερπουλ, υπάρχει σήµερα θαµµένο ένα 
ανεξερεύνητο χωριό.       

ΑΝΑΤΟΜΥ | ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Liverpool numbers 801 years of life on the hills of 
Everton, near the seaside resort of Southport.  
To Liverpool µετρά 801 χρόνια στους λόφους 
του Έβερτον, κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο 
Σάουθπορτ.

TYPICAL LIVERPUDLIAN | Ο ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
The language is “scouse”, a combination of dialects 
brought by immigrants from Wales, Scotland and 
Ireland in the 18th and 19th centuries.
Mιλάει scouse, γλωσσικό ιδίωµα που προέκυψε 
από συνδυασµό διαλέκτων που έφεραν µαζί τους 
οι µετανάστες του 18ου και 19ου αιώνα από την 
Ουαλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία.

DEFINING EXPERIENCE | Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
The Liverpool Streets Ahead Weekend, a two-
day event (this year 24-26/5), offers a high energy 
weekend featuring dancing and performances by 
famous artists. Spend a night in the brand new 
Beatles-themed Hard Day’s Night hotel
Tο Liverpool Streets Ahead Weekend. Kλασικό διήµερο 
εκδηλώσεων (φέτος 24-26/5), ξεσηκώνει µε χορό και 
παραστάσεις. Περάστε µια νύχτα στο ολοκαίνουριο 
Beatles-Themed Hard Day’s Night ξενοδοχείο.

STRENGTHS | ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• International capital of pop 
• World  Heritage City (UNESCO) 
• Merseyside Maritime Museum 
• Παγκόσµια πρωτεύουσα της ποπ
• Mνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς (UNESCO)
• Το διάσηµo ναυτικό µουσείο Merseyside

WEAKNESSES | ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
• The sauciness of the locals
• Their dialect is hard to understand
• Η αθυροστοµία των ντόπιων
• Η διάλεκτός τους είναι δυσνόητη

GOLD STAR | ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ
Liverpool F.C. have won 18 English League titles; 
the FA Cup and League Cup 7 times, the Champions 
League 5 times and the UEFA Cup 3 times. Don’t 
miss the “battle” vs its eternal arch-rival, Manchester 
United on the 3rd of May.
Η Liverpool FC. Λατρεµένος ποδοσφαιρικός 
σύλλογoς της Αγγλίας. Έχει κερδίσει 18 φορές το 
Πρωτάθληµα και 7 φορές το Κύπελλο Αγγλίας, 5 
φορές το Τσάµπιονς Λιγκ και 3 φορές το Κύπελλο 
ΟΥΕΦΑ. Στις 3 Μαΐου, η αναµέτρηση µε την αιώνια 
αντίπαλο Manchester United.

STARRING ROLE IN… | ΓΚΕΣΤ ΣΤΑΡ
• Across the Universe (2007)
• Three Businessmen (1999)
• David Copperfield (1998/9)
• Till Death Us Do Part (1966-1975)

DATE OF BIRTH: 1207
ADDRESS: NORTHWESTERN 
ENGLAND
ALTITUDE: 70m ABOVE SEA LEVEL
SIZE: 111.84 km2

POPULATION: 436.000 
INHABITANTS
NICKNAME: THE NEXT 
BARCELONA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1207
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΑ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 70µ. ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΕΚΤΑΣΗ: 111,84 km2 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 436.100 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Apr-Jun | 08 
LIVERPOOL  | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Pop harbour
Liverpool, the metropolis of pop is the 
2008 European Cultural Capital.
Η µητρόπολη της ποπ είναι η Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2008. 

Latitudes City secrets

BEST CONNECTIONS
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

FROM AIA |  ΑΠΟ ΔΑΑ
easyJet, via Berlin | μέσω Βερολίνου
Τel. 210 3530300, www.easyjet.com
Lufthansa, via Munich | μέσω Μονάχου, 
Τel. 210 6175200, www.lufthansa.gr

Tourist info: www.visitliverpool.com
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Ayers Rock (Uluru)
For the Aboriginal natives 

this holy rock is 
the center of the world

O ιερός βράχος των 
Αβορίγινων ιθαγενών είναι 

το κέντρο του κόσµου. 

IT IMPOSINGLY TOWERS over the flat dry 
valleys of Australia’s Northern Territory, almost at 
the center of the far away island continent. 

The hill is a sandstone rock formation known in 
geology as an inselberg (mountain-island). Perpetual 
geological alterations pushed it to the surface around 
500 million years ago, while most of its bulk remains 
hidden below the ground. 
Elaborate ripples cover its surface as the continuous 
friction with sand borne in the wind causes erosion. 
The Aboriginal natives call it Uluru, but in English 
the sacred rock was named after the Chief Secretary 
of South Australia, Sir Henry Ayers. 
Climbing the formation is not encouraged since it is 
considered to be a sacred place for the Aborigines. 
However the spectacle alone, is compensating the 
travellers who come a long way just to enjoy the 
magnificent view.    

Apr-Jun | 08 
AUSTRALIA | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Latitudes Heaven on earth

ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΑ πάνω από τις 
επίπεδες ξηρές πεδιάδες της Β. Αυστρα-
λίας, περίπου στο κέντρο της νησιωτικής 

ηπείρου. Ο λόφος από απολιθωµένη άµµο δη-
µιουργεί έναν σχηµατισµό γνωστό στη γεωλογία 
µε το όνοµα inselberg (βουνό-νησί). Ατέρµονες 
γεωλογικές µεταβολές τον έσπρωξαν στην επι-
φάνεια πριν από 500 εκατοµµύρια χρόνια περί-
που, ενώ το µεγαλύτερο µέρος του παραµένει 
κρυµµένο στη γη. Περίτεχνες αυλακιές καλύ-
πτουν την επιφάνειά του, καθώς ο άνεµος µε-
ταφέροντας άµµο προκαλεί αλλεπάλληλες δια-
βρώσεις. Οι Αβορίγινες τον αποκαλούν Uluru, 
αλλά στα Αγγλικά ο βράχος πήρε το όνοµά του 
από τον πρωθυπουργό της Ν. Αυστραλίας, sir 
Henry Ayers. Δεν ενθαρρύνεται η ανάβαση στην 
κορυφή του, γιατί θεωρείται ιερός τόπος για 
τους Αβορίγινες.     

INFO 
Ayers Rock Airport: Everyday flights to Ayers  
Rock from major Australian cities | 
Kαθημερινές πτήσεις στο Ayers Rock από όλες τις 
μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας 
Guided tours: www.mulgas.com.au 
Entrance fee | Είσοδος: €15,5 
Travel info: www.totaltravel.com
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Apr-Jun | 08 
CORFU | ΚΕΡΚΥΡΑ 

Latitudes Short breaks

Easter island
Its eternal charm makes Corfu an ideal destination for a spring short break.
Iδανική για αποδράσεις εξπρές, η Κέρκυρα καθηλώνει µε τη διαχρονική γοητεία της. 

R
omance and friends from the island, with their sing-song 
twang and musical tradition had been the reasons for my 
frequent visits to Corfu. We would always meet at the Spiniada 
(Esplanade), the most beautiful and elegant square of the 
Ionian Islands. How could it not be so? It’s surrounded 

by stately buildings such as the Georgian style Palace of Sts Michael and 
George, the celebrated San Giacomo, the residence of the Latin Archbishop 
and the Park with its magnificent fountain, and the Old Citadel with the 
two peaks (Korfes) that gave the island the name of Corfu.
Younger people prefer the Liston part of the square. It was Napoleon 
who had commissioned his architect for this line of buildings fronted by 
arches, identical to those of Rue de Rivoli in Paris. Today, the arches are 

a popular meeting point amongst the residents of Corfu.
Following coffee, I’ll stroll along the old Venetian cobblestone alleys, the 
“kantounia”, with the multi-storeyed stately buildings that remind me of 
Naples, with the housewives hanging out their wash on lines suspended up 
high between opposite windows. This time I’m here for Easter. Festivities 
commence on Palm Sunday with the procession of the holy icon of St 
Spyridhon, the patron saint of the island, escorted by fifteen philharmonic 
bands and culminate on Easter Sunday. In the morning of Holy Saturday 
the custom of “botides” (clay pitchers) steals the show, with large clay 
pitchers full of water being hurled on the street from the high windows 
of the Liston buildings, signalling earth’s rebirth and the approaching of 
the new harvest.  MARIA PASCHALI
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Apr-Jun | 08 Latitudes Short breaks

Stay | Διαµονή
At the classic Corfu Palace, 
tel. 26610 39485; the smaller 
Bella Venezia tel. 26610 46500; 
the timeless Cavallieri, tel. 26610 
39041, 39336 and the Arkadion, 
tel. 26610 37670 situated on the 
Spiniada.
Προτείνουµε τα: Corfu Palace, 
τηλ. 26610 39485, το µικρότερο 
Bella Venezia, τηλ. 26610 
46500, το διαχρονικό Cavallieri, 
τηλ. 26610 39041, 39336 και 
το Αρκάδιον, τηλ. 26610 37670 
ακριβώς πάνω στη Σπιανάδα.

Eat | Φαγητό
Timeless restaurants are 
Chrysomallis (tel. 26610 
30342), Rex (tel. 26610 39649), 
O Rouvas (tel. 26610 31182). 
At Venetsianiko Pigadi (tel. 
26610 44761) and La Cucina (tel. 

26610 45029) you’ll enjoy a more 
international cuisine, whilst at the 
Corfu Sailing Club (tel. 26610 
38763) you’ll savour mezedes.
Κλασικά εστιατόρια είναι ο Χρυ-
σοµάλλης (τηλ. 26610 30342), το 
Rex (τηλ. 26610 39649), Ο Ρουβάς 
(τηλ. 26610 31182). Για διεθνείς 
γεύσεις επιλέξτε το Βενετσιάνι-
κο Πηγάδι (τηλ. 26610 44761) ή το 
La Cucina (τηλ. 26610 45029), ενώ 
στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Κέρκυ-
ρας (τηλ. 26610 38763) θα γευτείτε 
υπέροχους µεζέδες.

Ο 
έρωτας και οι φίλοι Κερκυραίοι µε την τραγουδιστή ντο-
πιολαλιά και τη µουσική παράδοση ήταν η αφορµή για να 
επισκέπτοµαι συχνά την Κέρκυρα. Συναντιόµασταν πάντα 
στην Σπιανάδα, την οµορφότερη και κοµψότερη πλατεία 
των Ιονίων. Πώς αλλιώς, αφού περιβάλλεται από αρχοντι-

κά κτίσµατα: το γεωργιανού ρυθµού Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωρ-
γίου, το περίφηµο Σαν Τζάκοµο, το Παλάτι του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, το 
Πάρκο µε το πανέµορφο σιντριβάνι, και στο άκρο της το Παλιό Φρούριο µε 
τις διπλές κορυφές του που χάρισε στο νησί το όνοµα Κορφού. Για τους νέ-
ους, το πιο δηµοφιλές κοµµάτι της πλατείας είναι το Λιστόν. 
Ήταν ο Ναπολέων που παρήγγειλε στον αρχιτέκτονά του αυτό το συγκρό-
τηµα µε τις τοξοστοιχίες, ολόιδιο µε τα κτίρια της οδού Ριβολί του Παρι-
σιού, όπου σήµερα, κάτω από τα τόξα του στα πολυάριθµα καφέ, δίνουν 
τα ραντεβού τους οι Κερκυραίοι. Μετά τον καφέ, θα περπατήσω στα πα-
λιά βενετσιάνικα στενά, τα καντούνια, µε τα αρχοντικά πολυώροφα κτίρια, 
που µου θυµίζουν Νάπολη καθώς βλέπω τις νοικοκυρές να απλώνουν ψη-
λά στα σκοινιά τις µπουγάδες από τα αντικριστά παράθυρα.
Αυτή τη φορά έρχοµαι για τις γιορτές του Πάσχα. Από την Κυριακή των Βα-
ΐων ξεκινούν οι τελετές µε τη λιτάνευση της ιερής εικόνας του πολιούχου 
Αγίου Σπυρίδωνα και τη συµµετοχή των δεκαπέντε φιλαρµονικών, µέχρι 
την Κυριακή του Πάσχα που θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις.  Το πρωί του 
Μεγάλου Σαββάτου, το έθιµο των µπότηδων κλέβει την παράσταση, µε τα 
µεγάλα πήλινα δοχεία γεµάτα νερό να εκσφενδονίζονται στον δρόµο από 
τα ψηλά παράθυρα του Λιστόν, σηµατοδοτώντας την αναγέννηση της γης 
µε τον ερχοµό της νέας σοδειάς.        

Το περίφηµο Λιστόν µε τις 
τοξοστοιχίες είναι ολόιδιο µε τα 
κτίρια της οδού Ριβολί στο Παρίσι

DIRECT FLIGHTS
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ

Aegean Airlines, Τel. 8011120000, 
Τel. 210 6261000 www.aegeanair.com 

Olympic Airlines, Τel. 8011144444, 

210 9666666, www. olympicairlines.com 

Best time to visit  | Ιδανική περίοδος: April-Oct. | Απρίλιος-Οκτώβριος
Travel info: www.corfu.gr  www.greeka.com/ionian/corfu
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CORFU | ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ
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Marrakech: The red city
 |  Μαρακές: η κόκκινη πόλη

Escape to a magical medieval labyrinth in North Africa.
Απόδραση σε έναν παραµυθένιο µεσαιωνικό λαβύρινθο της Βόρειας Αφρικής.

5
DAYS 
IN...
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Marrakech 
features these 
elaborate 
Arabesque 
doors, which 
lead to interior 
gardens
Οι περίτεχνες 
πόρτες στο 
Μσρακές 
οδηγούν σε 
εσωτερικές 
αυλές 

T
HE MOST POPULAR of the imperial cities of Morocco 
was established in 1062 in the oasis which, once upon a 
time, offered shelter to the caravans of the desert. Islam’s 
mysticism, the elaborate Arabesque architecture, the street 
artists of the famous Djemaa El Fna square and the bazaars 

of the Berber merchants in the maze-like suuqs compose the splendor of 
Marrakech, built at the foot of the High Atlas Mountains.

  DAY ONE

ARRIVING AT THE MENARA Intl. Airport of Marrakech I 
enter an unknown world where even the cost of a taxi fare is 
under negotiation. I stay in a riyad in the old city (Aguerzame, 

+21224381184). There are hundreds of riads- traditional houses with 
their individual gardens that have been turned into guesthouses. Those 
addicted to luxury, may opt for La Mamounia (Avenue Bab Jdid, 212 44 
44 4409). This famous hotel, once described by Winston Churchill as the 
“most beautiful place on earth” re-opens its doors fully renovated. At 
night, all streets lead to Djemaa El Fna, the square that, once the sun sets, 
transforms into a huge restaurant.

  DAY TWO

EXPLORE THE OLD CITY, the famous Medina. The shadowy suuqs 
are ideal for haggling with the shrewd Berbers. Necessary equipment: 
a good map, comfy shoes and a strong bargaining ability. Marrakech 

reveals its secrets through the aroma of spices and the voices of  merchants 
selling herbs, embroideries, pottery, exquisite leather garments and, of 
course, carpets. Nearby, Djemaa El Fna becomes the stage for all kinds of 
shows; acrobats, musicians, fortune-tellers, snake-charmers and exotic 
dancers. The electrifying spectacle cannot overshadow the commanding 
Koutoubia Mosque (avenue Mohammed V), the city’s trademark. However, 
entrance to it is only allowed to Muslims so I look for consolation in Dar 
Moha, Medina’s most famous restaurant (Dar el Bacha 81, tel. 212 44 
386400), savouring Moroccan salads, couscous, stewed meals and squabs.

  DAY THREE

SIGHTSEEING! I start from the Bahia Palace and the nearby Badia 
Palace that is much bigger, although denuded (Place des Ferblantiers, 
tel. 044 385465) and which used to host all the formal festivities of 

the royal family in its 300 rooms. Other extremely interesting sites include 
the Museum of Moroccan Art, Palais dar Si Said, the necropolis of the 
Saadi in the old Kasbah quarter and the spectacular Koranic School Ben 
Youssef Medrassa (place Ben Youssef, T. 044 390911), featuring the only 
mosque that is open to the public since it’s no longer in use. However, in 
boisterous Marrakesh you can also find serene oases, such as the Menara 
gardens in south Medina, probably the city’s most romantic spot. 

  DAY FOUR

AGOOD REASON to leave the Medina walls would be a visit to 
the modern district of Gueliz. Morocco used to be a French 
protectorate, (1912-1956), which left a strong mark here making 

you almost forget that you are in Africa. In the famous gardens of the 
French painter Majorelle (avenue Yacoub El Masour), which under 
the ownership of Yves Saint Laurent revive days of glory, I experience 
moments of true bliss. Before returning to Medina, I stop at the elegant 
à la carte restaurant Le Comproir Darna (avenue Echouhada, T. 212 44 
437702) where I savour its international cuisine whilst enjoying belly-
dance performances in the twilight!

5
DAYS 
IN...
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  DAY FIVE

THE HORSE-DRAWN CARRIAGE tour of the 12 km-long 
ancient walls with the 18 different gates, called bab, requires 
an early wake-up call. Yet, the farewell to the red city must be 

properly conducted; that is, with a refreshing massage in Hammam el-
Bacha (The Pasha’s SPA, on Fatima Zohra street), as I hadn’t thought 
of booking one in the popular Bains de Marrakech. 

Σ
ΤΗΝ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΟΑΣΗ ΟΠΟΥ ΞΑΠΟΣΤΑΙΝΑΝ 
τα καραβάνια της ερήµου θεµελιώθηκε το 1062 η πιο 
δηµοφιλής από τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μα-
ρόκου. O µυστικισµός του Ισλάµ, η περίτεχνη αραβι-
κή αρχιτεκτονική, οι πλανόδιοι καλλιτέχνες της διά-

σηµης πλατείας Djemaa el Fna και τα παζάρια των Βέρβερων εµπό-
ρων στα δαιδαλώδη suuqs συνθέτουν την πανδαισία του προνοµια-
κά χτισµένου στη σκιά της οροσειράς του Άτλαντα Μαρακές.

  
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Φτάνοντας στο διεθνές αεροδρόµιο Menara του Μαρακές µπαί-
νω σε έναν άγνωστο κόσµο, όπου ακόµη και το κόστος της δι-
αδροµής του ταξί είναι υπό διαπραγµάτευση. Έµεινα στο Riad 

Aguerzame (+21224381184). ένα από τα εκατοντάδες riads της παλιάς πό-
λης -παραδοσιακά σπίτια µε κήπο που έχουν µετατραπεί σε ξενώνες-. Οι 
εθισµένοι στην πολυτέλεια ίσως προτιµήσουν το Μαµούνια (Av. Bab Jdid, 
212 44 44 4409). Το διάσηµο ξενοδοχείο, που ο Winston Churchill περιέ-
γραψε ως «το πιο όµορφο µέρος στον κόσµο», ανοίγει φέτος ξανά πλήρως 
ανακαινισµένο. Το βράδυ, όλοι οι δρόµοι οδηγούν στην Djemaa el Fna, την 
πλατεία που από το σούρουπο µεταµορφώνεται σε απέραντο εστιατόριο. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ

Eξόρµηση στην παλιά πόλη του 
Μαρακές, την περίφηµη Medina. 
Τα δαιδαλώδη σκιερά δροµάκια 

(suuqs) προσφέρονται για σκληρά παζά-
ρια µε τους δαιµόνιους Βέρβερους. Απα-
ραίτητα εφόδια: ένας καλός χάρτης, άνε-
τα παπούτσια και ικανότητα σταπαζάρια. 
Το Μαρακές ξετυλίγει τα µυστικά του µέ-
σα στο άρωµα των µπαχαρικών και τις φω-

Το Μαρακές ξετυλίγει τα µυστικά του 
µέσα στο άρωµα των µπαχαρικών 
στη σκιά του τεµένους Koutoubia

The Red City 
nickname 
derives from 
the color of the 
ancient walls 
Αρχαία τείχη 
στο χρώµα του 
πηλού χάρισαν 
στην πόλη 
τον τίτλο της 
Κόκκινης

5
DAYS 
IN...
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ΕLENA SIAMPOU

Σε µικρά γυάλινα ποτήρια µε φύλλα 
δυόσµου σερβίρεται το τσάι που 
ετοιµάζεται σε περίτεχνες τσαγιέρες

The Islamic Art 
Museum (left) in 
the Majorelles 
Gardens has been 
created by Yves 
Saint Laurent
To Μουσείο 
Ισλαµικής Τέχνης 
(αριστερά) στους 
Κήπους Majorelle, 
είναι δηµιούργηµα 
του YS Laurent

νές των εµπόρων που πουλάνε βότανα, κεντήµατα, πήλινα 
σκεύη, υπέροχα δερµάτινα και φυσικά χαλιά. Λίγο πιο πέρα, 
η Djemaa el Fna γίνεται σκηνή για κάθε λογής παραστάσεις 
από ακροβάτες, µουσικούς, µάντεις, γητευτές φιδιών και 
εξωτικές χορεύτριες. Το συναρπαστικό θέαµα δεν επισκιά-

ζει το επιβλητικό τέµενος Koutoubia (avenue Mohammed V), σήµα κα-
τατεθέν της πόλης. Η είσοδος όµως επιτρέπεται µόνο σε µουσουλµά-
νους, οπότε έπνιξα τον καηµό µου στο Dar Moha, το πιο γνωστό εστι-
ατόριο στη Μεδίνα (Dar el Bacha 81, τηλ. 212 44 386400), απολαµβάνο-
ντας µαροκινές σαλάτες, κους κους, ψητά στη γάστρα και πιτσούνια.

ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ

Hµέρα αφιερωµένη στα αξιοθέατα. Ξεκινώ από το παλάτι 
Bahia, και το κοντινό πολύ µεγαλύτερο αν και απογυµνωµέ-
νο παλάτι Badia (Place des Ferblantiers, τηλ. 044 385465) που 

κάποτε στέγαζε στα 300 δωµάτιά του όλες τις επίσηµες γιορτές της βα-
σιλικής οικογένειας.  
Ενδιαφέροντα ήταν επίσης το Μουσείο Μαροκινής Τέχνης Palais dar Si 
Said, η νεκρόπολη των Saadi στην παλιά συνοικία Kasbah και η φαντα-
σµαγορική θεολογική σχολή Ben Youssef Medrassa (place Ben Youssef, 
τηλ. 044 390911), µε το µοναδικό ανοιχτό στο κοινό -επειδή δεν χρη-
σιµοποιείται πια- µουσουλµανικό τέµενος. Στο πολύβουο Μαρακές 
υπάρχουν, όµως, και οάσεις γαλήνης, όπως οι κήποι Μενάρα στα νότια 
της Medina, ίσως το πιο ροµαντικό µέρος σε όλη την πόλη. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ

Καλός λόγος για να βγει κανείς από τα τείχη της Μεδίνα 
είναι η µοντέρνα συνοικία Gueliz. Η εποχή που το Μαρό-
κο ήταν γαλλικό προτεκτοράτο (1912-1956) έχει αφήσει 

τόσο έντονα ίχνη εδώ, ώστε σχεδόν ξεχνάς ότι είσαι στην Αφρι-
κή. Στους περίφηµους κήπους του Γάλλου ζωγράφου Majorelle 
(avenue Yacoub el Masour), που υπό την ιδιοκτησία του Yves 
Saint Laurent γνωρίζουν και πάλι ηµέρες δόξας, µε περίµεναν 
στιγµές απόλυτης ευδαιµονίας. Πριν επιστρέψω στη Μεδίνα, 
µια στάση το α λα καρτ κοµψό εστιατόριο Le Comproir Darna 
(avenue Echouhada, τηλ. 212 44 437702) όπου απολαµβάνω διε-
θνή κουζίνα παρακολουθώντας χορούς της κοιλιάς στο ηµίφως!

ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ

H περιήγηση µε άµαξα στα αρχαία τείχη, µήκους 12 χλµ. 
απαιτεί πρωινό ξύπνηµα. Καθεµιά από τις 18 διαφο-
ρετικές πύλες, που οι ντόπιοι αποκαλούν bab, αξίζει 

µία στάση, αλλά η πιο εντυπωσιακή είναι η Bab Aguenaou. Το 
µεσηµέρι βυθίζοµαι στους άνετους καναπέδες του KosyBar (47 
place des Ferblantiers, Medina, 212 24 380324), πλάι στην πα-
λιά εβραϊκή συνοικία µε θέα στα τείχη και υπό jazz-soul ήχους 
απολαµβάνοντας σούπα καρότου µε τζίντζερ. Επειδή όµως η 
ισχυρότερη ανάµνηση είναι η τελευταία, ο αποχαιρετισµός της 
κόκκινης πόλης πρέπει να γίνει σωστά. Ήτοι, µε ένα αναζωο-
γονητικό µασάζ στο Hammam el Bacha (The Pasha’s SPA, στην 
οδό Fatima Zohra), αφού δεν είχα προνήσει να κλείσω στα δη-
µοφιλή Bains de Marrakech.   

BEST CONNECTIONS
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ

Iberia, via Madrid | μέσω Μαδρίτης, 
Τel. 210 3537600 www.iberia.gr

Best time to visit  | Ιδανική περίοδος: Sept.-May | Σεπτ.-Μάιος
Travel info: www.marrakech.net/  www.travelmarrakech.co.uk/

ΕΛΕΝΑ ΣΙΑΜΠΟΥ
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Wine planet
A paradise of vineyards awash with 660 million different labels invites you to an 

unforgettable wine trip. Ένας παράδεισος από αµπελώνες µε 
660 εκατοµµύρια διαφορετικές ετικέτες σας προσκαλεί σε ένα αξέχαστο οινικό ταξίδι.

Apr-Jun | 08Latitudes Great trips

BORDEAUX | ΜΠΟΡΝΤΟ



44  45

Γραµµικοί αµπελώνες, αγέρωχοι πύργοι, µοναδικά σύµβο-
λα της γαλλικής γης, οριοθετούν τη µεθυστικότερη περι-
οχή του κόσµου. Εδώ γεννιούνται τα πιο διάσηµα κόκκινα 

κρασιά, έργα τέχνης που συνοδεύουν κάθε κοσµοπολίτικο τραπέζι 
του πλανήτη και αποζηµιώνουν λυτρωτικά τις αισθήσεις. Ας δού-
µε τα οινοποιεία και τα καλλιτεχνήµατά τους. Ένα ταξίδι-αστρα-
πή σε αυτή την περιοχή σύµβολο της γαλλικής γης, µε σκοπό να 
επιλέξουµε την αφρόκρεµα των κόκκινων κρασιών από τα οποία 
µάλιστα ένα, το περίφηµο Chateau Margaux, βρίσκεται πλέον υπό 
ελληνική διαχείριση.       

Apr-Jun | 08 Latitudes Great trips

Info
Food |  Φαγητό
- L’ Entrecôte  (tel. 3305 56817610)
Downtown, opposite the Grand 
Théâtre, its signature dish is the 
entrecôte à la bordelaise steak.
Στο κέντρο της πόλης, απέναντι από 
το Mεγάλο Θέατρο, µε µοναδικό πιάτο 
την µπορντολέζικη ψιλοκοµµένη 
µοσχαρίσια συνταγή.
- La Tupina (tel. 3305 56915637)
At the Saint-Croix district downtown. 
Local cuisine prepared by the renowned 
Greek chef Xiradakis, complemented by 
a wide selection of fine wines. 
Περιοχή Saint-Croix, κέντρο. Τοπική 
κουζίνα του διάσηµου Έλληνα σεφ 
Ξυραδάκη, µε µεγάλη ποικιλία 
εκλεκτών κρασιών.
- Chez Dupont (tel. 3305 56 814959)
At 45 rue de Notre Dame for 
unforgettable duck foie gras 
accompanied by rare wines. 
Στον αριθµό 45 της rue de Notre 
Dame για αξέχαστη πάπια φουαγκρά 
µε σπάνια κρασιά.

Hotels |  Διαµονή
- Burdigalla (tel. 330 556901616)
Downtown, at the Meriadeck district.
Στο κέντρο πόλης, περιοχή Meriadeck. 
- De Seze (tel. 3305 56526554) 
Traditional hotel downtown.
Παραδοσιακό ξενοδοχείο στο κέντρο 
πολης.
- Le Sources de Caudalie 
(tel. 3305 57838485)
At the Martilliac district, half an hour 
from the city, with a unique wine-
therapy center.
Στην περιοχή Martilliac, µισή ώρα 
από την πόλη, µε µοναδικό κέντρο 
οινοθεραπείας.

Closest Airport | 
Πλησιέστερο αεροδρόµιο
Merignac
25km from the city, it is half an hour 
away from the city center, or an hour 
from the Médoc vineyards’ district.
Απέχει 25 χλµ από την πόλη, περίπου 
µισή ώρα, και µία ώρα από την 
περιοχή του Medoc µε τα οινοποιεία.

Château Margaux 
The king of the red wines of 
the Médoc region in France is 
in the Greek hands of Korina 
Melentzopoulou. The best vintage 
of the century was 1982, and 
today it is mature, robust and 
enviable – a rare red diamond.
Ο βασιλιάς των ερυθρών κρασιών 
και καμάρι των Γάλλων βρίσκεται 
στα ελληνικά χέρια της Κορίνας 
Μελεντζοπούλου. Η χρονιά του 
αιώνα ήταν το 1982, και σήμερα 
εμφανίζεται ώριμο, ρωμαλέο και 
ζηλευτό, σπάνιο ερυθρό διαμάντι.

Château Mouton 
Rothschild
Τhe red, precious wines of 
the region of Pauillac, with 
the powerful tannins and the 
phenomenal bouquet of exotic 
spices are the flagship of the grand 
dynasty of the Atlantic.
Τα μονάκριβα ερυθρά κρασιά 
της περιοχής του Pauillac με τις 
ατίθασες τανίνες και το μπαχαρένιο 
μπουκέτο είναι η ναυαρχίδα της  
δυναστείας του Ατλαντικού. 

Château Latour 
Εnviable linear vineyards 
surround a timeless castle in the 
heart of the Pauillac region and 
produce this grand vin made 
from 75% cabernet sauvignon, 
with notes of gooseberry, mint 
and cedar-wood. 
Ζηλευτοί αμπελώνες γύρω από 
έναν διαχρονικό πύργο στην 
καρδιά της περιοχής του Pauillac 
παράγουν ένα σπουδαίο κρασί 
από 75% cabernet sauvignon, 
με αρώματα φραγκοστάφυλου, 
μέντας και ξύλου κέδρου. 

Château Cos 
d’Estournel 
The perfect combination of 
beautiful architecture and delicate 
taste. The dark red and exotic 
wine, a blend of 60% cabernet 
sauvignon and 40% merlot, is the 
brightest star of the Saint Estephe 
appellation of controlled origin.
Άψογος συνδυασμός όμορφης αρ-
χιτεκτονικής και λεπτής γεύσης. Το 
βαθυκόκκινο και εξωτικό κρασί που 
περιέχει 60% cabernet sauvignon 
και 40% merlot αποτελεί το πιο 
λαμπερό αστέρι της κοινοτικής ονο-
μασίας προέλευσης Saint Estephe. 

Château Haut Brion 
The nobility of the charming 
Graves area in your glass! The only 
wine produced outside the Medoc 
region to be classed as a Premier 
Grand Cru lives up to its enviable, 
harmonious reputation..
Η αριστοκρατία της γοητευτι-
κής περιοχής των χαλικιών, της 
Graves, στο ποτήρι σας. Το μοναδι-
κό Premier grand cru classe εκτός 
Medoc δεν απογοήτευσε ποτέ 
τις προσδοκίες ακόμα και των 
πιο απαιτητικών, δικαιώνοντας τη 
φήμη μιας αξιοζήλευτης αρμονίας. 

DIRECT FLIGHTS
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

FROM ATHENS |  ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

KLM, via Amsterdam | μέσω Άμστερ-
νταμ Tel. 210 9110000, www.klm.com

Lufthansa, via Frankfurt | μέσω 
Φρανκφούρτης, Tel. 210 6175200, 
www.lufthansa.gr 

Linear vineyards, lofty castles, unique symbols of the French 
land, define the most intoxicating region of the world. The most 
celebrated red wines are born here; works of art that adorn every 

cosmopolitan table on the planet and exhilarate the senses. 
Let’s take a look at the wineries and their works of art. A trully great trip 
to this emblematic part of the French land aiming at the selection of 
the red wines’ crème de la crème. Amongst them, the exquisite Château 
Margaux, which proudly rests in Greek hands, stands out.  
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Μap key
|Επεξήγηση του χάρτη

1. Margaux area | Περιοχή Μargaux: Château Margaux
2. Pauillac area | Περιοχή Pauillac: Château Mouton Rothschild
3. Pauillac area | Περιοχή Pauillac: Château Latour
4. Saint Estèphe area | Περιοχή Saint Estèphe: Château Cos d’ Estournel
5. Pessac-Léognan area | Περιοχή Pessac-Léognan: Château Haut Brion

5 BORDEAUX GEMS  
5 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΠΟΡΝΤΟ 
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BORDEAUX | ΜΠΟΡΝΤΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

DIMITRIS HADJINICOLAOU
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PLASTIRA LAKE  | ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Latitudes Go green

FLOATING ACTION
| ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΛΕΥΣΗ
Aquatic activities in the heart of Thessalia.
Παίξτε µε τα κουπιά στην καρδιά της Θεσσαλίας.

T
he artificial Lake Plastira was created 
in 1960 and is fed by the waters of 
the Tavropos River. With its length of 
14 km and depth of 65 m., the lake 
is ideal for exciting getaways, as the 

area is developing in a spectacular way, combining a 
pleasant stay, natural beauty and a great number of 
activities. Canoeing, being one of the major activities, 
offers the chance to enjoy a different view of the 
surrounding area and admire the full grandeur of 
the Agrafa. There is no set level of difficulty, since 
the course distance and intensity can be chosen 
according to each one’s physical condition. The 
canoes are usually two-seaters, they are safe and you 
can rent them from outdoor activities’ companies. 
The course takes you past the lake’s islets and 
fiords through the trees that are submerged in the 
blue waters.                                          

Τεχνητή η λίµνη Πλαστήρα, δηµιουργήθη-
κε το 1960 µε τα νερά του Ταυρωπού να 
κυλούν εντός της. Με µήκος 14 χλµ. και 

βάθος 65 µέτρα, προσφέρεται για συναρπαστι-
κές αποδράσεις, καθώς η περιοχή αναπτύσσεται 
θεαµατικά συνδυάζοντας όµορφη διαµονή, φύ-
ση και πλήθος δραστηριοτήτων. Με βασικότερη 
το κανό το οποίο δίνει τη δυνατότητα να δει κα-
νείς την περιοχή από άλλη σκοπιά και να θαυµά-
σει τα Άγραφα σε όλο τους το µεγαλείο. Βαθµός 
δυσκολίας δεν υπάρχει καθώς ο καθένας µπο-
ρεί να προσαρµόσει τη διάρκεια και την ένταση 
ανάλογα µε τη φυσική του κατάσταση. Τα σκάφη 
είναι συνήθως διθέσια και ασφαλή και νοικιάζο-
νται από εταιρείες υπαίθριων δραστηριοτήτων. 
Η πλεύση περνάει από τα νησάκια και τα φιόρδ 
της λίµνης µέσα από τα δέντρα της όχθης, βυθι-
σµένα στα µπλε νερά.   

INFO 
Distance from Athens | Απόσταση από 
Αθήνα: 305 km

Where to stay | Διαμονή:
- Αρχοντικό Ζακόνι, Νεοχώρι 
Τηλ. 24410 27599, www.zakoni.gr
- Ευήλιον, Δήμος Νευρούπολης
Τηλ. 6937 088899, 
www.evilion-lakeplastira.gr

For Canoe, Kayak, from € 20
- Action Sports, Τel. 24410-76781
www.diadromesactionsports.gr
- Mountain Action Tel. 22370 22940, 
697 2706177 www.mountainaction.gr 
- Trekking Hellas Τel. 6977 451953 
www.domestic.trekkinghellas.gr

Best time to visit  | Ιδανική περίοδος: March-
June | Μάρτιος-IούνιοςP
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Περίλαµπρη όπερα, ντυµένη στο κόκκινο και 
το χρυσό, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία 
σε όλον τον κόσµο. Χτίστηκε από τον 
Γάλλο βασιλιά Κάρολο της Βουρβώνης και 
εγκαινιάστηκε το 1737. 

3. Teatro Colon, Buenos Aires, 
Argentina |  Αργεντινή
www.teatrocolon.org.ar
Completed in 1908, it has hosted the greatest 
artists and some of the best performances. 
Ολοκληρώθηκε το 1908, και έχει φιλοξενήσει 

τους µεγαλύτερους καλλιτέχνες και µερικές από 
τις καλύτερες παραστάσεις.

4. The Royal Opera House, 
London, England |  Λονδίνο, Αγγλία
www.royalopera.org
Located in Convent Garden, its long-standing 
tradition in opera dates back to the 18th century. 
Some of George Handel’s works have been 
specifically composed to be performed at the 
Royal Opera. In the last few years, the third 
Royal Opera building has opened its doors to 
mainstream pop and rock as well. 
Βρίσκεται στο Convent Garden, µε παράδοση 
στην όπερα από τον 18ο αιώνα. Ορισµένα από τα 
έργα του George Handel γράφτηκαν ειδικά για να 
εκτελεστούν στη Royal Opera. Το τρίτο κτίριο της 
βασιλικής όπερας άνοιξε τα τελευταία χρόνια τις 
πόρτες του και στη mainstream pop και rock. 

5. The Bolshoi, Moscow, Russia | 
Μόσχα, Ρωσία
www.bolshoi.ru
One of the most important theatres in Russia, 
with one of the top symphony orchestras 
in the world, has survived fire, war and 
revolution! The impressive exterior hints to 
the luxurious interior with its five galleries 
and 18th century seats. The Bolshoi is at the 
moment under full renovation andis due to 
reopen to the public by March 2009.
Από τα σηµαντικότερα θέατρα της Ρωσίας µε µία 
από τις καλύτερες συµφωνικές ορχήστρες του 
κόσµου, έχει επιβιώσει από φωτιά, πόλεµο και 
επανάσταση! Η εντυπωσιακή πρόσοψη προϊδεάζει 
για το µεγαλειώδες εσωτερικό µε τους πέντε 
εξώστες και τα καθίσµατα του 18ου αιώνα. Αυτή 
τη στιγµή ανακαινίζεται και αναµένεται να ανοίξει 
τις πύλες του το Μάρτιο του 2009.

6. Sydney Opera House, Australia 
|  Σίδνεϊ, Αυστραλία
www.sydneyoperahouse.com
Sydney’s impressive contemporary opera house, 
dominates the city’s harbor evoking images of 
successive shells and sails. Different types of 
wood paneling have been used in the various 
halls for aesthetic and acoustic purposes. 
Η εντυπωσιακή, σύγχρονη όπερα του Σίδνεϊ, 
δεσπόζει στο λιµάνι της πόλης. H πρωτοποριακή 
της αρχιτεκτονική θυµίζει αλλεπάλληλα κελύφη 
και ιστία. Εσωτερικά, κάθε θέατρο καλύπτεται 
από διαφορετικό τύπο ξύλου για λόγους όχι µόνο 
αισθητικής, αλλά και ακουστικής. Θεωρείται 
ένα από τα κορυφαία σύγχρονα αρχιτεκτονικά 
επιτεύγµατα.

7.Paris Opera, Paris, France | 
Παρίσι, Γαλλία
www.opera-de-paris.fr
The imposing building with the elaborate dome 
was built in 1875. Inside, the style reflects the 
era of the Second French Empire while in 1962, 
Marc Chagall designed new frescos. 
Το επιβλητικό κτίριο µε τον περίτεχνο θόλο 
χτίστηκε το 1875. Στο εσωτερικό η αισθητική 
αντανακλά την εποχή της Β΄ Γαλλικής 
Αυτοκρατορίας, ενώ το 1962 ο Marc Chagall 
δηµιούργησε νέες νωπογραφίες.

8. Opera Royal Versailles, France |  
Βερσαλλίες, Γαλλία, 
www.chateauversailles.fr
Part of the opulent Versailles, it was built in 1769 
on the occasion of the wedding of Louis XVI 
and Marie Antoinette. The royal opera breaks 
away from the Italian standards, with its two 
galleries and colonnades seemingly extending 
into infinity. 
Χτίστηκε στις πολυτελείς Βερσαλλίες το 1769 
ενόψει του γάµου του Λουδοβίκου 16ου µε τη 
Μαρία Αντουανέτα. Ξεφεύγει από τα ιταλικά 
πρότυπα, µε δύο εξώστες και κιονοστοιχίες που 
µοιάζουν να εκτείνονται στο άπειρο. 

9.  Vienna Staatsoper, Vienna, 
Austria |  Βιέννη, Αυστρία
www.wiener-staatsoper.at
Inaugurated in 1869, it is considered to be the 
center of the Viennese musical scene. A large 
part was destroyed by an Allied bombing in 
1945 but the grand staircase and other parts 
remained miraculously untouched.   
Εγκαινιάστηκε το 1869 και θεωρείται το κέντρο 
της βιεννέζικης µουσικής σκηνής. Αν και µεγάλο 
µέρος της καταστράφηκε από τον βοµβαρδισµό 
των συµµάχων το 1945, η τεράστια σκάλα και 
άλλα τµήµατα σώθηκαν σαν από θαύµα.
  
10. Teatro Amazonas, Manaus, 
Brazil |  Μανάους, Βραζιλία
www.teatroamazonas.com.br
The wealthy “rubber-barons” built in the heart 
of the Amazon River the rival awe of the great 
European opera houses, sparing no expense in 
fixtures and detail. The decoration was assigned 
to contemporary artists. 
Οι πλούσιοι βαρόνοι του καουτσούκ έφτιαξαν 
στην καρδιά του Αµαζονίου το αντίπαλο δέος 
στις µεγάλες ευρωπαϊκές όπερες, χωρίς φειδώ 
σε λεπτοµέρεια και ποιότητα κατασκευής. Όσο 
για τη διακόσµηση, την ανέλαβαν σύγχρονοι 
καλλιτέχνες.     

1.  La Scala di Milano, Italy | Ιταλία
www.teatroallascala.org
The world’s most famous opera house, renowned 
for its exquisite acoustics, was built in 1778 with 
four tiers of boxes. Several opera greats such as 
Rossini, Verdi and others called it home.  
We recommend: 
May: 1984 by George Orwell 
June: The Gambler by Prokofiev 
H πιο διάσηµη όπερα του κόσµου, φηµισµένη για 
την εξαιρετική ακουστική της, χτίστηκε το 1778, 
µε τέσσερα διαζώµατα και χωριστά θεωρεία. 

Αποτέλεσε το «σπίτι» ιερών τεράτων της λυρικής 
τέχνης (Rossini, Verdi κ.ά.).
Προτείνουµε:
Μάιος: 1984, Τζορτζ Όργουελ 
Ιούνιος: Ο παίκτης, Προκόφιεφ

2. Teatro di San Carlo Napoli, 
Italy |  Νάπολη, Ιταλία
www.teatrosancarlo.it
Adorned in red and gold, the oldest working 
opera house in the world, built by King Charles of 
Bourbon, was inaugurated in 1737. 

10Best
HALLS
OPERA
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OPERA HALLS | ΟΠΕΡΕΣ

Latitudes 10 best travel

La Scala di Milano
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Four years ago, Greek soccer fans seeing their national team progress to the 
final stages of the competition, dashed to Portugal, full of enthusiasm but with 
little or no preparation. Now that the tournament is being co-hosted by Austria 
and Switzerland and will take place in 8 different cities, a bit more planning 
is required. The coveted UEFA and EPO (Hellenic Football Federation) tickets 
have all sold out but there’s always the black market or the ticket inclusive 
package tour solution. Paying special attention to Salzburg given the... national 
interest, we have prepared a short and snappy guide for those lucky enough 
to experience this top European football event. 

Apr-Jun | 08 

WE EXPECT EMOTIONS

Πριν από τέσσερα χρόνια οι Έλληνες φίλαθλοι, βλέποντας την Εθνική Οµά-
δα Ποδοσφαίρου να προκρίνεται στις επόµενες φάσεις του EURO, έσπευδαν 
στην Πορτογαλία ενθουσιασµένοι µεν, ανοργάνωτοι δε. Φέτος που η διορ-
γάνωσή του έχει ανατεθεί σε δύο χώρες (Αυστρία και Ελβετία) και 8 πόλεις 
τους, επιβάλλεται λίγο περισσότερη προνοητικότητα. Τα µαγικά χαρτάκια από 
την UEFA και την ΕΠΟ έχουν ήδη εξαντληθεί βέβαια, αλλά πάντα υπάρχει 
η λύση της µαύρης αγοράς ή των οργανωµένων πακέτων από τα ταξιδιωτι-
κά πρακτορεία. Διαβάστε όλα όσα πρέπει να ξέρετε, για να απολαύσετε το 
EURO 2008 ακόµα και εκτός γηπέδου. 

A few months ahead of the EURO 2008 tournament, this handy guide 
takes you on a tour of the eight host cities.

Λίγους µήνες πριν από το EURO 2008, ένας χρηστικός οδηγός  
σας ξεναγεί στις οκτώ διοργανώτριες πόλεις.

1. SALZBURG | ΖΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

THE GAME
On 10th, 14th and 18th of June, all Greek eyes will 
be turned to Salzburg for the EURO 2008 group 
phase games against Sweden, Russia and Spain, 
respectively. 
Στο Ζάλτσµπουργκ θα είναι στραµµένα τα µάτια 
των Ελλήνων στις 10, 14 και 18/6, στη φάση των 
οµίλων του EURO 2008 απέναντι σε Σουηδία, Ρω-
σία, και Ισπανία αντίστοιχα. 

CITY ID
It’s Austria’s oldest city and Mozart’s birthplace. Its 
historic city centre has been added to the UNESCO 
World Heritage List. Stroll through the 17th and 
18th century picturesque alleys. Visit the two Mozart 
residences that have been turned into museums, the 
exceptional Salzburger Dom Cathedral and Mirabell, 
the continent’s most charming Baroque gardens. 
The city’s trademark is its fortress, dominating the 
old town and boasting unique views of the valley. 
On the medieval Getreidegasse shopping street near 
the Cathedral you’ll find the most exclusive shops 
and boutiques. 
Είναι η παλαιότερη πόλη της Αυστρίας και γενέ-
τειρα του Μότσαρτ και το ιστορικό κέντρο της έχει 
ανακηρυχτεί από την UNESCO Μνηµείο Παγκό-
σµιας Κληρονοµιάς. Αξίζει να περπατήσετε στα 
γραφικά στενά της παλιάς πόλης του 17ου-18ου 
αιώνα. Επισκεφθείτε τα δύο σπίτια του Μότσαρτ 
που λειτουργούν σαν µουσεία, τον εξαιρετικό κα-
θεδρικό της πόλης Salzburger Dom και τους οµορ-
φότερους µπαρόκ κήπους της Ευρώπης, Mirabell. 

Ορόσηµο της πόλης, το κάστρο της, που δεσπό-
ζει σε περίοπτη θέση και εξασφαλίζει στους επι-
σκέπτες µοναδική θέα στην κοιλάδα. Κοντά στον 
καθεδρικό, η µεσαιωνική Getreidegasse είναι η 
εµπορική οδός µε τα πιο ακριβά καταστήµατα 
και µπουτίκ. 

EAT & DRINK
Salzburg is renowned for its multitude of lavish 
restaurants. At the St Peter Keller, you’ll find 
traditional local cuisine at its best. For something 
more affordable, avoid the old town and opt for the 
St Paul Stube underneath the fortress, or the Andreas 
Hofer Stube in Steingasse which offers traditional 
dishes and beer at reasonable prices. Salzburg has a 
long standing beer brewing tradition. Try the Bernstein 
and the Märzen at the Müllner Bräu Biergarten or 
the StiegKeller. To celebrate your national team’s 
victory or, God forbid, drown the sorrows of a defeat, 
most of the bars are to be found on Salzach’s left 
bank. Look for Republik and Flip.
Το Ζάλτσµπουργκ είναι διάσηµο για την πληθώ-
ρα πολυτελών εστιατορίων. Στο St Peter Keller, η 
παραδοσιακή τοπική κουζίνα είναι στα καλύτερά 
της. Για κάτι πιο προσιτό οικονοµικά, αποφύγετε 
την παλιά πόλη και προτιµήστε το St Paul Stube 
κάτω από το κάστρο ή το Andreas Hofer Stube στη 
Steingasse µε παραδοσιακή κουζίνα και µπίρες σε 
λογικές τιµές. Το Ζάλτσµπουργκ έχει παράδοση 
στη ζυθοποιία. Δοκιµάστε Bernstein και Marzen 
στo Mullner Brau Biergarten ή στο StiegKeller. Για 
να γιορτάσετε τη νίκη της Εθνικής ή -ο µη γένοι-
το!- να πνίξετε τον πόνο σας σε κάποιο µπαρ, τα 
περισσότερα βρίσκονται στην αριστερή όχθη του 
Salzach. Αναζητήστε το Republik και το Flip.

STAY
The five star Bristol Hotel (www.bristol-salzburg.
at, tel. +43 662873557) is centrally located. Other 
central but more affordable hotels are the Sacher 
Salzburg (www.sacher.com, tel. +43 662889770), a 
traditional hotel by the river, and the Best Western 
Hotel Stieglbräu (www.bestwestern.com, tel. 
+4366288992).
Το ξενοδοχείο Bristol (www.bristol-salzburg.at  tel. 
0043 66 2873557) είναι πέντε αστέρων και βρίσκεται 
στο κέντρο. Επίσης στο κέντρο αλλά πιο προσιτά 
είναι τo Sacher Salzburg (www.sacher.com  tel. 0043 
66 2889770), ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο δίπλα 
στο ποτάµι, και το Best Western Hotel Stieglbräu 
(www.bestwestern.com  tel. 0043 66 288992).

MOVE ON
Salzburg is full of pedestrian streets and distances are 
short. Walking is recommended! There are frequent 
buses (route No. 2 – approx. every 10 minutes) 
between the airport and the Hauptbahnhof (central 

train station) which is near the city centre. To travel 
from the centre of Salzburg to the stadium, use the 
number 1 trolley-bus and the number 20 bus. 
Το Ζάλτσµπουργκ είναι γεµάτο πεζόδροµους και 
οι αποστάσεις είναι µικρές, οπότε περπατήστε. 
Από το αεροδρόµιο, το λεωφορείο Νο2 έχει τα-
κτικά δροµολόγια ανά 10΄ µέχρι τον κεντρικό σι-
δηροδροµικό σταθµό Hauptbahnhof που βρίσκε-
ται κοντά στο κέντρο της πόλης. Για τη µετακί-
νησή σας από το κέντρο του Ζάλτσµπουργκ προς 
το στάδιο, χρησιµοποιήστε το τρόλεϊ Νο1 και το 
λεωφορείο Νο20.

FOOTBAL TIME
The EM Stadion is situated in the Salzburg suburb 
of Wals-Siezenheim. It has recently been renovated 
according to UEFA standards and has a 30,000 seat 
capacity.
Το EM Stadion βρίσκεται στο προάστιο Wals-
Siezenheim του Ζάλτσµπουργκ. Ανακαινίστηκε 
πρόσφατα, ώστε η δυναµικότητά του να φτάσει 
τις 30.000 θέσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
UEFA.

Useful info

www.salzburg.info 
www.visit-salzburg.net 

2. VIENNA | ΒΙΕΝΝΗ

THE GAME
The Austrian capital plays the lead role in the 
competition as it will host a total of 6 games including 
one of the semi-finals and the final which will take 
place on 26th and 29th of June respectively. 
Η αυστριακή πρωτεύουσα διεκδικεί τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση, αφού θα φιλο-
ξενήσει συνολικά 6 αγώνες, µε σηµαντικότερους 
τον έναν ηµιτελικό και τον τελικό που θα διεξα-
χθούν στις 26 και 29 Ιουνίου αντίστοιχα. 

CITY ID
Should football not monopolize your interests then 
Vienna won’t disappoint you. Its Baroque architecture 
may call the Austro-Hungarian empire to mind 
but the city itself is vibrant and not a “museum”. 
You must explore the Ringstrasse to discover some 
of the city’s most famous landmarks such as the 
Imperial Palace of the Hapsburgs, the Hofburg and 
the Vienna State Opera. Visit the Gothic Cathedral 
of St. Stephen’s and Rigas Fereos’ house. The main 
shopping streets are Mariahilfer Strasse and Graben 
Strasse where you can find international fashion 
houses and elegant boutiques. For a touch of culture, 
the Leopold Museum showcases a unique collection 
of Klimt and Schiele masterpieces.

AUSTRIA
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Όσους το ποδόσφαιρο δεν µονοπωλεί το ενδια-
φέρον τους, η Βιέννη δεν θα τους αφήσει ανικα-
νοποίητους. Αν και η µπαρόκ αρχιτεκτονική της 
αναβιώνει την αίγλη της αυστροουγγρικής αυτο-
κρατορίας, πρόκειται για µια ζωντανή πόλη και 
όχι µια πόλη-µουσείο. Μια βόλτα στη Ringstrasse 
επιβάλλεται, καθώς περικλείει µερικά από τα δι-
ασηµότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως το παλάτι 
των Αψβούργων Hofburn και την Όπερα της Βι-
έννης. Επίσης επισκεφθείτε τον γοτθικό καθεδρι-
κό του Αγίου Στεφάνου και το σπίτι του Ρήγα Φε-
ραίου. Πιο εµπορικές οδοί, η Mariahilfer Strasse, 
και η Graben Strasse µε διεθνείς οίκους µόδας και 
σικ µπουτίκ. Για µια δόση κουλτούρας, το Leopold 
Museum διαθέτει µοναδική συλλογή έργων του 
Klimt και του Schiele. 

EAT & DRINK
Vienna is famous for its schnitzels served with 
potato salad. Try them at the Figlmüller restaurant. 
For an imperial meal try the hotel Bristol’s opulent 
restaurant and the Art Nouveau Palmenhaus which 
affords superb views of the Hofburg. Graben is the 
meeting place for evening outings. Here you’ll find 
street artists as well as kiosks selling the famous 
“wursts”. Try the renowned Sachertorte chocolate 
cake and visit one of the Viennese cafés such as 
Trotsky’s favourite Café Central. Wander round the 
Museums Quartier for beer, food and live music. 
When it comes to dancing opt for the Passage dance 
club which is housed in an old metro station.
Η Βιέννη φηµίζεται για τα σνίτσελ της που σερβί-
ρονται µε πατατοσαλάτα. Δοκιµάστε τα στο εστι-
ατόριο Figlmüller. Αυτοκρατορικό γεύµα στο πο-
λυτελές εστιατόριο του ξενοδοχείου Bristol και 
στο Art Nouveau Palmenhaus δείπνο µε θέα στο 
Hofburn. Η Graben είναι και τόπος συνάντησης 
για βραδινές βόλτες. Εδώ συχνάζουν οι καντί-
νες µε τα περίφηµα βουρστ και πλανόδιοι καλ-
λιτέχνες. Δοκιµάστε το διάσηµο κέικ σοκολάτας 
sachertorte και επισκεφθείτε κάποιο από τα βιεν-
νέζικα καφέ όπως το αγαπηµένο του Τρότσκι Café 
Central. Περιπλανηθείτε στο Museums Quartier 
για µπίρα, φαγητό και ζωντανή µουσική, και για 
χορό προτιµήστε το dance club Passage σε πρώην 
σταθµό του µετρό.

STAY
An imperial five star stay at the Grand Hotel (www.
jjwhotels.com, tel. +43 1 515800); Viennese hospitality 
and a coveted location near the Opera House at Hotel 
Astoria (www.austria-trend.at, tel.+43 1 51577). 
Hotel Bellevue (www.austria-hotels.at, tel. +43 1 
31348-0) is another classic choice.
Αυτοκρατορική διαµονή πέντε αστέρων στο Grand 
Hotel (www.jjwhotels.com  tel. 00431 515800), βι-
εννέζικη φιλοξενία και προνοµιακή θέση κοντά 
στην Όπερα, το Hotel Astoria (www.austria-trend.
at  tel. 00431 51577). Κλασική επιλογή επίσης, το 

Hotel Bellevue (www.austria-hotels.at  
tel. 00431 31348-0).

MOVE ON
A very robust metro, tram and bus network operates 
in Vienna. There are buses, trams as well as a U-
Bahn service (route U2) connecting the Ernst-
Happel-Stadion with the city centre. You can get 
to and from the city’s airport either by bus or by 
the frequent City Airport Train. We suggest you 
obtain a Wien-Karte that is valid for 3 days offering 
free travel and reductions in 200 restaurants, cafés, 
museums etc.
Στη Βιέννη υπάρχει πολύ πρακτικό δίκτυο µετρό, 
λεωφορείων και τραµ. Το Ernst-Happel-Stadion 
συνδέεται µε λεωφορείο, τραµ και τη γραµµή U2 
του U-Bahn µε το κέντρο της πόλης. 
Το αεροδρόµιο της πόλης εξυπηρετεί λεωφορείο, 
καθώς και το City Airport Train µε συχνά δροµολό-
για. Προτείνεται να προµηθευτείτε τη Wien-Karte 
που ισχύει για 3 ηµέρες και εξασφαλίζει ελεύθε-
ρη πρόσβαση στις συγκοινωνίες και έκπτωση σε 
200 εστιατόρια, καφέ, µουσεία κ.λπ.

FOOTBALL TIME
The renovated Ernst-Happel-Stadion has a capacity 
of 50,000 and follows state-of-the-art standards 
in terms of technology and infrastructure. It’s 10 
kilometres from the city centre, in the Prater area 
near the Danube. 
Το ανακαινισµένο Ernst-Happel-Stadion έχει δυνα-
µικότητα 50.000 θέσεων και ακολουθεί τα πιο εξε-
λιγµένα πρότυπα σε όρους τεχνολογίας και υπο-
δοµής. Βρίσκεται 10 χλµ από το κέντρο της πόλης, 
στο Prater, κοντά στις όχθες του Δούναβη. 

Useful info

info.wien.at  
www.viennainfo.at 

3. INNSBRUCK | ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ

THE GAME
Innsbruck has considerable experience in hosting major 
sporting events and is considered the European capital 
of winter sports. Three games of the group phase will 
be hosted here (10th, 14th & 18th of June). 
Το Ίνσµπρουκ έχει µεγάλη εµπειρία στη διοργάνω-
ση µεγάλων αθλητικών γεγονότων και θεωρείται 
η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των χειµερινών σπορ. 
Εδώ θα φιλοξενηθούν τρεις αγώνες της φάσης 
των οµίλων (10, 14 & 18/6). 

CITY ID
The impressive Baroque palace Imperial and 
the Goldenes Dachl, with its 2,378 gold-plated 
copper tiles, are the Tyrolese capital’s defining 
landmarks. The Bergisel Ramp for ski-jumping and 
the magnificent buildings by Zaha Hadid add to 
the allure. You really have to take the Rack Railway 
which, within 20 minutes, transports you from the 
city centre to a 2,300m. altitude. Don’t forget the 
necessary mementoes: folk art creations from the 
Tiroler Heimatwerk, authentic Sachertorte from 
Café Sacher and bacon and schnapps from the 
shops at Stiftgasse. 
Η πρωτεύουσα του Τιρόλο έχει ορόσηµό της το 
Goldenes Dachl, µε τα 2.738 επίχρυσα χάλκινα 
κεραµίδια, και το εντυπωσιακό µπαρόκ παλάτι 
Imperial. Στα θέλγητρά της προσθέστε το Bergisel 
µε την πίστα χιονοδροµικού άλµατος και τα θαυ-
µάσια κτίρια της διάσηµης Zaha Hadid. Οπωσδή-
ποτε πάρτε το τελεφερίκ και µεταφερθείτε σε µό-
λις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης σε υψόµε-
τρο 2.300 µέτρων. Όσο για τα απαραίτητα σουβε-
νίρ: είδη λαϊκής τέχνης στην Tiroler Heimatwerk, 
γνήσιο sachertorte από το Café Sacher, µπέικον και 
schnapps από τα µαγαζιά της Stiftgasse. 

EAT & DRINK
The best restaurant in Innsbruck is Alfred Miller’s 

Schöneck (Weiherburggasse 6). Try Tyrolese cuisine 
and beers at the Riese Haymon (Haymongasse 4). 
Prometheus Keller is ideal for drinking and dancing, 
the Hofgarten Café is famous for its parties and at 
the Theresienbräu you’ll experience beer from… 
production through to consumption!
Καλύτερο εστιατόριο του Ίνσµπρουκ, το Alfred 
Miller’s Schöneck (Weiherburggasse 6), τιρολέζικη 
κουζίνα και µπίρες στο Riese Haymon (Haymongasse 
4). Το Prometheus Keller είναι ό,τι πρέπει για πο-
τό και χορό, το Hofgarten Café είναι γνωστό για 
τα πάρτι του και στο Theresienbräu θα ζήσετε 
την εµπειρία της µπίρας από την παραγωγή ώς 
την κατανάλωση.

STAY
At the Hotel Mondschein – a historic building 
with views of the medieval city (www.mondschein.
at, +43 51222784). At the Hotel Weisses Kreuz 
– a family and more affordable hotel (www.
weisseskreuz.at, +43 51259479). At Fan Camp 
– a fully organized camp for those of a more 
adventurous nature. 
Ιστορικό κτίριο µε θέα στη µεσαιωνική πόλη, 
το Hotel Mondschein (www.mondschein.at  tel. 
0043 51 222784), οικογενειακό και πιο οικονο-
µικό το Hotel Weisses Kreuz (www.weisseskreuz.
at  tel. 0043 51 259479) και για τους πιο περιπε-
τειώδεις το πλήρως οργανωµένο κάµπινγκ Fan 
Camp (www.fancamp-innsbruck.at).

MOVE ON
Innsbruck is in the middle of the host cities. To 
reach it by train check out: www.oebb.at There is 
a frequent bus service from the airport whilst for 
transport to and from the stadium there will be 
special buses and trams. 
Το Ίνσµπρουκ βρίσκεται στο κέντρο ανάµεσα στις 
διοργανώτριες πόλεις. Για να έρθετε µε τρένο, επι-
σκεφθείτε τη σελίδα: www.oebb.at 
Από το αεροδρόµιο υπάρχουν τακτικά δροµολόγια 
λεωφορείων προς το κέντρο, ενώ για το στάδιο θα 
επιστρατευθούν λεωφορεία και τραµ. 

Useful info

www.innsbruck-tourism.at

4. KLAGENFURT  | ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ

THE GAME
The city will host three games of the group phase 
(8th, 12th & 16th of June). 
Εδώ θα φιλοξενηθούν τρεις αγώνες της φάσης 
των οµίλων (8, 12& 16/6). 

CITY ID
Another host city built by a lake: the Wörthersee,  is 
the warmest lake in Europe. Start your tour at the 
400 year old Lindwurm fountain, visit the Baroque 
cathedral and if you have the stamina follow the 
path to the Hochosterwitz Castle. Combine your 
promenade of the pedestrianised city centre with 
your shopping. 
Άλλη µια διοργανώτρια πόλη χτισµένη δίπλα σε 
λίµνη: η Wörthersee είναι η θερµότερη της Ευρώ-
πης. Ξεκινήστε την περιήγησή σας από την 400 
ετών κρήνη Lindwurm, επισκεφθείτε τον µπαρόκ 
καθεδρικό, και αν έχετε κουράγιο ακολουθήστε 
το µονοπάτι ώς το Hochosterwitz Castle. Συνδυ-
άστε τη βόλτα σας στο πεζοδροµηµένο ιστορικό 
κέντρο µε τα ψώνια σας. 

EAT & DRINK
You’ll find many restaurants offering traditional 
specialities at the Benediktinermarkt. The Bierhaus 
zum Augustin (Pfarrhofgasse 2) is considered to be 
one of the best. A bit further out, enjoy home-cooked 
food and a nice atmosphere at the Felsenkeller. The 
numerous bars at Alter Platz are inviting for after-
dinner outings. 
Στην Benediktinermarkt θα βρείτε πολλά εστιατό-
ρια µε παραδοσιακές σπεσιαλιτέ. Από τα καλύτερα  
θεωρείται το Bierhaus zum Augustin (Pfarrhofgasse 
2). Λίγο έξω από την πόλη, ωραίο περιβάλλον και 
σπιτικό φαΐ στο Felsenkeller. Για βραδινές περι-
πλανήσεις, η Alter Platz παρατάσσει τα πολυά-
ριθµα µπαράκια της. 

STAY
The Arcotel Moser Verdino (www.arcotel.at, +43 
463578780) is a classic choice. Hotel Dermuth (www.
hotel-dermuth.at) is near the lake as well. 
Κλασική επιλογή, το Arcotel Moser Verdino 
(www.arcotel.at  tel. 0043 46 3578780). Επίσης 
κοντά στη λίµνη, το Hotel Dermuth (www.hotel-
dermuth.at). 

MOVE ON
The Klagenfurt transport network is not what you 
could call brilliant. However, there’s a frequent 
bus connecting the airport with the city centre 
and the Wörthersee stadium.
Το δίκτυο συγκοινωνιών του Κλάγκενφουρτ 
χαρακτητίζεται µάλλον ως ανεπαρκές. Ωστό-
σο υπάρχει λεωφορείο µε τακτικά δροµολόγια 
από το αεροδρόµιο στο κέντρο της πόλης και 
το στάδιο Wörthersee.

Useful info

www.info.klagenfurt.at 

SWITZERLAND

1. ΒΕRNE | ΒΕΡΝΗ

THE GAME
The Swiss capital, Berne, hosts three games of the 
group phase (9th, 13rd & 17th of June). 
Πρωτεύουσα της Ελβετίας, η Βέρνη φιλοξενεί τρεις 
αγώνες της φάσης των οµίλων (9, 13 & 17/6). 

CITY ID
Begin your exploration of the alleys of the old city 
(another UNESCO World Heritage site) at the 
Bundesplatz. The Spitalstrasse and Marktgasse 
arcades are ideal for shopping. The Aare River is 
perfect both for water sports and even swimming. 
Take a look at the bears (the city’s symbol) in the 
Bear Pits. 
Στην παλιά πόλη, επίσης Μνηµείο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς από την UNESCO, η Bundesplatz 
είναι µια αφετηρία για την περιήγησή σας στα 
στενά. Οι στοές Spitalstrasse και Marktgasse προ-
σφέρονται για shopping και ο ποταµός Aare για 
αθλητικές δραστηριότητες και -γιατί όχι;- κολύ-
µπι. Επίσης χαζέψτε τις αρκούδες (σύµβολο της 
πόλης) στα Bear Pits. 

EAT & DRINK
At the Arlequin (Gerechtigkeitsgasse 81) you can 
savour traditional dishes rubbing shoulders with 
a very sophisticated clientele. The Brasserie zum 
Bärengraben (Muristalden 1) is popular and offers 
a friendly atmosphere. In the city’s oldest restaurant, 
the Klotzlikeller (Gerechtigkeitsgasse 52) you will find 
a variety of wines and local specialities. Nightlife may 
not have the wow-factor you’re looking for. Look 
for Café Cairo and Du Nord in the centre.
Στο Arlequin (Gerechtigkeitsgasse 81), παραδοσιακό 
µενού και σοφιστικέ πελατεία. Φιλικό και δηµο-
φιλές, το Brasserie zum Bärengraben (Muristalden 
1). Ποικιλία κρασιών και τοπικών συνταγών στο 
παλιότερο εστιατόριο της πόλης Klotzlikeller 
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(Gerechtigkeitsgasse 52). Από τη νυχτερινή ζωή 
µην περιµένετε θαύµατα. Στο κέντρο αναζητή-
στε το Café Cairo και το Du Nord. 

STAY
For four star accommodation stay at the modern 
Novotel Bern Expo (www.novotel.ch, +41 313390909), 
the central Sorell Hotel Ador (www.hotelador.
ch, +41 313880111), the central and affordable 
Goldener Schlüssel (www.goldener-schluessel.ch, 
+41 313110216).
Διαµονή τεσσάρων αστέρων στο µοντέρνο Novotel 
Bern Expo (www.novotel.ch  tel. 0041 31 3390909), 
σε κεντρικό σηµείο το Sorell Hotel Ador (www.
hotelador.ch  tel. 0041 31 3880111), στο κέντρο µο-
ντέρνο και προσιτό το Goldener Schlüssel (www.
goldener-schluessel.ch  tel. 0041 31 3110216).

MOVE ON
There’s no metro network however, transport is easy 
using buses and trams. For transport to and from the 
Stade de Suisse Wankdorf  take tram route 9 or bus 
routes 20 and 28. You can get trains to other Swiss 
co-host cities from Berne’s train station.
Η Βέρνη δεν διαθέτει µετρό, εξυπηρετείται όµως 
επαρκώς από τα λεωφορεία και τα τραµ. Για τη µε-
τακίνησή σας προς το Stade de Suisse Wankdorf, 
πάρτε τη γραµµή 9 του τραµ, και τα λεωφορεία 
20 και 28. Ο σιδηροδροµικός σταθµός της Βέρ-
νης συνδέεται και µε τις άλλες συνδιοργανώτρι-
ες ελβετικές πόλεις. 

Useful info

www.berninfo.com

2. GENEVA | ΓΕΝΕΥΗ

THE GAME
Three games of the EURO 2008 group phase (7th, 
11th & 15th of June) will take place in Switzerland’s 
most cosmopolitan city.
Στην πλέον κοσµοπολίτικη πόλη της Ελβετίας, θα 
διεξαχθούν συνολικά τρεις αγώνες της φάσης των 
οµίλων του EURO 2008 (7, 11 &15/6). 

CITY ID
Geneva is built next to the lake of the same 
name, featuring the famous Jet d’Eau 
fountain. It is home to more than 200 
international organizations including the 
United Nations. The old city is proud of 
its unique architectural landmarks, the most 
famous being Calvin’s St Pierre Cathedral. 
There are many museums such as that of the Red 
Cross. If you are in a shopping mood (and feel like 

splashing out) buy watches, Favarger chocolates, 
Swiss army-knives and... cigars! At Gérard Père et 
Fils (Rue Plantamour 34) you will find more than 
600 different types of cigar.
Η Γενεύη είναι χτισµένη στις όχθες της λίµνης Λε 
Μαν, µε τον διάσηµο πίδακα Jet d’Eau, και εδώ 
εδρεύουν περισσότεροι από 200 διεθνείς οργα-
νισµοί, µεταξύ των οποίων και ο ΟΗΕ. Η παλιά 
πόλη καυχιέται για την αρχιτεκτονική των κτιρί-
ων της, µε διασηµότερη την εκκλησία του Καλ-
βίνου St Pierre. Διαθέτει αρκετά µουσεία, όπως 
το µουσείο του Ερυθρού Σταυρού. Αν έχετε όρε-
ξη (και κυρίως χρήµα) για ψώνια, προµηθευτεί-
τε ρολόγια, σοκολάτες Favarger, ελβετικούς σου-
γιάδες και… πούρα! Στο Gérard Père et Fils (Rue 
Plantamour 34) θα βρείτε περισσότερα από 600 
διαφορετικά πούρα. 

EAT & DRINK
Geneva is the culinary capital of Switzerland. Enjoy: 
The haute cuisine of Restaurant du Parc des Eaux-
Vives boasting 2 Michelin stars (Quai Gustave Ador 
8). Local cuisine featuring Swiss cheese fondues at 
Café du Soleil (Place du Petit-Saconnex 6). Le Pied 
du Cochon – a distinctive bistro in the historic centre 
(Place du Bourg-de-Four 4). 
A large variety of wines at Winebar Marius Café 
(Place des Augustins 9). For disco dancing visit 
Club 58 (Glacis de Rive 15). Cabaret Velvet is very 
popular amongst men due to its topless performers 
(Rue de Jeu de l’Arc).
Η Γενεύη είναι η γαστρονοµική πρωτεύουσα της 
Ελβετίας. Ηaute cuisine στο βραβευµένο µε 2 
αστέρια Michelin Restaurant du Parc des Eaux-
Vives (Quai Gustave Ador 8). Τοπική κουζίνα και 
fondue µε ελβετικά τυριά στο Café du Soleil (Place 
du Petit-Saconnex 6), ενώ κλασικό bistro στο ιστο-
ρικό κέντρο είναι το Le Pied du Cochon (Place du 
Bourg-de-Four 4). 
Μεγάλη ποικιλία κρασιών στο Winebar Marius Café 
(Place des Augustins 9). Για χορό σε ρυθµούς disco, 
το Club 58 (Glacis de Rive 15). Εξαιρετικά δηµο-
φιλές στο ανδρικό κοινό για τις topless παρουσίες 
του, το καµπαρέ Velvet (Rue de Jeu de l’Arc).

STAY
For five star accommodation stay at the Hotel 
de la Cigogne (www.relaischateaux.com/cigogne, 
tel. +41228184040) in the heart of Geneva. More 
affordable, the cosy Hotel Eden (www.eden.ch, tel. 
+41227163700) and Hotel Astoria (www.astoria-
geneve.ch) opposite the central train station. 
Διαµονή 5 αστέρων στο Hotel de la Cigogne (www.
relaischateaux.com/cigogne  tel. 0041 22 8184040) 
στην καρδιά της Γενεύης. Πιο προσιτά, το ζεστό 
Hotel Eden (www.eden.ch  tel. 0041 22 7163700) 
και το Hotel Astoria (www.astoria-geneve.ch) απέ-
ναντι από τον κεντρικό σταθµό τρένων.

MOVE ON
Geneva has a well planned, functional transport 
system. Buses and tram routes 12, 13, 15, 17 will 
take you to and from the Geneva stadium. Those 
staying in local hotels are entitled to a free public 
transport pass. 
Το δίκτυο συγκοινωνιών της Γενεύης είναι καλά 
οργανωµένο. Λεωφορεία και οι γραµµές 12, 13, 15 
και 17 του τραµ εξυπηρετούν το στάδιο της Γε-
νεύης. Όσοι θα µείνουν στα τοπικά ξενοδοχεία δι-
καιούνται κάρτα δωρεάν διαδροµών για τις αστι-
κές συγκοινωνίες. 

Useful info

www.geneve-tourisme.ch 
www.ville-ge.ch 

3. ZURICH | ΖΥΡΙΧΗ

THE GAME
Switzerland’s largest city will host three games of the 
group phase (on 9th, 13th & 17th of June). 
Η µεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας θα φιλοξενή-
σει επίσης τρεις αγώνες (9, 13 & 17/6) της φά-
σης των οµίλων.  

CITY ID
According to research, Zurich offers the best quality 
of life in the world. Water is a central characteristic 
of the city with Lake Zurich and the mouth of the 
Limmat River near the historic medieval centre. 

Bahnhofstrasse is home to the market, 
the financial/

business centre, cafés and lavish boutiques. The 
Grossmünster cathedral and the Fraumünster  
Gothic monastery are definitely worth a visit. There 
are also many museums, the Kunsthaus probably 
being the most notable, showcasing one of the 
biggest collections of modern art in the world. 
The lake itself attracts both the active types (water 
sports) but also the... hungry as many restaurants 
are gathered there.  
Σύµφωνα µε τις έρευνες, η Ζυρίχη είναι η πόλη µε 
την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσµο. Έντονο 
το υγρό στοιχείο, µε την οµώνυµη λίµνη και τον 
ποταµό Limmat που εκβάλλει κοντά στο µεσαι-
ωνικό ιστορικό κέντρο. Η Bahnhofstrasse συγκε-
ντρώνει την αγορά, το επιχειρηµατικό κέντρο, τα 
καφέ, τις πολυτελείς µπουτίκ. Αξίζει να επισκε-
φθεί κανείς τη µητρόπολη Grossmunster και το 
γοτθικό µοναστήρι Fraumunster. Η Ζυρίχη είναι 
πλούσια και σε µουσεία, µε σηµαντικότερο ίσως 
το Kunsthaus µε µια από τις µεγαλύτερες εκθέ-
σεις µοντέρνας τέχνης στον κόσµο. Η λίµνη είναι 
πόλος έλξης για τους δραστήριους (water sports) 
αλλά και τους… πεινασµένους, καθώς συγκεντρώ-
νει πολλά εστιατόρια. 

EAT & DRINK
If you have an empty stomach but a loaded purse, 
try the gourmet Petermann’s Kunststuben restaurant 
(Seestrasse 160, Küsnacht). The Adler’s Swiss Chuchi 
(Rosengasse 10) is affordable and offers Swiss cuisine. 
More on the trendy side is the Rheinfelder Bierhaus 
(Marktgasse 19) beer hall with traditional specialities 
such as smoked beef.
Whiskey lovers can rejoice at the Widder Bar 
(Widdergasse 6) offering 200 whiskeys and single-
malts. Enjoy panoramic views and cocktails at the 
Jules Verne (Uraniastrasse 9) and mix with the young 
and hip clientele of the BaBaLu (Schmidgasse 6).
Για άδεια στοµάχια αλλά γεµάτα πορτοφόλια, 
δοκιµάστε το γκουρµέ Petermann’s Kunstsuben 
(Seestrasse 160, Küsnacht). Προσιτό, µε ελβετι-
κή κουζίνα το Adler’s Swiss Chuchi (Rosengasse 
10). Πιο cult, η µπιραρία Rheinfelder Bierhaus 
(Marktgasse 19), µε παραδοσιακές σπεσιαλιτέ 
όπως καπνιστό βοδινό κρέας.
Οι λάτρεις του ουίσκι θα ενθουσιαστούν στο 
Widder Bar (Widdergasse 6) µε 200 είδη ουίσκι 
και malts. Πανοραµική θέα και κοκτέιλ στο Jules 
Verne (Uraniastrasse 9) και νεανικό hip κοινό στο 
BaBaLu (Schmidgasse 6). 

STAY
You’ll pay good money for the lake views of the 
Steigenberger boutique hotel (+41 442544000, 
www.zuerich.steigenberger.ch). Hotel Seidenhof, 
a modern and relatively affordable hotel is 
situated on Bahnhof street (www.seidenhof.ch, 
+41 442287500). Hotel Rütli (www.rutli.ch, +41 
442545800) is charming and well kept.

Καλοπληρωµένη θέα στη λίµνη στο ανακαινι-
σµένο boutique hotel Steigenberger (www.zuerich.
steigenberger.ch  tel. 0041 44 2544000). Πάνω στην 
Bahnhof, µοντέρνο και σχετικά προσιτό το hotel 
Seidenhof (www.seidenhof.ch  tel. 0041 44 2287500). 
Περιποιηµένο και συµπαθητικό το Hotel Rütli 
(www.rutli.ch  tel. 0041 44 2545800).

MOVE ON
There are train connections between Zurich and the 
three other Swiss co-host cities. There’s a comprehensive 
tram, train, bus and even boat network – the latter 
allowing for transportation over the lake. The 
Letzigrund stadium is accessible via tram.   
Η Ζυρίχη συνδέεται σιδηροδροµικά και µε τις τρεις 
άλλες ελβετικές συνδιοργανώτριες πόλεις. Υπάρχει 
πλήρες δίκτυο τραµ, τρένων, λεωφορείων, ακόµα 
και πλοίων για µετακίνηση στη λίµνη. Το στάδιο 
Letzigrund εξυπηρετείται από το τραµ. 

Useful info

www.stzh.ch 
www.zuerich.com 

4. BASEL | ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

THE GAME
Basel will be hosting the opening game of the 
EURO 2008 competition on 7th of June, one of 
the quarterfinals (21st of June), and one semi-final 
(25th of June). 
Η Βασιλεία φιλοξενεί τον εναρκτήριο αγώ-
να του EURO 2008 στις 7 Ιουνίου, έναν αγώ-

να στα προηµιτελικά (21/6), και τον έναν ηµι-
τελικό (25/6). 

CITY ID
Situated on the so-called “knee” of the Rhine, the 
junction between Switzerland, France and Germany, 
it has always been a European crossroads. Its Gothic 
architecture is uniquely combined with modern 
buildings by the most famous of contemporary 
architects (Hadid, Gehry, Piano etc.). Cross the 
Mittler Brücke, one of Rhine’s oldest bridges, to see 
the hardworking Hammering Man at the Aeschenplatz 
and the impressive Spalentor gate. You have to visit 
the Rhine’s riviera for a swim and a coffee. If nothing 
more, Basel will satisfy your cultural yearnings with 
its 40 museums. 
Χτισµένη στο λεγόµενο γόνατο του Ρήνου, στο 
τριεθνές Ελβετίας-Γαλλίας-Γερµανίας, αποτε-
λούσε ανέκαθεν σταυροδρόµι της Ευρώπης. Πα-
ντρεύει µοναδικά τη γοτθική αρχιτεκτονική της 
παλιάς πόλης µε µοντέρνα κτίρια µερικών από 
τους πιο διάσηµους σύγχρονους αρχιτέκτονες 
(Hadid, Gehry, Piano κ.ά.). Διασχίστε τη Mittler 
Brucke, µια από τις παλιότερες γέφυρες του Ρή-
νου, δείτε τον σκληρά εργαζόµενο Hammering 
Man στην Aeschenplatz και την εντυπωσιακή πύ-
λη Spalentor. Οπωσδήποτε κάντε µια βόλτα στη 
riviera του Ρήνου για µπάνιο και καφέ. Επίσης µε 
40 µουσεία η Βασίλεια, αν µη τι άλλο, φροντίζει 
και για την κουλτούρα σας. 

EAT & DRINK
The Brasserie Basel Stab, one of the best restaurants 
in town can be found in Marktplatz. The historic 
Safran Zunft (Gerbergasse 11) offers French cuisine. 

EURO ’08 SPECIAL
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• The ticket application process was completed on 31/03/2007. Due to high demand, there was a draw 
observed by a notary public.
• Η διαδικασία αιτήσεων για εισιτήρια προς την UEFA ολοκληρώθηκε στις 31/03/2007. Λόγω υπερβάλ-
λουσας ζήτησης, πραγµατοποιήθηκε κλήρωση παρουσία συµβολαιογράφου.

• Tickets for the Greek national team’s games for the initial phase of EURO 2008, which went on 
sale through the Hellenic Football Federation’s website www.epo.gr, have been sold out.
• Τα εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ανδρών στην α’ φάση του EURO 2008, τα οποία διατέ-
θηκαν µέσω του επισήµου δικτυακού τόπου της ΕΠΟ www.epo.gr  έχουν εξαντληθεί.

TICKETING | EIΣΙΤΗΡΙΑ

Apr-Jun | 08 Latitudes Sports trip guide

For salads and sausages visit the self-service Café 
Pfalz (Munsterberg 11). Drink away the night at 
the Excalibur near the Barfüsserplatz, admire the 
view from the BarRouge and dance at the trendy 
Kagan Café (Bismarckallee 9).
Ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, το 
Brasserie Basel Stab βρίσκεται στη Markplatz. Ιστο-
ρικό το Safran Zuft (Gerbergasse 11), µε γαλλική 
κουζίνα, για σαλάτες και λουκάνικα το self service 
Café Pfalz (Munsterberg 11). Πιείτε µπίρες ώς το 
πρωί στο Excalibur κοντά στην Barfüsserplatz, δεί-
τε τη θέα από το BarRouge και χορέψτε στο trendy 
Kagan Café (Bismarckallee 9).

STAY
For a five star stay choose the Swissôtel Le Plaza 

Basel (basel.swissotel.com, Masselplatz 25) with spa 
facilities. Try traditional hospitality at Hotel Victoria 
(www.victoria.balehotels.ch  +41 612707070), or a 
more reasonably priced solution at the Dorint (www.
dorint-hotels.com  +41 616957000). 
Διαµονή πέντε αστέρων στο Swissôtel Le Plaza 
Basel (Masselplatz 25, basel.swissotel.com) που δι-
αθέτει και SPA, παραδοσιακή φιλοξενία στο Hotel 
Victoria (www.victoria.balehotels.ch  tel. 0041 61 
2707070), πιο οικονοµική λύση το Dorint (www.
dorint-hotels.com  tel. 0041 61 6957000).

MOVE ON
There are three main train stations in Basel – the 
Swiss (www.sbb.ch), the French and the German. 
Staying in one of the city’s hotels entitles you to 

a free tram and bus pass. Bus line 36 will operate 
between the city centre and St. Jakob Park where 
the games will take place. 
Στη Βασιλεία υπάρχουν τρεις κύριοι σιδηροδρο-
µικοί σταθµοί, ο ελβετικός (www.sbb.ch), o γαλλι-
κός και ο γερµανικός. Η διαµονή σε κάποιο από τα 
ξενοδοχεία της πόλης εξασφαλίζει δωρεάν κάρτα 
απεριορίστων διαδροµών µε τα τραµ και λεωφο-
ρεία. Το λεωφορείο 36 πραγµατοποιεί διαδροµές 
από το κέντρο της πόλης στο St Jakob Park όπου 
θα διεξαχθούν οι αγώνες.  

Useful info

www.basel.com 
www.basel.ch

DISTANCE | ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Games Match days Match days Match days Quarter Finals Semi-Finals Final
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SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN WED THU SUN
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VIENNA
Ernst -Happel-
Stadion 

3 4 3 12 20 26 28 30 31

SALZBURG
Stadion Salzburg 
Wals-Siezenheim

3 8 16 23

INNSBRUCK
Stadion Tivoli Neu

3 15 24

KLAGENFURT
Wörthersee 
Stadion

3 4 7 11 19
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BASEL
St. Jakob-Park

3 3 1 10 17 25 27 29

ZURICH
Letzigrund

3 5 13 22

BERN
Stade de Suisse 
Wankdorf

3 6 14 21

GENEVA
Stade de Genève

3 2 9 18  

UEFA EURO 2008™ - Match Calendar | Πρόγραµµα Αγώνων

W = Winner, R = Runner-up, = Match Number

TRAVEL PACKAGES EURO 2008
• GSTravel: Official travel agency of the 
Greek National Team offers 2 to 11day travel 
packages for 1, 2 or 3 matches of the team. 
Info: Tel. 210 3716300, www.gstravel.gr  
• www.taxidevo.gr: 3, 4, 7 and 10 day 
packages for the national team’s group 
phase matches. 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ EURO 2008
• GSTravel: Ο επίσηµος υποστηρικτής της 
Εθνικής Ελλάδoς προσφέρει από 2ήµερα 
έως 11ήµερα πακέτα για έναν, δύο ή τρεις 
αγώνες της Oµάδας. Πληροφορίες: τηλ. 210 
3716300, www.gstravel.gr  
• www.taxidevo.gr  Πακέτα 3, 4, 7 και 10 
ηµερών για τους αγώνες της Εθνικής στη 
φάση των οµίλων. 

Basle Berne Geneva Zurich Vienna Klagenfurt Innsbruck Salzburg

Basle 98 255 85 840 750 365 539

Berne  - 1:05 0:58 157 128 874 791 408 587

Geneva  - 2:30 2:42  - 1:40 1:46 280 1032 850 560 740

Zurich  - 1:00 1:06  - 1:30 0:58  - 2:50 2:43 755 665 280 461

Vienna 1:30 8:30 10:21 3:30 8:40 10:05 1:50 10:00 11:50 1:20 7:30 8:55 320 477 300

Klagenfurt 4:00 7:10 11:08 4:20 7:45 10:25 4:00 8:10 12:01 3:10 6:20 8:40 0:50 3:15 4:12 320 227

Innsbruck 3:00 4:00 5:13 4:40 4:30 4:51 3:50 5:45 6:36 3:10 3:00 3:47 1:15 4:40 5:00 2:35 4:00 4:45 185

Salzburg 3:10 5:30 7:15 4:20 5:50 6:59 4:00 7:15 8:44 3:20 4:40 5:49 0:50 3:00 2:37 2:45 2:15 3:16 3:20 1:50 1:59
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FLIGHTS INFO
• Austrian Airlines, Tel. 210 9601240-2, www.austrian.com
• Olympic Airlines, Tel. 8011144444, www.olympicairlines.com
• SkyEurope Airlines, Tel. 0042148504850, www.skyeurope.com
• Swiss International Airlines, Tel. 210 6175320, www.swiss.com

Games: 

1st match 18:00 SWI - CZE

2nd match 20:45 POR - TUR

3rd match 18:00 AUT - CRO

4th match 20:45 GER - POL

5th match 18:00 ROU - FRA

6th match 20:45 NED - ITA

7th match 18:00 ESP - RUS

8th match 20:45 GRE-SWE

9th match 18:00 CZE-POR

10th match 20:45 SWI-TUR

11th match 18:00 CRO-GER

12th match 20:45 AUT-POL

13th match 18:00 ITA-ROU

14th match 20:45 NED-FRA

15th match 18:00 SWE-ESP

16th match 20:45 GRE-RUS

17th match 20:45 SWI-POR

18th match 20:45 TUR-CZE

19th match 20:45 POL-CRO

20th match 20:45 AUT-GER

21st match 20:45 NED-ROU

22nd match 20:45 FRA-ITA

23rd match 20:45 GRE-ESP

24rth match 20:45 RUS-SWE

25th match 20:45 WA-RB

26th match 20:45 WB-RA

27th match 20:45 WC-RD

28th match 20:45 WD-RC

29th match 20:45 W25-W26

30th match 20:45 W27-W28

31st match 20:45 W29-W30
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H   T 
LIST 
26 RESTAURANTS 20 NIGHTCLUBS 7 HOTELS

The best new arrivals on the Athenian entertainment and hospitality 
scene. The 53 new venues that up the tempo, stimulate the 
taste buds, and capture the senses in the city that never sleeps. 
Οι καλύτερες αφίξεις στην αθηναϊκή διασκέδαση και φιλοξενία. Οι 
53 νέες διευθύνσεις που ανεβάζουν τα beats, ξεσηκώνουν τη γεύ-
ση, ταξιδεύουν τις αισθήσεις στην πόλη που δεν κοιµάται ποτέ. 

B y  S i s s y  P a p a d o g i a n n i ,  E l l i  Ts e k o u r a ,  C r y s t a l i a  P a t o u l i ,  S t a t h i s  M i t s o k a l i s

2board presents

2008

Apr-Jun | 08Best οf Athens  
GOOD LIFE | EY ZHN

  Athens
Spring
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Balux Café
58 Posidonos Avenue, Asteras Glyfadas |  
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας Γλυφάδας
Τel. 210 8983577, price | τιµή €25-30
With an alternative theme, it’s been designed like a 
normal house by the sea. Billiards or Playstation with 
coffee complemented by American flavours.
Με εναλλακτική διάθεση, διαµορφώθηκε σαν  κανονικό 
σπίτι πάνω από τη θάλασσα. Καφές, µπιλιάρδο ή 
Ρlaystation, µε αµερικάνικες γεύσεις. 

Café d’Athenes
6 Kolokotroni St., Athens |  
Κολοκοτρώνη 6, Αθήνα 
Tel. 210 3318350
Zonar’s, the most historic of Athens’ coffee-
restaurants reopened as Café d’Athènes and 
serves, in addition to its famous desserts, 
some very nicely prepared dishes. 
Το πρώην Zonar’s, νυν Café d’Athenes, 
ίσως το ιστορικότερο καφε-ζαχ/στείο, 
ξανάνοιξε και σερβίρει τα φηµισµένα 
γλυκά του και καλοφτιαγµένα πιάτα. 

Café Merlin 
9 Vass. Sophias & Merlin St., Athens 
Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 
Housed in the Theocharakis Foundation 
for the Fine Arts and Music, the Merlin 
Café, apart from coffee, serves well cooked 
food with views to Athens.
Στο Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών & 
Μουσικής Θεοχαράκη το Merlin µε 
καφέ, καλοφτιαγµένο φαγητό και θέα 
στην καρδιά της Αθήνας. 

Hytra
7 Navarhou Apostoli St., Psyrri
Ναυάρχου Αποστόλη 7, Ψυρρή
Tel. 210 3316767, price | τιµή €37-55 
In the elegantly renovated haunt, chef 
Steph. Kolimadis under the direction of 
the distinguished Spanish chef Martin 
Berasategui, is creating an outstanding  
Mediterranean menu.
Σε ανανεωµένο σκηνικό, επιµεληµένο από τον 
Άγγελο Αγγελόπουλο, ο σεφ Στέφανος Κολιµάδης, 
υπό την καθοδήγηση του  Μαρτίν Μπερασατέγκι, 
δηµιουργεί ένα µεσογειακό µενού.

El Bandoneon
7 Virginias Benaki St., Metaxourgiou Square | 
Βιργινίας Μπενάκη 7, Πλ. Μεταξουργείου 
Tel. 210 5224346, price | τιµή €40-55
Besides the  performances and free tango lessons on 
Sundays, celebrated chef Jérôme Serres adds further 
interest to this ‘tangueria’-restaurant. 
Η παρουσία του βραβευµένου σεφ Jérôme Serres 
δίνει γευστικό ενδιαφέρον. Με παραστάσεις και 
δωρεάν µαθήµατα τάνγκο τις Κυριακές. 

Frame
1 Dinokratous St., Dexameni Sq., St. George 
Lycabettus  | Δεινοκράτους 1, Πλ. Δεξαµενής, 
St. George Lycabettus Tel. 210 7214368
With a new look and a private champagne bar, it’s 
the meeting spot of the city’s “beautiful people”. 
Mε νέα εµφάνιση και privé champagne bar, σηµείο 
συνάντησης των beautiful people της πόλης. 

Hell’s Kitchen
13 Klisthenous St., Kotzia Square,  | Kλεισθένους 

13, Πλ. Κοτζιά Tel. 210 5241555 prices | τιµές 
€15-25
A New York style restaurant, where dishes are 
prepared in front of you. Its wine list comprises 
interesting wine labels from around the world. There’s 
also brunch to enjoy during the weekends!
Σε νεοϋορκέζικο στυλ, δηµιουργεί µπροστά 
σας τα πιάτα του,  συνοδεύοντάς τα µε 
ενδιαφέρουσες ετικέτες κρασιών από όλον τον 
κόσµο.  Σαββατοκύριακα παίζει και brunch!

Lalu
1 Anagnostopoulou St., Kolonaki Square |  
Αναγνωστοπούλου 1, Πλ. Κολωνακίου
Tel. 210 6233933, 6947 681810, price: €40-50 

Leather couches, earthy tones, wood and mirrors 
are complemented by music which ranges from jazz 
and soul to more beaty disco and latin tunes.
Δερµάτινοι καναπέδες, γήινα χρώµατα, ξύλο 
και καθρέφτες. Μουσική jazz, soul, µέχρι πιο 
ρυθµικά disco και latin.

Le Petit Sommelier
6 Zaimi St., Pal. Faliro | Ζαΐµη 6, Παλ. Φάληρο 
Tel. 210 9842344
Wine bar-restaurant featuring wines from 

small winemakers as well as unusual 
international labels, all accompanied 
by appetizing dishes. 
Wine bar-restaurant µε κρασιά από µικρά 
ντόπια οινοποιεία µέχρι πρωτότυπες 
διεθνείς ετικέτες τη συνοδεία νόστιµων 
πιάτων. 

Mo Loco
22 Iakhou St., Gazi | Ιάκχου 22, Γκάζι Tel. 
210 3416991 prices | τιµές: €15-20 
A funky bar-restaurant serving 
Mediterranean cuisine with some 
Caribbean dishes to add extra spice. 
Ολοκαίνουργιο funky bar restaurant στο 
ανερχόµενο Γκάζι. Κουζίνα µεσογειακή 
µε bonus πιάτα από Καραϊβική. 

My Bar
6 Kakourgiodikiou St. ,  Psyrri  | 
Κακουργιοδικείου 6, Ψυρρή Tel. 6932 
338551, 6944 862161 
A designer surprise at Psyrri, with 
outstanding champagne cocktails and 
Asian cuisine. 
Design έκπληξη στου Ψυρρή, µε 
δυνατά κοκτέιλ σαµπάνιας και ασιατική 
κουζίνα. 

Nοuvelle Vague
51 Skoufa St., Kolonaki | Σκουφά 51, 
Κολωνάκι Tel. 210 3611107
It stands out amongst the many bars 
of Skoufa St. with unusual cocktails, 

Mediterranean cuisine and funky music.
Kάνει τη διαφορά στη συνωστισµένη από 
µπαράκια οδό Σκουφά µε µεσογειακή κουζίνα 
και µπιτάτους ήχους. 

Patron
10 Dim. Vasiliou Avenue, N. Psyhico | 
Λεωφ. Δηµ. Βασιλείου 10, N. Ψυχικό
Tel. 213 0200000 prices | τιµές: €40-50 
Understated luxury and high quality at a quintessential 
haunt for the residents of the northern suburbs which 
they share with reporters and businessmen. 
Συγκρατηµένη πολυτέλεια και υψηλή ποιότητα 
σε ένα κλασικό στέκι των βορείων προαστίων µε 
θαµώνες δηµοσιογράφους και επιχειρηµατίες. 

T-Palace, Classical King George Palace  
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Soul Kitchen
65 Evripidou St., Psyrri | Ευριπίδου 65, Ψυρρή 
Tel. 210 3310907, prices | τιµές €25-30
An emphasis on Asian flavours though the menu 
also features Mediterranean and Mexican choices. 
You have to try its celebrated cocktails.  
Έµφαση στις ασιατικές γεύσεις, αλλά  και στις 
µεσογειακές ή µεξικάνικες προτάσεις. Μη χάσετε 
επίσης τα ξακουστά κοκτέιλ του µπαρ. 

Stefanidis Finest Food
13 Ag. Dimitriou Square Kifissia | 
Πλ. Αγίου Δηµητρίου 13, Κηφισιά 
Tel. 210 8082191, price €15-35
A neoclassical building hides a deli-café-restaurant 
exuding minimalist finesse. Opt for the typical 
delicatessen products and piping hot coffee.
Στο νεοκλασικό του κτίριο κρύβει ένα deli cafe 
restaurant µε µίνιµαλ φινέτσα, παραδοσιακά 
προϊόντα delicatessen και αχνιστό καφέ. 

T-Palace
3 Vassileos Georgiou Α΄ St., Syntagma Square | 
Βασιλέως Γεωργίου A΄ 3, Πλ. Συντάγµατος Tel. 
210 3222210, prices | τιµές: from | από €33-57 
King George Palace’s alter-ego, serving traditional 
and international dishes. The walls showcase 
modern art designs by Antonis Kalogridis. 
Στο alter ego του King George Palace, µε modern 
art διακόσµηση του Αντώνη Καλογρίδη, γευθείτε 
παραδοσιακά και κοσµοπολίτικα πιάτα. 

The Small Italy
35 A. Papandreou St., Maroussi | Α. Παπανδρέου 35, 
Μαρούσι Tel. 210 6300466, www.thesmallitaly.gr
A “designer” arrival at The Mall shopping centre, bursting 
with Italian flavours and delicious cappuccinos. 

Design άφιξη στο The Mall, πλούσια σε ιταλικές 
γεύσεις αλλά και αρωµατικούς καπουτσίνο. 

Urban
50 Voutadon St., Gazi, | Βουτάδων 50, Γκάζι
Tel. 210 3417606, prices | τιµή €25-30
A new bar-restaurant, featuring Greek traditional 
recipes prepared with a creative twist. Electronica 
and soul music.
Kαινούργιο bar-restaurant στο συνεχώς 
αναπτυσσόµενο Γκάζι που σερβίρει ελληνική 
κουζίνα και δηµιουργικά πειραγµένες παραδοσιακές 
συνταγές. Υπό electronica και soul ήχους.

7 Seas (7 Thalasses)
11 Omirou St., Kolonaki | Οµήρου 11, Κολωνάκι 
Tel. 210 3624825, price | τιµή €27-60
The favourite haunt in Thessaloniki, has now 
opened in Athens too. Besides the specialties, 
spirits get high on weekend noons.
Αγαπηµένο στέκι της Θεσσαλονίκης, άνοιξε 
και στην Αθήνα. Εκτός από τις σπεσιαλιτέ, οι 
διαθέσεις ανεβαίνουν µε γλέντια κάθε Σάββατο 
και Κυριακή. 

Athiri
15 Plateon St., Keramikos | Πλαταιών 15, Κεραµεικός  
Tel. 210 3462983, prices | τιµές €20-25
After three successful years Athiri has turned 
the area of Koridallos into a trendy stop. Now, 
relocated, it breaks new ground with unique 
traditional flavours in Keramikos.
Ύστερα από τρία πολύ επιτυχηµένα χρόνια, το 
Αθήρι έκανε τον Κορυδαλλό πέρασµα. Τώρα, 
σε ένα νεοκλασικό κτίριο µε µεγάλη αυλή, ο 
σεφ του καινοτοµεί παίζοντας µε µοναδικές 
παραδοσιακές γεύσεις. 

Karsi
40 Akti Themistokleous, Piraeus | Ακτή 
Θεµιστοκλέους 40, Πειραιάς
Tel. 210 4510111, prices | τιµές: €18-24 
A meze and wine “kitchen” specialising in huge 
portions and varieties of ouzo and tsipouro. 
The décor reminds of an old grocer’s and music 
comprises rebetiko and karsilama. 
Οινοµαγειρείο-µεζεδοπωλείο που ειδικεύεται στις 
µεγάλες µερίδες και στις ιδιαίτερες ποικιλίες ούζου 
και τσίπουρου µε συνοδεία ρεµπέτικης µουσικής. 
Η διακόσµηση θυµίζει παλιό µπακάλικο. 

Kreasion
22 Dekeleon St., Gazi | Δεκελέων 22, Γκάζι 
Tel. 210 3416616, prices | τιµές: €18-24
Its name reads “Meat Creations” in Greek. As you 
gather, meat rules! Artistic décor and jazz music.
Φυσικά κρέας στη σούβλα, στη σχάρα, κοκορέτσι 
ή εξοχικό µε υπόκρουση τζαζ.

Manitari 
26 Ymetou & El. Venizelou St., Holargos | Yµηττού 26 
& Ελ. Βενιζέλου, Χολαργός Tel.  210 6547072
Fresh and inviting, with a simple décor that reminds 
of an old-time eatery, it focuses on mushrooms 
(indeed its name means ‘mushroom’ in Greek). 
Σαν κυριακάτικη έξοδος, µε απλή διακόσµηση 
που παραπέµπει σε οινοµαγειρείο εποχής, 
επικεντρώνεται στα µανιτάρια. 

Mespilea 
59 Persephonis St., Gazi | Περσεφόνης 59, Γκάζι 
Tel. 213 0147490, prices | τιµή: €20-25
Offers homemade food comprising traditional 
and traditional-but-with-a-twist dishes, which 
come highly recommended. 
Σπιτική κουζίνα από παραδοσιακά αλλά και 
πειραγµένα πιάτα µε άριστες συστάσεις.

Patata 
13 Oghigou & Lepeniotou St., Psyrri | Ωγύγου 
13 & Λεπενιώτου, Ψυρρή 
Tel. 210 3310730, prices | τιµές: €25-35
Potato holds centre stage. An original concept in 
‘pop’ surroundings, ideal for potato lovers.
Μια πρωτότυπη πρόταση, µε ποπ αισθητική, 
ιδανική για τους λάτρεις του γεώµηλου. 

Tzougri 
53-55 Thoukididou St., Kalamaki | Θουκυδίδου 53-
55, Καλαµάκι Tel. 210 9836260, prices €28-34  
This restaurant, owned by actor G. Partsaklakis, 
is dedicated to the renowned Cretan cuisine, 
serving traditional recipes in a welcoming, warm 
and tastefully decorated environment. 
Το εστιατόριο του ηθοποιού Γ. Παρτσαλάκη 
ειδικεύεται στις παραδοσιακές συνταγές 
της κρητικής κουζίνας, σε έναν ζεστό και 
καλόγουστο χώρο. 

Amalia Athens
10 Amalias St., | Αµαλίας 10 Tel. 210 3237300, 
www.amaliahotels.com  From | Aπό: € 150
Re-opens its doors renovated bringing a modern 
urban mood in the heart of Athens. Front rooms 
offer views to the city. 
Ανακαινίστηκε και ξανάνοιξε πρόσφατα µε 
µοντέρνα ουρµπανιστική διάθεση. Στην καρδιά 
της πόλης, τα µπροστινά δωµάτια δίνουν 
απεριόριστη θέα της πόλης. 

Athenaeum Intercontinental SPA
89-93 Sigrou Av., Athens | Λ. Συγγρού 89-93 
Tel. 210 9206000, www.ichotelsgroup.com 
Treatments | Θεραπείες €40-120
The Ι-SPA includes jacuzzi, hammam and a state 
of the art Τechnogym. All-time classics, the rooms 
with a view to the sea.
Tο Ι-SPA διαθέτει jacuzzi, χαµάµ και γυµναστήριο 
εξοπλισµένο µε state of the art Τechnogym. Σταθερή 
αξία, τα δωµάτια που βλέπουν στη θάλασσα. 

Classical Baby Grant
Athinas & Likourgou St. | Αθηνάς & Λυκούργου, 
Τel. 210 3250900, www.classicalhotels.com
Prices | Τιµές: from | από €140
Ultra-bohemian aesthetics and 76 rooms with 
queen size beds, crystal chandeliers and transparent 

Philippe Starck chairs. Greek cuisine at Meat 
Me restaurant and a new wing overseeing the 
Baby SPA.
Με νεοµποέµ αισθητική και 76 δωµάτια µε graffiti 
art, κλασικά queen size κρεβάτια, κρυστάλλινους 
πολυελαίους και διαφανείς καρέκλες του Philippe 
Starck. Ελληνική κουζίνα στο Meat me και νέα 
πτέρυγa που βλέπει στο Baby SPA. 

Divani Apollon Suites
11 Agiou Nikolaou St., Vouliagmeni | Αγίου Νικολάου 
11, Βουλιαγµένη www.divani.gr Tel. 210 8911100, 
prices | τιµές: €220+
Member of the Leading Hotels of the World, 
featuring Italian aesthetics. Located next to the 
Divani Apollon Palace & SPA with a spacious 
thalassotherapy centre.
Μέλος των The Leading Hotels οf the World, µε 
ιταλικές αισθητικές στιγµές. Βρίσκεται δίπλα 
από το Divani Apollon Palace & SPA µε µεγάλο 
κέντρο θαλασσοθεραπείας.  

GR Louis
22 Timoleontos Vassou St. , Athens | Τιµολέοντος 
Βάσσου 22, Αθήνα Tel. 210 6415000, 
www.grlouis.com  Prices | Τιµές: €130+
A perfectly located Boutique Hotel combining 
discreet luxury with the conveniences of a modern 

hotel. Its strong point: the Penthouse Suite. 
Boutique γωνιά σε κοµβικό σηµείο, συνδυάζει 
τη διακριτική πολυτέλεια µε τις ανέσεις ενός 
σύγχρονου ξενοδοχείου. Καλύτερη στιγµή, η 
Penthouse Suite. 

Magna Grecia Boutique Hotel
54 Mitropoleos St., Plaka | Μητροπόλεως 54, Πλάκα 
Τel. 210 3240314-5, www.magnagrecia.gr
Prices | Τιµές: €90+
Small and friendly in a neoclassical building in the 
Plaka district, retains a retro style. High ceilings, 
wooden floors and unique decoration.
Μικρό και φιλικό σε ένα νεοκλασικό κτίριο της 
Πλάκας, διατηρεί ρετρό στυλ. Ψηλά ταβάνια, 
ξύλινα πατώµατα και διακόσµηση µε διαφορετικό 
ύφος. 

Plaza Vouliagmeni Strand 
14 Litous St., Vouliagmeni | Λητούς 14, Βουλιαγµένη 
Tel. 210 9670196 www.plaza-vouliagmeni.gr
Prices | Τιµές: € 95+ 
Palm trees, elegant interiors and suites with wall-
to-wall windows offering breathtaking views to 
the Vouliagmeni Gulf. 
Με φοίνικες, ανανεωµένη λιτή διακόσµηση και 
σουίτες µε wall-to-wall τζαµαρίες  που κοιτάζουν 
όλον τον κόλπο της Βουλιαγµένης. 

El Bandoneon 

Classical Baby Grand
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Α liar man
2 Sofroniou St., Gazi | Σωφρονίου 2, Γκάζι
Suddenly emerging in an alley, it reminds a traditional 
island house. Cosy and friendly for quite nights 
downtown.
Σε ένα µικρό στενό ξεπροβάλλει απρόσµενα, µε 
αίσθηση νησιώτικου σπιτιού. Σε φιλόξενο κλίµα 
και χαµηλή µουσική για ήρεµες βραδιές στο κέ-
ντρο της πόλης. 

Barak
8A Loukianou St., Kolonaki | Λουκιανού 
8Α, Κολωνάκι Tel. 210 7214959
Stylish, New York champagne bar featuring 
original cocktails accompanied by delicatessen 
finger food and sushi, under the sounds of 
jazz, soul and swing. 
Στυλάτο, νεοϋορκέζικο champagne bar 
που προτάσσει πρωτότυπα κοκτέιλ σε 
συνδυασµό µε delicatessen finger food και 
sushi, υπό τη µουσική συνοδεία της jazz, 
soul και swing µουσικής. 

BaRouge
4 Andronikou & Tzaferi St., Gazi | Ανδρονί-
κου 4 & Τζαφέρη, Γκάζι Tel. 210 3424994
The painted red BaRouge, is one of the 
most outstanding mainstream clubs of 
town. Favouring black music, you can enjoy 
soul, funk and R’n’B, as well as disco and 
80s music. Unique events with live bands 
and eminent DJs.
To βαµµένο κόκκινο BaRouge, ένα από τα 
πιο ενδιαφέροντα mainstream clubs της πό-
λης, έχει αδυναµία στα µαύρα ακούσµατα, 
παίζει από soul, funk και r’n’b µέχρι disco 
και 80s και διοργανώνει ξεχωριστά events 
µε live µπάντες και διάσηµους DJ.

Café Art Gallery
1 Ippokratous St., Voula, | Ιπποκράτους 1 
& Γαληνού, Βούλα Tel. 210 8958866
Embraces all kinds of art through a diverse 
events’ programme hosted in a cosy 
environment, with belle époque furniture 
and imaginative wooden bars made of 
antique tables. Tuesdays to Saturdays, 
bands alternate, their music creating an 
atmosphere reminiscent of the old «boîte» 
nightclubs.
Aγκαλιάζει όλες τις µορφές τέχνης µέ-
σα από πλούσιο πρόγραµµα σε ένα ζε-
στό περιβάλλον, µε Belle Époque σαλονάκια και 
πρωτότυπες ξύλινες µπάρες από κοµµένα τρα-
πέζια-αντίκα. Εναλλασσόµενα µουσικά σύνολα 
αναβιώνουν το κλίµα των µπουάτ από Τρίτη µέ-
χρι Σάββατο.

Cinema Live Dance Stage
130 Pireaus St. | Πειραιώς 130 Tel. 210 3411410

A newly renovated and specially styled space on 
Pireaus Street opens its doors every Friday and 
Saturday night featuring Onirama and Eleonora 
Zouganeli singing international and greek songs 
amid the on-going peaceful “flower-war”. 
O ανακαινισµένος και ειδικά διαµορφωµένος χώρος 
της Πειραιώς 130 ανοίγει τις πόρτες του κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο µε τους Onirama και την Ελε-
ονώρα Ζουγανέλη µε ξένα και ελληνικά τραγούδια 
και τον λουλουδοπόλεµο ειρηνικό και κεφάτο. 

Circus
11 Navarinou St., Kolonaki | Ναυαρίνου 11, Κο-
λωνάκι, Tel. 210 3615255
Exotic cocktails are served by expert bartenders who 
don’t fall short of imagination and never deny a 
request. Their specialties, however, are the mojitos 
with prosecco, the Zombies and Red Circus with 
vodka and blackberries at €6.50 during happy 

hour (Monday to Saturday 18.00-20.00 and Sunday 
16.00-20.00).
Eξωτικά cocktails από έµπειρους bartenders που 
διαθέτουν φαντασία και δεν χαλάνε χατίρι, µε ει-
δικότητά τους τα υπέροχα mojito µε prosecco, τα 
Zombie και τα Red Circus µε βότκα και βατόµουρο, 
που µπορείτε να τα απολαύσετε στην προνοµια-
κή τιµή των € 6,50 µόνο στη διάρκεια του happy 
hour (Από Δευτέρα έως Σάββατο 18.00-20.00 και 
τις Κυριακές, από 16.00-20.00).

Dizzy 
99 Sapfous St., Kyprou Sq., Kallithea |  
Σαπφούς 99, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα 
Tel. 210 9562906, € 10+
The come-back of disco music! With the 
appropriate kitsch décor and reviving 
sounds from the decades of 70s and 80s. 
Make sure you remain until after 3a.m. to 
experience a Greek music party. 
Η επιστροφή της ντίσκο! Με την απα-
ραίτητη κιτς διακόσµηση και 70s/ 80s 
ακούσµατα. Μετά τις τρεις το πρωί και 
ελληνικοί ήχοι. 

Hoxton
42 Voutadon St., Gazi | Βουτάδων 42, Γκά-
ζι Tel. 210 3413395
With its London influences and industrial 
design, housed in an old industrial warehouse, 
this is one of the hottest bars in Athens. 
Black Chesterfield sofas, a huge metal bar 
and varying exhibitions on its concrete 
walls. 
Με λονδρέζικες επιρροές και industrial 
design, σε µια παλιά βιοµηχανική απο-
θήκη είναι ένα bar από τα πιο hot της 
Αθήνας. Μαύροι Chesterfield καναπέ-
δες, µεγάλη µεταλλική µπάρα και εναλ-
λασσόµενες εκθέσεις στους τσιµεντέ-
νιους τοίχους του. 

Joy
2 Sahtouri & 18 Sarri St., Psyrri | 
Σαχτούρη 2 & Σαρρή 18, Ψυρρή 
Tel. 210 3228.038 (€7-9)
Welcomes its art-loving fans  in a charming 
neoclassical building in the Psyrri area, offering 
exceptional music and other events. 
Σε ένα όµορφο νεοκλασικό στου Ψυρρή 
υποδέχεται το φιλότεχνο κοινό του µε 
special µουσικά και άλλα events. 

Malabar
11 Litous St., Vouliagmeni | Λητούς 11, Βουλιαγ-
µένη, Tel. 210 8929160, www.themargi.gr 
The most recent creation of the ambient hotel “The 
Margi”. An exotic lounge bar exquisitely complements 
chef’s Xenophon Polymerou Mediterranean cuisine. 
Along with tapas, wraps and sushi you will relish an 

ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ
Με έναν από τους τελευταίους αυ-
θεντικούς ρεμπέτες, τον θρυλικό 
Α. Ρεπάνη.
Πατησίων 294 & Κόντου, Άγ. Λου-
κάς, Πατήσια, τηλ. 210 2010160

ΓΕΦΥΡΑ
Από το 1973 στην κατ’ εξοχήν πα-
λιά συνοικία των μπουζουκιών.  
Λ. Ποσειδώνος 26-28, Τζιτζιφιές, 
τηλ. 210 9409221-3  

ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΑ
Από το 1980, καθαρόαιμο λαϊκό 
πρόγραμμα από τον Βαγγέλη Κο-
ρακάκη. 
Οδεμησίου 9  Καισαριανή, τηλ. 
210 7214934

ΠΕΡΙΒΟΛΙ Τ’ ΟΥΡΑΝΟΥ
Ξεκίνησε το 1968 στα χρόνια της 
δικτατορίας, με λαϊκά και λογοκρι-
μένα τραγούδια και με ονόματα-
μύθους να γεμίζουν το πάλκο αλλά 
και τα τραπέζια του. 
Λυσικράτους 19, Πλάκα, τηλ. 210 
3235517

ΧΑΡΑΜΑ
Μαγαζί-μύθος για το ελληνικό ρε-
μπέτικο τραγούδι από το 1971, με 
τον αείμνηστο Βασίλη Τσιτσάνη. 
Σκοπευτήριο Καισαριανής, τηλ. 
210 7669742

ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
Από το 1935, ίσως το παλαιότερο 
λαϊκορεμπέτικο μαγαζί της Αθήνας 
εν ενεργεία.  
Σοφοκλέους 19 & Στοάς Αθανάτων, 
τηλ. 210 3214362, 210 3210342

ASTROFEGGIA
Featuring one of the last authentic 
rebetico artists, A. Repanis.
294 Patision St., Ag. Loukas. Tel. 210 
2010160. Bottle of whisky € 100 

GEFIRA 
Since 1973 at the oldest bouzouki 
district. 26-28 Posidonos Avenue, 
Tzitzifies. Tel. 210 9409221-3 

MAGIOPOULA
Since 1980, popular show by 
V. Korakakis. 9 Odemissiou St., 
Kessariani. Tel. 210 7214934
 

PERIVOLI T’OURANOU
Since 1968, featuring legendary 
artists. 19 Lissikratous St., Plaka. 
Tel. 210 3235517  

HARAMA
Legendary rembetico haunt since 
1971. Skopeftirio Kessarianis. 
Tel. 210 7669742 

ST0A T0N ATHANATON
Since 1935, maybe the oldest of 
its kind still open in Athens. 
19 Sofokleous & Stoas Athanaton.  
Tel. 210 3214362, 210 3210342

bouzouki update

BaRouge My Bar

Chorostassio Residence Mansion
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ethnic gourmet trip.
H πρόσφατη δηµιουργία του ατµοσφαιρικού ξενο-
δοχείου The Margi. Εξωτικό lounge bar που συνδυ-
άζεται άψογα µε τη µεσογειακή κουζίνα του σεφ 
Ξενοφώντα Πολύµερου. Tappas, wraps και sushi 
φτιάχνουν ένα έθνικ trip.

Mansion
34 Kolokotroni St., Kefalari Sq. | Κολοκοτρώνη 34, 
Πλ. Κεφαλαρίου Tel. 210 6233472 (€36-40) 
Chesterfield couches, black and white floors, velvet 
suites. This is the ideal scenery to enjoy the sounds 
selected by renowned DJs, meandering through 
the  mainstream paths, while palates rejoice tasting 
Mediterranean cuisine with distinct Italian notes. 
Chesterfield καναπέδες, ασπρόµαυρο δάπεδο, βε-
λούδινα σαλόνια. Η µουσική από έµπειρους DJ, 
στα µονοπάτια του mainstream και µεσογειακή 
κουζίνα µε έντονες ιταλικές επιρροές. 

Motel
26 Dekeleon St., Gazi | Δεκελέων 26, Γκάζι Tel. 210 
3452220, 6992 240000, www.motelclub.gr 
Relocated at the hip and up-and-coming Gazi 
district, it stages renowned DJs. Fridays it stages an 
electro house event, and DJ Jimpap continues into 
the night with deep-house.
Mετακόµισε στην ανερχόµενη περιοχή του Γκα-
ζιού µε δυνατές µουσικές βραδιές από σπουδαί-
ους DJ. Κάθε Παρασκευή, electro house event, και 
ο DJ Jimpap συνεχίζει µε deep house. 

Plus X 
37 Patriarchou Ioakim St., Kolonaki | Πατριάρχου 
Ιωακείµ 37, Κολωνάκι Τel. 2107721558 (€12-15) 
The most exclusive spot in Kolonaki under the 
watchful eye of owner Takis Kouvatseas. Bursting with 
celebrities, actors, models and other shiny presences 

on a daily basis. In an underground ambience, music 
stays poised between electro-house, progressive 
house, dance and mainstream. 
Tο πιο privé spot του Κολωνακίου υπό την παρουσία 
του Τάκη Κουβατσέα. Καθηµερινά γεµάτο επώνυ-
µους, ηθοποι ούς, µοντέλα και shinny παρουσίες. Σε 
µια underground ατµόσφαιρα, το µουσικό πρόγραµ-
µα ισορροπεί ανάµεσα σε electro house, progressive 
house, dance και mainstream επιλογές. 

Santa Upstairs
115A Panormou St., Ampelokipi | Πανόρµου 115Α, 
Αµπελόκηποι, Tel. 210 6981032
An extension of the Santa Botella featuring a roof-
terrace for the summer. Friendly atmosphere, decorated 
in earthy tones featuring many music events. Serves 
finger-food and plays funky music.
Προέκταση του Santa Botella, µε ταράτσα για τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Φιλική ατµόσφαιρα, διακό-
σµηση σε γήινους τόνους και πολλά µουσικά events. 
Σερβίρει και finger food υπό funky ήχους.

Use
5 Karytsi Sq., Athens | Πλατεία Καρύτση 5, Αθήνα 
Tel. 210 3235993
A new haunt on Karytsi Square for a drink and a 
chat until the early hours. Discreet electronic music. 
Νέο στέκι στην Πλατεία Καρύτση, για ήρεµο ποτό 
και συζήτηση υπό τους ήχους χαλαρής ηλεκτρο-
νικής µουσικής µέχρι τις πρωινές ώρες.
 
Vames
10 Aesopou & 13 Mikonos St. | Αισώπου 10 & Μί-
κωνος 13 Tel. 210 3225544 (€30-38)
An industrial space operating on three levels, 
combining art with entertainment and fine food. 
A bar-restaurant with a mainstream outlook and 
gourmet Mediterranean cuisine, an interesting art 

hall and international dance music. 
Βιοµηχανικός χώρος, λειτουργεί σε τρία επίπεδα, 
συνδυάζοντας την τέχνη, τη διασκέδαση και το κα-
λό φαγητό. Ένα bar-restaurant µε mainstream δια-
θέσεις και γκουρµέ µεσογειακή κουζίνα, αίθουσα 
τέχνης και ξένη χορευτική µουσική. 

Avlea 
15 Ag. Orous St., Votanikos | Αγ. Όρους 15 & Κων-
σταντινουπόλεως, Βοτανικός Tel. 210 3474074
A new, alternative venue with live performances on 
Mondays by Stamos Stemsis and Maria Louca (entry 
€10). The Human Touch perform on Wednesdays 
(entry €12). Daily start: 10p.m. Sunday lunchtimes 
sizzle with exciting Greek popular music (entry €7). 
Until the beginning of June.
Νέος εναλλακτικός χώρος µε live σκηνή κάθε Δευ-
τέρα µε τον Στάµο Σέµση και τη Μαρία Λουκά (εί-
σοδος € 10). Τετάρτες παίζουν οι Human Touch 
(είσοδος € 12). Έναρξη στις 10 µ.µ. καθηµερινά. 
Hot η Κυριακή µεσηµέρι µε λαϊκό πρόγραµµα (εί-
σοδος € 7). Μέχρι αρχές Ιουνίου. 

Kyttaro
48 Epirou & Aharnon St. | Ηπείρου 48 και Αχαρ-
νών, Tel. 210 8224134, www.kyttarolive.gr
The most historically important stage in terms of the 
Athenian rock scene is back, presenting distinguished 
contemporary artists such as: Endelechia, Ypogeia 
Revmata, Blues Wire and Locomondo.
Ο σπουδαιότερος, ιστορικά συναυλιακός χώρος 
της αθηναϊκής ροκ σκηνής αναβιώνει. Παρουσιά-
ζει σπουδαίους καλλιτέχνες της σηµερινής ελλη-
νικής σκηνής όπως οι Ενδελέχεια, Υπόγεια Ρεύ-
µατα, Blues Wire, Locomondo.

K44
44 Κonstantinoupoleos St., Gazi | Κωνσταντινου-
πόλεως 44, Γκάζι, www.k44.gr  
Multi-functional space with an artistic tendency and 
a party mood. Interesting design in an industrial 
setting; choice music selection by renowned DJs 
and a highly alternative clientele. 
Πολυµορφικός χώρος µε καλλιτεχνικές ανησυ-
χίες και διάθεση για πάρτι. Ενδιαφέρουσα αισθη-
τική σε ένα βιοµηχανικό περιβάλλον, ψαγµένες 
µουσικές επιλογές από διάσηµους DJ, µε άκρως 
εναλλακτικό κοινό.

Horostasio Residence
2 Skouleniou St. | Σκουλενίου 2 Tel. 210 3314330, 
info@horostasio.com  (free entrance)
This neoclassical building turned ‘pop’ house on 
Skouleniou Street, offers choice rock and pop music, 
lots of events and a gallery. Open daily from 21.00 
– you’ll have to ring the bell to enter!
Το νεοκλασικό της Σκουλενίου, διαµορφωµένο 
σε pop σπίτι, µε ψαγµένες ροκ και ποπ µουσικές, 
πολλά events και gallery. Κάθε µέρα από τις 21.00, 
χτυπήστε το κουδούνι για να σας ανοίξουν. 

Kyttaro

Nightlife
2008
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Spring
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I
N 2000, THE interna-
tional selection panel 
chose the proposal of 
Swiss-born architect 
and writer, Bernard 
Tschumi, in collabo-
ration with Greece’s 
Michalis Fotiadis, for 

the design of the New Acropolis Mu-
seum, which is scheduled to open 
its gates to the public in the end of 
2008. The decision caused quite a 
sensation considering that the fa-
mous architect is the mastermind 
behind the design of the controver-
sial Parc de la Villette in Paris, the 
Vacheron Constantin Headquar-
ters and watch-making factory in 
Geneva, the Alfred Lerner Hall at 
the University of Columbia - New 
York, the Paul L. Cejas School of 
Architecture at the Florida Inter-
national University and more re-
cently of the Blue condominium at 
105 Norfolk Street, Lower East Side, 
New York. Quite the minimalist in 
terms of style, Tschumi lives and 
works in Paris and New York. 
What is your personal relation with 
the Acropolis and its buildings?
I first visited the Acropolis as an Architecture student. Ever since, I have 
believed that actually being on the hill of the Acropolis constitutes the most 
cinematographic of spatial experiences in the history of Architecture. This 
experience has repeatedly been a source of inspiration. 
How did you formulate the design plan?
Our goal was to design a museum with the semantic clarity of the classical 
monuments of Ancient Greece. With special emphasis on communication 
between the exterior and interior, on natural light and on the interaction with 
the environment, the ancient city that was revealed through the excavations 

Bernard Tschumi
The famous architect talks exclusively to 2Board about his great achievement. 
Ο διάσηµος αρχιτέκτονας µιλάει αποκλειστικά στο 2Board για το µεγάλο επίτευγµά του.

At the service of light  | Στην υπηρεσία του φωτός

«Our goal was a museum with the 
semantic clarity of the classical 
monuments of Ancient Greece»

Η 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ επι-
τροπή επέλεξε το 2000 
την πρόταση του Ελβετού 
αρχιτέκτονα και συγγρα-

φέα Bernard Tschumi, µε συνοδοιπό-
ρο τον Μιχάλη Φωτιάδη, για το κτίριο 
που θα στεγάσει το Νέο Μουσείο της 
Ακροπόλεως το οποίο προγραµµατί-
ζεται να ανοίξει στο τέλος του 2008. 
Μια επιλογή που έκανε µεγάλη αί-
σθηση, αφού ο διάσηµος αρχιτέκτονας 
είναι ο ιθύνων νους του αντιφατικού 
Parc de la Villette στο Παρίσι, των κε-
ντρικών γραφείων της ωρολογοποιίας 
Vacheron Constantin στη Γενεύη, του 
Alfred Lerner Hall στο Πανεπιστήµιο 

Columbia της Νέας Υόρκης, της Paul L. Cejas Σχολής Αρχιτεκτονικής στο 
Διεθνές Πανεπιστήµιο της Florida και πιο πρόσφατα του Blue Condominium 
στη  Norfolk Street στο Lower East Side της Νέας Υόρκης.
Μινιµαλιστής στην αισθητική του, ο Tschumi ζει και εργάζεται ανάµεσα 
στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη όπου έχει τα γραφεία του, ενώ παράλληλα 
διδάσκει Αρχιτεκτονική στο Διεθνές Πανεπιστήµιο της Φλόριντα.
- Ποια είναι η προσωπική σας σχέση µε την Ακρόπολη της Αθήνας και 
τα κτίσµατά της;
Επισκέφθηκα για πρώτη φορά την Ακρόπολη ως φοιτητής Αρχιτεκτονι-
κής. Έκτοτε θεωρώ ότι η αίσθηση που βιώνει κάποιος όταν ανεβαίνει εκεί 
αποτελεί την πιο κινηµατογραφική εµπειρία χώρου σε όλη την ιστορία 
της Αρχιτεκτονικής. Αυτή η εµπειρία εξάλλου έχει γίνει επανειληµµένα 
έναυσµα τόσο για τα σχέδια όσο και για τα γραπτά µου. 
- Πώς γεννήθηκαν τα σχέδια για το Νέο Μουσείο της Ακροπόλεως στο 
µυαλό σας; 
Στόχος µας ήταν να σχεδιάσουµε ένα µουσείο µε την εννοιολογική διαύ-
γεια των κλασικών µνηµείων της Αρχαίας Ελλάδας. Με ξεχωριστή έµφαση 

NEW ACROPOLIS MUSEUM | ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

«Στόχος µας ήταν να σχεδιάσουµε 
ένα µουσείο µε την εννοιολογική 
διαύγεια των κλασικών µνηµείων 
της Αρχαίας Ελλάδας»

as well as the modern city and the Acropolis towering above.  
Which are the functional architectural innovations of the building? 
We created a base of pilotis in order to incorporate into the museum the 
archeological findings of the excavations. It’s worth mentioning at this 
point, the immensity of the endeavor to find the appropriate glass that 
would help us economize energy being, at the same time, transparent 
enough to allow visual contact with the Parthenon; the latter was quite 
important for the sculpture exhibition. We also devised an air-circulation 
system, which will minimize the quantity of energy required so that visitors 
feel comfortable in such a huge space. It’s also worth mentioning that the 
museum is accessible to everybody. Thanks to the New Museum, people 
who can’t climb up the Acropolis hill can now see, for the very first time, 
these treasures of paramount importance. 
Were you aiming to create a feeling of awe through the transparent 
floors? 
Transparency on walls as well as floors, is central to the design, allowing 
visitors to better explore the exhibited articrafts. We have also created 
areas where glass isn’t transparent for those who don’t like walking on 
transparent floors. 
How easy has it been to design a building in direct dialogue with a 
masterpiece of the Ancient World? 
Many people initially thought that the Museum should be built in a style 
reproducing some elements of the ancient monument, even in an abstract 
way.  We sensed that copying the Parthenon would just be impossible. 
Thus, we had a vision of a building that would be absolutely modern; yet, 
due to contextual similarities , the buildings do have a certain common 
interior logic. 
You also had to adjust the new building to the contemporary urban landscape 
of Athens. What was the rationale? 
Athens is a beautiful city. There are particularly homogenous cities like Paris 
or Rome and heterogeneous ones like New York. Athens is something in-
between. Its real beauty lies in the fact that it enjoys an exceptional climate 
and unique light. 

στην επικοινωνία ανάµεσα στον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, στο 
φυσικό φως και στην επικοινωνία µε το περιβάλλον, την αρχαία πόλη της 
Αθήνας η οποία αποκαλύφθηκε από τις ανασκαφές, καθώς και τη σύγχρο-
νη πόλη και την Ακρόπολη που δεσπόζει ψηλά στον βράχο. 
- Ποιες είναι οι αρχιτεκτονικές καινοτοµίες του κτιρίου σε πρακτικό 
επίπεδο; 
Δηµιουργήσαµε πιλοτές ώστε να εντάξουµε στο Μουσείο τα αρχαιολογι-
κά ευρήµατα από τις ανασκαφές. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί και η προσπά-
θεια που έγινε για να βρεθούν κατάλληλα τζάµια τα οποία, αφ’ ενός, θα 
εξοικονοµούν ενέργεια και, αφ’ ετέρου, θα είναι αρκετά διαφανή ώστε να 
διατηρούν την οπτική επαφή µε τον Παρθενώνα, κάτι ιδιαίτερα σηµαντι-
κό για την έκθεση των γλυπτών. Επινοήσαµε επίσης ένα σύστηµα κυκλο-
φορίας του αέρα το οποίο θα µειώνει την ποσότητα της απαιτούµενης 
ενέργειας για να αισθάνονται άνετα οι επισκέπτες σε έναν τόσο µεγάλο 
χώρο. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι το Μουσείο είναι προσβάσιµο σε όλους. 
Όλοι όσοι δεν µπορούν να ανέβουν στην Ακρόπολη, τώρα χάρη στο Νέο 
Μουσείο είναι πλέον δυνατόν να δουν για πρώτη φορά τους σηµαντικούς 
αυτούς θησαυρούς. 
- Μου έκαναν εντύπωση τα διαφανή πατώµατα. Η ιδέα σας ήταν να δη-
µιουργήσουν µια αίσθηση δέους;
Η έννοια της διαφάνειας, τόσο στους τοίχους όσο και στα πατώµατα, εί-
ναι εµβληµατική του Μουσείου, προκειµένου ο επισκέπτης να ανακαλύ-
ψει καλύτερα τα αντικείµενα τα οποία εκτίθενται. Έχουµε δηµιουργήσει 
και χώρους όπου το γυαλί δεν είναι διαφανές, για όσους δεν αρέσκονται 
να περπατούν σε διαφανή γυάλινα πατώµατα. 
- Ο Παρθενώνας ενσωµατώνει την έννοια του µέτρου και της αρχιτεκτο-
νικής αρµονίας. Πόσο προφανές ήταν να σχεδιάσετε ένα κτίριο σε απευ-
θείας διάλογο µε αριστούργηµα του αρχαίου κόσµου;
Ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι αρχικά πίστευαν ότι το Μουσείο θα έπρε-
πε να µοιάζει στον Παρθενώνα, να χτιστεί δηλαδή σε τέτοιο ύφος ώστε 
να αναπαράγει ακόµη και αφαιρετικά κάποια στοιχεία του αρχαίου µνη-
µείου. Αισθανθήκαµε ότι το να αντιγράψουµε τον Παρθενώνα είναι κά-
τι αδύνατον. Έτσι οραµατιστήκαµε ένα κτίριο απόλυτα σύγχρονο, αλ-
λά εξαιτίας οµοιοτήτων στα «συµφραζόµενα», τα κτίρια έχουν µια κοινή 
εσωτερική λογική. 
- Χρειάστηκε επίσης να προσαρµόσετε το νέο κτίριο στο σύγχρονο αστι-
κό τοπίο της Αθήνας. Με ποιο σκεπτικό;
Η Αθήνα είναι µια ωραία πόλη. Υπάρχουν πόλεις ιδιαίτερα οµοιογενείς 
όπως το Παρίσι ή η Ρώµη και ετερογενείς όπως η Νέα Υόρκη. Η Αθήνα 
βρίσκεται κάπου ενδιάµεσα. Η αληθινή οµορφιά της έγκειται στο ότι απο-
λαµβάνει ένα εξαιρετικό κλίµα και µοναδικό φως. 
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Ο
Ι ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ της 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, που συνδέει 
τους αρχαιολογικούς χώρους της Αθή-
νας, κοίταζαν µε δέος τα τεράστια κι-
βώτια καθώς αιωρούνταν πάνω στους 

βραχίονες των γιγαντιαίων γερανών, αφήνοντας πί-
σω τους την Ακρόπολη. Μέσα τους, γλυπτά, θραύ-
σµατα και άλλα ευρήµατα 2.500 χιλιάδων ετών, από 
τον Παρθενώνα και τους άλλους ναούς του Ιερού 
Βράχου. Προορισµός τους, το άρτι ανεγερθέν Νέο 
Μουσείο Ακροπόλεως, ένα αρχιτεκτονικό επίτευγ-
µα 25.000 τ.µ., µε την υπογραφή του διάσηµου Ελ-
βετού αρχιτέκτονα Bernard Tschumi, µε µοναδική 
θέα στην Ακρόπολη και στην πόλη της Αθήνας. 
Με περισσότερα από 3.000 εκθέµατα, εκ των οποί-
ων η ζωφόρος του Παρθενώνα και οι Καρυάτιδες, 
µε φόντο το διάσηµο µνηµείο που προβάλλει µέσα 
από τα τζάµια, το νέο Μουσείο αποτελεί µια µοναδι-
κή εµπειρία για τον επισκέπτη. Η ανέγερσή του στο 
οικόπεδο Μακρυγιάννη, που παραχωρήθηκε από 
το ελληνικό Δηµόσιο, τον βασικό χρηµατοδότη του 
έργου µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κόστισε µαζί 
µε τις απαλλοτριώσεις 130 εκατ. ευρώ. 
Φιλοδοξία του Μουσείου είναι να φιλοξενήσει την 
Καρυάτιδα, τα κοµµάτια της ζωφόρου του Παρθε-
νώνα και όλα τα άλλα ευρήµατα που εκτίθενται στο 
Βρετανικό Μουσείο. Θωρακισµένο για σεισµό ακό-
µη και εντάσεως 10 Ρίχτερ χάρη σε ειδικά µεταλ-
λικά εφέδρανα από τη Γερµανία µε τα οποία έχουν 
οπλιστεί οι 94 κολόνες που στηρίζουν το κτίριο, το 
εντυπωσιακό αρχιτεκτόνηµα φέρει υαλοπετάσµατα, 
εµφανές µπετόν και ανοξείδωτο χάλυβα. Χρησιµο-
ποιήθηκαν δε ειδικοί τύποι γυαλιού για να διασφα-
λίσουν, αφ’ ενός, τον φυσικό φωτισµό και, αφ’ ετέ-
ρου, την ενεργειακή κλιµατιστική υποστήριξη του 
κτιρίου που επιτυγχάνεται µε περσίδες και διπλά 
τζάµια. Ολόλευκα µάρµαρα Ελικώνος αντανακλούν 
το φως του ήλιου, σαν προέκταση των έναντι µαρµά-
ρων του Παρθενώνα. Στον περιβάλλοντα χώρο του 
Μουσείου φυτεύονται ελιές, κυπαρίσσια και αττικά 
φυτά, ενώ το επίσης γυάλινο δάπεδο της εισόδου 
αποκαλύπτει τα ερείπια της αρχαίας και βυζαντι-
νής Αθήνας που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια 
των εργασιών θεµελίωσης.

P
PASSERS-BY AT THE Dionysiou 
Areopagitou pedestrian way, connecting 
the archaeological sites of Athens, gazed 
in awe at the huge crates dangling from 
the arms of gigantic cranes as they left 

the Acropolis. Inside them, sculptures, fragments 
and 2,500 year old findings from the Parthenon and 
the other temples of the sacred rock of the Acropolis. 
Their destination? The New Acropolis Museum. An 
architectural feat covering 25,000m2, bearing the 
signature of the renowned Swiss architect Bernard 
Tschumi and boasting a unique view of the Acropolis 
and the city of Athens. 
Construction on the Makriyianni plot bestowed 
by the Greek State -the main financial backer of 
the project alongside the European Union-, has 
cost €130m (including expropriation costs). An 
aspiration of the new Museum is to host the Caryatis, 
the fragments of the Parthenon frieze and all the 
other artefacts currently at the British Museum. 
The museum has been built to stand even a 10 
Richter earthquake, thanks to the special metal 
structural bearings imported from Germany to 
fortify the 94 columns that support the building. 
This impressive structure comprises glass sheets, 
bare concrete and stainless steel. Special types of 
glass have been used to ensure natural lighting 
and support the energy efficient air-conditioning. 
This has been achieved through the use of slats 
and double glass walls. Pure white marble from 
Elikonas reflects the sunlight, serving almost as 
an extension of the marble of the Parthenon itself. 
Olive trees, cypresses and other Attica plants are 
being planted on the surrounding grounds. The 
museum also contains an entrance lobby with a 
glass floor, showcasing the ruins of ancient and 
Byzantine Athens that were discovered during the 
excavation for the construction. 

The legendary Attica light enters through the 
glass atrium and is diffused throughout the 
building, bathing it in a bright and warm aura

More than 3,000 exhibits, including the 
Parthenon’s frieze and the Caryatides, with the 

famous monument as a backdrop
Περισσότερα από 3.000 εκθέµατα και ανάµεσά 

τους η ζωφόρος του Παρθενώνα και οι 
Καρυάτιδες, µε φόντο το διάσηµο µνηµείο

The emblematic new Acropolis Museum surveys the 
city through its glass forefront. 
Εµβληµατικό, το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως ατενίζει την 
πόλη µέσα από τη γυάλινη πρόσοψή του. 

OPEN AIR

INFO
New Acropolis Museum | Νέο Μουσείο Ακρόπολης 
Open to the public daily | Ανοιχτό για το κοινό 
καθημερινά: 10.00-12.00
2-4 Makriyianni | Μακρυγιάννη 2-4 
Τel. +30 210 9241043, fax +30 210 9241643 
www.newacropolismuseum.gr

Apr-Jun | 08 Best of Athens Preview
NEW ACROPOLIS MUSEUM | ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
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Σ
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ανάµεσα σε ογκώδη 
κιβώτια που φιλοξενούν τις τέσσερις από τις αρχικά έξι 
Καρυάτιδες -µία είναι κατεστραµµένη και η άλλη υπάρχει µόνο 
σε αντίγραφο, το πρωτότυπο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο- 

συναντήσαµε τον πρόεδρο του Οργανισµού για την Ανέγερση του Νέου 
Μουσείου Ακροπόλεως. Από τον Μάιο του 2000, ο  Δηµήτρης Παντερµαλής 
πέτυχε όχι µόνο να διοργανώσει τον διεθνή διαγωνισµό για την ανάθεση 
του έργου που εκκρεµούσε από τη δεκαετία του ’70, αλλά και να επιτύχει 
την ολοκλήρωσή του ύστερα από δικαστικό µαραθώνιο. 
- Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει πλέον τη δική του ενδιαφέρουσα 
ιστορία.
Το Μουσείο χρονολογείται από την απελευθέρωση της Ελλάδας, το 1830 και 
µετά. Οι διαβουλεύσεις όµως για το πού θα κατασκευαζόταν επάνω στον 
βράχο έτσι ώστε να µην εµποδίζει τη θέαση των αρχαιοτήτων διήρκεσε 
πέραν των 30 ετών. Το 1875 γίνεται µια κτιριακή επέκταση και µετά τον 
Β΄ Π.Π. έλαβε τη µορφή που έχει τώρα. Για το Νέο Μουσείο χρειάστηκαν 
επίσης περίπου 30 χρόνια συζητήσεων από το 1976-1978, όταν ο τότε 
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής θέσπισε το σχετικό διάταγµα. 
Το 2000 έγινε τελικά ο διεθνής διαγωνισµός. 
- Πόσο κόστισε το κτίριο και πώς χρηµατοδοτήθηκε;
Το κόστος µαζί µε τις απαλλοτριώσεις που έγιναν έφτασε τα 130 εκατ. ευρώ. 
Χρηµατοδοτήθηκε από το ελληνικό Δηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και από τον Σύλλογο Φίλων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. 
- Πόσους επισκέπτες αναµένετε ετησίως;
Υπολογίζουµε περισσότερους από 2 εκατοµµύρια που φτάνουν σήµερα 
οι επισκέπτες της Ακρόπολης ετησίως. Και αυτό γιατί είναι πιο εύκολα 
προσβάσιµο από την Ακρόπολη. 
- Θα θέλαµε να ξεναγήσετε τους αναγνώστες του 2Βoard µέσα στο 
Μουσείο.
Το πρώτο που αντικρίζει ο επισκέπτης από την είσοδο της Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου είναι το κτίριο του Μουσείου και οι αρχαιότητες που 
βρίσκονται κάτω από αυτό. Το ισόγειο είναι ένα επίπεδο στο οποίο 
παρέχουµε υπηρεσίες στον επισκέπτη. Εδώ διοργανώνονται περιοδικές 
εκθέσεις και ο χώρος διαθέτει κυλικείο και αµφιθέατρο. Στη µεγάλη 
αίθουσα µε το γυάλινο κεκλιµένο δάπεδο (ράµπα) εκτίθενται γλυπτά και 
ευρήµατα από τις υπώρειες της Ακρόπολης, ευρήµατα από τις πλαγιές 
του βράχου, το θέατρο Διονύσου, τα Ιερά Νύµφης, Διός, Αφροδίτης κ.ά. 
Ανεβαίνοντας στον 1ο όροφο βρίσκουµε τα γλυπτά και έργα τέχνης της 
αρχαϊκής εποχής. Συνεχίζουµε σε ένα µεσοπάτωµα προορισµένο για την 
αναψυχή του επισκέπτη µε αναγνωστήριο, αίθουσα Διαδικτύου, εστιατόριο, 
βιβλιοπωλείο και ταράτσα-εξώστη µε πανοραµική θέα στην Ακρόπολη. 
Η επίσκεψη κορυφώνεται µε την είσοδο στην αίθουσα του Παρθενώνα 
και την περιήγηση στα 3.200 τετραγωνικά που περιέχουν τα γλυπτά που 
κοσµούσαν το σηµαντικότερο κτίριο της κλασικής εποχής. Κατεβαίνοντας 
από τη βορεινή πλευρά, στον 1ο όροφο εκτίθενται όλα τα ευρήµατα 
µετά την εποχή του Παρθενώνα από τους ναούς της Απτέρου Νίκης, οι 
Καρυάτιδες από το Ερέχθειο και άλλα. Θέλω να τονίσω µε έµφαση ότι 
κάνουµε κάθε προσπάθεια το Μουσείο αυτό να είναι ένα Μουσείο φιλικό 
στον επισκέπτη. 
- Όλα δείχνουν ότι τα έως τώρα επιχειρήµατα των ιθυνόντων του 
Βρετανικού Μουσείου για έλλειψη σωστής στέγασης σε περίπτωση που 
επεστρέφονταν στην Ελλάδα τα Μάρµαρα του Παρθενώνα ατονούν. 
Τώρα υπάρχει στέγη και θα είναι µάλιστα εκτεθειµένα µε τον καλύτερο 
τρόπο που µπορεί να υπάρξει, αφού συνδέονται οπτικά µε το κτίριο 
από το οποίο προέρχονται. Φωτίζονται µε φυσικό φως και το όλο 
θέµα µπαίνει σε νέα βάση. Εισάγουµε στη συζήτηση την παγκόσµια 
κοινή γνώµη χωρίς καν να την προκαλούµε. Αυτόµατα, βλέποντας τα 
θραύσµατα τα οποία έχουµε και προσκολλούµε πάνω σε αντίγραφα 
των οποίων τα πρωτότυπα είναι στο Βρετανικό, το πρόβληµα γίνεται 
κυριολεκτικά ανάγλυφο. Πρόκειται  για µέγα θέµα παγκόσµιου 
πολιτισµού.   

O
N THE MUSEUM’S FIRST FLOOR, among large crates 
accommodating the four of the six Caryatids – one has been 
destroyed and the other is a copy of the original currently 
exhibited at the British Museum – we met the President of 
the Organization for the Construction of the New Acropolis 
Museum. Since May 2000, not only has  Dimitris Pantermalis 

succeeded in organizing the international competition for the assignment of the 
project  - the completion of which had been pending since since the 1970’s, but he 
has also managed to see it through to its final stage after a judicial marathon. 
-The Acropolis Museum has its own fascinating history.
The museum dates back to Greece’s liberation in 1830. But the deliberations 
regarding its construction location on the rock, so that it wouldn’t obstruct the 
view of the antiquities, lasted more than 30 years. In 1875, a building expansion 
was constructed and after World War II it took the form it has today. For the 
New Museum, approximately another 30 years of deliberations were necessary, 
starting in 1976-78, when then Prime Minister Konstantinos Karamanlis issued the 
respective decree. Finally, in 2000 the international competition was realized. 
- How much did the building cost and how was it financed?
The cost including the effected expropriations amounted to 130 million euro. It 
was financed by the Greek government and the European Union, as well as the 
Friends of the New Acropolis Museum Society. 
- How many visitors do you expect annually?
We estimate more than 2 million, which is the current annual number of visitors 
to the Acropolis. That is because it is more easily accessible than the Acropolis. 
- We would kindly like you to guide the readers of 2Βoard through the 
Museum.
The first thing a visitor sees from the Dionysiou Areopagitou street entrance is the 
Museum building and the antiquities located underneath it. Visitor services are 
provided on the ground floor. The base of the Museum also includes temporary 
exhibition spaces, a café and an amphitheatre. In the big hall with the glass ramp, 
sculptures and other articrafts recovered from the Acropolis excavations are 
exhibited together with findings from the slopes of the Dionysos Theater, the 
Sanctuaries of the Nymphs, of God Zeus, Goddess Aphrodite etc. Ascending to 
the 1st floor, we find sculptures and works of art from the archaic period. We 
continue to the mezzanine designed for the visitor’s recreation with a reading 
room, an Internet hall, a restaurant, a book-store and a terrace – veranda allowing 
panoramic views towards the Acropolis. The visit culminates with the entry to 
the Parthenon Gallery for a tour of the 3,200 sq. m. space showcasing articrafts 
that adorned the most important building of the classic period. Descending from 
the northern side to the 1st floor, archaeological findings of the post - Parthenon 
era are exhibited – articrafts from the temple of  Apteros Niki, the Caryatids from 
the Erechtheion and many more. I would like to emphasize that we constantly 
work hard to make this museum a visitor-friendly building.  
- Everything points out to the fact that the arguments raised, so far, by the 
British Museum curators regarding the lack of appropriate accommodation 
in the event that the Parthenon Marbles were to be returned to Greece seem 
to be losing ground. 
There is indeed an appropriate building now and the archaeological treasures 
will be exhibited in the best possible way, since they are visually connected to 
the building they originate from. They are illuminated by natural light and the 
whole matter is brought to a new perspective. We are introducing the world 
public opinion into the discussion the world public opinion without even 
trying. Automatically, by seeing the fragments that we have and that we place 
on copies whose originals are at the British Museum, the problem is literally 
displayed in relief. This is a major world civilization issue.    

“Τhe  archaeological treasures are 
visually connected to the building 
they originate from”

OPUS ΜΑGNUM   
| Εργο ζωής
Dimitris Pantermalis, President of the 
Organization for the Construction of the New 
Acropolis Museum, guides us through its facilities.
Ο Δηµήτρης Παντερµαλής, Πρόεδρος για την 
Ανέγερση Μουσείου Ακροπόλεως, µας ξεναγεί στις 
εγκαταστάσεις του..
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Athens 
Renaissance

EW PEOPLE, apart from the Greeks of course, know that modern Athens 
is in fact two cities, wrote George Horton in his book “Modern Athens” in 
1901. More than a century later, we’ll once more agree but rephrase it 
to: Athens of 2008 is a cluster of habits, ideas and culture. According to 

the Technological Chamber of Greece, Athens is a “dynamic meta-city”, a vibrant 
new form of life. It’s made up of as many faces as the moods and restless spirits 
of its 3,500,000 residents –approximately 24% of the population of Greece.
What are the signs manifesting this awakening? First of all, the architecture that 
hasn’t stopped at the Parthenon and the neoclassical buildings but closely follows 
contemporary and future trends. Athens now strolls the paths of the pedestrian 
bridge of Santiago Calatrava; the unified historic centre that, by connecting 
monuments from Monastiraki through to the Temple of Olympian Zeus, epitomises 
our “one and impartible” history; the new Acropolis Museum by Bernard Tschumi; 
the Hellenic Cosmos Theatre of the Foundation of the Hellenic World designed 
by the architectural team of Andreadis-Tsiomis-Ephremoglou; the flourishing of 
galleries and art centres; the music scenes that host the new art-song in a more 

F

ΙΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, εκτός βέβαια από τους Έλληνες, ξέρουν πως η σύγχρο-
νη Αθήνα είναι στην πραγµατικότητα δύο πόλεις, έγραφε το 1901 ο Τζορτζ 
Χόρτον στο βιβλίο του Σύγχρονη Αθήνα. Έναν αιώνα και κάτι µετά, θα συµ-
φωνήσουµε πάλι, αυτή τη φορά µε άλλα λόγια: η Αθήνα του 2008 είναι ένα 

σύµπλεγµα συνηθειών, ιδεών και κουλτούρας. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Τεχνολογικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, είναι µια «δυναµική 
µεταπόλη», µια ζωντανή και παλλόµενη νέα µορφή ζωής. Με πρόσωπα τόσα όσες και 
οι διαθέσεις αλλά και οι ανησυχίες των 3.500.000 εκατοµµυρίων κατοίκων της – που 
σηµαίνει περίπου το 24% του πληθυσµού της Ελλάδας.
Ποια είναι τα σηµάδια που αναδεικνύουν αυτή την αφύπνιση; Πρώτον, η αρχιτεκτονι-
κή που δεν σταµάτησε στον Παρθενώνα και στα νεοκλασικά κτίρια αλλά παρακολουθεί 
επισταµένα το παρόν και το µέλλον και περπατά πια σε µονοπάτια όπως η πεζογέφυρα 
του Σαντιάγκο Καλατράβα, το απόλυτα ενοποιηµένο ιστορικό κέντρο που συνδέοντας τα 
µνηµεία από το Μοναστηράκι ώς τους Στύλους του Ολυµπίου Διός σηµειολογεί πλέον για 
τη «µία και αδιαίρετη ιστορία µας», το νέο Μουσείο Ακροπόλεως του Μπερνάρ Τσουµί, 
το Θέατρο του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού από την αρχιτεκτονική οµάδα Ανδρεά-
δης-Τσιώµης-Εφραίµογλου, η άνθηση των γκαλερί και των κέντρων τέχνης, οι µουσικές 
σκηνές που φιλοξενούν το νέο έντεχνο τραγούδι σε ένα πιο άµεσο και φιλικό φόντο. Και 
όλα αυτά συνοδευµένα από εκδηλώσεις σαν το Design Walk κάθε Ιανουάριο ή τα αφιε-
ρώµατα του Μουσείου Μπενάκη στους µεγάλους Έλληνες δηµιουργούς. Την ίδια στιγ-

A new Athens rises through art and  
architecture.
Οι όψεις της νέας Αθήνας µέσα από την 
τέχνη και την αρχιτεκτονική.  

Λ

| Η αθηναϊκή αναγέννηση

Νational Glyptotheque 
Eθνική Γλυπτοθήκη

Apr-Jun | 08 Best of Athens 
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direct and friendly environment. All these are complemented by events like the 
Design Walk each February, or the Benaki Museum’s retrospective tributes to 
great Greek artists.
At the same time, some hotels become the experimental fields for renowned 
artists and designers, a trend explored in all western capitals. Examples 
include the pop hotel Semiramis by Karim Rashid; the neo-minimal Periscope, 
Twenty One and Life Gallery; the artistic Baby Grand on Kotzia Square at the 
heart of Athens. They are all architectural symbols, aesthetic interventions 
and manifestations of a city determined to win future’s bet. The future that us 
Athenians already behold in front of our very eyes. It’s clicking through websites 
like My Space and Facebook and calling us to hang out, converse, flirt with our 
internet neighbours; and we have honoured their call reaching 1,200,000 ADSL 
connections at the end of 2007.
The “new” Athens isn’t confined to technology. Entertainment features high 
on the list: Athens hangs out at the “neo-bohemian” and Wallpaper bars of 
Avramiotou Street in the centre; at the bar restaurants of Kolonaki and for 
dining strolls back down to the centre, to the regenerated district of Gazi, the 
new quarter of bars and shows, where the alternative crowd of the city feel 
already at home. The “new” Athens is filled with thematic, ethnic restaurants, 
real workshops of experimentation of a Greek cuisine that is searching for its 
new face through herbs, exquisite olive oil and fascinating signatures. And 
sometimes with Michelin stars like the one granted to Lefteris Lazarou for his 
Varoulko restaurant.
Shopping features as well. Sometimes at the new temple of consumerism, 
the Mall, others at the bursting with urban memories and lore City Link, the 
ultimate destination of the downtown wander. But also in small shops, individual 
surprising discoveries with exclusive imports in the areas of Kolonaki, Kifissia, 
Exarhia.

µή κάποια ξενοδοχεία γίνονται πεδία πειραµατισµού γνωστών καλλιτεχνών και σχε-
διαστών, τάση που ανιχνεύεται σε όλες τις πρωτεύουσες της Δύσης. Με παραδείγµα-
τα, το ποπ και διά χειρός Karim Rashid Semiramis, τα νεοµίνιµαλ Periscope, Twenty 
One και Life Gallery, το καλλιτεχνικό Baby Grand στην πλατεία Κοτζιά στην καρδιά της 
Αθήνας. Όλα αρχιτεκτονικά σύµβολα, αισθητικές παρεµβάσεις και εκδηλώσεις µιας 
πόλης αποφασισµένης να κερδίσει το στοίχηµα µε το µέλλον. Το µέλλον που εµείς οι 
Αθηναίοι βλέπουµε ήδη µπροστά µας. Να µας κάνει κλικ µέσα από τις ιστοσελίδες 
του My Space και του Facebook και να µας καλεί να κάνουµε παρέα, να συνοµιλή-
σουµε, να φλερτάρουµε µε τους διαδικτυακούς µας γείτονες τους οποίους τιµήσαµε 
δεόντως, φτάνοντας στο τέλος του 2007 τις 1.200.000 ADSL συνδέσεις. 
Η νέα Αθήνα, όµως, δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή τεχνολογία. 
Είναι και διασκέδαση: συχνάζει στα νεοµποέµ και Wallpaper µπαράκια της οδού 
Αβραµιώτου στο κέντρο, στα bar-restaurants του Κολωνακίου, και για να δειπνήσει 
κατηφορίζει και πάλι στο κέντρο, στο αναγεννηµένο Γκάζι, τη νέα γειτονιά των µπαρ 
και των θεαµάτων, εκεί όπου το alternative πλήθος της πόλης αισθάνεται ήδη σαν στο 
σπίτι του. Με εστιατόρια θεµατικά, έθνικ, αληθινά εργαστήρια πειραµάτων µιας ελληνι-
κής κουζίνας που αναζητά το νέο της πρόσωπο µέσα από βότανα, εξαιρετικό λάδι και 
ενδιαφέρουσες υπογραφές. Και ενίοτε αστέρια Michelin όπως του Λευτέρη Λαζάρου 
για το Βαρούλκο του και της Σπονδής. Είναι και shopping, άλλοτε στον νέο ναό του κα-
ταναλωτισµού, το The Mall, άλλοτε στο γεµάτο αστικές µνήµες και µύθους City Link, 
στο απόλυτο πέρασµα της downtown περιπλάνησης. Αλλά και σε µικρές, προσωπικές 
εκπλήξεις µε κατευθείαν εισαγωγές, στο Κολωνάκι, την Κηφισιά, τα Εξάρχεια.
Πέρα και πάνω από όλα όµως αυτή η πόλη που δεν κοιµάται ποτέ ταυτίζεται µε τις 
ανησυχίες της. Αυτές που κατάφερε να εκφράσει ο διευθυντής του Φεστιβάλ Αθη-
νών Γιώργος Λούκος στρέφοντας το βάρος του εγχώριου πολιτισµού στην Τεχνόπο-
λη, στο νούµερο 100 της οδού Πειραιώς, µε παραστάσεις που συζητήθηκαν και κυ-

The restoration of Monastiraki Square is one of the major projects of this year
Η ανάπλαση της πλατείας Μοναστηρακίου είναι ένα από τα πιο σηµαντικά έργα της χρονιάς[
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Metro station, Syntagma, Umbrellas, 
G. Zoggolopoulos’ sculpture
Σταθμός μετρό, Σύνταγμα: Ομπρέλες, 
του γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλου

 Olympic Stadium 
Ολυμπιακό Σττάδιο

DESTE Foundation 
 Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ

 

 New Benaki Museum 
Νέο Μουσείο Μπενάκη

Metro, Athens Concert Hall
Mετρό, Μέγαρο Μουσικής 

 Technopolis, Gazi
Τεχνόπολη, Γκάζι
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Above and beyond all that, this city that never sleeps, is in sync with its 
feelings of restlessness. Like those that were successfully expressed by 
the director of the Athens’ Festival, Giorgos Loukos, who by shifting the 
weight of domestic culture to the Technopolis, located at 100 Pireaus Street, 
and shows that became the talk of town, signalled the long-awaited mark 
of change to a Festival that had been looking for a radical shake-up. At the 
same time, subversive exhibitions like “Destroy Athens”, the first Athenian 
Biennale; as well as events like the Tattoo Convention and the Comics’ 
Festival, adorn the art events’ calendar. These feelings of restlessness are 
appeased by open-air exhibitions, like the “Cow Parade” two years ago and 
this year’s… loose hearts that change what the so called an urban landscape. 
These pursuits that are expressed through the exhibitions of the Benaki 
Museum that aims, according to its director Aggelos Delivorias, “to manage 
to make us face our daily routine in a qualitative way, so as to be able to 
cope with it or fight it”; and also through the more avant garde exhibitions 
in some of the 100 or so Athenian art galleries.
Athens, “the eye of Greece, the mother of Arts and eloquence” as described 
by John Milton, holds many a cultural ace in its hand: The Art City Mihalarias’ 
events; the world premieres of movies like “Asterix and the Olympic Games” 
and “El Greco”, as well as plays in one of its 160 or so theatres.
Famous musicals like Cats, Jesus Christ Superstar, Beauty and the Beast, and 
the soon to open Mamma Mia!, are touching down at the Eleftherios Venizelos 
airport and go straight to the Badminton Theatre. Woody Allen’s saxophone that 
has sounded in Athens twice in two years. The shows at the Pallas Theatre. 
The eagerly awaited Museum of Vassilis and Eliza Goulandri. The Italian design 
tributes at Megaron Plus. The exhibits at the National Sculpture Museum and 
the performance of Medea directed by Dimitris Papaioannou that we’ll soon 
see in Βeijing.  

ρίως έδωσαν το πολυπόθητο στίγµα της αλλαγής σε ένα Φεστιβάλ που αποζητούσε 
έναν «σεισµό». Την ίδια στιγµή ανατρεπτικές εκθέσεις όπως η «Destroy Athens», η 
1η Μπιενάλε της Αθήνας, αλλά και events όπως τα Tattoo Convention και Φεστιβάλ 
Κόµικ χρωµατίζουν το ηµερολόγιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Αυτές τις ανη-
συχίες που κατευνάζουν οι δηµόσιες υπαίθριες εκθέσεις, όπως η προπερσινή πα-
ρέλαση των αγελάδων αλλά και οι φετινές… εξωσωµατικές καρδιές που αλλάζουν 
την εικόνα αυτού που αποκαλούµε αστικό τοπίο. Αυτές τις αναζητήσεις που εκφρά-
ζουν µε τον πιο εύγλωττο τρόπο οι εκθέσεις του Μουσείου Μπενάκη που στόχο έχει, 
σύµφωνα µε τον διευθυντή του Άγγελο Δεληβοριά, «να καταφέρει να αντιµετωπί-
ζουµε την καθηµερινότητα ποιοτικά· έτσι µπορούµε να την υφιστάµεθα ευκολότερα 
ή να τη µαχόµαστε» αλλά και τα πιο avant garde εκθέµατα σε κάποιες από τις σχε-
δόν 100 αθηναϊκές γκαλερί. Η Αθήνα, «το µάτι της Ελλάδας, η µητέρα των Τεχνών και 
της ευγλωττίας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο John Milton, κρατάει πολλούς ακόµα 
πολιτιστικούς άσους στο χέρι της: τα events στην Art City Mihalarias, τις πρώτες πα-
γκόσµιες πρεµιέρες κινηµατογραφικών ταινιών όπως Ο Αστερίξ και οι Ολυµπιακοί 
Αγώνες και Ελ Γκρέκο, αλλά και θεατρικών παραστάσεων σε κάποιο από τα περίπου 
160 θέατρά της. Τα διάσηµα µιούζικαλ όπως το Cats, το Jesus Christ Superstar, το 
Beauty & the Beast, και οσονούπω το Mama Mia, που κατεβάζουν τα baggage τους 
στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί κατευθείαν στο θέατρο Badminton. Το σα-
ξόφωνο του Γούντι Άλεν που έχει ηχήσει εν Αθήναις δις µέσα σε δύο χρόνια και τις 
παραστάσεις του Θεάτρου Παλλάς. Το αναµενόµενο Μουσείο του Βασίλη και της Ελί-
ζας Γουλανδρή, τα αφιερώµατα στην ιταλική αισθητική του Megaron Plus, τα εκθέ-
µατα της Εθνικής Γλυπτοθήκης, αλλά και τη Μήδεια του Δηµήτρη Παπαϊωάννου που 
περιµένουµε να δούµε στο Πεκίνο.     

Athens Festival has changed and features on the map of international events 
Το Φεστιβάλ Αθηνών άλλαξε και µπήκε στον χάρτη των διεθνών οργανώσεων [

Apr-Jun | 08 Best of Athens

Hotel Semiramis

Hotel 21.

Spondi Restaurant Hearts in Athens

Hotel Fresh

El Pecado bar restaurant

Info: | www.cityofathens.gr.,  www.gnto.gr
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TALK  OF THE TOWN10 eminent residents of Athens reveal their 
secret city haunts to 2board. 
10 γνωστοί κάτοικοι της Αθήνας αποκαλύπτουν 
στο 2board τις µυστικές τους γωνιές στην πόλη. 

Apr-Jun | 08 Best of Athens  Faces & Places
BEST KEPT SECRETS | Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ

By É. Serafeimaki, D. Ballas,  
Cr. Patouli, K. Aristotelides,  
Ì. Argyropoulos 
Photos: Giannis Dimotsis
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Kaliopi Veta |  Καλλιόπη Βέτα
singer |  τραγουδίστρια

An art song performer with a high ethereal voice, combining ethnic and new 
age elements, with six personal albums and international collaborations 
with artists like Nicola Piovan and Loreena McΚennitt. 
“My Athens centres around strolls in Thesio, on Dionysiou Areopagitou Street, in 
the shadow of the Acropolis. A place I really like is the music venue Hammam 
in Petralona. It’s an old stone building that used to operate as a hammam until 
1952, with a magnificent dome and those small windows typical of Turkish 
baths. The singular atmosphere of this place is spellbinding and each night 
audiences become intimate”.
Hammam, 97 Dimophondos Street, Ano Petralona, tel. 210 3421212
Μια φωνή αιθέρια στα ψηλά ντο, έντεχνη ερµηνεύτρια µε στοιχεία new age 
και έθνικ, µε 6 προσωπικά άλµπουµ και διεθνείς συνεργασίες µε καλλιτέ-
χνες όπως ο Nicola Piovan και η Loreena McΚennitt. 
«Η δική µου Αθήνα είναι κυρίως οι βόλτες στο Θησείο, στη Διονυσίου Αρεο-
παγίτου, στη σκιά της Ακρόπολης. Και ένα µέρος που µου αρέσει πολύ είναι 
η µουσική σκηνή Χαµάµ στα Πετράλωνα. Ένα παλιό πέτρινο κτίριο -λειτουρ-
γούσε µάλιστα ως χαµάµ µέχρι το 1952- µε έναν υπέροχο θόλο µε τα κλασικά 
παραθυράκια που είχαν όλα τα τούρκικα χαµάµ. 
Η ιδιαίτερη ατµόσφαιρα αυτού του χώρου έχει τη δύναµη να σε υποβάλλει. 
Κάθε βράδυ εκεί, όλοι γίνονται µια παρέα και ο καθένας µπορεί να νιώσει την 
ανάσα του άλλου!»
Χαµάµ, Δηµοφώντος 97, Άνω Πετράλωνα, τηλ. 210 3421212 

Manina Zoumboulaki | 
Μανίνα Ζουµπουλάκη 
author |  συγγραφέας

Her work includes cinema and television scripts, articles and eight books, 
the most recent of which are “How to Write” (Πώς να γράψεις) and “The Great 
Summer” (Το µεγάλο καλοκαίρι) (Intro Books Publications).
“I grew up in the countryside. Athens represents freedom: you can vanish , 
disappear, transform, start afresh or not start at all. MG in Mavili Square is my 
favourite spot for music and friends: Grigoris Psarianos, Antonis Panoutsos and 
Giorgos Pavrianos are simply the best. I like the laid-back summer nights, the 
music spilling out from bars, the cheese-pies at Everest, the student atmosphere 
and people’s eagerness to communicate. You don’t feel alone” . 
MG Bar, 11 Soutsou Street, Mavili Square, tel. 6941 666017
Υπογράφει σενάρια για κιν/φο και τηλεόραση, άρθρα και 8 βιβλία, µε πιο πρόσφα-
τα τα Πώς να γράψεις και Το µεγάλο καλοκαίρι (εκδόσεις Intro Βooks).
«Μεγάλωσα στην επαρχία και η Αθήνα αντιπροσωπεύει για µένα την ελευθερία: 
µπορείς να χαθείς όποτε θέλεις, να εξαφανιστείς, να αλλάξεις, να αρχίσεις από 
την αρχή ή να µην αρχίσεις καθόλου. To MG στην Πλατεία Μαβίλη είναι η αγαπη-
µένη µου γωνιά για τη µουσική και για τις παρέες: Γρηγόρης Ψαριανός, Αντώνης 
Πανούτσος και Γιώργος Παυριανός είναι το τοπ. Μου αρέσουν οι χαλαρές καλο-
καιρινές νύχτες, οι συζητήσεις, η µουσική που ξεφεύγει από τα µπαράκια, οι τυ-
ρόπιτες του Έβερεστ αργά τη νύχτα, η φοιτητική ατµόσφαιρα και η διάθεση επι-
κοινωνίας. Σε κάνει να µην αισθάνεσαι µόνος». 
MG Bar, Σούτσου 11, Πλατεία Μαβίλη, τηλ. 6941 666017

Memos Begnis | 
Μέµος Μπεγνής
actor |  ηθοποιός
One of the most popular actors who has collaborated 
with notable directors. 
“I’d always come to Café Melina Mercouri when I 
felt nostalgia for the time of lost innocence, of art 
and meaningful creation. When the work emerged 
from the creator’s soul, not just for money or 
fame, but because of an inner need to create. For 
me, Melina was the personification of strength, 
of life, of the free thinking and expression of the 
individual an eternal reminder that we artists are 
here to proclaim that only through soul searching 
and love can man effect transcendence”.
Café Melina, 22 Lysiou St., Plaka (210 3246501)
Ο δηµοφιλής ηθοποιός έχει συνεργαστεί µε αξι-
όλογους σκηνοθέτες. Πρωταγωνιστεί στην παρά-
σταση Σ’ αγαπώ, µ’ αγαπάς, χωρίζουµε και στην 
τηλεοπτική σειρά του ANT1 Ο φάρος.
«Πάντοτε ερχόµουν στο καφέ Μελίνα Μερκούρη 
όταν είχα ανάγκη να θυµηθώ τη µυρωδιά  της χα-
µένης αθωότητας, της τέχνης και της επί της ου-
σίας δηµιουργίας. Όταν το έργο έβγαινε µέσα απ’ 
την ψυχή του δηµιουργού, όχι µόνο για το χρήµα 
και την προβολή, αλλά γιατί ήταν εσωτερική ανά-
γκη δηµιουργίας. Η Μελίνα για εµένα είναι η προ-
σωποποίηση της πυγµής, της ζωής, της ελεύθε-
ρης σκέψης και έκφρασης του ατόµου και η αι-
ώνια υπενθύµιση ότι εµείς οι καλλιτέχνες είµα-
στε εδώ για να φωνάζουµε προς τα έξω ότι µόνο 
µέσω της εσωτερικής αναζήτησης και της αγά-
πης, σε όλες της τις µορφές, µπορεί ο άνθρωπος 
να κάνει την υπέρβαση».
Καφενείο Μελίνα,  Λυσίου 22, Πλάκα, 
τηλ. 210 3246501
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Konstantinos Rigos | 
Κωνσταντίνος Ρήγος 
director-choreographer |  σκηνοθέτης-χορογράφος

Founder of the avant garde dance theatre Oktana and City of Athens award 
winner. “The Bossa Nova”, his latest show at the National Theatre, has 
received rave reviews.
“I circulate mainly in the city centre as that’s where you encounter the most 
interesting faces and experience the unexpected. In the evenings, I opt for 
the Gingerale bar in Exarhia.  It’s a warm, cosy haunt with floral touches in 
its design, old furniture and a style that’s reminiscent of the 1960’s with an 
aura that breaks away from pretentiousness and affectation”.
Gingerale, 74 Themistokleous Street, Exarhia, tel. 210 3301246 
Ιδρυτής του πρωτοποριακού χοροθεάτρου Οκτάνα, βραβευµένος από τον 
Δήµο Αθηναίων, η τελευταία του παράσταση στο Εθνικό Θέατρο, το Bossa 
Nova, απέσπασε τις καλύτερες κριτικές.
«Κινούµαι κυρίως στο κέντρο, αφού εκεί βρίσκονται τα πιο ενδιαφέροντα πρό-
σωπα και συµβαίνουν οι πιο απρόσµενες καταστάσεις. Τα βράδια επιλέγω ένα 
µπαράκι στα Εξάρχεια, το Gingerale. Ζεστό, cozy µαγαζί µε floral στοιχεία και 
παλιά έπιπλα, µε αισθητική που παραπέµπει στη δεκαετία του ’60, µε αύρα 
που ξεφεύγει από τα δήθεν και την πόζα».
Gingerale, Θεµιστοκλέους 74, Εξάρχεια, τηλ. 210 3301246 

Christina Sarantopoulou | 
Χριστίνα Σαραντοπούλου 
sculptress  |  γλύπτρια

Her works feature in many private collections and museums around the world, 
as well as in public places ranging from Athens to Barcelona.
“I love morning strolls round the open air flower markets. I grew up in a house 
with a huge garden. For as long as I can remember there was always a flower 
inside some glass vessel. For years now, next to the table where I work there’s 
been a glass that holds the posy of the day or the week. I chronologically arrange 
my memories according to the flowers in the vase; Japanese quince in January, 
hyacinths in February, anemones in March”. 
Chalandri Flower Shop, 21 Andr. Papandreou Street & Melodou 
Έργα της υπάρχουν σε µουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε δη-
µόσιους χώρους, από την Αθήνα µέχρι τη Βαρκελώνη. 
«Η αγαπηµένη µου βόλτα είναι στις υπαίθριες ανθαγορές. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι µε 
τεράστιο κήπο και όσο θυµάµαι τον εαυτό µου, πάντα µέσα σε ένα γυαλάκι µε νερό 
υπήρχε ένα λουλούδι. Χρόνια τώρα στο τραπέζι που δουλεύω, δίπλα µου, υπάρχει 
κάτι γυάλινο που γίνεται βάζο και φιλοξενεί την επιλογή µε τα λουλούδια της ηµέρας 
ή της εβδοµάδας. Τοποθετώ χρονικά τις µνήµες µου µε τα λουλούδια του ανθοδο-
χείου: τσιντόνιες τον Γενάρη, ζουµπούλια τον Φλεβάρη, ανεµώνες τον Μάρτη». 
Ανθοπωλείο Χαλανδρίου, Ανδρ. Παπανδρέου 21 & Μελωδού
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Mara Desipri | 
Μάρα Δεσύπρη
photographer |  φωτογράφος

Her photographs are published in all major 
Greek magazines and in distinguished foreign 
ones. Her first exhibition, called “Random” is 
to open soon.
“My favourite spot is Gazi – especially the Technopolis 
– as it’s a new area and a pole of attraction; it’s 
a place of ultimate inspiration and youthfulness. 
What’s more, it combines the two most familiar 
words of my daily life: art (techni) and city (polis) and 
seems as if it was made for people like me!” 
City of Athens’ Technopolis, 100 Pireos St., Gazi, 
tel. 210 3461589, www.cityofathens.gr
Οι φωτογραφίες της δηµοσιεύονται στα µεγαλύ-
τερα ελληνικά περιοδικά αλλά και σε γνωστά ξέ-
να. Η πρώτη έκθεσή της θα παρουσιαστεί σύντο-
µα µε τον τίτλο «Random». 
«Αγαπηµένη µου γωνιά είναι το Γκάζι και ειδικά η 
Τεχνόπολις, γιατί είναι φρέσκια περιοχή, είναι πό-
λος έλξης, ένας χώρος απόλυτης έµπνευσης αλλά 
και νεανικότητας. Συνδυάζει άλλωστε τις πιο οι-
κείες λέξεις στην καθηµερινότητά µου: την τέχνη 
και την πόλη και µοιάζει να φτιάχτηκε για ανθρώ-
πους σαν και µένα!» 
Τεχνόπολις Δήµου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Αθήνα, 
Γκάζι, τηλ. 210 3461589, www.cityofathens.gr 
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Heidi Antikatzidi |  Χάιντι Αντικατζίδη 
Athlete-trainer |  αθλήτρια-προπονήτρια
Olympic champion of Equestrian Triathlon in Sidney in 2000; a horse-riding 
trainer today, has returned to Athens after 25 years abroad.  
“I’ve been in Athens two years now and I’m still trying to discover its every 
hidden corner. However, I single out a small square just over from the main 
square of the Politia area, where I frequently take my son for walks. 
A passer by may not notice it but the aura of this area calms me and makes 
me feel completely relaxed. I love walking and I don’t hesitate to stroll to the 
metro station in Kifissia to take the train to the city centre”.
Small Square, northeast of the Politia Central Square, Platonos & Pindarou 
Street, Politia (Platonos bus stop) 
Ολυµπιονίκης του Ιππικού Τριάθλου στο Σίδνεϊ το 2000, προπονήτρια ιππα-
σίας σήµερα, επέστρεψε στην Αθήνα έπειτα από 25 χρόνια στο εξωτερικό. 
«Είµαι δύο χρόνια στην Αθήνα και προσπαθώ ακόµη να µάθω κάθε κρυφή γω-
νιά της. Ωστόσο, ήδη ξεχωρίζω µια µικρή πλατεία λίγο πιο πάνω από την κε-
ντρική της Πολιτείας, όπου πηγαίνω συχνά βόλτα µε τον γιο µου. 
Μπορεί κάποιος περαστικός να µη δώσει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά εµένα η 
αύρα της περιοχής αυτής µε χαλαρώνει και µε ηρεµεί απόλυτα. Επειδή µου 
αρέσει πολύ η πεζοπορία, δεν διστάζω να περπατήσω συχνά ακόµη και µέ-
χρι τον σταθµό του Ηλεκτρικού στην Κηφισιά, προκειµένου να κατέβω στο 
κέντρο της Αθήνας».
Μικρή πλατεία, βορειοανατολικά της κεντρικής πλατείας της Πολιτείας, 
οδός Πλάτωνος & Πινδάρου, Πολιτεία (Στάση Πλάτωνος).

Gerasimos Gennatas | 
Γεράσιµος Γεννατάς,  actor |  ηθοποιός
He shares the split leading role with Christodoulos Stylianou in the 
international theatrical production of Rob Becker’s “Caveman” at the 
Coronet Theatre.
“At the Petra Theatre (“Theatre of the Rock”), not only do I recharge my batteries 
but I also find inspiration. I have vivid memories from my childhood, like the 
sound of the blasting from the quarries when this was a quiet residential 
area. Today, to let off steam I just pack up and run. This is the only way for 
me to relax whilst exercising both body and mind, ridding it of superfluous 
thought”.
Petra Theatre (Petroupolis), hosts the summer Petra’s Festival (www.
dimos-petroupolis.com). Bus routes Α11, Β11, 717 from Vathi Square. 
Πρωταγωνιστεί µαζί µε τον Χριστόδουλο Στυλιανού στη διεθνή παραγωγή 
Caveman του Rob Becker στο θέατρο Coronet.
«Στο θέατρο Πέτρας όχι µόνο γεµίζω τις µπαταρίες µου, αλλά και εµπνέοµαι. 
Έχω όµως και έντονες αναµνήσεις από την παιδική µου ηλικία, όπως τα ντα-
µάρια µε τα φουρνέλα τότε που ήταν µια ήσυχη περιοχή. Σήµερα, για να ξε-
δώσω, φορτώνω τα µπογαλάκια µου και αρχίζω και τρέχω. Μόνο έτσι µπορώ 
να χαλαρώσω πραγµατικά και ταυτόχρονα να γυµνάσω το σώµα και το µυαλό 
µου, αφού ξεφορτώνοµαι κάθε περιττή σκέψη».
Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη όπου το καλοκαίρι γίνεται το Φεστιβάλ Πέ-
τρας (www.dimos-petroupolis.com). Λεωφορεία Α11, Β11, 717 από πλα-
τεία Βάθη.

Christina Morali |  Χριστίνα Μόραλη
pottery artist |  κεραµίστρια
One of the most eminent creators in her field, she has received numerous 
awards for her work. She has participated in several exhibitions both abroad 
and in Greece (such as the 2006 “Cow Parade”).
”The area of Tatoi represents for me a kind of journey in time, not only because 
I’ve been visiting it since I was 7 but also because I have vivid memories of the 
surrounding natural beauty and the distinctive ecological make up of the area. 
Tatoi provides a breath of fresh air. An escape from the savage, almost inhuman, 
modern city life. There I find the perennially pure fairytale with natural surroundings 
and buildings that harp back to the Greece of childhood innocence”.
Tatoi, area of the former royal grounds. From the Athens-Lamia national road, 
take the exit towards Tatoi-Varibopi. Go straight down Tatoiou Avenue. 
Από τις σηµαντικότερες δηµιουργούς στο είδος της, έχει βραβευτεί επα-
νειληµµένα για το έργο της και έχει συµµετάσχει σε εκθέσεις στο εξωτε-
ρικό και στην Ελλάδα όπως η «Cow Parade» (2006).
«Η συγκεκριµένη περιοχή στο Τατόι αποτελεί για µένα ένα ταξίδι στον χρόνο, 
γιατί όχι µόνο πήγαινα από 7 ετών αλλά και επειδή διατηρώ ζωντανές αναµνή-
σεις από τη φύση και το ιδιαίτερο οικιστικό πλέγµα. Το Τατόι αντιπροσωπεύει 
µια αναπνοή από την καθηµερινότητα της άγριας και απάνθρωπης πλέον ζω-
ής στην πόλη. Εκεί βρίσκω ένα παραµύθι που έχει µείνει αµόλυντο, µε φύση 
και κτίρια που σε ταξιδεύουν στην Ελλάδα της παιδικής αθωότητας». 
Τατόι, πρώην βασιλικά κτήµατα. Από την Εθν. Οδό Αθηνών-Λαµίας βγαίνετε 
στην έξοδο για Τατόι-Βαρυµπόπη. Στη Λ. Τατοΐου κινείστε όλο ευθεία.
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Fivos Delivorias | 
Φοίβος Δεληβοριάς 
composer-lyricist-singer |  συνθέτης-στιχουργός-
τραγουδιστής
With 5 albums (one gold), many collaborations with eminent artists and 
noteworthy appearances, he’s one of the most popular musicians of his 
generation.
“I love walking round the three central streets of Panepistimiou, Stadiou and 
Academias. My favourite spot is the Vivace on Valaoritou Street, especially 
on Sundays at noon. 
A coffee, a meal or a drink, the subdued traffic and lack of commercial bustle 
make you feel like the last person on earth. Encounters with others become 
intriguing and mysterious”.
Vivace: 7 Valaoritou Street, Kolonaki, tel. 210 3626026
Με 5 άλµπουµ (το ένα χρυσό), πολλές συνεργασίες µε µεγάλους καλλιτέ-
χνες και σηµαντικές εµφανίσεις, είναι από τους πιο δηµοφιλείς δηµιουρ-
γούς της γενιάς του.
«Μου αρέσουν οι βόλτες στους τρεις κεντρικούς δρόµους Πανεπιστηµίου, 
Σταδίου και Ακαδηµίας. Η αγαπηµένη µου γωνιά όµως είναι το Vivace στη 
Βαλαωρίτου, ειδικά την Κυριακή το µεσηµέρι. Ένας καφές, φαγητό ή ποτό, η 
αναστολή της κίνησης και της οικονοµίας σε κάνουν να νιώθεις λίγο σαν τον 
τελευταίο άνθρωπο στη γη. Κάθε άλλη παρουσία γίνεται τροµερά ευχάριστη 
και µυστηριώδης».
Vivace: Βαλαωρίτου 7, Κολωνάκι, τηλ. 210 3626026
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KOLONAKI IS AN EXPERIMENTAL WORKSHOP for the most avant-garde and exclusive 
in Athenian shopping. Fortunately, this does not mean that it only targets the purchasing 
elite. With an endless list of shops, including some thematic ones, it is hard to think of 

anything that you cannot find here. We explored the area, located the “strongest contenders” 
and present to you options for designer shopping with attitude. We looked for elements of the 
enduring, of high quality and of renewal – all of which confirm this area as the reference point 
for Athenian shopping. 

Τ
Ο ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ για ό,τι πιο προχωρηµένο και 
εκλεκτικό στον τοµέα του αθηναϊκού shopping. Aυτό ευτυχώς δεν σηµαίνει ότι απευθύ-
νεται µόνο στην ελίτ του αγοραστικού κοινού. Με ατέλειωτη λίστα καταστηµάτων, ενίο-

τε θεµατικών, είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς κάτι που να µην µπορεί να το βρει εκεί. Ερευνή-
σαµε την περιοχή, εντοπίσαµε τα πιο δυνατά σηµεία και σας προτείνουµε αγορές µε υπογραφή 
και άποψη. Κριτήριό µας η διαχρονικότητα, η υψηλή ποιότητα και η ανανέωση που επιβεβαιώ-
νει ότι αυτή η συνοικία αποτελεί σηµείο αναφοράς της αθηναϊκής αγοράς. 

DA CAPO
1 Tsakalof St. | Τσακάλωφ 1 
Tel. 210 3602497
The quintessential Kolonaki 
hang-out! Fragrant Italian 
coffee to be savoured either 
inside or on the tables on 
the pedestrian way; it’s the 
very place for conversation. 
Besides coffee, trying the 
desserts is imperative! 
Πάντα υπάρχει λόγος για µια 
στάση στο απόλυτο κολωνα-
κιώτικο στέκι. Αρωµατικός 
ιταλικός καφές εντός αλ-
λά και εκτός στα τραπεζάκια 
που βρίσκονται στον πεζό-
δροµο, ό,τι πρέπει για κου-
βέντα και ραντεβού. Εκτός 
από τους καφέδες, τα γλυκά 
επιβάλλονται! 

Word of mouth
Our hot spots in Athens’ most exclusive area. 
Τα δικά µας hot spots στην πιο εκλεκτική συνοικία 
της Αθήνας.
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Ο DROMOS TOY TSAGIOU 
(THE TEA ROAD) | 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ 
5 Haritos St. | Χάρητος 5
Tel. 210 7221460
The ultimate tea heaven featuring 
185 selected varieties, all naturally 
scented with fruit, flowers and 
peels. Here you shall also find tea-
and-honey drops and impressive 
Japanese cast-iron teapots. 
Ο παράδεισος του τσαγιού µε 185 
επιλεγµένες ποικιλίες, όλες φυσικά 
αρωµατισµένες από φρούτα, άνθη 
και φλούδες. Θα βρείτε επίσης από 
καραµέλες µε τσάι και µέλι, µέχρι 
λιτές αλλά επιβλητικές µαντεµένιες 
τσαγιέρες Ιαπωνίας. 

VΕΝΕΤΙΑ VILDIRIDIS
2 Voukourestiou St.
Βουκουρεστίου 2
Tel. 210 3219408
One of the classic jewellers in 
Athens showcasing pioneering 
elaborate creations worth 
browsing.
Διαχρονικές και αστραφτερές δη-
µιουργίες κοσµηµάτων στην Αθήνα, 
µε πρωτοποριακές περίτεχνες δηµι-
ουργίες που αξίζει να χαζέψετε.
SOTRIS
30 Anagnostopoulou St., 
Αναγνωστοπούλου 30,
Tel. 210 3639281 
A classic fashion boutique 
showcasing innovative proposals 
by foreign designers such as 
Marni, Miu Miu, Yamamoto and 
many more.
Ιστορικό κατάστηµα µε προτά-
σεις ξένων πρωτοπόρων σχεδια-
στών µόδας, όπως Marni, Miu Miu, 
Yamamoto κ.ά.

BLUE DROP AQUAMASSAGE 
6 Xanthou St. | Ξάνθου 6, 
Tel. 210 7297768
Passersby are invited in for a 
quick relaxing and rejuvenating 
aqua massage, without them 
even having to take their clothes 
off. A ten-minute trial is a unique 
experience of well being. Prices 
start from € 20.
Άρτι αφιχθέν στο Κολωνάκι, το 
κατάστηµα προσκαλεί τους 
περαστικούς για υδρο-
µασάζ χαλάρωσης και 
αναζωογόνησης, 
γρήγορα και εύκο-
λα, χωρίς να βγά-
λουν τα ρούχα 
τους και χωρίς να 
βραχούν. Μια δο-
κιµή δέκα λεπτών 
γίνεται µοναδική 
ευ ζην εµπειρία.  
Οι τιµές ξεκινούν 
από € 20.

EIRINI MILONA

ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
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CAROUSEL 
21B Loukianou St. 
Tel. 210 7218941
Λουκιανού 21B 
Τηλ. 210 7218941
A French touch featuring 
country style design 
accessories. Choose from a 
wide range of French plateaux, 
metal ornaments, Venetian 
masks and lamps.
Γαλλική πινελιά µε country ύφος 
στον χώρο της διακόσµησης. 
Διαλέξετε ανάµεσα σε συλλογές 
από γαλλικά πλατό, διακοσµητι-
κά από µέταλλο, βενετσιάνικες 
µάσκες και φωτιστικά. 

MAGEIA | ΜΑΓΕΙΑ
18 Haritos St., tel. 210 7240697
Χάρητος 18, τηλ. 210 7221460
“Magical” products in one of the most avant-garde 
shops in town. We picked it out for its classic creations 
from up-and-coming international designers and for 

the unique jewelry of Ileana Makri.
Προϊόντα «µαγείας» σε ένα από τα πιο avant-garde κα-
ταστήµατα της πόλης. Το ξεχωρίσαµε για τις διαχρονι-
κές ενδυµατολογικές προτάσεις ανερχόµενων ξένων 
σχεδιαστών και τα πολύ ιδιαίτερα κοσµήµατα της Ιλεά-
νας Μακρή.

FILION | ΦΙΛΙΟΝ
34 Skoufa St., tel. 210 3612850
Σκουφά 34, τηλ. 210 3612850
Artists and writers frequent this 
café that, over time, has been 
established as the hang-out of 
the intellectual elite. Strategically 
located, it’s one of the town’s 
classic cafés. 
Εδώ συχνάζουν καλλιτέχνες και 
συγγραφείς, καθώς µε τον καιρό 
κατακυρώθηκε ως στέκι διανόη-
σης. Στρατηγικά τοποθετηµένο στον 
δρόµο, αποτελεί ένα διαχρονικό κα-
φέ της πόλης.
BESPOKE ATHENS
15-17 Anagnostopoulou St., tel. 
210 3645518 | Αναγνωστοπού-
λου 15-17, τηλ. 210 3645518
A unique studio which 
connects bespoke menswear 
tailoring in Athens with 
international luxury brands like 
Oswald Boateng, Liveranno and 
Oxxford.
Ένα ξεχωριστό σαλόνι στην καρδιά 
της πόλης που συνέδεσε το επί πα-

ραγγελία χειροποίητο ανδρικό ρού-
χο στην Αθήνα µε αξιόλογους δι-
εθνείς δηµιουργούς όπως Oswald 
Boateng, Liveranno, Oxxford.
LALLAGGIS | ΛΑΛΛΑΓΓΙΣ 
23 Spefsippou St., 210 7233885
Σπευσίππου 23, τηλ. 210 7233885
It is one of the best “word of 
mouth” addresses of Athens 
for syrupy pastries. It offers 
a large variety of traditional 
pastries like the unbeatable mini-

baklavas or the savoury sticks 
(bâtons salés).
Από τις καλύτερες «στόµα µε στό-
µα» διευθύνσεις της Αθήνας για σι-
ροπιαστά γλυκά. Προσφέρει µεγά-
λη ποικιλία γλυκών ταψιού όπως τα 
ανεπανάληπτα µπακλαβαδάκια. Δο-
κιµάστε όµως και τα µπατόν σαλέ.
MARTINOS’ ANTIQUE SHOP 
ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
24 Pindarou St., tel. 210 3609447
Πινδάρου 24, τηλ. 210 3609447
It’s an “Aladdin’s cave” that opened 
its gates in Kolonaki with singular 
collectable works of art and a 

large collection of rugs and 
carpets. Τhematic exhibitions by 
modern artists are hosted in a 
designated hall.
Η «σπηλιά του Αλαντίν» άνοιξε 
τις πύλες της και στο Κολωνά-
κι µε ιδιαίτερα συλλεκτικά αντι-
κείµενα τέχνης και µια µεγάλη 

συλλογή από κιλίµια και χαλιά. 
Σε ειδική αίθουσα του παλαιοπω-

λείου, φιλοξενούνται θεµατικές εκ-
θέσεις σύγχρονων καλλιτεχνών.

IOSIF
Skoufa & 19 Pindarou St. 
Tel. 210 3252173
Σκουφά & Πινδάρου 19, 
210 3252173
Inspired creations in original 
designs and colors by a designer 
who stands out as he revived the 
enamel technique in jewellery 
making. 
Εµπνευσµένες δηµιουργίες σε 
πρωτότυπα σχέδια και χρώµατα 
από σχεδιαστή που ξεχωρίζει γιατί 
επανέφερε στο προσκήνιο την τε-
χνική του σµάλτου στο κόσµηµα. 

Apr-Jun | 08 Best of Athens The Shopaholic

DANOS
24 Pindarou St., 
Πλατεία Κολωνακίου 6
Tel. 210 3609447
One of the branches of the well-
known ladies shoes’ shops. 
Showcases a unique, modern 
and quality selection of shoes and 
handbags.
Ένα από τα παλιότερα καταστήµατα 
της γνωστής αλυσίδας γυναικείων 
υποδηµάτων. Ιδιαίτερες, µοντέρνες 
και ποιοτικές επιλογές σε παπού-
τσια και τσάντες.

KOLONAKI | ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ROCK ’N’ ROLL
6 Loukianou & Ypsilantou Street 
Λουκιανού 6 & Υψηλάντου
Loud music with an extra dose of 
high-spirits at the bar that made Sat-
urday noon parties an institution.
Δυνατή µουσική και extra δόση κε-
φιού στο µπαρ που καθιέρωσε τα 
σαββατιάτικα µεσηµεριανά πάρτι. 
DERLICIOUS | ΝΤΕΡΛΙΣΙΟΥΣ 
14 Tsakalof St., tel. 210 3630284 
Τσακάλωφ 14, τηλ. 210 3630284
Everything on a stick, even the Greek 
salad. Humour and high spirits by 
the new talk-of-the-town focusing 
on “good food”. The setting includes 
cowbells and a lot of people. 
Όλα σε καλαµάκι, ακόµα και η χω-
ριάτικη σαλάτα. Πολύ χιούµορ και 
κέφι από το νέο talk of the town, µε 

KESSARIS
KAIΣΑΡΗΣ
7 Panepistimiou 
& Voukourestiou St., 
tel. 210 3710010 | Παν/µίου 7 & 
Βουκουρεστίου, τηλ. 210 3710010
The lord of rings and diamonds 
is the favourite bijoutier of the 
Athenian socialites. A classic 
niche for valuable jewelry 
collections and timepieces. 
Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών και 
των διαµαντιών είναι ο αγαπηµέ-
νος bijoutier της κοσµικής Αθή-
νας. Μια κλασική γωνία για πολύ-
τιµες συλλογές κοσµηµάτων και 
µεγάλων ονοµάτων της ωρολογο-
ποιίας. 

σκεπτικό βασισµένο 
στο good food και 
όχι στο fast food. Tο 
σκηνικό περιλαµ-
βάνει… κουδούνες 
και πολύ κόσµο. 
GALLERY 
ZOUBOULAKI
20 Kolonaki Square, 210 3608278
Πλατεία Κολωνακίου 20, 
τηλ. 210 3608278
One of the oldest galleries in town, 
will introduce you to works both of 
well-known and of up-and-coming 
Greek artists. Photographic exhibi-
tions are mounted as well. 
Aπό τις παλαιότερες γκαλερί της πό-
λης όπου µπορείτε να γνωρίσετε έργα 
γνωστών αλλά και ανερχόµενων Ελ-
λήνων καλλιτεχνών. Διοργανώνονται 

και εκθέσεις φωτο-
γραφίας. 
WINE CELLAR 
ANTHIDIS
13-15 Ypsilandou 
St. | Υψηλάντου 13-
15, Tel. 10 7251050

«If Anthidis doesn’t have it, you’ll find 
it nowhere», is the word amongst 
the ones in the know. On its shelves 
you’ll find Greek wines from big and 
small producers. 
«Αν δεν το έχει ο Ανθίδης, δεν θα το 
βρεις πουθενά», είναι το σλόγκαν του. 
Στα ράφια του ξεχωρίζουν τα ελληνι-
κά κρασιά από µεγάλους και µικρούς 
παραγωγούς. 
VASSILIS ZOULIAS-OLD ATHENS
17 Kanari St. | Κανάρη 17
Tel. 210 3614762 

Greek footwear brand offering clas-
sic as well as modern designs of  un-
surpassed quality ranging from high-
heels to moccasins. Their strong 
point, the unique ballet pumps.  
Υψηλής ποιότητας ελληνική υποδη-
µατοποιία, µε διαχρονικά και µοντέρ-
να σχέδια σε γόβες και µοκασίνια, µε 
την υπογραφή του βετεράνου στυλί-
στα Βασίλη Ζούλια. Ατού, οι µοναδι-
κές µπαλαρίνες.

DAKOS 
6-8 Tsakalof St., tel. 210 3604020
Τσακάλωφ 6-8, τηλ. 210 3604020
Traditional Cretan dishes from the island’s 
finest produce. Taste known and unknown 
delicacies of the Cretan cuisine, and finish 
with what else but with a raki!
Παραδοσιακά κρητικά πιάτα από τις καλύ-
τερες πρώτες ύλες του νησιού. Δοκιµάστε 
γνωστές και άγνωστες λιχουδιές της κρη-
τικής κουζίνας, και ολοκληρώστε -µε τι 
άλλο;- µε µια ρακή!

BRAZIL BY BRASIL 
38 Pindarou St., 210 3617540
Πινδάρου 38, 210 3617540
A store which offers the up-
and-coming Brazilian fashion 
with its alternative style, 
innovations in terms of cut, 
its excess use of colors and 
textile experiences. 
Επειδή η βραζιλιάνικη µό-
δα δεν είναι µόνο beach wear 
και σαγιονάρες, βρείτε εδώ την 
ανερχόµενη βραζιλιάνικη µόδα 
µε εναλλακτικό στυλ, καινοτο-
µίες στο κόψιµο και κατάχρηση 
χρωµάτων και υφαντουργικών 
εµπειριών. 
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PERFECT DAY
In the heart of Athens, from the 
National Garden to Kapnikarea. 
Στην καρδιά της Αθήνας, από τον 
Εθνικό Κήπο µέχρι την Καπνικαρέα. 
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 START FROM the National Garden 
and its Botanical Museum. The 

Garden stretches to the Presidential 
Residence, the Panathinaiko Stadium and 
Zappion, where you can enjoy breakfast 
and coffee in the renowned Aegli. 
 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ τον εθνικό Κήπο, με 
στάσεις στο Βοτανικό Μουσείο και την 
Παιδική Βιβλιοθήκη. Ο Κήπος εκτείνεται 
ώς το Προεδρικό Μέγαρο, το Παναθηναϊκό 
Στάδιο και το Ζάππειο, όπου μπορείτε να 
απολαύσετε πρωινό και καφέ στην Αίγλη.

 IF YOU ENTER the National Garden 
from the Vasilissis Sophias Av. 

entrance, visit the Benaki Museum 
opposite, with a permanent collection 
that illustrates the route of Hellenism. 
Your visit can be combined with a 
delightful light meal at the Museum’s 
cafe. (1 Koubari & Vasilissis Sophias, tel. 
210 3671000).   
 ΑΝ ΜΠΕΙΤΕ στον Κήπο από την είσοδο 
της Βασ. Σοφίας, επισκεφθείτε το Μουσείο 
Μπενάκη απέναντι, με εκθέματα που 
αναδεικνύουν την πορεία του 
ελληνισμού. Η επίσκεψή σας μπορεί να 
συνδυαστεί με έναν καφέ ή ένα γεύμα 
στο καφέ του Μουσείου. (Κουμπάρη 
1 και Βασ. Σοφίας, τηλ. 210 3671000). 

 TOWARDS the middle of Ermou 
Street you’ll come across 

Kapnikarea, a Byzantine church with  
masterpieces of our notable religious 
painter, Fotis Kontoglou. 
 ΚΑΤΗΦΟΡΙΖΟΝΤΑΣ στη μέση περίπου 
της Ερμού δεσπόζει η Καπνικαρέα, βυζα-
ντινός ναός αφιερωμένος στην Παναγία, 
με έργα του σημαντικού αγιογράφου μας 
Φώτη Κόντογλου. 

 BEHIND the Kolokotronis 
statue, at the Old Parliament 

building, is the National Historical 
Museum (13 Stadiou Street, tel.: 210 
3237617) showcasing the history 
of Greece, from the 15th century 
onwards.
 ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ άγαλμα του Κο-
λοκοτρώνη, στο κτίριο της Παλαιάς 
Βουλής, στεγάζεται το Ιστορικό και 
Εθνικό Μουσείο (Σταδίου 13, τηλ. 
210 3237617) με την ιστορία της 
Ελλάδος από τον 15ο αιώνα μέχρι 
σήμερα.

 STROLLING DOWN Karageorgi 
Servias St., on the right, on 10 Voulis 

St., Ariston offers the best cheese pies of 
Athens. Further down, at Kentrikon (Palaia 
Vouli, Stoa Kolokotroni, tel.: 210 3232483) 
you can taste traditional Greek cuisine.
 Κατηφορίζοντας την Καραγεώργη 
Σερβίας, δεξιά, στην οδό Βουλής 10, το 
Άριστον προσφέρει τις καλύτερες τυρόπιτες 
Κουρού της Αθήνας. Πιο κάτω, στο Κεντρι-
κόν (Παλαιά Βουλή, Στοά Κολοκοτρώνη, 
τηλ. 210 3232483), μπορείτε να γευτείτε 
ελληνική παραδοσιακή κουζίνα.

IF YOU LOVE BARS, you can enjoy 
an afternoon drink at Bartessera 

(Stoa Praxitelous, Kolokotroni), enjoy 
pop music at Pop (10B Klitiou Street, tel.: 
210 3220650), taste traditional pies and 
desserts at 7 Jokers (7 Voulis Street, tel.: 
210 3219225) and explore the artistic 
bazaar of Booze at Kolokotroni Street.
 OI ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ, μπορείτε να 
απολαύσετε ένα ποτό στο Bartessera (στοά 
Πραξιτέλους, Kολοκοτρώνη), να ακούσετε 
ποπ μουσική στο Pop (οδός Kλειτίου 10Β, 
τηλ. 210 3220650) ή να περιπλανηθείτε 
στο καλλιτεχνικό παζάρι του Booze στην 
Kολοκοτρώνη. 

 SHOPPING REIGNS on Ermou St. Here 
you will find a multitude of shops, as 

well as numerous street vendors, musicians 
and jugglers. A wander down the alleys brings 
you face to face with the authentic Athenian 
beauty: neoclassical buildings, hidden art cafes 
and home accessories in extra low prices.
 Η ΕΝΤΟΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ κίνηση εντοπίζεται 
στην Ερμού, με πληθώρα καταστημάτων, 
μικροπωλητές, μουσικούς και ζογκλέρ. Μια 
βόλτα στα στενάκια θα σας φέρει πρόσωπο με 
πρόσωπο με την αυθεντική αθηναϊκή ομορφιά: 
νεοκλασικά κτίρια, arty καφέ και καταστήματα 
με είδη σπιτιού σε χαμηλές τιμές.

 MITROPOLEOS St. boasts striking 
examples of neoclassical architecture 

of the 20th century, whilst in Mitropoleos 
Square rises the striking cathedral of Athens. 
Opposite the church, Alekos Metropolitan (74 
Mitropoleos, tel.: 210 3319650) is renowned 
for its delectable fruit juices. The street is also 
home to the finest fur fashion houses.
 Η ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ επιδεικνύει 
αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα του 20ού 
αιώνα. Στην ομώνυμη πλατεία υψώνεται ο 
καθεδρικός ναός της Αθήνας. Απέναντι, το 
Alekos Metropolitan (Μητροπόλεως 74, τηλ. 
210 3319650) διακρίνεται για τους γευστικούς 
χυμούς του.
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 REACHING Syntagma Square, you’ll single out the historic 
Grand Bretagne hotel. At the legendary GB Corner 

restaurant (tel. 210 3330880) you’ll savour international flavours 
with a quintessential hamburger as its piece de resistance. 
The imposing neoclassical building of the old palace overlooks 
the square, today the seat of the Hellenic Parliament, whilst 
the Monument to the Unknown Soldier and the change of the 
presidential guard (evzones) are of great interest. 
 ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ πλατεία Συντάγματος, θα ξεχωρίσετε το 
ιστορικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στο θρυλικό εστιατόριο GB 
Corner (τηλ. 210 3330880) θα γευτείτε διεθνείς γεύσεις, με κορω-
νίδα το κλασικό χάμπουργκερ. Η πλατεία κοιτάζει το νεοκλασικό 
κτίριο των παλαιών ανακτόρων, σημερινή έδρα του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη και την αλλαγή φρουράς των Eυζώνων.
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tip IF YOU’RE LOOKING for something healthy and Greek to 
eat, at Lena’s (11 Nikis Street, tel. 210 3241360) you’ll find 
outstanding organic products, a variety of pies, salads, tarts, 
sandwiches and desserts that fly off the shelves in a jiffy.
tip ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ αναζητούν κάτι υγιεινό και ελληνικό 
για φαγητό, στο Lena’s (Νίκης 11, τηλ. 210 3241360) θα βρείτε 
βιολογικά προϊόντα, πίτες, σαλάτες, σάντουιτς και γλυκά που 
γίνονται ανάρπαστα μέχρι να πεις «μεσημέρι».
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H 
ελληνική art fair επανέρχεται µε τη 14η διοργάνωσή της από τις 23 ώς τις 25 Μαΐου στο κτί-
ριο της HELEXPO. Το δυναµικό restart του θεσµού έγινε το 2007, έπειτα από έναν χρόνο ηθε-
ληµένης απουσίας για… ανασυγκρότηση δυνάµεων και σηµατοδοτεί µια νέα εποχή, µε διεθνή 

µάλιστα παρουσία. Το ανανεωµένο πρόγραµµα αποκόµισε θετικά σχόλια και επισφραγίστηκε από την 
εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού το οποίο ανήλθε στους 18.500 επισκέπτες. Η φετινή φουάρ χωρί-
ζεται σε τρία τµήµατα: στο Basic Plan συµµετέχουν τοπικές και διεθνείς γκαλερί σύγχρονης τέχνης οι 
οποίες επιλέγονται από ειδική επιτροπή, το Open Plan παρουσιάζει projects και εγκαταστάσεις µεγά-
λων διαστάσεων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, ενώ το Parallel Plan λειτουργεί ως πλατφόρµα για ει-
δικά projects όπως εκθέσεις, performances και συζητήσεις. Για το 2008 τιµώµενες πόλεις θα είναι δύο 
πρωτοπόρες µητροπόλεις, η Νέα Υόρκη και το Βερολίνο, γεγονός που αυξάνει το εικαστικό ενδιαφέρον 
για τη φετινή διοργάνωση.       

Αrt Athina ID
How many: It started in 1993 (held 14 times 
in total)
When: May 23-25, opening 22 May
Opening hours: 23 May: 12.00-21.00, 
24-25 May: 11.00-21.00
Where: HELEXPO Palace, 39 Kifissias Avenue, 
Marousi
Special guests: Last year it was the Guerilla 
Girls, who point the finger in their own special 
way to discrimination in the art world (www.
guerrillagirls.com) 
Info: www.art-athina.gr  tel. 210 7567723
Πόσες: Ξεκίνησε το 1993 και µετράει 14 
διοργανώσεις
Πότε: 23-25 Μαΐου, εγκαίνια: 22/5
Ώρες εκθέσεων: 23/5: 12.00-21.00, 24-25/5: 
11.00-21.00
Πού: HELEXPO Palace, Λ. Κηφισίας 39, 
Μαρούσι
Επίτιµοι καλεσµένοι: Πέρυσι τα Guerilla Girls, 
που καταγγέλλουν µε τον δικό τους τρόπο 
τις διακρίσεις στον χώρο της τέχνης 
(www.guerrillagirls.com) 
Info: www.art-athina.gr  τηλ. 210 7567723

Τ 
he Greek art fair that will be held for the 14th time, returns from 23 to 25 May at the HELEXPO 
Centre. The dynamic restart of the institution took place in 2007, following a year of intentional 
absence to… regroup forces and marks a new era, with an international presence. The revamped 

program attracted positive comments and was marked by an impressive public turnout, rising to 
18,500 visitors. 
This year’s “Foire” is divided into three sections: the Basic Plan with the participation of specially 
selected local and international modern art galleries; the Open Plan which presents projects and large 
installations in a specially designed space, while the Parallel Plan operates as a platform for special 
projects, like exhibitions, performances and discussions. For the year 2008 the honored cities shall 
be two avant-garde metropolises: New York and Berlin, a fact that increases the art interest of this 
year’s event.            

Rest…art
The revamped Art Athina is back to rock the boat.
Η ανανεωµένη Art Athina είναι το εικαστικό γεγονός της άνοιξης.

“Free Fall”, M.V. Gallo, 
Gallery Broadway 1602

HELEXPO Palace

Miguel Calderόn, Gallery Vacio 9

Apr-Jun | 08 Best of Athens Save the date

ART EXHIBITIONS | ΤΕΧΝΗ

ΣΙΣΣΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗSISSY PAPADOGIANNI
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Dance magic | Γκαλά χορού

12-13/4/08 Athens Concert Hall | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, tel. 210 7282333 www.megaron.gr 
(from | από € 16)
Famous dance stars from the Operas of Paris, Berlin and Dresden shall interpret excerpts from 
choreographies by Petitpas, Besar, Bubenicek and others to the music of Tchaikovsky, Wagner, 
Piazzolla and others.  
Μεγάλα αστέρια του χορού από την Όπερα του Παρισιού, του Βερολίνου και της Δρέσδης θα 
ερµηνεύσουν αποσπάσµατα από χορογραφίες των Πετιπά, Μπεζάρ, Μπουµπένιτσεκ κ.ά. σε µουσική 
Τσαϊκόφσκι, Βάγκνερ, Πιατσόλα κ.ά. 

- 4/5/08
Toulouse-Lautrec and the 
Belle Époque in Paris and 
in Athens | 
Ο Toulouse Lautrec και η 
Belle Époque στο Παρίσι 
και την Αθήνα  
Museum Herakleidon | 
Μουσείο Ηρακλειδών 
Tel. 210 3461981, €6, 
www.herakleidon-art.gr
Seventy works signed by Toulouse-
Lautrec bring the Parisien Belle 
Époque back to life.  
Εβδοµήντα έργα του Toulouse Lautrec 
αναβιώνουν την παρισινή Belle 
Époque.

-18/4/08
Traditional Architecture 17th-
19th century (National Historical 
Museum) 
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική 17ος-
19ος αι. (Εθνικό και Ιστορικό 
Μουσείο) 
Tel. 210 3237617, €3 (Sunday free | Κυριακή 
δωρεάν).
A photographic exhibition featuring old 
buildings and mansions, recomposes the 
architectural past of significant Hellenic regions 
as well as that of the capital.
Έκθεση µε παλαιά κτίρια και αρχοντικά 
ανασυνθέτουν το αρχιτεκτονικό παρελθόν 
σηµαντικών ελληνικών περιοχών, και δη της 
πρωτεύουσας. 

Starting 5/6/08
Mamma Mia (Badminton Theatre | 
Θέατρο Μπάντµιντον) 
Tel. 210 8840600, € 20-85, www.ticketnet.gr  

Broadway’s famous musical featuring the retro-pop 
songs of Abba arrives in Greece, and quite rightfully 
so, since the story takes place on a Greek island .
Το διάσηµο µιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ έρχεται και 
στην Ελλάδα για 24 µοναδικές παραστάσεις, υπό την 
υπόκρουση της ρετρό ποπ µουσικής του συγκροτή-
µατος των Abba.

1/6-5/6/08
Medea |  Μήδεια
(Athens Festival |  Φεστιβάλ 
Αθηνών)
www.greekfestival.gr, 260 Pireos | Πειραιώς 260
The historic in terms of conception and intense 
images retelling of Medea by Demetris Papaioannou 

Gazarte Wold Music
•3/4 Gazarte Orchestra- Shireen Francis
•4, 5/4 Tasha Blues & Soul 
•11, 12, 13/4 Vinicio Capossela 
•18, 19 , 20/4  Mac Murphy
Tel. 210 3460347, 210345227 
Opening | Ώρα έναρξης: 22.30

Best of Athens City WalksApr-Jun | 08 
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Best of Athens Great dates

is returning after 15 whole 
years with an all-new cast 
and a fresh approach by 
the acclaimed Greek 
choreographer.
Η ιστορική για τη σύλλη-
ψη και δύναµη των εικό-
νων της Μήδεια του Δη-
µήτρη Παπαϊωάννου επι-
στρέφει ανανεωµένη µετά 
15 ολόκληρα χρόνια, µε 
ολοκαίνουργιο καστ και 
µε την καινούργια µατιά 
του µεγάλου Έλληνα χο-
ρογράφου. 

22/5/08
Kylie Minogue, 
Terra Vibe
Τicket House, Αthens, 

42, Panepistimiou  st. | Αθήνα, Παν/µίου 42, www.
ticketpro.gr  €50-100 
As part of her European tour Kylie X 2008, the 
famous pop star will appear live in Terra Vibe. Kylie 
promises a vibrant show, a look to the future that 
will include old favourites alongside new hits. 
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της περιοδείας Kylie X 
2008, η ποπ σταρ εµφανίζεται στο 
Terra Vibe. Η Κάιλι υπόσχεται ένα εν-
θουσιώδες σόου, µια µατιά στο µέλ-
λον, απ’ όπου όµως δε θα λείπουν 
τα γνωστά hits.

- 14/4/08
A forest of 
Sculptures 
| Ένα δάσος 
γλυπτών
Athinais |
Πολυχώρος 
Αθηναΐς
Tel. 210 3480000, 
athinais.com.gr €7
Artworks by Moore, Giacometti, 
Brancusi, Bourgeois, Takis and 
Avramidis, weave an original forest 
of sculptures comprising all modern 
sculpture trends. The showcased 
artworks belong to the Simon 
Spierer  collection.
Moore, Giacometti, Τάκης, 
Αβραµίδης, Brancusi, 
Bourgeois δηµιουρ-
γούν ένα δάσος γλυ-
πτών µε όλα τα ρεύ-
µατα της µοντέρνας 
γλυπτικής. Τα έργα προ-
έρχονται από τη συλλογή 
Simon Spierer.

6/5-2/6/08
World Press Photo 07
Arrivals, Αrea A - Εxtra Schengen | Αφίξεις, Πε-
ριοχή Α - Εκτός  Schengen
Moments that marked the past year captured 
through the photographic lens of prize-winning 
photo-journalists from around the world.
Οι στιγµές που σηµάδεψαν το 2007 µέσα από τον 
φακό βραβευµένων φωτορεπόρτερ σε µια έκθεση 
που φιλοξενεί για τρίτη συνεχή χρονιά ο ΔΑΑ.

4/08-2/09
Exhibition of the new Acropolis Museum 
of Athens
A multimedia exhibition promoting the new Acropolis 
Museum in collaboration with the  Museum itself, 
will be hosted on the Departures level. 
Έκθεση Νέου Μουσείου Ακρόπολης
Στο επίπεδο Αναχωρήσεων σε συνεργασία µε το Μου-
σείο της Ακρόπολης, έκθεση πολυµέσων µε σκοπό 
την προβολή του νέου µουσείου Ακρόπολης.

- 30/4/08 
Amnesty International at the AIA
Arrivals, Area Α - Extra Schengen | Επίπεδο αφί-
ξεων, περιοχή Α - Εκτός Schengen 
Thirty works signed by Greek graphic designers who 
approached the vision of this global movement. 
Η Διεθνής Αµνηστία στον ΔAA
Με 30 έργα Ελλήνων γραφιστών για το όραµα αυ-
τού του παγκόσµιου κινήµατος.

6/08 - 2/09
G. Zoggolopoulos Exhibition
An “Honorary reference to the work of Giorgos 
Zoggolopoulos”, both on the Departures and the 
Arrivals level - Extra Schengen shall comprise works 
from the “Giorgos Zoggolopoulos Foundation”.
 Έκθεση Γ. Ζογγολόπουλου
Η «τιµητική αναφορά στο έργο του Γιώργου Ζογγο-
λόπουλου», που θα φιλοξενηθεί στους χώρους του 
ΔΑΑ, θα πραγµατοποιηθεί µε έργα από τη συλλογή 
του Ιδρύµατος «Γιώργος Ζογγολόπουλος».

Art in the Athens International Airport | 
Τέχνη στον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών
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Apr-Jun | 08Business
AIRPORT CHECK

The state of the art design of the new Terminal 5 
revamps Heathrow - the world’s busiest airport.

Με τον εντυπωσιακό σχεδιασµό του, το νέο Terminal 
5 ανανεώνει το Heathrow.

LONDON’S NEW ARRIVAL
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HEATHROW TERMINAL 5

 Business Airport  check 

Τhe busiest airport in the world in terms of  
passenger traffic, London’s Heathrow, 
had initially been designed to handle 45  

million passengers. 
However, in 2007 alone, this figure skyrocketed 
to 70 million. With a visionary move, the airport 
aims to meet the huge increase in passenger 
numbers, while climbing to the top of the world’s 
best airports list.
Hence, on March 27, 2008, the airport operator BAA, 
along with British Airways, inaugurated the long-
awaited and much celebrated Terminal 5. 
The new British Airways palace is designed to 
handle approximately 30 million passengers per 
year and it shall alleviate the load from the rest of 
the airport. 

Το µεγαλύτερο αεροδρόµιο του κόσµου ως 
προς την επιβατική κίνηση, το Heathrow 
του Λονδίνου, σχεδιάστηκε για να εξυπη-

ρετεί 45 εκατοµµύρια επιβατών, όµως το 2007 ο 
αριθµός εκτινάχθηκε στα 70 εκατοµµύρια. Για 
να ανταποκριθεί στην κατακόρυφη αύξηση του 
αριθµού των επιβατών που εξυπηρετεί, προέβη 
σε µια κίνηση που αναµένεται να το απογειώσει 
στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης των κα-
λύτερων αεροδροµίων του κόσµου.
Συγκεκριµένα, η BAA, εταιρεία διαχείρισης του 
Heathrow και η British Airways εγκαινίασαν το νέο 
Terminal 5 στις 27 Μαρτίου 2008. To νέο παλάτι 
της British Airways προορίζεται να εξυπηρετεί πε-
ρίπου 30 εκατοµµύρια επιβάτες τον χρόνο και θα 
αποσυµφορήσει το υπόλοιπο Heathrow. 

On the way to the airport 

Terminal 5 has a dedicated railway station with 
4 platforms, two for the Heathrow Express train 
and two for London Underground’s Piccadilly 
Line, both leading you to the heart of London. 
There are two more railway platforms under 
construction that shall connect Heathrow with 
western Britain. If you prefer to go by car or taxi, 
a 20 kilometre drive down the M25 (west bound) 
will get you there. 

Terminal 5 is 
designed to handle 
30 million 
 passengers per year[

Προς το αεροδρόµιο

Το Terminal 5 διαθέτει τον δικό του σιδηροδροµι-
κό σταθµό µε 4 αποβάθρες, δύο για το Heathrow 
Express Train και δύο για το LU Piccadilly Line 
του υπόγειου σιδηροδρόµου που οδηγούν στην 
καρδιά του Λονδίνου. Υπάρχουν δύο ακόµα απο-
βάθρες υπό κατασκευή που θα συνδέσουν σιδη-
ροδροµικά το Heathrow µε τη δυτική Βρετανία. 
Για όσους προτιµούν να κινούνται µε αυτοκίνητο 
ή ταξί, το T5 απέχει µόλις 20 χιλιόµετρα από τη 
βρετανική πρωτεύουσα, µέσω του αυτοκινητο-
δρόµου Μ25 (διασταύρωση µε Μ4). 
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Το Terminal 5 έχει 
σχεδιαστεί για να 
εξυπηρετεί 30 εκατ. 
επιβάτες ετησίως[

Terminal 5 in figures
Construction of Terminal 5 has cost a total of 6.5 
billion euros and lasted six years, as the project 
was launched in 2002. 
During construction, 9 million cubic meters of earth 
were moved, the 900 ton main-cab of a new 87m 
high control tower was transported, 13 kilometres 
of tracks were laid down for luggage transfer, two 
small rivers were diverted and 30,000 square meters 
of glass façades were installed. 
According to a British Airways’ official, Terminal 5 
is fully equipped with all the necessary infrastructure 
to ensure  that up to 80% of the arriving passengers 
will have already checked-in on-line or be able to 
use the self service kiosks. 
In order to achieve this, Terminal 5 has been 
equipped with 96 self service kiosks, 140 passenger 
service points and 96 fast-bag drop points aiming 
at minimizing the waiting time during all journey 
stages. 
Terminal 5 hosts hundreds of stores while its award-
winning architect, Richard Rogers, ensured that 
rainwater harvested at Terminal 5 will be used for 
non-potable uses, reducing the demand on the 
mains water supply by 70%.  

Το Terminal 5 σε αριθµούς
Η κατασκευή του Terminal 5 κόστισε 6,5 δισ. ευ-
ρώ και ξεκίνησε το 2002. Στη διάρκεια των εργα-
σιών µετακινήθηκαν 9 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα 
χώµατος, µεταφέρθηκαν οι 900 τόνοι της κύριας 
καµπίνας του νέου πύργου ελέγχου, ύψους 87 µέ-
τρων, κατασκευάστηκαν 13 χιλιόµετρα σιδηροτρο-
χιών για τη µεταφορά αποσκευών, έγινε εκτροπή 
δύο µικρών ποταµών και τοποθετήθηκαν 30.000 
τετραγωνικά µέτρα προσόψεων από γυαλί.
Σύµφωνα µε την British Airways, το Terminal 5  δι-
αθέτει την απαραίτητη υποδοµή ώστε το 80% των 
επιβατών που φτάνουν στο Heathrow να έχουν 
κάνει on line check-in ή να χρησιµοποιούν τα self 
service kiosks. Συγκεκριµένα, υπάρχουν 96 self 
service kiosks, 140 σηµεία εξυπηρέτησης επιβα-
τών και 96 σηµεία fast bag drops, ώστε να ελαχι-
στοποιηθεί ο χρόνος αναµονής σε όλα τα στάδια 
του ταξιδιού. Στο εσωτερικό του σταθµού υπάρ-
χουν εκατοντάδες καταστήµατα, ενώ ο βραβευ-
µένος αρχιτέκτονας Richard Rogers, που το σχε-
δίασε, µερίµνησε ώστε το βρόχινο νερό που θα 
συλλέγεται στο Terminal 5 να χρησιµοποιείται 
για µη πόσιµες χρήσεις, µειώνοντας την κατα-
νάλωση κατά 70%.        ΓIAΝΝΗΣ ΠΑΛΙΟYΡΗΣJ. PALIOURIS
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Sky-high luxury 
| Πολυτέλεια στα ύψη
BA’s lounges at T5 make up the world’s largest and most luxury lounge complex.
Tο µεγαλύτερο συγκρότηµα lounges στον κόσµο παραδόθηκε στους επιβάτες της ΒΑ.

2board PROMOTION

Apr-Jun | 08  Business Airport Lounges 
Τ5: BA’S COMPLEX LOUNGE | TA NEA LOUNGES ΤΗΣ BA 

A
S OF MARCH, BRITISH AIRWAY’S premium passengers  
enjoy the extreme comfort and pampering of six new lounges 
in Heathrow’s T5. The luxury lounge complex, which cost €80 
million, can host more than 2,500 passengers and revolutionizes 
the way we experience air travel! Covering 1,400m2 the six Galleries 
lounges include a boardroom, opulent ensuite bedrooms, a spa, 

and a cinema. Passengers have every reason to be thrilled, as they are offered the 
privilege of superior services in a sophisticated and stylish environment which focuses 
on the satisfaction of their most extravagant desires: Swarovski crystal chandeliers, 
bespoke furniture and works of art underline the integral architecture, signed by the 
renowned architect Richard Rogers. The unparalleled allure of the Galleries may only 
be compared to the quality and amplitude of the services offered, such the complete 
office facilities. Indeed, the lounges are boasting state of the art business facilities, 
with WiFi connection and numerous PCs, printers etc. BA’s business travelers will 
particularly appreciate the News Zone, where all the major British newspapers and 
the most authoritative magazines can be found.
The six lounges, however, exceed the expectations by focusing on more particular 
needs, such as resting in the elegant bedrooms with baths, 
relaxing in the famous Elemis Travel Spa, or  experiencing 
the cosiness of reading one’s paper on a plush armchair 
gazing at a moving hologram/3-D animation projected 
on the wall above a mock fireplace. The topmost 
expression of imaginativeness and sensitivity at the 
approach of opulence is however the children’s room 
with two plasma screens and a Playstation. Respectively 
impressive for the adult travelers is the 20-seat private 
cinema, where passengers can watch popular TV series 
or major sports events.    

Ε
ΞΙ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛH LOUNGES που µπορούν να υποδεχτούν 
έως και 2.500 επιβάτες και κόστισαν 80 εκατ. ευρώ αλλάζουν ρι-
ζικά την εµπειρία του ταξιδιού. Σε έκταση 1.400 τ.µ. του Terminal 
5, τα lounges της British Airways (BA) φιλοξενούν από πολυτελείς 
καµπάνες και αίθουσες συσκέψεων µέχρι SPA. Oι επιβάτες First και 
Business class της BA µε σταθµό το Heathrow του Λονδίνου έχουν 

κάθε δικαίωµα να είναι ενθουσιασµένοι. Στο εξής, θα απολαµβάνουν το προνόµιο 
υψηλών υπηρεσιών σε περιβάλλον ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο διαµορφώθηκε 
µε γνώµονα την ικανοποίηση και των πιο ακραίων επιθυµιών τους. Πολυέλαιοι µε 
κρύσταλλα Swarovski, bespoke έπιπλα και έργα τέχνης υπογραµµίζουν την άρτια 
αρχιτεκτονική του χώρου που υπογράφει ο διάσηµος Richard Rogers. Η απαράµιλ-
λη γοητεία των αιθουσών µπορεί να συγκριθεί σε ένταση µόνο µε την ποιότητα και 
το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται, όπως οι άρτιες υπηρεσίες γραφείου, 
µε δωρεάν WiFi και πληθώρα διαθέσιµων Η/Υ, εκτυπωτών κ.λπ. Αλλά οι business 
travelers της BA θα εκτιµήσουν ιδιαίτερα και τη ζώνη ειδησεογραφίας, όπου προ-
σφέρονται όλες οι µεγάλες βρετανικές εφηµερίδες της ηµέρας και τα πιο έγκυρα 
περιοδικά. Τα έξι lounges στο T5 του Heathrow, όµως, ανεβάζουν ακόµη πιο ψηλά 

τον πήχη εστιαζόµενα σε πιο ειδικές ανάγκες, όπως η 
ξεκούραση σε κοµψά δωµάτια µε ιδιωτικά µπάνια, η 
χαλάρωση στα φηµισµένα Elemis Travel SPA ή η θαλ-
πωρή της ανάγνωσης εφηµερίδας σε µια µεγάλη πο-
λυθρόνα µπροστά στο τζάκι. Κορυφαία έκφραση ευ-
ρηµατικότητας και ευαισθησίας στην προσέγγιση της 
πολυτέλειας αποτελεί η διαµόρφωση χώρου για παι-
διά µε οθόνες plasma και Play Station. Εντυπωσιακό 
είναι το µικρό σινεµά 20 θέσεων, όπου οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να παρακολουθήσουν εκποµπές 
ή µεγάλα αθλητικά γεγονότα.        

The six lounges within the new British Airways 
terminal, collectively known as ‘Galleries’, 
include: The First Class Lounge, three Club 
Lounges, an Arrivals Lounge, The Concorde Room 
and an Elemis Spa Lounge.

Τα έξι lounges εντός του νέου Terminal της British 
Airways στο Heathrow, που έχουν ονομαστεί 
Galleries, περιλαμβάνουν: το First Class Lounge, 
τρία Club Lounges, ένα Lounge στις Aφίξεις και 
την Αίθουσα Concorde, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
είναι το Elemis SPA Lounge.

The Concorde Room, 
the flagship of the lounge 
complex, is open 
to passengers flying 
First Class and BA’s 
special guests. The 
156-seat lounge will be 
mirrored at New York’s 
JFK airport.

The Concorde Room, 
η ναυαρχίδα του 
συγκροτήματος, 
προορίζεται για 
επιβάτες πρώτης 
θέσης και ειδικούς 
προσκεκλημένους της BA. 
Το 156 θέσεων lounge 
θα έχει ένα δίδυμο στο 
αεροδρόμιο JFK της Νέας 
Υόρκης

CHRISTOS KRESTENITIS ΧΡ. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ
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Grooming
At 9 Curzon St., the Victorian building of 1875 hides 
the secrets of gentlemen’s grooming. Τhe most 
famous barber shop in the world (Geo F. Trumper, 
tel.: 0044 2074991850), featuring an unparalleled 
variety of colognes and men’s care products has 
been offering royal class services to its select 
clients for an amazing 130 years now.    
Στον αριθµό 9 της Curzon Street, το βικτωριανό κτί-
ριο του 1875 κρύβει τα µυστικά της ανδρικής πε-
ριποίησης. Το πιο φηµισµένο barber shop του κό-
σµου (Geo F. Trumper, tel. 0044 207 4991850), µε 
απαράµιλλη γκάµα αρωµάτων και προϊόντων αν-
δρικής περιποίησης, προσφέρει εδώ και 130 χρό-
νια στους εκλεκτούς πελάτες του υπηρεσίες βασι-
λικών προδιαγραφών.
Hand made | Διά χειρός 
Τhe celebrated Savile Row offers the privilege 
of made-to-measure. In the famous boutiques, 
renowned tailors transform exceptional pieces 
of cloth into real works of bespoke tailoring art 
– the absolute definition of hand-made men’s 
fashion clothes. 
Η διάσηµη οδός Savile Row προσφέρει το προνόµιο 
του sur mesure. Στα περιώνυµα ραφεία του δρό-
µου, τα µαγικά χέρια ονοµαστών ραφτών µετατρέ-
πουν πολύτιµα υφάσµατα σε πραγµατικά έργα τέ-
χνης, δίνοντας τον απόλυτο ορισµό του χειροποίη-
του ανδρικού ρούχου.    
Shopping 
Oxford Street is one of the most bustling commercial 
streets of London with more than 300 shops. On 
Bond Street and Regent Street you will find famous 
fashion boutiques and designer labels. The best 
places to buy rare works of art are Sotheby’s, 
the Portobello market and Bentley’s Antiques, on 
204 Walton Street, Brompton Cross. As for the 

famous and largest London department store, 
Harrods, you will find it on the other side of town, 
in Knightsbridge.
Η Οxford Street είναι ένας από τους πιο πολύβου-
ους εµπορικούς δρόµους του Λονδίνου µε περισ-
σότερα από 300 καταστήµατα. Στην Bond Street 
και τη Regent Street θα βρείτε γνωστούς οίκους 
µόδας, ενώ κατάλληλα µέρη για σπάνια είδη τέ-
χνης είναι το Sotheby’s, η αγορά του Portobello 
και το Bentleys Antiques, στον αριθµό 204 της 
Walton Street, Όσο για το διάσηµο και µεγαλύτε-
ρο λονδρέζικο κατάστηµα που ακούει στο όνοµα 
Harrods, θα το βρείτε στην άλλη πλευρά της πό-
λης, στο Knightsbridge.
Culinary delights |  Γεύση
The multicultural capital boasts 6,000 restaurants 
satisfying the palate of all nationalities. Lovers of the 
Chinese cuisine must try the dim sum (Cantonese 
snacks) in Chinatown, a dirt-cheap “ritual-meal” 
served from noon to 5p.m. You can relish unique 
ethnic flavours at the Hakkasan Chinese restaurant 
(8 Hanway Place, Fitzrovia, tel. 0044 207 9071888). In 
the famous Soho quarter you will savour authentic 
Italian aromatic coffee at the Flat White Espresso 
Bar (17 Berwick Street, tel. 0044 207 7344384). 
In Piccadilly, the Viennese café-restaurant The 
Wolseley (tel. 0044 207 4996996) offers, to those 
lucky enough to get a table, a delectable breakfast 
and selected international flavours. For a meal with 
a stunning view of the Thames, cross Tower Bridge 
and head to Shad Thames. Grab a seat in one of 
the Conran restaurants dotted along the river. On 
28 Shad Thames, the Design Museum is a “must” 
for the lovers of contemporary design. 
At The Stafford Hotel (St. James’s Place, tel. 
0044 207 4930111) the Executive Chef Mark Budd 
recommends a succulent, authentic American burger. 

5
HOURS 
IN...
London |

Λονδίνο

Bespoke services and 
experiences in the lively, 
multicultural London.
Απολαυστικές υπηρεσίες 
για business travellers στη 
ζωντανή, πολυπολιτισµική 
αγγλική πρωτεύουσα.

American Bar

Αt the hotel’s American Bar you can have the best 
martini in town. Wine-lovers will find Vinopolis quite 
intriguing. It’s a wine connoisseur’s heaven where 
you can explore the history of wine with special 
references to the greatest wine-producing regions 
of the globe. Wine-tasting tour prices start from 
£16. (www.vinopolis.co.uk) The absolute choice 
for an after-dinner drink, the Rivoli Bar with its 
extraordinary décor of jewels, at the Ritz London 
Hotel, (The Ritz London (Piccadilly 150, tel.: 0044 
20 7493 8181).
To gain entrance to those restaurants and bars that 
operate a dress code, gentlemen shouldn’t forget 
their jacket. It will open up all doors. 
Η πολυπολιτισµική πρωτεύουσα διαθέτει 6.000 
εστιατόρια και ικανοποιεί τον ουρανίσκο όλων των 
εθνοτήτων. Οι λάτρεις της κινέζικης κουζίνας, δο-
κιµάστε τα dim sum (καντονέζικα µεζεδάκια) στην 
Chinatown, ένα πάµφθηνο γεύµα-ιεροτελεστία που 
σερβίρεται από τις 12 το µεσηµέρι ώς τις 5 το από-
γευµα. Ξεχωριστές έθνικ γεύσεις προσφέρει και 
το κινέζικο εστιατόριο Hakkasan (8 Hanway Place,  
Fitzrovia, tel. 0044 207 9071888). Στο περίφηµο Σό-
χο θα απολαύσετε γνήσιο ιταλικό αρωµατικό καφέ 
στο Flat White Espresso Bar (17 Berwick Street, tel. 
0044 207 7344384), ενώ στο Piccadilly, η βιεννέζι-
κη µπρασερί, The Wolseley (tel. 0044 207 4996996) 
προσφέρει στους τυχερούς που θα βρουν τραπέζι 
απολαυστικό πρωινό και διεθνείς επιλεγµένες γεύ-
σεις. Για ένα γεύµα µε εκπληκτική θέα στον Τάµεση, 
διασχίστε τη Γέφυρα του Λονδίνου µε κατεύθυνση το 
Shad Thames και πιάστε θέση σε ένα από τα εστι-
ατόρια του πολυχώρου Conran κατά µήκος του πο-
ταµού. Στον αριθµό 28 του ίδιου δρόµου, το Design 
Museum είναι must για τους λάτρεις του σύγχρο-
νου ντιζάιν. Στο ξενοδοχείο The Stafford Hotel (St. 
James Place, tel. 0044 207 4930111), ο executive 
σεφ Mark Budd σας προτείνει ένα λαχταριστό αυ-

θεντικό αµερικάνικο χάµπουργκερ, ενώ στο µπαρ 
του ξενοδοχείου θα πιείτε το καλύτερο µαρτίνι στην 
πόλη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους λάτρεις του οί-
νου παρουσιάζει το Vinopolis. Παράδεισος της οι-
νογνωσίας, το συγκρότηµα ξεναγεί τους επισκέ-
πτες στην ιστορία των κρασιού, µε αναφορές στις 
µεγαλύτερες οινοπαραγωγικές περιοχές του κό-
σµου. Οι οινικές περιηγήσεις κοστίζουν από 16 λί-
ρες (www.vinopolis.co.uk). Αγαπηµένος προορισµός 
για ένα after dinner ποτό, το διακοσµηµένο µε πε-
τράδια Rivoli Bar, στο ξενοδοχείο The Ritz London 
(Piccadilly 150, tel. 0044 207 493 8181).
Για την είσοδό σας σε εστιατόρια και µπαρ που επι-
βάλλουν ενδυµατολογικό κώδικα, ένα σακάκι ανά 
χείρας θα σας ανοίξει όλες τις πόρτες.
Events |  Εκδηλώσεις
As always, London welcomes us with several cultural 
surprises. Proud of the creator of the immortal 
007, Brits didn’t hesitate offering an alternative 
event to the James Bond fan club. To celebrate the 
centenary of Ian Fleming’s birth, the War Museum 
is launching the exhibition “For Your Eyes Only: Ian 
Fleming and James Bond”, giving 007’s friends a 
chance to take a close look at Goldfinger’s golf 

shoes, Fleming’s personal notes for the movie From 
Russia with Love, Daniel Craig’s blood-splattered 
shirt from Casino Royale as well as Halle Berry’s 
bikini from Die Another Day. The exhibition will 
run from April 25th 2008 until March 1st 2009. 
(Imperial War Museum, Lambeth Road, open daily 
10 am-6 pm).                                                 
Όπως πάντα το Λονδίνο µας υποδέχεται µε πολλές, 
πολιτιστικές εκπλήξεις. Περήφανοι για τον δηµιουρ-
γό του αθάνατου 007, οι Βρετανοί δεν δίστασαν να 
προσφέρουν ένα διαφορετικό θέαµα στο fun club 
του. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνων από τη γέννηση του 
Ίαν Φλέµινγκ, το Πολεµικό Μουσείο φιλοξενεί έκ-
θεση µε τίτλο: «Για τα µάτια σου µόνο: Ίαν Φλέµινγκ 
και Τζέιµς Μποντ», δίνοντας την ευκαιρία στους φί-
λους του 007 να δουν από κοντά τα παπούτσια γκολφ 
του Χρυσοδάκτυλου, τις προσωπικές σηµειώσεις του 
Φλέµινγκ για την ταινία Από τη Ρωσία µε αγάπη, τη 
µατωµένη µπλούζα του Ντάνιελ Κρεγκ στο Καζίνο 
Ρουαγιάλ, καθώς και το µπικίνι της Χάλε Μπέρι από 
το Πέθανε µια άλλη µέρα. Η έκθεση θα διαρκέσει 
από τις 25 Απριλίου 2008 ώς την 1η Μαρτίου 2009. 
(Imperial War Museum, Lambeth Road, καθηµε-
ρινά 10 π.µ.-6 µ.µ.).        

DIRECT FLIGHTS
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ
Aegean Airlines, Tel. 8011120000, 210 6261000 
www.aegeanair.com
British Airways, Tel. 8011156000,  
www.britishairways.com
EasyJet, Tel. 210 3530300, www.easyjet.com
Olympic Airlines, Tel. 8011144444, 210 9666666, 
www.olympicairlines.com

Vinopolis Savile Row

Geo F. Trumper
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OPEN THE GATES

The A380 has a wingspan 15.5 m, 
greater than a 747’s but has been 
designed to use the same gate space.
Οι πτέρυγες του Α380 είναι κατά 15,5 
m φαρδύτερες από εκείνες του 747, 
αλλά έχει σχεδιαστεί ώστε να περνά 
από τις ίδιες gates στα αεροδρόµια.

Business class

Airlines will determine their own layouts for 
business class seats
Οι αεροπορικές εταιρείες θα καθορίσουν τη 
διαµόρφωση των δικών τους θέσεων business

First class
The luxurious cabin will host full size sleeper beds, 
showers and a bar 
Η πολυτελής καµπίνα θα διαθέτει µεγάλα κρεβάτια, ντους 
και ένα µπαρ, εξαλείφοντας την αίσθηση των επιβατών 
ότι βρίσκονται µέσα σε θάλαµο

MEASURING THE Α380 
ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟ Α380 
Length | Μήκος: 73m
Width | Πλάτος: 79,8m
Height | Ύψος: 24,1m
Fuselage width | Πλάτος 
ατράκτου: 7,15m
Fuselage height | Ύψος 
ατράκτου: 8,40m

Iδού το πολυσυζητηµένο Α380, το καλύτερο 
και µεγαλύτερο διώροφο αεροπλάνο που έχει 
κατασκευαστεί. Οι ώρες στον αέρα δεν αποτε-

λούν χαµένο χρόνο, µε τον businessman να εργάζεται 
στο προσωπικό του γραφείο, τον κοµφορµιστή να 
χαλαρώνει στην καµπίνα του, τα παιδιά να παίζουν 
στην παιδική χαρά και τους φίλους του shopping να 
ψωνίζουν στην µπουτίκ µε τα επώνυµα είδη. Όλοι 
βρίσκουν τον τρόπο να απολαύσουν την πτήση. Το 
µέγεθος, που υπογράφεται από την Airbus και το 
Α380 τελικά, µετράει! 
Συγχρόνως, είναι και πιο οικολογικό, πιο ήσυχο, πιο 
έξυπνο. Το γιγάντιο project της Airbus µεταφέρει µέ-
χρι 853 επιβάτες µε διαρρύθµιση οικονοµικής θέσης, 
525 επιβάτες µε τυπική διαρρύθµιση τριών θέσεων 
και 471 επιβάτες µε ανέσεις που ποτέ πριν δεν είχε 

διανοηθεί κανείς σε αεροπορικό ταξίδι. Την τελευταία 
διαρρύθµιση, στην οποία η πρώτη θέση παραπέµπει 
σε καµπίνα σκάφους, επέλεξε η Singapore Airlines, 
που χρησιµοποιεί το Α380 από το φθινόπωρο σε κα-
θηµερινή βάση σε πτήσεις για την Αυστραλία.
Η διαφορά του Α380 έγκειται στο ότι οι κατασκευα-
στές έστρεψαν τη µατιά τους στις ανάγκες του µέλ-
λοντος: οικονοµία καυσίµου και καθαρό περιβάλλον. 
Πράγµατι, το Α380 καταναλώνει κατά 20% λιγότερα 
καύσιµα ανά επιβάτη (που µεταξύ άλλων µεταφρά-
ζεται και σε µειωµένο κόστος) και είναι πιο φιλικό 
στο περιβάλλον. Χρειάζεται µόλις 3 λίτρα ανά 100 
χλµ για κάθε επιβάτη και εκπέµπει µόλις 80 γραµµ. 
διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόµετρο και επιβάτη, 
τα µισά σε σχέση µε ένα µέσο σύγχρονο ευρωπαϊκό 
αυτοκίνητο. Το µυστικό βρίσκεται στην εκτεταµένη 

UPPER DECK | ΕΠΑΝΩ ΝΤΕΚ
Computer Rooms 
Γραφεία µε κοµπιούτερ

MAIN DECK | ΚΥΡΙΩΣ ΝΤΕΚ

Wide staircase
Πλατιά σκάλα

Entrance area  
Χώρος εισόδου

Bar ΜπαρSleeping area 
Χώρος ύπνου

LOWER DECK | ΚΑΤΩ ΝΤΕΚ
Bathrooms and
shower rooms 
Μπάνια και ντους

Larger, eco-friendlier, cleaner, quieter and 
smarter. Nothing less and nothing more than 
the much-talked-about Α380, the best double-

deck airliner ever made. Airbus’s massive airliner can 
carry up to 853 passengers in short-haul all economy-
class configuration; 525 passengers in long-haul 
standard three-class configuration or 471 passengers 
enjoying a comfort never before conceived of for a 
plane journey. The latter seating arrangement, where 
first class is reminiscent of a boat cabin, was the one 
selected by Singapore Airlines, the first company to 
use the Α380 on a daily basis having done so since last 
autumn for flights to Australia. 
At the end of January 2008, thanks to its multiple 
security systems, the Α380 had already displayed a 
unique safety record. The production plan and the 

delivery of the aircraft to clients is two years behind 
the original schedule due to the incompatibility of 
electronic software used by French and German 
manufacturers that led to huge problems with the 
aircraft’s 480 kilometres of cabling. Nevertheless, all 
these difficulties seem to have been surmounted. 
The difference between the Α380 and previous 
large or larger aircraft lies in the manufacturers’ 
concern for future needs: fuel economy and a cleaner 
environment. In fact, the Α380 consumes 20% less fuel 
per passenger making it more environmentally-friendly 
and cost-effective than other contemporary aircraft. 
It consumes only 3 litres per 100 km. per passenger 
and produces 80 gr. of carbon dioxide per kilometre 
and passenger, which is half the amount of an average 
modern European car. The “secret” for this lies in the 

Το Α380 είναι 
το µεγαλύτερο 
διώροφο αεροπλάνο 
όλων των εποχών[

Αt the rear |  Στην ουρά

Evacuation regulations dictated wide staircases and 
spacious surrounding areas
Κανονισµοί ασφαλούς εκκένωσης  υπαγόρευσαν 
ευρυχωρία στις σκάλες και τους γύρω χώρους

Εconomy class
In an all-economy-class configuration, the A380 can 
carry up to 853 passengers
Με διαρρύθµιση αποκλειστικά οικονοµικών θέσεων, 
το Α380 µπορεί να µεταφέρει έως και 853 επιβάτες

Inside the A380 | Mέσα στο Α380
The plane that revolutionized aircraft design

Το αεροπλάνο που έφερε επανάσταση 
στο σχεδιασµό αεροσκαφών

Apr-Jun | 08 Business  Aircraft design 

Extra luggage space 
Επιπλέον χώρος 
για αποσκευές

Ten seats per row 
in economy class 
Δέκα καθίσµατα ανά σειρά 
στην οικονοµική θέση

Staircase  Σκάλα

Entrance area 
Χώρος εισόδου

Staircase  Σκάλα

Six seats per row 
in business class 
Έξι καθίσµατα ανά σειρά 
στην business class

Cabins are roomier thanks to the ovoid 
instead of circular fuselage cross-section
Οι καµπίνες είναι πιο ευρύχωρες χάρη στο 
ωοειδές αντί στρογγυλό σχήµα της ατράκτου

AIRBUS A380
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χρήση προηγµένων συνθετικών υλικών κατασκευής 
που κράτησαν το βάρος σε χαµηλά επίπεδα, στην 
υπερσύγχρονη αεροδυναµική, στους πολλούς επι-
βάτες που µοιράζονται τη συνολική κατανάλωση 
και στους εξαιρετικούς νέους κινητήρες της Rolls 
Royce που, επιπλέον, παράγουν τον µισό θόρυβο 
σε σχέση µε άλλους κινητήρες τζετ.
Περισσότερη άνεση, εξασφαλίζει επίσης ο διαθέσι-
µος χώρος και το σύστηµα συµπίεσης της καµπίνας 
που εξασφαλίζει περιβάλλον ισοδύναµο µε πτήση 
σε χαµηλότερο υψόµετρο.Το Airbus A380 µοιάζει να 
είναι από κάθε άποψη προσαρµοσµένο στις ανάγκες 
των µακρινών ταξιδιών του 21ου αιώνα. Άλλωστε, µε 
αυτονοµία 15.000 χλµ, καλύπτει µε ευκολία γραµµές 
όπως Σιγκαπούρη-Λονδίνο, Σίδνεϊ-Λος Άντζελες, 
Παρίσι-Τόκιο και πολλούς ακόµα µακρινούς προ-
ορισµούς. Συνολικά υπάρχουν παραγγελίες από 15 
αεροπορικές εταιρείες για 192 Α380, τα πιο πολλά 
από Emirates, Qantas, Singapore Airlines, Lufthansa, 
Air France και British Airways. Η Airbus ανακοίνωσε 
πως το επόµενο βήµα θα είναι µια µεγαλύτερη έκ-
δοση του Α380, µε δυνατότητα µεταφοράς 900 επι-
βατών, ενώ ως το 2011 θα το φιλοξενούν 70 αερο-
δρόµια σε όλον τον κόσµο. Ελπίζουµε να το δούµε 
σύντοµα να προσγειώνεται και στο “Ελευθέριος Βε-
νιζέλος”, που διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για 
την εξυπηρέτησή του. 

abundant use of advanced composite materials that 
has kept the weight down (although some insist that 
it weighs 4 tons more than initially predicted), in the 
use of ultra-modern aerodynamics, in accommodating 
a large number of passengers who “share” the overall 
consumption and in utilising the exceptional new 
engines manufactured by Rolls Royce, which, on top 
of everything else, produce half the noise compared 
to other jet engines. 
Less noise adds to the comfort of the large cabin space, 
which is further enhanced by a cabin pressurisation 
system that ensures an environment equal to that of 
a flight at a lower altitude. All those travelling long-
distance know how important all this is.
The Airbus A380 seems to be geared towards the 
long-distance journeys of the 21st century. Its range 
of 15,000 km. allows it to easily cover routes such as 
Singapore-London, Sydney–Los Angeles, Paris–Tokyo 
and many other remote destinations. 
In total, 192 A380s have been ordered by 15 airline 
companies -most of them by Emirates, Qantas, 
Singapore Airlines, Lufthansa, Air France and British 
Airways. Airbus announced the next step: an extended 
version of the Α380, with the capacity to transfer 900 
passengers and accommodation for it in 70 airports all 
over the world by 2011. The El. Venizelos Airport could 
be among them, as it is ready to welcome it. 

A380 is geared 
towards the long-
distance journeys of 
the 21st century[

Whether you’re opting for 
a cabin, a suite or an office 
at 33,000 feet, the A380 
delivers
Είτε αναζητάτε µια άνετη 
καµπίνα, είτε γραφείο στα 
33.000 πόδια, το Α380 έχει 
την απάντηση

Apr-Jun | 08 Business  Aircraft design 
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C
heck in at BKK, using the private porter service who takes your 
luggage and guides you to the dedicated check-in area. Fast and 
dedicated fast track immigration on departure is a huge advantage. 
Classic Thai welcome on arrival - very airy lounge with more private 

areas leading off and very comfortable seating.  A full dining area offering a wide 
choice of freshly prepared food and an excellent bar: The club sandwich is as 
good as it gets.  Staff will escort you to the SPA for a complimentary massage 
- well worth doing to ease jet lag. There are showers and private cabins with 
sleeper seats for longer stopovers. 
The flight was on time, but but you have to allow for up to 20 minutes to reach 
your boarding gate.  30 minutes before departure we had all boarded the aircraft.   
The cabin is very relaxing and spacious with only 30 seats of Royal Silk.  A very 
comfortable seat, definitely one of the widest in the market. Though it’s only “lie 
flat” instead of a flat bed, it’s one of the best. It’s been a long time since I’ve been able 
to sleep so well on an aircraft.  According to me, rows 12-15 were the best.
The service is tremendous with great food, especially the Thai flavoursome 
specials. The crew is very attentive and friendly. The branded amenity kits are a 
nice touch.  Very good in-flight entertainment with big screens and video on-
demand. Hats off to THAI. 

Σ
την Μπανγκόκ ο προσωπικός αχθοφόρος παίρνει τις αποσκευ-
ές και σε οδηγεί στον χώρο του check-in. Οι γρήγορες διαδικασί-
ες ειδικά στην αναχώρηση είναι πραγµατικά µεγάλο πλεονέκτη-
µα. Κλασικό το καλωσόρισµα της Thai, στο ευάερο lounge µε τους 

ιδιωτικούς χώρους και τα άνετα καθίσµατα. Φρεσκοµαγειρεµένο φαγητό και 
άψογο µπαρ: δεν έχω φάει καλύτερο κλαµπ σάντουιτς! Το προσωπικό σε συ-
νοδεύει ώς το SPA για ένα χαλαρωτικό µασάζ, ό,τι πρέπει για να ανακουφι-
στείς από το jet lag. Υπάρχουν µάλιστα χώροι για ντους και ιδιωτικές καµπί-
νες µε καθίσµατα για ύπνο, αν η αναµονή είναι µεγάλη.
Η πτήση ήταν στην ώρα της, όµως, αναλόγως µε την πύλη από την οποία 
πρέπει να επιβιβαστείς, µπορεί να χρειαστεί να περπατήσεις µέχρι και 20 λε-
πτά. Μισή ώρα πριν από την αναχώρηση επιβιβαστήκαµε όλοι. Η καµπίνα εί-
ναι χαλαρωτική και ευρύχωρη µε µόλις 30 καθίσµατα Royal Silk. Πολύ άνε-
το κάθισµα, σίγουρα ένα από τα πιο ευρύχωρα της αγοράς. Παρόλο που δεν 
είναι τόσο επίπεδο όσο ένα κρεβάτι, είχα πολύ καιρό να κοιµηθώ τόσο καλά 
σε αεροσκάφος. Κατά τη γνώµη µου, οι σειρές 12-15 είναι οι καλύτερες. Όσο 
για την εξυπηρέτηση, είναι άψογη, το φαγητό καταπληκτικό, ιδιαίτερα οι ταϊ-
λανδέζικες σπεσιαλιτέ. Το προσωπικό είναι πολύ περιποιητικό και φιλικό. Τα 
επώνυµα amenities επίσης είναι µια ενδιαφέρουσα πινελιά. Μεγάλες οθόνες 
και ταινίες on demand, τέλος, εξασφαλίζουν την ψυχαγωγία στη διάρκεια της 
πτήσης. Υπόκλιση στην THAI.    

The cabin is very relaxing 
and spacious with only 30 seats 
of Royal Silk

Bangkok-Athens 
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R
epresenting the globally renowned brand name of 
Folli Follie, the Managing Director, George Koutso-
lioutsos’ vision transcends Greece’s borders. In 1982, 

Dimitris Koutsolioutsos and his wife, opened the first Folli- 
Follie shop in the centre of Athens. A decade later, their son 
George joins the company and Folli Follie begins to show its 
multinational character by penetrating the Japanese mar-
ket in 1995, getting listed on the Athens Stock Exchange in 
1997 and gradually buying out 52.28% of Greek Duty Free 
Shops. Through them, it acquires the British jewellery chain 
Links of London in 2006 and launches the children’s cloth-
ing range Folli Follie Baby in China after forming a con-
sortium with Lapin House. In 2007, it buys out ELMEC Sport, 
again through its Duty Free Shops and the company has re-
cently expanded into Russia, opening a store in the “Gum”, 
the country’s most famous shopping mall. Expansion into the 
USA is imminent too. With more than 350 outlets in 25 coun-
tries its modern jewelry and abundant collections of watches 
and accessories have become contemporary icons. As a top-
ranking retail corporation in 2007, the company was present-
ed with the Greek “Retailer of the Year 2007” award. E.M.

A
ντιπροσωπεύοντας ένα brand name παγκόσµιας ακτι-
νοβολίας, ο διευθύνων σύµβουλος της Folli Follie, 
Τζώρτζης Κουτσολιούτσος «οραµατίζεται έναν παγκό-

σµιο χάρτη και όχι µόνο τον χάρτη της Ελλάδος».
Tο 1982, ο Δηµήτρης Κουτσολιούτσος µε τη σύζυγό του άνοι-
ξαν το πρώτο κατάστηµα Folli Follie στο κέντρο της Αθήνας. 
Μια δεκαετία αργότερα, η είσοδος στην επιχείρηση του γιου 
τους, Τζώρτζη, σηµατοδότησε την επέκταση της επωνυµίας 
σε πολυεθνικό επίπεδο. Η Folli Follie διεισδύει το 1995 στην 
αγορά της Ιαπωνίας, εισχωρεί το 1997 στο ΧΑΑ, προχωρά 
σταδιακά στην εξαγορά του 52,28% των Καταστηµάτων Αφο-
ρολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), εξαγοράζει µέσω των ΚΑΕ τη βρε-
τανική αλυσίδα κοσµηµάτων Links of London το 2006 και τον 
ίδιο χρόνο λανσάρει τα παιδικά ρούχα Folli Follie Baby στην 
Κίνα ύστερα από κοινοπραξία µε τη Lapin House. Το 2007 
εξαγοράζει την ELMEC Sport µέσω των ΚΑΕ και πρόσφατα 
άνοιξε κατάστηµα στο πιο γνωστό εµπορικό κέντρο της Ρωσί-
ας, το Gum, ενώ στα επόµενα βήµατα εντάσσεται και η Αµε-
ρική. Με περισσότερα από 350 σηµεία πώλησης σε 25 χώρες 
ανά τον κόσµο, τα µοντέρνα κοσµήµατα και η πλούσια συλλο-
γή ρολογιών και αξεσουάρ της Folli Follie έγιναν εµβληµατι-
κά σύµβολα της εποχής. Ως κορυφαία επιχείρηση στον χώ-
ρο της λιανικής πώλησης, η εταιρεία διακρίθηκε το 2007 για 
τις επιδόσεις της στην Ελλάδα µε το βραβείο Retailer of the 
Year 2007.     

Fast forward
George Koutsolioutsos has lifted Folli Follie to new heights and keeps going.
O Τζώρτζης Κουτσολιούτσος απογείωσε τη Folli Follie στα ύψη και συνεχίζει. 
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Thumbs up | Φορητός κόσµος
Four laptops come to make the business traveller’s life easier.
Τέσσερα laptops έρχονται να διευκολύνουν τη ζωή του business traveller.

MacBook Air
€1,788, MULTIRAMA

Suitable for:  Those who love gadgets and are looking 
for the latest trend in portability.   
Plus: Despite its small size it comes with a full-sized 
keyboard, a 13,3” LED-backlit widescreen and a 5-hour 
battery.  Built-in camera and micro-DVI. However, it 
doesn’t come with a CD/DVD drive.
Για ποιους: Για τους λάτρεις των gadgets που ψάχνουν 
την τελευταία λέξη της φορητότητας.
Plus: Παρά το µικρό µέγεθός του, διαθέτει full-sized 
πληκτρολόγιο, οθόνη 13,3 ιντσών widescreen µε LED-
backlit και µπαταρία διάρκειας 5 ωρών, ενσωµατωµένη 
κάµερα, touchpad µε δυνατότητα multitouch, micro-
DVI. Του λείπει όµως το CD/DVD drive.

Toshiba Satellite A200-1VN
€899, GERMANOS, Airport Shopping Centre
€ 899, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Εµπορικό Κέντρο Αεροδροµίου

Suitable for: Users who are looking for ultimate 
portability without sacrificing high performance 
and entertainment possibilities. 
Plus: Its built-in microphones for Voice over IP, the 
1.3 Megapixels video camera and the Dual Mode Pad. 
Its new modern working environment provided by 
Windows Vista Home Premium.
Για ποιους: Για εκείνους οι οποίοι ζητούν από τον 
υπολογιστή τους απόλυτη φορητότητα χωρίς ωστό-
σο να θυσιάζονται οι υψηλές επιδόσεις αλλά και οι 
δυνατότητες διασκέδασης, χάρη στον διπλοπύρηνο 
επεξεργαστή Intel Core 2 Duo, 
Plus: Tα ενσωµατωµένα µικρόφωνα για voice over 
IP, η βιντεοκάµερα 1,3 megapixels και το Dual Mode 
Pad, το µοντέρνο περιβάλλον εργασίας Windows 
Vista Home Premium. 

BILL GATES, Microsoft
PRESIDENT & FOUNDER | ΠΡOΕΔΡΟΣ & ΙΔΡΥΤHΣ 

“In the future, computers shall have the sense of vision 

and will understand the user’s needs. All commands 

will be given through a simple hand movement.”

«Στο µέλλον οι υπολογιστές θα έχουν όραση και 

θα καταλαβαίνουν τους χρήστες. Κάθε εντολή θα 

δίνεται µε µια απλή κίνηση του χεριού».

Sony VAIO VGN FZ-31M
€1,349, MEGA KOTSOVOLOS AIA Retail Park
€ 1,349, MEGA KOTSOVOLOS Εµπορικό Πάρκο ΔΑΑ

Suitable for: With an Intel Core 2 Duo processor 
and 2048MB memory, the VAIO FZ-31M becomes  
 a tool for complex tasks.
Plus: Its NVIDIA graphics card. Its Blu-ray disk drive that 
allows you to watch new releases in high-definition. 
Για ποιους: Με επεξεργαστή Intel Core 2 Duo και µνή-
µη 2048MB, ο VAIO FZ-31M γίνεται εργαλείο για βα-
ριές δουλειές. Επίσης διαθέτει Windows Vista Home 
Premium, µε το εντυπωσιακό interface aero.
Plus: Η ύπαρξη κάρτας γραφικών NVIDIA. Η µονά-
δα δίσκου blu-ray. Η έξοδος HDMI για να συνδέσετε 
τον υπολογιστή σας µε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας 
(HDTV) ή άλλη συσκευή high definition.

Panasonic Toughbook CF-19
Από €3.500 (κατόπιν ειδικής παραγγελίας)

Suitable for: Users who pay attention to the 
combination of small size and versatility for tough 
conditions of use and frequent travelling. 
Plus: The monitor ensuring excellent image at 
all lighting conditions, the tough case, the Intel® 
Centrino® Duo Mobile Technology processor and 
the integraed WLAN.
Για ποιους: Για χρήστες που δίνουν µεγάλη ση-
µασία στο µικρό µέγεθος ενός laptop αλλά και 
στην αντοχή σε σκληρές συνθήκες χρήσης και 
συχνά ταξίδια.
Plus: Η οθόνη που εξασφαλίζει άψογη εικόνα σε 
όλες τις συνθήκες φωτισµού, το ανθεκτικό πε-
ρίβληµα, ο επεξεργαστής Intel® Centrino® Duo 
Mobile Technology και ο ενσωµατωµένος ποµπο-
δέκτης WLAN.
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Most of you have surely at some point trailed 
to a travel agent’s to pick up your ticket. 
Some of you have waited for the courier 

company to deliver that magic piece of paper. In 
both cases the procedure had been time-consuming 
and necessitated some toing-and-froing. However, 
today, e-travel is fast taking over, making travellers’ 
lives easier. Thanks to e-booking travellers can look 
for and buy the ticket they wish, compare prices, as 
well as flight schedules from the comfort of their 
own home or office, by using a computer. 
Moreover, it is a cost effective solution considering 
that, in many cases, the travel agency’s commission 
does not apply.  It is worth mentioning too that many 
arilines offer their discounts via Internet. E-travel 
is almost ten years old and ΙΑΤΑ’s prediction, that 
almost all airline companies would take advantage 
of e-ticketing, is already coming true. 
In the context of the AIA’s continued efforts to 
remain ahead of the evolutions and facilitate both the 
airlines and its passengers, it has installed designated 
kiosks CUSS (Common Use Self Service), which are 
located at the Departure Level and allow passengers 
to electronically check in. At the moment, the service 
is offered by Aegean Airlines, KLM, Iberia and Air 
France -more airlines are expected to join them soon. 
In addition to the CUSS, the Athens International 
Airport will soon offer more conveniences, such 
as the possibility for passengers to e-book and e-
check in with the airlines which offer the particular 
services. 

Click and fly

Οι περισσότεροι έχετε διανύσει τη διαδροµή 
ταξιδιωτικό γραφείο-σπίτι προκειµένου να 
παραλάβετε το εισιτήριό σας. Διαδικασία 

που απαιτούσε χρόνο και µετακινήσεις. Σήµερα ο επι-
βάτης µε το e-booking µπορεί µέσω του υπολογιστή 
του να αγοράσει το εισιτήριο που επιθυµεί, συγκρί-
νοντας ταυτόχρονα τις τιµές, καθώς και τις εναλλα-
κτικές ώρες πτήσεων. Είναι, επίσης, µια οικονοµική 
µέθοδος αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν επιβαρύ-
νεται µε την προµήθεια του ταξιδιωτικού γραφείου. 
Σηµειωτέον δε, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αερο-
πορικές εταιρείες παρέχουν τους πλέον εκπτωτικούς 
ναύλους µέσω του Internet. Το e-travel µετράει περί-
που µια δεκαετία ζωής και σήµερα η πρόβλεψη της 
ΙΑΤΑ, ότι σχεδόν όλες οι αεροπορικές εταιρείες θα 
αξιοποιήσουν το e-ticketing, επαληθεύεται. Ο ΔΑΑ 
θέλοντας να είναι κοντά στις εξελίξεις και στα ζητού-
µενα, τόσο των αεροπορικών εταιρειών όσο και των 
επιβατών, εγκατέστησε στο Επίπεδο των Αναχωρή-
σεων δώδεκα µηχανήµατα CUSS, που δίνουν την δυ-
νατότητα στους επιβάτες να κάνουν µόνοι τους ηλε-
κτρονικά check-in. Την υπηρεσία προσφέρουν µέχρι 
στιγµής η Aegean Airlines, η KLM, η Iberia και η Air 
France, στις οποίες αναµένεται να προστεθούν σύ-
ντοµα και άλλες εταιρείες. Πέραν των CUSS, ο Διε-
θνής Αερολιµένας Αθηνών θα υλοποιήσει και µια σει-
ρά άλλων διευκολύνσεων, µε πρώτη τη δυνατότητα 
µέσω της ιστοσελίδας του www.aia.gr  να µπορούν οι 
επιβάτες να κάνουν e-booking και e-check in µε τις 
αεροπορικές εταιρείες που προσφέρουν τις συγκε-
κριµένες υπηρεσίες.       

e-travel is fast taking 
over, making travellers’ 
lives easier
Τα e-services µπαίνουν 
στη ζωή των ταξιδιωτών 
και την κάνουν πιο 
εύκολη[

Ε-services promise simpler procedures and a better 
travelling experience.

A robust market 
At present, a total of 31  airline companies flying in 
Greece, amongst them the Olympic Airlines and 
Aegean Airlines, offer integrated e-services. In 
Greece, despite the fact that the e-services have 
only been introduced less than three years ago, e-
booking accounted for 17% of all bookings during last 
year. Meanwhile. 4% of the passengers departing 
from the Athens International Airport opted for the 
e-check in. The momentum that has been building 
up in the domain of e-services allows the airlines to 
set ambitious goals for the future. Thus, in the next 
five years they expect that 49% of ticket sales will be 
done through e-booking, A respective increase is 
forecasted for e-check in too, which will be used by 
36% of the passengers. Thinks will get even easier in 
the future. This is the mobile check in, which means 
that passengers will be able to check simply by using 
their mobile phone. This service is expected to be 
offered by more than 20 companies in the next two 
years. So, the only thing left to do is for passengers 
to fasten their their seat-belts and enjoy the trip!

Μια δυναµική αγορά
Αυτή τη στιγµή συνολικά 31 από τις αεροπορικές εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, ανάµεσά 
τους και οι Oλυµπιακές Αερογραµµές και η Aegean 
Airlines, προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες e-
services. Παρ’ ότι στην Ελλάδα οι παραπάνω υπηρε-
σίες µετρούν µόλις δυόµισι χρόνια ζωής, ήδη το 17% 
των αεροπορικών εισιτηρίων που διατέθηκαν το 2007 
έγινε µέσω e-booking. Παράλληλα, το 4% των επιβα-
τών που πέταξαν από τον Διεθνή Αερολιµένα Αθη-
νών προτίµησε το e-check in. Η δυναµική που έχει 
διαµορφωθεί στις e-services επιτρέπει στις αεροπο-
ρικές εταιρείες να θέτουν φιλόδοξους στόχους για 
το µέλλον. Έτσι, στην επόµενη πενταετία αναµένουν 
ότι το 49% των πωλήσεων εισιτηρίων θα πραγµατο-
ποιείται µέσω e-booking. Ανάλογη αύξηση προβλέ-
πεται και για το e-chek in το οποίο θα χρησιµοποιεί 
το 36% των επιβατών. Ακόµα πιο απλά θα γίνουν τα 
πράγµατα µε το επόµενο βήµα. Πρόκειται για το λε-
γόµενο mobile check in, δηλαδή check in µέσω κι-
νητού τηλεφώνου, το οποίο θα προσφέρεται από 20 
και πλέον εταιρείες τα επόµενα δύο χρόνια. Το µόνο 
που µένει στους επιβάτες είναι να δέσουν τις ζώνες 
τους και να απολαύσουν το ταξίδι.    

Τα e-services προσφέρουν στους ταξιδιώτες καλύτερη 
εξυπηρέτηση, απλούστερες διαδικασίες, άνετο ταξίδι. 
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When the inaccessible becomes 
accessible; when necessity becomes 
a need: this is the motto of the 

helicopter chartering service offered by Olympic 
Aviation since 1971, accurately describing the 
mission of this exceptional service.
A total of four helicopters are available for 
chartering to cover urgent or particular needs 
such as: air coverage of events, air-photography, 
access to inaccessible areas, VIP transport as well 
as tourist tours. Depending on the helicopter 
type, the number of passengers can range from 
4 to 6 and take-off can be immediate, even 
within an hour from booking, provided that 
an aircraft is available. The many advantages of 
helicopter transport include the ability to land 
on areas other than airports and the capability 
of flying in more adverse weather conditions 
than airplanes. The cost per charter flight hour 
ranges between €1,310-1,540 during the winter 
season and €1,380-1,630 during the summer 
season, depending on the helicopter type. The 
service’s headquarters are at the El. Venizelos 
Airport and charter flights can cover both Greece 
and neighboring countries (Albania, Cyprus, 
Bulgaria, Turkey, FYROM).
 
Info: Tel. 210 3565200, 3565202-3,
fax 210 3565201, e-mail: charter@olav.gr

Οταν το απρόσιτο γίνεται προσιτό, όταν το 
αναγκαίο είναι και επείγον»: το µότο της 
υπηρεσίας ναυλώσεων ελικοπτέρων της 

Ολυµπιακής Αεροπλοΐας εκφράζει επακριβώς τον 
σκοπό για τον οποίον η εταιρεία δηµιούργησε πριν 
από 37 χρόνια αυτό το ξεχωριστό σέρβις. Συνολι-
κά, τέσσερα ελικόπτερα βρίσκονται στη διάθεση 
των επιβατών προς ναύλωση για την εξυπηρέτη-
ση έκτακτων ή ειδικών αναγκών, όπως αεροπορι-
κή κάλυψη γεγονότων, αεροφωτογραφήσεις, πρό-
σβαση σε δύσβατες περιοχές, µεταφορά VIP αλλά 
και τουριστικές ξεναγήσεις. Ανάλογα µε τον τύπο 
του ελικοπτέρου, ο αριθµός των επιβατών κυµαί-
νεται από 4 έως 6 και η απογείωση µπορεί να γίνει 
αµέσως, ακόµα και µία ώρα µετά την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος, εφόσον βεβαίως υπάρχει δια-
θεσιµότητα. Τα πλεονεκτήµατα της µεταφοράς µε 
ελικόπτερο είναι η δυνατότητα να προσγειώνονται 
και σε χώρους εκτός αεροδροµίων, καθώς και το ότι 
οι καιρικές συνθήκες αποτελούν σε µικρότερο βαθ-
µό ανασταλτικό παράγοντα σε σχέση µε τα αερο-
πλάνα. Το κόστος ανά ώρα πτήσης είναι € 1.310- 
1.540 κατά τη χειµερινή περίοδο και € 1.380-1.630 
τη θερινή περίοδο, ανάλογα µε τον τύπο ελικοπτέ-
ρου. Η έδρα της υπηρεσίας βρίσκεται στο αεροδρό-
µιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και, εκτός από την ελ-
ληνική επικράτεια, πτήσεις πραγµατοποιούνται και 
σε γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία, η Κύπρος, η 
Βουλγαρία, η Τουρκία, η ΠΓΔΜ. 

Fly high
An advanced air-service offered by Οlympic Aviation 
takes you off at any time. 
Μια προηγµένη εναέρια υπηρεσία της Ολυµπιακής 
Αεροπλοΐας σας απογειώνει στη στιγµή.

HELICOPTER CHARTERING | ΝΑΥΛΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

Apr-Jun | 08 Business Αirline services

Helicopters can land on any open area and fly 
in more adverse weather conditions than airplanes
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Great 
Performances

11 awards for sky -high 
performances
11 βραβεία για επιδόσεις  
που αγγίζουν τα ύψη[

The AIA awards, celebrating a great 
performance by the airlines of the year.
Τα βραβεία του ΔΑΑ ή αλλιώς µια σπουδαία 
παράσταση µε πρωταγωνιστές τις αεροπορικές 
εταιρείες της χρονιάς.

R
IPE WITH SUCCESS was the year 2007 for the Athens International 
Airport (AIA). Breaking for the first time ever the barrier of 
200,000 flights, «Eleftherios Venizelos» recorded a 10% increase 
in passenger traffic, almost double the percentage of other major 
European airports. It is evident that when many dance to the 

same tune great things can be achieved. 
Recognising that ‘it takes two to tango’, the AIA has honoured the airlines 
that achieved the best performance of the year, reflected in their increased 
passenger traffic percentages.  
As part of the eighth annual Airlines’ Marketing Workshop, the AIA staged 
the impressive award ceremony. At the International Convention Centre of 
the Megaron Athens Concert Hall on 8 February, the AIA guests enjoyed 
spectacular dance performances and a dazzling show, whilst applauding the 
winners of the eleven categories. 

M 
ΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ήταν το 2007 για τον Διεθνή Αε-
ρολιµένα Αθηνών (ΔΑΑ). Αφού έσπασε για πρώτη φορά το φράγ-
µα των 200.000 πτήσεων, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρουσία-

σε αύξηση επιβατικής κίνησης που άγγιξε το 10%, τη στιγµή που ο µέσος 
όρος των µεγάλων ευρωπαϊκών αεροδροµίων ήταν περίπου ο µισός. Είναι 
φανερό, ότι όταν µε το ρυθµό συντονίζονται πολλοί, τα βήµατα συνδυάζο-
νται σε έναν χορό, που απογειώνει. Αναγνωρίζοντας πως «it takes two to 
tango», ο ΔΑΑ απέδωσε εύσηµα στους αεροµεταφορείς που πέτυχαν τις 
καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς, σηµειώνοντας αυξηµένα ποσοστά επι-
βατικής κίνησης. 
Στο πλαίσιο του όγδοου ετήσιου συνεδρίου Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εται-
ρειών που έχει γίνει θεσµός πια, ο ΔΑΑ σκηνοθέτησε την λαµπρή εκδήλω-
ση της απονοµής. Στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών στις 8 Φεβρουαρίου, οι προσκεκληµένοι του ΔΑΑ απόλαυσαν θεα-
µατικά χορευτικά και ένα λαµπερό show, ενώ χάρισαν θερµό χειροκρότηµα 
στους διακριθέντες των έντεκα συνολικά κατηγοριών.  

SkyEurope, as the best performing 
new airline at AIA, since it recorded 
the highest passenger traffic 
(58,428 passengers) amongst all 
the new companies that launched 
scheduled operations at AIA in 
2006. 
easyJet, as the fastest growing 
amongst the top ten airlines in 
terms of passenger traffic in 2007, 
recording an increase of 34.9%!
Uzbekistan Airways, as the 
fastest growing airline in «thin 
routes» (low passenger traffic 
routes) irrespective of destination, 
recording an increase of 34.2%. 
Germanwings, as the fastest 
growing airline for Western 
European routes, recording an 
increase of 47.8%.
Aeroflot - Russian Airlines, as the 
fastest growing airline for Eastern 

European routes, recording an 
increase of 28.5%.
Thai Airways, as the fastest 
growing airline for Asian routes, 
recording an increase of 12%.
Egypt Air, as the fastest growing 
airline for African routes, recording 
an increase of 9.8%. 
Qatar Airways, as the fastest 
growing airline for Middle Eastern 
routes, recording an increase of 
44.5%.
Olympic Airways, as the fastest 
growing airline for American 
routes, achieving an increase of 4%.
Aegean Airlines, as the fastest 
growing airline for domestic flights, 
with an increase of 10.6%, also 
secured the title for the airline 
recording the highest passenger 
volume increase at the Eleftherios 
Venizelos airport!

SkyEurope ως η ταχύτερα αναπτυσ-
σόµενη νέα εταιρεία στον Αερολιµένα 
Αθηνών, καθώς κατέγραψε την υψη-
λότερη επιβατική κίνηση (58.428 επι-
βάτες) µεταξύ των νέων εταιρειών που 
ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στο 
ΔΑΑ το 2006. 
easyJet ως η ταχύτερα αναπτυσ-
σόµενη εταιρεία ανάµεσα στις 10 
µε την υψηλότερη επιβατική κίνη-
ση για το 2007, µε αύξηση της τά-
ξης του 34,9%!
Uzbekistan Airways ως η ταχύτερα 
αναπτυσσόµενη εταιρεία σε δροµο-
λόγιο χαµηλής επιβατικής κίνησης 
(thin routes) ανεξαρτήτως γεωγρα-
φικής περιοχής, καθώς η εταιρεία 
σηµείωσε αύξηση 34,2%. 
Germanwings, ως η ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενη εταιρεία στην αγορά της 
Δυτικής Ευρώπης, µε αύξηση 47,8%
Aeroflot – Russian Airlines ως η τα-

χύτερα αναπτυσσόµενη εταιρεία στην 
αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, µε 
αύξηση 28,5%
Thai Airways ως η ταχύτερα αναπτυσ-
σόµενη εταιρεία στην αγορά της Ασί-
ας, µε αύξηση 12%
Egypt Air ως η ταχύτερα αναπτυσσό-
µενη εταιρεία στην αγορά της Αφρι-
κής, µε αύξηση 9,8%
Qatar Airways ως η ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενη εταιρεία στην αγορά της 
Μέσης Ανατολής, µε αύξηση 44,5%
Ολυµπιακές Αερογραµµές ως η τα-
χύτερα αναπτυσσόµενη εταιρεία στην 
αγορά της Αµερικής, µε αύξηση 4%
Aegean Airlines ως η ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενη εταιρεία στην ελληνική 
αγορά, µε αύξηση 10,6%, που επιπλέον 
εξασφάλισε και τον τίτλο της εταιρεί-
ας µε τη µεγαλύτερη αύξηση αριθµού 
επιβατών στο αεροδρόµιο Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος!

ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΕΙ ΣΤΟΥΣ...AND THE WINNERS ARE...

Best of Athens City WalksApr-Jun | 08 
AIRLINE AWARDS 2007 | ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2007

Business Events
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Green Skies
ΑΙΑ’s environmental credentials by the numbers.
Οι αριθµοί αντανακλούν την ευαισθησία του ΔΑΑ σε θέµατα περιβάλλοντος.

A
thens International Airport’s vision of 
minimizing its effect on climate change is 
being put into practice by the undertaking 
of continuous initiatives. 

These initiatives concentrate on the reduction 
in fuel and energy consumption, the increase in 
recycling, the adoption of Renewable Sources 
of Energy as well as on the comprehensive and 
continuous awareness raising of airport employees 
on these issues. 

 3
30

0M
W

h

Lighting energy savings 

achieved by AIA annualy 

since 2003, through its 

voluntary participation in the 

EC GreenLight programme.

H ετήσια εξοικονόµηση 

ενέργειας για φωτισµό που 

επιτυγχάνει ο ΔΑΑ από το 

2003, µε την εθελοντική 

συµµετοχή του στο 

ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

GreenLight.

 GreenLight 
AIA WAS THE FIRST IN GREECE TO RECEIVE  THE EU COMMISSION GREENLIGHT AWARD  Ο ΔΑΑ 

ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕIO THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

of AIA’s total electricity 
demands is projected 
to be covered by the 

envisaged development of an 8ΜW 
photovoltaic power plant.
30% των συνολικών απαιτήσεων του ΔΑΑ σε 
ηλεκτρική ενέργεια εκτιµάται ότι θα καλύ-
πτει η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 
8ΜW που σχεδιάζει το αεροδρόµιο. 

30% 

AIA’s plans for 2008 include additional 
planting of more than 12.5 acres. 
Tα σχέδια του ΔΑΑ για το 2008 
περιλαµβάνουν φύτευση 50 επιπλέον 
στρεµµάτων πρασίνου.

Apr-Jun | 08 Business Environment

M ε όραµα την µικρότερη δυνατή συµµε-
τοχή στην κλιµατική αλλαγή, ο Διεθνής 
Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος» (ΔΑΑ) αναλαµβάνει συνεχείς δράσεις. 
Αυτές επικεντρώνονται στη µείωση της κατανά-
λωσης καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας, στην 
αύξηση της ανακύκλωσης, στην υιοθέτηση Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στη συ-
νεχή ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργα-
ζόµενων στο αεροδρόµιο. 

REDUCTION IN CO
2
 EMMISIONS, 

FOLLOWING AIA’S INITIATIVES 

FOR ENERGY CONSERVATION IN 

ITS BUILDINGS (HEATING, AIR-

CONDITIONING ETC) AFTER ITS  

PARTICIPATION IN THE NEW EU- 

ROPEAN PROGRAMME, GREEN-

BUILDING IN 2006.

H ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO
2
 ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΑΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟ-

ΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΟ-

ΒΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΤΟΥ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ), ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑ GREENBUILDING, ΤΟ 2006. 35
50

 t.
 C

O
2

The percentage of waste recycled annually at 
AIA, has risen from 14% in 2006 to 34% in 2007, 
while the target for 2008 is set at 40%
Το ποσοστό των απορριµάτων του ΔΑΑ που 
ανακυκλώνονται ετησίως, από 14% που ήταν 
το 2006 έφτασε το 34% το 2007, ενώ για το 
2008 ο στόχος είναι να φτάσει το 40%.

2008

2007

2006
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Apr-Jun | 08Material world 
TRAVEL ESSENTIALS | ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

1. Bridge, leather 
wardrobe case  | δερµάτινη 
γκαρνταρόµπα, 
€1,200, BAG STORIES*
2. Bric’s weekend bag, €240, 
BAG STORIES*
3. Delsey Charisma, €399, 
BAG STORIES*
4. Samsonite, €675, ATTICA
5. Louis Vouitton, €3,850

5

Case Study
For short breaks or long trips.

Για γρήγορες αποδράσεις ή ταξίδια διαρκείας.
Styl ing :  Manthos  Del lato las ,  Photos :  Studio  S iarapis

1

2

3

4
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3

For the 
weekend 
Για το Σαββατοκύριακο

This page: | Σε αυτή τη σελίδα:
1. Leather briefcase by Porsche 
Design, €950, BAG STORIES*
2. Leather wallet | Πορτοφόλι
Yohji Yamamoto, €185
3. Leather belt | Ζώνη δερµάτινη,  
€39.90, GLOU
4. Lighter | Αναπτήρας Dunhill, €530
5. Cufflinks | Μανικετόκουµπα 
Mont Blanc, €280
6. Automatic Watch | Αυτόµατο ρολόι 
Zenith “Grande Class Open”, €8,500 

Opposite top | Δεξιά σελίδα επάνω:
1. Shirt | Πουκάµισο Danielle 
Alessandrini, €175, HIONIDES
2. Silk tie | Μεταξωτή γραβάτα Τommy 
Hilfiger, €79
3. Sac de voyage by Joop, €859, ATTICA
4. Umbrella | Οµπρέλα,
H.DUE.O €29, BAG STORIES*
5. Spectacles | Γυαλιά οράσεως 
Porsche Design, €170, BAG STORIES
6. Automatic watch | Αυτόµατο ρολόι 
Tag Heuer “Monaco”, €6,370, VIHOS
7. Pen | Στυλό Mont Blanc, €350

Opposite | Δεξιά σελίδα κάτω:
1.  Weeled Suitcase by Delsey, 
€399, BAG STORIES*
2. Shirt | Πουκάµισο Burberry, €221 
Burberry* 
3. Leather belt | Δερµάτινη ζώνη,  
€ 39.90, GLOU
4. Loafers by Tommy Hilfiger, €163
5. Jacket | Σακάκι Tommy Hilfiger, 
€599
6.  Shirt | Πουκάµισο Tommy Hilfiger, 
€175
7. Shirt | Πουκάµισο, €19.90, GLOU
8. Silk tie | Μεταξωτή γραβάτα,
Gant, €65 
9. Jeans by DKNY, €133
10. Nike shorts | Βερµούδα Nike, 
€27,99, INTERSPORT
11. New Balance sneakers, €63.99, 
INTERSPORT 
12. Boxer shorts
Emporio Armani, €38, ATTICA
Zegna, €37.20, ATTICA
Nerogato, € 11

1
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Material world Wear to go 
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For one week 
Για µία εβδοµάδα

Suitcase | Βαλίτσα 
Louis Vuitton, €3,850

2

1

3

4 5

1

3

5

Left | Αριστερά: 
1. Leather credit card holder | Δερ-
µάτινη θήκη για πιστωτικές κάρτες, 
€24.90, GLOU
2. Tie | Γραβάτα, €24.90, GLOU
3. Cufflinks | Μανικετόκουµπα 
Porsche Design, €280, ATTICA
4. Automatic watch | Αυτόµατο ρο-
λόι Tag Heuer “Link”, €1,983
5. Filofax, €79, ATTICA

This photo | Σε αυτή τη φωτό:
1. Shoes | παπούτσια Boss, 
BOSS HUGO BOSS* 
2. Shoes | παπούτσια Allen 
Edmonds, €360, ATTICA 
3. Socks | κάλτσες Pournara, 

€5,70, ATTICA
4. Tie | Γραβάτα Tommy Hilfiger, €79
5. Tie | Γραβάτα €24.90, GLOU
6. Suit | Κοστούµι Daniel Hechter, 
€475 VARDAS
7. Leather belt | Δερµάτινη ζώνη,  
€24.90 GLOU
8. Jacket | Σακάκι Four Seasons, 
€119 GLOU
9. Shirt | Πουκάµισο Tommy 
Hilfiger, €175 
10. Sweater | Πουλόβερ Burberry, 
€252, BURBERRY*
11. Training shorts | Αθλητική 
βερµούδα John Galliano, €137, 
HIONIDES
12. Boxer shorts Nerogato, €11

2

4

Apr-Jun | 08 
TRAVEL ESSENTIALS | ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Material world Wear to go 

* Shops located in the Airport Shopping Centre | * Kαταστήµατα στο Eµπορικό Kέντρο του Aεροδροµίου
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Aldemar Hotels & Spa
Synonymous to luxury and well-being.

A
LDEMAR HOTEL GROUP IS ONE OF THE LEADING HOTEL chains 
in Greece and has 8 deluxe and first-class hotels: 4 on Crete, 2 on 
Rhodes and 2 in the West Peloponnese and a boutique guesthouse, 
‘Epohes’, in Abeliona, situated in the middle of the Peloponnese 

surrounded by an abundant green forest  at an altitude of 850m.
Royal Mare Thalasso & Village on Crete, has been voted the World’s 
Leading Thalasso & Spa Resort 2007 in December 2007, for a 
second consecutive year by the World Travel Awards and came 
4th in the Top 10 Overseas Spa Retreats category of the Condé 
Nast Traveller Readers’ Spa Awards 2008 last February. 
Furthermore, the Royal Olympian Spa & Thalasso has been 
voted World’s Leading Spa Resort 2007 by the World Travel 
Awards, last December. 
The Royal Mare Thalasso and the Royal Olympian Spa & Thalasso 
seduce with their size, luminosity and serenity. The centres have a 
luxurious environment with the omnipresent ‘big blue’ as a backdrop 
that visitors can enjoy to their heart’s content. Treatment rooms, the hydro-
tonic AquaRoyal® pool, swimming pools, beauty and fitness facilities and the 
uniquely decorated Hammam Oriental with its rituals are all dedicated to your 
wellbeing. Rejuvenation and harmony go together! Our friendly, knowledgeable 
and multi-lingual staff is at all time at the client’s disposal: the combination 
of all these elements is an invitation to utmost relaxation. An unforgettable 
experience…
In addition to our programmes and treatments, our nutritionist is more than 
happy to advise and create your personal diet programme following an in-
depth assessment of your tastes and nutritional habits. Satisfying and balanced, 
the programme will allow you to lose weight, while savouring the famous 
Mediterranean diet, synonymous with health and longevity. 

For more information, visit Aldemar’s: www.aldemarhotels.com, www.epohes.gr 
Aldemar Hotels & Spa 262 Kifissias Ave., Kifissia Tel. +30 210 6236150 Fax +30 210 8017451

Apr-Jun | 08 Wellness & Spa
2board PROMOTION

Many programmes are available according to the client’s needs. 
To relax, we propose the ‘Beauty Plus Madame’ programme for the ladies and 
‘Au Masculin’ programme for our male clients.
‘Harmonia’ is our ‘ZEN’ programme, where one erases tension and regains 
calm and tranquillity in a wonderful atmosphere with massages from all 

continents. 
Among all massages of the centres (over 15 in total), the most uniquely 

massage for 2008 is the ‘Royal Balance Massage’, which is inspired 
by all techniques of classic as well as oriental massages in the 
centre. Don’t miss this ‘Royal Experience’!
Last but not least, don’t miss the opportunity to try the new 
programmes of Thali(sens, a new cosmetic universe, where 
Thalasso traditions enter the  spa world… a sensuous journey, 

through original and effective rituals, specially created by THAL’ION 
for Thalasso/Spa & Beauty centres worldwide.

Experience the magic world of all continents through products based on 
natural treasures of mother earth, awakening our senses through exploring the 

beneficial effects of amazing new ingredients offered in the following programmes: 
• Detoxifying Oriental Itinerary • Revitalizing Atlantic Dive • Soothing Asian Escape 
• Relaxing Polynesian Journey • Energizing Amazonian Escapade.
Each progamme offers you a body scrub, body wrap and 1 hour massage 
according to the continent with the signature of our valuable and exclusive 
partner THAL’ION.
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Italy |  Ιταλία

Riva Lofts, Φλωρεντία
Claudio Nardi, the famous architect (designer of the 
Dolce & Gabbana boutique in New York), transformed 
a traditional edifice near Ponte Vecchio to a modern 
hotel with 9 suites, the most distinctive being Nr 7 
featuring artwork by the Australian Simon Miller. 
Τel. +390557130272, www.rivahotel.it (€ 190+) 
Ο Claudio Nardi, γνωστός αρχιτέκτων (βλ. µπουτίκ 
Dolce & Gabbana στη Νέα Υόρκη), µετέτρεψε ένα 
παραδοσιακό κτίσµα κοντά στο Πόντε Βέκιο σε µο-
ντέρνο ξενοδοχείο µε 9 σουίτες. Χαρακτηριστική, η 
Νο 7 µε έργα του Αυστραλού Simon Miller.

France |  Γαλλία

Hotel Everland, Paris | Παρίσι
It’s called Everland, it is moveable and it has only got one room! It was set as an artistic installation on 
the roof of the Palais de Tokyo, the Contemporary Art Museum of Paris. It’s the brainchild of the Swiss 
artists Sabina Lang and Daniel Baumann. It provides all modern conveniences and breathtaking views 
on the Eiffel Tower. Hurry up cause it will only stay there till December 2008! 
Info: www.everland.ch (€333+)

Book it!
Designer Hotels, Loft Publications, € 23 
Photographic edition showcasing a representative 
selection of hotels bearing the “design” accolade, 
such as Saint Martins Lane in London or Seehof 
in Zurich.
Φωτογραφική έκδοση που περιλαµβάνει µια 
αντιπροσωπευτική επιλογή από ξενοδοχεία 
που η ταυτότητά τους γράφει ντιζάιν, όπως το 
Saint Martins Lane στο Λονδίνο ή το Seehof 
στη Ζυρίχη.

Best sites
www.hotels.com Very useful when you need 
particular hotels in specific prices.
www.glhs.gr Τhe best luxury hotels by the 
authoritative Luxury Hotel Guide (Liberis Publications) 
on a user-friendly site.
www.hotels.com Πολλά ξενοδοχεία µε ακριβείς 
τιµές σε όλον τον κόσµο.
www.glhs.gr Τα καλύτερα luxury hotels από τον 
έγκυρο οδηγό Luxury Hotel Guide (Eκδόσεις Λυ-
µπέρη) σε ένα εύχρηστο site.

Apr-Jun | 08 
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Ονοµάζεται Everland, µετακινείται και έχει µόλις ένα δωµάτιο! Τοποθετήθηκε ως καλλιτεχνική εγκατά-
σταση στην οροφή του Palais Tokyo, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού. Η ιδέα ανήκει στους 
Ελβετούς καλλιτέχνες Sabina Lang και Daniel Baumann. Έχει όλες τις ανέσεις και άπλετη θέα στον Πύρ-
γο του Άιφελ. Βιαστείτε, διότι θα µείνει στη θέση του µέχρι τον Δεκέµβριο του 2008! 

Greece |  Ελλάδα

Μykonos Grace
Having won the Hotel Design οf the Year award and 
counting only a year of life, it is constantly renewing 
constituting an out of the ordinary suggestion in the 
“island of winds”. Interior design is signed by the 
Diversity team. One of the pluses: the atmospheric 
restaurant State of Grace. 
Tel. 210 6835400, www.mykonosgrace.gr, (€ 160+)
Με το βραβείο Hotel Design οf the Year και µόλις 
έναν χρόνο ζωής, ανανεώνεται διαρκώς αποτελώ-
ντας µια ιδιαίτερη πρόταση στο νησί των ανέµων. Η 
διακόσµηση έγινε από την οµάδα Diversity. Στα συν, 
το ατµοσφαιρικό εστιατόριο State of Grace.

Corfu | Κέρκυρα

Villa de Loulia
Ιn an exquisite garden in the village of Peroulades in 
Corfu, the terracotta colour is an eye-catcher. As for 
breakfast… it’s one of the best ones ever. Tel. 6938 
722900 www.villadeloulia.gr (Prices Upon request)
Σε έναν θαυµάσιο κήπο στο χωριό Περουλάδες, το 
χρώµα της τερακότας κλέβει την παράσταση. Και 
το πρωινό; Ένα από τα καλύτερα στον καθ’ ηµάς 
ξενοδοχειακό χάρτη. 

Emerovigli,  Santorini |  Ηµεροβίγλι, Σαντορίνη

Chromata
The Ηοneymoon Suite with a maximal mood in yellowish-reddish colours has an impressive stone 
bathroom accentuating the theatrical ambience in a hotel overlooking Caldera.  
Tel. 22860 24850 - 24852, www.chromata-santorini.com, (Prices: Upon request)
Η Ηοneymoon Suite µε µαξιµαλιστική διάθεση σε κιτρινοκόκκινες αποχρώσεις έχει ένα εντυπωσιακό πέ-
τρινο µπάνιο που επιτείνει τη θεατρικότητα του χώρου σε ένα ξενοδοχείο που εποπτεύει την καλντέρα.

Vouliagmeni, Athens |  Boυλιαγµένη Αθήνα,

Classical Vouliagmeni Suites
Its modern look filters through the rooms which 
are without exception decorated in the light style 
of a beach house with bolsters and cushions in 
joyful cherry-red. The Saronic Gulf dominates 
the background. 
Tel. 210 8964901, www.classicalhotels.com  (€ 145+)
Η µοντέρνα µατιά του εισχωρεί και στα δωµάτια, 
όλα διακοσµηµένα µε την ελαφρότητα ενός παρα-
θαλάσσιου σπιτιού, µε µαξιλάρες και προσκέφαλα 
σε χαρούµενο κόκκινο του κερασιού. Το φόντο γε-
µίζει η θέα του Σαρωνικού. Τηλ. 210 8964901, 
www.classicalhotels.com 

Papigo, Epirus |  Πάπιγκο, Ήπειρος

Country Club Archontikon
A flurry of red especially in the one and only suite 
where, for eight whole months, the painter Maria 
Manousseli had been designing and decorating 
roofs, rosettes and fireplaces. Τel. 26530 41002 www.
hellascountryclub.gr/archontikon.asp  (€ 150+)
Καταιγισµός κόκκινου ειδικά στη µία και µοναδική 
σουίτα, όπου επί οκτώ µήνες η ζωγράφος Μαρία Μα-
νουσέλη φιλοτεχνούσε οροφές, ροζέτες και τζάκια. 
Όµως και στα υπόλοιπα δωµάτια το πορφυρό είναι 
παρών σε µπροκάρ κουρτίνες, χαλιά, µαξιλάρες. 
τηλ. 26530 41002 www.hellascountryclub.gr/
archontikon.asp  Τιµές: από € 150

Crete |  Κρήτη

Ruby Red Regal Hotel 
It belongs to the Elite Capsis Resort complex. It focuses 
on the serenity of guests and the original aesthetics with 
works by renowned Greek painters. 
Tel. 2810 811112, www.capsis.com  (€ 250+)
Ανήκει στο ολοκαίνουργιο σύµπλεγµα του Elite Capsis 
Resort. Με 78 δωµάτια και σουίτες, δίνει έµφαση στη γα-
λήνη των φιλοξενούµενων και την ιδιαίτερη αισθητική.

5 HOTELS IN RED | ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
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Under the volcano
An old bottling-factory turns into a modern and cozy hotel, the Purificadora.
Ένα παλαιό εµφιαλωτήριο γίνεται ξεχωριστό ξενοδοχείο, το Purificadora. 

Κ άτω από το ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ, το Purificadora ατενίζει το κέ-
ντρο της Πουέµπλα, της µόνης πόλης στο Μεξικό που αποτελεί Μνη-
µείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Ο γνωστός 

αρχιτέκτονας Ricardo Legoretta, λάτρης των έντονων χρωµάτων, εδώ περιορί-
στηκε στο άσπρο-µαύρο τονίζοντας τον λιτό χαρακτήρα του ορθογώνιου κτιρίου 
που εποπτεύει µια µεγάλη εσωτερική αυλή. Από το παλαιό εµφιαλωτήριο νερού 
του 1880 διατηρήθηκαν η πέτρα, το σχεδόν φαγωµένο ξύλο και ευρήµατα όπως 
θραύσµατα γυαλιού ή και ολόκληρα µπουκάλια που ενσωµατώθηκαν στην κατα-
σκευή. «Θέλαµε να δηµιουργήσουµε έναν χώρο φιλικό και ανθρώπινο, σεβόµε-
νοι τη µεξικανική ατµόσφαιρα» τονίζει ο Legoretta. Και το κατάφερε. Τον Ιανου-
άριο του 2008, το Purificadora βραβεύτηκε από το Αµερικανικό Ινστιτούτο Αρχι-
τεκτόνων για την εσωτερική του διακόσµηση.              

Apr-Jun | 08 
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Under the volcano of Popocatepetl, Purificadora faces downtown 
Puebla, the only city in Mexico to be inscribed on UNESCO’s World 
Heritage List. The renowned architect Ricardo Legoretta, lover of 

intense colors, in this case contented himself to the use of black and white 
accentuating the minimalist design of the oblong building overseeing a large 
patio. The elements kept from the old water-bottling factory were the stone, 
the almost worn-out wood and findings such as fragments of glass, or even 
entire bottles, which were integrated in the construction. “We wanted to 
create a friendly and human space respecting the Mexican ambiance”, says 
celebrated architect Ricardo Legoretta. And he managed it. In January 2008, 
Purificadora received an award from the American Institute of Architects 
for its interior design. XΡΥΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥCHRISSA MICHALOPOULOU

INFO: www.lapurificadora.com, tel. 522223091920, from €112, breakfast included | Από €112, µε πρωινό
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VIP class
Two unique hotels in Mauritius and Crete become the new escape-lands.
Αποδράστε σε δύο ξεχωριστά ξενοδοχεία στον Μαυρίκιο και την Κρήτη.

 Shanti Ananda

BEST NEW RESORTS 

Apr-Jun | 08 Material world  Luxury travel

 Amirandes



142  143

Apr-Jun | 08 Material world Luxury travel

 Shanti Ananda

HEIR COMMON DENOMINATOR: bliss! Let’s start with the Shanti 
Ananda. This clone of the Ananda in the Himalayas accentuates a 
spectacular backdrop in Mauritius. Spread over 36 acres of tropical 
gardens it is located in the southern part of the island.  The resort 

comprises 55 suites and villas, including a presidential villa of 800 sq. m. Its 
numerous services, vintage furnishings and the private gardens guarantee 
a sophisticated and spiritual stay. 
The SPA, spreading over 15,000 sq.m. with 17 treatment rooms and an 
emphasis on the three principles, spirit, body and soul, is its “trump card”.  
ESPA products are used for the resort’s wide range of treatments. 
The cuisine is adapted to the body type of each client, enhancing the immune 
system and giving the body the required energy. It is no coincidence that 
‘shanti’ means peace and ‘ananda’ bliss. 
The big newcomer in Greece is the Amirandes by Grecotel, the first six-star 
hotel in Greece (the second in Europe). And it asserts it. Located it northern 
Crete, it revives the grandeur of Minoan palaces and Venetian architecture. 
It’s an aquatic paradise featuring 60 private pools, a 2,000 sq.m. lagoon and 
verandas by the water. 
The hotel’s crown is the collection of villas with a private beach. The principal 
elements of the Cretan land dominate the exterior while a pure Mediterranean 
style filters through the interior. The Elixir Spa offers stimulating services 
and Ayurveda treatments by Indian therapists. The Amirandes’ cuisine offers 
a variety of choice.  The culinary distinction is set by the Asian restaurant 
“Blue Monkey”.   

T ΟΙΝΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΟ Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ. Κατ’ αρχάς το Shanti Ananda. 
Κλώνος του Ananda των Ιµαλαΐων, υποστηρίζει ένα θεαµατικό σκηνικό 
στον Μαυρίκιο. Στο νότιο τµήµα του νησιού, καλύπτει µία κατάφυτη έκτα-
ση 145 στρεµµάτων. Διαθέτει 55 σουίτες και βίλες, µεταξύ των οποίων 

και µια προεδρική βίλα 800 τ.µ. Οι πλούσιες παροχές, η διακόσµηση µε συλλεκτικά 
διακοσµητικά, οι ιδιωτικοί κήποι εγγυώνται εκλεπτυσµένη και spiritual διαµονή. Το 
δυνατό του χαρτί είναι το SPA, 15.000 τ.µ. µε 17 αίθουσες θεραπειών και έµφαση στο 
τρίπτυχο πνεύµα, σώµα, ψυχή. Οι θεραπείες µε προϊόντα ESPA καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα. Όσο για την κουζίνα, προσαρµοσµένη στον εκάστοτε σωµατότυπο, ενισχύ-
ει το ανοσοποιητικό και δίνει στο σώµα την απαιτούµενη ενέργεια. Shanti, άλλωστε, 
σηµαίνει ειρήνη και Ananda ευδαιµονία.
Η νέα µεγάλη άφιξη στην Ελλάδα είναι το Amirandes της Grecotel. Το πρώτο ξενο-
δοχείο έξι αστέρων στην Ελλάδα (το δεύτερο στην Ευρώπη). Στη βόρεια Κρήτη, ανα-
βιώνει την αίγλη των µινωικών παλατιών και της ενετικής αρχιτεκτονικής. Υδάτινος 
παράδεισος µε 60 ιδιωτικές πισίνες, 2.000 τ.µ. λιµνοθάλασσας και βεράντες βυθι-
σµένες στο νερό. Κορωνίδα, η συλλογή από βίλες µε ιδιωτική παραλία. Στους εξω-
τερικούς χώρους δεσπόζουν τα κυρίαρχα στοιχεία της κρητικής γης, ενώ το εσωτε-
ρικό διαπνέεται από µεσογειακό ύφος. Στο Elixir SPA παρέχονται περιποιήσεις ανα-
ζωογόνησης και θεραπείες ayurveda από Ινδούς θεραπευτές. Τέλος, η κουζίνα του 
Amirandes είναι πολυσυλλεκτική. Τη γευστική διαφορά  όµως κάνει το ασιατικό εστι-
ατόριο Blue Monkey.  

κ

ΙΝFO
• Grecotel Amirandes Iraklio Crete | 
Ηράκλειο Κρήτης, Τel. 28970 41103, 
www.grecotel.gr  sales_am@grecotel.gr
• Shanti Ananda Riviere des Galets, 
Chemin Grenier, Mauritius | Μαυρίκιος, 
www.shantiananda.com

 Shanti Ananda

 Amirandes

 Amirandes

 Amirandes

BEST NEW RESORTS 

ΣΙΣΣΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗSISSY PAPADOGIANNI
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Best of Athens City WalksApr-Jun | 08 
5 CLASSIC TRAVEL MOVIES INSPIRATIONS

Material world Style

Orient Express
Steaming mystery. | Στυλ και µυστήριο υπ’ ατµόν.

Dress by Gina Bacconi, 
€ 420, Vardas
Φόρεµα Gina Bacconi, 
€ 420, Vardas

Hair-clip €23.50, 
Accessorize*
Κοκαλάκι για τα 
µαλλιά, € 23,50, 
Accessorize*

Platinum brooch with 
diamonds, Kessaris 
Καρφίτσα από λευκόχρυσο 
µε διαµάντια, Kessaris

Beret €18.90, Accessorize*
Μπερέ, € 18,90, Accessorize*

Cup, Tulipa*
Φλιτζάνι, Tulipa*

Prada 
Bluchers, 
Kalogirou
Μποτίνια 
Prada, 
Καλογήρου

“Royal Ladycat” platinum wrist-watch with brilliant-
cut diamonds, Audemar Piguet, Chronohellas | Ρο-
λόι “Royal Ladycat” από λευκόχρυσο µε µπριγιάν 
Audemar Piguet, Chronohellas

Lace-top by Alessandro Dell’Acqua, Sotris
Τοπ από δαντέλα Alessandro Dell’Acqua, Sotris

Gold ring with diamonds, 
Venetia Vildiridis
Δαχτυλίδι από χρυσό 
µε διαµάντια, 
Venetia Vildiridis

Top by Dsquared, Lakis 
Gavalas Kolonaki
Τοπ Dsquared, Lakis 
Gavalas Kolonaki

Golden Clutch bag €24.95, Tie Rack*
Χρυσαφί clutch bag, € 24,95, Tie Rack*
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* Shops located in the Airport Shopping Centre | * Kαταστήµατα στο Eµπορικό Kέντρο του Aεροδροµίου
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Material world Style

Moulin Rouge
Passion in seductive purple. | 
Nότες πάθους σε σαγηνευτικό κόκκινο.

Apr-Jun | 08 
Crystal vase with roses 
The Flowers’ Club* 
Γυάλινο βάζο µε 
τριαντάφυλλα, 
The Flowers’ Club*

«Dior Cristal» 
watch with 

diamonds and 
sapphires, 

Chronoteam
Ρολόι «Dior 

Cristal» µε δια-
µάντια και 
ζαφείρια, 

Chronoteam
On Line Jacket, 
€35, Factory Outlet Retail 
Park AIA
Σακάκι On Line, 
€ 35, FACTORY OUTLET
Εµπορικό Πάρκο ΔΑΑ

Bracelet € 12.50, Accessorize* 
Βραχιόλι, € 12,50, Accessorize* 

Toi&Moi claret bodice, 
€ 35.60, Factory Outlet 
Retail Park AIA 
Μπορντό µπούστο Toi&Moi, 
€ 35,60, FACTORY OUTLET 
Eµπορικό Πάρκο ΔΑΑ

Black bodice € 26.90, 
Sugarfree*
Μαύρο µπούστο 
€ 26,90, Sugarfree*

Dress by Christofer Kane, 
Sotris | Φόρεµα 
Christofer Kane, Sotris 

Gaia D’Este 
Peep-toe T-bars
€212, Sorbet, 
Fena
Μπαρέτες Gaia 
D’Εste, € 212, 
Sorbet, Fena

Clutch bag, € 69, 
Accessorize*
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* Shops located in the Airport Shopping Centre | * Kαταστήµατα στο Eµπορικό Kέντρο του Aεροδροµίου
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Out of Africa
Explore the safari dress code.   
Ενδυµατολογικός κωδικός, σαφάρι.

Flower hair-clip 
€5.90, Accessorize* 

Κοκαλάκι για τα µαλλιά 
λουλούδι, € 5,90, 

Accessorize*

Dress €120, Diesel*
Φόρεµα, € 120, Diesel*

Hat €24.90, Accessorize*
Καπέλο, € 24,90, 
Accessorize*

Bag €380, 
Longchamp*
Τσάντα, € 380, 
Longchamp*

Bouquet, The Flowers’ Club*
Ανθοδέσµη, The Flowers’ Club*

Dolce&Gabbana Sunglasses, €246, 
Optical Papadiamantopoulos*
Γυαλιά ηλίου Dolce&Gabbana, € 246, 
Optical Papadiamantopoulos*

Bracelet €19 Massimo Dutti* 
Βραχιόλι, € 19, 
Massimo Dutti* 

Jacket €165 and 
platform shoes 

€85, both by 
Massimo Dutti*

Σακάκι, € 165 και 
πλατφόρµες, € 85, 

όλα Massimo Dutti*

Ulysse Nardin watch, 
Venetia Vildiridis
Ρολόι «Ulysse Nardin», 
Venetia Vildiridis
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* Shops located in the Airport Shopping Centre | * Kαταστήµατα στο Eµπορικό Kέντρο του Aεροδροµίου
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7 Years in Tibet
Adventure on top of the world.
Περιπέτεια στη στέγη του κόσµου.

Pashmina €49.95, 
Tie Rack
Εσάρπα, € 49,95, 
Tie Rack

Sandals €34, Accessorize
Σανδάλια, € 34, Accessorize

Watch €71.50, 
Swatch
Ρολόι, € 71,50, 
Swatch

Wool Knit coatee €65, and 
bermuda shorts €59, both 
by Massimo Dutti
Πλεκτή ζακέτα, € 65 και 
βερµούδα, € 59, όλα 
Massimo Dutti

Necklace €378, 
Folli Follie

Κολιέ, € 378, 
Folli Follie

Earrings €8.90, 
Accessorize
Σκουλαρίκια, € 8,90, 
Accessorize

Decorative elephant €79, Tulipa
Διακοσµητικός ελέφαντας, € 79, Tulipa

Hermès bracelets, 
Hermès, €357, Βρα-
χιόλια Hermès, € 357, 
Hermès

Cuttler&Cross Sunglasses, €308, Optical 
Papadiamantopoulos
Γυαλιά ηλίου Cuttler&Cross, € 308, Optical 
Papadiamantopoulos

Kipling Bag, 
€289, Bag Stories
Τσάντα Kipling, 
€ 289, Bag Stories
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΓΚΩΝΑΚΗ

5 CLASSIC TRAVEL MOVIES INSPIRATIONS

All the shops on this page are located in the Airport Shopping Centre | Όλα τα καταστήµατα της σελίδας βρίσκονται στο Eµπορικό Kέντρο του Aεροδροµίου
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The Italian Job
Sporty suspense. 
To σασπένς στη σπορτίφ εκδοχή του.

Cuttler&Cross sunglasses, €303, Optical Papadiamantopoulos*
Γυαλιά ηλίου Cuttler&Cross, € 303, Optical Papadiamantopoulos*

White gold ring with brilliant-
cut diamonds, Zolotas* 
Δαχτυλίδι από λευκόχρυσο 
µε µπριγιάν, Zolotas*

Top € 39, 
Massimo Dutti*
Τοπ, € 39, 
MASSIMO DUTTI*

Prada Sneakers, 
Carouzos Sketch
Αθλητικά παπούτσια 
Prada, Carouzos 
Sketch

Burberry shirt, 
€227, Burberry*
Πουκάµισο 
Burberry, € 227, 
BURBERRY*

Whitegold necklace with 
brilliant-cut diamonds by 
Bulgari, €2,430, Bulgari*
Μενταγιόν από λευκόχρυσο 
µε µπριγιάν Bulgari, € 2.430, 
Bulgari*

Magnet car €24, Tulipa*
Αυτοκινητάκι µαγνήτης, € 24, Tulipa*

Prada mobile phone,
€399 Germanos*,  
Κινητό τηλέφωνο Prada, 
€ 399, Γερµανός*

Prada pumps, 
Carouzos Sketch
Μπαλαρίνες Prada, 
Carouzos Sketch

Burberry leather bag,
€1,508, Burberry*
Δερµάτινη τσάντα, 
€ 1.508, Burberry*

Watch 
from the 
“Globe Italy” 
collection,
Breil, Mortaz
Ρολόι από τη 
σειρά «Globe 
Italy» Breil, 
Μωρτάζ
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AIRPORT SHOPPING CENTRE | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Material world Shop Report 

Fly me to the shop
Open and bright space. A setting suitable for cinematic 

farewells and joyous welcomings. Vivid pictures 
of a travelling allure. All these come alive in the 

central terminal, on the departures level, at the heart of the 
Athens International Airport’s modern Shopping Centre, 
open seven days a week confirming the contemporary 
trend that wants the airport to be a microcosm of choices 
and possibilities. The journey begins at the airport shops: 
We walk down its halls and we count more than 50 stores, 
including duty free and travel value shops, 19 restaurants, 
banks,  currency exchange, a pharmacy, a hairdressing 
salon, car rental agencies, a post-office and other services. 
Perfumes and cosmetics exhilarate the senses. Well-known 

fashion houses line up giving us a taste of the trends that shall 
dominate in spring, colourful accessories liven up the space, 
a panorama of books and CDs enrich our cultural quests. 
The prices are great and the offers tempting. 
Our eyes wander on shapes and shades, whilst scents drive us 
to stylish cafés and our taste-buds arrange to meet in Italian 
bistros, in corners with Greek and Cypriot cuisine, in eateries 
with Asian or American flavours. We check in and dash to 
the shops with the famous Greek and international brands, 
perfumes, cosmetics, jewellery, clothes and accessories. 
Here there is no excuse for forgetting to get the present you 
promised. Don’t miss the opportunity to purchase any last 
minute necessities. 

Left page | Aριστερή σελίδα: Massimo Dutti 
This page | Σε αυτή τη σελίδα: Diesel, Ηermès, Burberry, Folli Follie
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Χ ώρος ανοιχτός και φωτεινός, κατάλληλο σκηνικό για κινηµατο-
γραφικούς αποχαιρετισµούς και χαρούµενες αφίξεις. Εικόνες 
ζωντανές και ταξιδιάρικες. Ζωντανεύουν στον κεντρικό αερο-

σταθµό, στο επίπεδο των αναχωρήσεων όπου βρίσκεται η καρδιά του µο-
ντέρνου Εµπορικού Κέντρου του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, το οποίο 
λειτουργεί εφτά µέρες την εβδοµάδα επιβεβαιώνοντας τη σύγχρονη τάση 
που θέλει το αεροδρόµιο έναν µικρόκοσµο επιλογών και δυνατοτήτων. Το 
ταξίδι ξεκινάει από τα µαγαζιά του αεροδροµίου: περπατάµε στους δια-
δρόµους του και µετράµε πάνω από 50 καταστήµατα, µεταξύ άλλων και 
αφορολογήτων ειδών και travel value, 19 εστιατόρια, τράπεζες, ανταλλα-
κτήρια συναλλάγµατος, φαρµακείο, κοµµωτήριο, εταιρείες ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία, ταχυδροµείο και άλλες υπηρεσίες. 
Αρώµατα και καλλυντικά σαγηνεύουν τις αισθήσεις. Γνωστοί οίκοι πα-
ρατάσσονται µπροστά µας δίνοντάς µας µια γεύση για τις τάσεις που θα 
κυριαρχήσουν την άνοιξη, πολύχρωµα αξεσουάρ ζωντανεύουν το χώρο, 
ένα πανόραµα από βιβλία και CD εµπλουτίζει τις πολιτιστικές µας ανα-
ζητήσεις. Οι τιµές είναι πολύ καλές και οι προσφορές ιδιαίτερα ελκυστι-
κές. Κι αν η όρασή µας ταξιδεύει σε σχήµατα και αποχρώσεις, η όσφρησή 
µας οδηγεί σε γουστόζικα καφέ και η γεύση µας δίνει ραντεβού σε ιταλι-
κά µπιστρό, σε γωνιές µε ελληνική και κυπριακή κουζίνα κουζίνα, σε µυ-
ρωδιές που θυµίζουν Ασία ή Αµερική. Κάνουµε check in και σπεύδουµε 
στα µαγαζιά µε γνωστά ελληνικά και διεθνή brands, αρώµατα, καλλυντι-
κά, κοσµήµατα, ρούχα και αξεσουάρ. Εδώ δεν έχεις δικαιολογία ότι ξέχα-
σες να πάρεις το δώρο που υποσχέθηκες. Έχεις όµως ευκαιρία να πάρεις 
τα απαραίτητα της τελευταίας στιγµής. 

Fly me to the shop

AIRPORT SHOPPING CENTRE | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Left page | Aριστερή  σελίδα: Bulgari, Travel Value / Duty Free Perfumes 
& Cosmetics, Longchamp, Konstantinos Xatzis
This page | Σε αυτήν τη σελίδα: Swatch, Boss Hugo Boss, Lacoste, Food 
Village, Travel for Everest, Travel Value / Duty Free Fashion 

EΛΛΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ 
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 Material world  Airport News

KORRES  The Hellenic Duty Free 
Shops feeling the pulse of the 
current trend for a more natural 

way of life, present the brand 
new, modern and innovative Korres Natural 
Products Shop. 
Items purchased from the new, conveniently 
located, Passengers’ Area KORRES shop are 
exempt from the cabin restrictions on liquids. 
You can now buy KORRES products to your 
heart’s desire!    
KOΡΡEΣ Τα HELLENIC DUTY FREE 
SHOPS αντιλαµβάνονται τη νέα τάση της 
εποχής για έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής και 
παρουσιάζουν το νέο, µοντέρνο κατάστηµα 
ΚΟΡΡEΣ Φυσικά Προϊόντα, που άνοιξε στην 
περιοχή επιβατών του Διεθνούς Αερολιµένα 
Αθηνών. Στο νέο κατάστηµα KOΡΡΕΣ στην 
περιοχή επιβατών δεν θα αντιµετωπίζετε 
πλέον κανένα θέµα µεταφοράς υγρών 
προϊόντων εντός του αεροπλάνου. 
Τώρα, µπορείτε να αγοράστε όσα προϊόντα 
KOΡΡΕΣ επιθυµείτε για εσάς και τους 
αγαπηµένους σας.

GLORIA JEAN’S COFFEES  The celebrated 
franchise which has become an icon amongst 
the world’s coffee aficionados, is now open in 
Athens. The first shop opened its doors to the 
public on Alexandras Av. and Patision St. at the 
end of February. Future plans include yet an 
other café at the Athens International Airport 
which is due to welcome all coffee lovers by the 
end of April (Departures Level).
GLORIA JEAN’S COFFEES Η γνωστή αλυσίδα 
καταστηµάτων καφέ που ξεχωρίζει διεθνώς 
για τη µοναδική εµπειρία που προσφέρει σε 
εκατοµµύρια λάτρεις του καλού καφέ ανά τον 
κόσµο, άνοιξε τις πόρτες της στο 
αθηναϊκό κοινό µε το πρώτο 
κατάστηµα να λειτουργεί 
στη γωνία Λ. Αλεξάνδρας 
και Πατησίων από τέλη 
Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 
επόµενων σταθµών, είναι και ο 
Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών, 
όπου µέχρι τα τέλη Απριλίου θα 
λειτουργήσει το πολυαναµενόµενο 
café, στο επίπεδο αναχωρήσεων.

openings
LONGCHAMP Mario Sorrenti 
photographs the brand’s muse in New 
York for the promotion of the Spring-
Summer 2008 collection, available now 
in the Airport Shopping Center.
LONGCHAMP Ο Mario Sorrenti 
φωτογραφίζει τη µούσα του οίκου Kate 
Moss στη Νέα Υόρκη για την προβολή 
της φετινής κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 
2008, διαθέσιµη τώρα και στο Εµπορικό 
Κέντρο του Αεροδροµίου. 

PRESSPOINT PAPASOTIRIOU presents 
the colourful new range “Volant” by the 
famous notebooks Moleskine, as well as 
the popular DK & Explorer travel guides 
-available now in Greek even for Beijing 
and Shanghai!

PRESSPOINT PAPASOTIRIOU Tο νέο 
µοντέλο «Volant» του διάσηµου notebook 
Moleskine σε πολλά χρώµατα και µεγέθη, 
αλλά και οι γνωστοί ταξιδιωτικοί οδηγοί 
DK & Explorer – τώρα στα Ελληνικά 
ακόµη και για Πεκίνο και Σαγκάη.

what’s hot

taste report

OLIVE TREE

A CAFÉ

ΜcDONALD’S

CAFÉ RITAZZA

In the last few months, the passengers of the Athens International Airport were granted the privilege of five newly 
renovated haunts to relish a coffee and perhaps enjoy a light snack or lunch. | Πρόσφατα, πέντε αγαπηµένα στέκια 
για φαγητό και καφέ του αεροδροµίου ανανέωσαν την εικόνα τους.  

GREGORY’S COFFEERIGHT
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SCENT OF A WOMAN | ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Women’s perfume | Γυναικείο άρωµα 
“Inside” by Trussardi 50ml, €38 

ΤΗΕ INTOXICATING | 
ΤΑ ΜΕΘΥΣΤΙΚΑ
Red or White, the exquisite 
Greek wines exhilarate the 
senses.
Κόκκινα ή λευκά, τα υπέροχα 
ελληνικά κρασιά υπόσχονται να 
γοητεύσουν τις αισθήσεις
White wine | Λευκό κρασί
Amethystos
750ml, €8.60
Red Wines | Κόκκινα κρασιά
Fume Vassil iou | Fume 
Βασιλείου 750ml, €13.20
Château Julia 750ml, €14.50

IT’S A BULGARI | ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ BULGARI
Bulgari automatic chrono watch, €2,480
Ρολόι χρονογράφος µε αυτόµατο µηχανισµό 
Bulgari, € 2.480

DELIGHTS | ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ

“Golden gift” Honey with dried fruit | 
Mέλι µε ξηρούς καρπούς 380gr €6.15 
Xenia Olives for Heroes | Ελιές Xenia 
550gr, €5.40

YUMMIES | YUMMIES
The world famous pralines Leonidas stand up to 
their reputation as confectionary bijoux. 
Περιζήτητα ανά τον κόσµο, τα σοκολατάκια Leonidas 
δικαιώνουν τη φήµη τους ως µικρών αριστουργη-
µάτων της ζαχαροπλαστικής
Leonidas chocolates, €6.90
Σοκολατάκια Λεωνίδας, € 6,90

FOR AFICIONADOS | ΓΙΑ AFICIONADOS
Zino leather cigar case, €38. Avo Uvezian cigar clipper, €110
Δερµάτινη πουροθήκη Zino, € 38. Πουροκόφτης Avo Uvezian, € 110 

ΗΑΤS ON | ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ
Yet another elegant accessory with the famous 
Burberry pattern | Ακόµη ένα κοµψό αξεσουάρ 
µε τo διάσηµο µοτίβο της Burberry
Hat | Kαπέλο Burberry, € 173

A TASTE OF GREECE | 
ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
Traditional Greek 
products 
Παραδοσιακά ελληνικά 
προϊόντα
Ouzo of Plomari | 
Ούζο Πλωµάρι 1lt, €7.35 
Extra virgin olive oil 
«Gaea» |  Extra παρθένο 
ελαιόλαδο «Γαία»  
500ml €10 

Apr-Jun | 08 
TRAVEL VALUE / DUTY FREE  

 Material world Aiport buys

S
TY

LI
N

G
: M

A
N

TH
O

S
 D

EL
LA

TO
LA

S
, P

H
O

TO
S

: C
H

R
IS

TO
S

 S
IA

TO
S

GOLD TOUCH | ΧΡΥΣΟ ΑΓΓΙΓΜΑ
Gold and platinum 
necklace by Diamonds,€1,293 
Γυναικείο κολιέ Diamonds, από χρυσό 
και λευκόχρυσο, €1.293

LEATHER CHIC | ΖΩΝΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ
Hermès leather belt, €263
Δερµάτινη ζώνη Hermès, € 263

WOOD COLOGNE | ΑΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ
A perfect reason to change your existing 
cologne! The The bottle’s unique 
wooden frame is a positive extra of this 
superbly well balanced men’s cologne by 
Dsquared. 
Τέλεια αφορµή για να αλλάξετε άρωµα. 
To µοναδικό ξύλινο πλαίσιο στο µπουκάλι 
είναι ένα ακόµη συν σ’ αυτό το θαυµάσια 
ισορροπηµένο άρωµα
Men’s cologne | Ανδρικό άρωµα  
He wood Dsquared 50ml, €47

LUXURIES | ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΕΣ
Men’s cologne | Ανδρικό άρωµα 
“The Beat” by Burberry 
50ml, €45 
Women’s perfume | 
Γυναικείο άρωµα 
Gucci 50ml, €58 

ACES ΙΝ THE SLEEVE | ΑΣΟΙ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

This pair of cufflinks is Spring’s hottest item.
Αυτό το ζευγάρι µανικετόκουµπων είναι 
οπωσδήποτε ό,τι πιο hot για αυτή την άνοιξη
Cufflinks Burberry, €100.80
Μανικετόκουµπα Burberry, € 100,80

PRECIOUS SPIRIT | ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΛΑΜΨΗ 
Silver ring (€161) and 18KT gold ring (€709), 
Zolotas  | Δαχτυλίδι από ασήµι (€ 161) και δαχτυ-
λίδι χρυσό 18ΚΤ (€ 709), Zολώτας 

MAGIC BOX | ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
A mastiha box, Mastiha Shop €4.55
Κουτί µαστίχας, Mastiha Shop € 4,55
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Material world Ηealth & Βeauty

Reward yourself
Beauty elixirs by top cosmetic brands, the essence of personal care.
Σύγχρονα ελιξίρια οµορφιάς από κορυφαίους οίκους καλλυντικών.

1. Guerlain Insolence perfume, 50ml, €50.50, 
Travel Value / Duty free
2. Cartier Délices perfume 50ml, €49, 
Travel Value / Duty free 
3. Caudalie body lotion, €21.62, Pharmacy
4. Teint Idole, Lancôme, €35, 
Travel Value / Duty free
5. Guerlain kiss kiss gloss 820, €18.50, 
Travel Value / Duty free
6. Mastiha & clay mask €13.10, Mastiha Shop
7. L’Oréal Expert Lumino contrast shampoo, 
€16,  Hatzis Natural Hair Care
8. Perfume Bali Dream Estée Lauder 50ml, 
€39, Travel Value / Duty free 
9. Skin care Cellular line, La Prairie, €123, 
Travel Value / Duty free
10. Wrinkle filling cream Lierac Exclusive 
Premium eX, €104, Pharmacy
11. Korres body scrub, €8.30, Korres
12. Capture XP wrinkle serum, Dior, €83.50, 
Travel Value / Duty free
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All the above products are available in the Airport Shopping Centre | Όλα τα προϊόντα της σελίδας διατίθενται στο Eµπορικό Kέντρο του Aεροδροµίου
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SPRING BREAK

Watering can (€18,80), 
and small tree 
(€5,55). Leroy Merlin, 
AIA Retail Park
Ο κήπος στα καλύτε-
ρά του. Μεταλλικό πο-
τιστήρι, € 18,80, δια-
κοσµητικό δεντράκι, 
€ 5,55. Leroy Merlin, 
Εµπορικό Πάρκο ΔΑΑ

FLOWING REALITY
Designers Ron Arad and Jean-Michel 
Wilmotte present Teuco, a flexible shower. 
It made its debut, at Spazio Pontaccio of the 
Salone Mobile, in Milan.
Οι σχεδιαστές Ron Arad και Jean-Michel 
Wilmotte παρουσιάζουν για την Teuco ένα 
όρθιο ντους από υλικό duralight, που µπορεί 
να διαµορφωθεί και να φορµαριστεί ελεύθε-
ρα. Παγκόσµια πρώτη, στο Spazio Pontaccio 
του Salone Mobile στο Μιλάνο.

LIGHTS ON
Spring wakes the desire for color. Similarly, 
interior design enlists cheerful creations 
such as the versatile hip Marek paper 
lamps  (€17,95), available at IKEA (AIA’s 
Retail Park).
Άνοιξη σηµαίνει χρώµα. Ανάλογες διαθέσεις 
χαρακτηρίζουν τις τάσεις του ντεκό. Απτό 
παράδειγµα, τα χάρτινα φωτιστικά Marek 
(€ 17,95) που µπορούν να τοποθετηθούν στο 
δάπεδο ή σε µια µεγάλη επιφάνεια, αλλά και 
να κρεµαστούν στον τοίχο ή την οροφή.  
Θα τα βρείτε στο ΙΚΕΑ, Eµπορικό Πάρκο ΔΑΑ

UP AND COMING 
Up and coming designer, Oliver 
Tilbury presents his Burt Chair! 
www.olivertilbury.com
Oliver Tilbury, ανερχόµενος στον 
κόσµο του design. Πολυθρόνα Burt 
chair, µε 31 ξύλινα πόδια. 
www.olivertilbury.com

ΗAPPY BIRTHDAY, 
INTERVIEW
With 7 rare volumes in a 
trolley designed by Karl 
Lagerferld the interview 
magazine celebrates its 
35th anniversary. 
€312, www.interview.com
Για τα 35α γενέθλια του πε-
ριοδικού Interview, συλ-
λεκτικό τρόλεϊ του Karl 
Lagerfeld. 7 τόµοι µε κεί-
µενα των Jeff Koons, David 
Bowie, Elton John κ.ά. 

LAY BACK
A leather armchair by Linteloo, named Ara will 
lighten your space with its red color. You might 
also opt for its comfortable footstool. Look for it at 
Interni, www.modabagno.com
Αναπαυτική µοντέρνα δερµάτινη πολυθρόνα Ara σε 
απαλό κόκκινο, µε ταµπουρέ για τα πόδια. Από την 
εταιρεία Linteloo. Αναζητήστε τα στο Interni. 
www.modabagno.com 
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John Coltrane The 
Impulse!Albums [Impulse!]
In the West, it was jazz that  
assimilated ‘musics’ of the 
world, with its African gene 
acting as the catalyst. Here, 
in celebrated recordings for 
Impulse, the saxophonist John 
Coltrane expresses the dream 
of the coexistence of cultures. 
Στη Δύση, πρώτη η τζαζ 
αφοµοίωσε τις µουσικές 
του κόσµου, µε καταλύτη το 
αφρικανικό γονίδιό της. Εδώ, 
σε ιστορικές ηχογραφήσεις, ο 
κορυφαίος Τζον Κόλτρεϊν. 

NO COUNTRY 
FOR OLD MEN | 
ΚΑΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥΣ
Cormac McCarthy 
Kastaniotis 
Publications 

(Newsstand Eleftheroudakis)* 
Κόρµακ ΜακΚάρθυ, Εκδόσεις Καστα-
νιώτη (Newsstand Eλευθερουδάκης)*
The Oscars are just an alibi for this book 
signed by an American author who 
brings the beatnik generation back to 
light with a novel that is sharp, stark 
and heartrending.  
The point: The translation by August Corteau 
that conveys McCarthy’s immediacy of 
style in quite an inventive way.
Τα Όσκαρ είναι ένα άλλοθι γι’ αυτό το βι-
βλίο του Αµερικανού συγγραφέα που επα-
ναφέρει τη γενιά των µπίτνικ στο προσκή-
νιο µε ένα µυθιστόρηµα κοφτό, σκοτεινό, 
συγκινητικό. 
Η µετάφραση του Αύγουστου Κορτώ κάνει 
τη διαφορά, καθώς αποδίδει ευρηµατικά το 
άµεσο ύφος του ΜακΚάρθυ.

THE ART OF TRAVEL | 
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Alain de Botton
Patakis Publications, € 14 
(Newsstand Eleftheroudakis)*
A classic! The motives, 
expectations and challenges 
that accompany a journey are 
depicted through a penetrating 
look and a vivid style. 
Κλασικό. Με διεισδυτική µατιά 
και γλαφυρό ύφος ξεδιπλώνονται 
τα κίνητρα, οι προσδοκίες, οι 
προκλήσεις του ταξιδιού εν γένει.

THE APPEAL
John Grisham
Dubleday Publications, € 25 
Eco-references (such as 
the company polluting the 
Mississippi River), suspense 
and never-ending action. John 
Grisam is back and thrills us.
Οικολογικές αναφορές (βλ. 
η εταιρεία που µολύνει µε 
τοξικά τον Μισισιπή), σασπένς 
και ασταµάτητη δράση: ο Τζον 
Γκρίσαµ επιστρέφει και µας 
προκαλεί.

HELLAS ANOTHEN 
(Greece Seen from Above) 
Militos Publications, € 103.50 
A passionate photographer, Nikos Danielidis, has been 
flying round the country by helicopter for several years to 
“commit to paper” and in story form, the 131,940 square 
kilometers of Greece using 252 photographs. 

ΕΛΛΑΣ AΝΩΘΕΝ
Εκδόσεις Μίλητος, € 103,50 
Ένας παθιασµένος φωτογράφος, ο Νίκος Δανι-
ηλίδης, απογειώνεται µε ελικόπτερο για αρκε-
τά χρόνια, για να «καταγράψει» σαν ιστορία τα 
131.940 τετραγωνικά χιλιόµετρα της Ελλάδας µε 
συνολικά 252 φωτογραφίες

Vangelis Papathanasiou Blade 
Runner Trilogy  [Universal]
The music for Ridley Scott’s 
movie Blade Runner remains 
one of the top works of 
Papathanasiou. We enjoy 
it complete in a triple 
CD, released on the 25th 
anniversary of the futuristic 
epic.    
Aπό τα κορυφαία έργα του 
Παπαθανασίου, η µουσική για τo 
Blade Runner, του Ρίντλεϊ Σκοτ. 
Την απολαµβάνουµε πλήρη σε 
ένα τριπλό CD, για τα 25 χρόνια 
της ταινίας. 

Κ. Vita Αrgos [Lyra]
Konstantinos Vita, the former 
mastermind of Stereo Nova, 
a musical collaborator at the 
Athens Olympic Games and 
of the choreographer Dimitris 
Papaioannou, extends his 
creative field in pop-folk 
melodic songs and minimalist 
soundscapes.  
Ο Κωνσταντίνος Βήτα, πρώην 
ιθύνων νους των Στέρεο Νόβα 
εκτείνει τη δηµιουργική πρότασή 
του σε ποπ-φολκ µελωδικά 
τραγούδια και σε αφαιρετικά 
ηχητικά τοπία.  

Brian Eno - Bang on a Can
Music for Airports (live) 
Cantaloupe
He triumphed as a musician 
(with Roxy Music) and as a 
producer (for U2 and Talking 
Heads). As a composer, Eno, 
achieved great things, creating 
even masterful ambient music 
for airport lounges. 
Θριάµβευσε ως µουσικός 
(στους Roxy Music) και ως 
παραγωγός (των U2 ή των 
Talking Heads). Ως συνθέτης ο 
Ίνο αποτίει φόρο τιµής και στα 
lounges των αεροδροµίων. 

Frankie Valli Beggin’ [Warner]
Thanks to the remastered 
version of the old hit Beggin’, 
Frankie Valli has returned to 
the limelight for the third time. 
The second was through the 
soundtrack of Grease and the 
first time with his band, the 
Four Seasons. 
Mε την ηλεκτρονική διασκευή 
της παλιάς επιτυχίας Beggin’, ο 
Φράνκι Βάλι ξανάρθε στο προ-
σκήνιο. Η δεύτερη ήταν µε το 
σάουντρακ της ταινίας Grease 
και η πρώτη µε το συγκρότηµά 
του Four Seasons. 

Osvaldo Golijov Oceana 
[Decca]
In the Oceana album, composer 
Osvaldo Golijov’s music exudes 
Latin romance. Soprano Dawn 
Upshaw gives a stunning 
performance, while the 
Kronos Quartet adds classicist 
touches.
Από λάτιν ροµαντισµό ξεχειλίζει 
η µουσική του Osvaldo Golijov 
στο άλµπουµ Oceana. Η 
υψίφωνος Dawn Upshaw δίνει 
ρεσιτάλ ερµηνείας, ενώ το 
κουαρτέτο Κρόνος προσθέτει 
κλασικιστικές πινελιές

Αlkistis Protopsalti Sto 
oreotero simeio | Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη Στο Ωραιότερο 
Σηµείο [Heaven]
Alkistis Protopsalti takes off 
with two distinctive songs, the 
reggae Let’ s go to Hawai and 
the ubber enthusiastic One day 
in joy. 
H Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
απογειώνεται µε δύο τραγούδια: 
τη reggae διασκευή Πάµε 
Χάβαη (It’s a pity) και το 
ενθουσιώδες Μια µέρα χαρά, 
διά χειρός ΑΜΜΟΣ. 

THE NEW FACE OF ATHENS
Yiorgos Kordakis
Liberis Publications, € 56.43
A bilingual photographic album 
impressively depicting an ever-
changing city. Focuses on 
classic locations as well as on 
the new architectural style.  
Δίγλωσσο λεύκωµα, το οποίο 
αποτυπώνει επιβλητικά µια 
πρωτεύουσα πόλη που αλλάζει 
εστιαζόµενο σε κλασικά σηµεία 
αλλά και στη νέα αρχιτεκτονική 
των κτιρίων.

GREECE BY THE BOOK 
(7 SELECTIONS) 
1. Homer’s Odyssey, Penguin 
Classics, € 13 (amazon.com)

2. Nikos Kazantzakis, Report to 
Greco, Faber and Faber, € 8

3. Lesley Bolton, Classical 
Mythology Book (Everything 
Series), € 12

4. Patricia Storace, Dinner with 
Persephone, Randomhouse, 
€ 12

5. C.P. Cavafy, Selected Poems 
(translated by G. Savvides), 
Princeton University Press, 
€ 16

6. Fodor’s Greek Islands, 1st 
Edition: With the Best of Athens, 
Fodor’s Gold Guides, € 20 

7. The Rough Guide to The 
Greece 11, Rough Guide Travel 
Guides, € 21

Greek Sounds
•  Putumayo Presents Greece, A musical 

Odyssey [Putumayo]
• Zorba, the Greek [EMI]
•  16 Hellenic Stories & The Misirlou 

[Protasis]
• Rembetiko, Stavros Xarhakos [CBS]
•  Manos Hadjidakis, The Popular Market 

[EMI]
•  Vassilis Tsitsanis, Sinefiasmeni Kiriaki 

[EMI]
• Markos Vamvakaris, Best [Vivid music]
• Haris Alexiou, Anthology [Virgin]

•  Rough Guide to Music of Greece  
[World Music]

•  Mikis Theodorakis, Greek Dances, Suite 
for solo bouzouki & orchestra, Soloist: 
Lakis Karnezis [FM Records]

•  Nikos Xidakis, Manolis Rassoulis,  
I Ekdikissi tis Gyftias [Lyra]

• Dionissis Savopoulos, Fortigo [Lyra]

Up there
Α different view of the Greek land shown on every page.
Σελίδα σελίδα, µια διαφορετική όψη της ελληνικής γης. 

Apr-Jun | 08 
BOOKS & MUSIC | ΜΟΥΣΙΚΗ & ΒΙΒΛΙΟ

Material world Culture
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Melody makers
Editors choice from rock and jazz to classic sounds. 

Από το Beggin’ στη Φραγκοσυριανή: το µουσικό τοπ 7 του 2Βoard   

CDs are available at the Metropolis in the Airport Shopping Centre | Τα CD διατίθενται στο Μetropolis του Εµπορικoύ Κέντρου του Αεροδροµίου* Shop located in the Airport Shopping Centre | * Κατάστηµα στο Εµπορικό Κέντρο του Αεροδροµίου
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Preparation:
Slice the cheese and grill it on both sides. Cut the 
peppers and the spice cake in slices of the same 
size as the cheese and bake as you would do with a 
millefeuille. For the peppers vinaigrette, combine into 
the blender one sweet red pepper, the xeres vinegar, 
the grape seed oil, the egg-yolk and the mustard, and 
process until smooth. To serve, pour the vinaigrette 
over the millefeuille and decorate with herbs of your 
choice (parsley, rosemary, vegetable shoots).

* Mastelo cheese from the Island of Chios: an off-white 
cow’s milk cheese with a soft rubbery texture and 
slightly salty taste. Ideally served grilled or fried. 

Εκτέλεση:
Κόβουµε το µαστέλο Χίου σε φέτες. Το ψήνουµε 
στη σχάρα και από τις δύο πλευρές. Κόβουµε τις 
πιπεριές Φλωρίνης και το κέικ µε τα µπαχαρικά στο 
ίδιο µέγεθος µε το µαστέλο Χίου και τα ψήνουµε 
µαζί σαν µιλφέιγ.
Για τη βινεγκρέτ από πιπεριές Φλωρίνης χτυπάµε 
στο µπλέντερ µέχρι να γίνουν οµοιογενές µείγµα µία 
πιπεριά, 1 κουταλιά ξίδι σταφυλιού (xeres), το λάδι 
σταφυλιού, τον κρόκο αυγού, και τη µουστάρδα. 
Περιχύνουµε το πιάτο µας µε αυτή τη βινεγκρέτ, 
ενώ για το ντεκόρ µπορούµε να χρησιµοποιήσου-
µε όποιο φρέσκο µυρωδικό επιθυµούµε (µαϊντα-
νός, δεντρολίβανο,φύτρες λαχανικών). 

I
ntegrating Mediterranean cuisine influences into his modern repertoire, 
the French chef Remy Bidron, declares that he is a fan of Greek 
products. His latest discovery is the Florina Pepper, which he decided 
to ingeniously use for 2BOARD. The result was so outstanding, that 
it was automatically included in the Karavi restaurant’s menu, for the 

pleasure of the Sofitel Hotel guests – a hotel that is located at a stone’s throw 
from Athens International Airport.
Central to the restaurant is the “show kitchen” where the Chef, Monsieur 
Betrin prepares all dishes in front of the diners. 
Another strength is the comprehensive and carefully compiled wine list 
featuring wines from all over the world. Live piano music and unrestricted 
views accompany the ‘gourmet’ explorations on a daily basis. 
What is more, on weekends, from 11.00 in the morning until16.00 in the 
afternoon, the Karavi restaurant offers the most lavish Weekend Brunch 
Buffet in Athens. 

Ενσωµατώνοντας τις επιρροές της µεσογειακής κουζίνας στο µοντέρνο 
ρεπερτόριό του, ο Γάλλος σεφ Remy Bidron δηλώνει οπαδός των ελλη-
νικών προϊόντων. Τελευταία ανακάλυψή του, η πιπεριά Φλωρίνης, την 

οποία αποφάσισε να αξιοποιήσει δηµιουργικά για το 2board. Το αποτέλεσµα 
ήταν τόσο εντυπωσιακό, ώστε εντάχθηκε αυτοµάτως στο µενού του εστιατο-
ρίου Καράβι, προς τέρψιν των πελατών του ξενοδοχείου Sofitel που βρίσκεται 
σε απόσταση αναπνοής από τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών.
Κεντρικό σηµείο του εστιατορίου είναι η show kitchen όπου ο monsieur 
Betrin παρασκευάζει όλα τα πιάτα του µενού µπροστά στα µάτια των πε-
λατών. Στα δυνατά σηµεία, πέρα από τη γεύση, υπολογίστε και τον πλήρη 
προσεγµένο κατάλογο κρασιών από όλον τον κόσµο. 
Η µουσική από το πιάνο και η απεριόριστη θέα συνοδεύουν καθηµερινά τις 
γκουρµέ περιπλανήσεις. Ειδικά όµως τα Σαββατοκύριακα, από τις 11.00 µέ-
χρι τις 16.00, το Karavi προσφέρει το πλουσιότερο Weekend Brunch Buffet 
της Αθήνας.

Millefeuille with mastelo* cheese from the Greek island of Chios and sweet roasted red peppers from 
the Greek city of Florina |  Μιλφέιγ από µαστέλο Χίου µε πιπεριές Φλωρίνης και κέικ 

Red sweet 
Greek 
peppers 
A French chef is 
experimenting with the 
scarlet Florina pepper.
Ένας Γάλλος σεφ 
πειραµατίζεται µε την 
κατακόκκινη πιπεριά 
Φλωρίνης.

YIELDS:  SERVES 4
INGREDIENTS 
0.6 gr. mastelo cheese 
125 gr. sweet red 
peppers 
12 slices of spice cake 
1 egg yolk
1 teaspoon Dijon 
mustard
0.2 gr. grape seed oil 
1 tablespoon xeres 
(sherry) vinegar
Salt and freshly - 
ground pepper 
Various herbs 
to decorate 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
0,6 γραµµ. µαστέλο 
Χίου (τυρί)
125 γραµµ. πιπεριές 
Φλωρίνης
12 φέτες κέικ 
µπαχαρικών
1 κρόκος αυγού
1 κουτ. του γλυκού 
µουστάρδα (Dijon)
0,2 γραµµ. λάδι 
σταφυλιού
1 κουτ. της σούπας  
ξίδι (xeres)
Αλάτι και πιπέρι 
φρέσκο

On the 9th floor of the Sofitel 
Athens Airport Hotel in a 
triangular space with concave 
sides that remind of a boat, 
the gastronomic experience 
is complemented by the 
outstanding view.  
Στον 9ο όροφο του 
ξενοδοχείου Sofitel Athens 
Airport, σε έναν τριγωνικό 
χώρο µε κοίλες πλευρές 
που θυµίζουν καράβι, τη 
γαστρονοµική εµπειρία 
συµπληρώνει η υπέροχη θέα.

Info: Opening hours: | Ώρες λειτουργίας: 18.30-02.00, tel. 210 3544000. Prices per person from | Τιµές ανά άτοµο από € 50 P
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Best of Athens City WalksApr-Jun | 08 
TASTE FRONT | ΓΕΥΣΕΙΣ

Material world Food & Wine
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At the most flamboyant of the seven United Arab Emirates, a Sheikh with 
unbridled ambition and unlimited financial resources builds an empire! 
Στο πιο φανταχτερό από τα επτά Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, ένας σεΐχης µε 

αχαλίνωτη φιλοδοξία και αποθέµατα πλούτου χτίζει µια αυτοκρατορία! 
By Chris tos  Kresteni t is  |  Aðü  ôïí  ×ñßóôï  Êñåóôåíßôç

Back to the
future



174  175

AM IN DUBAI. A tiny piece of land in the west coast of the Persian Gulf, 
that the Crown Prince of the Emirate, Sheikh Mohammed bin Rashid al 
Maktoum, is transforming into a wonderland. Son of the great visionary 
Rashid bin Saeed Al Maktoum, Mohammed is avid in the art of  Arabic 
poems - an architect of words as well as of ambitious projects. Projects 
that often left me speechless. How can this be, I asked my guide, when I 
saw the gardens in full bloom. As if it were the simplest thing in the world, 
he replied: “By order of the Sheikh, all flowers are replanted every three 
days”. When I saw skiers sliding down the snowy slope at the Mall of the 

Emirates (www.skidxb.com + 97144094000), I didn’t need to ask. 
Dubai’s oil reserves are not the only source of wealth for the Emirate -before they 
were discovered it was famous for its pearls, dates and fur trade. Providing against 
the eventuality of oil wells drying up, the Maktoum dynasty banked on exaggeration, 
envisaging the creation of a tourist paradise. The small Emirate coastline obstructed 
the undaunted Sheikh’s plans so he just went against all laws of nature, yet again. He 
ordered the creation of three gigantic islands in the shape of palm trees, but he quickly 
conceived of an even more ambitious plan: build the World! Thus, approximately five 
years ago, and while the Palm Trees construction was still underway, he commenced the 

ambitious creation of a complex of 300 islands forming 
the outline of the five continents, approximately four 
kilometers off the coast of Dubai. The islands of the 
World cost $3 bn and despite the prices ranging between 
€150 and 178m, half of the islands have already been 
sold. Various celebrities are amongst the buyers, such 
as Beckam, Schumacher etc. The Sheikh, who deemed 
the sea to be a canvas, has announced his new project: 
A Universe made by islands! 
A balloon ride is the ideal way to get a first aerial view 
of the mammoths that the over-competitive Sheikh 
has erected in land and sea. Of course, luxury is worth 
living up close. Hence, back to land, for the out-of-this-
world pleasures of the Burj Al Arab. The sail shaped 
hotel is for Dubai what the Eiffel Tower is for Paris. The 
world’s first 7 star hotel, justifies its every accolade with 
unprecedented extravagance. Luxury comes at a price, 
with the overnight stay in the imperial suite reaching 
€12,000. An equally effective manner to dissipate life 
savings proves to be shopping. Besides, Dubai originally 
became famous as a duty free shopping zone. Dubai 
does not fall short in terms of gastronomy either, so I 
enjoy the finest meals in a different restaurant each time. 
The best are found in hotels where the consumption of 
alcohol is allowed. The most popular are famous chef 
Gordon Ramsay’s “Verre” at the Hilton Hotel (www.
hiltondubaicreek.com) and the Buddha Bar at Grosvenor 
House Hotel, at the Dubai marina (+97143998888). 
As the day drifts off, the young Emirs arrive flashily 
driving their shiny Lamborghinis or Ferraris. At the 
place where petrol is cheaper than water, the traffic jam 
is inevitable. I enjoy myself trying to guess if the places 
on the street signs exist or if they belong to the Sheikh’s 
“coming soon” attractions. With the help of my guide, 
I learn that future projects include the largest airport 
in the world, Jebel Ali, the highest sky-scraper Burj 
Dubai, an underwater restaurant, an air-conditioned 
Dubailand, a theme park, even a small scale copy of 
the French town of Lyon, with houses, a museum, a 
cookery school and a football club!
The famous resort Madinat Jumeirah with the largest 
pool in the Middle East, an Arabic style market and night-
clubs is open to the public. As for the most stunning 

sights of the town, these are the World Trade Center, the Jumeirah minaret and the 
archaeological sites Al Ghusals, Al Sufooh and Jumeirah. 
The cataclysmic changes have not extinguished the old, authentic fishing village that 
was Dubai not so many years ago. Approximately 30 miles east of Jumeirah, in Bur 
Dubai, I trace the town’s past . The commercial passion rules in the soulful markets 
of the souk, dark alleys where the Arabs haggle from herbs and spices through to 
cellular phones and bolts of cloth or jewelry! My favorites are the Golden Souk, the 
covered Souk of Deira, and the Souk of spices.
At the old quarter, I stop at the town’s Museum (Al Fahidi Street, tel.: 971 43937151). 
With three dirhams I discover how fast and how much has changed in Dubai. But 
my favorite is the old neighborhood Bastakiya, with the galleries, the elegant hotels 
and the hip Bastra Art Café (Al Fahidi str., Bastakiya, (971-4) 353-5071). 
I have scheduled my next visit to Dubai for 29th March, the day the Dubai World Cup 
begins (www.dubairacingclub.com) the world’s richest horse racing meeting since 
trophies add up to 14 million euros. This is another of the Sheikh’s innovative ideas, 
who is an avid horse-racing enthusiast while he also breeds some of the world’s best 
thoroughbred horses at his family’s Godolphin Stables. Everything in Dubai is a battle 
against the impossible, and so far, Sheikh Mohammed scores victories every time!

I

Top (from left): At Starbucks coffee 
shop in the Deira shopping mall.
The Burj Al Arab in the sunset
Left: Dubai Marina is the center 
of Dubai’s new, fast paced 
business hub.
Bottom left: The Sheikh Zayed 
Expressway
Επάνω (από αριστερά): Starbucks, 
στο εμπορικό κέντρο της Deira.
Ηλιοβασίλεμα με θέα στο 
Burj al Arab 
Αριστερά: Στη μαρίνα στεγάζεται 
το νέο επιχειρηματικό κέντρο
του Dubai
Κάτω αριστερά: Η λεωφόρος τα-
χείας κυκλοφορίας Sheikh Zayed

Al Iwan Restaurant in Burj Al Arab
Το εστιατόριο Al Iwan 

στο ξενοδοχείο Burj al Arab
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The palm islands are among the few man 
made structures visible from space
Τα νησιά Φοίνικες συγκαταλέγονται 
στις ελάχιστες ορατές από το Διάστηµα 
ανθρώπινες δηµιουργίες 

The Palm Jumeirah is fast becoming a reality. Residents 
have already begun moving in. The Palm Jebel Ali, which 
is more than double the size of The Palm Jumeirah is The 
Palm Jebel Ali is almost completed, whilst the biggest of 
the three Palm Deira is still under construction.
Η κατασκευή αυτού του νησιού έχει ολοκληρωθεί και ήδη 
από πέρυσι έχει αρχίσει να κατοικείται. Από τους δύο άλλους 
φοίνικες, ο Jebel Ali είναι σχεδόν έτοιµος, ενώ τα έργα 
συνεχίζονται για τον µεγαλύτερο των τριών, τον Palm Deira 

THE PALM JUMEIRAH

The Palm Trump International Hotel and Tower, also 
referred to as the Trump Tower Dubai, will be the 
luxury centerpiece building of the Palm Golden Mile, 
located on the trunk of the Palm Jumeirah.
Το Palm Trump International Hotel, γνωστό και ως 
Πύργος Trump στο Dubai, είναι το δεσπόζον πολυτελές 
κτίριο στο «χρυσό χιλιόµετρο» του Φοίνικα, πάνω στον 
κορµό του δένδρου
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ΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΟ DUBAI. Ένα µικρό κοµµάτι γης στη δυ-
τική ακτή του Περσικού Κόλπου, που ο ηγεµόνας του, σε-
ΐχης Mohammed bin Rashid al Maktoum, µεταµορφώνει 
µεθοδικά σε χώρα των θαυµάτων. Τρίτος από τους τέσ-
σερις γιους του µεγάλου οραµατιστή Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, ο Mohhamed είναι ένας ποιητής των λέξεων 
και των έργων, αλλά και πολυµήχανος πολεµιστής. Στην 
ατελείωτη λίστα των επιτευγµάτων του, περιλαµβάνονται 

οι νικηφόρες µονοµαχίες του µε την έρηµο. Τα τρόπαιά του µε άφησαν άφωνο. 
Πώς είναι δυνατόν; ρώτησα τον ξεναγό µόλις είδα τους ολάνθιστους κήπους. 
Σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγµα στον κόσµο µου απάντησε: «Με εντολή του 
σεΐχη, τα λουλούδια ξαναφυτεύονται κάθε τρεις µέρες».  Έτσι, όταν αντίκρισα 
τους σκιέρ που κατηφόριζαν στη χιονισµένη πλαγιά µέσα στο εµπορικό κέντρο 
του Dubai (www.skidxb.com +9714 4094000), δεν χρειάστηκε να ρωτήσω.
Τα κοιτάσµατα πετρελαίου του Ντουµπάι δεν είναι η µοναδική πηγή πλούτου 
του εµιράτου, που πριν την ανακάλυψή τους φηµιζόταν για την αλιεία µαργα-
ριταριών, τους χουρµάδες και το εµπόριο γούνας. Προνοώντας για το ορατό 
ενδεχόµενο να στερέψουν οι πετρελαιοπηγές, η δυναστεία των Μακτούµ πό-
νταρε στην υπερβολή, µε όραµα τη δηµιουργία ενός τουριστικού παραδείσου. 
Η µικρή ακτογραµµή δεν ευνοούσε τα σχέδια του ανυπόταχτου σεΐχη, που για 
άλλη µια φορά εναντιώθηκε στους νόµους της φύσης. Ξεκίνησε µε τη δηµι-
ουργία τριών νησιών-µαµούθ σε σχήµα φοινικόδεντρων, αλλά γρήγορα συνέ-
λαβε ένα ακόµη πιο παράτολµο σχέδιο: να χτίσει τον Κόσµο. Έτσι, πριν από 
πέντε περίπου χρόνια, και ενώ τα έργα κατασκευής των Φοινίκων συνεχίζο-
νταν, ξεκίνησε τη µεγαλεπήβολη δηµιουργία ενός συµπλέγµατος 300 νησιών 
που σχηµατίζουν το περίγραµµα των πέντε ηπείρων, τέσσερα χιλιόµετρα µα-
κριά από τις ακτές του Dubai. Η δηµιουργία του Κόσµου στοίχισε 3 δισ. δολά-
ρια και, παρ’ ότι οι τιµές κυµαίνονται από € 150-178 εκατ., τα µισά νησιά του 
έχουν ήδη πωληθεί. Μεταξύ των αγοραστών είναι ο Beckam, ο Schumacher, ο 
Rod Stewart κ.ά. Ο σεΐχης που πέρασε τη θάλασσα για καµβά έχει ήδη αναγγεί-
λει το νέο του έργο: το Σύµπαν από νησάκια!
Το αερόστατο είναι ο ιδανικός τρόπος για µια άνω-
θεν πρώτη γνωριµία µε τα µεγαθήρια που όρθωσε ο 
υπερανταγωνιστικός σεΐχης σε στεριά και θάλασσα. 
Βέβαια, την πολυτέλεια αξίζει να τη ζεις από κοντά. 
Πίσω λοιπόν στη γη, για τις κάθε άλλο παρά γήινες 
απολαύσεις του Burj al Arab. Σύµβολο του εµιρά-
του, το ξενοδοχείο µε µορφή ιστιοφόρου είναι για 
το Ντουµπάι ό,τι και ο Πύργος του Άιφελ για το Πα-
ρίσι. Το πρώτο επτάστερο ξενοδοχείο στον κόσµο, 
δικαιολογεί και το τελευταίο παράσηµό του µε χλι-
δή και περιποιήσεις άνευ προηγουµένου. Το τίµηµα 
είναι ανάλογο, µε τη διανυκτέρευση σε µια πολυτε-
λή σουίτα να ξεκινάει από € 1.800 και να φτάνει τα  

B

Left: Ski slopes in the desert!
Bottom: Dubailand and Horseraces thrill 
the sports and action fans in Dubai.
Αριστερά: Το χιονοδρομικό της ερήμου!
Κάτω: Οι νεροτσουλήθρες της Dubailand 
και οι ιπποδρομίες γοητεύουν τους 
λάτρεις των σπορ και της δράσης που 
επισκέπτονται το Dubai

The elaborate Arabian architecture of Dubai Ibn Battuta, 
another object of admiration for Westerners

H περίτεχνη αραβική αρχιτεκτονική του Εμπορικού Κέντρου Ibn Battuta 
στο Dubai, ακόμη ένα αντικείμενο θαυμασμού για τους δυτικούς
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€ 12.000 για τη διαµονή στην ανακτορική σουίτα.  Εξίσου αποτελεσµατικός τρό-
πος κατασπατάλησης των οικονοµιών µιας ζωής αποδεικνύονται και τα ψώνια. 
Το Ντουµπάι άλλωστε έγινε αρχικά διάσηµο ως ζώνη αφορολόγητων αγορών. 
Ρούχα διάσηµων σχεδιαστών, γούνες, κοσµήµατα και hi-tech gadgets γεµίζουν 
τις βιτρίνες που προσελκύουν δεκάδες µουσουλµάνες µε τσαντόρ. 
Το Ντουµπάι δεν υπολείπεται σε γαστρονοµικές επιδόσεις κι έτσι, κάθε µέρα 
ευφραίνω τον ουρανίσκο µου σε διαφορετικό εστιατόριο. Τα καλύτερα βρίσκο-
νται µέσα σε ξενοδοχεία, όπου επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ. Ξεχωρίζουν 
το Verre του διάσηµου σεφ Gordon Ramsay στο Hilton (www.hiltondubaicreek.
com), αλλά και το γαλλικών καταβολών Buddha Bar στο Grosvenor House Hotel, 
στη µαρίνα του Ντουµπάι (+97143998888, www.buddha-bar.com). Καθώς η µέ-
ρα φεύγει, οι νεαροί εµίρηδες έρχονται οδηγώντας επιδεικτικά τις γυαλιστερές 
Lamborghini ή Ferrari τους. Στο µέρος όπου η βενζίνη είναι πιο φτηνή και από 
το νερό, το µποτιλιάρισµα είναι αναπόφευκτο, αλλά το διασκεδάζω προσπα-
θώντας να µαντέψω αν τα µέρη στις ταµπέλες στον δρόµο υπάρχουν ή ανή-
κουν στα προσεχώς του σεΐχη. Με τη βοήθεια του ξεναγού, µαθαίνω πως ετοι-
µάζονται ακόµη το µεγαλύτερο αεροδρόµιο στον κόσµο Jebel Ali, ο ψηλότερος 
ουρανοξύστης Burj Dubai, η Dubailand και το µικρής κλίµακας αντίγραφο της 
Λυών, µε σπίτια, µουσείο, σχολή µαγειρικής και ποδοσφαιρική οµάδα! Ανοιχτό 
στο κοινό είναι το διάσηµο θέρετρο Madinat Jumeirah µε τη µεγαλύτερη πισί-
να της Μέσης Ανατολής και παζάρι αραβικού στυλ, τις τεχνητές λίµνες και τα 
night clubs. Όσο για τα πιο συγκλονιστικά αξιοθέατα της πόλης είναι το Πα-
γκόσµιο Κέντρο Εµπορίου, ο µιναρές Jumeirah και οι αρχαιολογικοί χώροι Al 
Ghusals, Al Sufooh και Jumeirah. 
Οι κοσµογονικές αλλαγές δεν έχουν εξαλείψει το παλιό, αυθεντικό ψαροχώ-
ρι που υπήρξε πριν από όχι και τόσο πολλά χρόνια το Dubai. Περίπου 30 µί-
λια ανατολικά της Jumeirah, στο Bur Dubai, ιχνηλατώ το παρελθόν της πόλης. 
Το βλέπω στο λίκνισµα των παραδοσιακών αραβικών καϊκιών, από όπου εργά-
τες ξεφορτώνουν ρύζι µπασµάτι και ηλεκτρικές συσκευές. Το ακούω στα abras 
(καραβάκια ταξί) που ξεφυσούν καθώς περνούν τους ντόπιους στην όχθη όπου 
βρίσκονται πλάι πλάι ένα µιναρές, ένας ινδουιστικός ναός και ένα ιερό των σιχ, 
συµβολίζοντας την πολυπολιτισµική -αν και άνιση- κοινωνία του αραβικού εµι-
ράτου. Το πάθος του εµπορίου βασιλεύει στις αισθαντικές αγορές των souks, 
σκοτεινών στενών δρόµων όπου Άραβες παζαρεύουν από βότανα και µπαχα-
ρικά µέχρι κινητά τηλέφωνα και τόπια υφάσµατος ή χρυσαφικά! Τα αγαπηµένα 
µου είναι το χρυσό souk, το σκεπασµένο souk της Deira, και το souk των µπαχα-

ρικών. Στην παλιά συνοικία, σταµατώ στο µουσείο της πόλης (Al Fahidi St, τηλ. 
9714 3937151). Με τρία ντιράµ ανακαλύπτω πόσο γρήγορα και πόσο πολλά άλ-
λαξαν στο Ντουµπάι. Όµως το καλύτερό µου είναι η παλιά γειτονιά Bastakiya, 
µε τις γκαλερί, τα κοµψά ξενοδοχεία και το hip Bastra Art Café (Al Fahidi St., 
Bastakiya, 9714 3535071). 
Φέτος, έχω ήδη προγραµµατίσει την επόµενη επίσκεψή µου στο Ντουµπάι για 
τις 29 Μαρτίου, οπότε ξεκινά το ετήσιο Παγκόσµιο Κύπελλο Ιπποδροµιών (www.
dubairacingclub.com), που είναι το ακριβότερο στον πλανήτη καθώς τα έπαθλα 
των νικητών αθροίζονται στο  ποσό των 14 εκατ. ευρώ. Άλλη µια έµπνευση του 
παθιασµένου λάτρη των ιπποδροµιών σεΐχη, ο οποίος εκτρέφει µερικά από τα 
πιο ζηλευτά καθαρόαιµα στους οικογενειακούς στάβλους Godolphin.  
Όλα στο Dubai είναι µια αναµέτρηση µε το απίθανο, και µέχρι τώρα ο σεΐχης 
Mohammed καταγράφει µόνο νίκες!

Σύµβολο του εµιράτου, το ξενοδοχείο µε µορφή 
ιστιοφόρου Burj al Arab είναι για το Ντουµπάι 
ό,τι και ο Πύργος του Άιφελ για το Παρίσι

Best time to visit | Ιδανική περίοδος: Nov.-April | Νοέµβριος-Απρίλιος
Info: www.dubaitourism.ae | www.sheikhmohammed.co.ae/english/index.asp

Left: The Assawan Amphithe-
atre  of the Burj Al Arab hotel
Photo above: Bakhoors 
release oriental fragrances
Αριστερά: Το αμφιθέατρο 
Asswan στο ξενοδοχείο 
Burj al Arab
Επάνω: Τα παραδοσιακά 
bakhoor σκορπίζουν 
το άρωμα της Aνατολής 
στην ατμόσφαιρα

DIRECT FLIGHTS
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ
Air China, Tel. 008008610099, www.china.com
Emirates, Tel. 210 9333400, www.emirates.com
Olympic Airlines, Tel. 8011144444, 210 9666666, 
www.olympicairlines.com

Luxury at its best: 
each and every 
floor of the Burj Al 
Arab has its own 
concierge!
Ακραία πολυτέλεια: 
κάθε όροφος του 
Burj al Arab δια-
θέτει τον δικό του 
concierge

The imposing clock tower 
Ένας επιβλητικός πύργος µε 

το ρολόι της πόλης του Dubai
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Ι
n the years that followed the award of the 2008 Olympic Games to 
Beijing (8-24 August), the Chinese capital became the most auspicious 
place on earth in terms of architectural design innovation and costly 
constructions. The stars of international architecture, from Zaha 
Hadid and de Meuron & Herzog, to Andreu and Tschumi turned to 
this architectural utopia, the undisputable “Promised Land”, where 

they could apply their most futuristic ideas.  The world’s emerging financial 
power cashed its “made in China” labels’ cheque to invest the overall amount 
of 11 billion euros for the Olympic works! An inspired vision aiming to boost 
the country’s second most important source of revenue: tourism. Soon, the 
Chinese people, like modern day Pharaohs, will proudly wave the flags of 
their ambition against the Olympic Beijing horizon: the National Opera, the 
Television Tower (CCTV), the National Stadium and the Aquatics Cube as 
well as the ΜοΜΑ eco-complex.

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟY

The 
Beijing 
Syndrome
Olympic Beijing developed into a monumental 
cradle of avant-garde architecture. 
Το ολυμπιακό Πεκίνο αναδεικνύεται σε παγκόσμιο 
λίκνο avant garde αρχιτεκτονικής.
By Elena  Siampou 

BEIJING NATIONAL STADIUM 
Experts from all over the planet 
are bowing to the stadium as 
its unique outer shell, for which 
44,000 tons of steel were used, is 
likened to a Herculean feat in terms 
of architecture and engineering, 
featuring natural circulation of air, 
and a translucent membrane that 
protects spectators from rain. 

INFO:
Total land surface: 258,000 m2

Capacity: 91,000 seats
Construction duration:2003-(due in July)

Σ
τα χρόνια που ακολούθησαν την ανάθεση των Ολυµπιακών 
Αγώνων του 2008 στο Πεκίνο (8-24 Αυγούστου), η πρωτεύου-
σα της Κίνας έγινε το πιο πρόσφορο έδαφος στον πλανήτη για 
σχεδιαστική καινοτοµία. Αστέρες της παγκόσµιας αρχιτεκτο-

νικής, από τη Hadid, τους De Meuron και Herzog, µέχρι τον Andreu και 
τον Tschumi, στράφηκαν στη σύγχρονη αρχιτεκτονική ουτοπία, τη «Γη της 
Επαγγελίας» όπου θα µπορούσαν να εφαρµόσουν τις πιο φουτουριστικές 
ιδέες τους. Η παγκοσµίως ανερχόµενη οικονοµική δύναµη εξαργύρωσε την 
επιταγή των made in China ετικετών της για να επενδύσει στα ολυµπια-
κά έργα το ιλιγγιώδες ποσό των 11 δισ. ευρώ! Το µακρόπνοο όραµα ήταν 
η ενίσχυση του τουρισµού, του δεύτερου σηµαντικότερου πλουτοπαρα-
γωγικού πόρου της χώρας. Σύντοµα οι Κινέζοι, ως σύγχρονοι φαραώ, θα 
ανεµίσουν στον ορίζοντα του ολυµπιακού Πεκίνου τα λάβαρά τους: την 
Εθνική Όπερα, το Εθνικό Στάδιο και το Κέντρο Κολύµβησης, τον Πύργο 
της Τηλεόρασης αλλά και το κτιριακό σύµπλεγµα του ΜοΜΑ.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
Το μοναδικό του κέλυφος, για το 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν 44.000 τόνοι 
ατσαλιού, παρομοιάζεται με ηράκλειο 
άθλο από άποψη αρχιτεκτονικής 
αλλά και μηχανικής, με τη φυσική 
κυκλοφορία του αέρα, ενώ μια 
διάφανη μεμβράνη καλύπτει τα κενά 
για να προστατεύει τους θεατές από 
τη βροχή. 

INFO:
Συνολική επιφάνεια: 258.000m2 
Χωρητικότητα: 91.000 θέσεις
Διάρκεια εργασιών: 2003-(Ιούλιος)
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The golden “egg” 
Paul Andreu’s futuristic design of an egg-shaped building to house the Chinese National Opera had initially 
been greeted with reserve due to its proximity to the Forbidden City. However it was the astronomic 
construction cost (46,000 euros / position) that became the straw which repeatedly broke the camel’s 
back causing a three-year delay in completion. Yet, starting from December when the Opera House 
opened its doors to the public, reactions gave their place to admiration for the sensational edifice and 
its amazing acoustics. 

The monumental “bird nest”
An unintentional metaphor used by Jacques Herzog & Pierre de Meuron, the architects of the spectacular 
Olympic Stadium of Beijing, in order to describe the building’s structure  has reassured the symbolism-
sensitive Chinese people. While explaining to the authorities that the dense interlacing steel beams 
of its façade are at the same time its bearing mechanism, the architects compared it to a bird’s nest. 
The bird’s nest, a Chinese symbol of harmony, set aside any initial reservations towards the Stadium, 
manifested through the humorous nicknames “hairy doughnut” and “thorny bullpen” given to it by 
the locals. In an interview with the New York Times , de Meuron recently revealed that marathon 
negotiations were needed to agree on the final shape of the spectacular Stadium which will be ready 
in April. The ultimate goal was to create an optimal view for all 91,000 spectators, whilst cutting the 
project’s budget from €340 m. to €195 m., which forced the authorities to resign from their demand 
for a retractable roof.

The aquatic cube  
The splendid Aquatics Complex with a 17,000 people capacity, made by the Australian company PTW, is 
the perfect yin to the yang of the metal nest made by Herzog & de Meuron. Inspired by nature, the outer 
shell of the imposing Aquatics Complex looks like it’s wrapped up in bubbles. The architectural finding 
is brilliant: it solves an old physics problem regarding the effective filling of space (using bubbles of the 
same volume but of different shape) combining at the same time optimum anti-seismic elements. In the 

Το χρυσό «αυγό»
Ο φουτουριστικός σχεδιασµός του αποκαλούµενου Αυγού, που  σχεδίασε ο Γάλλος αρχιτέκτων Paul 
Andreu για να στεγάσει την Εθνική Όπερα της Κίνας, συνάντησε αρχικά επιφυλακτικότητα λόγω της 
εγγύτητάς του στην Απαγορευµένη Πόλη.  Tο υψηλό κόστος κατασκευής (46.000 ευρώ /θέση) ήταν  
η σταγόνα που ξεχείλισε πολλές φορές το ποτήρι των συνετών Κινέζων, προκαλώντας αλλεπάλληλες 
διακοπές των εργασιών και τριετή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο, από τον Δε-
κέµβριο που το Μέγαρο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό, οι αντιδράσεις παραχώρησαν τη θέση τους 
στον θαυµασµό για το λαµπερό οικοδόµηµα και την υπέροχη ακουστική του.

Η µεγαλειώδης «φωλιά» 
Μια τυχαία µεταφορά που χρησιµοποίησαν οι Ελβετοί Jacques Herzog & Pierre de Meuron, αρχιτέ-
κτονες του Ολυµπιακού Σταδίου του Πεκίνου, για να περιγράψουν τη δοµή του κτιρίου, κέρδισε τους 
ευαίσθητους σε θέµατα συµβολισµού Κινέζους.  Προκειµένου να εξηγήσουν πώς το πυκνό ατσάλινο 
πλέγµα της πρόσοψης είναι συγχρόνως και ο φέρων οργανισµός του, οι αρχιτέκτονες αναφέρθηκαν 
στις φωλιές των πουλιών. Το κινεζικό σύµβολο αρµονίας ανέτρεψε τις αρχικά δυσµενείς εντυπώσεις 
που αντανακλώνται στους χαρακτηρισµούς  «τριχωτό ντόνατ» και «αγκαθωτό συρµατόπλεγµα» που µε 
χιούµορ είχαν προσδώσει στο µεγαλειώδες Ολυµπιακό Στάδιο οι πολίτες του Πεκίνου.  Ο De Meuron 
σε συνέντευξή του στη New York Times αποκάλυψε πρόσφατα πως χρειάστηκαν αλλεπάλληλες δια-
πραγµατεύσεις, προκειµένου να πάρει το στάδιο την τελική του µορφή, που αναµένεται να ολοκλη-
ρωθεί τον Απρίλιο. Ο σκοπός ήταν να προσφέρει άριστη ορατότητα στους 91.000 θεατές, αλλά και να 
µειωθεί ο αρχικός υπέρογκος προϋπολογισµός, από € 340 εκατ. στα € 195 εκατ., γεγονός που οδή-
γησε τη διοίκηση των έργων να παραιτηθεί από την απαίτηση για πτυσσόµενη οροφή.

Ο υδάτινος κύβος 
Το 17.000 θέσεων Κέντρο Κολύµβησης της αυστραλιανής εταιρείας PTW, είναι το τέλειο yin στο yang 
της φωλιάς των Herzog & De Meuron. Εµπνευσµένο από τη φύση, το κέλυφος του εντυπωσιακού Κέ-
ντρου Κολύµβησης µοιάζει τυλιγµένο σε φυσαλίδες. Το αρχιτεκτονικό εύρηµα είναι ευφυές: δίνεται 

Like modern day Pharaohs, the Chinese will soon proudly wave the flags of their formidable achievements against the Olympic Beijing horizon

Ως σύγχρονοι φαραώ, οι Κινέζοι σύντοµα θα ανεµίσουν υπερήφανα τα λάβαρα του µεγαλείου τους στον ορίζοντα του ολυµπιακού Πεκίνου

CHINESE NATIONAL OPERA
A semi-transparent shell allows 
passers-by to have a look on what 
is going on inside while music-
loving visitors enjoy high quality 
performances on the three stages of 
the impressive Opera House. 

INFO:
Total land surface: 149,500 m2

Capacity: 5,473 seats
Construction duration: 2003-2007

ΕΘΝΙΚΗ ΟΠΕΡΑ 
Το ημιδιάφανο κέλυφος επιτρέπει 

στους περαστικούς να δουν 
τα τεκταινόμενα εντός, ενώ οι 

φιλόμουσοι επισκέπτες απολαμβάνουν 
υψηλής ποιότητας  παραστάσεις στις 

τρεις σκηνές του Μεγάρου.

INFO:
Συνολική επιφάνεια: 149.500 m2 

Χωρητικότητα: 5.473 θέσεις
Διάρκεια εργασιών: 2003-2007
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λύση σε ένα παλιό πρόβληµα της Φυσικής για την αποτελεσµατική πλήρωση του χώρου (µε φυσαλί-
δες ίδιου όγκου, αλλά διαφορετικού σχήµατος), συνδυάζοντας παράλληλα άριστες αντισεισµικές ιδιό-
τητες. Στο µεταξύ, το υπέροχο ηµιδιαφανές περίβληµα από τεφλόν θα επιτρέπει στο φως και τη θερ-
µότητα να περνούν στον χώρο µε τις πέντε πισίνες, µειώνοντας το ενεργειακό κόστος έως και 30%. H 
υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στον υπέροχο υδάτινο κύβο, που ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντε 
χρόνια εργασιών φέτος τον Ιανουάριο, υπήρξε ανεπιφύλακτα ενθουσιώδης.

Τηλεόραση αφ’ υψηλού
Διανοούµενος του αρχιτεκτονικού µοντερνισµού, ο 63χρονος Ολλανδός Rem Koolhaas υπογράφει µα-
ζί µε τον Ole Scheeren τον ουρανοξύστη που θα στεγάσει την έδρα της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης 
(CCTV). Ορθώνεται σε ύψος 230 µέτρων, καταλαµβάνοντας επιφάνεια 450.000 τ.µ. στην καρδιά του επι-
χειρηµατικού κέντρου του Πεκίνου και αποτελείται από δύο αντικριστούς πύργους 40 ορόφων µε κλίση 
6 µοιρών, οι κορυφές των οποίων συνδέονται µε µία γέφυρα. Τα περισσότερα από 540.000τ.µ. λειτουρ-
γικού χώρου είναι µοιρασµένα ανάµεσα στον χώρο που προορίζεται για εκποµπές και αναµεταδόσεις, 
τη ζώνη που θα αφιερώνεται σε έρευνα και εκπαίδευση, ενώ στο εντυπωσιακό ρετιρέ της γέφυρας θα 
στεγάζεται η διοίκηση της κρατικής κινεζικής τηλεόρασης. Στον εντυπωσιακότερο από τους 300 ουρα-
νοξύστες του Πεκίνου, το κόστος του οποίου υπολογίζεται πως θα αγγίξει τα 490 εκατοµµύρια ευρώ, 
έχει προβλεφθεί και χώρος για εστιατόρια, θέατρο, κινηµατογράφους, αίθουσες εκδηλώσεων, εκθεσια-
κούς χώρους, αλλά και το 241 δωµατίων ξενοδοχείο Mandarin Oriental. 

Η επόµενη ηµέρα
Το πιο ρηξικέλευθο ίσως επίτευγµα των Κινέζων ήταν η ταχύτατη αφοµοίωση του µεταµοντέρνου σχε-
διασµού των εκκεντρικών διεθνών αστέρων της αρχιτεκτονικής, παρ’ ότι η συγκυρία δεν ήταν πάντο-
τε ευνοϊκή. Τον Μάιο του 2004, σε ένα δυστύχηµα στο διεθνές αεροδρόµιο Charles de Gaulle που είχε 
σχεδιάσει ο ανάδοχος της Εθνικής Όπερας του Πεκίνου Paul Andreu, µια πτέρυγα κατέρρευσε παρα-
σύροντας στον θάνατο τέσσερις ανθρώπους. Το ότι οι δύο ήταν Κινέζοι, απλώς ενεργοποίησε τα αντα-
νακλαστικά της κινεζικής κυβέρνησης που όρισε επιτροπές αυτοχθόνων επιστηµόνων για να ελέγξουν 
τη στατικότητα και την ασφάλεια όλων των εν εξελίξει έργων ξένων αρχιτεκτόνων. Τελικά, τα έργα που 
υλοποιήθηκαν στην Κίνα, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι εµπνευστές τους, δεν θα µπορούσαν να γί-
νουν πουθενά αλλού στον κόσµο. 

meantime, if regularly cleaned, the wonderful translucent Teflon membrane covering it shall allow light 
and heat enter the five-pool area reducing energy consumption and costs by up to 30%. Τhe reception 
of the project by the public in January, after more than 5 years of intensive works, was unreservedly 
enthusiastic!

High and mighty television 
An intellectual of architectural modernism, the 63-year old Dutch Rem Koolhaas signs together with Ole 
Scheeren, the globe’s most surrealistic skyscraper. It’s the headquarters of the Chinese National Television 
(CCTV), rising to 230 meters high and covering an overall area of 450,000 square meters in the heart 
of the Beijing business centre. The building consists of two 40-storied towers facing each other, with a 6 
degree incline and a bridge connecting their tops. The largest part of the 540,000 square meter floor area 
is divided between the zone for shows and broadcasts, the zone reserved for training and research whereas 
the imposing bridge loft shall house the Administration headquarters of the Chinese National Television. 
In the most imposing of the 300 skyscrapers of Beijing, there’s space for restaurants, a theater, cinemas, 
event halls, exhibition areas as well as the Mandarin Oriental Hotel with a 241 room capacity. 

The day after 
Perhaps the most audacious accomplishment in China was the rapid assimilation of the aesthetic leaps the 
post-modern designs of the eccentric international stars of architecture represented, despite the not always 
favorable circumstances. For instance, in May 2004, a wing of the Charles de Gaulle international airport 
collapsed, causing death to four people. That wing had been designed by Paul Andreu, the contractor for 
the Beijing National Opera. The fact that two of the victims were Chinese, triggered a reflex reaction of 
the Chinese government, leading to the immediate formation of committees consisted of local scientists 
in order to investigate the static soundness and safety of all buildings under construction by foreign 
architects. This exercise provided the necessary reassurances for the continuation of works. Despite the 
delays, even according to the creators themselves, the landmark buildings constructed in China, couldn’t 
have materialized anywhere else in the world!  

Το ΜοΜΑ της Κίνας
Τον Ιούλιο θα λειτουργήσουν οι πρώτοι χώροι του 
κτιρίου που οι µηχανικοί του βάφτισαν MoMA. Η 
συνωνυµία µε το Μουσείο της Ν. Υόρκης δεν ήταν 
τυχαία στη χώρα όπου τα ονόµατα ορίζουν τη λα-
ϊκή αποδοχή. Οι αρχιτέκτονες Steven Holl και Li 
Hu άντλησαν έµπνευση από τους Πύργους του 
Le Corbusier. Οκτώ πανύψηλοι πύργοι 20 ορό-
φων συνδέονται µεταξύ τους µε εναέριες πεζο-
γέφυρες, για ελεύθερη κυκλοφορία στα 622 δι-
αµερίσµατα, τα καταστήµατα, τα καφέ, τον κινη-
µατογράφο και το ξενοδοχείο. Φιλικό προς το πε-
ριβάλλον, το MoMA είναι εξοπλισµένο µε φίλτρα 
που προστατεύουν από την ατµοσφαιρική µόλυν-
ση, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί στο υπόγειο µονά-
δα ανακύκλωσης και ένα από τα µεγαλύτερα γεω-
θερµικά συστήµατα στον κόσµο, καταργώντας την 
ανάγκη για µπόιλερ ή κλιµατιστικά. Το τίµηµα της 
«πράσινης» πολυτέλειας είναι πάντως µάλλον ιδι-
αίτερα υψηλό, αφού τα διαµερίσµατα πωλούνται 
προς 4.000 ευρώ/m2. 

China’s ΜοΜΑ
The hotel and some parts of the building complex the 
engineers called MoMA, will be ready in July. Giving 
it the same name with the famous N.Y. museum 
has clearly not been coincidental in a country where 
names define the public acceptance of its buildings. 
Architects Steven Holl and Li Hu, were inspired by 
Corbusier’s “Towers in the Park”. Eight ultra-high 
twenty-storied towers are interconnected through 
hanging pedestrian bridges allowing the public to 
walk around the 622 apartments, the stores, coffee 
shops, the cinema and the hotel located therein. 
Eco-friendly, the MoMA of Beijing is equipped 
with filters protecting from the city’s pollution 
while its basement hosts a waste-recycling unit 
as well as one of the largest geothermic systems 
in the globe, that cancels the need for boilers or 
air-conditioning units. The “green” luxury appeals 
to the public but with a rather high price to pay 
considering that apartments are sold at €4,000  
per square meter.

The intellectual of architectural modernism, Rem Koolhaas signs the globe’s 
most impressive skyscraper that will house the Chinese National Television

Ο διανοούµενος του αρχιτεκτονικού µοντερνισµού Rem Koolhaas υπογράφει 
τον ουρανοξύστη που θα στεγάσει την κινεζική κρατική τηλεόραση

NATIONAL AQUATICS CENTRE: 
Birds don’t walk on transparent 
surfaces. Hence, biologists 
recommended the installation of 
wires on the roof’s drain-pipes 
providing birds with a place 
to rest.
Τα πουλιά δεν περπατούν πάνω 
σε διαφανείς επιφάνειες. Γι’ 
αυτό, βιολόγοι συμβούλεψαν 
την εγκατάσταση συρμάτων στις 
υδροροές της οροφής όπου 
αυτά θα ξεκουράζονται

INFO:
Total land surface | Συνολική 
επιφάνεια: 79,532 m2

Capacity | Χωρητικότητα: 6,000-
11,000 seats | θέσεις.
Construction Duration | 
Διάρκεια εργασιών: 2003-2008

Info: www.en.beijing2008.cn/

DIRECT FLIGHTS
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ

Air China, with one stop at Dubai | με ενδιάμεση 
στάση στο Ντουμπάι 
Τel. 008008610099, www.china.com

NATIONAL TELEVISION (CCTV) 
Α bridge connects the tops of 
two 40-storied towers facing 
each other, with a 6o incline 
Μια γέφυρα συνδέει τις 
κορυφές δύο αντικριστών 
πύργων σαράντα ορόφων, με 
κλίση 6ο 

INFO:
Total floor area | Συνολική 
Επιφάνεια: 540,000 m2

Construction duration | Διάρκεια 
εργασιών: 2004-2008 (July)
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Mighty 
Minos’ Palace
| Στο παλάτι του Μίνωα

It’s the essential “pilgrimage” 
en route to Heraklion, Crete.

Περιήγηση στην Κνωσό, 
την υπερδύναµη του 1500 π.Χ.

By Maria  Paschal i  |  Áðü  ôç  Ìáñßá  Ðáó÷Üëç 

T
he capital of King Minos’s kingdom was built on the hill of 
Kefala amongst tall cypresses, olive trees and vineyards. The 
king’s palace stands on the hill, from where it could overlook 
the surrounding land and sea. It was from that very sea that the 
white bull sent by the god Poseidon arrived to grant power to 
King Minos. And when he violated his promise and kept the 

bull in his stables instead of sacrificing it to the god, Poseidon punished him by 
making Queen Pasiphae fall so much in love with the animal, that she convinced 
Daedalus to make a hollow decoy cow to fool the bull into mating with her. The 
offspring of this ill-matched union was the horrid Minotaur – a monster with the 
body of a man and the head of a bull – for which Athenians were forced to send 
an annual blood tribute of 7 young maidens and 7 young men.  
Entering the archaeological site from the western entrance, Sir Arthur Evans’ 
bust reminds me of the British archeologist’s lifework. The city had been initially 
discovered by the merchant Minos Kalokairinos in 1878 and was gradually brought 
to light by Evans’ spade in excavations that lasted for almost thirty years (1900-1931). 
“It was an idea, my work…”, remarks the visionary archeologist who managed to 
confirm the ancient legends. I am strolling around and images spring to life: I can 
see Daedalus constructing the Labyrinth beneath the Palace and later on the dashing 
Theseus setting sail from Athens to save the Athenians. (Continued on page 192)

Sir Arthur Evans (in the white suit) 
at the excavations site of Knossos 
Ο σερ Άρθουρ Έβανς (στο κέντρο, με το λευκό 
κοστούμι) στην ανασκαφή της Κνωσού  
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Η 
Κνωσός πάντα µε προσκαλεί κάθε φορά που έρχοµαι στην Κρήτη. Ανε-
ξάντλητη, ιερή, επιβλητική, µου υπενθυµίζει τη χαρά της ζωής που χα-
ρακτηρίζει την κρητική γη. Η εκλεπτυσµένη πρωτεύουσα του κράτους 
του βασιλιά Μίνωα χτίστηκε στον λόφο της Κεφάλας ανάµεσα σε ψη-
λά κυπαρίσσια, ελιές και αµπέλια. Το ανάκτορο του βασιλιά, κέντρο της 
θρησκευτικής και της οικονοµικής ζωής, πάνω στο ύψωµα µπορούσε 

να εποπτεύει όλη τη γύρω περιοχή και τη θάλασσα. Από τη θάλασσα έφτασε και ο λευκός 
ταύρος, σταλµένος από τον θεό Ποσειδώνα, για να δώσει την εξουσία στον Μίνωα. Και όταν 
εκείνος αθέτησε την υπόσχεσή του και έβαλε τον ταύρο στους στάβλους του αντί να τον θυ-
σιάσει στον θεό, εκείνος τον τιµώρησε κάνοντας τη βασίλισσα Πασιφάη να τον ερωτευτεί τό-
σο, ώστε να πείσει τον Δαίδαλο να κατασκευάσει ένα κενό οµοίωµα αγελάδας, για να ξεγελα-
στεί ο ταύρος και να ζευγαρώσει µαζί της. Από αυτή την ένωση γεννήθηκε ο φοβερός Μινώ-
ταυρος: άνθρωπος µε κεφάλι ταύρου, για τον οποίον οι Αθηναίοι υποχρεώθηκαν να στέλνουν 
κάθε χρόνο φόρο αίµατος, 7 νέες και 7 νέους. Αυτόν τον µύθο που συµβολίζει την παντοκρα-
τορία των Μινωιτών σκέφτοµαι µπαίνοντας στον αρχαιολογικό χώρο από τη δυτική πτέρυγα. 
Η προτοµή του σερ Άρθουρ Έβανς µου υπενθυµίζει το έργο ζωής του Βρετανού αρχαιολόγου. 
Η πόλη, που εντόπισε αρχικά ο έµπορος Μίνωας Καλοκαιρινός στα 1878, ήρθε σιγά σιγά στο 
φως από τη σκαπάνη του Έβανς ύστερα από ανασκαφές περίπου τριάντα χρόνων (1900-1931). 
Ήταν µια ιδέα το έργο µου, σηµειώνει ο οραµατιστής αρχαιολόγος που κατάφερε να επαλη-
θεύσει τους αρχαίους µύθους. Περπατώ και ζωντανεύουν εικόνες: βλέπω τον Δαίδαλο να κα-

1. Hypostyle Hall 
2. North Entrance 
3. Throne Room 
4. Tripartite Shrine 
5. West Storerooms 
6. South Propylaeum 
7. Corridor of the Procession 
8. East Court 
9. Theater 
10. Grand Staircase 
11. Hall of the Double Axes 
12. Queen’s Hall

1. Υπόστυλος αίθουσα
2. Βόρεια είσοδος
3. Αίθουσα του θρόνου
4. Τριµερές ιερό
5. Δυτικά καταστήµατα 
6. Νότια προπύλαια 
7. Διάδροµος παρελάσεων
8. Ανατολική αυλή
9. Θέατρο
10. Μεγάλη σκάλα
11. Αίθουσα των λάβρεων 
12. Αίθουσα της βασίλισσας 

The Labyrinth symbolized the vast, 
mazelike, multistoried palace

Ο Λαβύρινθος συµβόλιζε το αχανές 
πολυώροφο παλάτι
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ΚNOSSOS ΙΝ 1500 B.C. | 
H ΚΝΩΣΣΟΣ ΤΟ 1500 Π.Χ. 
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 I can imagine King Minos’s daughter Ariadne falling madly in love with him and 
handing him the a ball of thread - Ariadne’s thread - that would help him enter 
the Labyrinth without getting lost and thus kill the Minotaur. 
After 1700 B.C., when the city was leveled by an earthquake, a complex of 
grandiose, interlocking, multi-storied palaces was built on the remnants of the 
old ones. The palatial complex covers an area of 20,000 square meters and is 
characterized by an avant-garde architectural style, support pillars, a variety of 
construction material, an enviable drainage and a separate water supply system 
bearing testament to the advanced level of civilization. The interiors are luxurious, 
painted in vivid colors and multicolored frescos. The palace’s four wings are 
arranged around the main courtyard where the “tavrokathapsia” (bull-leaping) 
used to take place. This was a ritual where athletes grasped the bull’s horns and 
vaulted over the animal’s back trying to sit on it. 
I begin my tour from the West Wing and admire yet again the big stone sacred-
bull horns that used to adorn the palace’s top.  Continuing my tour the staircase 
leads me to the Sacred Room or Piano Nobile (Floor of the Noble), as Evans called 
it. The view of the other buildings is magnificent from this spot. In the Throne 
Hall I catch myself day-dreaming whilst admiring the frescos, the alabaster throne 
and the expiation sink. Crossing the West Court –a rite area as well as the Palace’s 
official entrance- the Procession Corridor of the Southern entrance, reveals the 
reproduction of “The Prince of the Lilies”, the famous relief fresco. Its original, 
along with several other magnificent findings from the Palace, as well as the Linear 

τασκευάζει τον Λαβύρινθο κάτω από το παλάτι και αργότερα τον Θησέα να ξεκι-
νά µε το πλοίο του από την Αθήνα για να λυτρώσει τους Αθηναίους. Φαντάζοµαι 
τη θυγατέρα του βασιλιά Μίνωα, την Αριάδνη, να τον ερωτεύεται παράφορα και 
να του δίνει τον µίτο, το κουβάρι που θα τον βοηθήσει να µπει στον Λαβύρινθο 
χωρίς να χαθεί, για να σκοτώσει τον Μινώταυρο.  
Μετά το 1700 π.Χ. που καταστράφηκε η πόλη από σεισµό, χτίζονται µεγαλόπρε-
πα πολυώροφα ανάκτορα. Τα οικοδοµήµατα, που κάλυπταν έκταση 20.000 τ.µ., 
χαρακτηρίζονται από πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, κολόνες στήριξης, ποικιλία 
δοµικών υλικών και ένα ζηλευτό αποχετευτικό και υδρευτικό σύστηµα που µαρ-
τυρά το υψηλό επίπεδο πολιτισµού. Στο εσωτερικό τους είναι άλλοτε βαµµένα 
σε έντονα χρώµατα και άλλοτε στολισµένα µε πολύχρωµες τοιχογραφίες. Γύρω 
από τη µεγάλη κεντρική αυλή που ήταν ο χώρος για τα ταυροκαθάψια, τα άλµατα 
που έκαναν οι αθλητές προσπαθώντας να πιάσουν τον ταύρο από τα κέρατα και 
να καθίσουν στη ράχη του, αναπτύσσονται οι τέσσερις πτέρυγες του Ανακτόρου. 
Αρχίζω την περιήγηση µου από τη δυτική πτέρυγα. Θαυµάζω ακόµα µια φορά 
τα µεγάλα πέτρινα ιερά κέρατα ταύρου που τότε διακρίνονταν στην κορυφή του 
παλατιού. Σε λίγο τα σκαλοπάτια θα µε οδηγήσουν στην Ιερή Αίθουσα ή Πιάνο 
Νόµπιλε όπως την ονόµασε ο Έβανς. Η θέα των κτισµάτων από αυτό το σηµείο 
είναι εξαίσια. Στην Αίθουσα του Θρόνου, θα ονειρευτώ ακόµα µια φορά, παρα-
τηρώντας τις τοιχογραφίες, τον αλαβάστρινο θρόνο και τη δεξαµενή των καθαρ-
µών. Περνώντας από τη Δυτική Αυλή, χώρο τελετουργιών και επίσηµη είσοδο 
του Παλατιού, ο Διάδροµος της Ποµπής στη νότια είσοδο µου αποκαλύπτει τον 

Πρίγκιπα µε τα Κρίνα, την περίφηµη τοιχογραφία που το πρωτότυπό της µαζί µε 
πολλά άλλα θαυµαστά ευρήµατα του Ανακτόρου καθώς και το αρχείο πινακίδων 
της Γραµµικής Β εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 
Στην ανατολική πλευρά του Ανακτόρου, βρίσκονταν τα βασιλικά διαµερίσµατα. 
Ένα µεγάλο κλιµακοστάσιο οδηγεί στην αίθουσα των Διπλών Πελέκεων και το 
Διαµέρισµα της Βασίλισσας, διακοσµηµένο µε την περίφηµη Τοιχογραφία των 
Δελφινιών, µε το λουτρό και το καλλωπιστήριο. Στέκοµαι στον Διάδροµο του 
Ζατρικίου (ένα είδος σκακιού), και σαν να ακούω το θρόισµα από τα φορέµατα 
της βασίλισσας που τον διασχίζει ή τον ήχο και τα γέλια όταν παίζει το αγαπη-
µένο παιχνίδι. Στη βόρεια πτέρυγα που η βόρεια είσοδός της επικοινωνούσε µε 
το λιµάνι, κυριαρχούν το Θέατρο και το Τελωνείο, ενώ ο λιθόστρωτος Βασιλικός 
Δρόµος οδηγεί στο Μικρό Ανάκτορο. 
Όταν φτάνουν οι πρώτοι επισκέπτες, έχω ήδη τελειώσει την περιήγηση του κυ-
ρίως χώρου. Έχω ενθουσιαστεί και προχωρώ προς τα γειτονικά οικοδοµήµατα: 
τη Βασιλική Έπαυλη µε τα πολύθυρα και το διπλό κλιµακοστάσιο, την Οικία των 
Τοιχογραφιών, το Καραβάν Σεράι που έµεναν οι επισκέπτες και είναι διακοσµη-
µένο µε τοιχογραφίες που παριστάνουν τσαλαπετεινούς και πέρδικες. Λίγο πιο 
κάτω θα επισκεφθώ την Οικία του Αρχιερέα µε τον πέτρινο βωµό µε τους διπλούς 
πελέκεις, την Ανεξερεύνητη Οικία, τον Βασιλικό Τάφο που κρύβει κάποιον Μι-
νωίτη βασιλιά, έναν άνακτα που κάποτε από αυτό εδώ το παλάτι θα καθόριζε τις 
τύχες ενός λαού τόσο γνωστού, τόσο άγνωστου, ο οποίος θα γοητεύει τους αρ-
χαιολόγους και όχι µόνο.  

B archive of tablets, are exhibited in the Archaeological Museum of Heraklion. 
The royal apartments are located in the Palace’s East Wing. A large stairwell 
leads to the Hall of the Double Axes and the Queen’s Suite which is decorated 
with the famous fresco with the dolphins, and comprises a bathroom and a 
dressing room. I stand in the Corridor of Zatrikios - a kind of chess - and I have 
the impression that I am listening to the rustle made by the Queen’s dresses 
crossing it or the sounds and laughter when she is playing the favorite game of 
the Minoan people. In the North Wing, the entrance of which is connected to 
the port, the Theater and the Customs House prevail while the paved Royal Road 
leads to the Little Palace. 
By the time the first visitors arrive I have already finished the tour of the main area. 
I am thrilled and manage to convince my friends to follow me to the neighboring 
edifices: the Royal Mansion with the numerous doors and the double stairwell, 
the House of Frescos, the Caravan Seraglio where visitors used to stay, decorated 
with frescos representing hoopoes and partridges. Further ahead, I shall visit the 
Priest’s House with the stone altar with the double axes, the Unexplored Mansion, 
the Royal Tomb where some Minoan king rests, and the South Mansion with the 
three-storied expiation sink. Naturally, I can’t miss the Villa of Dionysus, built in 
Roman times, with Apollinaris’s famous mosaics depicting Dionysus. 
It’s now high noon. Our friends have already arrived at the Lions (Morosini 
Fountain) the favorite meeting point of the people of Heraklion. A coffee before 
lunch sounds like a good idea, doesn’t it?  

Info: 
Knossos is just 5 km away from Heraklion with 
frequent bus connections to and from town (bus 
route Nr 2). Tickets to the archeological site cost 
€ 6 while combined tickets are available for € 10  
and include entrance to the Archaeological 
Museum of Heraklion. 
Archaeological Αrea of Knossos tel: 2810231940, 
Archaeological Museum of Heraklion tel: 
2810226092.
Stay: Αldemar Royal Mare Thalasso, 210 6236150, 
www.aldemar.gr (Hersonissos), from € 184  
Lato, 2810 228103, wwwlato.gr from € 90 
Απόσταση: 5 χλμ από το Ηράκλειο (λεωφορείο Νο 2) 
Εισιτήριο για τον αρχαιολογικό χώρο: € 6 (το ενιαίο:  
€ 10, με είσοδο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλεί-
ου) Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού: 2810 231940, Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: 2810 226092.
Διαμονή: Αldemar Royal Mare Thalasso, 210 
6236150, www.aldemar.gr (Χερσόνησος), από € 184 
Lato, 2810 228103, wwwlato.gr από € 90. 

Knossos was the King’s seat and a major commercial centre Η Κνωσός ήταν η έδρα του βασιλιά και σηµαντικό εµπορικό κέντρο

On the right, the “tavrokathapsia” fresco.
Bottom, the Ladies in Blue fresco. 
Bottom right: The Goddess of the 

Snakes. A Gold ring, with a rituals’ scene  
engraving.  

Δεξιά, τοιχογραφία με τα ταυροκαθάψια. 
Κάτω, οι Γαλάζιες Κυρίες. Κάτω δεξιά, η 

Θεά με τα Φίδια. Xρυσό δαχτυλίδι με θεϊκή 
παράσταση.

DIRECT FLIGHTS
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ

Aegean Airlines, Tel. 801 11 20000, 210 6261000
www.aegeanair.com
Olympic Airlines, Τel. 801 11 44444, 210 
9666666, www.olympicairlines.com

Upper left, inside the Throne Hall
The other photos, outer views of the Palace
Eπάνω αριστερά, στην Αίθουσα του Θρόνου
Στις άλλες φωτό, όψεις του Ανακτόρου
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Burning   land
Cordoba, Seville, Granada. Dimitris Antonopoulos opts               for the sizzling “Spanishness” of Andalusia.
Κόρδοβα, Σεβίλλη, Γρανάδα. Ο Δηµήτρης Αντωνόπουλος              επιλέγει τον ζέοντα ισπανισµό της Ανδαλουσίας.  

Photos :  Per ik l is  Merakos
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TThinking of Andalusia, three powerful images spring 
to my mind. Following them, another 103, a 1,003 
come flooding in until I lose count! 
They warm my heart causing this piece of land 
opposite the Arab North Africa – where Roma 
Gitanos have mixed with Arabs, and before that 
Christians with Jews – to tune existential chords 
that wait to be struck inside me, arousing deep 
emotion.
However, I’ve decided to concentrate on the three 
main ones. It’s not my intention to write a tourist 
guide to include all that you have to see. There 
are enough Lonely Planet guides that do this in an 
authoritative way. I’ll do it my way, will exaggerate 
and be ultra subjective, trying to lure not only you, 
but myself as well.
In the narrow alley next to Granada’s cathedral sit 
two flamenguistas playing a cante jondo on their 
guitars, this deep song sung by the virtuosos of the 
kind. More than tonal clarity and musical dexterity, 
what counts is the expression of feeling. The oldest 
one is singing a cappella and his rich nasal, earthy 
voice is travelling up and down the scale of a husky 
sad interlude, followed and accentuated by chord 
strumming.
I own a small collection of flamenco and nuevo 
flamenco recordings by Paco de Lucia, Ojos de 
Brujo, Chambao, Camaron. But this short video 

The Seville Maestranza is exquisite, as it is gleaming in pure white 
with ochre stripes and the romantic alleys of Santa Cruz in Seville

Η σεβιλλιάνικη Maestranza αστράφτει κατάλευκη, µε σιρίτια ώχρας 
και µε τα ροµαντικά σοκάκια τής Santa Cruz στην όµορφη Σεβίλλη

 Granada, the “Pearl of 
Andalousia” lays imposing at 
the foot of the Sierra Nevada 
mountains, at the confluence 
of three rivers, the Beiro, the 
Darro and the Genil.
Η Γρανάδα, το πολύτιµο πε-
τράδι της Ανδαλουσίας, στέ-
κει αγέρωχη στη σκιά της ορο-
σειράς της Σιέρα Νεβάδα στη 
συµβολή των ποταµών Μπέι-
ρο, Ντάρο και Χενίλ

EΈχω τρεις πολύ δυνατές εικόνες που φέρνω στο µυα-
λό µου όταν σκέφτοµαι την Ανδαλουσία. Και κατό-
πιν µε πληµµυρίζουν άλλες 103, 1.003, µέχρι που 
χάνω τον λογαριασµό! Ζεσταίνουν την καρδιά µου 
κάνοντας αυτό το κοµµάτι γης απέναντι από την 
αραβική Αφρική -όπου οι Τσιγγάνοι µπλέχτηκαν 
µε τους Άραβες, που προηγουµένως είχαν µπερ-
δευτεί µε τους χριστιανούς και τους εβραίους- να 
συντονίζει υπαρξιακές χορδές που περιµένουν να 
δονηθούν µέσα µου, προκαλώντας βαθιά συγκίνη-
ση. Όµως εγώ έχω αποφασίσει να συγκεντρωθώ σ’ 
αυτές τις τρεις. Δεν είναι στις προθέσεις µου να γρά-
ψω έναν τουριστικό οδηγό µε το τι πρέπει να δείτε 
βήµα προς βήµα. Υπάρχουν αρκετά Lonely Planet 
που κάνουν δόκιµα αυτή τη δουλειά. Εγώ θα παίξω 
το βιολί µου, θα είµαι υπερβολικός και άκρως υπο-
κειµενικός προσπαθώντας να σας παρασύρω και να 
παρασύρω και τον εαυτό µου µαζί. 
Στο στενό δροµάκι πλάι στον καθεδρικό της Γρα-
νάδα κάθονται δυο φλαµενκίστας και παίζουν στις 
κιθάρες τους cante jondo µε αυτό το βαθύ τραγού-
δι που τραγουδούν οι βιρτουόζοι του είδους. Πάνω 
από την τονική καθαρότητα και τη µουσική δεξιο-
τεχνία, αυτό που µετράει είναι η έκφραση του συ-
ναισθήµατος. A capela τραγουδάει ο µεγάλος και η 
ζεστή ένρινη χωµάτινη φωνή του ανεβοκατεβαίνει 
την κλίµακα ενός υπόκωφου λυγµού στα διαλείµ-
µατα της µουσικής, κεντηµένου στη συνέχεια µε 
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Η πρόκληση της Ανδαλουσίας χτυπάει κόκκινο, τώρα που έρχεται η  
πασχαλινή λιτανεία των κυανέρυθρων µετανοηµένων κουκουλοφόρων

The challenge of Andalusia is sizzling, especially with the approaching 
Easter procession of the penitent cloaked in their blue and red hoods 
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filmed with my digital camera featuring the street musicians of 
Granada surpasses them all and occupies a special place in my 
heart. Not a week goes by without me listening to it.
Arriving at Cordoba, I dump my luggage and, full of anticipation, 
dash to Mezquita. At the entrance of the Great Mosque, the 
orange trees of the Patio de los Naranjos are fragrantly full of 
blossom. I respectfully cross the colossal door and am filled with 
warmth, exaltation and awe. A forest of countless roman pillars 
of the Visigoths (824 remaining), all individually different, play 
hide and seek making the eye lose control.  
The lower pillars support four-squared columns, and between 
them sweep double horseshoe-shaped arches, with alternating 
red and white segments made of brick and stone. It’s like standing 
in front of a vibrant fossilised palm-tree forest that makes even 
me, the pagan, believe that God is great and eternal! 
If only the cathedral coro and the cathedral that Christian 
fundamentalists built when they claimed Cordoba from the 
Arabs would dissapear, if only the rest of the 469 pillars would 
rise again at once, just for a while, proving once again that God 
is forever geometrising!
Following that, entrance to another diamond of Mezquita with the 
most outstanding Mihrab (prayer niche) of a mosque radiating 

δαχτυλισµούς στις χορδές της κιθάρας. Έχω µια µικρή συλλογή 
από στιγµές του φλαµένκο και του νουέβο φλαµένκο µε Paco de 
Lucia, Ojos de Brujo, Chambao, Camaron. Όµως αυτό το µικρό βί-
ντεο που τράβηξα µε τη φωτογραφική µηχανή µε τους πλανόδι-
ους µουσικούς της Γρανάδα στέκει πάνω απ’ όλα και το έχω βα-
θιά µες στην καρδιά µου, χωρίς να περάσει βδοµάδα που να µην 
το βάλω να το ακούσω. 
Με το που φτάνω στην Κόρδοβα, παρατάω όπως όπως τις βαλί-
τσες µου και τρέχω ανυπόµονα στη Μεθκίτα. Στην είσοδο του Με-
γάλου Τεµένους, οι πορτοκαλιές του Patio de los Naranjos µοσχο-
βολάνε γεµάτες άνθρακα. Διασχίζω τη θεόρατη πόρτα σεµνά και 
µε κυριεύουν ζέστη, ανάταση και δέος. Ένα δάσος από αµέτρητες 
ρωµαϊκές κολόνες των Βησιγότθων (έχουν αποµείνει 824), όλες 
διαφορετικές µεταξύ τους, παίζουν κρυφτούλι κάνοντας το µάτι 
να χάνει την µπάλα. Πάνω τους στηρίζονται τετράγωνοι κίονες 
και ανάµεσά τους καµπυλώνονται πάνω και κάτω διπλές πεταλω-
τές αψίδες που στα τόξα τους διαγράφονται εναλλάξ κόκκινα και 
λευκά τµήµατα από τούβλο και πέτρα. Είναι σαν να έχεις µπρο-
στά σου έναν ολοζώντανο απολιθωµένο φοινικώνα που ακόµη και 
µένα, τον άθεο, µε κάνει να πιστεύω πως ο Θεός είναι µεγάλος 
και αέναος! Ω, και να εξαφανίζονταν για µια στιγµή από µπροστά 
µας οι δύο καθεδρικοί ναοί που έχτισαν οι χριστιανοί φονταµε-
νταλιστές όταν κατέλαβαν την Κόρδοβα από τους Άραβες, και να 
εµφανίζονταν για λίγο οι υπόλοιποι 469 κίονες, αποκαθιστώντας 
µπροστά µας το ότι ο Θεός αεί γεωµετρεί! Και κατόπιν είσοδος 

στο άλλο διαµάντι της Μεθκίτα µε το πιο ξεχωριστό Mihrab (ιερό) 
ισλαµικού τζαµιού να ακτινοβολεί την απαράµιλλη οµορφιά του, 
µπλέκοντας τις καµπύλες δύο αψίδων του στο κέντρο της τρίτης 
αδελφής τους σε µια επαναλαµβανόµενη συµµετρική ισορροπία 
να αποπνέει ελαφράδα µέσα στο χρυσοποίκιλτο βυζαντινό µω-
σαϊκό που ντύνει ολόκληρη την οροφή. Αποσβολωµένος, ψιθυρί-
ζω ευγνώµων ευχαριστίες στον αρχιτέκτονα αντί προσευχής, και 
επανέρχοµαι αισθητικά συγκινηµένος την επόµενη. 
Είναι περίεργο το πώς αυτό το αισθησιακό όνοµα Alhambra, που 
στα αραβικά σηµαίνει κόκκινο, συνδυάζεται µε ένα τόσο αρµονι-
κό και ραφινάτο οικοδόµηµα όπως το Palacios Nazaries που, µε 
το συµπάθειο, έχει τέτοια αίσθηση κλασικού µέτρου ώστε να θυ-
µίζει αρχαία ελληνική αρµονία! Το κόκκινο των τοίχων της Αλά-
µπρα προέρχεται από το ανθεκτικό χρώµα της, µείγµα µπογιάς 
και πέτρας, που παραµένει αλώβητο στους αιώνες. Η αυλή των 
λεόντων (Patio de los Leones) στην καρδιά του χαρεµιού µπορεί 
να είναι πιο φορτωµένη από το απέριττο µέτρο του Παρθενώνα, 
µέσα στη λεοντολογηµένη διακοσµητική εξτραβαγκάντσα της, 
όµως, δεν χάνει ούτε στιγµή τη συµµετρία της αρµονίας. Αυτή η 
απίστευτα σοφιστικέ αρχιτεκτονική είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε 
οι δυο σηµαντικότερες αντικριστές αίθουσες της περίφηµης αυ-
λής, η Sala de los Abencerrajes και η Sala de la dos Hermanas, να 
δίνουν της αίσθηση της περιστροφής των αστεριών. Το ωραιότε-
ρο ταβάνι της Αλάµπρα ανήκει στην πρώτη, και είναι γεµάτο κόγ-
χες και σταλακτίτες που καθρεφτίζονται σαν από θαύµα στη ρηχή 
πισίνα του δαπέδου. Η δεύτερη πάλι έχει µια θεαµατική οροφή 
γεµάτη µε 5.000 διακοσµητικές κυψέλες µελισσών, τιµώντας την 
ευνοούµενη γυναίκα του σουλτάνου. Πού να προλάβω να µιλήσω 
για τα πανέµορφα patios και τις δροσιστικές νεροσυρµές των κου-
παστών στις κλίµακες της Χενεραλίφης µε την Fabrika deTabacos 
σκηνικό της Κάρµεν. Εκεί που σήµερα στις αρχοντικές σκάλες και 

The Maria Luiza park with the emblematic minaret La Giralda next 
to the biggest church on earth and the most beautiful Plaza de Toros 

Το καταπληκτικό πάρκο Maria Luiza µε την οµορφότερη Plaza de Toros και 
τον εµβληµατικό µιναρέ La Giralda δίπλα στη µεγαλύτερη εκκλησία της γης 
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its unsurpassed beauty, interlacing the curves of its two arches 
with the middle of their third sister in a repeated symmetrical 
balance that radiates lightness perched on the gold gilded Byzantine 
mosaic that adorns the roof. Ecstatic, my whispered, in place of 
a prayer, thanksgiving is addressed to the architect, and I return 
aesthetically moved the following day. It’s odd how this sensuous 
name of Alhambra, that means red in Arabic, blends with such a 
harmonious and refined building like the Palacios Nazaries that, 
if you forgive my saying so, has such a sense of classical metre 
that is reminiscent of ancient Greek harmony!
The red of the walls of the Alhambra derives from an enduring 
colour, a mixture of paint and stone that remains unscathed 
through the centuries. The Court of Lions (Patrio de los Leones) 
at the heart of the harem’s quarters may be much more ornate 
than the austere style of the Parthenon, but its elaborately 
ornamented lion-themed extravaganza, does not for a moment 
disrupt its symmetrical harmony. 
The incredibly sophisticated architecture is specifically designed 

so that the two most important chambers of the court, the Sala 
de los Abencerrajes and the Sala de la dos Hermanas, give the 
impression of revolving stars. The most beautiful ceiling of the 
Alhambra belongs to the former, and is adorned with niches 
and stalactites that are, as if by miracle, reflected in the shallow 
pool on the ground. The latter has a spectacular roof – a dome 
honeycombed with 5,000 tiny cells, in honour of the sultan’s 
favourite wife.
There’s no space for me to describe the beautiful patios and the 
refreshing water-ravines on the multiple levels of the Generalife, 
with the Fabrica de Tabacos, the setting of the opera, Carmen. 
Currently housing the University of Seville, these princely stairs 
and courtyards are the dominion of its students who hang out 
under the amazing “cake” of red brick and multicoloured azulejo 
tiles. It’s the same place that towards the beginning of the 20th 
century hosted a Spanish-American exhibition featuring the 
fallen blossoms of the trees of the capital of the Spanish south. 
The amazing Maria Luiza park with the emblematic minaret La 
Giralda next to the biggest church on Earth, that became the model 
for the renowned Koutoubia in Marrakech with the elaborate 
sensuality of the palaces of Alcazar and the most beautiful Plaza 
de Toros of Spain.
Finally, the Sevillian Maestranza, gleaming in pure white with 
ochre stripes with the romantic alleys of Santa Cruz in Seville, 
where Moorish architecture mixes with the Gothic and the 
Renaissance or the startling labyrinth of narrow streets in Juderia 
in Cordoba. 
The challenge of Andalusia is sizzling, especially with the 
approaching Easter procession of the penitent cloaked in their 
blue and red hoods.  

τις αυλές της αράζει ο πολύχρωµος φοιτητόκοσµος αυτού του 
πανεπιστηµίου της Σεβίλλης µε την εκπληκτική «τούρτα» από 
κόκκινο τούβλο και τα πολύχρωµα πλακάκια azulejo, που φι-
λοξένησε στις αρχές του 20ού αιώνα ισπανοαµερικανική έκθε-
ση µε τα πεσµένα ανθάκια των δέντρων της πρωτεύουσας του 
ισπανικού Νότου. Το καταπληκτικό πάρκο Maria Luiza µε τον 
εµβληµατικό µιναρέ La Giralda δίπλα στη µεγαλύτερη εκκλη-
σία της γης, που έγινε το πρότυπο της περίφηµης Koutoubia 
στο Μαρακές µε τον περίτεχνο αισθησιασµό των ανακτόρων 
του Alcazar και την οµορφότερη Plaza de Toros της Ισπανίας. Η 
σεβιλλιάνικη Maestranza, τέλος, αστράφτει κατάλευκη µε σιρί-
τια ώχρας µε τα ροµαντικά σοκάκια της Santa Cruz στη Σεβίλλη, 
όπου η µαυριτανική αρχιτεκτονική µπλέκεται µε τη γοτθική και 
την Αναγέννηση ή τον συναρπαστικό δαίδαλο των στενών της 
Juderia στην Κόρδοβα.
Η πρόκληση της Ανδαλουσίας χτυπάει κόκκινο, ειδικά τώρα που 
έρχεται η πασχαλινή λιτανεία των κυανέρυθρων µετανοηµένων 
κουκουλοφόρων.   

Πλάι στον καθεδρικό της Γρανάδα δυο φλαµενκίστας παίζουν στις 
κιθάρες τους µε το βαθύ τραγούδι που τραγουδούν οι βιρτουόζοι 

BEST CONNECTIONS
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ

Iberia, via Madrid | μέσω Μαδρίτης Τel. 210 3537600, www.iberia.gr
Lufthansa, via Munich | μέσω Μονάχου Tel. 210 6175200, 
www.lufthansa.gr
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An essential guide for all 
passengers and visitors of the 
Athens International Airport.
Ένας οδηγός απαραίτητος 
για όλους τους επιβάτες 
και επισκέπτες του Διεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών.
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2103530000
ΑΙΑ CALL CENTRE

Airport Information Services 
Υπηρεσία Πληροφοριών 
Αερολιµένα

 Available 24hours/7days, 
+30 210 3530000, www.aia.gr  
e-mail: airport _info@aia.gr

Διαθέσιµη όλο το 24ωρο, 210 3530000, 
www.aia.gr e-mail: aiport_info@aia.gr

Access & Parking
Πρόσβαση & Στάθµευση

 Short Term  
Parking: P1&P2,
Long Term Parking: P3, 

Parking Service Line: +30 210 3534260
Στάθµευση Μικρής Διάρκειας: P1&P2, 
Στάθµευση Μακράς Διάρκειας: P3, 
Τηλεφωνικό Κέντρο Parking: 210 3534260

By public bus 
Contact OASA: 185, Mon-Fri: 06:30-23:30, Sat-
Sun/Public holidays: 07:30-22:30 www.oasa.gr
Με αστικά λεωφορεία Επικοινωνήστε µε το 
τηλ. 185 του ΟΑΣΑ. Δευτ.-Παρ.: 06.30-23.30, 
Σάββ.-Κυρ.: 07.30-22.30 www.oasa.gr

By regional buses-KTEL 
+30 210 8808080 www.ktelattikis.gr
Με υπεραστικά λεωφορεία 
210 8808080 www.ktelattikis.gr

By METRO +30 210 6792399, 
www.ametro.gr 
Με ΜΕΤΡΟ 210 6792399, 
www.ametro.gr 

By Suburban Railway 
+30 210 5272000 www.proastiakos.gr
Με Προαστιακό Σιδηρόδροµο 
210 5272000 www.proastiakos.gr

For prebooked taxis 
+30 210 5239524, 5221123, 5227986, 5242589 

e-mail: sataxi@freemail.gr
Με προµισθωµένα ταξί
210 5239524, 5221123, 5227986, 5242589, 
e-mail: sataxi@freemail.gr 

By motorcycle Dedicated parking area at 
Arrivals curbside, before EXIT 1
Με µοτοσυκλέτα Διαθέσιµος χώρος στάθµευσης 
στο Επίπεδο των Αφίξεων πριν από την Έξοδο 1

Services & Facilities
Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις

Baggage Services
Υπηρεσίες Αποσκευών

 Porter Services  
WSW SKYCAP services,  
+30 210 3530100, www.skycap.gr, 

Departures Level – All Users’ Area
Υπηρεσία Μεταφοράς Αποσκευών & Επιβατών
WSW SKYCAP services, 210 3530100, 
www.skycap.gr  Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

 Baggage Storage - Pacific 
+30 210 3530352, Departures Level – 
All Users’ Area

Φύλαξη Αποσκευών - Pacific, 210 3530352, 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

 Baggage Wrapping - Pacific,  
210 3530352, Departures Level – 
All Users’ Area

Υπηρεσία Περιτύλιξης Αποσκευών - Pacific, 
210 3530352, Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Lost & Found Airlines and their respective 
ground-handling agents are responsible 
for baggage handling and delivery at AIA. 
For further assistance, please contact the 
appropriate airline/ground handlers
Αναζήτηση Αποσκευών Οι αεροπορικές εται-
ρείες και οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση και παραλαβή των 
αποσκευών στον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε 
την αεροπορική σας εταιρεία ή τον φορέα επίγει-
ας εξυπηρέτησης

 Police Lost Property  
+30 210 3530515
For items lost in the Terminal areas, 

please contact Airport Lost Property, operated 
by the Hellenic Police. The office is located at 
the Arrivals Level (public area) next to the Post 

Office and operates on a 24-hour basis. 
Υπηρεσία Απολεσθέντων Αντικειµένων Για αντι-
κείµενα που έχουν χαθεί στους χώρους του αε-
ροσταθµού, παρακαλούµε απευθυνθείτε στο γρα-
φείο απολεσθέντων αντικειµένων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας (τηλ. 210 3530515), που βρίσκεται στο 
Επίπεδο Αφίξεων, δίπλα στα ΕΛΤΑ και λειτουργεί 
όλο το 24ωρο.

Tourism & Car Rentals 
Τουρισµός & Ενοικιάσεις 
Αυτοκινήτων

 
Greek National 
Tourism Organisation 
(GNTO)  

+30 210 3530445, Arrivals Level – All Users’ Area 
Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ)
210 3530445, Επίπεδο Αφίξεων –  
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

The Athens Tourism & Economic 
Development Agency
Tel: +30 210 3252123 www.athenstourism.gr
Οργανισµός Τουριστικής και Οικονοµικής 
Ανάπτυξης Αθηνών (ΟΤΟΑΑ), 210 3253123,  
www.athenstourism.gr/

 
Travel Agencies  
 Amphitrion Holidays,  
+30 210 3530162, 

Arrivals Level – All Users’ Area
  Pacific Travel, +30 210 3530160,  

Arrivals Level – All Users’ Area
Ταξιδιωτικά Γραφεία
  Amphitrion Holidays, 210 3530162, Επίπεδο  

Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
  Pacific Travel, 210 3530160, Επίπεδο Αφίξεων – 

Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Car Rentals
  Avis, +30 210 3530578, 3531432  

Arrivals Level – All Users’ Area
  Budget, +30 210 3530553 -5,  

Arrivals Level – All Users’ Area
  Europcar, +30 210 3530580 & 3533321,  

Arrivals Level – All Users’ Area
  Hertz, +30 210 3533358, 3533318 -9 

Arrivals Level – All Users’ Area
  National Car Rental / Alamo,  

+30 210 3533323 -5
  Sixt, +30 210 3530576 -7 & 3530556,  

Arrivals Level – All Users’ Area
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
  Avis, 210 3530578, 3531432, Επίπεδο Αφίξεων –

Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
  Budget, 210 3530553 -5, Επίπεδο Αφίξεων –  

Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
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  Europcar, 210 3530580 & 3533321, Επίπεδο 
Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

  Hertz, 210 3533358, 3533318 -9 Επίπεδο  
Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

  National Car Rental / Alamo, 210 3533323 -5  
Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

  Sixt, 210 3530576 -7, Επίπεδο Αφίξεων -  
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Banks & Currency Exchange
Τράπεζες & Συνάλλαγµα

Banks & ATMs
Τράπεζες & ATM

 Alpha Bank 
+30 210 3531462-4,  
Arrivals Level – All Users’ Area

ATMs
 Arrivals Level – All Users’ Area
 Departures Level – All Users’ Area
 Departures Level – All Passengers’ Area
Alpha Bank, 210 3531462-4, Επίπεδο Αφίξεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
ATM
 Επίπεδο Αφίξεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
 Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
 Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες

Emporiki Bank, +30 210 3532288, 
Arrivals Level – All Users’ Area
ATMs
 Arrivals Level – All Users’ Area
 Departures Level – All Users’ Area
 Departures Level – All Passengers’ Area
  Departures Level –  

Extra Schengen Passengers’ Area
 Satellite Terminal
 Airport Railway Station

Emporiki Bank, 210 3532288, 
Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης
ATM
  Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή  

Ελεύθερης Πρόσβασης
  Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή  

Ελεύθερης Πρόσβασης 
 Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
   Επίπεδο Αναχωρήσεων –  

Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν
 Δορυφορικός Σταθµός
 Τερµατικός Σιδηροδροµικός Σταθµός

 Currency Exchange & Automatic 
Exchange Machines (AEMs)
Eurochange: +30 210 3531444

 Departures Level – All Users’ Area
 Departures Level – All Passengers’ Area
 Dep. Level – Extra Schengen Passengers’ Area
 Arrivals Level – All Users’ Area
 Arrivals Level – Baggage Claim Area
Ανταλλακτήρια Συναλλάγµατος & Αυτόµατα Ανταλ-
λακτήρια Συναλλάγµατος (AEM)
Eurochange: 210 3531444
  Επίπεδο Αναχωρήσεων –  

Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
 Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
  Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες 

εκτός Σένγκεν
  Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης  

Πρόσβασης
  Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Παραλαβής  

Αποσκευών

VAT Refund Eurochange, 
+30 210 3531444, Departures Level –
Extra Schengen Passengers Area
Επιστροφή ΦΠΑ Eurochange, 
210 3531444, Επίπεδο Αναχωρήσεων –
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Post & Courier Services
Ταχυδροµικές Υπηρεσίες

 The Hellenic Post Office (ELTA)  
+30 210 3530561, Arrivals Level – All 
Users’ Area 

Pacific Courier, +30 210 3530352,  
Arrivals Level – All Users’ Area

Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ), 210 3530561, Επίπε-
δο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Pacific Courier, 210 3530352, Επίπεδο Αφίξεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Internet & e-Services

 Business Centre: +30 210 3530533, 
Arrivals Level – All Users’ Area 
Wireless Internet Zone (WIZ): enables 

you to access the Internet using your laptop or palm 
computer from any location in the airport where 
you see the sign «Wireless Internet Zone». 
You can buy WIZ access cards from:
 AIA Business Centre
 Germanos store 
 Newsstand Eleftheroudakis
 Presspoint Papasotiriou
Επιχειρηµατικό Κέντρο: 210 3530533, Επίπεδο Αφί-
ξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Ασύρµατη Πρόσβαση Διαδικτύου: Η υπηρεσία προ-
σφέρει Ασύρµατη Πρόσβαση Διαδικτύου (WIZ) µέ-
σω φορητού υπολογιστή ή υπολογιστή χειρός που 
βρίσκονται στον χώρο του αεροσταθµού. 
Ειδικές κάρτες Πρόσβασης διατίθενται από το 
 Business Centre, 
 τα καταστήµατα Γερµανός, 
 τα Newsstands Ελευθερουδάκης και τα 
 Presspoint Παπασωτηρίου 

Executive Services
Διακεκριµένες Υπηρεσίες 

Executive Valet Parking, +30 210 3534260, 
Limousine Service, Limousine services are 
provided at the Arrivals Level, between Exits 3 and 4. 

 
Business Lounges
 Aegean Airlines – Club Lounge, Departures 
Level – All Passengers’ Area

  Alitalia Donatello, +30 210 3534332 –  
All Passengers’ Area

  Goldair Handling, +30 210 35333852 –  
All Passengers’ Area

  Lufthansa – Senator Lounge, 
All Passengers’ Area

 Olympic Airways Services – Melina Merkouri, 
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Travel Value / Duty Free

Perfumes / Cosmetics
Αρώµατα / Καλλυντικά
Departures Level – All Passengers’ Area
Departures Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Tobacco | Προϊόντα Καπνού
Departures Level – All Passengers’ Area
Departures Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Chocolates | Σοκολάτες 
Departures Level – All Passengers’ Area
Departures Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Liquor | Ποτά
Departures Level – All Passengers’ Area
Departures Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Cigar Humidor | Κατάστηµα πούρων
Dep. Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Greek Delicatessen | Ελληνικά Εκλεκτά Προϊόντα
Departures Level – All Passengers’ Area
Dep. Level – Extra Schengen Passengers’ Area 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Fashion
Departures Level – All passengers’ Area 
Depart. Level – Extra - Schengen passengers’ area
Eπίπεδο Αναχωρήσεων –Περιοχή για Επιβάτες 
Eπίπεδο Αναχωρήσεων –
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Jewellery
Departures Level – All Passengers Area 
Departures Level – 
Extra Schengen Passengers Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για επιβάτες

Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Toys / Children’s Fashion / Souvenir
Departure Level – 
Extra Schengen Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Health & Beauty
Υγεία & Οµορφιά

Κorres Natural Products 
Departures Level – All Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες

Pharmacy  | Φαρµακείο

 
Arrivals Level – All Users’ Area
Επίπεδο Αφίξεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Fashion & Accessories
Ένδυση & Αξεσουάρ

Accessorize
Departures Level – All Users’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Bag Stories 
Departures Level – All Users’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Bijoux Terner
Departures Level – All Users’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Burberry
Departures Level – All Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες 

Bulgari
Departures Level – 
All Passengers’ Area
Departures Level – Extra Schengen 
Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων –
Περιοχή για Επιβάτες 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Folli Follie
Departures Level – All Passengers’ Area, 
Depart. Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
Επίπεδο Αναχωρήσεων– Για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Hermès
Departures Level – All Passengers Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες

Boss Hugo Boss
Departures Level – All Passengers Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες 

Longchamp
Departures Level – All Passengers Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες 

Optical Papadiamantopoulos
Departures Level – All Users Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Lacoste
Departures Level – All Users Area
Departures Level – All Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες

Massimo Dutti
Departures Level – All Passengers Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες

Reebok 
Departures Level – All Users Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Sugarfree 
Departures Level – All Users Area 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Swatch 
Departures Level – All Users Area
Departures Level – All Passengers Area
Eπίπεδο Αναχωρήσεων –
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες 

Τie Rack 
Departures Level – All Users Area

Airport Shopping Centre | Εµπορικό Κέντρο Αεροδροµίου
Departures Level - All Passengers’ Area
 British Airways – Terrace,  
Extra Schengen Passengers’ Area
 Olympic Airways Services – Aristotelis Onasis, 
Departures Level – Extra Schengen  
Passengers’ Area
 Swissport – Executive Lounge, Departures 
Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Υπηρεσία Διακεκριµένης Στάθµευσης 
210 3534260,
Πολυτελή Οχήµατα – Λιµουζίνες 
Η υπηρεσία αυτοκινήτων πολυτελείας παρέχεται στο 
Επίπεδο Αφίξεων, µεταξύ των Εξόδων 3 και 4.
Αίθουσες Αναµονής Διακεκριµένων Επιβατών
  Aegean Airlines – Club Lounge, Επίπεδο Ανα-

χωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
  Alitalia Donatello, 210 3534332 – Επίπεδο Ανα-

χωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
  Goldair Handling, 210 35333852 

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
  Lufthansa – Senator Lounge 

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
  Olympic Airways Services – Melina Merkouri, 

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
  British Airways – Terrace 

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή  
για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

  Olympic Airways Services – Aristotelis Onasis, 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες 
εκτός Σένγκεν

  Swissport – Executive Lounge 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για  
Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Hair Salon K. Xatzis, +30 210 3530870-1
Arrivals Level - All Users’ Area
Κοµµωτήριο Κων/νος Χατζής 210 35330870-1
Επίπεδο Αφίξεων - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Massage Chairs, +30 210 9689070
Departures Level - All Passengers’ Area
Departures Level - Extra Schengen Pass. Area
Departures Gates B20-22 & B12-13
Πολυθρόνες Μασάζ, 210 9689070
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Για Επιβάτες εκτός Σένγκεν
Θύρες Αναχώρησης Β20-22 & Β12-13

For the Children
Παιδί & Αεροδρόµιο

 Children’s Creative 
Entertainment Area 
+30 210 3532414 & +30 210 3532445, 

Departures Level – All Users Area
Χώρος Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
210 3532414 & 210 3532445, Επίπεδο Αναχωρή-
σεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Health Services
Ιατρική Βοήθεια 

 EKAV (National Centre for Emergency 
Care) Thanks to its fully equipped first 
aid station, AIA provides prompt medical 

support in emergency situations. The station operates 
on a 24-hour basis. For further assistance, please 
inquire directly at the Airport Information Counters 
Pharmacy Opening hours: 06:00-24:00, 
+30 210 3533333, Arrivals Level – All Users Area
AED (Automatic External Defibrillators) 
AIA has installed several defibrillators, stored in special 
cabinets, located at both of the airport’s buildings. 
Relevant signage has also been mounted for their easy 
identification. For further assistance, please inquire 
directly at the Airport Information Counters. 
ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας) 
Για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, ο ΔΑΑ δι-
αθέτει έναν πλήρως εξοπλισµένο Σταθµό Πρώτων Βοη-
θειών. Ο σταθµός λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Για περισ-
σότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε 
τα Γραφεία Πληροφοριών του αεροδροµίου.
Φαρµακείο 
Ώρες λειτουργίας: 06.00-24.00, 210 3533333, 
Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Απινιδωτές 
Ο Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών έχει εγκαταστήσει 
απινιδωτές (φορητές συσκευές καρδιακής ανανήψε-
ως) σε επιλεγµένα σηµεία στον Κεντρικό και Δορυφο-
ρικό Αεροσταθµό. Για τον εύκολο εντοπισµό τους έχει 
τοποθετηθεί σχετική σήµανση. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τα Γραφεία 
Πληροφοριών του αεροδροµίου

Visitors’ Services
Προγράµµατα Ξενάγησης

Site Tour Programmes 
The two-hour Site Tour Programmes are free and 
held Monday to Friday. 
Tel. +30 210 3537229, mail: visitors@aia.gr
Τα δίωρα Προγράµµατα Ξενάγησης 
Προσφέρονται δωρεάν, πραγµατοποιούνται 
κατά τις εργάσιµες µέρες. Tηλ. 210 3537229, 
mail: visitors@aia.gr

Special Visits
VIP & CIP Hospitality
Filming & Photo Sessions

Assistance for People 
with Disabilities
Εξυπηρέτηση Ατόµων 
µε Αναπηρία

 
A prime concern for Athens International 
Airport is to provide the best possible 
services & facilities to people with 

disabilities making their stay pleasant. Passengers 
requiring special assistance should notify their 
airline at the time of ticket reservation and carry 
with them all necessary medical documentation. 
You can find more information in the brochures 
«Assistance for People with Disabilities» 
 Ο Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών (ΔΑΑ) προσφέρει 
στα άτοµα µε αναπηρία ένα περιβάλλον άρτια ορ-
γανωµένο σε επίπεδο υποδοµών & υπηρεσιών. Ση-
µειώνεται ότι οι επιβάτες που ζητούν ειδική εξυπη-
ρέτηση θα πρέπει να ενηµερώνουν την αεροπορική 
εταιρεία κατά την κράτηση ή την αγορά του εισιτη-
ρίου και να έχουν µαζί τους τα απαραίτητα ιατρικά 
έγγραφα σε περίπτωση που τους ζητηθούν. Ενηµε-
ρωθείτε από το έντυπο «Άτοµα µε Αναπηρία».

Art & Culture
Τέχνη και Πολιτισµός

Museum (photo below) 
Departures Level 2nd floor – All Users Area
Moυσείο (φωτό κάτω) 
Επίπεδο Αναχωρήσεων, 2ος όροφος – Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

Permanent Exhibition – Eleftherios Venizelos 
Departures Level 2nd floor  – All Users Area
Μόνιµη Έκθεση – Ελευθέριος Βενιζέλος 
Επίπεδο Αναχωρήσεων, 2ος όροφος – Περιοχή 
Ελεύθερης Πρόσβασης

2103530000
ΑΙΑ CALL CENTRE
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The Airport’s Retail Park is located 2km south of the Main Terminal Building and can 
easily be accessed via the Attiki Odos highway (Exit to Airport Retail Park) and the 
airport bus lines.
Το Retail Park του Αεροδροµίου βρίσκεται 2 χλµ νότια του Κτιρίου του Κεντρικού Σταθ-
µού. Η πρόσβαση είναι εύκολη µέσω Αττικής Οδού ( Έξοδος Retail Park Αεροδροµίου), 
ενώ εξυπηρετείται και από τις γραµµές λεωφορείου του Αερολιµένα.

 IKEA 
Opening Hours | Ώρες Λειτουργίας
Monday-Friday | Δευτ.-Παρ.: 10.00 – 21.00
Saturday | Σάββατο: 10.00 – 20.00
Τel. 210 3543400, www.ikea.gr 

MEGA Kotsovolos  
Opening Hours | Ώρες Λειτουργίας

Monday-Friday | Δευτ.-Παρ.: 10.00 – 21.00
Saturday | Σάββατο: 10.00 – 20.00

Τel. 210 2891000, www.kotsovolos.gr

 Factory Outlet 
Opening Hours | Ώρες Λειτουργίας
Monday-Friday | Δευτ.-Παρ.: 10.00 – 21.00
Saturday | Σάββατο: 10.00 – 20.00
Τel. 210 3541800, www.factory.gr 

Olympus Plaza  
Opening Hours | Ώρες Λειτουργίας

Monday-Sunday | Δευτ.-Κυριακή: 06.00 – 01.00 
Τel. 210 3538880, www.olympusplaza.gr

 Leroy Merlin 
Opening Hours | Ώρες Λειτουργίας
Monday-Friday | Δευτ.-Παρ.: 09.00 – 21.00
Saturday | Σάββατο: 09.00 – 20.00
Τel. 210 3542500, www.leroymerlin.gr

 Shell Gas Station 24-hour basis, except for the car wash, which operates daily from 07:00 – 24:00 | 
24ωρη λειτουργία, εκτός για το πλύσιµο αυτοκινήτων που λειτουργεί καθηµερινά από 07.00 – 24.00
Τel. (+30) 210 3542380, www.shell.com

SAFETY TIPS
Keep Safe 

Για την ασφάλεια σας

Do not sit on the baggage conveyor belts 
Μην κάθεστε στους ιµάντες αποσκευών

Do not carry children on baggage 
trolleys | Μη µετακινείτε παιδιά 

µε τα καρότσια αποσκευών

Hold children by the hand 
Κρατάτε τα παιδιά από το χέρι

Elevators are available for those who need 
them | Για τα άτοµα που χρειάζονται βοήθεια 

υπάρχουν διαθέσιµοι ανελκυστήρες

5 star Sofitel Airport Hotel 
Ξενοδοχείο Sofitel 5 αστέρων

The hotel is located exactly opposite  the Arrivals and Departures Building of 
the Athens International Airport. Tel. 210 3544000, www.sofitelathens.gr
To ξενοδοχείο βρίσκεται απέναντι από το κτίριο του Κεντρικού Αεροσταθµού. 
Tηλ. 210 3544000, www.sofitelathens.gr
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Επίπεδο Αναχωρήσεων –
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Press, Books & Gifts
Tύπος, Βιβλία & Δώρα

The Cartoon Store 
Departures Level – All Users’ Area
Eπίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Chocoland 
Arrivals Level – All Users’ Area
Eπίπεδο Αφίξεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Newsstand Eleftheroudakis 
Departures Level – All Passengers’ Area
Dep. Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Newsstand Eleftheroudakis
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

The Flowers’ Club
Arrivals Level – All Users Area
Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Μastiha shop 
Departures Level – All Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες

Presspoint Papasotiriou
Departures Level – All Users’ Area
Departures Level – All Passengers’ Area
Arrival Level – All Users’ Area
Departures Gate – B20 
Satellite Terminal
Airport Railway Station
Presspoint Papasotiriou
Eπίπεδο Αναχωρήσεων – Περ. Ελεύθερης Πρόσβασης
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες
Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Θύρα Αναχώρησης Β20
Δορυφορικός Σταθµός
Τερµατικός Σιδηροδροµικός Σταθµός 

Tulipa
Departures Level – All Users’ Area

Eπίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Electronics & Music
Ηλεκτρονικά & Μουσική

Germanos 
Departures Level- All Passengers’ Area 
Arrivals Level- All Users’ Area 
Dep. Level – Extra Schengen Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων- Περιοχή για Επιβάτες, 
Επίπεδο Αφίξεων- Περιοχής Ελεύθερης 
Πρόσβασης, Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Metropolis 
Departures Level – All Users’ Area, 
Arrivals Level – All Users’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης, 
Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης 

Restaurants & Cafés
Eστιατόρια & Καφέ

A Café Tel. 210 3534226
Arrival Level – All Users’ Area
Επίπεδο Αφίξεων – Περιοχή Ελεύθ. Πρόσβασης

Blue Islands Tel. 210 3534226
Departures Level- All Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες

Café Express Tel. 210 3531351
Satellite Terminal
Δορυφορικός Σταθµός

Coffeeright Tel. 210 3531459
Departures Level – Curbside
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Εξωτερικός Χώρος

Travel for Everest Tel. 210 3541587
Departures Level- All Passengers’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Περιοχή για Επιβάτες

Flight Time Café Tel. 210 3534226
Departures Level – Extra - 
Schengen Passengers’ Area
Επίεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Κafenio Tel. 210 3534226
Arrivals Level – All Users’ Area
Επίπεδο Αφίξεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Food Village Tel. 210 3531351
Departures Level, All Users’ Area 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Gregory’s - Coffeeright Tel. 210 3531459
Departures Level – All Users’ Area
Γρηγόρης, Coffeeright 
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Ιlly Tel. 210 3534226
Departures Gates – B10 – 11 & B20
Θύρες Αναχωρήσεων – Β10 – 11 & Β20

ΜcDonald’s Tel. 210 3531344
Departures Level, 2nd Floor – All Users’ Area
Eπίπεδο Αναχωρήσεων, 2ος Όροφος –
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Café Ritazza Tel. 210 3534226
Departures Level – All Users’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Segafredo Tel. 210 3534226
Airport Railway Station 
Τερµατικός Σιδηροδροµικός Σταθµός

Τhe Olive Tree Tel. 210 3531351
Departures Level, 2nd Floor – All Users’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων, 2ος όροφος – 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Airport Retail Park
Airport Shopping Centre | Εµπορικό Κέντρο Αεροδροµίου
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS | 
ΧΡHΣΙΜΑ ΤΗΛEΦΩΝΑ

General | Γενικά

Greek National Tourism Organisation(GNTO) | Eλληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) 1572

Hellenic Police (Athens Call Centre) | Ελληνική Αστυνοµία (Τηλ. Κέντρο Αθήνας) 1033

Traffic Police Department (Athens) | Τροχαία Αθήνας +30 210 5284000

Traffic Police Department (Piraeus) | Τροχαία Πειραιώς +30 210 4139263-4

Municipality of Athens (Information) | Δήµος Αθηναίων (Πληροφορίες) 1595

National Directory Inquiries (OTE) | Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου (ΟΤΕ) 11888

National Calls through an operator (OTE) | Εθν. Κλήσεις µέσω Τηλ. Κέντρου (ΟΤΕ) 129

Intl. Calls through an operator (OTE) | Διεθνείς Κλήσεις µέσω Τηλ. Κέντρου (ΟΤΕ) 139

Tourist Police (GNTO Information) | Τουριστική Αστυνοµία (Πληροφορίες ΕΟΤ) 171

Coast Guard | Λιµενική Αστυνοµία 108

Greece Weather Forecast | Μετεωρολογικό Δελτίο Ελλάδας 14944

Consumer Help Line Ministry of Development | Γραµµή Καταναλωτή 1520

Transportation Means | Συγκοινωνιακά Μέσα

Intercity Bus Schedules (Recorded in Greek) | Δροµολόγια Λεωφορείων ΚΤΕΛ 1421

Liner Schedules (Recorded in Greek) | Δροµολόγια Πλοίων 14994

Attico Metro | Αττικό Μετρό +30 210 5194012

Railway Organisation (OSE)-(Information) | Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) 1110

Athens Urban Bus Transport Organisation (OASA) | 

Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ)
185

Electric Railways | Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι (ΗΣΑΠ) + 30 210 3292152-4

Trolley (Electric Bus) | Ηλεκτρ/νητα Λεωφορεία (ΗΛΠΑΠ) +30 210 2583300-6

Tram | Τραµ +30 210 9978000

Pireas Port Authority | Λιµεναρχείο Πειραιώς 1441, +30 210 4147800

Rafina Port Authority | Λιµεναρχείο Ραφήνας +30 22940 22300, 22481

Lavrio Port Authority | Λιµεναρχείο Λαυρίου +30 22920 25249, 26859

Health Care | Ιατρική Βοήθεια

Hospitals & Pharmacies on Duty | Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία & Φαρµακεία 14944

Poison Control Centre | Κέντρο Δηλητηριάσεων +30 210 7793777-8

Emergency Telephone Numbers  | Επείγοντα Τηλέφωνα

PoliceEmergency Service | Άµεση Δράση Αστυνοµίας 100

Ambulance Service | Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166

European Emergency Call Number |  Ευρωπαϊκός Αριθµός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112

Fire Brigade | Πυροσβεστική Υπηρεσία 199

Forest Fire Protection Department | Δασοπροστασία 191

WHERΕ TO BUY IT
ATTICA: Tel. 211 1802600, Πανεπιστηµίου 9, Αθή-
να BAG STORIES: Tel. 210 6858405, Λ. Πεντέλης 
12-14, Χαλάνδρι BOSS SHOP: Tel. 210 8011503, 
Κυριαζή 15, Κηφισιά BURBERRY BOUTIQUE: Tel. 
210 3611153, Βουκουρεστίου 33, Αθήνα FNAC: Tel. 
210 6305555, The Mall Athens, Ανδρέα Παπανδρέ-
ου 35 GLOU: Tel. 210 4805300, Ερµού 49, Αθήνα 
HUGO BOSS STORE: Tel. 210 3389080, Αµερικής 
19, Αθήνα INTERSPORT: Tel. 210 6828683-5, Λ. 
Πεντέλης 72, Χαλάνδρι LAKIS GAVALAS: Tel. 210 
3629782, Τσακάλωφ 26 & Βουκουρεστίου, Κο-
λωνάκι  MAH-JONG: Tel. 210 3622860, Κανάρη 
14, Κολωνάκι MONTBLANC BOUTIQUE: Tel. 210 
3253610, Boυκουρεστίου 1 και Στοά Σπυροµήλιου, 
Αθήνα NEROGATTO: Tel. 210 9631894, Φλέµινγκ 4, 
Αργυρούπολη, VICHOS: Tel. 210 6753701 TOMMY 
HILFIGER BOUTIQUE: Tel. 210 3389420, Μηλιώ-
νη 3, Κολωνάκι VARDAS: Tel. 210 6794700, Μεσο-
γείων 225, Ν. Ψυχικό, MORTAZ: Tel. 210 9319660 
ΧΙΟΝΙΔΗΣ/HIONIDIS: Tel. 2310 261461, Π. Μελά 
32, Θεσσαλονίκη

IN THE AIRPORT | ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ACCESSORIZE: Tel. 210 3533895 BAG STORIES: 
Tel. 210 3531047 BIJOUX TERNER: Tel. 210 
3532960 BOSS HUGO BOSS: Tel. 210 3533572 
BURBERRY: Tel. 210 3533947 BULGARI: Tel. 210 
3533944 CHOCOLAND: Tel. 210 3533402 DIESEL: 
Tel. 210 3533506 FOLLI FOLLIE: Tel. 210 3530795, 
210 3533915 GERMANOS: Tel. 210 3534956, 210 
3532047 HERMES: Tel. 210 3534307 KORRES 
NATURAL PRODUCTS: Tel. 210 3533876 LACOSTE: 
Tel. 210 3533506 LALAOUNIS: Tel. 210 3531035, 
210 3534331 LONGCHAMP: Tel. 210 3534360 
MASSIMO DUTTI: Tel. 210 3533305 MASTIHA 
SHOP: Tel. 210 3532969 METROPOLIS: Tel. 210 
3533781 NEWSSTAND  ELEFTHEROUDAKIS: Tel. 
210 3534959 OPTICAL PAPADIAMANTOPOULOS: 
Tel. 210 3533940 PHARMACY: Tel. 210 3533333 
PRESSPOINT PAPASOTIRIOU: Tel. 210 3531080 
REEBOK: Tel. 210 3532856 SUGARFREE: Tel. 210 
3530330 SWATCH: Tel. 210 3533301 THE CARTOON 
STORE: Tel. 210 3533540 THE DIAMONDS SHOP: 
Tel. 210 3530792, 3533560 THE FLOWER’S CLUB: 
Tel. 210 3533337 TIE RACK: Tel. 210 3531043 TRAVEL 
VALUE / DUTY FREE CIGAR HUMIDOR: Tel. 210 
3531035 TRAVEL VALUE / DUTY FREE FASHION: 
Tel. 210 3532721 TRAVEL VALUE / DUTY FREE 
PERFUMES & COSMETICS: Tel. 210 3531024, 210 
3533939 TRAVEL VALUE / DUTY FREE SPIRITS & 
TOBACCO: Tel. 210 3531023, 210 3533917 TRAVEL 
VALUE/DUTY FREE DELICATESSEN: Tηλ. 210 
3533787 TULIPA: Tel. 210 3534205 ZOLOTAS: Tel. 
210 3530791, 210 3533562 KONSTANTINOS XATZIS 
HAIRDRESSING SALON: Tel. 210 3530870 

Shoulder Rotation | 
Περιστροφή ώµων
Raise shoulders up and rotate back to 
front. Repeat several times, then reverse 
direction, rotating front to back.
Ανασηκώστε τους ώµους και περιστρέψ-
τε τους προς τα πίσω. Επαναλάβετε αρκε-
τές φορές, µετά αλλάξτε κατεύθυνση, πε-
ριστρέφοντας προς τα µπροστά.

Finger/Toe Stretch | 
Τέντωµα δακτύλων
Clench fingers inward toward palms, then 
stretch outward. Repeat several times. Do 
the same with your toes.
Διπλώστε τα δάχτυλα προς τα µέσα στην πα-
λάµη σας και µετά τεντώστε προς τα έξω. 
Επαναλάβετε αρκετές φορές. Επαναλάβε-
τε µε τα δάχτυλα των ποδιών.

Foot Flex | 
Λύγισµα πέλµατος
With heels on floor, lift toes upward as 
far as possible. Hold for several seconds, 
then relax feet. Repeat.
Με τις φτέρνες στο έδαφος, σηκώστε τα 
δάχτυλα όσο µπορείτε περισσότερο προς 
τα πάνω. Κρατήστε για αρκετά δευτερόλε-
πτα και µετά χαλαρώστε. Επαναλάβετε.

Neck Roll | 
Περιστροφή του αυχένα
Drop chin to chest. Slowly and carefully 
rotate head clockwise several times. Stop 
and repeat counter-clockwise.
Αφήστε το σαγόνι σας να πέσει στο στήθος 
σας. Αργά και προσεκτικά γυρίστε αρκετές 
φορές στη φορά των δεικτών ρολογιού. Κά-
ντε το ίδιο και στην αντίθετη φορά.

Ankle Rotation | 
Περιστροφή αστραγάλων
Lift one foot slightly off floor, keeping leg 
stationary. Make several small circular motions 
in each direction. Repeat with other foot.
Ανασηκώστε ελαφρώς το ένα πόδι. Πραγ-
µατοποιήστε επαναλαµβανόµενες κυκλι-
κές κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση. Κά-
νετε το ίδιο και µε το άλλο πόδι.

Heel Lift | 
Ανασήκωµα τακουνιού
Lift one heel as high as possible while keeping 
toes on floor, then relax heel to floor. Repeat 
while alternating right and left heel.
Ανασηκώστε τη µία φτέρνα όσο το δυνατόν 
πιο ψηλά, κρατώντας τα δάχτυλα στο έδα-
φος. Χαλαρώστε. Επαναλάβετε εναλλάσσο-
ντας την αριστερή µε τη δεξιά φτέρνα.

After Landing | Μετά την άφιξη
•Use both hands when retrieving bags from 
overhead bins. When retrieving luggage from 
the terminal carousel or loading luggage into a 
vehicle, be sure to lift with your legs and 
not your back.
•Adequate rest will help to ensure you're at your 
best after lengthy flights and time-zone changes.
•To reduce the effects of jet lag, avoid excessive 
amounts of alcohol, maintain a regular diet, and 
expose yourself to fresh air and sunlight.
• Χρησιµοποιείτε και τα δύο σας χέρια όταν κατεβά-
ζετε τις αποσκευές σας από ψηλά. Όταν τις µαζεύε-
τε από τους ιµάντες αποσκευών ή τις φορτώνετε σε 
αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι στηρίζετε το βάρος στα 
πόδια και όχι στη µέση σας.
• Επαρκής ξεκούραση θα σας βοηθήσει να είστε 
στην καλύτερη διάθεση ύστερα από πολύωρες πτή-
σεις σε µέρη µε διαφορά ώρας.
• Για να µειώσετε τα συµπτώµατα του jet lag, απο-
φύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και 
εκτεθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο στον καθαρό 
αέρα και το φως του ήλιου.

Before Flying | Προ της πτήσης
• Get a good night's sleep before your trip. 
Adjust for crossing time zones by retiring 
earlier than normal if headed eastbound, 
and later if traveling west.
• Keep essentials in your carry-on bag 
for easy access. Pack medications in their 
original containers, and if you wear contacts, 
bring your contact case and a small amount 
of solution as well as a pair of glasses. 
Get the latest information on what you can 
bring in your carry-on bag.
• Κοιµηθείτε καλά πριν από το ταξίδι. Προσαρµοστεί-
τε πηγαίνοντας για ύπνο νωρίτερα από το κανονικό 
αν ταξιδεύετε ανατολικά και αργότερα αν ταξιδεύε-
τε προς τη Δύση. 
• Κρατάτε τα απαραίτητα σε µια τσάντα που έχετε 
µαζί σας. Κρατήστε τα φάρµακα στις συσκευασίες 
τους και αν φοράτε φακούς επαφής πάρτε µαζί σας 
και το διάλυµα, καθώς και ένα ζευγάρι γυαλιά. 
• Ενηµερωθείτε έγκαιρα για τις τελευταίες ισχύ-
ουσες οδηγίες σχετικά µε τα είδη που µπορείτε να 
έχετε µαζί σας στη διάρκεια της πτήσης.
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TIPS FOR HEALTHY TRAVEL
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“And the winner is...”
The invitation was unadorned yet original. The event was glamorous 
and exciting. The Airline Awards of Athens International Airport (AIA) 
attracted the representatives of the field, amongst them those who 
excelled in their performance in 2007. 
The event was held at the Convention Center of the Athens Concert 
Hall, which was specially rearranged for the event. Time flew, with the 
presentation of the 11 category awards accompanied by a sensational 
dance-show presented by actress Ada Livitsanou.   

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10 11 12

Η πρόσκληση ήταν λιτή και ευρηµατική. Η εκδήλωση ήταν λαµπερή. Τα 
Βραβεία Αεροπορικών Εταιρειών του Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών συγκέ-
ντρωσαν όλους τους εκπροσώπους του χώρου – ανάµεσά τους και τις 
εταιρείες που διακρίθηκαν το 2007 µε τις επιδόσεις τους. Τόπος συνά-
ντησης, το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
που διαµορφώθηκε ειδικά για την περίσταση. Τις απονοµές των βραβεί-
ων για τις 11 συνολικά κατηγορίες συνόδεψαν εντυπωσιακά χορευτικά σε 
ένα σόου µε παρουσιάστρια την ηθοποιό Άντα Λιβιτσάνου. 

1. Mr. Yiannis Paraschis, CEO AIA, Mr. George Karamanos, Director Communications and Marketing AIA, Ms. Hester Bruijninckx, General Manager AF & KL for Greece and Cyprus 
2. Mr. Panagis Vassilatos, Sales Director AF & KL for Greece, Ms. Katerina Pollatou, Head Airline Marketing AIA 3. Mr. Timur Bigaev, Officer Uzbekistan Airways, Mr. George Kar-
amanos, Director Communications and Marketing AIA 4. Mr. Nick Tsirmoulas, Sales Manager Egypt Air 5. Mr. Pavlos Petsalakis, Supervision Manager Southeastern Europe Ger-
manwings, 6. Ms. Morena Bronzetti, Area Manager Greece Qatar Airways, 7. Mr. Stefanos Vakirtzis, Representative of easyJet for Greece, Mr. Stefanos Vlastos, Executive Secre-
tary on Strategy, Land Registry Planning & Zone Mapping and Tourism Development, Ministry of Tourism 8. Mr. Sergey Shkuro, Deputy General Manager Aeroflot, Mr. Yiannis Par-
aschis, CEO AIA, 9. Mr. Sudhagun Diva Veja, General Manager Greece Thai Airways, Mr. Jan Metsovitis, Director Aviation Unit AIA 10. Mr. Dimitris Gerogiannis, Managing Director 
Aegean Airlines, Mr. George Patsiavos, Head of International Affairs Division, Ministry of Transport & Communications 11. Ms. Ada Livitsanou, Presenter of the Airline Awards 
cremony, Mr. Jordan Karatzas, Chairman Sky Europe 12. Ms. Evangelia Maslarinou, Chief Commercial Officer Olympic Airlines, Mr. Yiannis Paraschis, CEO AIA
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Myth 2board 
Airports, a perfect stage for stellar travellers. 
Ιδανικό σκηνικό για λαµπερούς ταξιδιώτες, τα αεροδρόµια 
του κόσµου.
The aeroplane steps always attracted the photographers’ flash. It’s where the stars could be seen 
descending from the sky before touching down on Earth. Within that tiny space of just a few steps, that 
unlikely yet alluring stage, the celebrities and most glamorous personalities of their age give striking 
and memorable performances.
Οι σκάλες των αεροπλάνων τραβούσαν πάντα τα φλας των φωτογράφων εξαιτίας της γοητείας των αστέ-
ρων που κατέβαιναν από τον ουρανό. Πριν ακόµα πατήσουν στη γη, αυτός ο περιορισµένος χώρος των λί-
γων σκαλοπατιών γίνεται µια απρόσµενη θεατρική σκηνή για εντυπωσιακές «παραστάσεις» των ακτινοβό-
λων προσωπικοτήτων κάθε εποχής.

Apr-Jun | 08  Airports & stars 

1970s. At the height of his fame, 
Manos Hadjidakis boards an 
Olympic Airways flight, bound for 
concerts in Paris. An Oscar (for 
Best Song in the movie Never on 
Sunday) and international acclaim 
accompany the first composer 
to usher Greek music into 
international fame.  
Δεκαετία του ’70. Στο απόγειο 
της δόξας του, ο Μάνος 
Χατζιδάκις αναχωρεί µε 
αεροσκάφος της Ολυµπιακής για 
συναυλίες στο Παρίσι. Τα Παιδιά 
του Πειραιά από την ταινία Ποτέ 
την Κυριακή έχουν ήδη χαρίσει 
στον ίδιο ένα Όσκαρ και στην 
ελληνική µουσική, παγκόσµια 
ακτινοβολία. 
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