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Welcome

Οι προκλήσεις της νέας εποχής

“History has 
proven that crises 
are challenges,  
concealing the 
opportunity to 
change things for 
the better”

«Η ιστορία έχει 
αποδείξει ότι 
οι κρίσεις είναι 
προκλήσεις 
που κρύβουν 
µέσα τους την 
ευκαιρία για να 
αλλάξουν τα 
πράγµατα προς 
το καλύτερο»
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΓΕΝΙKΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)

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

The challenges of a new era

A new year always offers a fresh opportunity to see 
things in a more optimistic way. Nothing is black 
or white, except for the sparkling “Black & White” 

issue you’re holding! In between these two contrasting shades, 
dozens of colours enrich the palate of our lives. Although the 
world has entered the whirlpool of a major financial crisis 
which is rocking the global system, there’s always something 
optimistic to focus on. People tend to be hopeful and make 
plans, since, on a symbolic level, every new year encompasses a 
message of change and aspiration, especially now that the crisis 
is affecting what we call the “real economy”. On a practical 
level, this means we must adjust our everyday reality to new 
conditions by reassessing our needs and by setting different 
priorities. These radical changes touch everybody. They 
give rise to questions and insecurities, yet offer a first class 
opportunity for us to distance ourselves from the situation, 
undertake our own evaluation and regroup.
The travel market is being tested by the crisis. The first 
indications are already being felt by the airline industry, 
reflected in the reduction of air travel, however to a lesser 
extent, compared to the general economic downturn. People 
will not stop travelling and going on holiday as the “escape” 
mentality is now an integral part of modern life. 
Today’s travellers will simply readjust their requirements and 
become more eclectic, demanding the best with the most 
beneficial terms. In other words, our times call for a different 
attitude which requires us to be more involved with regard to 
both our travel habits and the new situation in general. 
History has proven that crises are challenges, concealing 
the opportunity to change things for the better. Seeing it in 
this way not only gives all of us the ability to attribute new 
significance to things, ultimately discovering their true value, 
but also the supreme privilege of exercising choice.
I wish you all a very happy 2009. May it be as exciting and 
creative as a journey graven in memory with images and 
colours far more bright than “Black & White”!

Kάθε νέα χρονιά είναι και ένα νέο άνοιγµα και µια 
αφορµή για να δούµε τα πράγµατα πιο θετικά, πιο 
αισιόδοξα. Εξάλλου τίποτα δεν είναι άσπρο-µαύ-

ρο,  εκτός από το λαµπερό Black & White τεύχος που κρα-
τάτε στα χέρια σας! Ανάµεσα από τα δύο αντίθετα χρώµατα 
µεσολαβούν δεκάδες αποχρώσεις που εµπλουτίζουν καθο-
ριστικά την παλέτα της ζωής µας, κάνοντάς την πιο ενδια-
φέρουσα. Έτσι λοιπόν, όσο κι αν ο κόσµος µπήκε στη δίνη 
µιας µεγάλης οικονοµικής κρίσης που κλυδωνίζει το παγκό-
σµιο σύστηµα, υπάρχει πάντα κάτι θετικό και αισιόδοξο. Εί-
ναι η τάση του ανθρώπου να ελπίζει, να αποτιµά και κυρίως 
να κάνει σχέδια, γιατί κάθε νέα χρονιά σε συµβολικό επίπε-
δο κρύβει µέσα της το µήνυµα της αλλαγής και της προσδο-
κίας. Ειδικά τώρα που η σκιά της κρίσης διαχέεται σε αυτό 
που λέµε πραγµατική οικονοµία, κάτι που σε πρακτικό επί-
πεδο σηµαίνει ότι πρέπει να προσαρµόσουµε την καθηµε-
ρινότητά µας στις νέες συνθήκες επαναπροσδιορίζοντας τις 
ανάγκες µας, θέτοντας άλλες προτεραιότητες. Άλλωστε, οι 
βαθιές αλλαγές κανέναν δεν αφήνουν ανεπηρέαστο. Γεννούν 
ερωτήµατα και ανασφάλειες, αλλά είναι µια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να πάρουµε αποστάσεις από το γεγονός και να κά-
νουµε τη δική µας εκτίµηση και ανασύνταξη. 
Είναι αλήθεια ότι η ταξιδιωτική αγορά δοκιµάζεται και οι 
πρώτες ενδείξεις αποτυπώνονται στη µείωση των αεροπο-
ρικών ταξιδιών, η οποία ωστόσο είναι αναλογικά µικρότερη 
της γενικότερης κρίσης. Εξάλλου κανείς δεν θα σταµατήσει 
να ταξιδεύει και να κάνει διακοπές γιατί η ψυχολογία της 
απόδρασης είναι πια ένα αναπόσπαστο στοιχείο της σύγ-
χρονης ζωής. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης θα αναπροσαρµόσει 
τις απαιτήσεις του και θα γίνει ακόµα πιο εκλεκτικός αναζη-
τώντας επίµονα το καλύτερο στην πιο συµφέρουσα εκδο-
χή του. Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για µια διαφορετική αντι-
µετώπιση που µας προκαλεί να πάρουµε µια πιο ενεργητι-
κή θέση, όχι µόνο ως προς την ταξιδιωτική µας συµπεριφο-
ρά αλλά και ως προς τη νέα κατάσταση συνολικά. Η ιστορία 
έχει αποδείξει ότι οι κρίσεις είναι προκλήσεις που κρύβουν 
µέσα τους την ευκαιρία για να αλλάξουν τα πράγµατα προς 
το καλύτερο. Αρκεί να θελήσει ο καθένας µας να το δει έτσι, 
να δώσει µια νέα σηµασία στα πράγµατα, ανακαλύπτοντας 
τελικά την πραγµατική τους αξία, να ενεργοποιήσει, µε άλ-
λα λόγια, το µεγάλο προνόµιο της επιλογής. 
Εύχοµαι λοιπόν το 2009 να είναι  τόσο συναρπαστικό και δη-
µιουργικό όσο ένα ταξίδι που µένει χαραγµένο µε εικόνα και 
χρώµα πέρα από το «Black & White»!

STATUS e.t.c.indd   1 12/12/2008   2:15:56 µµ



8  9

2BOARD MAGAZINE 
OWNED BY  
Athens International Airport 
¨ELEFTHERIOS VENIZELOS¨ SA 
190 19 Spata,  
www.aia.gr  airport_info@aia.gr
tel. +30 210 3530000, fax +30 210 3530001 

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

tel. +30 210 6688488, fax +30 210 6688270 
2ΒΟARD MAGAZINE
Δηµιουργικός Σχεδιασµός,  
Παραγωγή & Έκδοση Εντύπου  
ΕΙΔΙΚΕΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
LIBERIS PUBLICATIONS SA  

Διευθυντής  
Πέτρος Μπουροβίλης 
bourovilis@liberis.gr 

Creative Art Director  
Ιωάννα Βεζύρη 

ΣΥΝΤΑΞΗ
Αρχισυντάκτρια
Έλενα Σιάµπου
siabou@liberis.gr 
Συντακτική οµάδα 
Δάφνη Καρούτσου
Βιβή Βούρτσα
Editor at Large
Ήρα Σινιγάλια
Photo Editor
Ελισσάβετ Μαραγγούλα
Assistant Photo Editor
Λητώ Βαβουράκη
English Copy Editor
Ελισσάβετ Μαραγγούλα 
Διόρθωση
Μπέτυ Διακογιάννη

Γραµµατεία Σύνταξης
Κατερίνα Σινέκογλου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 
Αrt Directors 
Μαρία Μπετινάκη, 
Νίκος Μιχαλονάκος
Assistant Αrt Director 
Νατάσα Πολύζου 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Group Advertising Manager 
Ιωάννα Σούχλα
souchla@liberis.gr 
Advertising Executives 
Ράνια Διβάνη
Βιβή Θεοδοσίου
Υποδοχή Διαφήµισης 
Ειρήνη Σταθάτου
+30 210 6688201, stathatou@liberis.gr

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
Senior Editor
Elena Siampou
siabou@liberis.gr 
Editorial Team
Daphne Karoutsou, Vivi Vourtsa
Editor at large
Ira Sinigalia
English Copy Editor
Elisabeth Maragoula
Translations 
Τranslation Centre Kifissia 
Proof Reader 
Βetty Diakogianni

ART 
Αrt Directors 
Maria Betinaki, 
Nikos Michalonakos
Assistant Αrt Director 
Natasa Polizou

CONTRIBUTING EDITORS
Evi Fetsi
Flora Paraskevopoulou
Takis Karis
Dimitris Macheridis
Vassilis Wooseas
Yiorgos Mastorakis
Sissy Papadogianni
Elena Mathiopoulou
Mania Moussouri
Annousa Mela

PHOTOGRAPHY & STYLING 
Photo Editor
Elisabeth Maragoula
Assistant Photo Editor
Lito Vavouraki
Photos Market
Studio Liberis
Fashion Editor
Stefanos Zaousis
Styling 
Manthos Dellatolas
Irini Magonaki
Beauty Editor
Kakia Kaffa

ADVERTISING 
Group Advertising Manager 
Ioanna Souchla
souchla@liberis.gr 
Advertising Executives 
Rania Divani, Vivi Theodosiou 
Advertising Reception
Irini Stathatou
stathatou@liberis.gr 

MARKETING
Marketing Manager 
Stella Karamoussanta
Product Manager 
Maria Tranopoulou
Media Manager
Konstantinos Stavropoulos
Assistant Media Executive
Elina Polykandriti
Creative Manager 
Aggeliki Gourni
Creative Executive
Efstathia Chronopoulou
Art Director 
Maya Apostolidi  

PHOTO SERVICES 
Apeiron, Hellas Press
Ideal Images
IML Image Group
Parris Press
Visual Photos
Sipa Press 

CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS
Calliope
Giannis Dimotsis
Clairi Moustafellou
Periklis Merakos
Nikos Daniilides

CONTRIBUTING ILLUSTRATORS 
Eleni Tsakmaki
Marina Tsikoukou

PRODUCTION
Production Manager 
Christos Kiratzis  
Production Supervisor 
Angelos Dounis
Printing Executives
Dimitris Pantelos, Yiorgos Rammos 
Coordination & Production Manager 
Assistant Irini Remoundou
Colour Separation Executive
Pantelis Milioris
Colour Separation Atelier
Dionissis Tsakonas, Maria Avgeraki, 
Dimitris Tsiros
Photoshop Department Supervisor
Maria Tahtsi
Photoshop Department 
Vasso Vergi, Dina Georgopoulou, 
Vaggelis Kourmoulis, Elsa Konsta, Manos 
Manolioudakis, Kalliope Foustalieraki
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 Μηνόγιαννη
Public Relations & 
Communication Manager 
Νατάσσα Κρεντς

2ΒΟARD: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)
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  

2ΒΟARD: QUARTERLY PUBLICATION (APRIL, JULY, OCTOBER, JANUARY)
AIA does not necessarily share the opinions expressed in 2board.  
No part of this publication may be reproduced without the prior permission from the publisher. 
This magazine is distributed free of charge. 
Responsible against the law: Petros Bourovilis  

Chief Executive Officer 
of Athens International Airport
Yiannis 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

��������µ�� ���������� ALPHA 1|2|3
��� ������ ��� ��� 14 ����

�� µ����� ��� ������� µ�� ����� ��� ����� µ��. �������
��µ��� ��� ��������µ� ���������� ALPHA 1|2|3 ���
������ ��� ��� 14 ���� ��� ������������ ���:
• �����µ���� �������� ��� 3,65%*
• ���� ���������µ���� ��� ��������µ�
• ���� ��� ������������ ��� �����µ������� ����������
��� �������, ��� �� ����������� ��������µ���� �����
��� ��������µ� ���, ���� �� ���� ����� ������
• ����� µ����� ��� �� �����, ������µ���� �� ��µµ������ ��
���������� ����������� ��� ������������� ���������.
����������� ��� �������µ��� ��� Alpha Bank.

*��� �������� ��� ��� ���� 5.000. 
3,65%*
�������� ���

Koritsakia_218x285-new.indd   1 16/9/08   15:07:14STATUS e.t.c.indd   1 12/12/2008   2:21:17 µµ



10  11

Jan-Mar | 09 Summary
TABLE OF CONTENTS | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

18 Greece from above
Off the beaten runs | 
Θαύµα εις ύψος
The White Map of Greece | 
O χιονοδροµικός χάρτης της Ελλάδας

Latitudes 
21 Stars on stage 
2009 Global Entertainment Guide  
Ο παγκόσµιος οδηγός διασκέδασης 
για το 2009
48 The country 
Finland | Φινλανδία
50 City secrets 
Las Vegas
52 Heaven on earth 
Mount Fuji | Όρος Φούτζι
54 5 Days in…
Moscow | Μόσχα
60 Travel events 
Vienna’s Imperial Ball 
O Αυτοκρατορικός Xορός της Βιέννης

62 Great trips 
Musical Journey in the heart of 
Europe | Μουσικό ταξίδι στην 
κεντρική Ευρώπη
66 10 best 
Ski Resorts | Χιονοδροµικά κέντρα

Best of Athens
69 Athens Little Black Book 
Nightlife, shopping and restaurant 
new arrivals, Christmas and New 
Year’s Eve menus in the city’s 
hotels | Μεγάλες αθηναϊκές πίστες, 
νέες αφίξεις σε καταστήµατα και  
εστιατόρια, τα µενού της Παραµονής 
στα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης
86 City walks 
The Fun Zone - Psirri | Ψυρρή
88 The dinner of the chefs
Athens’ top chefs cook for 2Board
Κορυφαίοι Αθηναίοι σεφ 
αποκαλύπτουν συνταγές τους

141

48

132

120

138



12  

Jan-Mar | 09 
TABLE OF CONTENTS | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Summary

96 Interview 
Yannis Houvardas, National 
Theatre’s Artistic Director 
Γιάννης Χουβαρδάς: καλλιτεχνικός 
δ/ντής του Εθνικού Θεάτρου
100 Save the date 
Robert McCabe

Business
103 Future airports
Abu Dhabi International Airport
104 Airport check
Barajas T4, Madrid | To Terminal 4 
του Barajas στη Μαδρίτη
106 Airport lounges
SAS Business Lounge, Copenhagen  
Το business lounge της SAS στην 
Κοπεγχάγη
108 Flight test
Aeroflot Business Class
110 5 Hours in…
Milan | Μιλάνο
112 Personal best
Georges Papalexis | Γιώργος Παπαλέξης
114 Industry update
Airline News | Τα νέα των 
αεροπορικών εταιρειών 

Material world
117 Jewellery
Diamonds are forever
118 Style
Absolute contrast  
of black and white 
120 Fashion
Northern Exposure

128 Avant-Garde hotels
The Whitepod, Switzerland | 
Το Whitepod στις ελβετικές Άλπεις
130 Check-in
New and future arrivals | Νέα και 
µελλοντικά ξενοδοχεία 
131 Check-in
Black & White Hotels  
132 Gastronomy
Gourmet Luxuries
134 Deco
Contradictions | Αντιθέσεις
136 Culture
Books & Music | Βιβλία & µουσική 
138 Airport buys
Travel Value / Duty Free

The Globe
141 Africa
The undiscovered sights of the black 
continent | Η ανεξερεύνητη πλευρά 
της Mαύρης Hπείρου
169 Safari guide
Three itineraries for safari in Africa and 
a practical guide | Τρία προτεινόµενα 
προγράµµατα για σαφάρι στην Αφρική 
και ένας πρακτικός οδηγός 
178 Ηalls of fame
Around the world in 17 Museums
Ο γύρος του κόσµου σε 17 µουσεία

Airport guide 
197 Yellow Pages
Addresses | Διευθύνσεις   
204 Flash

Airports & stars 
210 Glorious Times

21

178

13

54
70

Happy 2009 wherever you travel with a 
golden charm by Zolotas (€ 30)

Ευτυχισμένο το 2009, με το γούρι 
του Οίκου Ζολώτα (€ 30)

134

�����������  ������  ��������� ,
�����������  ��������  �����*

� ���������
��� �����������

�������� 
�������
�����������

������� 
������

����� �������,
����������
����������* 

���������
����������
LEXUS HYBRID DRIVE

TO ����� ���� �����
��������� ����������
��������� �����������

www.lexus.gr

��
��

µ�
��

 C
O

2
 (g

r/
km

): 
19

2
, �
�
��
��
��

�
� 

(lt
/1

0
0

km
): 

9.
1

 (�
�
��
��
� 
��
��
��

), 
7.

6
 (�
��
�
�
�
��
��
� 
��
��
��

), 
8

.1
 (µ
��
��
� 
��
��
��

) 
��
��

µ�
��

 C
O

2
 (g

r/
km

): 
19

2
, �
�
��
��
��

�
� 

(lt
/1

0
0

km
): 

9.
1

 (�
�
��
��
� 
��
��
��

), 
7.

6
 (�
��
�
�
�
��
��
� 
��
��
��

), 
8

.1
 (µ
��
��
� 
��
��
��

) 

� ������������� �������µ�� ���� V6 ��������������� ��� ��� ������ �������� 
����������������, ��������� ����������� �µ��� ��� ������� ���������� . 
�������������� ��� ���������� ���� ��� 272hp, ������������� �� ������� ���� V8 
��������. *�� ��� ��µ�������� ����µ��� CO2 ���� ��������� ���, �� RX 400h ����� 
����������� ������ ���� �� ����������.
� ���������� ��� �����, ��µ���!

•  L e x u s  C e n t e r s :  � .  � � � � � � � �  3 4 6 ,  � � � � � � � � ,  � � � . :  21 0  6 8 3  9 3 9 1  •  � .  � � � � � � � µ � � � �  5 1 7,  � � � � � � � � � ,  � � � . :  21 0  9 9 0  21 0 0

LEXUS HYBRID DRIVE

RX 400h

RX400h_218x285.indd   1 11/27/08   6:53:54 PMSTATUS e.t.c.indd   1 12/12/2008   2:30:42 µµ
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Experience the powerful and harmonic essence of Greek nature in the land of the 
warm proud people of Ioannina.| Aυθεντική αίσθηση ιστορίας και παράδοσης στην 
περήφανη γη των Ιωαννίνων, που αποπνέει δύναµη και αρµονία.

Ιoannina authentic sensation

On the shores of Lake Pamvotida, the capital of the Ioannina Prefecture, also named Ioan-

nina, charms its guests with a historic castle, picturesque island and colourful nightlife. Lo-

cated in the heart of the Prefecture, on the northwest side of Greece, it offers time travel 

through its traditional folk art. The historic tour continues with a visit to the ancient towns 

where Molossoi lived and the sacred area of Dodoni, one of the greatest monuments of 

world civilisation. The stone bridges and the curved cobblestoned alleys in Zagori will intro-

duce you to the area’s characteristic style of architecture; while in Konitsa you will taste deli-

cious recipes of the local kitchen. Nature’s wild beauty will capture your heart in Tzoumerka, 

though it will be in the Vikos Gorge or the NATURA area of Valia Calda—the prime reserve 

for brown bears in Europe and the imposing Kouvaras Gorge at Pogoni where you may ex-

perience the true essence of nature. Snow lovers will also discover a paradise for skiing, 

climbing and mountaineering at the ski centres in Metsovo and Vasilitsa. 

Στις όχθες της λίµνης Παµβώτιδας, η πόλη των Ιωαννίνων και πρωτεύουσα του νοµού γοητεύει µε 

το ιστορικό κάστρο, το καταπράσινο νησάκι της και τη νυχτερινή ζωή της. Δεσπόζει στο κεντρικό 

τµήµα του Νοµού Ιωαννίνων και καλεί τους επισκέπτες να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο µέσα από 

τη λαϊκή καλλιτεχνική της παράδοση. Ωστόσο, η ιστορική ξενάγηση δεν είναι ολοκληρωµένη χωρίς 

µια επίσκεψη στις πόλεις των αρχαίων Μολοσσών και στον ιερό χώρο της Δωδώνης, ένα από τα πιο 

σηµαντικά µνηµεία του παγκόσµιου πολιτισµού. Στα πέτρινα γεφύρια και τα λιθόστρωτα φιδίσια δρο-

µάκια του Ζαγορίου θα συναντήσετε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της περιοχής, ενώ στην Κόνιτσα θα 

σας παρασύρουν οι προκλητικές µυρωδιές των παραδοσιακών συνταγών. Ανακαλύψτε την άγρια 

οµορφιά της παρθένας φύσης στα Τζουµέρκα, στη φηµισµένη χαράδρα του Βίκου ή την περίφη-

µη Βάλια Κάλντα, τον κύριο βιότοπο της καφετιάς αρκούδας στην Ευρώπη και µέρος του δικτύου 

NATURA, αλλά και το επιβλητικό φαράγγι του Κουβαρά στο Πωγώνι. Πολυσχιδής και πληθωρική, η 

περιοχή επιφυλάσσει εκπλήξεις και για τους active ταξιδιώτες, που µπορούν να απολαύσουν ώρες 

ατελείωτης ευχαρίστησης στα χιονοδροµικά του Μετσόβου και της Βασιλίτσας.
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Diamond flakes speckle the earth. They trick the clouds and slide on the 
slopes in beloved mountains and areas of legend, sprinkled with magic 
and age-long oracles. A crystal Greece, a soul in white, a snow that burns 
—the experience awaits.

Διαµαντένιες νιφάδες πληµµυρίζουν τη γη. Ξεγελάνε τα σύννεφα και γλιστρούν 
στις πλαγιές. Σε βουνά λατρεµένα, σε γωνιές µυθικές, κεντηµένες µαγεία και 
πανάρχαιους χρησµούς.  Μια Ελλάδα κρυστάλλινη, µια ψυχή στο λευκό, ένα 
χιόνι που καίει, είναι εδώ να το ζεις.  

OFF THE BEATEN RUNS
ΘΑΥΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ

IRA SINIGALIA

ΗΡΑ ΣΙΝΙΓΑΛΙΑ
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Ν40ο04’’ Ε21ο36’05’’
Vasilitsa ski resort 
Prefecture of Grevena 
Xιονοδροµικό κέντρο 
Βασιλίτσας 
Νοµός Γρεβενών

Ν38ο33’33’’ Ε22ο36’22’’
Parnassos ski resort 
Prefecture of Fthiotida 
Xiονοδροµικό κέντρο 
Παρνασσού 
Νοµός Φθιώτιδας
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ΑRTS & SHOWS | OPERA | DANCE | 
THEATRE | ARCHITECTURE & DESIGN 
PHOTOGRAPHY | MUSIC | SPORTS | 
FESTIVALS & HERITAGE

ondering how to enrich your travels? 2board’s editors 
scanned the intriguing and dynamic entertainment 

world, only to come up with 2009’s smartest global guide 
providing authoritative travel information and high quality 

recommendations. Compiled by 63 carefully chosen events scheduled for 
2009 in 30 cities throughout the world, this guide in your hands aspires 
to act as a compact travel inspiration. 
This year, set your goals high and jet off on an eventful journey that 
suits your tastes. Globetrotters, sports fans, art lovers and seekers of the 
weird, wacky and wonderful take advantage of an insider’s perspective 
and plan bespoke, unforgettable trips. So, put yourself  in the picture, go 
out and be yourself ...somewhere else!

ναζητάτε τρόπους να εµπλουτίσετε τα ταξίδια σας; Οι συντάκτες 
του 2board σάρωσαν τον προκλητικό και δυναµικό κόσµο της 
διασκέδασης για να συνθέσουν τον πιο έξυπνο οδηγό της χρονιάς, 

προσφέροντας έγκυρες πληροφορίες και υψηλής ποιότητας προτάσεις. Με 
63 προσεκτικά επιλεγµένες εκδηλώσεις, που είναι ήδη προγραµµατισµένες 
σε 30 πόλεις του κόσµου για το 2009, ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια 
σας φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ταξιδιωτική έµπνευση.
Φέτος, σηκώστε τον πήχη ψηλά και βάλτε πλώρη για ένα περιπετειώδες 
ταξίδι που ταιριάζει στις προτιµήσεις σας. Globetrotters, λάτρεις των 
σπορ και της τέχνης, κυνηγοί παράξενων, πρωτότυπων και υπέροχων 
εµπειριών εκµεταλλευτείτε την αξιόπιστη πληροφόρηση και σχεδιάστε 
bespoke αξέχαστα ταξίδια!

1ST
ANNUAL

 ENTERTAINMENT 
GUIDE

Our onboard comfort will make you 
wish that your flight was longer

STATUS e.t.c.indd   1 15/12/2008   11:09:14 ðì



22  23

Cirque du Soleil
Tokyo, The Grand Chapiteau Feb 7-May 5, ’09
Since 1984, Cirque du Soleil’s touring (currently six) shows have made nearly 250 
stops in over 100 cities around the world. Among their most popular is Corte, a 
joyous procession, a festive parade imagined by a clown. The show, which travels 
to Japan in February, brings together the passion of the actor with the grace and 
power of the acrobat to plunge the audience into a theatrical world of fun, comedy 
and spontaneity, situated in a mysterious space between heaven and earth. Visit the 
site to learn more about the various tours.
Info: cirquedusoleil.com  Tickets | Eισιτήρια: € 51.25-111
Aπό το 1984, το διάσηµο Cirque du Soleil ταξιδεύει µε τα έξι διαφορετικά shows 
του σε όλον τον κόσµο. To Corte είναι ένας χαρούµενος θίασος σε µια παράσταση 
εµπνευσµένη από την ιδιοσυγκρασία των κλόουν, συνδυάζοντας τη χάρη του 
ακροβάτη µε το πάθος του ηθοποιού. Από τον Φεβρουάριο, το σόου ταξιδεύει 
στην Ιαπωνία, µε πρώτο σταθµό το Τόκυο, όπου και θα δίνει παραστάσεις µέχρι 
τις 5 Μαΐου. Επισκεφθείτε το site του, για να µάθετε για όλους τους σταθµούς 
των θιάσων του Cirque du Soleil, που ενηµερώνονται συνεχώς.
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Die Ägyptische 
Elena / Carmen
Berlin, Berlin Oper 
January-March (various dates)
Richard Strauss’ famous Elena (premiere on 
January 18) and George Bizet’s Carmen (premiere 
on March 8) are some of the much-expected 
masterpieces to show at the National Opera of 
Germany’s never-sleeping capital. The promotion 
of the opera, with a photo shoot of super model 
Nadja Auermann, is an event on its own. Auermann 
is presented here as a contemporary Venus for 
the Wagner’s Tannhauser Opera.
Info: deutscheoperberlin.de Tickets: € 35-118
Η πασίγνωστη  Ελένη της Αιγύπτου του Richard 
Straus (πρεµιέρα 18 Ιανουαρίου) και Κάρµεν του 
Bijet (πρεµιέρα στις 8 Μαρτίου) είναι δύο από 
τα αριστουργήµατα που θα παρουσιαστούν το 
2009 στην Εθνική Όπερα της πάντα ανήσυχης 
γερµανικής πρωτεύουσας. Η διαφηµιστική 
καµπάνια της όπερας µε τη φωτογράφηση 
της Auermann είναι από τις λεπτοµέρειες 
που κάνουν τη διαφορά. Εδώ εµφανίζεται ως 
σύγχρονη Αφροδίτη για την προώθηση της 
όπερας Tannhauser του Wagner.

EDITOR’S CHOICE

The legend of Bond revealed in a major 
exhibition commemorating the centenary of the 
birth of Ian Fleming, the creator of 007. Delving 
into his life, it exposes the author’s wartime 
experiences during the Cold War and their 
reflection upon the intricate plots in the Bond 
novels. (Info: iwm.org.uk tickets: € 10)

Ο µύθος του James Bond αποκαλύπτεται 
µέσα από µια µεγάλη έκθεση για τα 100 
χρόνια από τη γέννηση του δηµιουργού του, 
Ian Fleming. Εµβαθύνοντας στη ζωή του 
συγγραφέα, αναδεικνύει τις επιρροές των 
πολεµικών εµπειριών του στην πλοκή και 
τους χαρακτήρες των µυθιστορηµάτων του.

Picasso “Challenging the Past”
London, National Gallery Feb 25-Jun 7, ’09

The most influential artist of the 20th century pitted himself against the greatest masters 
of European painting in a lifelong artistic dialogue. The 60 works of the collection 
“Challenging the Past” explore the way he took up the artistic concerns of painters of the 
past such as El Greco and Goya, and made audacious responses of his own.
Info: nationalgallery.org.uk  Entrance | Είσοδος: € 14 
Σε µια έκθεση-σταθµό, τα 60 έργα της συλλογής «Challenging the Past» εξερευνούν 
τον τρόπο µε τον οποίον ο Picasso, ο διασηµότερος ζωγράφος του 20ού αιώνα 
µε τη µεγαλύτερη επιρροή, αντελήφθη τις ανησυχίες κορυφαίων Ευρωπαίων 
ζωγράφων, όπως ο El Greco και ο Goya, και τις τολµηρές καλλιτεχνικές απαντήσεις 
που έδωσε ο ίδιος.

The Oscars
Los Angeles, Kodak Theatre Feb 22, ’09
The biggest movie-related media event in the world depicts the way 
Hollywood celebrates and consolidates its unchallenged domination 
of the world’s box offices. Despite an orgy of mutual backslapping and 
publicity, the Oscars ceremony (Academy Awards) has also generated some 
legendary moments, such as Marlon Brando’s political protests.
Info: oscars.org/oscar.com 
Το µεγαλύτερο κινηµατογραφικό γεγονός του κόσµου είναι η ετήσια 
υπενθύµιση της αδιαµφισβήτης κυριαρχίας του Hollywood στο παγκόσµιο 
box office. Παρά το όργιο αλληλοευχαριστιών και δηµοσιότητας, η 
απονοµή των Oscars (Academy Awards) έχει να επιδείξει και αξέχαστες 
στιγµές, όπως η πολιτική διαµαρτυρία του Marlon Brando.

Agenda
CANNES FILM FESTIVAl 
Cannes, Palais des Festivals, May 13-24, ‘09
The biggest and most famous film festival in the 
world. Info: festival-cannes.com
To μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου. 
JULES VERNE FILM FESTIVAL
Paris, Le Grand Rex Cinema, Apr ‘09 (annual)
A festival celebrating the famous author’s spirit 
of adventure through an exciting mix of films and 
documentaries. Info: julesvernefestival.com, 
Festival pass: € 40, single screening from | 
Εισιτήριο μεμονωμένων προβολών από: € 5
Kινηματογραφικό φεστιβάλ που τιμά το 
περιπετειώδες πνεύμα του διάσημου συγγραφέα 
με ενδιαφέρουσες ταινίες και ντοκιμαντέρ. 
VENICE FILM FESTIVAL
Venice Lido, Palazzo del Cinema, Casino and 
PalaBiennale, Sep 2-12, ‘09
The oldest film festival still in existence today was 
established in 1932. Info: www.labiennale.org
To παλιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που 
οργανώνεται μέχρι σήμερα ξεκίνησε το 1932.
BERLIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
(BERLINALE)
Berlin, Sony Centre, Feb 5-15, ‘09

For your Eyes Only
London, Imperial War Museum until Mar 1, ‘09
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EDITOR’S CHOICE

Madame Butterfly
New York, Met  Feb 27, ’09

It’s not often that a Hollywood director drops 
everything to direct an opera! Anthony 
Minghella took the plunge and came into his 
own with Puccini’s staggeringly beautiful 
Madame Butterfly. Info: metoperafamily.org  

Tickets | εισιτήρια: € 43-310
Ο παραγωγός του Hollywood Anthony 
Minghella παράτησε τα πάντα για να 
διευθύνει µια όπερα και δικαιώθηκε µε τη 
συγκλονιστικά όµορφη Madame Butterfly του 
Puccini. Πολυτελή κοστούµια και θεαµατικές 
µαριονέτες Bunraku πλαισιώνουν τη 
συγκλονιστική πλοκή ενός µοναδικού έργου.

Adriana Lecouvreur
New York, Metropolitan Opera House Feb 6, ‘09 (premiere)

This season, Placido Domingo celebrates 40 years 
at the Metropolitan Opera and takes up his other 
role as conductor for this revival of Mark Ramos’ 
production of Cilea’s Andrea Lecouvreur. Inspired 
by Puccini, Cilea wrote six operas, of which Adriana 
Lecouvreur is the most famous—describing the 
rivalry of the famous actress Adriana Lecouvreur 
and the Princess de Bouillon for Maurizio Alvarez, 
Count of Saxony.
Info: www.metoperafamily.org Tickets: € 42-177
Αυτή τη σεζόν, ο Placido Domingo γιορτάζει 40 
χρόνια στη Metropolitan Opera και αναλαµβάνει 
τον ρόλο του µαέστρου στην παραγωγή του Mark 
Ramo για την όπερα του Cilea, Andrea Lecouvreur. 
Εµπνευσµένος από τον Puccini, ο Cilea συνέθεσε 
έξι όπερες, από τις οποίες η Adriana Lecouvreur 

έγινε πασίγνωστη περιγράφοντας την ίντριγκα µεταξύ της διάσηµης ηθοποιού Adriana 
Lecouvreur µε την πριγκίπισσα De Bouillon για τον κόµη της Σαξονίας.

Eugene Onegin
New York, Metropolitan Opera 
House Jan 30, ‘09 (premiere) 

Tchaikovsky’s deeply moving “lyric scenes” Eugene Onegin, based 
on Pushkin, is revived in Robert Carsen’s production at the great 
Metropolitan Opera. There is no doubt that it is Tchaikovsky’s 
most popular operatic work and its elliptical tragedy (neither of 
the two main characters dies) encompasses Tatyana’s famous letter 
scene, where she pours out her love for a man who rejects her. 
Info: metoperafamily.org Tickets | Eισιτήρια: € 43-173 
Βασισµένο στον Pushkin, το λυρικό έργο του Tchaikovsky 
ζωντανεύει ξανά µέσα από την παραγωγή του Robert Carsen. 
Πρόκειται αδιαµφισβήτητα για το πιο δηµοφιλές µελοδραµατικό 
έργο του, και παράλληλα για µια ελλειπτική τραγωδία (κανένας 
από τους δύο ήρωες δεν πεθαίνει), µε αποκορύφωµα τη σκηνή 
µε το γράµµα της Tatyana, όπου εκφράζει µε όλο της το πάθος 
τον έρωτά της για έναν άντρα που την απορρίπτει.

Agenda
CAV & PAG AT THE MET
Metropolitan Opera House
Mar 19, 23, 26, 30 & Apr 2, 7, 10, 2009
There is no more popular operatic double bill than 
Pietro Mascagni’s Cavalleria Rusticana and Ruggero 
Leoncavallo’s Pagliacci. Franco Zeffirelli’s colourful 
productions return to the Μet Opera with Roberto 
Alagna and Jose Cura. Info: metoperafamily.org 
Tickets | Εισιτήρια: € 11.80-295
Δεν υπάρχει πιο δημοφιλής παράσταση όπερας 
από την Cavalleria Rusticana και το Pagliacci, σε 
παραγωγή Franco Zeffirelli με τον Roberto Alagna και 
τον Jose Cura.
LA BOHEME
Metropolitan Opera House
Jan 3, 6, 10, ’09
Frederic Chaslin conducts this revival of Franco 
Zeffirelli’s famous production of Puccini’s classic 
with Maija Kovalevska and Ramon Vargas.
Info: metoperafamily.org 
Tickets | Εισιτήρια: € 21.24-295
Ο Frederic Chaslin διευθύνει αυτή την αναβίωση της 
φημισμένης παραγωγής του Franco Zeffirelli για το 
κλασικό έργο του Puccini, με τη Maija Kovalevska 
και τον Ramon Vargas.
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American Theatre Ballet Season
New York, Metropolitan Opera House
May-Jul 2009

Each year, more than 600,000 spectators flock to the American Ballet Theatre (ABT) season at the Met, 
making it a dancing monument. However, the height of the ABT’s fame came in the 1980s, when world-
famous dancer and heart-throb Mikhail Barishnikhov became the artistic director. The company remains 
at the forefront of its art, providing up-to-date versions of the timeless classics alongside modern creations. 
Info: abt.org Tickets | Εισιτήρια: € 94-312
Κάθε χρόνο πάνω από 600.000 θεατές συρρέουν στο American Ballet Theatre (ABT) season στο 
Met καθιερώνοντάς το σε παγκοσµίου ακτινοβολίας χορευτικό µνηµείο. Αν και το ABT έφτασε το 
απόγειο της φήµης του στα 1980, τότε που ο παγκοσµίου φήµης χορευτής και γοητευτικός ζεν πρεµιέ 
Mikhail Barishnikhov έγινε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, παραµένει πάντα στο προσκήνιο της 
τέχνης προσφέροντας up-to-date διασκευές των αιώνιων κλασικών, συνδυασµένες µε µοντέρνες 
δηµιουργίες.
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EDITOR’S CHOICE

World Congress 
on Dance 
Research
Athens, Peace and 
Friendship Stadium
Jan 15-Feb 27, ‘09
This event hosts the largest gathering 
of dance specialists worldwide, 
attracting 700 teachers, choreographers, 
researchers and journalists. The free 
public performances of the 22nd annual 
World Congress on Dance Research are 
organised by the Dora Stratou Theatre in 
collaboration with UNESCO’s International 
Dance Council.
Info: orchesis-portal.org
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη συγκέντρωση 
ειδικευµένων στον χορό επαγγελµατιών 
από όλον τον κόσµο, που ελκύει 700 
δασκάλους, χορογράφους, ερευνητές και 
δηµοσιογράφους. Οι δωρεάν παραστάσεις 
του 22ου ετήσιου Παγκοσµίου Συνεδρίου 
για την Έρευνα του Χορού οργανώνονται 
από το Θέατρο της Δώρας Στράτου σε 
συνεργασία µε το Διεθνές Χορευτικό 
Συµβούλιο της UNESCO.

Bolero
U-port Hall, Tokyo, Japan
Feb 6-9, ‘09
On the occasion of a festival memorial dedicated to 
the famous choreographer Maurice Béjart, the last 
ballerina assoluta Sylvie Guillem once again joins 
the Tokyo Ballet. Guillem will also be performing 
in London at Sadler’s Well (Feb 26-Mar 8).
Info: nbs.or.jp, Tickets | Εισιτήρια: € 59-120
Σε ένα αφιέρωµα στον πασίγνωστο χορογράφο 
Maurice Béjart, η τελευταία ballerina assoluta 
Sylvie Guillem ξανασυναντά το Εθνικό Μπαλέ-
το του Τόκυο, για να παρουσιάσει το διάσηµο έρ-
γο Bolero. Αµέσως µετά η Guillem θα εµφανιστεί 
στο Sadler’s Well του Λονδίνου (26 Φεβρουαρί-
ου-8 Μαρτίου).

Agenda
ATHENS FESTIVAL
Athens, Herodeion, Jun-Aug ‘09
Its exciting programme of cultural events in 
the summer months embraces international 
performers of music, dance. Info: greekfestival.gr
Εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με συμμετοχές από όλον τον κόσμο.
DANCE AFRICA
Brooklyn Academy of Music, May 22-25, ‘09
America’s largest and most vibrant annual 
celebration of African and African-American 
music, dance and culture. Info: bam.org 
Tickets | Εισιτήρια:€ 15.80-35.54 |  To μεγαλύτερο 
και μακροβιότερο ετήσιο φεστιβάλ αφρικανικής 
και αφρο-αμερικανικής μουσικής, χορού και 
κουλτούρας.
NY INTERNATIONAL BALLET COMPETITION
New York, Lincoln Center for the Performing 
Arts, Jun 8-28, ‘09
Every two years, one of the highest-profile dance 
competitions in the world offers a rare chance to 
see the outstanding young talents from more than 
20 countries before they achieve fame.
Info: nyibc.org | Κάθε δύο χρόνια, ταλαντούχοι νέοι 
χορευτές από πάνω από 20 χώρες διαγωνίζονται 
στον σπουδαιότερο διαγωνισμό χορού του κόσμου.

Stars of the White Nights Festival
St Petersburg, Mariinsky Theatre May-Jul ’09
Since 1993, under its indefatigable director, Valery Gergiev, St Petersburg’s famous Mariinsky Theatre has hosted 
the festival during early summer. Although the festival focuses every year on plays from different composers, it 
also presents classic ones in new productions. Main themes of the performances include plays by Brahms and 
Strauss performed in the new Mariinsky Concert Hall. 
Info: mariinsky.ru Tickets | Εισιτήρια: € 30-88
Κάθε καλοκαίρι από το 1993 το διάσηµο θέατρο 
της Αγίας Πετρούπολης, υπό την καθοδήγηση του 
ακούραστου διευθυντή του Valery Gergiev, φιλοξενεί 
έργα διαφορετικών συνθετών, παρουσιάζει όµως 
και νέες εκτελέσεις κλασικών έργων.

W   RLD
STARS 
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Oliver!
London, Theatre Royal Drury Lane
Until Jun 27, ‘09 
After the successful transfer to Broadway, it became one of the most famous musicals 
in film history, scooping a number of Oscars, including Best Film in 1968. Lionel 
Bart’s classic British musical, Oliver! returns to the West End with Rowan Atkinson 
as Fagin, and the expectation to break any former longevity record. This time 
around, Sir Cameron has engaged another award-winning young director: 2008 
Olivier Award for Best Director-winner, Rupert Goold.
Info: oliverthemusical.com Tickets | εισιτήρια: € 21- 72 
 Μετά την επιτυχηµένη µεταφορά του στο Broadway, καθιερώθηκε ως ένα από 
τα διασηµότερα µιούζικαλ στην ιστορία του κινηµατογράφου, αποσπώντας 
αρκετά βραβεία Oscar, όπως αυτό της Καλύτερης Ταινίας το 1968. Το κλασικό 
βρετανικό musical επιστρέφει στο West End µε τον Rowan Atkinson στον ρόλο 
του Fagin και τη φιλοδοξία να σπάσει κάθε ρεκόρ µακροβιότητας. Για τον λόγο 
αυτόν, ο sir Cameron Mackintosh εµπιστεύθηκε τον, βραβευµένο µε το Olivier 
Award Καλύτερου Σκηνοθέτη, νεαρό Rupert Goold.
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Le Corbusier - Τhe 
Art of Architecture
Liverpool, Metropolitan 
Cathedral  Until Jan 18, ‘09

A great exhibition exploring the life and work of 
the most influential architect of the 20th century, 
whose controversial designs have revolutionised 
modern architecture. The exhibition hopes to 
unveil some of the personality of the great man and 
his projects, interiors and art, through drawings, 
models, paintings furniture, photographs and 
even films.
Info: architecture.com, 
Tickets | Εισιτήρια: € 8
Μια µεγάλη έκθεση αφιερωµένη στη ζωή 
και το έργο του µεγαλύτερου αρχιτέκτονα 
του 20ού αιώνα, του οποίου τα ανατρεπτικά 
σχέδια έχουν φέρει επανάσταση στη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική. Η έκθεση επιχειρεί να ρίξει φως 
στην προσωπικότητα του µεγάλου άντρα και 
στην τέχνη του, µέσα από σχέδια, µοντέλα, 
πίνακες, έπιπλα, φωτογραφίες, όπως επίσης, 
ακόµα και ταινίες.
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Billy Elliot, the Musical
New York, Imperial Theatre Until Dec 30, ’09

One of Britain’s most successful films, and later award-winning West End show with music by 
legendary tunester Sir Elton John, Billy Elliot comes to Broadway’s Imperial Theatre. 
Info: billyelliotthemusical.com Tickets | Εισιτήρια € 33-237
H συγκλονιστική ιστορία ενός αγοριού που κυνηγάει πεισµατικά το όνειρό του να γίνει χορευτής. 
Μια από τις πιο πετυχηµένες ταινίες και µετέπειτα βραβευµένο show του West End, µε µουσική 
του θρυλικού δηµιουργού sir Elton John, ανεβαίνει στο Imperial Theatre του Broadway. 

De Sade / Hamlet
London, Wyndham’s Theatre 
Until May 23 / May 27-Aug. 22 

Judi Dench joins Grandage’s Donmar Madame De Sade 
in the West End until May 23. Four days later, opens 
Kenneth Branagh’s production of Hamlet (5/27-8/22), 
starring Jude Law. (donmarwestend.com) 
H Judi Dench πρωταγωνιστεί στο εκπληκτικό  Madame 
de Sade µέχρι τις 23 Μαΐου. Αµέσως µετά (27/5-22/8), η 
παράσταση της χρονιάς:  Άµλετ, σε παραγωγή Kenneth 
Branagh, µε πρωταγωνιστή τον Jude Law. 

Agenda
ZORRO – THE MUSICAL
Garrick Theatre, Sep 12, ’09
The music of Gipsy Kings is behind this musical, 
based on the bestseller of Chilean novelist Isabel 
Allende, who is also its creative producer. 
Info: zorrothemusical.com Tickets € 29-70 | 
Μιούζικαλ σε μουσική των Gipsy Kings, βασισμένο 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Isabel Allende.
CAROUSEL
London, Savoy Theatre, Jul 25, ’09
“Best Musical of the Century” by some, comes 
back to the West End with the UK’s most popular 
soprano, Lesley Garrett. Info: carouselthemusical.
com Tickets: € 36-72 | Το κατά πολλούς καλύτερο 
μιούζικαλ του αιώνα ανεβαίνει στο West End.

A Tale of Two Cities
NYC, Al Hirschfeld Theatre  
Until Mar 1, ‘09

Another musical version of Dickens comes alive in 
Jill Santoriello’s play, directed and choreographed 
by Warren Carlyle. A drama unreels on the French 
Revolutionary setting, as the two heroes —both in love 
with the same woman—are faced with an unexpected 
dilemma of sacrifice at the guillotine.
Info: talemusical.com Tickets: € 59-250
Άλλο ένα έργο του Καρόλου Ντίκενς µεταφέρεται 
στο σανίδι και γίνεται µιούζικαλ, µε την υπογραφή 
του Jil Santoriello και υπό τη διεύθυνση του Warren 
Carlyle. Πρόκειται για µια ιστορία αγάπης που 
εκτυλίσσεται µε φόντο την εποχή της Γαλλικής 
Επανάστασης. Οι δύο ήρωες, ερωτευµένοι µε 
την ίδια γυναίκα, αντιµετωπίζουν ένα απρόσµενο 
δίληµµα αυτοθυσίας στην γκιλοτίνα.

Equus
New York, Broadhurst Theatre Until Feb 8, ‘09

Daniel Radcliffe, star of the Harry Potter movie, makes his Broadway debut in Thea Sharrock’s acclaimed revival 
of Peter Shaffer’s Equus. The play examines the dichotomy between science and belief, while discussing the loss 
of our links to our souls. Info: equusonbroadway.com Tickets | Εισιτήρια: € 50-240
Ο Thea Sharrock διασκευάζει το κλασικό έργο του Peter Shaffer µε πρωταγωνιστή τον κινηµατογραφικό Harry 
Potter, Daniel Radcliffe στο ντεµπούτο του στο Broadway. Το έργο πραγµατεύεται τη διάσταση µεταξύ επιστήµης 
και πίστης, ενώ εξετάζει την απώλεια επαφής µε το βαθύτερο ‘είναι’ στον σύγχρονο κόσµο.
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New Designers Show
London Business Design Centre
Jul 9-12 & 16-19, ‘09

Over 4,000 design graduates display their ideas and 
compete for prizes, trying to attract the attention 
of top design companies.
Info: newdesigners.com Tickets | Εισιτήρια: € 15
Πάνω από 4.000 απόφοιτοι σχολών design εκθέτουν 
τις ιδέες τους, συναγωνίζονται για βραβεία και 
προσπαθούν να κερδίσουν την προσοχή των µεγάλων 
εταιρειών του χώρου από όλον τον κόσµο.

Jackson Pollock 
Pinacotheque de Paris
Until Feb 15, ‘09

The first major exhibition in 26 years of the abstract 
expressionist’s works in Paris focuses on Pollock’s 
interest in shamans and the spiritual. 
Info: pinacotheque.com Tickets | εισιτήρια: € 9 
Η πρώτη µεγάλη έκθεση του καλλιτέχνη στο 
Παρίσι τα τελευταία 26 χρόνια επικεντρώνεται 
στο µεγάλο ενδιαφέρον του Pollock για τους 
σαµάνους και τα πνεύµατα.

Agenda
PITTI IMMAGINE LIVING
Milan, Padiglione Visconti, Apr ’09
The annual fair showcases the best creations by 
up-and-coming designers and long-established 
companies. Info: pittimmagine.com
Ετήσια έκθεση που προβάλλει τις καλύτερες 
δημιουργίες νέων designers, αλλά και καθιερωμένων 
σχεδιαστικών οίκων στην Ιταλία και τον κόσμο.
LONDON TATTOO CONVENTION
London, Tobacco Dock, Sep ’09
Τhe world’s top tattoo artists, performers, DJs and 
musicians in a three-day convention celebrating this 
dynamic and popular art form. Info: thelondontattoo
convention.com | Οι κορυφαίοι tattoo artists, DJ και 
μουσικοί στο τριήμερο συνέδριο-γιορτή αυτής της 
δυναμικής και δημοφιλούς μορφής τέχνης.
ART ATHINA CONTEMPORARY ART EXHIBITION
Athens, Helexpo Palace, May ‘09
Established to promote contemporary art in Greece 
and beyond, the exhibition features paintings, 
installations, sculpture, video art and photography. 
Info: art-athina.gr | Ένας καλλιτεχνικός θεσμός 
έχει σκοπό την προώθηση της μοντέρνας τέχνης 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προβάλλοντας έργα 
ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και video art.

Τhe European Fine Art Fair (TEFAF)
Maastricht Exposition Congress Centre, Mar 13-22, ‘09

If not the best, one of the very best fairs of fine art and antiques in the world. Mostly addressing collectors, it is nevertheless a great 
experience for all visitors. Paintings, antiques, ceramics, books and jewellery are some of the wonderful objects on display in this 
museum-like fair. Info: tefaf.com Tickets | Εισιτήρια: € 35 
Γνωστή ως η καλύτερη έκθεση τέχνης και αντίκας του κόσµου, η TEFAF µπορεί να απευθύνεται κυρίως σε συλλέκτες, παραµένει 
όµως καταπληκτική εµπειρία για όλους όσοι επιθυµούν να την επισκεφθούν για να θαυµάσουν τα εκθέµατά της. Πίνακες, 
αντίκες, κεραµικά, βιβλία και κοσµήµατα είναι κάποια από τα υπέροχα αντικείµενα αυτής της έκθεσης-µουσείο.
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A Photographer’s Life 1990-2005 
London, National Portrait Gallery 
Until Feb 1, ‘09
The collection encompasses pictures taken on assignment, private photos of herself 
and her three daughters, and well-known professional portraits of public figures 
such as Cindy Sherman, Richard Avedon and Brad Pitt. The photo on this page is 
part of her recent work for the annual Lavazza Calendar (2009).
Info: npg.org.uk  Tickets | εισιτήρια: € 13
Η συλλογή περιλαµβάνει φωτογραφίες από δουλειές που της έχουν ανατεθεί, 
προσωπικά πορτρέτα της ίδιας και των τριών παιδιών της, καθώς και επαγγελµατικά 
πορτρέτα διασήµων, όπως της Cindy Sherman, του Richard Avedon και του Brad 
Pitt. Η συγκεκριµένη φωτογραφία αποτελεί µέρος της πρόσφατης δουλειάς της 
για το ετήσιο ηµερολόγιο της  Lavazza (2009).
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Henri Cartier- 
Bresson’s Own 
Choice
Paris, The Henri Cartier- 
Bresson Foundation 

Visitors of a Montparnasse workshop in Paris housing 
the Cartier-Bresson archive will not only discover 
images by the man who raised photojournalism 
to an art form, but also examine his drawings and 
paintings.
Info: henricartierbresson.org  Tickets | εισιτήρια: € 5
Δύο από τους πέντε ορόφους αυτού του εργαστηρίου 
στο Montparnasse στεγάζουν το αρχείο του Cartier-
Bresson. Από την πρώτη του έκθεση, το 1933, µέχρι 
το 1973, τότε που άφησε διά παντός τη φωτογραφία 
για χάρη της ζωγραφικής, γύρισε όλη την Ευρώπη 
µε την κάµερα στο χέρι. Εκτός από τις εικόνες του 
ανθρώπου που αναγόρευσε τη φωτογραφία σε µορφή 
τέχνης, οι επισκέπτες µπορούν επίσης να εξετάσουν 
σχέδια και πίνακες του Bresson.

Agenda
FOTOGRAFIA
Rome, Main Venue: Palazzo delle Esposizioni
Apr 4-May 25, ’09
A huge festival of contemporary photography 
takes over galleries, museums and public areas 
throughout Rome. Info: fotografiafestival.it 
Ένα τεράστιο φεστιβάλ σύγχρονης φωτογραφίας 
καταλαμβάνει γκαλερί, μουσεία και δημόσιους 
χώρους σε όλη τη Ρώμη.
SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
Cannes, Palais des Festivals, Apr 15-19, ’09
Α tribute to excellence in photography from around 
the world. Info: worldphotographyawards.org 
Εκδήλωση-φόρος τιμής στους καλύτερους 
φωτογράφους του κόσμου.

EDITOR’S CHOICE

Richard Avedon: Photographs 1946-2004
Amsterdam Photography Museum Feb 12-May 13, ’09
Α well-rounded portrayal of the famous photographer who is most recognised for his notable 
portraits and sharp images of celebrities such as The Beatles and Audrey Hepburn. 
Info: foam.nl  Tickets | εισιτήρια: € 7
Μια συλλογή έργων του ταλαντούχου φωτογράφου, που καθιερώθηκε ως φωτογράφος µόδας, και 
έµεινε γνωστός για εµπνευσµένα πορτρέτα διασήµων, όπως οι Beatles και η Audrey Hepburn.
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 Sonata Cathedral Dual Time - 676-88/212

Self-winding. Patented movement with 

24 hour alarm and countdown.

18 ct rose gold. Available on gold bracelet.
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AT H E N S  V O U K O U R E S T I O U  2  –  T.  2 1 0  3 2 1 9 4 0 8 

K I F I S S I A  K A S S AV E T I  1 9  –  T.  2 1 0  6 2 3 6 6 1 7 - 8
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David Byrne
Hamburg, Congress 
Centrum Hamburg (CCH) 
Mar 12, ‘09
David Byrne is on tour with his band after just 
releasing “Everything That Happens Will Happen 
Today”. The new edgy and experimental release 
is his first collaboration with Brian Eno since 
1981. It features music by Eno and lyrics and 
gospel-inspired vocals by David Byrne.
Info: www.davidbyrne.com  Prices: € 30-47
Μόλις κυκλοφόρησε το Everything that Happens 
Will Happen today, η πρώτη του συνεργασία µε 
τον Brian Eno από το 1981, και ο David Byrne 
βρίσκεται ήδη σε περιοδεία µε το συγκρότηµά 
του. Το νέο ανήσυχο και πρωτότυπο µουσικό 
άλµπουµ έχει τα χαρακτηριστικά και των δύο 
δηµιουργών: από τη µια, τη µουσική του  Brian 
Eno και, από την άλλη, τους στίχους και τα 
εµπνευσµένα από τη gospel µουσική φωνητικά 
του David Byrne.
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Hard Rock Calling
London, Hyde Park  
June 2009

This annual two-day festival, which has 
already become a rock institution, will 
this year host great performers including 
last year’s headliners, Eric Clapton and 
The Police (pictured above). 
This great rock celebration will include 
many other acts, a chill-out area and 
performing arts.
Info: hardrockcalling.co.uk, 
Tickets from | Εισιτήρια από: € 53
Διήµερο φεστιβάλ που έχει αναγορευτεί 
σε αδιαµφισβήτητο θεσµό της ροκ, 
φιλοξενώντας ιερά τέρατα της παγκόσµιας 
σκηνής. Πέρυσι εµφανίστηκαν οι Eric 
Clapton και The Police (φωτό επάνω). 
Αυτή η µουσική γιορτή στο Hyde Park, 
εκτός από αµέτρητα live µε µεγάλα 
ονόµατα, φιλοξενεί και διάφορες άλλες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

Agenda
ISLE OF WIGHT ROCK FESTIVAL
Νewport UK, Jun 13-15, ‘09
The legendary festival, which has featured Bob 
Dylan, The Doors and Jimi Hendrix, is expected to 
again attract thousants of fans. Camping with full 
facilities is available in the fields next to the festival 
site. Info: isleofwightfestival.com 
Prices | Κόστος συμμετοχής: € 129-152 (camping)
Το θρυλικό φεστιβάλ που πριν από την αναβίωσή 
του το 2002 είχε φιλοξενήσει τον Bob Dylan, τους 
Doors, τον Jimi Hendrix και φέτος αναμένεται να 
προσελκύσει πάνω από 50.000 επισκέπτες, με 
δυνατότητα διανυκτέρευσης σε κοντινό camping.
BLUE BALLS FESTIVAL
Lucerne, Jul 17-25, ’09
Featuring nine days of live music, it catches the 
likes of Beverley Knight, K.D. Lang, Jethro Tull and 
Macy Gray at venues around Lucerne, with the Alps 
towering in the distance. 
Info: blueballs.ch Tickets | εισιτήρια: ticketcorner.ch
Με εννέα ημέρες live μουσική, ονόματα όπως οι 
Beverley Knight, K D Lang, Jethro Tull και Macy 
Gray σε διάφορες σκηνές γύρω από τη Λουκέρνη 
με φόντο τις Άλπεις, το festival προσελκύει φανατικό 
κοινό που επιστρέφει κάθε χρόνο.

Havana Jazz Festival
Havana, Cuba
Feb 8-17, ‘09
Οrganised by Cuba’s King of Jazz, Chucho Valdés, the 
world famous festival features performances at venues 
around the city  such as the Hotel Rivera, the Casa de la 
Cultura Plaza and the Teatro Nacional de Cuba.
Info: jazzcuba.com
Με ενορχηστρωτή τον βασιλιά της jazz, Chucho Valdés, η 
µουσική κατακλύζει το Hotel Rivera, το Teatro Nacional 
de Cuba και το Casa de la Cultura Plaza.

Ronnie’s Scott’s jazz club
Soho, London Daily 
London’s most famous jazz club hosts nightly live performances from famous jazz players and 
upcoming talents. Aficionados may enjoy dinner or a drink while watching names such as Monty 
Alexander, Billy Cobham, Kenny Garrett, Jimmy Scott, Ray Gelato and Benny Golson. Reservations 
are the best move when it comes to an evening in this classic place in the heart of Soho. 
Info: ronniescotts.co.uk, Mon-Sat 18.00-3.00, Sun 18.00-24.00. Prices from | τιµές από: € 30
Το διασηµότερο jazz club του Λονδίνου φιλοξενεί κάθε βράδυ ζωντανές ερµηνείες διάσηµων 
αλλά και ανερχοµένων µουσικών της τζαζ. Οι λάτρεις του είδους µπορούν να απολαύσουν 
δείπνο ή ποτό απολαµβάνοντας µεγάλα ονόµατα της σκηνής όπως τους Monty Alexander, Billy 
Cobham, Kenny Garrett, Jimmy Scott, Ray Gelato και Benny Golson. Συνιστάται κράτηση σε 
όσους θέλουν να απολαύσουν µια βραδιά σε αυτό το κλασικό σποτ στην καρδιά του Soho.

AC/DC Black Ice Tour
Prague, O2 Arena 
Mar 17, ‘09
The Australian iconic hard rock giants’ tour in North 
America ends Jan 31 and then sets off on a European 
tour (Feb 18-Apr 23), stopping in Prague on March.  
Info: acdc.com Tickets from | εισιτήρια από:  € 62 | Με 
αφορµή τον νέο δίσκο τους, Black Ice, οι Αυστραλοί 
γίγαντες του hard rock ολοκληρώνουν στις 31/1 την 
περιοδεία τους στη Β. Αµερική και συνεχίζουν στην 
Ευρώπη (18/2-23/4).
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The pilots who offered an 
unprecedented spectacle in 2008  
Οι πιλότοι που προσέφεραν θέαµα 
το 2008 
In the back row from left to right: 
Στην πίσω σειρά, από αριστερά:
Glen Dell, Alexander MacLean, 
Kirby Chambliss, Paul Bonhomme, 
Nicolas Ivanoff 
Ιn the middle from left to right:
Στη µέση, από αριστερά: Mike 
Goulian, Peter Besenyei, Hannes 
Arch
 Ιn the front from left: 
Μπροστά, από αριστερά: Steve 
Jones, Nigel Lamb, Mike Mangold, 
Sergey Rakhmanin 
On the opposite page, snapshot 
from a race above Detroit, US  
Στην απέναντι σελίδα, Στιγµιότυπο από 
αγώνα πάνω απ’ το Ντιτρόιτ, HΠΑ

Red Bull Air Race World Championship
Abu Dhabi, Corniche 
April ‘09

Eight cities will once again open their skies to a spine-tingling air race championship. Τhe world’s best 
pilots take part in an annual competition based on speed, precision and skill. They fearlessly race at speeds 
of up to 400 km/h through low-level inflatable “air gates”, using the fastest, most agile and lightweight 
racing planes. Spectacular backdrops and jaw-dropping action guarantee that spectators experience one 
of the most innovative and exciting new sports competitions around today. 
Info (about programme/tickets | σχετικά µε πρόγραµµα/εισιτήρια): redbullairrace.com 
Ένα ακόµη συναρπαστικό πρωτάθληµα ταχύτητας, ακρίβειας και επιδεξιότητας στους αιθέρες θα 
πραγµατοποιηθεί µε στίβο, τους ουρανούς οκτώ µεγάλων πόλεων του πλανήτη. Οι καλύτεροι πιλότοι 
του κόσµου συναγωνίζονται µε πάθος σε ταχύτητες που φτάνουν µέχρι και τα 400 χλµ/ώρα, περνώντας 
ανάµεσα σε χαµηλές «πύλες», µε όχηµα τα πιο γρήγορα και ελαφριά αγωνιστικά αεροσκάφη. Θεαµατικές 
λούπες και επικίνδυνοι ελιγµοί εγγυώνται στους θεατές µια µοναδική εµπειρία, που µόνο αυτό το 
σχετικά νέο άθληµα µπορεί να προσφέρει.
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Pamplona Bull Run
San Fermin, Spain July 6-14, ’09

Ernest Hemingway’s narrations about hundreds of intrepid locals and visitors risking 
their lives to outpace galloping bulls during the Fiesta de San Fermin captured 
international attention. Although Bull Runs are fiercely opposed by animal rights 
campaigners and despite the chances of ending up injured, many brave men and 
women choose to participate in the traditional annual run. 
Info: sanferminencierro.com 
Ο Ernest Hemingway µε τις διηγήσεις του για τους εκατοντάδες ατρόµητους 
Ισπανούς και τουρίστες που προκαλούν αφηνιασµένους ταύρους τρέχοντας 
µπροστά τους, έστρεψαν το διεθνές ενδιαφέρον στη θεαµατική Fiesta de San Fermin. 
Παρά τις διαµαρτυρίες φιλοζωικών οργανώσεων και παρά τον κίνδυνο, υπάρχουν 
ακόµα πολλοί τολµηροί που κάθε χρόνο σπεύδουν να λάβουν µέρος.

W   RLD
STARS 
ON STAGE
SPORTS

EDITOR’S CHOICE

Teams from all over Southeast Asia compete in a 
tournament held to raise money for an Elephant 
Conservation Centre that provides welfare for 
more than 4,000 wild and domesticated elephants. 
It involves two teams of three elephants; while the 
riders use especially elongated polo sticks and 
regular polo balls. Info: anantaraelephantpolo.com

Οµάδες από όλη την ΝA Ασία συµµετέχουν 
στο τουρνουά που σκοπό έχει τη συγκέντρωση 
χρηµάτων για το Κέντρο Προστασίας 
Ελεφάντων, το οποίο φροντίζει πάνω από 4.000 
ελέφαντες. Οι αγώνες διεξάγονται µεταξύ δύο 
οµάδων µε τρεις ελέφαντες, χρησιµοποιώντας 
ειδικά µακριά µπαστούνια και µπάλες polo.

The Game: Yale vs Harvard
Connecticut, Yale Bowl Nov, ‘09
The Yale Bulldogs host the Harvard Crimson at the Yale Bowl in New Haven at the climax 
of the Ivy League teams’ season. In the first quarter of the 20th century, the teams’ fortunes 

were a matter of national sporting interest. More recently, the 
Ivy teams have been outstripped on the field by teams from other 
conferences. Nonetheless, the Game retains its atmosphere of 
anticipation for fans, as it is still sure to deliver many dramatic 
moments. 
Info: iryleaguesports.com  Tickets | εισιτήρια: € 6-21
Κάθε χρόνο στο αποκορύφωµα της αγωνιστικής περιόδου για 
τη διοργάνωση της Ivy League, η οµάδα Yale Bulldogs φιλοξενεί 
τη Harvard Crimson στο στάδιο Yale Bowl, σε έναν αγώνα που 
συζητιέται όλη τη χρονιά. Ήδη από το πρώτο τέταρτο του 20ού 
αιώνα, το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου αγώνα αποτελούσε 
εθνικό αθλητικό ζήτηµα, όχι µόνο για την τύχη των οµάδων, 
αλλά και για το µέλλον των εκκολαπτόµενων αθλητών. Το 
παιχνίδι µεταξύ των «αιώνιων αντιπάλων» διατηρεί µέχρι 
σήµερα αµείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων, προσφέροντας 
έντονες συγκινήσεις και κρατώντας την κόντρα ζωντανή.

Dubai World Cup
Abu Dhabi, Nad Al Sheba Racecourse 
Μar 28, ‘09 
It is the richest horse race in the world; therefore, it is no surprise 
that the best horses and jockeys make the annual trip to the 
UAE. It offers an incredible € 4.75 million prize fund, with € 
2.85 million going to the winner. The magnificent Nad Al Sheba 
Racecourse boasts a superb track with state-of-art facilities, 
including television monitors in all areas.
Info: dubaiworldcup.com  Free entrance | Είσοδος ελεύθερη
Η ιπποδροµία µε το µεγαλύτερο έπαθλο στον κόσµο προσελκύει 
κάθε χρόνο στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα τους κορυφαίους 
jockeys και χαρισµατικά άλογα. Το ποσό που διατίθεται για 
όλα τα βραβεία ξεπερνά τα € 4,5 εκατ., εκ των οποίων πάνω 
από τα µισά προορίζονται για τον νικητή. Ο έξοχος ιππόδρµος 
είναι εξοπλισµένος µε τεχνολογία αιχµής, που περιλαµβάνει 
συσκευές παρακολούθησης σε όλους τους χώρους.

Agenda
IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS
Berlin’s Olympic Stadium Aug 15-23, ’09
Info: berlin2009.org Tickets | Εισιτήρια: € 15.69-
53.55 / Event pass € 531.10-1,084.80
FORMULA ONE: MONACO GRAND PRIX
Automobile Club de Monaco May 21-24, ’09 
Info: formula1.com
WIMBLEDON CHAMPIONSHIPS
The All England Lawn Tennis & Croquet Club
Jun 22-Jul 5, ’09 Info: wimbledon.org 
Tickets | Εισιτήρια: € 5.92-118.46
THE DAKAR RALLY
Buenos Aires Jan 3-18, ’09
Info: dakar.com 
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
Sassex, Goodwood House, July 3-5 ’09
Info: goodwood.co.uk 
ROYAL ASCOT
Ascot Racecourse, Jun 16-20 ’09
Info: ascot.co.uk Tickets | Εισιτήρια: € 63.84- 70.94
IDITAROD DOG SLED RACE
Alaska, Anchorage Race Mar 7, ’09 (starting 
date) | Ημερομηνία εκκίνησης των αγώνων) 
Info: iditarod.com 

King’s Cup Elephant Polo Tournament
Thailand, Anantara Resort Golden Triangle  Mar-Apr ‘09
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FESTIV & HERIT...

Agenda
BOCUSE D’OR - WORLD CUISINE CONTEST
Lyon, Eurexpo, Jan 25, ’09
Μajor gastronomic award drawing wannabe chefs 
from five continents. Admission is for professionals 
and press only. Info: bocusedor.com
Τα μεγαλύτερα γαστρονομικά βραβεία για νέους 
σεφ από όλον τον πλανήτη. Η είσοδος επιτρέπεται 
αποκλειστικά σε επαγγελματίες.
OKTOBERFEST
Munich, Theresienwiese, Sep 19-Oct 4, ‘09 
This ultimate celebration for beer fans attracts 
some six million visitors every year. 
Info: oktoberfest.de
Υπέρτατος θεσμός για λάτρεις της μπίρας που 
συρρέουν στο Μόναχο κατά εκατομμύρια για να 
λάβουν μέρος σε αυτή την ετήσια γιορτή.
THE GREAT MAUI WHALE FESTIVAL
Maui, Feb 1-28, ’09
In celebration of the endangered humpback whales, 
the festival offers a variety of activities at a time 
coinciding with the peak of the whales’ activity levels 
around the islands. Info: greatmauiwhalefestival.org
Προς τιμή των απειλούμενων με εξαφάνιση 
humpback φαλαινών οργανώνεται μια μεγάλη 
γιορτή με πολλές εκδηλώσεις και happenings.

EDITOR’S CHOICE

The Art Deco Weekend
Miami Ocean Drive, South Beach Jan 16-18, ‘09
Miami Beach relives the glory of the 1920s and 1930s during α weekend filled with jazz music, street 
theatre, a classic car parade, artwork along the street and auctions for memorabilia and collector’s items. 
This year, the weekend’s theme is Argentina and the streets of Buenos Aires.
Info: mdpl.org 
Η παραλία του Miami ξαναζεί τη δόξα των δεκαετιών του ’20 και του ’30 για ένα Σαββατοκύριακο. 
Οι δύο µέρες θα συµπεριλαµβάνουν τζαζ µουσική, θέατρο δρόµου, µια παρέλαση συλλεκτικών 
αυτοκινήτων, τέχνη, και πλειστηριασµό συλλεκτικών αντικειµένων. Φέτος το θέµα θα είναι η Αργεντινή 
και οι δρόµοι του Buenos Aires.

Paris Dog Show
Parc Floral de Paris Jan 10-11, ’09

The Parisians have always had a thing for dogs; and this international 
dog show is the best proof. Pedigree competitions and best training 
are but a few sights offered by this amazing show, attracting dogs of 
all sizes and breeds.
Info: sc-if.org Tickets | εισιτήρια: € 10
Αυτό το φεστιβάλ είναι µια ακόµη τρανή απόδειξη του γνωστού 
εδώ και χρόνια πάθους που τρέφουν οι Παριζιάνοι. Διαγωνισµοί και 
επιδείξεις είναι µόνο µερικά από τα δρώµενα αυτού του εντυπωσιακού 
show, µε κυρίες να περιφέρουν τα σκυλάκια τους υπερήφανες και 
αποφασισµένες για το πρώτο βραβείο!

Cocktail-making 
Masterclasses
London

The first Thursday of every month is the day when cocktail 
lovers will be able to become cocktail shakers. These classes teach 
visitors to shake, stir, strain and drink, based on tips and lessons 
by experts of the kind. This experience can be purchased online 
as an open dated gift voucher.
Info: ViewLondon.co.uk Tel. +44 870 2421235 
Την πρώτη Πέµπτη κάθε µήνα οι λάτρεις των κοκτέιλ µπορούν 
να µάθουν όλα τα µυστικά των αγαπηµένων ποτών τους. Σε αυτά 
τα µαθήµατα θα διδαχθούν πώς να φτιάχνουν και να πίνουν τα 
κοκτέιλ τους µε τη βοήθεια των ειδικών στο είδος.
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Jan-Mar | 09 Latitudes The country

The land of forests and lakes 
combines virgin nature and 
technological innovation.| 
Η χώρα των δασών και των 
λιµνών συνδυάζει παρθένα, 
ανέγγιχτη φύση και τεχνολογική 
καινοτοµία.

FINLAND | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Fin(e)land

F 
inland, or Suomi in Finnish, the home of 
Santa Claus, is the sixth largest country in 
Europe. Its eerie northern beauty, with 30 

percent of its territory in the Arctic, includes vast 
forests and thousands of lakes.  

ULTIMATE EXPERIENCES
• Angling and ice fishing on frozen lakes.
• Snow safari on deer or husky-drawn sleigh rides.
•  Canoeing either along the rich coastline or on lakes 

and rivers.
•  A visit to Lainio Snow Village, where everything is 

fashioned from ice—from decorative sculpting to 
the bar, restaurant and hotel.

TASTE 
Finnish cuisine has been influenced by both Sweden 
and Russia. Try traditional dishes with deer, reindeer 
or even bear or beaver meat, as well as salmon and 
smoked herring. Traditional specialties include the kar-
jalanpiirakka (pasty with rice or potatoes) and the ka-
lakukko (fish or pork fat baked inside a loaf of bread). 
Accompany them with wood-tar vodka. Wood tar is 
used by the Finns in cooking and for medicinal purpos-
es. The most famous Finnish proverb states: “If sauna, 
vodka and tar won’t help, the disease is fatal.” 

LIVE IT
•  Experience the 73 white nights lasting from the end 

of May to mid-July, when the sun never sets. 
•  With a bit of luck, you may spot one of the rare brown 

bears in the dense taiga in eastern Finland. 
•  Visit Santa’s village, situated by a lake in the out-

skirts of Rovaniemi in Finnish Lapland, and bake 
ginger cookies for your loved ones.  

•  Being in the birthplace of saunas, relax in one and 
then dive in the lake’s ice-cold waters. 

TRADEMARK
The 190,000 lakes and the brown bears, Finland’s 
national mascot. 

THE SURPRISE
Finland is an ideal destination for keen golfers as 
it features more than 100 golf courses. Especially 
during the summer months, when the sun doesn’t 
set, golfers can indulge in their favourite pastime 
24 hours a day. 

Η 
Φινλανδία, ή αλλιώς Suomi στα Φινλανδικά, 
πατρίδα του Αϊ-Βασίλη, είναι η έκτη µεγαλύ-
τερη σε έκταση χώρα της Ευρώπης. Απόκο-

σµη βόρεια οµορφιά, µε το 30% του εδάφους να βρί-
σκεται στην αρκτική ζώνη, χώρα των απέραντων δα-
σών και των χιλιάδων λιµνών. 

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
•  Ψάρεµα στον πάγο σε κάποια παγωµένη λίµνη
•  Σαφάρι στο χιόνι µε έλκηθρα τα οποία σέρνουν 

ελάφια ή husky
•  Κανό στις ακτές ή τις λίµνες και τα ποτάµια της
•  Επίσκεψη στο Lainio Snow Village όπου τα πάντα 

είναι από πάγο, από τα γλυπτά µέχρι το µπαρ, το 
εστιατόριο, και το ξενοδοχείο

ΓΕΥΣΗ
Η κουζίνα της Φινλανδίας έχει επηρεαστεί τόσο από τη 
σουηδική όσο κι από τη ρωσική. Δοκιµάστε παραδοσιακά 
πιάτα µε κρέας από ελάφι, τάρανδο ή ακόµη αρκούδα 
και κάστορα, καθώς επίσης σολοµό και καπνιστή ρέγ-
γα. Παραδοσιακές σπεσιαλιτέ, το karjalanpiirakka (πί-
τα µε ρύζι ή πατάτες) και το kalakukko (ψάρι ή χοιρινό 
λίπος ψηµένο µέσα σε καρβέλι). Συνοδεύστε µε βότκα 
πίσσας. Η πίσσα από πεύκο χρησιµοποιείται παραδοσι-
ακά από τους Φινλανδούς και στη µαγειρική, αλλά και 
για θεραπευτικούς λόγους. Η πιο διάσηµη φινλανδική 
παροιµία µάλιστα λέει: αν η σάουνα, η βότκα και η πίσ-
σα δεν βοηθούν, τότε η αρρώστια είναι ανίατη.

ΖΗΣΤΕ ΤΑ
Στην πυκνή τάιγκα στην ανατολική Φινλανδία, µε λίγη 
τύχη θα δείτε κάποια από τις σπάνιες καφέ αρκούδες. 
Ζήστε τις 73 λευκές νύχτες που διαρκούν από τέλη 
Μαΐου µέχρι µέσα Ιουλίου, όταν ο ήλιος δεν δύει πο-
τέ. Επισκεφθείτε το παραλίµνιο χωριό του Αϊ-Βασίλη 
στο Ροβανιέµι στη φινλανδική Λαπωνία και ψήστε µπι-
σκότα τζίντζερ για τους αγαπηµένους σας. Χαλαρώστε 
σε µια σάουνα, µια και η Φινλανδία είναι η γενέτειρά 
τους, και µετά βουτήξτε στα παγωµένα νερά µιας λίµνης. 
Θαυµάστε τα κτίρια του διάσηµου αρχιτέκτονα Alvar 
Aalto στην ιδιαίτερη πατρίδα του Jyväskylä και ακού-
στε µια συµφωνία του Σιµπέλιους στο Temppeliaukio 
Church, στο Ελσίνκι

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
Οι 190.000 λίµνες και οι καφέ αρκούδες, οι µασκότ 
της Φινλανδίας 

Η ΕΚΠΛΗΞΗ
Η Φινλανδία είναι ιδανικός προορισµός για τους ορκι-
σµένους golfers, µια και διαθέτει περισσότερα από 100 
γήπεδα γκολφ. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες όταν 
ο ήλιος δεν δύει, οι φαν του αθλήµατος µπορούν να το 
απολαύσουν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.  

BEST CONNECTIONS
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ
Lufthansa, 
via Frankfurt | μέσω Φρανκφούρτης 
Tel. +30 210 6175200, www.lufthansa.gr

Best time to visit | Ιδανική περίοδος: Mar - Jul | Μάρτιος - Ιούλιος Tourist info: www.visitfinland.com
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IMPORTS | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
• Millions of LEDs
• Water (the city is surrounded by desert)
• Inhabitants (most of them are not from Nevada)
• Εκατοµµύρια φώτα LED.
• Νερό (η πόλη περιστοιχίζεται από έρηµο).
•  Κάτοικοι (φήµες λένε ότι κανένας κάτοικος δεν 

κατάγεται από τη Νεβάδα!).

EXPORTS | ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Andre Agassi, slot machines, wise guys (in the ‘80s)
Ο τενίστας Andre Agassi, κουλοχέρηδες, µαφιόζοι 
(µετά τη δεκαετία του 1980).

GOLD STAR | ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ
Las Vegas offers speed travelling: its hotels’ fantasy-
like and sometimes kitchy decorations allow you to 
visit the Pyramids, Venice, the Eiffel Tower in Paris 
and New York’s skyline in less than an hour! | Το Βέ-
γκας κατέχει το ρεκόρ ταχύτητας στα ταξίδια: µέσα 
σε λιγότερο από µία ώρα µπορείτε να επισκεφθείτε 
τις Πυραµίδες, τον Πύργο του Άιφελ, τη Βενετία ή τη 
Νέα Υόρκη. Τα πολυτελή και συχνά κιτς ξενοδοχεία 
του εγγυώνται τον ταχύτερο γύρο του κόσµου!

STARRING ROLE IN… | GUEST STAR
Viva Las Vegas (1964), Casino (1995)
Leaving Las Vegas (1995), Snake Eyes (1998)
Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Ocean’s Eleven (1960 & 2001)

SMART IDEAS | ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Enjoy free drinks while you gamble. Capture yourself 
in a photo of the world’s most famous town sign, 
the “Welcome to fabulous Las Vegas” neon sign 
dating back to 1959. | Απολαύστε δωρεάν κοκτέ-
ιλ όσο δοκιµάζετε την τύχη σας σε όλα τα καζίνο 
του Βέγκας. Επίσης, φωτογραφηθείτε µπροστά σε 
µια από τις διασηµότερες πινακίδες του κόσµου 
(«Welcome to fabulous Las Vegas»). 

FREE ENTRANCE | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Where do old Vegas neon signs go to die? The 
old, kitchy signs live at the Neon Sign Museum, 
open round the clock and free to visit. | Στην αρ-
χή της Fremont Street συγκέντρωσαν σε έναν τε-
ράστιο χώρο όλες τις παλιές νέον πινακίδες της 
πόλης, που κάποιοι ίσως γνωρίζουν από κινηµα-
τογραφικές ταινίες. Το Μουσείο είναι ανοιχτό σε 
24ωρη βάση.  

ANATOMY | ΑΝΑΤΟΜΙΑ
More than 39 million visitors arrive each year in Las 
Vegas, flooding the bright boulevards, such as the 
Strip and Fremont Street, known for gambling and 
exquisite hotels. | Μια όαση ζωντάνιας στην καρδιά 
της ερήµου της Νεβάδα. Πάνω από 39 εκατ. επισκέ-
πτες φτάνουν ετησίως στο Λας Βέγκας, για να πληµ-
µυρίσουν τους δύο βασικούς άξονες ενδιαφέροντος 
της πόλης, που είναι το Strip (Las Vegas Boulevard) 
και η Fremont Street, µε τα περισσότερα καζίνο και 
ξενοδοχεία.

TYPICAL LAS VEGAN | Ο ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
Hardworking and sporty the typical Las Vegan enjoys 
his beloved city in ways a visitor never could. With 
an average age of 34 and 5,000 newcomers each 
month, Las Vegas represents a fine example of 
healthy growth. | Αντίθετα µε τους επισκέπτες, οι 
κάτοικοι του Βέγκας -ακόµα κι αυτοί που εργάζο-
νται στα καζίνο- ζουν µια καθ’ όλα ήσυχη ζωή, που 
εκτυλίσσεται µακριά από τους ναούς του τζόγου. Το 
Λας Βέγκας είναι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη πόλη 
των ΗΠΑ, µε µέσο όρο ηλικίας των κατοίκων τα 34 
χρόνια και 5.000 νέους κάτοικους µηνιαίως.

DEFINING EXPERIENCE | Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Flying in a helicopter over the Grand Canyon is 
a must, a breathtaking experience that all Vegas 
visitors should indulge in. | Η πτήση µε ελικόπτε-
ρο πάνω από το επιβλητικό φαράγγι Grand Canyon 
είναι µια εµπειρία που κάθε επισκέπτης του Λας 
Βέγκας οφείλει να χαρίσει στον εαυτό του.

STRENGTHS | ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  The city never sleeps. Fun and games round 

the clock!
•  Some of the world’s biggest and best hotels.
•  Nearby attractions, such as the Hoover Dam, 

Grand Canyon and Death Valley’s gold-rush 
ghost town of Rhyolite.

• Το Λας Βέγκας δεν κοιµάται ποτέ.
•  Τα ξενοδοχεία της πόλης συγκαταλέγονται στα 

µεγαλύτερα και καλύτερα του κόσµου.
•  Οι κοντινές αποδράσεις σε αξιοθέατα όπως το 

Φράγµα Hoover, το Grand Canyon και η πόλη-
φάντασµα Rhyolite, αποµεινάρι του πυρετού του 
χρυσού στην κοντινή Death Valley.

WEAKNESSES | ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
• The heat in the summer
• The house always wins
•  The feeling that there is no difference between 

night and day
• Η ζέστη.
• Δεν υπάρχει τίποτα τυχερό στα τυχερά παιχνίδια 
των καζίνο. Η µπάνκα βγαίνει πάντα νικήτρια.
• Η δυσδιάκριτη διαφορά µεταξύ ηµέρας και νύχτας.

Jan-Mar | 09 
LAS VEGAS, US | ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΗΠΑ

Latitudes City secrets

Best time to visit | Ιδανική περίοδος: Οct-Apr. | Οκτ.-Απρ. Tourist info: www.lasvegasnevada.gov/Visitor
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DATE OF BIRTH: 1821
ADDRESS: NEVADA, US
HEIGHT: 612m
POPULATION: 517,000
NICKNAME: SIN CITY or 
GAMBLING CAPITAL of the US

ΓΕΝΝΗΣΗ: 1821
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΒΑΔΑ, ΗΠΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 612 µ.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 517.000
ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΑΜΑΡΤΩΛΗ 
ΠΟΛΗ Ή ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΤΟΥ ΤΖΟΓΟΥ

BEST CONNECTIONS
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

FROM AIA |  ΑΠΟ ΔΑΑ
KLM 
Via Amsterdam, Minneapolis | Μέσω Άμστερνταμ και 
Minneapolis, Tel. +30 210 9110000, www.klm.com

Lucky Strike
Shimmering like a gem made 
out of a million lights and LEDs, 
Las Vegas lights up the Nevada 
desert. | Η λάµψη του νέον από τα 
εκατοµµύρια λαµπιόνια των καζίνο 
κάνει το Λας Βέγκας να λάµπει σαν 
πετράδι στην έρηµο της Νεβάδα.
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JAPAN | ΙΑΠΩΝΙΑ

Latitudes Heaven on earth

Best time to visit: July- August | Ιούλιος-Αύγουστος 
Travel info: www.japan-guide.com 

H
U

B
ER

/W
W

W
.IM

L.
G

R

Fuji Mountain
Gazing upon the 

world from the white 
mountaintop of Japan’s 

sleeping giant.
Ο κόσµος από την 

κορυφή του Γιαπωνέζου 
κοιµώµενου γίγαντα.

Constantly covered in snow for 10 months per 
year, its extraordinarily symmetrical mountaintop 
assures me that, since 1707, the former active 

volcano is still sleeping peacefully. As I was anxious to 
get close to Mount Fuji, located southeast of Tokyo, I 
scheduled a visit to the Fuji-Hakone-Izu National Park. 
I found myself wandering among families on vacation 
and climbers with admirable fervor to reach its top. On 
the way to get a first close-up, I met a group of tourists. 
Their guide explained: “This is the highest mountain 
in Japan at 3,776 metres, appearing throughout the 
ages in Japanese literature and painting.” The mystery 
surrounding Japan’s holy mountain remains alive, as 
does the burning lava deep inside. Its secret was revealed 
to me in time. You have to set off for the journey at night 
in order to reach the mountaintop before dawn, and to 
enjoy the first beams of light as the burning sun rises 
from the calm, crystal waters of Lake Motosu.   

Χιονισµένη δέκα µήνες τον χρόνο, η απίστευ-
τα συµµετρική κορυφή του όρους Fuji µε 
καθησυχάζει: το τροµερό ηφαίστειο συνε-

χίζει τον γαλήνιο ύπνο του από το 1707. Το αντικρί-
ζω από κοντά στο Εθνικό Πάρκο Fuji-Hakone-Izu, 
όπου συναντώ οικογένειες, αλλά και ένα τσούρµο 
από active junkees, πωρωµένους µε το διάσηµο βου-
νό. Ακούω τον ξεναγό ενός group από τουρίστες να 
µιλά για «ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας µε υψόµετρο 
3.776 µέτρα». Το ιερό βουνό της χώρας πρωταγωνι-
στεί από την αρχαιότητα σε γιαπωνέζικα έργα λογο-
τεχνίας και ζωγραφικής, αλλά η µυστηριώδης οργή 
που παραµονεύει στα έγκατά του δεν έχει πάψει να 
συγκινεί. Ευτυχώς, το µυστικό του βουνού το έµαθα 
εγκαίρως. Πρέπει να ξεκινήσεις να ανεβαίνεις νύχτα 
για να προλάβεις το πρώτο φως της µέρας από την 
κορυφή, καθώς ο φλογισµένος ήλιος ξεπροβάλλει 
µέσα από τα νερά της λίµνης Motosu.  

STATUS e.t.c.indd   1 12/12/2008   2:23:45 µµ
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5
DAYS 
IN...

Russian soldiers march 
during a military parade 
rehearsal in Moscow’s 
Red Square. | Πρόβα 
στρατιωτικής παρέλασης 
στην Κόκκινη Πλατεία

Wrapped in the aura of its past, the Russian capital stares at 
its future. | Τυλιγµένη στην αύρα του παρελθόντος, η ρωσική 
πρωτεύουσα ατενίζει το µέλλον.
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Full of contrasts and exaggerations, balancing between past and present, 
wealth and poverty, the sparkle of ancient and modern monuments on 
one hand and the imposing “temples” of gambling and risqué shows on 

the other, Moscow truly constitutes the expression of neo-Russian capitalism. 

  DAY ONE

The city centre is located one hour by car or half an hour by train from 
Sheremetyevo Airport. Of course, I opt to travel via car to experience a 
more scenic view of the city’s daily life. The contrasts are indeed many 

and the images mind-boggling. The massive concrete buildings seem imposing 
yet so eerie. As I cross the legendary Red Square, scenes from military parades, 
party gatherings, black and white TV images from the Soviet past, “Little Father” 
Stalin and the Cold War are ousted by today’s feast of colour. All the Moscow 
postcard themes are here within a few paces from each other: the Kremlin and 
its walls, Lenin’s Mausoleum, St Basil’s Cathedral and also the impressive GUM 
(main general store) building. The night is nigh and the stinging chill takes hold.

  DAY TWO

With a camera in hand, warm clothes and comfy shoes, I head off. 
It’s bitterly cold at Starry Arbat, Moscow’s most touristy pedestrian 
street. The word Arbat, meaning a suburb, is of Tatar origin and 

was first recorded in 1493 as the road connecting Kremlin’s castle to the town 
of Smolensk. During the 18th and 19th centuries, it was an aristocratic district 
with beautiful residences and many churches. Today, it is full of street artists, 
souvenirs, Art Nouveau monuments and café restaurants offering refuge from 
the biting cold and food/coffee at equally biting prices. I continue my tour of the 
Kremlin with its palaces and cathedrals, the Uspenski Sobor, burial place of most 
of Russia’s Patriarchs, the Arkhangelsky Sobor, which hosted the coronations 
and burials of emperors for centuries, the Blagoveschensky Sobor, with its 
beautiful religious frescoes, as well as the large Ivan the Great Bell Tower, the 
Czar Canon. Snow starts to fall as I continue toward Red Square. 

  DAY THREE

A s almost always, there’s a long queue of visitors outside Lenin’s granite 
mausoleum, and I’m one of them. Vendors carrying samovars sell hot 
drinks, whilst vodka bottles in the hands and on the lips of many give 

an illusion of warmth. As I wait, my eyes wander over Red Square with the 
State Historical Museum to its northwestern edge and St Basil’s Cathedral in 
the northeast. Despite the cold, large groups of tourists wander about the place, 
snapping everything in sight with their cameras. The photographic lion’s share 
belongs to St Basil’s Cathedral, the symbol of Moscow, with its nine domes—
each of them commemorating an Orthodox saint’s day. The cathedral’s interior 
decorations are multi-dimensional, featuring different styles. 

  DAY FOUR

The cold is unbearable, but it’s a shame to miss the day, so I decide 
to move below ground. For approximately 4.50 euros, I buy a 10-
ride ticket and head off armed with a metro map. Moscow’s metro 

not only acts as a means of transport but also as a museum, as stations are 
uniquely decorated in the fashion of small palaces. Muscovites, don’t seem to 
pay attention as they dash about their daily business. However, for tourists, 
the metro’s cleanliness, thematic decorations with chandeliers, sculptures and 
lavish mosaics depicting country life (Kievskaya station), and athletic scenes 
(Mayakovskaya station) is a slight cultural shock. Of course, it is impossible for 
one to see all 177 stations or to ride on the 12 lines which constitute a dense 
290km circular spider’s web around the city. But it’s worth dedicating sufficient 
time to what is perhaps the most beautiful metro network in the world.

5
DAYS 
IN...

Images from the Soviet past, “Little 
Father” Stalin and the Cold War are 
ousted by today’s feast of colour

From left: Gorky Park in 
winter, Russians line up 
to reach Lenin’s tomb in 
1961. Russian caviar. 
Doubles of Lenin, Tsar 
Nicholas II and Karl Marx 
outside the gates of Red 
Square.
Από αριστερά: Χειµώνας 
στο Gorky Park. Αναµονή 
για προσκύνηµα στον 
τάφο του Lenin το 1961. 
Ρωσικό χαβιάρι. Σωσίες 
των Λένιν, τσάρου 
Νικόλαου και Μαρξ 
έξω από τις πύλες της 
Κόκκινης Πλατείας
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  DAY FIVE

I set off for the huge GUM centre. Hosting Stalin’s office, following the 
Perestroika years, the building is now fully privatised with 200 Western 
commercial outlets—a great opportunity for shopping. By night, Moscow 

is miraculously a different world. The style of entertainment is something like 
“a thousand and one nights”. Vodka flows in abundance, competing only 
with champagne. The contemporary temples of gambling and sex fill the city 
at night, only comparable with Las Vegas though in a more czar-like style. It’s 
worth experiencing together with the neo-Russian era’s “golden boys”.    

Γεµάτη αντιθέσεις και υπερβολές, η Μόσχα ισορροπεί ανάµεσα στο 
χθες και το σήµερα, τον πλούτο και τη φτώχεια, τη λάµψη των αρ-
χαίων και σύγχρονων µνηµείων, από τη µια, και των επιβλητικών 

ναών του τζόγου και των τολµηρών θεαµάτων, από την άλλη.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Από το αεροδρόµιο Sheremetyevo µέχρι το κέντρο της πόλης εί-
ναι µια ώρα δρόµος µε το αυτοκίνητο και µισή µε το τρένο. Επιλέ-
γω το αυτοκίνητο για να έχω την ευκαιρία να δω περισσότερα από 

την καθηµερινότητα της πόλης. Οι αντιθέσεις είναι πολλές και οι εικόνες 
µπερδεύουν το µυαλό. Τα τσιµεντένια κτίρια -εργατικές κατοικίες, αποµει-
νάρια της σοβιετικής εποχής- φαντάζουν επιβλητικά αλλά και τόσο από-
κοσµα. Περπατώ ήδη στη θρυλική Κόκκινη Πλατεία. Σκηνές στρατιωτικών 
παρελάσεων, κοµµατικών συναθροίσεων, ασπρόµαυρες τηλεοπτικές εικό-
νες από το σοβιετικό παρελθόν, πατερούλης Στάλιν και Ψυχρός Πόλεµος 
εκτοπίζονται από την πολύχρωµη πανδαισία του σήµερα. Μέσα σε λίγα βή-
µατα, όλα τα θέµατα των καρτ ποστάλ της Μόσχας. Το Κρεµλίνο, το Μαυ-

σωλείο του Λένιν, ο ναός του Αγίου Βασι-
λείου, αλλά και το εντυπωσιακό κτίριο του 
GUM. Το κρύο είναι ήδη τσουχτερό και η 
νύχτα έρχεται.   

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ

Φωτογραφική µηχανή ανά χείρας, 
ζεστά ρούχα, άνετα παπούτσια 
και ξεκινώ. Το κρύο τσουχτερό 

στην Στάρυ Άρµπατ, τον πιο τουριστικό πε-
ζόδροµο της Μόσχας. Η λέξη Άρµπατ, τα-
ταρικής προέλευσης, σηµαίνει προάστιο και 
πρωτοεµφανίζεται από το 1493 ως δρόµος 
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που ένωνε το κάστρο του Κρεµλίνου µε την πόλη Σµολένσκ. Τον 18ο  και 
19ο αιώνα είναι αριστοκρατική περιοχή µε όµορφα σπίτια και πολλές εκ-
κλησίες. Σήµερα είναι γεµάτος καλλιτέχνες του δρόµου, σουβενίρ και µνη-
µεία Αρ-Νουβώ, ενώ εστιατόρια και καφέ παρέχουν θαλπωρή από το τσου-
χτερό κρύο και φαγητό ή καφέ σε αντίστοιχα τσουχτερές τιµές.  Συνεχίζω 
τη ξενάγησή µου στο Κρεµλίνο µε τα παλάτια και τους καθεδρικούς ναούς 
Ουσπένσκυ (Ανάληψη), τόπο ταφής πολλών πατριαρχών της Ρωσίας, Αρ-
χαγγέλσκυ (Αρχάγγελος) -επί αιώνες τόπου στέψης και ταφής των αυτο-
κρατόρων, Μπλαγκοβεσένσκυ (Ευαγγελισµός), µε τις όµορφες αγιογραφί-
ες και ακόµη το µεγάλο τσαρικό καµπαναριό του Μεγάλου Ιβάν, το τσαρι-
κό κανόνι κ.ά. Συνεχίζω προς την Κόκκινη Πλατεία, ενώ το χιόνι αρχίζει να 
πέφτει πυκνό. 

ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ

Το γρανιτένιο Μαυσωλείο του Λένιν έξω από τα τείχη του Κρεµλίνου 
έχει -κλασικά- ουρά από επισκέπτες. Μικροπωλητές µε σαµοβά-
ρια πουλούν ζεστά ροφήµατα, ενώ µπουκάλια µε βότκα στα χέρια 

και χείλη πολλών δίνουν µια ψευδαίσθηση ζεστασιάς. Καθώς περιµένω, το 
βλέµµα περιπλανιέται στην Κόκκινη Πλατεία µε το Εθνικό Μουσείο Ιστο-
ρίας στη βορειοδυτική άκρη της και τον ναό του Αγίου Βασιλείου στη νοτι-
οανατολική. Παρά το κρύο, µεγάλα γκρουπ τουριστών περιδιαβαίνουν τον 
χώρο γαζώνοντας φωτογραφικά τα πάντα, µε έµφαση στον ναό του Αγ. Βα-
σιλείου µε τους 9 τρούλους του, που ο καθένας συµβολίζει µια γιορτή αγίων 
της Ορθοδοξίας. Η διακόσµηση του εσωτερικού του ναού είναι πολυδιά-
στατη σε διάφορους ρυθµούς και µε ποικιλία στη θεµατολογία. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ

Π αγωµένος αέρας έρχεται από τις στέπες και το κρύο είναι 
ανυπόφορο. Θα ήταν όµως κρίµα να χάσω την ηµέρα και 
αποφασίζω να κινηθώ υπογείως. Με 155 ρούβλια (4,5 ευ-

ρώ περίπου) αγοράζω εισιτήριο 10 διαδροµών και ξεκινάω µε τον χάρ-
τη του µετρό (στα Αγγλικά) υπό µάλης. Το µετρό της Μόσχας είναι 
και ένα µουσείο, µε τους σταθµούς του µοναδικά διακοσµηµένους να 
µοιάζουν µε µικρά παλάτια. Καθηµερινό θέαµα για τους Μοσχοβίτες 
δεν φαίνεται να τραβούν την προσοχή τους καθώς τρέχουν στις δου-
λειές τους. Για τον τουρίστα όµως είναι ένα µικρό πολιτισµικό σοκ. Δεν 
είναι µόνο η καθαριότητα, είναι οι θεµατικές διακοσµήσεις µε πολυε-
λαίους, γλυπτά και πολυτελή µωσαϊκά. Φυσικά είναι αδύνατο να δεις 
και τους 177 σταθµούς του πυκνού δικτύου σχεδόν 290 χλµ, αλλά του-
λάχιστον αφιέρωσα όσο µπορούσα περισσότερο χρόνο. 

ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ

Το χιόνι µε αναγκάζει να περιοριστώ σε µια βόλτα για ψώνια στο 
τεράστιο εµπορικό κέντρο GUM. Το κτίριο που στέγαζε το γρα-
φείο του Στάλιν, µετά τα χρόνια της Περεστρόικα είναι εξ ολο-

κλήρου ιδιωτικό, µε 200 καταστήµατα εµπορικών δυτικών οίκων, σωστός 
καταναλωτικός παράδεισος. Τη νύχτα, ως εκ θαύµατος, γνωρίζω έναν δι-
αφορετικό κόσµο. Ο τρόπος διασκέδασης θυµίζει κάτι από «χίλιες και µία 
νύχτες» και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την υπόλοιπη Ευρώπη ή την 
Αµερική. Η βότκα ρέει άφθονη, συναγωνιζόµενη τη σαµπάνια. Οι σύγχρο-
νοι ναοί του τζόγου αλλά και του έρωτα γεµίζουν τη νυχτερινή ζωή της 
πόλης θυµίζοντας κάτι από Λας Βέγκας σε πιο αυτοκρατορικό, ή µάλλον 
καλύτερα τσαρικό, στυλ. Είναι µια εµπειρία που αξίζει να ζήσει κανείς πα-
ρέα µε τα golden boys της νεο-ρωσικής εποχής.   

Best time to visit  | Ιδανική περίοδος: May and June | Μάιος και Ιούνιος
Travel info: www.moscowcity.com/

Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣDIRECT FLIGHTS
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ
Aeroflot +30 210 3220986, www.aeroflot.com
Olympic Airlines 80 111 44444, +30 210 
9666666, www.olympicairlines.com

From top: the GUM 
shopping centre is always 
bustling. Ballet dancers 
prepare off stage for a 
performance at the Bolshoi 
Theater in Moscow.
The city’s IT Jelissejew 
Delicatessen on Twerskaja 
Street
Aπό πάνω, το εµπορικό 
κέντρο GUM, πάντα γεµάτο 
κόσµο. Μπαλαρίνες 
προθερµαίνονται πριν από 
µια παράσταση στο θρυλικό 
θέατρο Bolshoi της Μόσχας
Άποψη από το εντυπωσιακό 
εσωτερικό του ξακουστού 
Jelissejew Delicatessen, 
στην οδό Twerskaja

Η νυχτερινή ζωή της Μόσχας 
θυµίζει κάτι από Λας Βέγκας,  
αλλά σε πιο αυτοκρατορικό στυλ

Μέσα σε λίγα βήµατα, το Κρεµλίνο 
και τα τείχη του, το Μαυσωλείο του 
Λένιν, ο ναός του Αγίου Βασιλείου

Τop: A woman serves 
hot coffee 
Bottom (L to R): A 
newsstand with photos of 
Hollywood movie stars at 
a market in Moscow. An 
impressive metro station. 
People enjoying Moscow 
by night 
Επάνω, σερβιτόρα 
σερβίρει ζεστό καφέ, 
Αριστερά επάνω, 
κιόσκι µε φωτογραφίες 
από το Χόλιγουντ σε 
αγορά της πόλης. Κάτω 
αριστερά, άποψη από το 
εντυπωσιακό µετρό της 
πόλης. Νυχτερινή ζωή 
στη Μόσχα
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Vienna Imperial Ball
Celebrating the New Year 
with champagne and 
endless waltzes.
Σαµπάνια και ατελείωτα 
βαλς για την υποδοχή του 
καινούργιου χρόνου.

Although it does not imply princes and 
enchanted carriages, the Imperial Ball 
is a contemporary fairytale from the 

time of the Melancholic Empress Sissy. On New 
Year’s Eve, prominent artists and politicians join 
lesser-known citizens at Hofburg Palace to drink 
champagne and spin in the intoxicating vertigo 
of a waltz. After the impressive changing of the 
Imperial Guards, the “Imperial Couple” greets 
visitors and the orchestra takes its place at the 
Festival Hall. At midnight, when the joyful ringing 
of the bell from St. Stephan’s Cathedral is heard, a 
slow polonez (Polish waltz) signals the beginning 
of the night when 200 debutante couples take 
the floor. Excited young ladies in voluminous 
white dresses and charming gentlemen in tails 
demonstrate their dancing skills after spending 
months preparing for this ball. The fairytale 
will not end until 5 o’clock the next morning, 
when the melodious sounds stop and the lights 
are turned off. 

Jan-Mar | 09
 THINGS YOU MUST DO BEFORE YOU DIE | ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ

Latitudes Travel events

Aν και δεν περιλαµβάνει πρίγκιπες και µαγε-
µένες άµαξες, ο Αυτοκρατορικός Χορός της 
Βιέννης είναι ένα σύγχρονο παραµύθι από 

την εποχή της µελαγχολικής πριγκίπισσας Σίσσυ. Την 
παραµονή της Πρωτοχρονιάς, επιφανείς καλλιτέχνες 
και πολιτικοί µαζί µε απλούς πολίτες βρίσκονται µαζί 
στο Hofburg Palace για να πιουν σαµπάνια και να στρο-
βιλιστούν στον µεθυστικό ίλιγγο των βαλς. Μετά την 
εντυπωσιακή αλλαγή της Αυτοκρατορικής Φρουράς, 
το «αυτοκρατορικό ζεύγος» χαιρετά τον κόσµο και η 
ορχήστρα παίρνει θέση στο Festival Hall. Μόλις η κα-
µπάνα του καθεδρικού του Αγ. Στεφάνου χτυπήσει 
γιορτινά τα µεσάνυχτα, ένα αργό polonez (πολωνικό 
βαλς) σηµατοδοτεί την έναρξη της βραδιάς και 200 
νεαρά ζευγάρια εµφανίζονται στη σκηνή. Ενθουσια-
σµένες δεσποινίδες µε πλούσια λευκά φορέµατα και 
γοητευτικοί καβαλιέροι µε φράκο επιδεικνύουν τις 
ικανότητες τους στον χορό, που µε τόσο κόπο απέ-
κτησαν. Το παραµύθι δεν τελειώνει πριν από τις 5 το 
πρωί, όταν οι µελωδικοί ήχοι σωπάσουν και τα φώτα 
της αίθουσας σβήσουν. 

When | Πότε: December 31 | 31 Δεκεµβρίου Tickets | Εισιτήρια: +43 15873666, hofburg.com (€ 135 per 
person | το άτοµο, € 550 for a table reservation | για κράτηση τραπεζιού
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VIVI VOURTSA ΒΙΒΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
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MUSICAL JOURNEY | ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Fantastic Four
Α tribute to the masters of European classical music with a memorable two-week 

journey in the heart of Europe. | Στα ίχνη των σπουδαιότερων συνθετών κλασικής 
µουσικής, µε ένα µνηµειώδες ταξίδι δύο εβδοµάδων στην καρδιά της Ευρώπης.

Philharmonic Orchestra of Vienna
Η Φιλαρµονική Ορχήστρα της Βιέννης
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Every year a Mozart week is 
hosted in Salzburg -home of one 
of the greatest composers of all 
times | Με την Εβδοµάδα Mozart 
γιορτάζει κάθε χρόνο το Salzburg 
την επέτειο της γέννησης του δια-
σηµότερου τέκνου της
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NEW YEAR’S CONCERT 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
(Vienna, December 31, 2008, 
wienerphilharmoniker.at)
The Vienna Philharmonic performs 
the world’s most famous concert 
in Musikverein’s fabulous Golden 
Hall welcoming in the New Year 
with waltz music from the Strauss 
Dynasty. The 2009 Concert will be 
conducted by Daniel Barenboim. | Η 
Φιλαρμονική της Βιέννης υποδέχεται 
κάθε νέο έτος με υπέροχα βαλς του 
Στράους στο εντυπωσιακό Golden 
Hall του Musikverein. Φέτος την 
ορχήστρα θα διευθύνει ο Daniel 
Barenboim.

CZECH MUSEUM OF MUSIC 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
(+420 257 327285, prague.net)
The exhibition presents a unique 
collection of vintage musical 
instruments as an outstanding proof 
of art and craft skillfulness, acting 
as a mediator between humans and 
music. Your visit to the museum 
will be accompanied by sounds of 
the world’s best musical creations. 
(10:00-18:00 except Tuesdays, free 
entry on the first Thursday of every 
month) | Η μοναδική συλλογή πα-
λιών μουσικών οργάνων, εκτός από 
τεκμήριο εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, 
είναι και το βασικό μέσο που συνδέει 
τον άνθρωπο με τη μουσική. Το 
θέαμα θα συνοδεύουν οι καλύτερες 

μουσικές συνθέσεις στον κόσμο 
(Ωράριο λειτουργίας 10.00-18.00 
εκτός Τρίτης. Είσοδος ελεύθερη την 
πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα)

MOZART WEEK
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΤΣΑΡΤ
(Salzburg, Jan 23–Feb 1, 
mozarteum.at)
The anniversary of the city’s most 
famous son is celebrated every 
year with well-known musicians, 
orchestras and conductors 
performing the Haus fur Mozart. 
Highlights from the varied 
programme include performances 
by the Vienna Philharmonic. | Για 
τον ετήσιο εορτασμό της επετείου από 
τη γέννηση του διασημότερου τέκνου 
της, η πόλη φιλοξενεί στο Σπίτι του 
Μότσαρτ (Haus fur Mozart) διάσημους 
μουσικούς και σπουδαίες ορχήστρες 
– μεταξύ αυτών και η Φιλαρμονική της 
Βιέννης, που ερμηνεύουν έργα του 
κορυφαίου συνθέτη. 

PRAGUE WINTER 
FESTIVAL ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
(Prague, January 2-7, 2009, 
praguewinterfestival.com)
The festival hosts a varied programme 
of classical music, opera and ballet 
performances held in the National 
Theatre, the Prague State Opera and 
the National Museum. | Το Φεστιβάλ 
φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα 
κλασικής μουσικής, όπερας και μπα-
λέτου, οι οποίες πραγματοποιούνται 
στις αίθουσες του Εθνικού Θεάτρου, 
του Εθνικού Μουσείου και της Εθνικής 
Όπερας.

STATE OPERA HOUSE
ΕΘΝΙΚΗ ΟΠΕΡΑ 
ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 
(Budapest, +361 3328197, opera.hu) 
Book a seat for an opera performance 
and/or take a guided tour in the 
English language of the opera house. 
Tours are offered daily for individuals 
or groups. Tickets, 2600 forints per 
person (about 10 euros). | Κλείστε 
θέση σε μια παράσταση όπερας και/ή 
εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για μια 
ατομική ή ομαδική περιήγηση στα 
Αγγλικά με ξεναγό. Οι ξεναγήσεις 
προσφέρονται καθημερινά και τα 
εισιτήρια κοστίζουν περίπου € 10.

Jan-Mar | 09 Latitudes Great trips
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MUSICAL JOURNEY | ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Don’t miss | Πρέπει να δείτε

T
he metropolis where the greatest masters of European clas-
sical music lived and worked had some unique experienc-
es in store for me. My journey started in the Czech Repub-
lic. Being a Dvorak fan, I chose Prague as a starting point to 
visit the composer’s home, until his death in 1901. It is now 
open to the public as a museum which also hosts amazing 

evening concerts. Τhe Austrian capital was perhaps the richest stop of my 
journey. Beethoven, Mozart, Schubert, Haydn and the waltz master Johann 
Strauss have all lived in Vienna, which is why the city hosts one museum ded-
icated to each one of them. Since I couldn’t get there on New Year’s Eve in or-
der to attend the celebrated New Year’s Concert by the Vienna Philharmonic 
Orchestra, I grabbed the opportunity to watch them perform during Mozart 
Week, which takes place at the end of January in Salzburg, the great compos-
er’s birthplace. My journey ended two weeks later in Budapest, the capital of 
Hungary, where I had booked one of the 1,200 seats in the Grand Hall of the 
Academy of Music.  

Oι µητροπόλεις όπου έζησαν και εργάστηκαν οι σπουδαιότεροι Ευρωπαίοι 
συνθέτες κλασικής µουσικής µου επεφύλασσαν µερικές µοναδικές 
εµπειρίες. Το ταξίδι µου ξεκίνησε από την Τσεχία. Ως λάτρις του Dvo-

rak επέλεξα ως αφετηρία την Πράγα, ανυποµονώντας να επισκεφθώ το σπίτι όπου 
έζησε ο συνθέτης µέχρι τον θάνατό του, το 1901. Το σπίτι του, που λειτουργεί 
σήµερα ως µουσείο, τα βράδια φιλοξενεί θαυµάσιες συναυλίες έργων του. Ωστόσο, 
ο πιο πλούσιος σε ερεθίσµατα σταθµός µου ήταν χωρίς αµφιβολία η αυστριακή 
πρωτεύουσα. Μπετόβεν, Μότσαρτ, Σούµπερτ, Χάιντν και ο βασιλιάς του βαλς 
Γιόχαν Στράους έζησαν όλοι στη Βιέννη, την πόλη που διαθέτει από ένα µουσείο 
για τον καθένα τους! Μια και δεν κατάφερα να βρεθώ στην πόλη την παραµονή της 
Πρωτοχρονιάς για να παρακολουθήσω την ξακουστή συναυλία της Φιλαρµονικής 
Ορχήστρας της πόλης, άδραξα την ευκαιρία για να την παρακολουθήσω σε δράση 
κατά την Εβδοµάδα Μότσαρτ, που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία 
εβδοµάδα του Ιανουαρίου στο Salzburg, τη γενέτειρα του παιδιού-θαύµα της 
παγκόσµιας µουσικής ιστορίας. Το προσκύνηµά µου ολοκληρώθηκε περίπου δύο 
εβδοµάδες αργότερα στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, όπου 
είχα φροντίσει να κλείσω µία από τις 1.200 θέσει στο Grand Hall της Ακαδηµίας 
Μουσικής.         ΑΝΝΟΥΣΑ ΜΕΛΑ

GUIDE
Tour operator Kavaliero Viajes can plan your trip to its fullest. They offer 
a package with accomodation at a five-star hotel and visits to the main 
monuments and museums with all transportation included. Prices start 
from € 1,800 plus airport taxes (kavaliero-viajes.com, +30 210 3248448)
Το γραφείο Kavaliero Viajes αναλαµβάνει όλη τη διοργάνωση του ταξιδιού. 
Το πακέτο συµπεριλαµβάνει διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων, επισκέψεις στα κυριότερα µνηµεία, µεταφορές και µετακινήσεις, 
και η τιµή του ξεκινάει από € 1.800 συν τους φόρους του αεροδροµίου.  
(kavaliero-viajes.com  +30 210 3248448)

ANNOUSA MELA

DIRECT FLIGHTS
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

FROM / TO AIA | ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΔΑΑ

Prague: CSA-Czech Airlines 8011175600, +302109652957, www.czech-
airlines.com & Sky Europe, +42 123 3017301, www.skyeurope.com
Budapest: Malev, +30 210 3274940, www.malev.hu

Mozarteum 
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Aspen, US | ΗΠΑ
aspensnowmass.com
Aspen’s four mountains are famous for their 
many slopes, providing hours of fun for all types of 
skiers, including the many stars who ski them. True 
adrenaline lovers will adore the more than 70km of 
bumpy cross-country ski trails.
Τα τέσσερα βουνά του, διάσηµα για τις κατάλληλες 
για όλους πίστες τους αλλά και για τις άπειρες 
διασηµότητες που τις κατεβαίνουν. Οι ειδήµονες θα 
ανεβάσουν την αδρεναλίνη τους στα ύψη, στα 70 χλµ 
που εκτείνονται οι απότοµες πίστες cross country.  

Cortina, Italy | Ιταλία
cortina.dolomiti.com
Located in the heart of the impressive Dolomites, 
Cortina d’Ampezzo is one of the hottest spots for  
European skiers. Its 140km of skiing areas offer the 
best mix between the legendary Italian style and the 
best winter ski services.
Το Cortina d’Ampezzo, στην καρδιά των 
εντυπωσιακών Δολοµιτών, είναι από τα καλύτερα hot 
spots  για τους λάτρεις του ευρωπαϊκού σκι. Τα 140 
χλµ πιστών του συνδυάζουν το απαράµιλλο στυλ των 
Ιταλών µε τις καλύτερες χειµερινές υπηρεσίες.

Courchevel, France | Γαλλία
courchevel.com
Courchevel is located within the Three Valleys of 
France, which combined create the world’s largest 
ski resort, composed of 600km of organised and 
wild trails. It is actually formed by four villages, all 
boasting gourmet restaurants and stylish boutiques, 
as well as astonishing ski trails.
Στην καρδιά των τριών κοιλάδων της Γαλλίας, οι 
οποίες ενωµένες σχηµατίζουν το µεγαλύτερο σκι 
resort του κόσµου (600 χλµ πιστών), βρίσκεται το 
διάσηµο Courchevel. Αποτελείται από 4 χωριά, τα 
οποία διαθέτουν super πίστες, αµέτρητα gourmet 
εστιατόρια και εκλεπτυσµένες boutiques.

Verbier, Switzerland | Ελβετία
verbier.ch
Verbier is one of the premiere “off-piste” resorts 
worldwide, nesting in the Swiss Alps. Many top 
skiers have taken advantage of the 202km of slopes, 
the varied conditions and the vibrant nightlife. It is 
one of the only resorts to have a mountain without 
trails—a great thrill for extreme ski enthusiasts.
Το Verbier είναι ένα από τα καλύτερα off-piste 
resorts παγκοσµίως. Πολλοί διάσηµοι σκιέρ το 
επιλέγουν για τα 202 χλµ πιστών του, αλλά και 
την έντονη νυχτερινή ζωή του, στην καρδιά των 
ελβετικών Άλπεων. Είναι ένα από τα λίγα resorts µε 
ένα ολόκληρο βουνό για alpine ski, παράδεισος για 
όσους εξειδικεύονται στο σπορ.

Gstaad, Switzerland | Ελβετία
gstaad.ch
Glamorous Gstaad still attracts its fair share of 
international playboys, royalty and movie stars, 
amongst others.  The funiculars and chairlifts 
around Gstaad are configured into a system that 
services the slopes of at least six other resorts 
scattered over four valleys, allowing access to 
250km of downhill slopes.
Το glamourous χιονοδροµικό συνεχίζει να 
προσελκύει µεγάλο αριθµό διεθνών κοσµικών και 
σταρ του σινεµά, σε ένα χωριό µε υπέροχα σαλέ. Τα 
λιφτ γύρω από το Gstaad επιτρέπουν την πρόσβαση 
σε άλλα 6 resorts διάσπαρτα σε 4 κοιλάδες, 
προσφέροντας έτσι µια έκταση 250 χλµ πιστών.

Chamonix Mont-Blanc, France | Γαλλία
chamonix.com
Located at the foot of Mont Blanc, the famous ski 
trail Vallée Blanche of Chamonix features one of 
the world’s longest descents, at 22km. It hosted 
the first World Winter Olympic Games in 1924 
and remains the best playground for extreme 
snow activities.
Από τους συναγωνιζόµενους για τον τίτλο του 
καλύτερου resort στον κόσµο, το Chamonix, στους 
πρόποδες του Mont Blanc, περηφανεύεται για τη 
Vallée Blanche, µια από τις µεγαλύτερες πίστες του 
κόσµου, µεγέθους 22 χλµ. Το µέρος όπου έγιναν 
οι πρώτοι παγκόσµιοι Χειµερινοί Αγώνες, το 1924, 
παραµένει ιδανικός παιχνιδότοπος για extreme σκι. 

Zermatt, Switzerland | Ελβετία
zermatt.ch
Many snow lovers tend to ignore other crowded ski 
resorts, ranking Zermatt as Switzerland’s top spot. 
A remarkably peaceful getaway, Zermatt is home 
to the world’s second largest lift-served vertical 
drop. With 245km of ski trails and huge snowfalls, 
thanks to its altitude, this spot is a blessing for both 
experienced and inexperienced skiers.
Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αγνοούν τα άλλα 
κοσµικά χιονοδροµικά και βαφτίζουν το εντυπωσιακά 
ήσυχο Zermatt το καλύτερο της Ελβετίας. Φιλοξενεί 
πίστες 245 χλµ και τη δεύτερη µεγαλύτερη 
οργανωµένη µε λιφτ πλαγιά του κόσµου. Λόγω 
υψοµέτρου, η χιονόπτωση είναι απίστευτα µεγάλη, 
ό,τι καλύτερο για τους σκιέρ.

Kitzbuhel, Austria | Αυστρία
en.kitzbuehel.com
At Kitzbuhel, the most famous holiday resort in the 
Austrian Tyrol, skiing began in the winter of 1892. 
This is where the famous and maybe one of the 
toughest races, the Hahnenkamm, takes place. 
Το διασηµότερο τυρολέζικο χειµερινό θέρετρο 
ξεκίνησε τη χιονοδροµική του παράδοση το 1892. 
Εδώ οργανώνεται το διάσηµο Hahnenkamm Race, 
ένα από τα δυσκολότερα χειµερινά αγωνίσµατα. 
Αφού αποσυρθούν οι αγωνιστές, οι επισκέπτες 
µπορούν και εκείνοι να κάνουν τα σλάλοµ τους.

LAAX, Switzerland | Ελβετία
laax.com
A hot spot for the young and adventurous, Laax 
is part of the Alparena Arena, alongwith another 
two resorts: Flims and Falera. Its 220km of slopes 
guarantee hours of skiing in one of the most 
beautiful spots in the Alps; while the famous club 
Riders is the best place for après-ski clubbing. 
Σηµείο αναφοράς για ριψοκίνδυνους σκιέρ και 
snowboarders, το Laax αποτελεί, µαζι µε άλλα δύο 
χιονοδροµικά, το Flims και το Falera, το συµπλέγµα 
Alparena Arena . Τα 220 χλµ του εγγυώνται ώρες 
διασκέδασης στις Άλπεις.

Whistler/Blackcomb, Canada |  Καναδάς
whistlerblackcomb.com
These two towering mountains provide the best 
skiing in North America, and will be the home of 
the 2010 Winter Olympics. Consistently voted as the 
“Best North American Ski Resort”, Whistler’s 33.07 
square kilometres are now in the running to take 
the much-disputed title as the “world’s greatest 
ski resort.” The charming village of Whistler offers 
everything that the numerous snowboarders and 
skiers crave: cafes, international stores and over 100 
restaurants.

Αυτά τα δύο επιβλητικά βουνά, γνωστά ως το 
καλύτερο σηµείο για σκι στη βόρεια Αµερική, θα 
φιλοξενήσουν τους Χειµερινούς Ολυµπιακούς 
του 2010. Τα 33,07 τετραγωνικά του χιλιόµετρα 
έχουν ψηφιστεί πολλές φορές το καλύτερο 
βορειοαµερικάνικο ski resort, ενώ είχε ραγδαία 
άνοδο στον αγώνα για τον πολυσυζητηµένο τίτλο του 
καλύτερου χιονοδροµικού κέντρου στον κόσµο. Το 
γοητευτικό χωριό του προσφέρει τα πάντα για τους 
αµέτρητους σκιέρ και snowboarders, από καφέ 
έως µεγάλα διεθνή καταστήµατα, και πάνω από 100 
εστιατόρια όλων των ειδών.

10Best
OF THE WORLD
SKI RESORTS

Jan-Mar | 09 
WINTER SPORTS  | ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΠΟΡ

Latitudes 10 best travel

La Scala di MilanoWhistler, Blackcomb
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Jan-Mar | 09Best οf Athens  
FEATURE | AΦΙΕΡΩΜΑ

THE SEASON’S SMART 
ENTERTAINMENT GUIDE

O ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
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This year, Athens’ legendary nightlife re-establishes its myth at the world-
renowned bouzoukia. The most awaited performances are now here in 2board’s 
fun guide. | Η Αθήνα ξεφαντώνει στις πίστες των νυχτερινών κέντρων της, µε τα µε-
γαλύτερα ονόµατα της ελληνικής δισκογραφίας. Σάκης Ρουβάς, Αντώνης Ρέµος, Δη-
µήτρης Μητροπάνος και άλλοι συνθέτουν ένα µουσικό πανόραµα για όλα τα γούστα.

WHAT’S ON WHERE
Starz
1, Agion Asomaton St. 
+30 210 3224553
When Sakis Rouvas met the 
Maggira Sisters, performance and 
party became one in a three-level 
space, similar to a dance stage. The 
comeback of the amazing performer, 
teamed with the talented sisters, 
signals nights full of dance, song and 
satire. The vibrant trio is surrounded 
by Minos Theoxaris, the Cabin 54 

Group and DJ Nikos Morfesis. 
(Entrance: Thursday, Friday & 
Saturday € 20, whisky bottle: € 150)
Όταν ο Ρουβάς συνάντησε τις 
Μαγγίρες, η θεατρικότητα ενώθηκε 
µε το party feeling σε έναν χώρο 
τριών επιπέδων µε προδιαγραφές 
dance stage. Η επιστροφή του 
ανεπανάληπτου perfomer στη νύχτα 
µαζί µε τις πολυτάλαντες αδερφές 
σηµατοδοτεί βραδιές γεµάτες 
τραγούδι, χορό και σάτιρα. Την 

εκρηκτική τριάδα πλαισιώνουν ο 
Μίνως Θεοχάρης, το συγκρότηµα 
Cabin 54 και ο DJ Νίκος Μορφέσης,
(Είσοδος: Πέµ, Παρ. & Σαββ. € 20, 
φιάλη ουίσκι € 150)

Enastron
178, Piraios St., Tauros
+30 210 3476606/772
Notis Sfakianakis and Kaiti Garmbi 
invite us on an unforgettable 
musical journey. On a stage 

created by Safakianakis himself, 
their songs guarantee a vibrant, 
unforgettable atmosphere.
(Entrance: € 15 with drink, whisky 
bottle: € 170-190)
Ο Νότης Σφακιανάκης και η 
Καίτη Γαρµπή µας ταξιδεύουν σε 
έναστρες βραδιές. Με παλιά και 
νέα τραγούδια τους, γεµίζουν 
τον χώρο που δηµιούργησε ο 
ίδιος ο Σφακιανάκης µε λαϊκές 
νότες, αλλά και διασκεδαστικούς 

Nightlife

The Maggira Sisters on the Starz stageKatie Garbi
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χορευτικούς ήχους.
(Είσoδος: Πέµ-Σάββ. € 15 µε 
ποτό, φιάλη ουίσκι € 170-190

Diogenis Studio
259, Syngrou Av.  
+30 210 9425754
Two sacred monsters of Greek 
music meet again on stage 
after 20 years. The fabulous 
Marinela and romance singer  
Giannis Parios unite their 
voices in a very atmospheric 
programme. Along with them, 
Haris Varthakouris. 
(Entrance: Thursday, Friday 
& Saturday € 15-20, whisky 
bottle: € 180-220)
Δύο ιερά τέρατα του 
ελληνικού τραγουδιού 
συναντώνται επί σκηνής 
ύστερα από 20 χρόνια. Η 

Μαρινέλα και ο Γιάννης 
Πάριος ενώνουν τις φωνές 
τους σε ένα ατµοσφαιρικό 
πρόγραµµα. Μαζί τους, ο 
Χάρης Βαρθακούρης. (Είσοδος: 
Πέµπτη € 15, Παρ. & Σάββ. 
€ 20, φιάλη ουίσκι € 180-220)

Athinon Arena
166, Piraeus St.
 +30 210 3471111
Antonis Remos remains 
at Athinon Arena with new 
songs accompanied by 
Athina Routsi. This year’s 
performance is a surprise: 
acrobats from Cirque Du 

Soleil and the Émigré 
group offer a musical-like 
programme. (Entrance: € 12-
18 with a drink, whisky bottle: 
€ 130-160)
Ο Αντώνης Ρέµος συνεχίζει και 
φέτος στο Αθηνών Αρένα µε 
νέα τραγούδια και τη συνοδεία 
της Αθηνάς Ρούτση. Η φετινή 
εµφάνιση κρύβει εκπλήξεις: 
ακροβάτες από το Cirque de 
Soleil και το γκρουπ Emigre 
προσφέρουν ένα πρόγραµµα 
σαν παράσταση µιούζικαλ.  
(Είσοδος: € 12-18 µε ποτό, 
φιάλη ουίσκι € 130-160)

Kentro Athinon
142, Piraeus & P. Ralli St. 
+30 210 3454888
Kentro Athinon welcomes 
the emotive singer Dimitris 
Mittropanos in the company 
of popular Greek voices such 
as Manolis Lidakis and Babis 
Stokas. The programme also 
features Eleonora Zouganeli 
and Aspasia Theofilou. 
(Entrance: Thursday-Saturday 
€ 20 with a drink, whisky 
bottle: € 180-200)
Το Κέντρο Αθηνών υποδέχεται 
τον  Δηµήτρη Μητροπάνο 
σε µια λαϊκή συντροφιά µε 
τον Μανώλη Λιδάκη και τον 
Μπάµπη Στόκα. Στο πρόγραµµα 
και οι Ελεονώρα Ζουγανέλη, 
Ασπασία Θεοφίλου. (Eίσοδος: 
Πέµ.- Σάββ. € 20 µε ποτό, 
φιάλη ουίσκι € 180-200)

Votanikos
72, Iera Odos St. & Spirou 
Patsi, +30 210 3473835
Natasa Theodoridou and 
Giorgos Mazonakis are taking 
over the well-known musical 

scene of Iera Odos in a very 
enthusiastic performance. 
Guest star, the pop singer 
Tamta. (Entrance: Thursday- 
Saturday € 15 with a drink, 
whisky bottle: € 190)
Η µουσική σκηνή της Ιεράς 
Οδού φιλοξενεί και φέτος 
τους Νατάσσα Θεοδωρίδου 
και Γιώργο Μαζωνάκη. Το 
φετινό πρόγραµµα είναι άκρως 
οµαδικό, µε τους δύο σταρ 
να τραγουδούν µαζί πολλά 
κοµµάτια. Guest star, η Τάµτα. 
(Eίσοδος: Πέµ.- Σάββ. € 15 µε 
ποτό, φιάλη ουίσκι € 190)

Iera Odos
18-20, Iera Odos St. 
+30 210 3428272-5
The successful duo of 
Paschalis Terzis and Elena 
Paparizou makes a comeback 
after two years of absence. 
The popular performer 
and charming Elena, who 
offered Greece a first place 
in Eurovision a few years 
ago, will perform songs from 
their old and new repertoire. 
Manos Pirovolakis will also 
make an appearance on stage. 
(Entrance: Thursday-Saturday 
€ 20 with a drink, whisky 
bottle: € 200-220)
Το επιτυχηµένο δίδυµο του 
εκπληκτικού Πασχάλη Τερζή 
και της ανανεωµένης Έλενας 
Παπαρίζου επιστρέφει ύστερα 
από δυο χρόνια, µε παλιές 
και νέες επιτυχίες, εκεί που 
χτυπάει η νυχτερινή καρδιά 
της Αθήνας. Στη σκηνή θα 
εµφανιστεί και ο Μάνος 
Πυροβολάκης. (Είσοδος: Πέµ.- 
Σάββ. € 20 µε ποτό, φιάλη 
ουίσκι € 200-220)

Nights last until the morning at 
Athens’ bouzoukia | Ατέλειωτο κέφι 
υπόσχονται φέτος τα µεγαλύτερα 
ονόµατα του ελληνικού τραγουδιού 

Nightlife

Marinela - Parios at Diogenis Studio

Notis Sfakianakis at Enastron

Antonis Remos at Athinon Arena

Paschalis Terzis and Elena Paparizou at Iera Odos

Manolis Lidakis, Dimitris Mitropanos and Babis Stokas
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Eight brand new restaurants claim a place in the Athens gourmet guide, while 
two of the city’s favourites redefine their reign with fresh looks and revisited 
cuisine. | Οκτώ ολοκαίνουργια εστιατόρια διεκδικούν τη θέση τους στον γαστρονο-
µικό χάρτη της Αθήνας, ενώ δύο κλασικά στέκια γεύσης της πόλης επιβεβαιώνουν 
την κυριαρχία τους, ανανεώνοντας την εικόνα και την κουζίνα τους.

Matsuhisa Athens
Astir Palace Hotel, 40, Apollonos 
+30 210 8960510
Nobu’s restaurant is finally open. 
Designed by the renowned Rockwell 
Group, this impressive restaurant 
serves outstanding dishes such 
as black cod and karashi su miso 
salmon; while the sushi is regarded as 
the best in town. An elegant smoking 
lounge is available as smoking is not 
allowed in the dining area.

Tο εστιατόριο του διάσηµου chef 
Nobu στην Αθήνα είναι επιτέλους 
γεγονός. Στον χώρο που υπογράφει 
το φηµισµένο αρχιτεκτονικό γραφείο 
Rockwell Group σερβίρονται signature 
πιάτα, όπως το black cod και ο 
σολοµός karashi su miso. Δοκιµάστε 
οπωσδήποτε sushi – θεωρείται το 
καλύτερο της πόλης. Το εξαιρετικό 
smoking lounge υπογραµµίζει την 
αυστηρή non smoking πολιτική που 
επικρατεί στην τραπεζαρία.

Salty Sailor
81, Posidonos Av. & 5, Stef. Sarafi  
Alimos, +30 210 9814319
Myconian Sea Satin’s “cousin” in 
Alimos brings to mind a French 
brasserie with a menu based mainly 
on seafood. Try the devil fish with 
beurre blanc.
Το «ξαδερφάκι» του µυκονιάτικου 
Sea Satin άνοιξε στον Άλιµο, 
µε ύφος γαλλικής brasserie και  
µενού βασισµένο στο ψάρι και τα 

θαλασσινά. Εξαιρειτκό το σαλάχι µε 
beurre blanc. 

Vori
75, Akti Miaouli & Kantharou St. 
Pireaus, +30 210 4510210
This modern space with a beautiful 
patio is a hot spot for business 
lunches. From the Mediterranean 
menu highlighting fish, try the vanilla 
flavoured crayfish risotto or finger 
foods accompanied by wine.

HOT TABLES

Restaurants

Matsuhisa’s chef Nobu Matsuhisa Athens
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Μίνιµαλ χώρος µε µεσογειακή 
κουζίνα και έµφαση στο ψάρι, 
που ενδείκνυται για business 
lunches. Δοκιµάστε το ριζότο 
µε καραβίδες, αρωµατισµένο 
µε βανίλια ή ευφάνταστο finger 
food που συνοδεύουν άψογα 
την πλούσια λίστα των κρασιών.

Pacific Monte Carlo
Ag. Theodorou & Ag. Dimitriou 
Kifissia +30 210 8015830
In a modern environment with 
urban touches, enjoy Japanese 
sushi dishes, black cod or tasty 
steaks. After midnight, good 
food mixes with loud music.
Εκλεπτυσµένος χώρος µε 
ασιατικό touch, προτείνει 
γιαπωνέζικη κουζίνα µε sushi 
και ζεστά πιάτα όπως black cod 
και σολοµό µε πορτοκάλι, αλλά 

και αµερικάνικα steaks. Μετά τα 
µεσάνυχτα, συνδυάζει το καλό 
φαγητό µε δυνατή µουσική.

Taverna
7, Perikleous St., N. Psichiko 
+30 210 6716803
This new arrival in the city’s 
trendy neighbourhood has 
already become the talk of the 
town. Along with choices from 
the standard Mediterranean 
menu, you can enjoy a variety 
of traditional Greek dishes at 
pleasantly surprising prices.
Ο Κώστας Κυριακόπουλος 
του Deals και του Ivy και ο 
Λευτέρης Σπανάκης του Liberty 

έφτιαξαν ένα εστιατόριο- 
ταβέρνα που θα συζητηθεί. 
Ανοιχτό από τις 12.30 µέχρι 
τις 00.30, σερβίρει κάθε µέρα, 
πέρα από τον σταθερό κατάλογο 
µε µεσογειακές γεύσεις, 
µεγάλη ποικιλία από µαγειρευτά 
πιάτα, σε τιµές που θα σας 
εκπλήξουν ευχάριστα.

Small Talk
2, Naiadon & Antinoros St. 
+30 210 7222607
A smart restaurant offers 
modern Greek cuisine with 
Mediterranean accents. The 
menu emphasises fresh 
ingredients and imaginative 
tastes. Try the excellent beef 
with eggplant puree.
Προσεγµένος χώρος, 
προσφέρει µοντέρνες ελληνικές 

γεύσεις. Ο chef Σωτήρης 
Ευαγγέλου έχει επιµεληθεί το 
µενού, µε έµφαση στα φρέσκα 
υλικά και τις ευφάνταστες 
γεύσεις. Δοκιµάστε το υπέροχο 
µοσχάρι µε πουρέ µελιτζάνας.

Wagamama
37A, Kifissias Av. & Sp. Loui 
Maroussi, +30 210 6836843-4  
The first restaurant of this 
Japanese international 
chain has finally arrived in 
Greece, bringing along the 
Wagamamas’ philosophy: “Eat 
positive, live positive.” Think 
positive and try the gyoza duck 
and chicken catsu curry. 

Το πρώτο εστιατόριο της 
διεθνούς  ιαπωνικής αλυσίδας 
άνοιξε τις πόρτες του και στην 
Ελλάδα, φέρνοντας µαζί τη 
φιλοσοφία του «τρώω θετικά, 
ζω θετικά». Δοκιµάστε duck 
gyoza και chicken catsu curry. 

Dionyssos
43, Rov. Galli, Acropolis 
+30 210 9233182 
This historic restaurant 
offering magnificent views 
of the Acropolis has recently 
been taken over by the 
Stathokostopoulos Group. 
In the newly renovated 
environment, including a 
spacious dining room and 
large patio, the awarded chef 
Michalis Dounetas amplifies 
the Greek kitchen with creative 

Mediterranean tones. Try 
octopus with fava beans and, 
finally, the scrumptious lemon 
tart with fresh blackberries.
Στον ανακαινισµένο χώρο 
µε την άνετη σάλα και τη 
µεγάλη βεράντα, του ιστορικού 
Διονύσου, που πέρασε µόλις 
στον Όµιλο Σταθοκωστόπουλου,
το µενού επιµελείται ο 
βραβευµένος chef Μιχάλης 
Ντουνέτας, µε βάση του 
την ελληνική κουζίνα σε 
δηµιουργικό ύφος και 
µεσογειακούς τόνους.  
Δοκιµάστε το χταπόδι µε φάβα, 
και την τάρτα λεµονιού µε 
φρέσκα βατόµουρα. 

Enjoy Greek and international cuisine in 
the city’s newest hot spots | Απολαύστε 
ελληνική και διεθνή κουζίνα στα πιο hot 
εστιατόρια που µόλις άνοιξαν στην Αθήνα

THE NEW CENTRAL
It is hard to try to change something so popular as Central, which for 11 years has been the ultimate meeting 
point in Kolonaki. | Είναι δύσκολο να προσπαθήσεις  να αλλάξεις πράγματα  που έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ όσο 
το Central, που είναι για έντεκα συνεχή χρόνια το απόλυτο meeting point του Κολωνακίου.

A
thens’ first lounge bar, with haute cuisine and a New-Yorkish atmosphere, 
has been renovated and set in contemporary aesthetics by the architectural 
duo Yorgos Gavalas and Giannis Mourikis. Emphasising tailor-made 

cocktails, inspiring music choices and world cuisine, Central re-invents itself as a 
smart, cheerful restaurant with a lively lounge bar for those who demand quality 
and uniqueness around the clock. Renowned chef Nikos Skliras, having completed 
another stage at London’s Zuma and Paris’ Market, presents world cuisine with 
European influences and Eastern techniques, soon to be the talk of the town for 
its flavour and finesse. The list of wine and spirits by the sommelier Danai Atsele 
will sweep you off your feet. The new Central is the hot spot for lunch and After 
Office Drinks, while the exclusive Happy Restaurant is ideal for the evening.
14, Filikis Eterias Square, Kolonaki, +30 210 7245938

Τ
ο πρώτο Lounge Bar της Αθήνας, µε την υψηλού επιπέδου κουζίνα και 
τη νεοϋορκέζικη ατµόσφαιρα ανανεώθηκε από το αρχιτεκτονικό δίδυµο 
Γιώργου Γαβαλά και Γιάννη Μουρίκη, ορίζοντας ξανά τη σύγχρονη αισθη-

τική τάση. Με έµφαση στa tailor made cocktails, τις εµπνευσµένες µουσικές 
επιλογές και την παγκόσµια κουζίνα, το Central επαναπροσδιορίζει την ταυτό-
τητά του µε ένα ατµοσφαιρικό Lounge Bar για τους απαιτητικούς. Ο καταξιωµέ-
νος chef Νίκος Σκλήρας, έχοντας κάνει εκ νέου stage στο Zuma του Λονδίνου 
και στο Μαrket του Παρισιού, παρουσιάζει µια world cuisine δυτικής κουλτού-
ρας µε ανατολίτικες τεχνικές, ενώ η sommelier Δανάη Ατσελέ έχει επιµεληθεί 
προσεκτικά µια λίστα από κρασιά και αποστάγµατα.Το καινούργιο Central είναι 
το hot spot για lunch και after office drinks, ενώ το exclusive Happy Restaurant 
είναι ιδανικό για το βράδυ. 

Hot tables

Wagamama

Pacific Monte Carlo

Dionyssos

Vori
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The arrival of famous designer brands to Athens adds glamour to the city’s 
shopping landscape. Here, get an insider’s eye into the boutiques of Prada, 
Bottega Veneta, Manolo Blahnik and many more. | Ο οδηγός επιβίωσης για τους 
shopaholics της Αθήνας ενισχύθηκε µε την άφιξη λαµπερών µπουτίκ των διασηµό-
τερων σχεδιαστών, όπως Prada, Bottega Veneta, Manolo Blahnik και άλλων.

NEW ON DISPLAY Diane von 
Fürstenberg
5, Xanthou St., Kolonaki 
+30 210 3614004
A black and white space and a 
floor embellished with real gold-
studded mosaics for the designer 
who established feminine wrap 
dresses and a unique style.
Ασπρόµαυρος χώρος και πάτωµα 
ντυµένο µε ψηφίδες φτιαγµένες 
από αληθινό χρυσό για τη 

σχεδιάστρια µε το µοναδικό στυλ, 
που καθιέρωσε τα θηλυκά κρουαζέ 
φορέµατα.

Oscar de la Renta
1-3, Argiropoulou St., Kifissia
The famous fashion house’s whole 
collection, including bridal wear, 
in a brand new store. It brilliantly 
opened its doors in October 
with an amazing party attracting 
Athens’ crème de la crème.

Ολόκληρη η συλλογή του διάσηµου 
οίκου, µαζί µε τα νυφικά, σε ένα 
ολοκαίνουργιο κατάστηµα που 
άνοιξε τις πόρτες του µέσα στον 
Οκτώβριο, µε ένα µεγάλο και 
λαµπερό πάρτι που µάζεψε όλη την 
αθηναϊκή crème de la crème.

Gap
4, Argiropoulou St., Kifissia
+30 210 8085910
Clothing and accessories for 

modern, stylish men and women 
from a brand with ad campaigns 
featuring international stars like 
Madonna, Demi Moore and Sarah 
Jessica Parker.
Ρούχα και αξεσουάρ για µοντέρνους 
άντρες και γυναίκες µε στυλ, 
µε µνηµειώδεις διαφηµιστικές 
καµπάνιες, στις οποίες έχουν 
πρωταγωνιστήσει διάσηµοι σταρ 
όπως η Madonna, η Demi Moore 
και η Sarah-Jessica Parker.

Shopping
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Brooks 
Brothers
Attica, 9, Panepistimiou St.
+30 2111 802600
Well-tailored suits, 
slick polo shirts and the 
signature striped ties are 
the trademarks of this label, 
which takes pride in having 
“dressed” 37 presidents of 
the United States to date. 
Καλοραµµένα κοστούµια, 
κοµψά και άνετα πόλο 
πουκάµισα, καθώς και 
οι χαρακτηριστικές ριγέ 
γραβάτες αποτελούν το 
σήµα κατατεθέν µιας φίρµας 
που υπερηφανεύεται πως 
έχει ντύσει µέχρι σήµερα 
37 προέδρους των ΗΠΑ. 
Αναζητήστε την στον όροφο 
µε τα ανδρικά.

Bottega Veneta
14, Kolokotroni St. 
+30 210 8085182
Sublime leather bags, 
amazing sunglasses and a 
clothing range that combines 
luxury with immaculate style. 
Υπέροχες δερµάτινες τσάντες, 
εκπληκτικά γυαλιά ηλίου, 
αλλά και µια σειρά ρούχων για 
πολυτέλεια που συνδυάζεται 
µοναδικά µε άψογο στυλ. 

Lanvin
9, Heraklitou St., Kolonaki 
+30 210 3608315
The journey from pretty 
clothes, designed by the 
fashion house’s founder 
for her daughter, to her 
first French haute couture 

collections was huge yet 
easily achieved for the 
fashion house that nowadays 
ranks amongst the top in the 
world. 
Από τα όµορφα ρούχα που 
έφτιαχνε η ιδρύτρια του 
οίκου για την κόρη της 
µέχρι τις πρώτες σειρές της 
γαλλικής haute couture, 
η απόσταση ήταν τεράστια 
αλλά ταυτόχρονα ελάχιστη 
για τον οίκο που σήµερα, 
ανήκει πλέον ανάµεσα στους 
κορυφαίους στον κόσµο.

Marc by Marc 
Jacobs
3, Xanthou St., Kolonaki
Unconventional clothes and 
an opening that wowed 
guests as models appeared 
on the catwalk in their 
underwear and then donned 
the renowned designer’s 
creations.
Εκκεντρικά ρούχα και 
ένα opening στο οποίο τα 
µοντέλα εντυπωσίασαν 
τους προσκεκληµένους 
αφού εµφανίστηκαν µε τα 
εσώρουχα τους και άρχισαν 
να φοράνε τα ρούχα του 
διάσηµου σχεδιαστή πάνω 
στην πασαρέλα.

Manolo Blahnik
17, Skoufa St., Kolonaki
The television series Sex 
and the City made his shoes 
famous around the world. It’s 
not a coincidence that one of 
his most famous designs has 
been named SJP after Sarah 

Jessica Parker, the series’ 
lead actress and Manolo’s 
muse.
Τα παπούτσια του έχουν γίνει 
διάσηµα σε όλον τον κόσµο 
από τη σειρά Sex and the City. 
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, 
πως ένα από τα πιο γνωστά 
σχέδιά του έχει βαφτιστεί 
SJP από τα αρχικά της 
πρωταγωνίστριας και µούσας 
του Sarah-Jessica Parker. 
Το opening της boutique 
του στην Αθήνα, µέσα στον 
Νοέµβριο, αναµένεται να 
είναι από τα ηχηρότερα της 
χρονιάς.

Prada
Voukourestiou St., Kolonaki
Αthens’ first Prada boutique 
hast just opened its doors to 
the city’s fashionistas. Architect 
Roberto Baciocchi completely 
remodelled a six-storey 
building, with a neoclassical 
façade, to host the exceptional 
collection of the renowned 
Italian fashion house. In the 
store’s 1,000sq.m., men and 
women can finally find their 
favourite designer’s clothes, 
accessories and shoes.
Στην εκπνοή του 2008 
άνοιξε τo πρώτο Prada 
στην Αθήνα. Ο γνωστός 
αρχιτέκτονας Roberto 
Baciocchi αναδιαµόρφωσε 
ένα εξαώροφο νεοκλασικό 
στο Κολωνάκι ειδικά για να 
στεγάσει στα 1.000 τ.µ. του την 
συλλογή ρούχων, αξεσουάρ 
και παπουτσιών για άνδρες 
και γυναίκες µε άποψη.
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Athens’ hotels hold the starring role in the Christmas and New Year celebrations. 
Renowned chefs prepare elaborate menus for unforgettable dinners and 
brunches. Make your plans and eat your way out of 2008! | Τα ξενοδοχεία της 
Αθήνας παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις γιορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς. Φηµισµένοι σεφ προτείνουν περίτεχνα ορεκτικά µενού για αξέχα-
στα δείπνα και brunches, προσελκύοντας το εκλεκτικό αθηναϊκό κοινό και όχι µό-
νο. Κάντε την κράτησή σας και υποδεχτείτε το νέο έτος à la table!

FESTIVE MOOD
Christmas Brunch 
The Margi Hotel 
Nilaya Restaurant 
11, Litous St., themargi.gr  
+30 210 8929000 (€ 60)
Bakery stand, Ice display with 
smoked salmon, roast beef, 
prosciutto, Salad stand, Eggs & 
Omelette stand, Pasta stand, Warm 
items including sole meuniere, 
turkey filled with chestnuts, veal 
matignon with herbs, chicken steak 
with bacon and Armagnac, pork filled 
with mustard sauce, basmati rice 
with Corfu butter, grilled vegetables, 
baked potatoes. Cheese & Dessert 

Rotonde with assortments of Greek 
cheeses, Christmas cake, finger 
desserts, cheese cake, black forest, 
lemon pie and fresh fruits. Coffee 
and tea. 
Μπουφέ δηµητριακών, µπουφέ 
κρύων πιάτων (καπνιστός σολοµός, 
roast beef, προσούτο κ.λπ.), σαλάτες, 
αυγά και οµελέτες, µπουφέ µε 
ζυµαρικά, ζεστά πιάτα (γλώσσα 
µενιέρ, γαλοπούλα γεµιστή µε 
κάστανα, µοσχάρι µατινιόν, κοτόπουλο 
µπιφτέκι µε µπέικον και Armagnac, 
χοιρινό µε σος µουστάρδα, ρύζι 
µπασµάτι µε βούτυρο Κερκύρας, 
ψητά λαχανικά, πατάτες φούρνου. 

Pοτόντα τυριών και επιδορπίων 
µε ποικιλίες ελληνικών τυριών, 
χριστουγεννιάτικο κέικ, τσιζκέικ, 
black forest, lemon pie και φρέσκα 
φρούτα. Καφές και τσάι.

New Year’s 
Eve Dinner 
Grande Bretagne
GB Roof Garden
Syntagma Sq. grandebretagne.gr 
+30 210 3330880 (€ 425)
Champagne Moët & Chandon Brut 
Impérial. 
Carpaccio of Saint Jaques with 
black truffles. Feuillete of Porcini 

mushroom cream. Millefeuilles 
from duck liver with green apple and 
Barolo wine sauce. Lobster risotto 
with asparagus and Oscietra caviar. 
Anis Sorbet. Veal Medaillon gratine 
with parmesan, celery puree, crème 
caramel of potatoes and  “Brunello 
di Montalcino” sauce. Symphony 
by the Chef Patissier. Coffee, tea, 
mignardises.
Σαµπάνια Moët & Chandon Brut 
Impérial. 
Καρπάτσο από χτένια µε µαύρη 
τρούφα. Κρέµα από άγρια µανιτάρια 
πορτσίνι σε φύλλο. Μιλφέιγ από 
συκώτι πάπιας µε πράσινο µήλο 

Xmas menus

The Margi  Hotel Grande Bretagne
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και σος κρασιού Barolo. Ριζότο 
µε αστακό, πράσινα σπαράγγια 
και χαβιάρι Oscietra. Σορµπέ µε 
γλυκάνισο. Μενταγιόν από µοσχαράκι 
γκρατιναρισµένα µε παρµεζάνα, 
πουρέ από σέλερυ, πατάτες σε στυλ 
crème caramel και σος Brunello di 
Montalcino.
Συµφωνία από τον chef patissier.
Καφές ή τσάι, mignardises 

Christmas 
Eve Dinner 

Semiramis Hotel
Semiramis Bar Restaurant 
48, Charilaou Trikoupi St., Kifissia
semiramisathens.com 
+30 210 6484400, (€ 110)
Kir Royal. Jerusalem artichoke 
soup with sautéed scallops and 
truffle sauce. Medallion of fillet of 
sole served with aged white wine 
sauce. Mixed green salad with 
pear vinaigrette sauce. Lime and 
peppermint sorbet. Ravioli with 
braised rabbit.Sautéed marinated 
duck breast with pumpkin gnocchi. 
Profiterole Mont Blanc. 
Coffee and mignardises. 
Kir Royal. Σούπα από αγκινάρα 
Jerusalem µε χτένι σωτέ και 
λάδι τρούφας. Μενταγιόν από 
φιλέτο γλώσσας µε σάλτσα από 
παλαιωµένο λευκό κρασί. Πανδαισία 
από καρδιές σαλατικών µε 
βινεγκρέτ αχλάδι. Σορµπέ µε lime 
και δυόσµο. Ραβιόλι µε κουνέλι 
µπρεζέ. Μαριναρισµένο στήθος 
πάπιας σωτέ µε νιόκι κολοκύθας.  
Προφιτερόλ Mont Blanc. 
Καφέ και mignardises

New Year’s 
Eve Dinner

Westin Athens, Astir Palace
Westin Restaurant
Apollonos St., Vouliagmeni 
astir-palace.com
+30 210 890200040 (€ 155)
Salmon Balik, seabass tartare
and seafood terrine. Toadfish 
tournedos wrapped in pancetta, 
with fresh tagliatelle and seaweed. 
Sorbet Masticha. Veal fillet Angus 
with foie gras sauté, aromatic 
herbs and young vegetables. Fresh 
“Chiboust” with lemon aroma, 
sorbet Gin Tonic, and hot chocolate 
soufflé. 
Coffee, New Year’s cake. 
Σολοµός Balik, ταρτάρ από λαβράκι 
και τερίνα θαλλασινών.
Πεσκανδρίτσα τουρνεντό τυλιγµένη 
µε πανσέτα, µε φρέσκιες ταλιατέλες 
και φύκι. Μαστίχα σορµπέ.Φιλέτο 
µοσχαρίσιο Angus, µε σωταρισµένο 
φουά γκρα, αρωµατικά  και 
λαχανικά νέας σοδειάς.
Δροσερή Chiboust µε άρωµα 
λεµονιού, σορµπέ τζιν και τόνικ, 
ζεστό σουφλέ σοκολάτας.
Καφές, Βασιλόπιτα

Christmas 
Eve Dinner

Saint George Lycabettus
Le Grand Balcon
2, Kleomenous St., sglycabettus.gr 
+30 210 7290711-19 (€ 145)
Champagne Μenu.
Cream of chestnut with ginger 
and froth of cacao. Wild rocket 
with nuts, terrine of foie gras and 
champagne jellies with chocolate. 
Pink Champagne sorbet. Filet of 
grouse stuffed with quince and 
chevre, blackcurrant sauce and 
risotto with pinenuts, chestnuts and 
raisins. Chestnut mousse glazed 
with chocolate cream accompanied 
with Italian merengue and 
caramelised pear.  
Coffee, tea, mignardises. 
Κρέµα κάστανου µε τζίντζερ και 
αφρό κακάο. Άγρια ρόκα µε ξηρούς 
καρπούς, τερίνα φουά γκρα 

και ζελεδάκια σαµπάνιας µε 
σοκολάτα. Σορµπέ ροζ σαµπάνιας.
Φιλετάκι φραγκόκοτας γεµιστό µε 
κυδώνι και τυρί chevre, σάλτσα 
από τον χυµό του και βατόµουρα, 
ριζότο µε κουκουνάρι, κάστανα και 
σταφίδες. Μους κάστανο γλασέ µε 
κρέµα σοκολάτα, συνοδευόµενο 
µε ιταλική µαρέγκα και αχλάδι 
καραµελωµένο σε σαµπάνια. 
Καφές, τσάι και miniardises. 

New Year’s 
Eve Dinner

King George Palace
The Tudor Hall
Syntagma Sq., classicalhotels.
com/kinggeorgepalace 
+30 210 3222210, (€ 460)
Unlimited Vodka and Champagne.
Iced super premium black vodka 
Smirnoff with marinated seabass 
and Beluga caviar. Crayfish soup 
with Jerusalem artichokes. Fresh 
“Britain” Lobster Ragout topped 
with a vinaigrette based on Barolo 
vinegar and provencal vegetables. 
Braised turbot with girolles 
mushroom ravioli and flavoured 
sauce with vanilla oil. Green tea 
sorbet flavored with saffron.
Bison fillet with foie gras, black 
truffles sauce and confites 
potatoes. Red fruit soup with super 
premium black vodka Smirnoff. 
Coupe Chocolat Royal.
New Year’s cake. Coffee, tea, 
mignardises.
Με ελεύθερη κατανάλωση Vodka 
και Champagne.
Παγωµένη super premium black 
vodka Smirnoff και λαυράκι µαρινέ 
µε χαβιάρι Βeluga. Σούπα από 
καραβίδες µε αγκινάρες Jerusalem. 
Ραγού φρέσκου αστακού Βρετάνης 
µε βινεγκρέτ από ξύδι Barolo και 
λαχανικά προβενσάλ. Καλκάνι 
µπραιζέ µε ραβιόλι από µανιτάρια 
girolles και σάλτσα αρωµατισµένη 
µε λάδι βανίλιας. Σορµπέ µε 
πράσινο τσάι και σαφράν. 
Φιλέτο από βίσωνα µε φουά γκρα, 

σάλτσα από µαύρη τρούφα και 
πατάτες κονφί. 
Σούπα κόκκινων φρούτων µε super 
premium black vodka Smirnoff. 
Κουπ royal σοκολάτας. Βασιλόπιτα. 
Καφές, τσάι, mignardises.

Christmas 
Eve Dinner 

Pentelikon Hotel
Vardis Restaurant
66, Diligianni St., pentelikon.gr 
+30 210 6230650-6, (€ 190)
Piper Heidsieck Champagne.
Veloute of porcini mushroom with 
masticha and lavender. 
Saint Jaques with leek, lemon and 
truffle. 
Seabass fillet, cannelloni filled with 
river crayfish, baked finocchio and 
confit of Florina red pepper. 
Pear sorbet with rakomelo. 
Goose pillons filled with pine seeds, 
chestnuts and raisins, breast confit 
and slow-cooked red cabbage with 
aged Visanto wine.
Christmas ball of white chocolate 
with lime sorbet with coconut and 
forest fruit aroma. 
Coffee, tea, mignardises.
Macallan whisky 18 years of age.
Σαµπάνια Piper Heidsieck. 
Βελουτέ από µανιτάρι porcini µε 
µαστίχα και λεβάντα. 
Χτένια στο τηγάνι µε πράσο, 
λεµόνι και τρούφα.Φιλέτο από 
λαβράκι, κανελόνι γεµιστό µε 
ποταµίσιες καραβίδες, φινόκιο 
ψητό και πιπεριές Φλωρίνης 
κονφί. 
Σορµπέ αχλάδι µε ρακόµελο.  
Μπουτάκι χήνας γεµιστό µε 
κουκουνάρι, κάστανα, και 
σταφίδες, στήθος κονφί και 
σιγοµαγειρεµένο κόκκινο λάχανο 
µε παλαιωµένο κρασί Visanto. 
Χριστουγεννιάτικη µπάλα λευκής 
σοκολάτας µε σορµπέ lime 
αρωµατισµένο µε καρύδα και 
φρούτα του δάσους. 
Καφές, τσάι, mignardises.
Oυίσκι Macallan 18 ετών.

Xmas menus
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THE FUN ZONE
In the city’s hot, bustling neighbourhood.
Στην πολύχρωµη και ζωηρή γειτονιά της πόλης.

Stop at this renowned pastry 
shop and taste ekmek with ice 
cream or take it home
3, Aeschilou St., Psirri Sq. 
Tel. +30 210 3245862 
Φημίζεται για τα γλυκά του, 
όπως το εκμέκ με παγωτό και 
την μπισκοτόπιτα που μπορείτε 
να δοκιμάσετε επιτόπου ή να τα 
πάρετε για το σπίτι σε πακέτο.

Showroom of the famous avant-garde 
fashion designer, Giorgos Eleftheriadis 
13, Ag. Anargirou St., Psirri 
Tel. +30 210 3312622, yiorgoseleftheriades.gr 
Το ατελιέ του γνωστού avant-garde σχεδιαστή 
μόδας Γιώργου Ελευθεριάδη Join the cheerful and beautiful crowd 

enjoying excellent drinks at this smart haunt 
3, Aesopou St. & Christokopidou St.  
Tel. +30 210 3213025 
Χαρούμενο, με εύθυμο και όμορφο κόσμο, 
καθαρά ποτά και άφθονο κέφι.  

Works of Greek modern artists on display. 
Don’t miss the collective exhibition currently 
hosted until January 
3, Pallados St., Tel. +30 210 3228785, 
adgallery.gr
Ενδιαφέρουσες εκθέσεις μοντέρνας τέχνης. 
Από Νοέμβριο μέχρι Ιανουάριο στην γκαλερί 
θα φιλοξενείται ομαδική έκθεση δεκάδων 
σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών.

Among the hottest spots in town. A bar-cabaret  
restaurant playing uplifting music, offering great 
food and dancing until the morning
11, Tournavitou St. 
Tel. +30 210 3244049, elpecado.gr 
Από τα πιο γνωστά στέκια της πόλης. Bar-cabaret, 
restaurant, με μουσική που ξεσηκώνει, καλό 
φαγητό και χορό μέχρι το πρωί. 

Perhaps the smartest Indian 
restaurant in town. A gorgeous place, 
great food and famous guests 
5-7, Riga Palamidou St., Tel. +30 210 
3311335-6, yogabala@otenet.gr
Πανέμορφος χώρος και εξαιρετική 
ινδική κουζίνα, με διάσημους 
θαμώνες.

Traditional haunt since 1970, for coffee or ouzo 
with meze and backgammon
43, Ag. Anargiron St., Tel. +30 210 3252572
Παραδοσιακό καφενείο από το 1970, για  
καφέ, ουζάκι με μεζέ και τάβλι. Decorative bronze objects, lamps 

and small furniture
16, Navarchou Apostoli St. 
Tel. +30 210 3213980
Διακοσμητικά αντικείμενα 
από μπρούντζο, φωτιστικά 
και μικροέπιπλα.

Collector comics, books and records in a rich 
and wonderful collection
11, Leokoriou St., Tel. +30 210 3212319
Συλλεκτικά κόμικ, βιβλία και δίσκοι βινυλίου σε 
μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα συλλογή.  

Lunch at Hytra, where Martin 
Berrasadegui, the celebrated Spanish 
chef with three Michelin stars, tends 
a menu of advanced Greek cuisine
7, Navarchou Apostoli St. 
Tel. +30 210 3316767  
Ο Martin Berrasadegui, ένας από 
τους πιο διάσημους Ισπανούς chefs 
με τρία αστέρια Michelin, επιμελείται 
το μενού με προχωρημένη ελληνική 
κουζίνα. 

Short stop for Italian ice 
cream, accompanied by 
a quick espresso 
Σύντομη στάση για 
ιταλικό παγωτό με 
espresso.  
21, Taki & Aesopou St., 
Tel. +30 210 3230001

Visit the gallery to enjoy works by Greek artists 
on display in personal or collective exhibitions
20, Aristofanous St., 4th floor 
Tel. +30 210 3214994, aaart.gr 
Έλληνες καλλιτέχνες εκθέτουν έργα τους σε 
ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις.

Paintings, jewellery, useful items, 
interior design by the Balanous 
Renaissance team
31, Ag. Anargiron St. 
Tel. +30 210 3224196, e-psychi.com
Ζωγραφική, κόσμημα, διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων από την 
αναγεννησιακή ομάδα των Αριστείδη 
Μπαλάνου και Μάργκο Μπαλάνου.

STATUS e.t.c.indd   1 16/12/2008   11:56:47 ðì
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The dinner of the chefs
Athens’ top chefs invite 2Board’s gourmet readers to dinner and reveal one of 

their secret recipes. | Οι καλύτεροι σεφ της Αθήνας σας προσκαλούν σε δείπνο και 
αποκαλύπτουν από µια µυστική συνταγή τους, που µπορείτε να φτιάξετε  

µόνοι σας ή να απολαύσετε από τα χέρια τους. 
By Evi  Fets i  |  Áðü  ôçí  Åýç  ÖÝôóç

Yannis Solakis
Γιάννης Σολάκης 
Restaurant: Lalu
Dish | Πιάτο: Quail and foie gras tart | 
Τάρτα με ορτύκια και φουά γκρα

Ingredients | Υλικά
4 large quails, 2 slices of bread (ready 
sliced) without the crust, 200g foie 
gras, 200g bacon, 200g mushrooms, 
Butter, 50ml brandy, 50ml Madeira 
sauce, 150ml demi-glace (type of 
thick sauce), puff pastry, 1 egg, green 
peppercorns, salt, pepper. | 4 μεγά-
λα ορτύκια, 2 φέτες του τοστ χωρίς 
την κόρα, foie gras 200 γραμμ., μπέι-

κον 200 γραμμ., μανιτάρια 200 γραμμ., 
βούτυρο, brandy 50ml, σάλτσα μαδέρα 
50ml, demi glace 150ml, 1 σφολιάτα, 1 
αυγό, πράσινα πιπέρια, αλάτι, πιπέρι

Directions | Εκτέλεση
Skin and bone the quails and chop the 
meat into small pieces. Dice the bread 
into small pieces. Chop the foie gras. 
Mix the quails, the bread and the foie 
gras. Wash and chop the mushrooms 
in four. Finely cube the bacon. Saute 
the bacon and mushrooms in butter 
until they are golden and then drain 
them on absorbent paper. Boil the 
brandy with the Madeira and demi-

glace sauces and simmer until thick. 
Remove from the heat and leave to 
cool. Afterwards, add the quail and 
mushroom mixtures. Crush the green 
peppercorns and add to the mixture. 
Season with salt and pepper. Mix well 
and leave in the fridge for one hour. 
Place the puff pastry in a pie tin and fill 
it with the ingredients from the fridge. 
Cover the tart with some of the puff 
pastry. Brush with egg and bake at 
220oC for 15-20 minutes until golden.
Καθαρίζω από το δέρμα και τα κοκά-
λα τα ορτύκια και κόβω σε μικρά κομ-
ματάκια. Κόβω το ψωμί σε κομματάκια. 
Κόβω το fois gras. Aνακατεύω τα ορτύ-

κια, το ψωμί και το fois gras. Kαθαρί-
ζω και κόβω τα μανιτάρια στα τέσσερα. 
Κόβω το μπέικον σε ψιλό καρέ. Σοτάρω 
το μπέικον και τα μανιτάρια με το βού-
τυρο μέχρι να πάρουν χρώμα, και έπει-
τα στραγγίζω σε χαρτί. Βράζω το brandy 
με τη μαδέρα και την demi glase και 
ρετουσάρω μέχρι το μείγμα να γίνει πα-
χύρευστο. Το απομακρύνω από τη φω-
τιά και το αφήνω να κρυώσει. Στη συ-
νέχεια ρίχνω το μείγμα με τα ορτύκια 
και το μείγμα με τα μανιτάρια. Σπάω τα 
πράσινα πιπέρια και τα ρίχνω στο μείγ-
μα κι αυτά. Ρίχνω αλάτι και πιπέρι. Ανα-
κατεύω καλά και τα αφήνω στο ψυγείο 
για 1 ώρα. Τοποθετώ τη σφολιάτα σε 
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φόρμα και τη γεμίζω με τα υλικά που 
είχα βάλει στο ψυγείο. Κόβω ένα κα-
πάκι από τη ζύμη και κλείνω την τάρ-
τα. Βάζω λίγο αυγό στην επιφάνεια 
και ψήνω στους 220 οC για 15-20 λε-
πτά μέχρι να πάρει χρώμα η τάρτα.

Michalis Litrivis
Μιχάλης Λυτρίβης
Restaurant: Εdodi | Εδωδή
Dish | Πιάτο: Saddle of hare with sweet 
pumpkin sticks and cranberries in a 
cedar-seed and brandy sauce | Ράχη 
λαγού με μπαστουνάκια γλυκιάς κολο-
κύθας και κράνμπερι σε σος κεδρόμη-
λων και μπράντυ

Ingredients | Υλικά
One boneless hare saddle 
(fillet), 100g sweet pumpkin, 
50g cranberries, 50ml olive oil, 
salt, pepper, thyme, marjoram, 
rosemary, oregano
Add all above ingredients except 
the pumpkin and cranberries to a 
container to marinade for 3-4 hours. 
Sauce ingredients: The saddle bones 
and sinews, 2 onions, 2 cloves 
garlic, 2 carrots, 100g celeriac, 1 
bay leaf, 30g crushed cedar nuts, 
20g tomato paste, 200ml good 
quality red wine, 50ml brandy, salt, 
pepper, nutmeg | Ράχη ενός λαγού 
χωρίς κόκαλο (φιλέτο),100 γραμμ. 

γλυκιά κολοκύθα, 50 γραμμ. κράν-
μπερι, 50ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέ-
ρι, θυμάρι, μαντζουράνα, δενδρο-
λίβανο, ρίγανη (τα παραπάνω υλικά 
εκτός γλυκιάς κολοκύθας και κράν-
μπερι τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα 
σκεύος για 3-4 ώρες για να μαρι-
ναριστούν). Υλικά για τη σάλτσα. Τα 
κόκαλα της ράχης και τα νεύρα, 2 
κρεμμύδια, 2 σκελ. σκόρδο, 2 καρό-
τα, 100 γραμμ. σελινόριζα, 1 φύλλο 
δάφνης, 30 γραμμ. σπασμένοι σπό-
ροι κέδρου, 20 γραμμ. πολτό ντομά-
τας, 200ml κόκκινο κρασί καλής ποι-
ότητας, 50ml μπράντυ, αλάτι, πιπέρι, 
μοσχοκάρυδο

Sauce preparation
Εκτέλεση σάλτσας
Brown the bones in the oven and 
then saute along with onions and 
garlic in a pot, douse with the wine, 
add the rest of the ingredients 
together with water to cover the 
mixture and boil until you are left 
with 300-400ml clear stock (sauce). 
Sift through a fine sieve and put in 
a small pot to slowly simmer until it 
reduces to the required consistency. 
Ροδίζουμε τα κόκαλα ελαφρά στον 
φούρνο και κατόπιν τα σοτάρουμε 
μαζί με τα κρεμμύδια και τα σκόρδα 
σε μια κατσαρόλα, τα σβήνουμε με το 
κρασί, ρίχνουμε και τα υπόλοιπα υλι-
κά μαζί με νερό που θα τα σκεπάζει, 

για να βράσει μέχρι να μας μείνει πε-
ρίπου 300-400ml καθαρός ζωμός 
(σάλτσα).Τα σουρώνουμε με ένα λε-
πτό σουρωτήρι σε ένα μικρό κατσα-
ρολάκι και το κρατάμε στην άκρη της 
φωτιάς να σιγοβράζει ώς τον βαθμό 
που τη θέλουμε να δέσει. 
 
Hare preparation | Εκτέλεση 
Saute the marinated hare in a 
non-stick frying pan with some 
olive oil and put in a preheated 
oven at 220oC. It will be ready in 
five minutes. Then finely slice and 
serve with the sauteed pumpkin and 
cranberries on the cedar sauce.
Σοτάρουμε τον μαριναρισμένο λαγό 
σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με λίγο 
ελαιόλαδο και το περνάμε από προ-
θερμόμενο φούρνο στους 220 οC. Σε 
5 λεπτά είναι έτοιμο, το κόβουμε σε 
λεπτές φετούλες και το σερβίρου-
με μαζί με σοταρισμένη κολοκύθα 
κράνμπερι, επάνω στη σάλτσα κέ-
δρου που έχουμε ετοιμάσει.

Vassilis Kalidis
Βασίλης Καλίδης
Restaurant: Aneton | Άνετον
Dish | Πιάτο: Chestnut and cognac 
chocolate dessert | Γλύκισμα σοκο-
λάτας με κάστανα και κονιάκ

Ingredients for 10-12 people | Υλι-
κά για 10-12 άτομα
1 cup of butter and some extra 
for the baking tin, 1 tablespoon 
cornflour and some more to sprinkle 
over the baking tin, 300g melted 
bitter chocolate , 1½ cup sugar, 6 
egg yolks, juice of one orange, 1 
tablespoon cocoa, 2 tablespoons 
cognac, peel of one orange, 300g 
pith of boiled chestnuts, 1 cup 
icing sugar, 10-12 marrons glaces 
(candied chestnuts), 6 egg whites 
whisked to a meringue. 1 κούπα 
βούτυρο και λίγο ακόμα για τη φόρ-
μα, 1 κ.σ. κορν φλάουρ και λίγο ακό-
μα για το πασπάλισμα της φόρμας, 
300 γραμμ. πικρή σοκολάτα λιωμέ-
νη, 1½ κούπα ζάχαρη, 6 κρόκοι αυ-

γών, χυμό από ένα πορτοκάλι, 1 κ.σ. 
κακάο, 2 κ.σ. κονιάκ, ξύσμα από 
ένα πορτοκάλι, 300 γραμμ. ψίχα από 
βρασμένα κάστανα, 1 κούπα ζάχαρη 
άχνη, 10-12 μαρόν γκλασέ, 6 ασπρά-
δια αυγών χτυπημένα σε μαρέγκα

Directions | Εκτέλεση
Preheat the oven to 170oC. Butter 
a springform cake tin and dust 
with cornflour. Whisk the butter 
with the sugar on a high setting in 
the food processor until light and 
fluffy. Add the egg yolks, one at 
a time, and continue to whisk for 
another 2-3 minutes. Reduce the 
food processor speed and add the 
juice of one orange, cocoa, cognac, 
cornflour and orange peel. Remove 
the food processor bowl and add 
the chestnuts, gently stirring 
with a wooden spoon. Slowly fold 
the meringue into the cake mix 
and continue folding gently until 
all ingredients are fully blended 
together. Put the pastry in the cake 
tin and bake for about one hour. 
If you opt for the toothpick test to 
check if the dessert is ready, then 
the toothpick should come out 
slightly sticky as the dessert’s centre 
should remain moist. Remove the 
tin from the oven and let the dessert 
cool down well. Sprinkle with loads 
of icing sugar and garnish with the 
marrons glaces.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 
170 οC. Βουτυρώνουμε με λίγο βού-
τυρο μια σπαστή φόρμα με ελατήριο 
και την πασπαλίζουμε με κορν φλά-
ουρ. Χτυπάμε στο μίξερ σε δυνατή 
ταχύτητα το βούτυρο με τη ζάχαρη 
μέχρι να φουσκώσει. Προσθέτουμε 
τους κρόκους των αυγών έναν έναν 
και συνεχίζουμε το χτύπημα για δύο-
τρία λεπτά. Χαμηλώνουμε την ταχύ-
τητα του μίξερ και προσθέτουμε τον 
χυμό του πορτοκαλιού, το κακάο, το 
κονιάκ, το κορν φλάουρ και το ξύ-
σμα πορτοκαλιού. Βγάζουμε το μπολ 
από το μίξερ και προσθέτουμε τα κά-
στανα ανακατεύοντας απαλά με μια 
ξύλινη κουτάλα. Προσθέτουμε τη μα-
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ρέγκα σιγά σιγά στο μείγμα του κέικ 
και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι 
να ενωθούν όλα τα υλικά. Βάζουμε 
τη ζύμη στη φόρμα και ψήνουμε για 
περίπου 1 ώρα. Αν κάνουμε το τεστ 
με την οδοντογλυφίδα για να δούμε 
εάν είναι το γλυκό έτοιμο, τότε αυτή 
βγαίνει ελαφρώς λερωμένη, αφού το 
κέντρο του κέικ πρέπει να είναι υγρό. 
Βγάζουμε τη φόρμα από τον φούρνο 
και αφήνουμε το γλύκισμα να κρυώ-
σει καλά. Πασπαλίζουμε με μπόλικη 
άχνη ζάχαρη και διακοσμούμε με τα 
μαρόν γκλασέ.

Chrysanthos Karamolegos
Χρύσανθος Καραµολέγκος
Restaurant: Apla | Απλά
Dish | Πιάτο: Roast duck with 4 
herbs, dried fig and port vinaigrette 
Ψητή πάπια με 4 μπαχαρικά και 
vinaigrette από ξερά σύκα και port

Ingredients | Υλικά
500g dried figs roughly chopped, 
500-600ml port, 100ml aged 
balsamic vinegar, 400ml oil, salt, 
pepper, 1 duck, 3 tablespoons 4 
herb mix
500 γραμμ. ξερά σύκα χοντρο-
κομμένα, 500-600ml port, 100ml 
balsamico παλιωμένο, 400ml λάδι, 
αλάτι, πιπέρι, 1 πάπια, 3 κουταλιές 
της σούπας έτοιμο μείγμα 4 μπα-
χαρικά

Directions | Εκτέλεση
Simmer the figs with the port until 
they’re soft. Place them in a sieve 
and squeeze with the back of a spoon 
until the pulp comes out. This pulp 
should be 200-250ml. Stir in the 
balsamic vinegar and slowly add the 
oil, salt and pepper.
Rub the duck with the herbs and 
leave for one hour. Then bake the 
duck, still with the herbs, in the oven. 
Serve with the vinaigrette and 

garnish with roast chestnuts or roast 
potatoes. 
Σιγοβράζουμε το σύκα με το port μέ-
χρι να μαλακώνουν. Τα βάζουμε σε 
ένα τρυπητό και με κουτάλα τα πιέ-
ζουμε μέχρι να βγάλουν πολτό. Αυ-
τός ο πολτός πρέπει να είναι 200-250 
ml. Προσθέτουμε το balsamico και το 
ανακατεύουμε και σιγά σιγά προσθέ-
τουμε το λάδι και αλάτι και πιπέρι.
Μαρινάρουμε την πάπια στα μπα-
χαρικά για μία ώρα και χωρίς να 
τη σκουπίσουμε την ψήνουμε στον 
φούρνο. Τη σερβίρουμε με τη 
vinaigrette και τη γαρνίρουμε με 
ψητά κάστανα ή πατάτες φούρνου. 

Nikos Skliras
Νίκος Σκλήρας
Restaurant: Central
Dish | Πιάτο: Stuffed turkey | Γαλο-
πούλα γεμιστή

Ingredients | Υλικά
1 turkey, approx. 6 kilos, 20g corn 
flour, 1/8 litre cream.
Stuffing: 400g minced meat, 75g 
rice, 1/8 litre water, 50g currants, 
3 spoonfuls cherry liqueur, 1 
bundle of finely chopped parsley, 1 
teaspoonful of sage, salt, pepper.
1 γαλοπούλα, περίπου 6 κ., 20 
γραμμ. κορν φλάουρ, 1/8 λίτρου 
κρέμα γάλακτος Γέμιση: 400 γραμμ. 
κιμάς, 75 γραμμ.ρύζι, 1/8 λίτρου 
νερό, 50 γραμμ. σταφίδες, 3 κουτα-
λιές λικέρ κεράσι, 1 ματσάκι μαϊντα-
νό ψιλοκομμένο, 1 κ. γλ. φασκόμη-
λο, αλάτι, πιπέρι

Directions | Εκτέλεση
Drench the currants in cherry 
liqueur and leave for 15 minutes to 
absorb.
Saute the onions and mince.
Add the rest of the ingredients 
gradually in the order mentioned 
above and cook until the juices are 

completely absorbed.
Wash the turkey, dry it with kitchen 
paper, season with salt and stuff 
with the mince, which should have 
cooled down by now. Sew the 
turkey. Preheat the oven and put the 
turkey in to bake (covered) for two 
to two and a half hours at 200oC. 
Try the sauce. If you want to thicken 
it, add cornflour and top it off with 
cream.
Ποτίζουμε τις σταφίδες με το λικέρ 
κερασιού και τις αφήνουμε 15 λεπτά 
να το απορροφήσουν.
Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια και τον 
κιμά. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλι-
κά διαδοχικά με τη σειρά που αναφέ-
ρονται παραπάνω και ψήνουμε μέχρι 
να απορροφηθεί τελείως το ζουμί.
Πλένουμε τη γαλοπούλα, τη σκουπί-
ζουμε με χαρτί κουζίνας για να στε-
γνώσει, την αλατίζουμε και τη γε-
μίζουμε με τον κιμά που έχει ήδη 
κρυώσει. Κατόπιν τη ράβουμε. Θερ-
μαίνουμε τον φούρνο και βάζουμε 
τη γαλοπούλα να ψηθεί σκεπασμένη 
δύο έως δυόμιση ώρες στους 200 oC. 
Δοκιμάζουμε τη σάλτσα. Αν θέλου-
με, βάζουμε το κορν φλάουρ να δέ-
σει και συμπληρώνουμε με την κρέ-
μα γάλακτος.

Sotiris Evangelou
Σωτήρης Ευαγγέλου, 
Restaurant: Premiere 
InterContinental
Dish | Πιάτο: Suckling pig cutlets 
with baked apples and glace 
chestnuts | Kοτολέτες από γουρου-
νάκι γάλακτος με ψητά μήλα και κά-
στανα γκλασέ

Ingredients | Υλικά
700g suckling pig cutlets, 4 codling 
(cooking) apples, 500g chestnuts, 
120g olive oil, sprig of thyme, 1 
clove of garlic, finely chopped, 80g 
onion, finely chopped, 20g parsley, 

finely chopped, vinegar to taste, salt 
& pepper for seasoning, 40g real 
butter, bouquet garni (carrot, celery, 
onion bundled and tied), sugar to 
taste. | κοτολέτες από γουρουνάκι 
γάλακτος, 700 γραμμ., μήλα φιρίκια 
4 κομμάτια, κάστανα 500 γραμμ., 
ελαιόλαδο 120 γραμμ., λίγο θυμάρι, 
σκόρδο 1 σκελίδα ψιλοκομμένο, 
κρεμμύδι 80 γραμμ. ψιλοκομμένο, 
μαϊντανό 20 γραμμ. ψιλοκομμένο, 
λίγο ξύδι, αλάτι, πιπέρι για τη γεύση, 
βούτυρο φρέσκο 40 γραμμ., μπουκέ 
γαρνί (καρότο, σέλινο, κρεμμύδι 
πιασμένα σε ματσάκι), λίγη ζάχαρη

Directions | Εκτέλεση
Brown both sides of the cutlets on 
high heat, season with salt and bake 
at a medium oven, then keep warm.
Wash the apples and remove their 
cores. Brush them with butter, 
sprinkle with sugar and bake in a 
medium heat oven for about 15 
minutes. Peel the chestnuts and boil 
with a small amount of water at low 
heat. Add some sugar, salt, pepper 
and the bouquet garni. Boil until 
the chestnuts soften. Remove using 
a skimmer spoon and let the juice 
thicken. When this happens, add the 
chestnuts back in. Serve the cutlets 
garnished with the baked apples and 
glace chestnuts.
Θωρακίζουμε τις κοτολέτες σε δυ-
νατή φωτιά και από τις δύο πλευ-
ρές, τις αλατίζουμε και τις ψήνουμε 
σε μέτριο φούρνο. Τις κρατάμε ζέ-
στες στην άκρη. Πλένουμε τα φιρί-
κια και τα καθαρίζουμε στο κέντρο 
τους από τα κουκούτσια. Τα αλείφου-
με με το βούτυρο, τα πασπαλίζουμε 
με τη ζάχαρη και ψήνουμε σε μέτριο 
φούρνο για περίπου 15 λεπτά. Καθα-
ρίζουμε τα κάστανα και τα βράζουμε 
με λίγο νερό σε χαμηλή φωτιά. Προ-
σθέτουμε λίγη ζάχαρη, αλάτι, πιπέ-
ρι και το μπουκέ γαρνί. Τα αφήνουμε 
να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν 
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τα κάστανα. Με τρυπητή κουτάλα τα 
βγάζουμε από την κατσαρόλα και 
αφήνουμε τον ζωμό να γκλασάρει. 
Τέλος τα ξαναβάζουμε στη γκλασαρι-
σμένη σάλτσα. Σερβίρουμε τις κοτο-
λέτες σε πιάτα και γαρνίρουμε με τα 
ψητά φιρίκια και τα γκλασέ κάστανα.

Christoforos Peskias
Χριστόφορος Πέσκιας
Restaurant: Dakos
Dish | Πιάτο: Warm winter vegetable 
salad | Ζεστή σαλάτα με χειμωνιάτι-
κα λαχανικά

Ingredients | Υλικά
10 Jerusalem artichokes baked at 
220oC with a splash of olive oil, 
10 parsnips sliced and baked at 
220oC with a splash olive oil, 10 
small potatoes baked at 220oC 
with a splash of olive oil, 5 carrots 
cut in pieces and baked at 220oC 
with a splash of olive oil, 10 baked 
chestnuts, 15 baby tomatoes, halved 
and grilled with some oil for 2-
3 minutes, 15 Brussels sprouts 
blanched for about 7 minutes, olive 
oil, 1 crushed garlic clove, Gaea 
vinegar, finely chopped chives, some 
lady’s comb (a kind of herb), some 
tarragon, freshly ground salt and 
pepper. 
10 Jerusalem artichokes ψημένες 
στον φούρνο στους 220 oC με λίγο 
ελαιόλαδο, 10 parsnips κομμένα 
σε μερίδες και ψημένα στον φούρ-
νο στους 220 oC με λίγο ελαιόλα-
δο, 10 μικρές πατάτες ψημένες στον 
φούρνο στους 220 oC με λίγο ελαιό-
λαδο, 5 καρότα κομμένα σε κομμά-
τια και ψημένα στους 220 oC με λίγο 
ελαιόλαδο, 10 κάστανα ψημένα στον 
φούρνο, 15 μικρά ντοματάκια κομμέ-
να στη μέση και ψημένα στο grill με 
λίγο λάδι για 2-3 λεπτά, 15 λαχανά-
κια Βρυξελλών μπλανσαρισμένα για 
περίπου 7 λεπτά, ελαιόλαδο, 1 σκε-
λίδα σκόρδο λιωμένη, ξίδι Γαία, σι-
μποπυλέτ ψιλοκομμένο, λίγο μυρώνι, 
λίγο εστραγκόν, αλάτι, πιπέρι φρε-
σκοτριμμένο

Directions | Εκτέλεση
Prepare a vinaigrette with the oil, 
vinegar and garlic.
Mix all ingredients with the 
vinaigrette and chives.
Season with salt and pepper.
Serve the salad and sprinkle with 
lady’s comb and tarragon.
Φτιάχνουμε μια vinaigrette με το λάδι 
το ξίδι και το σκόρδο. Ανακατεύου-
με τα υλικά με τη vinaigrette και το 
σιμπουλέτ. Αλατοπιπερώνουμε. Σερ-
βίρουμε τη σαλάτα και βάζουμε από 
πάνω το μυρώνι και το εστραγκόν.

Lefteris Lazarou
Λευτέρης Λαζάρου
Restaurant: Varoulko | Βαρούλκο
Dish | Πιάτο: Wild boar with 
chestnuts and Mavrodaphne sauce | 
Αγριογούρουνο με κάστανα και σάλ-
τσα μαυροδάφνης

Ingredients | Υλικά
1 kilo cut wild boar, ½ cup 
Mavrodraphne (Greek red dessert 
wine, slightly fortified), ½ cup 
olive oil, 1 onion, finely chopped, 
1 kilo leeks, finely chopped, ½ kilo 
chestnuts, paprika, bay leaves, 
salt, sugar, black peppercorns, 1 
tablespoon flour. 1 κιλό αγριογού-
ρουνο κομμένο, ½ φλιτζάνι μαυ-
ροδάφνη, ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 
κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 κιλό πρά-
σα ψιλοκομμένα, ½ κιλό κάστανα, 
πάπρικα, δάφνη, αλάτι, ζάχαρη, πι-
πέρι μαύρο σε κόκκους, 1 κουταλιά 
της σούπας αλεύρι

Directions | Εκτέλεση
Score the chestnuts with a knife, 
slightly blanch them so that the skin 
opens and peel. Cut the wild boar 
in pieces and slightly saute in olive 
oil. Remove from the pot and in the 
same oil saute the leeks, remove and 
then leave to one side. In the same 
oil saute the onion, adding some 
paprika. Add the wild boar, the flour, 
stir and douse with Mavrodaphne. 
Add 2-4 bay leaves, peppercorns, 

a touch of sugar, 1 cup lukewarm 
water and simmer. When the wild 
boar is half boiled add the leeks, 
chestnuts and simmer for about 30 
minutes until the sauce thickens. 
Χαράζετε τα κάστανα, τα ζεματάτε 
ελαφρά ώστε να ανοίξει το κέλυφος 
και τα ξεφλουδίζετε. Κόβετε σε κομ-
μάτια το αγριογούρουνο και το σοτά-
ρετε ελαφρά στο λάδι. Το βγάζετε από 
την κατσαρόλα και σοτάρετε στο ίδιο 
λάδι τα πράσα, τα βγάζετε και αυτά 
και τα αφήνετε στην άκρη. Σοτάρε-
τε μέσα στο ίδιο λάδι το κρεμμύδι και 
του προσθέτετε λίγη πάπρικα. Ρίχνε-
τε μέσα το αγριογούρουνο, το αλεύ-
ρι, τα ανακατεύετε και σβήνετε με τη 
μαυροδάφνη. Προσθέτετε 2-4 φύλλα 
δάφνης, πιπέρι σε κόκκους, ελάχιστη 
ζάχαρη, 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό και 
σιγοβράζετε. Όταν το αγριογούρουνο 
μισοβράσει, προσθέτετε τα πράσα, τα 
κάστανα και σιγοβράζετε για 30 περί-
που λεπτά έως ότου δέσει η σάλτσα. 

Michalis Dounetas
Μιχάλης Ντουνέτας
Restaurant: Baraonda
Dish | Πιάτο: Baked partridge with 
red blueberries and bitter chocolate 
jus | Πέρδικα ψητή με κόκκινα μύρτι-
λα και ζωμό από πικρή σοκολάτα

Ingredients | Υλικά
2 x 250g partridges
For the sauce: onion, garlic, fresh 
thyme, rosemary, 500g beef stock, 
500g chicken stock, 100g olive oil, 

100ml Metaxa, Xeres wine vinegar 
(fortified wine vinegar), balsamic 
vinegar, aged Mavrodaphne (Greek 
red dessert wine, slightly fortified), 
100g red blueberries, 40g bitter 
chocolate, salt, pepper, 48 mange-tout 
pods, 24 fresh broad beans, butter. 
For the polenta: 50g polenta a 
l’anglaise, 150g milk, 1 egg, 
salt, pepper, nutmeg, 20g grated 
Gruyere, flour, butter.
2 πέρδικες από 250 γραμμ. η μία 
Για την σάλτσα: κρεμμύδι, σκόρδο, 
φρέσκο θυμάρι, δεντρολίβανο, 500 
γραμμ. ζωμός κρέατος, 500 γραμμ. 
ζωμός κοτόπουλου, 100 γραμμ. 
ελαιόλαδο, 100 γραμμ. Metaxa, ξίδι 
από κρασί ξερές, ξίδι από κρασί 
μπαλσάμικο, παλαιωμένη μαυροδάφ-
νη, 100 γραμμ. κόκκινα μύρτιλλα, 
40 γραμμ. πικρή σοκολάτα, αλάτι, 
πιπέρι, 48 σπυριά ψιλό αρακά, 24 
τεμ. φρέσκα κουκιά, βούτυρο Για 
την πολέντα: 50 γραμμ. πολέντα, 150 
γραμμ. γάλα, 1 αυγό, αλάτι, πιπέρι, 
μοσχοκάρυδο, 20 γραμμ. τριμμένη 
γραβιέρα, αλεύρι, βούτυρο

Directions | Εκτέλεση
Prepare the partridges. Fillet the legs 
and breasts, and prepare a sauce 
from the bones. Saute the bones at 
a high temperature without burning 
them. Add the onion, garlic, thyme 
and rosemary, saute and add the 
beef and chicken stock. Leave to 
simmer and put the sauce through a 
fine sieve. Separately boil the mange-
tout and broad beans. Prepare the 

polenta. Boil the milk in a pot and 
throw in the polenta, butter, salt and 
pepper. Stir continually and simmer 
at low heat. When it’s ready, add the 
egg and parmesan, and spread into 
a buttered cake tin or baking tray. 
Leave to cool down. Shape with a 
cutter of your choice. Dip in flour and 
saute in butter. Saute the partridge 
legs and breasts in olive oil, put the 
legs in the oven first for 4-5 minutes 
at a high heat and then the breasts. 
Remove the poultry from the oven. 
Dispose of any extra fat and douse 
with Metaxa and Xeres vinegar. 
Allow to evaporate. Add the balsamic 
vinegar and let that evaporate as 
well. Next, add the stock and the 
aged Mavrodaphne and let the sauce 
boil. Add the bitter chocolate and 
thicken with the butter. Adjust the 
seasoning. Saute the red blueberries 
in a bit of butter and let them cook 
in their juice. Saute the broad beans 
and the fresh mange-tout in butter as 
well as the mange-tout flower in thin 
strips (julienne).
Καθαρίζουμε τις πέρδικες. Φιλετά-
ρουμε τα μπούτια και τα στήθη και 
φτιάχνουμε μια σάλτσα από τα κόκα-
λα. Τσιγαρίζουμε τα κόκαλα ζωηρά 
χωρίς να τα κάψουμε. Προσθέτουμε 
το κρεμμύδι, το σκόρδο, το θυμάρι 
και το δεντρολίβανο, σοτάρουμε και 
προσθέτουμε τον βοδινό ζωμό και 
τον ζωμό κοτόπουλου. Αφήνουμε να 
σιγοβράσουν και περνάμε από ψιλό 
σιτάκι την σάλτσα. Βράζουμε ξεχω-
ριστά a l’ anglaise τον αρακά και τα 

κουκιά. Φτιάχνουμε επίσης την πολέ-
ντα. Βράζουμε σε κατσαρόλα το γάλα 
και ρίχνουμε βροχηδόν την πολέντα, 
το βούτυρο και το αλατοπίπερο. Ανα-
κατεύουμε συνεχώς και ψήνουμε 
σε χαμηλή φωτιά. Όταν είναι έτοιμη, 
προσθέτουμε το αυγό, την παρμεζά-
να και την απλώνουμε σε βουτυρω-
μένη φόρμα ή ταψί. Την αφήνουμε 
να κρυώσει. Την κόβουμε με κουπ-
πατ της αρέσκειας μας. Αλευρώνου-
με και τη σοτάρουμε με βούτυρο. 
Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο τα στήθη 
και τα πόδια της πέρδικας, βάζου-
με πρώτα τα πόδια σε δυνατό φούρ-
νο για 4-5 λεπτά και μετά τα στή-
θη. Βγάζουμε τα πουλερικά από τον 
φούρνο. Πετάμε τα περιττά λίπη και 
σβήνουμε με Metaxa και ξίδι ξερές. 
Αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτου-
με το μπαλσάμικο και το αφήνουμε 
και αυτό να εξατμιστεί. Στη συνέχεια 
προσθέτουμε τον ζωμό και την παλαι-
ωμένη μαυροδάφνη και αφήνουμε 
τη σάλτσα να βράσει. Προσθέτουμε 
την πικρή σοκολάτα και δένουμε με 
το βούτυρο. Διορθώνουμε στα καρυ-
κεύματα. Σοτάρουμε σε λίγο βούτυρο 
τα κόκκινα μύρτιλλα και αφήνουμε 
να ψηθούν στον ζωμό τους ξεχωρι-
στά. Σοτάρουμε σε βούτυρο τα κου-
κιά και τον φρέσκο αρακά, καθώς 
και τον ανθό του αρακά κομμένο σε 
πολύ λεπτά ζουλιέν. 

Presentation | Παρουσίαση
Place the polenta in the centre of 
the plate. Top with the julienne 
mange-tout flower. Place the sliced 

partridge breast on top. Surround 
it with the sauce and sauteed red 
blueberries. Top with the sauteed 
mange-tout and broad beans. Βά-
ζουμε στο κέντρο του πιάτου την πο-
λέντα. Από πάνω τον ανθό του αρα-
κά ζουλιέν. Από πάνω το στήθος της 
πέρδικας κομμένο σε φέτες. Γύρω 
γύρω βάζουμε ξεχωριστά τη σάλτσα 
και τα σοταρισμένα κόκκινα μύρτιλ-
λα. Συμπληρώνουμε με τον σοταρι-
σμένο αρακά και τα κουκιά.

Arnaud Bignon
Αρνό Μπινιόν
Restaurant: Spondi | Σπονδή 
Dish | Συνταγή: La saint jacques rotie 
au tandoori, choux lie au beurre de 
gingembre/citron confit | Coquille 
saint jaques ψητή με tandoori, και 
λάχανα με βούτυρο από τζίντζερ/ 
κονφί λεμονιού

Directions | Εκτέλεση
Cabbage: Tear off the leaves and 
keep the greenest ones. Blanch 
them for two minutes in salted 
water, leave them to cool down and 
drain them on absorbent paper. 
Using a rectangular tin as a guide, 
place four and a half leaves (without 
the stems), one on top of the 
other, and cut them in one or two 
rectangular pieces depending on 
their size. Store them in the fridge. 
The saint jacques: Open the saint 
jacques (scallops), wash them and 
place them on absorbent paper.
Light lemon/ginger sauce: Simmer 
one litre of chicken stock until it 
reduces to three quarters of the 
original volume. Add the peel of one 
lemon and 25g ginger, 100g cream, 
50g butter and leave the mixture to 
stand (off the hob) for half an hour. 
Sieve it and add the juice of one 
lemon, soy lecithin, salt and pepper. 
Melt and then whisk some butter 
(beurre monte) at medium heat 
with some of the stock, ginger and 
finely chopped lemon confit. Place 
the cabbage in the mixture and 

cook for two minutes to absorb the 
juices. Pan-fry the saint jacques with 
tandoori oil on one side, add salt 
and pepper and grill (a la plancha).
Λάχανα: Κόβουμε τα φύλλα και επι-
λέγουμε τα πιο πράσινα. Τα ζεματί-
ζουμε δυο λεπτά σε αλατισμένο νερό, 
τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα 
στραγγίζουμε πάνω σε απορροφητι-
κό χαρτί. Με τη βοήθεια μιας ορθο-
γώνιας φόρμας, τοποθετούμε 4μιση 
φύλλα χωρίς το κοτσάνι το ένα πάνω 
στο άλλο και κόβουμε ένα ή δύο ορ-
θογώνια ανάλογα με το μέγεθος των 
φύλλων. Τα φυλάσσουμε στο ψυγείο.
Τα saint jacques: Ανοίγουμε τα saint 
jacques, τα πλένουμε και τα τοποθε-
τούμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί.
Ανάλαφρη κρέμα λεμόνι/τζίντζερ: Σι-
γοβράζουμε 1 λίτρο ζωμό κοτόπου-
λου, μέχρι να μειωθεί στα 3/4 του. 
Προσθέτουμε τη φλούδα ενός λε-
μονιού και 25 γραμμ. τζίντζερ, 100 
γραμμ. κρέμα, 50 γραμμ. βούτυρο, 
και αφήνουμε το μείγμα εκτός φω-
τιάς για μισή ώρα. Το φιλτράρουμε 
και προσθέτουμε τον χυμό ενός λεμο-
νιού, λεκιθίνη σόγιας, αλάτι και πιπέ-
ρι. Λιώνουμε λίγο βούτυρο και το χτυ-
πάμε (beurre monte) σε ζεστή φωτιά 
με λίγο ζωμό, το τζίντζερ και το κον-
φί λεμονιού κομμένα σε πολύ μικρά 
κομματάκια. Βουτάμε το λάχανο στο 
μείγμα και το ψήνουμε 2 λεπτά για να 
ποτίσει. Πανάρουμε τα saint jacques 
με το tandoori από τη μια πλευρά, 
προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και τα 
ψήνουμε στο γκριλ (a la plancha).

Presentation | Παρουσίαση 
Place the cabbage topped with three 
saint jacques in the middle of an 
almond-shaped plate. Draw four lines 
of tandoori oil around the cabbage 
and add two spoonfuls of the light 
sauce in-between the saint jacques.
Στη μέση ενός πιάτου σε σχήμα μα-
τιού, τοποθετούμε το λάχανο, και από 
πάνω τρία saint jacques. Ζωγραφί-
ζουμε τέσσερεις γραμμές με λάδι 
από tandoori γύρω από το λάχανο και 
προσθέτουμε 2 κουταλιές ανάλαφρης 
κρέμας ανάμεσα στα saint jacques.

S
TO

CK
FO

O
D

/V
IS

U
A

LP
H

O
TO

S
.C

O
M

Varoulko | Βαρούλκο

Baraonda

Spondi | Σπονδή

Dakos



96  97

Τ
his year’s theatre season, in the 
historic landmark building on Aghiou 
Constantinou Street, home to the 
National Theatre of Greece’s central 
and new stages, is eagerly awaited for 

two reasons: first, because of the imminent reopening 
of the renovated national theatre building and second, 
because it’s the second—and hence more established—
theatre season under the direction of the theatre’s 
artistic director, Yiannis Houvardas.
The building, currently under renovation, was designed 
towards the end of the 19th century by architect Ernst 
Ziller. King George I commissioned the work to form 
the country’s first state theatre, thanks to a donation 
by Efstratios Rallis, an expatriate from Britain. It 
was inaugurated in 1901 and operated until 1908. It 
then remained closed for 24 years (since politicians 
didn’t like the theatre institution in the least, and had 
repeatedly tried to dissuade George I from the project) 
and reopened in 1932. It has operated as the national 
theatre ever since.
Yiannis Houvardas’ designation as artistic director 
in 2007 was a milestone for the theatre. This was not 
only because he took over from Nikos Kourkoulos, 
who was a leading personality in the Greek theatre 
and cinema scene, but also because of his illustrious 
personal achievements. Yiannis Houvardas is a graduate 
of Athens College and of London’s Royal Academy 
of Dramatic Art, having also studied drama and 
directing at the Württemberg State Theatre (1980). He 
started as an actor at Charles Marowitz’ Open Space 
Theatre in London, the Karolos Koun Art Theatre 
and the Theatrical Union (1997-1980), which he co-
founded and for which he also directed productions. 
From 1977 to 1980, he collaborated with the national 
and state theatres of Greece and other countries as 
a freelance director and staged more than 30 plays 
in theatres such as the National Theatre of Greece, 
the National Theatre of Northern Greece, the Royal 
Dramatic Theatre of Sweden, the National Theatre 
of Norway, the Trondheim State Theatre in Norway, 
the Stockholm Municipal Theatre, the Wiesbaden 
National Theatre, the Helsinki Lilla Theatre, the 
Stuttgart Theatre, among others. In 1991, he founded 
the Theatre of the South—a cultural organisation 
dedicated to creative work and international theatre 
collaboration. Over the past six years, he has directed 
abroad, mainly operas (Gothenburg Opera, Copenhagen 
Opera, Royal Dramatic Theatre of Sweden, National 
Theatre of Norway etc.).
Tell us about the national theatre. What is your vision 
for this institution? 
My vision is of a national theatre operating from its 
historic seat (the re-inauguration of the renovated 
Ziller building is expected in January), targeting 
theatre lovers of all social classes, views and ages, of a 
theatre that is dynamic and contemporary, that bridges 
the gap between classical and modern, national and 

Η
φετινή θεατρική σεζόν στο ιστορικό 
κτίριο-τοπόσηµο της Αγίου Κωνστα-
ντίνου, όπου στεγάζονται η Κεντρι-
κή και η Νέα Σκηνή του Εθνικού Θε-

άτρου, αναµένεται µε ξεχωριστό ενδιαφέρον, για 
δύο λόγους: αφ’ενός, επειδή πρόκειται να παρα-
δοθεί ανακαινισµένο το κτίριο του Εθνικού και, 
αφ’ετέρου, γιατί είναι η δεύτερη -και συνεπώς 
πιο ώριµη- θεατρική σεζόν, υπό την µπαγκέτα 
του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή  του θεάτρου, 
Γιάννη Χουβαρδά.  
Το υπό ανακαίνιση κτίριο σχεδίασε ο αρχιτέκτο-
νας Ερνέστος Τσίλλερ, στα τέλη του 19ου αιώνα 
για λογαριασµό του βασιλιά Γεωργίου Α΄, ο οποίος 
επιθυµούσε να συστήσει το πρώτο κρατικό θέατρο 
της χώρας, το Βασιλικό Θέατρο, χάρη σε µια δω-
ρεά από τον εξ Αγγλίας οµογενή, Ευστράτιο Ράλ-
λη. Εγκαινιάστηκε το 1901 και λειτούργησε µέχρι 
το 1908. Θα παραµείνει ανενεργό για 24 ολόκλη-
ρα χρόνια (αφού οι πολιτικοί της εποχής ουδόλως 
συµπαθούσαν τον θεσµό αυτόν και είχαν µάλιστα 
επανειληµµένα προσπαθήσει να αποτρέψουν τον 
Γεώργιο Α΄ από αυτό το εγχείρηµα) και θα επανα-
λειτουργήσει από το 1932 ως Εθνικό Θέατρο. Η 
ανάληψη των καθηκόντων  καλλιτεχνικού διευθυ-
ντή από τον Γιάννη Χουβαρδά, το 2007,  υπήρξε 
ηµεροµηνία-σταθµός όχι µόνο γιατί ο νέος διευ-
θυντής του Εθνικού έπαιρνε τη σκυτάλη από µια 
ιδιαίτερα σηµαίνουσα φυσιογνωµία του ελληνικού 
θεάτρου και κινηµατογράφου, τον Νίκο Κούρκου-
λο, αλλά και εξαιτίας της ιδιαίτερης προσωπικής 
του πορείας: ο 58άχρονος Γιάννης Χουβαρδάς εί-
ναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και της Βα-
σιλικής Ακαδηµίας Δραµατικών Τεχνών του Λον-
δίνου. Έχει σπουδάσει επίσης δραµατολογία και 
σκηνοθεσία στο Κρατικό Θέατρο της Βυρτεµβέρ-
γης (1980). Ξεκίνησε ως ηθοποιός στα The Open 
Space Theatre, Charles Marowitz, Λονδίνο, στο Θέ-
ατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και στη Θεατρική Συ-
ντεχνία (1997-1980) της οποίας υπήρξε παράλλη-
λα συνιδρυτής και σκηνοθέτης. Από το 1977 µέχρι 
το 1990 συνεργάζεται µε εθνικά και κρατικά θέα-
τρα της Ελλάδας και του εξωτερικού ως ελεύθε-
ρος σκηνοθέτης. Συγκεκριµένα, έχει ανεβάσει πά-
νω από 30 έργα σε θέατρα, όπως το Εθνικό Θέατρο 
της Ελλάδος, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
το Βασιλικό Δραµατικό Θέατρο της Σουηδίας, το 
Εθνικό Θέατρο της Νορβηγίας, το Νορβηγικό Θέ-
ατρο του Όσλο, το Κρατικό Θέατρο του Τρόντχαϊµ 
Νορβηγίας, το Δηµοτικό Θέατρο της Στοκχόλµης, 
το Κρατικό Θέατρο του Βιζµπάντεν, το Λίλλα Τεά-
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Yannis Houvardas

The Director’s Act
The Artistic Director of the National Theatre of Greece opens the curtains of its 
renovated building and this year’s repertoire. | Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Εθνικού Θεάτρου σηκώνει την αυλαία του ανακαινισµένου κτιρίου του Εθνικού 
και του ρεπερτορίου της φετινής σεζόν.

“Failure, challenge, conceit are all part of the 
game of progress as is maturity, passion and 
the discovery of new ways”

NATIONAL THEATRE OF GREECE | EΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

The hall for dance rehearsals is almost ready 
Η αίθουσα για τις πρόβες χορού είναι σχεδόν έτοιμη
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international, and entertainment with education. We 
are in the second year of the new artistic directorship, 
and you can already see the national theatre’s new 
profile. In the 2007-2008 season, we presented a world 
theatre panorama, a barrage of impressions, trends 
and plans. This year, we focus on madness—especially 
creative madness—and we present a diverse repertoire 
featuring Shakespeare, Goethe, Wedekind, Ostrovsky, 
Koltès, Claudel, Horvath and other international and 
Greek contemporary authors.
What are this season’s highlights? 
This year’s programme is structured around six stages, 
each having a distinct character. At Kotopouli Theatre, 
we stage classical plays in quality productions for a wider 
audience; at the Contemporary Theatre of Athens, we 
present the latest crop of Greek works; at the Paxinou 
Theatre, we have various plays for children; whilst 
at the Ziller Building, the central stage is dedicated 
to internationally renowned contemporary classics 
and the new stage hosts major modern-day European 
productions. At the national theatre, every production 
has its own dynamics leading to a unique artistic result. 
If I had to “single out” some of the central new stage 
productions, I would say that the staging of French 
poet Paul Claudel’s classic “The Break of Noon” is 
of particular interest and will be the inaugural play 
on the renovated central stage. It’s a play that will be 
directed by internationally acclaimed Swiss director 
Jossi Wieler, who will rework the directorial version 
that he’s already presented to other European audiences 
with astounding success with four Greek leading actors. 
I am also eagerly awaiting the result of a bold project 
attempted on the new stage, which is a production of 
Faustus, the masterpiece of Renaissance spirit directed 
by seven new and particularly talented artists, who 
will approach it via differing aesthetic styles aiming 
at a common, integral outcome. Finally, I can’t help 
but mention the much anticipated new project by 
Constantinos Rigos that will go on the central stage—a 
composite show featuring music, dance and narrative 
based on the story of the Titanic. 
At what stage is the renovation of the historical 
building on Aghiou Constantinou Street? 
The radical renovation of the Ziller Building—which 
on behalf of the national theatre is being overseen 
by a team headed by architect Mr V. Rigas—was an 
imperative requirement. The building, in its new 
renovated form will be the “live” space linking tradition 
with contemporary needs on the part of artists and 
audiences alike. The project comprises the comprehensive 
renovation and extension of the central stage, featuring 
state-of-the-art equipment, the restoration of all other 
spaces (eg, the revealing of frescoes, reinstatement of 
the dance hall in its original form), as well as the total 
reconstruction of the new stage. The project will be 
completed by the end of 2008.
How do you achieve the precarious balance between 
what is widely deemed acceptable and pushing the 
repertoire boundaries?
A national theatre or a major national festival ought to 
give new or older artists, who never or rarely had this 

chance in the past, a platform for expression. Within 
this framework, risks are taken, which sometimes 
pay off and sometimes don’t. The benefit though is 
always the interaction achieved with the audience, 
the press, the critics and generally, the cultural reality 
of a country. Failure, challenge, conceit are all part of 
the game of progress as is maturity, passion and the 
discovery of new ways.
How can non-Greek speakers participate in the 
national theatre experience? 
Non-Greek speaking theatre lovers can choose amongst 
well-known plays of the international drama repertoire 
and get information about their contents. They can 
then follow the production, concentrating on the 
concept, direction, actors, music etc.   
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τερν του Ελσίνκι, το Θέατρο Τριµπύνε της Στουτ-
γάρδης κ.ά. Το 1991 ιδρύει το Θέατρο του Νότου, 
έναν πολιτιστικό οργανισµό αφιερωµένο στην ανα-
νεωτική δουλειά και στη διεθνή συνεργασία στον 
τοµέα του θεάτρου, ενώ τα τελευταία έξι χρόνια, 
σκηνοθετεί και πάλι στο εξωτερικό, ιδίως όπερες. 
(Όπερα του Γκέτεµποργκ, Όπερα της Κοπεγχάγης, 
το Βασιλικό Δραµατικό Θέατρο της Σουηδίας, το 
Εθνικό Θέατρο της Νορβηγίας κ.ά.)  
Κύριε Χουβαρδά, ποιο είναι το όραµά σας για το 
Εθνικό Θέατρο; 
Oραµατίζοµαι ένα Εθνικό Θέατρο που λειτουργεί 
στην ιστορική του έδρα (αναµενόµενα εγκαίνια 
του νέου και του ανακαινισµένου κτιρίου Τσίλλερ 
τον Ιανουάριο), που απευθύνεται στους θεατρόφι-
λους κάθε κοινωνικής τάξης, αντίληψης και ηλικί-
ας, δυναµικό και σύγχρονο, που γεφυρώνει το κλα-
σικό µε το µοντέρνο, το εθνικό µε το διεθνές και 
την ψυχαγωγία µε την εκπαίδευση. Βρισκόµαστε 
στον δεύτερο χρόνο της νέας καλλιτεχνικής διεύ-
θυνσης και ήδη διαφαίνεται η καινούργια φυσιο-
γνωµία του Εθνικού Θεάτρου.  Την περίοδο 2007-
2008 παρουσιάσαµε ένα πανόραµα του παγκόσµι-
ου θεάτρου, έναν καταιγισµό από εντυπώσεις, τά-
σεις και σχέδια.  Φέτος, µε θεµατικό άξονα την τρέ-
λα -και ιδιαίτερα τη δηµιουργική τρέλα-, παρου-
σιάζουµε ένα πλούσιο ρεπερτόριο από Σαίξπηρ, 
Γκαίτε, Βέντεκιντ, Οστρόφσκι, Κολτές, Κλωντέλ, 
Χόρβατ και πολλούς ξένους και Ελληνες σύγχρο-
νους συγγραφείς. 
Το φετινό πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 6 σκηνές, 
οι οποίες έχουν η καθεµιά τον χαρακτήρα της: στο 
«Κοτοπούλη» παρουσιάζονται κλασικά έργα σε πα-
ραστάσεις ποιότητας για το ευρύ κοινό, στις δύο 
σκηνές του Σύγχρονου Θεάτρου Αθήνας η τελευ-
ταία εσοδεία του ελληνικού έργου, στο «Παξινού» 
διάφορες θεατρικές προτάσεις για το παιδί, και στο 
κτίριο Τσίλλερ, η µεν Κεντρική Σκηνή είναι αφιε-
ρωµένη σε παγκόσµιας αναγνώρισης σύγχρονους 
κλασικούς, η δε Νέα, αντιστοίχως, σε νεότερους 
σηµαντικούς Ευρωπαίους.
Ποια είναι τα highlights του φετινού ρεπερτορί-
ου στην Κεντρική και τη Νέα Σκηνή;
Για το Εθνικό Θέατρο, κάθε παραγωγή έχει τη δική 
της δυναµική και οδηγεί σε ένα µοναδικό καλλι-
τεχνικό αποτέλεσµα. Αν έπρεπε όµως να ξεχωρί-
σω κάποιες από τις παραστάσεις της Κεντρικής ή 
της Νέας Σκηνής, θα έλεγα ότι ειδικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το ανέβασµα του έργου Ο κλήρος του 
µεσηµεριού, ενός κλασικού έργου του Γάλλου ποιη-
τή Πωλ Κλωντέλ, µε το οποίο εγκαινιάζεται η ανα-
κατασκευασµένη Κεντρική Σκηνή. Πρόκειται για 
µια παράσταση που θα σκηνοθετήσει ο διεθνούς 
φήµης Ελβετός σκηνοθέτης Γιόσι Βίλερ, ο οποίος 

θα δουλέψει εκ νέου, µε τέσσερις Έλληνες πρωτα-
γωνιστές, πάνω στη σκηνοθετική εκδοχή που έχει 
ήδη παρουσιάσει στο ευρωπαϊκό κοινό µε εξαιρε-
τική επιτυχία. Περιµένω επίσης το αποτέλεσµα 
ενός τολµηρού εγχειρήµατος που επιχειρούµε στη 
Νέα Σκηνή και είναι η παράσταση του Φάουστ, του 
αριστουργήµατος του αναγεννησιακού πνεύµατος, 
σκηνοθετηµένη από επτά νέους και ιδιαίτερα τα-
λαντούχους καλλιτέχνες, που έχουν µοιράσει το 
κείµενο και θα το προσεγγίσουν µέσα από διαφο-
ρετικές αισθητικές αλλά µε στόχο µια κοινή, ενι-
αία παράσταση. Τέλος, δεν µπορώ να µην αναφέρω 
την πολυαναµενόµενη νέα δουλειά του Κωνστα-
ντίνου Ρήγου, που θα παρουσιαστεί επίσης στην 
Κεντρική Σκηνή, και η οποία θα είναι ένα σύνθετο 
θέαµα, µε µουσική, χορό και κείµενο, που θα βασί-
ζεται στην ιστορία του «ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ». 
Εχετε επίσης αναλάβει την ολοκλήρωση της 
ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου της Αγίου 
Κωνσταντίνου. Τι συµπεριλαµβάνει η ανακαί-
νιση αυτή;
Η εκ βάθρων ανανέωση του ιστορικού κτιρίου Τσίλ-
λερ ήταν βασικό αίτηµα της εποχής.  Το κτίριο µε τη 
νέα του ανακαινισµένη µορφή θα είναι ο ζωντανός 
χώρος που συνδέει την παράδοση µε τις σύγχρονες, 
τις νέες ανάγκες καλλιτεχνών και κοινού.
Το έργο περιλαµβάνει την πλήρη ανακαίνιση και 
επέκταση της Κεντρικής Σκηνής µε τα τελειότε-
ρα συστήµατα της τελευταίας τεχνολογίας, την 
αναπαλαίωση όλων των λοιπών χώρων (π.χ. απο-
κάλυψη τοιχογραφιών, αποκάλυψη της αίθουσας 
χορού στην πρωτογενή της µορφή), καθώς και την 
εκ νέου κατασκευή της Νέας Σκηνής, µε δυνατό-
τητα πολλαπλών επιλογών στη χωροθέτηση θεα-
τών στην κάθε σκηνή.
Η οµάδα που το επιβλέπει εκ µέρους του Εθνι-
κού Θεάτρου είναι υπό τον µηχανικό αρχιτέκτο-
να Βαγγέλη Ρήγα. 
Πώς αντιµετωπίζετε τη λεπτή ισορροπία ανάµε-
σα στο κοινώς αποδεκτό και τις υπερβάσεις του 
ως διευθυντής ενός Εθνικού Θεάτρου;
Ένα Εθνικό Θέατρο ή ένα µεγάλο κρατικό Φε-
στιβάλ οφείλουν να δίνουν βήµα σε νέους καλ-
λιτέχνες ή και σε παλαιότερους που είτε δεν εί-
χαν ποτέ είτε σπάνια τους δόθηκε ανάλογη ευ-
καιρία.  Στο πλαίσιο αυτό, αναλαµβάνονται ρίσκα 
που άλλοτε βγαίνουν και άλλοτε όχι, το κέρδος 
όµως είναι πάντα η ζύµωση που προκαλείται µε 
το κοινό, τον Τύπο, τους κριτικούς και γενικότε-
ρα µε την πολιτιστική πραγµατικότητα µιας χώ-
ρας. Μέσα στο παιχνίδι της προόδου είναι και η 
αποτυχία, η πρόκληση, η έπαρση, αλλά ταυτό-
χρονα και η ωρίµανση, το πάθος, η ανακάλυψη 
νέων δρόµων.   

«Μέσα στο παιχνίδι της προόδου είναι και η 
αποτυχία, η πρόκληση, αλλά και η ωρίµανση, 
το πάθος, η ανακάλυψη νέων δρόµων»

Organised tours will be held once the renovated 
central building’s main and auxiliary spaces are 
fully operational. Works in progress on the central 
stage interior. View of the theatre’s corridor. The 
theatre’s new stage just before completion | Υπάρχει 
πρόβλεψη για οργανωμένες ξεναγήσεις του κοινού στο 
ανακαινισμένο Εθνικό Θέατρο μόλις ανοίξουν πάλι όλες 
οι σκηνές του. Οι εργασίες συνεχίζονται εντατικά στην 
κεντρική σκηνή. Λεπτομέρεια από τον διάδρομο. Η 
Νέα Σκηνή λίγο πριν την ολοκλήρωση των εργασιών

NATIONAL THEATRE OF GREECE | EΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

TAKIS KARRIS
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Α
σπρόµαυρες εικόνες της Ελλάδας του ’50, όπως τις κατέγραψε µέσα από τον Rolleiflex φακό του 
ο ταλαντούχος φιλέλληνας φωτογράφος Robert McCabe, εκτίθενται µέχρι τις 19 Δεκεµβρίου στην 
SitDown γκαλερί του Παρισιού, στο πλαίσιο του Μήνα Φωτογραφίας της γαλλικής πρωτεύουσας. 
Ειδικά για την έκθεση, κυκλοφόρησε µια κοµψή coffee-table έκδοση µε τίτλο Ελλάδα: τα χρόνια 

της αθωότητας (Editions Filigranes). Με αυτή την αφορµή µίλησε στο 2board για την Ελλάδα:
«Πρώτη φορά ήρθα στην Ελλάδα το 1954. Η επίσκεψη ήταν προγραµµατισµένο να διαρκέσει περίπου 
10 ηµέρες. Όµως και εγώ και ο αδελφός µου µαγευτήκαµε τόσο από τη χώρα και τους ανθρώπους, που 
ακυρώσαµε τους υπόλοιπους προορισµούς και απλώς µείναµε στην Ελλάδα. Από την πρώτη µου µέρα 
στην Αθήνα ένιωσα σαν στο σπίτι µου. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, στην πρώτη µας επίσκεψη στη Σαντορίνη 
την ίδια χρονιά, εγώ και ο αδελφός µου ήµασταν οι µόνοι επισκέπτες». 
O Robert McCane και η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του τελικά επέλεξαν ένα νεοκλασικό στην Πλάκα κάτω 
από την Ακρόπολη για µόνιµη κατοικία τους, ενώ η φωτογραφία έγινε hobby, παρά την έξοχη πορεία του 
στον χώρο, αφού ο McCabe το 1958 εργάστηκε για τη Lehman Brothers ως οικονοµολόγος. Δεν ξέχασε ποτέ 
όµως το πάθος του για τη φωτογραφία. Καρπός ενός ταξιδιού του στην Αβάνα της Κούβας, το 1998, ήταν 
ένα album έγχρωµων φωτογραφιών, µε τίτλο Σαββατοκύριακο στην Αβάνα: Ένας Αµερικανός φωτογράφος στην 
Απαγορευµένη Πόλη, που κυκλοφόρησε το 2007 από τις εκδόσεις Πατάκη και Abbeville Press.   
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B
lack and white images of Greece in the ‘50s, as seen through the Rolleiflex lens of highly talented Philhel-
lene photographer, Robert McCabe, are currently exhibited through December 19 at the Sit Down Gallery 
as part of the Month of Photography in the French capital. Published for the occasion is an elegant limited 
edition, coffee table publication titled, “Grèce: les années d’innocence” by Editions Filigranes. On this oc-

casion, he speaks to 2board about his relationship with Greece.
“I first came to Greece in 1954. Both my brother and I were completely enchanted with Greece and its people. We can-
celled the remainder of our trip and just stayed in Greece. From my first day in Athens I felt at home. Believe it or not, 
on our first visit to Santorini in the same year, my brother and I were the only visitors on the island!”  
Robert McCabe and his Greek-born wife eventually moved to a neoclassical house in the neighbourhood of 
Plaka, under the Acropolis. However, photography was to remain a hobby, despite a brilliant early career in the 
field, since McCabe was to become a financier for Lehman Brothers in 1958. Despite his other career, he never 
gave up on his passion for capturing the essence of the countries he loved through his lens. A trip to Havana, 
Cuba in 1998 resulted in a book of colour photographs, “Weekend in Havana: An American Photographer in 
the Forbidden City”, published in 2007 by Patakis and Abbeville Press. He is currently working with an Ameri-
can professor on a book about a Greek archaeological site and is also reviewing for publication the colour pho-
tographs he took in Greece for National Geographic in 1957.  

SAVE THE DATE 

Robert McCabe
Focusing on Greece

«Όταν ήρθαµε για 
πρώτη φορά στη  
Σαντορίνη, το 1954, 
εγώ και ο αδελφός 
µου ήµασταν οι µόνοι 
επισκέπτες»

TAKIS KARIS

Robert McCabe first showed his black and 
white photos in 1954 and 1955 at Princeton’s 
Firestone Library, and in 1979 at the Olympic 
Gallery (in the Olympic Tower) in New York, 
under the auspices of Spyros Skouras. Since 
then the images have been displayed at 
various venues around the world, including 
the Queen Sofia Institute in New York.

Ο Robert McCabe παρουσίασε για πρώτη φορά 
τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του το 1954 και 
το 1955 στo Princeton και αργότερα, το 1979, 
στην γκαλερί του ολυμπιακού πύργου της Ν. 
Υόρκης, υπό την αιγίδα του Σπύρου Σκούρα. 
Έκτοτε, οι εικόνες του εκτίθενται σε διάφορες 
γκαλερί και εκθέσεις ανά τον κόσμο, μεταξύ 
των οποίων και το Ινστιτούτο της Βασιλίσσης 
Σοφίας στη Νέα Υόρκη.

The New York photographer 
exhibits in Paris his collection 
of black and white photos from 
Greece in the ‘50s. 
Ο Νεοϋορκέζος φωτογράφος 
εκθέτει στο Παρίσι τη συλλογή 
φωτογραφιών του από την 
Ελλάδα του ’50.

Sit Down Gallery , 4 rue Sainte Anastase, Paris, France 
+33 (0)14 2780807  sit.down@wanadoo.fr

From left clockwise: Sailors on the bridge of the 
Hellenic Star, 1955. Statues of the Caryatids at 
Erechtheion Temple on the Acropolis. Athens, 
1955. Robert McCabe en route to the South 
Pole, Antarctica, in the late ’50s. | Από αριστερά 
δεξιόστροφα: Ναύτες στη γέφυρα του «HELLENIC 
STAR» λίγο πριν σαλπάρει, το 1955. Οι Καρυάτιδες 
του ναού του Ερεχθείου πάνω στην Ακρόπολη. 
Αθήνα, 1955. Ο Robert McCabe καθ’ οδόν προς τον 
Νότιο Πόλο, τη δεκαετία του ’50. 
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FUTURE AIRPORTS | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

VIVI VOURTSA

Α new gate for the increased 
number of travellers 

in Abu Dhabi is now on its way | 
Μια νέα πύλη ετοιµάζεται 

για τους αυξανόµενους 
ταξιδιώτες στο Abu Dhabi.

A major new passenger terminal, along with a second parallel 4,100-metre runway 
offering landing space to 47 airplanes, will provide a  top-quality homebase for 
the UAE’s national carrier, Etihad Airways. The project, expected to cost USD 
6.8 billion, will take place north of the existing airport. The architect behind the 
terminal’s plan, Kohn Pederson Fox, has designed it in an “X” shape and has 
also created a column-free zone to allow future space planning needs. Upon 
completion in 2012, the Midfield Terminal will initially be capable of handling 
more than 20 million passengers yearly, and later up to 50 million.
Ένα νέο µεγαλύτερο terminal, δεύτερο αεροδιάδροµο µήκους 4.100 µέτρων 
για την προσγείωση 47 αεροπλάνων, και νέο πύργο ελέγχου ύψους 110 µέτρων 
προβλέπουν τα σχέδια του διάσηµου αρχιτέκτονα Kohn Pederson Fox. Η κα-
τασκευή του Midfield Terminal στο βόρειο τµήµα του αεροδροµίου, που έχει 
ήδη ξεκινήσει, αναµένεται να κοστίσει € 5,5 δισ., και να αποτελέσει µια υψη-
λής ποιότητας στέγη για τον διεθνή αεροµεταφορέα των Εµιράτων, την Etihad 
Airways. Το έργο που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το 2012 θα εξυπηρε-
τεί περισσότερους από 20 εκατοµµύρια επιβάτες τον χρόνο, µε την προοπτική 
ο αριθµός αυτός να φτάσει τα 50 εκατοµµύρια. 

ABU DHABI 
INTERNATIONAL AIRPORT 

STATUS e.t.c.indd   1 12/12/2008   2:47:09 µµ
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A Queen takes off
Μια βασίλισσα στους αιθέρες 
 
With four ultra-modern jet aircrafts holding 49 seats each, Athens Airways offers you the sensation of flying 
in your own private plane. This new airline company uses the same thing for her fleet that you would choose 
for yourself: Only the best! With Rolls Royce engines, and low levels of noise and pollution, the company 
guarantees top service and security. On this airline, it’s well known that the trip doesn’t begin with the takeoff, 
but instead from the moment you arrive at the airport. This is why they offer complete services before and 
after the flight. Itineraries, with the Elefterios Venizelos Airport as a base, will start at the beginning of 2009, 
and will be the best alternative solution for your most important destinations in Greece, as well as many 
international destinations. The time has come for you to travel the way you want.

Με τέσσερα υπερσύγχρονα αεροσκάφη τύπου τζετ 49 θέσεων, η Athens Airways σας προσφέρει την αίσθηση 
ότι πετάτε µε το ιδιωτικό σας αεροπλάνο. Η νέα αεροπορική εταιρεία χρησιµοποίησε για τον στόλο της αυτό που 
θα διαλέγατε κι εσείς: το καλύτερο. Με µηχανές Rolls Royce, χαµηλά επίπεδα θορύβου και ρύπων, εξασφαλίζει 
την κορωνίδα της εξυπηρέτησης και της ασφάλειας. Οι άνθρωποί της γνωρίζουν καλά ότι το ταξίδι δεν ξεκινάει 
µε την απογείωση του αεροπλάνου, αλλά µε την άφιξή σας στο αεροδρόµιο, γι’ αυτό θα σας προσφέρουν 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες πριν και µετά την πτήση. Τα δροµολόγια, µε βάση το αεροδρόµιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», ξεκινούν στις αρχές του 2009 και είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση για τη µεταφορά σας σε 
βασικούς προορισµούς στην Ελλάδα, αλλά και σύντοµα σε πολλούς προορισµούς εξωτερικού. Ήρθε η ώρα να 
ταξιδέψετε όπως ακριβώς θέλετε.

By including Rolls Royce 
engines in her fleet, Athens 

Airways takes the flying 
experience one step beyond 

by combining service, high 
aesthetics and security.
Με µηχανές Rolls Royce  
στον στόλο της, η Athens 
Airways απογειώνει την 

εµπειρία της πτήσης, 
συνδυάζοντας εξυπηρέτηση, 

υψηλή αισθητική 
και ασφάλεια. 

38, Vas. Constantinou, T. +30 210 6696400, F. +30 210 6026698, E. info@athensairways.com Website: www.athensairways.com
Call centre: 801 801 4000 from fixed phone, +30 210 6696600 from mobile phone

BARAJAS TERMINAL 4

Στις αρχές του προηγούµενου αιώνα το Μπαράχας ήταν ένα ήσυχο 
προάστιο της Μαδρίτης µε έναν χωµάτινο αεροδιάδροµο. Πολλά 
άλλαξαν από τότε. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε αλµατωδώς, ενώ µόνο 

το Μπαράχας καλείται να εξυπηρετεί πάνω από 50 εκατοµµύρια επιβάτες 
τον χρόνο, και δύο απο-προσγειώσεις κάθε λεπτό. Το νέο Terminal 4, µαζί µε 
το συνοδευτικό του Terminal 4S, είναι σήµερα το µεγαλύτερο terminal στον 
κόσµο, καθώς καταλαµβάνει 760 στρέµµατα. Ωστόσο, τα δύο κτίρια απέχουν 
2,5 χιλιόµετρα και, µολονότι συνδέονται µε τούνελ όπου οι επιβάτες µετα-
κινούνται µε µικρά τρένα σε τρία µόνο λεπτά, το διεθνές αεροδρόµιο του 
Χονγκ Κονγκ διατηρεί το ρεκόρ του µεγαλύτερου ενιαίου terminal.
Σχεδιασµένο από τους πολυβραβευµένους Antonio Lamela, Richard Rogers 
και TPS Engineers, το Terminal 4 θυµίζει φτερούγες πουλιού, ενώ µεγάλες 
γυάλινες επιφάνειες και φωταγωγοί πληµµυρίζουν τον χώρο µε φως που 
χαλαρώνει τους επιβάτες και δηµιουργεί ευχάριστη διάθεση πριν από την 
επιβίβαση. Το Terminal 4 άρχισε επίσηµα τη λειτουργία του τον Φεβρουά-
ριο του 2006. Περιλαµβάνει 172 γραφεία check in, 64 gates, 76 ασανσέρ, 26 
κυλιόµενες σκάλες, αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης 16.500 αποσκευών την 
ώρα και SPA µε υδροµασάζ. Εξυπηρετεί κυρίως διεθνείς πτήσεις. Συνδέε-
ται µε τη Μαδρίτη µε αυτοκινητόδροµο 12 λωρίδων και µετρό που χρειά-
ζεται 15 µόλις λεπτά ώς το κέντρο της πόλης.  

This massive, high-style terminal is bringing Spain into a new realm of savvy 
airports. | Ένα τεράστιο terminal που θυµίζει απλωµένες φτερούγες πουλιού σας 
περιµένει στη Μαδρίτη.

I
n the first quarter of the 20th century, Barajas was a quiet little village on 
the outskirts of Madrid. Since 1931, a turf runway with a large white circle 
with the word Madrid painted on it was its only navigational aid. Things 
have come a long way since then. In 2000, Spanish airports served more 
than 141 million passengers. Barajas alone has to serve more than 50 million 

passengers a year. Thus, it had to evolve to one of the largest airports with four run-
ways handling up to two take-offs or landings per minute. In fact, its new Terminal 
4, coupled with the satellite Terminal 4S, is the largest terminal on Earth. Together 
they span over 760,000m2. The two buildings are 2.5km apart and despite being 
connected with a tunnel with automatic people movers transferring passengers in 
three minutes, Hong Kong Intl still holds the record as the single largest terminal 
building. Designed by the winning team of Antonio Lamela, Richard Rogers and 
TPS Engineers, Barajas Terminal 4 is striking in appearance, with curved shapes 
that resemble the wings of a bird. Glass panels instead of walls and numerous roof 
domes flood the buildings with light. It all boils down to the creation of a stress-
free atmosphere for the passengers. Since 2006, it features 172 check-in desks, 64 
gates, 76 elevators, 26 escalators, an automated baggage handling system, capa-
ble of moving 16,500 pieces per hour, and a spa with hydro massage. T4 mainly 
handles international flights. It connects with Madrid via a 12-lane highway and 
a metro, which takes you to the city centre in 15 minutes.   

Jan-Mar | 09  Business Airport check

New terminal building at Madrid Barajas 
Airport designed by Richard Rogers 
Partnership Spain  | Το νέο terminal στο 
Barajas, τον σχεδιασµό του οποίου υπογράφει 
ο διάσηµος αρχιτέκτων Richard Rogers
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Bienvenido a Barajas!
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Εlegant simplicity
Scandinavian style meets functionality and taste in the Business 
Lounge of SAS in Copenhagen. | Το λιτό σκανδιναβικό στυλ, η λει-
τουργικότητα και η υψηλή αισθητική δίνουν ραντεβού στο Business 
Lounge της SAS, στην Κοπεγχάγη.

Jan-Mar | 09  Business Airport lounges 
SAS BUSINESS LOUNGE / COPENHAGEN

I
n the Business Lounge of SAS at its hub in Copenhagen, you will 

encouter only smiling faces. And with good reason: The lounge is a 

true heaven for all of the Business Class passengers and EuroBonus 

Gold members who have time to spend at Copenhagen Airport. The 

use of natural materials, such as blond birchwood, limestone, stainless 

steal, wool and leather, results in a pure, warm and homey feeling, mirroring 

the coolness of Scandinavian design at its best. The furniture, developed 

exclusively for SAS by the famous Danish designers Fritz Hansen and Arne 

Jacobsen, combines stern lines with elegant functionality, underlining the 

company’s aim to turn the lounge into a living room with character, simplicity 

and innovative ideas. Following the same concept, in the lounge, quality and 

freshness are cornerstones of the meals and snacks, which alternate depending 

on the season and time of day. Bright colours, open spaces and high-quality 

toiletries transform the lounge’s restrooms into small wellness oases —proving 

the company’s profound knowledge of what defines a pleasant and luxurious 

journey. Finally, the keyword being “business”, SAS has created a fully 

functional yet pleasent work space in the lounge by providing wireless Internet 

access, mobile phone chargers, printers and laptops, as well as an extensive 

selection of international newspapers and magazines.  

Σ
τον κόµβο της SAS, στην Κοπεγχάγη, οι επιβάτες της business 

class και τα µέλη του προγράµµατος EuroBonus Gold έχουν λό-

γους να χαµογελούν: τo Business Lounge της εταιρείας είναι ένα 

πραγµατικό καταφύγιο για όσους πρόκειται να περάσουν κάποιες 

ώρες στο αεροδρόµιο. Τον τόνο στην κοµψή λειτουργικότητα των 

χώρων δίνουν τα φυσικά υλικά, αγαπηµένες πρώτες ύλες όλων των Σκανδινα-

βών σχεδιαστών: ανοιχτόχρωµο ξύλο, πέτρα, ατσάλι και δέρµα τονίζουν την 

άρρηκτη σχέση του σκανδιναβικού design µε την υπερβόρεια φύση. Τα έπι-

πλα, σχεδιασµένα αποκλειστικά για την SAS -δηµιουργίες των διάσηµων Δα-

νών designers Fritz Hansen και Arne Jacobsen-, υπογραµµίζουν µε τις αυστη-

ρές αλλά άνετες γραµµές τους την πρόθεση της SAS να µετατρέψει το Business 

Lounge σε ένα άνετο σαλόνι, όπου οι επιβάτες νιώθουν πραγµατικά σαν στο 

σπίτι τους. Και από µια τέτοια ζεστή φιλοξενία δεν θα µπορούσαν να λείπουν 

τα εκλεκτά εδέσµατα από φρέσκα υλικά, που εναλλάσσονται ανάλογα µε την 

εποχή και την ώρα, καθώς και µια µεγάλη ποικιλία ποτών και αναψυκτικών. 

Την αίσθηση της λιτής πολυτέλειας που αποπνέει o χώρος συµπληρώνουν οι 

χώροι ξεκούρασης και αναζωογόνησης, όπου προσφέρονται υψηλής ποιότητας 

καλλυντικά προϊόντα, έτσι ώστε ο κάθε επιβάτης να νιώθει φρέσκος και ανα-

ενωµένος, όσες ώρες κι αν διαρκεί η παραµονή του στο αεροδρόµιο. Καθώς η 

πλειονότητα των επισκεπτών ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους, η SAS 

δηµιούργησε στους χώρους του Business Lounge ένα πρότυπο κέντρο λειτουρ-

γικότητας και εργασιακής άνεσης, προσφέροντας σπό ασύρµατο Internet, φορ-

τιστές κινητών τηλεφώνων και εκτυπωτές, µέχρι laptops, ενώ από το Lounge 

δεν λείπουν ούτε τα meeting rooms, αλλά ούτε και πληθώρα εφηµερίδων, πε-

ριοδικών και βιβλίων από τον διεθνή Τύπο. ΜΑΝΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ

MANIA MOUSOURI

The pure, warm and homey 
feeling mirrors the coolness of 
Scandinavian design at its best

From left: Business Class 
passengers enjoy comfort at the 
SAS lounges in Copenhagen.
Natural materials, such as blond 
birchwood, make you feel at 
home. Simplicity and elegance 
prevail. Famous furniture by 
Scandinavian designers turn the 
lounge into a living room with 
character.
Από αριστερά: Οι επιβάτες της 
business class απολαµβάνουν 
την άνεση των lounges της SAS.
Φυσικά υλικά, όπως το 
ανοιχτόχρωµο ξύλο, αποπνέουν 
σπιτική ατµόσφαιρα. Οι λιτές 
κοµψές γραµµές κυριαρχούν 
στον σχεδιασµό όλων των χώρων. 
Έπιπλα διάσηµων σχεδιαστών 
προσθέτουν χαρακτήρα και 
άποψη στο καθιστικό του lounge.
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Business Flight test

Αthens-Moscow
Aeroflot is the best kept secret in Europe’s Business Class flights. | Η Aeroflot  
είναι η έκπληξη στις ευρωπαϊκές business class πτήσεις

T
he era of the lavish Business Class service on European routes 
seems quite distant nowadays, so it was a great revelation when 
I experienced Aeroflot’s business class to Moscow. The check-
in staff at Athens Airport was very kind and helpful, especially 
for a constantly late passenger like myself.  Boarding the brand 
new Airbus A321 was fast; and it was a nice surprise to see a 

real business cabin with its wide leather seats in a 2x2 configuration. The seats 
recline much further than those in regular Business Class and together with 
the regulated cushions, making for a comfy ride. While the crew’s English was 
not the best, their eagerness to serve was outstanding. Red caviar with blini is 
the traditional starter; and a choice of chicken, fish or stroganoff for a main 
was served on hot dishes. Food was very tasty; the vodka was superb; while the 
wine list could be further improved. After the meal, I enjoyed choosing from 
30 films and 100 hours of music programmes offered by the DigEplayer—a 
portable audio and video entertainment system with a digital eight-inch LCD 
screen. Arriving in Moscow’s Sheremetyevo is not the most pleasant experience, 
but it’s adequate and will improve when the new terminal opens next year! A 
tip is to pre-book a VIP service at the airport. All in all, Aeroflot has developed 
an excellent product: a best kept secret which I am trying to unveil.   

Η
εµπειρία της πτήσης µε Business Class για Μόσχα µε την Aeroflot ήταν 
αποκάλυψη. Το προσωπικό στο check in του ΔΑΑ ήταν πολύ εξυ-
πηρετικό, ειδικά για έναν ταξιδιώτη όπως εγώ που συνήθως φτάνω 
την τελευταία στιγµή. Έτσι, δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το 

business class lounge, αλλά πέρασα απ’ ευθείας από την υπηρεσία Fast Track  της 
ασφαλείας του αεροδροµίου και είχα όλον το χρόνο να θαυµάσω το ολοκαίνου-
ριο Airbus A321. Η επιβίβαση ήταν γρήγορη και η έκπληξη µου µεγάλη, όταν είδα 
την άνεση της καµπίνας µε τα δερµάτινα καθίσµατα για δύο άτοµα σε κάθε πλευ-
ρά. Η πλάτη του καθίσµατος πέφτει αρκετά πιο πίσω από ότι στις συνηθισµένες 
business class και µαζί µε τα ρυθµιζόµενα µαξιλάρια γίνεται ιδιαίτερα αναπαυτι-
κή. Επίσης, σε µια πτήση διάρκειας 4 ωρών που οι µπαταρίες των περισσότερων 
laptops αδειάζουν, η ενσωµατωµένη σε ένα από τα µπράτσα του καθίσµατος πρί-
ζα αποδείχθηκε πραγµατικά χρήσιµη. Το πλήρωµα της καµπίνας µας πρόσφερε 
και ένα amenity kit πράγµα σπάνιο σε τόσο µικρές διαδροµές. Παρότι τα αγγλικά 
τους δεν ήταν τα καλύτερα η διάθεση τους να εξυπηρετήσουν ήταν µοναδική. Το 
φαγητό ήταν πολύ νόστιµο, η βότκα υπέροχη, αλλά η λίστα κρασιών θα µπορού-
σε να βελτιωθεί. Μετά το γεύµα, µια αεροσυνοδός µε ρώτησε αν ήθελα να δω κά-
ποια ταινία και µου έφερε ένα DigEplayer -φορητό σύστηµα µε digital LCD οθόνη 
8’’ και επιλογή ανάµεσα από 30 ταινίες και 100 ώρες προγραµµάτων µουσικής. Η 
άφιξη στο αεροδρόµιο Sheremeteyevo της Μόσχας δεν είναι από τις πιο ευχάρι-
στες εµπειρίες αλλά και αυτό θα βελτιωθεί όταν ανοίξει το νέο terminal του χρό-
νου! Μια συµβουλή για να αποφύγει κανείς αυτή την εµπειρία είναι να κλείσει από 
πριν VIP service στο αεροδρόµιο, που διευκολύνει τις διαδικασίες µε ένα αυτοκί-
νητο να σε παραλαµβάνει από τις σκάλες του αεροπλάνου. Σε τελική ανάλυση, η 
Aeroflot είναι ένα καλά κρυµµένο µυστικό που προσπαθώ να αποκαλύψω. 

It was a nice surprise to see a 
real business cabin with its wide 
leather seats in a 2x2 configuration

Long-haul Business Class
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Γύρω από τη Via Monte Napoleone θα βρείτε, µε-
ταξύ άλλων, καταστήµατα Dolce & Gabbana (Via 
Spiga 2), Ermenegildo Zegna (Via Verri 3) και 
Roberto Cavalli (Via Spiga 42). Οι µπουτίκ της συ-
νοικίας Brera, δίπλα στο πάρκο Sempione, κρύ-
βουν πολλές εκπλήξεις. Αν πάρετε τη Via Torino 
από την Piazza Duomo, θα καταλήξετε στη συνοι-
κία Ticinese, µε µακρά παράδοση στα εργαστήρια 
ντόπιων χειροτεχνών.

Italian flavour | Γεύση από Ιταλία
Hungry? La Torre di Pisa trattoria (Brera, 21/5, Via Fiori 
Chiari, +39 02 874877) is a wonderful idea. However, if 
you opt for luxury, you may prefer the Emporio Armani 
Café, located inside the impressive Giorgio Armani 
mall (Via Manzoni, +31 02 3972318600).
Πεινάσατε; Στην Brera υπάρχει η τρατορία La Torre 
di Pisa (Via Fiori Chiari 21/5, +39 02874877). Αν πά-
λι θέλετε… µια δόση πολυτέλειας, η επίσκεψη στο 
εµπορικό κέντρο του Giorgio Armani (Via Manzoni, 
+31 023972318600) αποτελεί από µόνη της εµπει-
ρία, ειδικά όταν συνδυάζεται µε ένα γεύµα στο Caffé 
Emporio Armani. 

Time to fly | Έτοιµοι προς αναχώρηση
To reach Malpensa International Airport, you can either 
take a train or bus. You can board the Malpesa Express 
(+39 02 85114382) at Milano Nord Cadorna Station (14, 
Piazza le Cadorna, duration 40 minutes) or the Bovisa 
Station (9, Piazza Alfieri, duration 33 minutes). The 
cheapest way is the bus (Malpensa Shuttle, +39 03 
31258411, duration 50 minutes), which departs from 
Milan Central Train Station (Piazza Luigi di Savoia). If 

your flight takes off from Linate Airport, you can take 
the Starfly bus (+39 02 58587237, duration 30 minutes), 
which also departs from Milan Central Train Station 
(+39 02 6690351). 
Στο Malpensa µπορείτε να φτάσετε πολύ γρήγορα 
χρησιµοποιώντας το τρένο (Malpensa Express, +39 
0285114382). Επιβιβαστείτε είτε στον σταθµό Milano 

Nord Cadorna, P. le Cadorna 14, διαδροµή 40 λεπτών, 
είτε στο Bovisa, Piazza Alfieri 9, διαδροµή 33 λεπτών. 
Σαφώς πιο οικονοµική λύση αποτελεί το λεωφορείο 
(Malpensa Shuttle, tel. +39 0331258411, διαδροµή 50 
λεπτών), από τον Κεντρικό Σταθµό Τρένων (Piazza Luigi 
di Savoia). Αν πετάτε από το Linate, µπορείτε να πάρετε 
λεωφορείο της Starfly (+39 0258587237, διάρκεια δια-
δροµής 30 λεπτών). Και αυτή η γραµµή εκκινεί από τον 
Κεντρικό Σταθµό Τρένων (+39 026690351).       

Express Panorama | Πανόραµα εξπρές
The best way to capture a scent of this city in 
just a few hours would be via the Gran Tour de 
Milano (until 3/31/09, departs from Piazza Castello, 
Tuesday and Sunday at 14:30, € 55). A tour of the 
city’s greatest monuments on foot or by bus lasts 
three hours and is offered in English. 
For more information contact Zani Viaggi (+39 
02 867131)
Ο καλύτερος τρόπος να πάρετε µια ιδέα από το Μι-
λάνο σε λίγες ώρες είναι το Gran Tour de Milano 
(µέχρι 31/03/09, αναχώρηση στις 14.30 από Piazza 
Castello, Τρίτη-Κυριακή, € 55). Διαρκεί 3,5 ώρες και 
προσφέρει δίγλωσση ξενάγηση στα σηµαντικότερα 
µνηµεία, µε τα πόδια και µε λεωφορείο. 
Πληροφορίες στη Zani Viaggi (Foro Bonaparte 76,  
+39 02867131). 

Historic Milan | Ιστορικό Μιλάνο
If you chose to discover the city on your own, don’t 
miss the iconic Duomo cathedral and Palazzo 
Reale (both in Piazza Duomo), as well as Palazzo 
della Ragione (Via Mercanti). Take Via Dante to 
reach the Sforzesco castle. Then you may opt for 
a stroll in Sempione Park or in the Palazzo dell’ 
Arte Museum (6, Viale Alemagna). Heading back 
to the centre, walk along Corso Magenta and take 
the opportunity to admire Da Vinci’s exquisite 
Secret Supper at Santa Maria delle Grazie (2, 
Piazza Santa Maria delle Grazie)—you need to 
book in advance (+39 02 89421146).
Αν µετακινηθείτε µόνοι, οπωσδήποτε επισκεφθεί-
τε τον καθεδρικό Duomo (Piazza Duomo), σήµα-

κατατεθέν της πόλης. Σε απόσταση αναπνοής βρί-
σκεται το Palazzo Reale (Piazza Duomo 12) και το 
Palazzo della Ragione (Via Mercanti). Η Via Dante 
θα σας βγάλει στο Κάστρο Sforzesco. Κάντε µια βόλ-
τα στο πάρκο Sempione και στο Μουσείο Palazzo 
dell’ Arte (Viale Alemagna 6). Επιστρέφοντας στο 
κέντρο, περπατήστε την Corso Magenta, την οδι-
κή αρτηρία της οµώνυµης συνοικίας, και κάντε µια 
στάση στη Santa Maria delle Grazie (Piazza Santa 
Maria delle Grazie 2, +39 0289421146) για να δείτε 
τον Μυστικό Δείπνο του Ντα Βίντσι – µόνο όµως 
κατόπιν ραντεβού.

Shopping therapy
If Milan is a fashionista’s paradise, then Galleria 
Vittorio Emanuele II, located north of Piazza Duomo, 
is its gate. This magnificent 19th century arcade 
and the homonym avenue gather numerous 
leading brands such as Prada and Gucci. Around 
Via Monte Napoleone you will find the boutiques 
of Dolce & Gabbana (2, via Spiga), Ermenegildo 
Zegna (3, via Verri) and Roberto Cavalli (42, Via 
Spiga), among others. Also, the boutiques in the 
Brera neighborhood next to Sempione Park hold 
many surprises. Walking down Via Torino from 
Piazza Duomo you will end up in the Ticimese 
neighbourhood, which has a long tradition of 
hosting shops of local craftsmen. 
Το Μιλάνο είναι ο παράδεισος του fashionista, και 
οι πύλες αυτού, η Galleria Vittorio Emanuele II, 
βόρεια της Piazza Duomo. H µεγαλειώδης στοά 
του 19ου αιώνα και η οµώνυµη λεωφόρος συγκε-
ντρώνουν leading brands όπως Prada και Gucci. 

5
HOURS 
IN...
Milan |

Μιλάνο

How to best take 
advantage of a few hours 
in Europe’s fashion 
metropolis | Πώς να 
εκµεταλλευτείτε λίγες 
ώρες στην ευρωπαϊκή 
µητρόπολη της µόδας.

DIRECT FLIGHTS
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ

Aegean Airlines 8011120000, +30 210 6261000,  
www.aegeanair.com
Air One +30 210 9637845, www.flyairone.it
EasyJet +30 210 3530300, www.easyjet.com
Olympic Airlines 8011144444, +30 210 9666666, 
www.olympicairlines.com
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Taste Italian cuisine in one of the 

many excellent trattorias | Απο-

λαύστε ιταλικές γεύσεις σε κάποια 

από τις πολλές τρατορίες της πόλης

Taking a break for a light lunch at the 
Emporio Armani Cafe | Διάλειμμα για ένα 
ελαφρύ γεύμα στο Cafe Emporio Armani

The impressive Galleria Vittorio 
Η εντυπωσιακή Galleria Vittorio

The famous Duomo 
cathedral in Milan
O περίφημος καθεδρικός 
Duomo του Μιλάνο

G. KONTOU

Milan houses a great mass 
transportation system | Tα μέσα 
μαζικής μεταφοράς είναι πολύ 
πρακτικά στο Μιλάνο 

A heaven for shopping
Ένας παράδεισος για 
shopping
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OLYMPIC AIRWAYS
The new OA website www.olympicairlines.com 
offers special web fares to various destinations, 
such as round-trip flights within Europe for just 
€ 149, taxes included. | Στη νέα ιστοσελίδα της 
www.olympicairlines.com υπάρχουν συνεχώς ει-
δικές προσφορές για διάφορους προορισµούς. 
Ενδεικτικά, προσφέρει πτήσεις µετ’ επιστροφής 
σε όλη την Ευρώπη µε µόνο € 149, µε φόρους. 

Air France and KLM
Have launched the first network website for all air 
travellers. Bluenity.com will enable those travellers 
who sign up to share their tips for travelling, 
sleeping, eating and shopping all over the world. 
Customers of both airlines will be able to make 
their flight schedule public and even receive updates 
about other travellers’ flight arrangements. This 
will allow passengers to meet up in a lounge, for 
example, or even arrange to share a taxi.  Bluenity 
will be available in three languages: French, English 
and Dutch. | Δηµιούργησαν την πρώτη ιστοσελί-
δα για όλους όσοι ταξιδεύουν αεροπορικώς. Το 
Bluenity.com θα επιτρέπει σε ταξιδιώτες να µοι-
ράζονται τις εµπειρίες τους γύρω από το ταξίδι, 
τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και το shopping σε 
όλον τον κόσµο. Οι πελάτες των δυο εταιρειών 
θα µπορούν να κοινοποιούν τον προγραµµατι-
σµό των πτήσεών τους, ώστε να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες µε άλλους ταξιδιώτες, µε τους οποί-
ους µπορούν µέσω Διαδικτύου να κανονίσουν, 
για παράδειγµα, να µοιραστούν το ταξί ή να συ-
ναντηθούν σε κάποιο lounge του αεροδροµίου. 
Το Bluenity θα είναι διαθέσιµο σε τρεις γλώσσες, 
Γαλλικά, Αγγλικά, και Ολλανδικά.

Has just been presented the prestigious award “Best Airline Company in Central Europe” by  
Skytrax, an independent British organisation. Moreover, the crew of Czech Airlines received the 
“Best In-Flight Services” award. The vote took place amongst millions of passengers through-
out the world. These awards prove excellence in the services offered by Czech Airlines be-
fore and during their flights, which depart daily from Athens and Thessaloniki to Prague and 
129 other destinations in 44 countries. | Η αεροπορική εταιρεία Czech Airlines µόλις πρόσθεσε 
στo palmares της το βραβείο Καλύτερης Αεροπορικής Εταιρείας στην κεντρική Ευρώπη. Ο ανεξάρ-
τητος βρετανικός οργανισµός Skytrax απένειµε το βραβείο στην Czech Airlines ύστερα από ψηφο-
φορία στην οποία συµµετείχαν εκατοµµύρια επιβάτες από όλον τον κόσµο.  Τα πληρώµατά της κέρ-
δισαν επίσης το βραβείο Best In-Flight Services. Οι νέες αυτές διακρίσεις αποτελούν αδιάψευστο 
δείκτη ποιότητας των υπηρεσιών της Czech Airlines στις καθηµερινές πτήσεις της από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη προς Πράγα αλλά και προς άλλους 129 προορισµούς σε 44 χώρες.

CZECH AIRLINES 

Athens Airways
The first flights of a new dynamic airline 
company, to be based at ΑΙΑ, are scheduled 
for January 2009. Athens Airways will focus 
on the safe and efficient transfer of passen-
gers through Greece, and soon to main in-
ternational destinations as well as services 
of the highest quality. 
Για τον Ιανουάριο του 2009 έχουν προγραµµατιστεί 
οι πρώτες πτήσεις της δυναµικής αεροπορικής 
εταιρείας που ιδρύθηκε πρόσφατα και έχει τη 
βάση της στον ΔΑΑ. Οι υπηρεσίες της Athens 
Airways θα επικεντρώνονται στην ασφαλή και 
αξιόπιστη µεταφορά των επιβατών σε βασικούς 
προορισµούς σε όλη την Ελλάδα, εστιάζοντας 
στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

Emirates
Emirates inaugurated its new “home” at Dubai International Airport’s Terminal 3, which immediately became a 
landmark for its building aesthetics. Since its opening, more than 500,000 passengers departed from the new 
terminal, heading for Emirates’ 101 destinations in six contintents. Before departing, passengers had the opportunity 
to take advantage of the new area. Besides tasting the cuisine at the restaurants and cafés, or dropping by the 
shops, travellers could also find solace in the First Class and Business Class lounges, the hotels and spa, as well 
as the many available entertainment opportunities. | Η Emirates άνοιξε το νέο σπίτι της στον τερµατικό σταθµό 3, 
στον Διεθνή Αερολιµένα του Ντουµπάι και έγινε αµέσως το νέο σηµείο αναφοράς στην αισθητική κτιρίων. Ώς τις 18 
Νοεµβρίου, περισσότεροι από 500.000 επιβάτες αναχώρησαν από τον τερµατικό σταθµό, για τους 101 προορισµούς  
της Emirates σε έξι ηπείρους. Πριν από την αναχώρησή τους, οι επιβάτες είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν τις υπη-
ρεσίες της Emirates στο check-in, στα εστιατόρια και στα cafes, στο shopping, στα lounges πρώτης και  επιχειρη-
µατικής θέσης, στα ξενοδοχεία, στα SPA, αλλά και τις δυνατότητες ψυχαγωγίας που προσφέρονται.

Jan-Mar | 09 Business Industry update 

AIRLINE NEWS 

CONTINENTAL

Has just added to its list of excellences 
two new awards by the respectable, Brit-
ish organisation Skytrax. The company has 
been voted “Best Airline in North America”, 
and “Best Cabin Staff for North America”. 
Μόλις πρόσθεσε στη λίστα των βραβείων 
της δύο καινούργιους τίτλους από τον µη 
κερδοσκοπικό βρετανικό οργανισµό Skytrax. 
Ο επιβάτες ψήφισαν την Continetnal Καλύτερη 
Αεροπορική Εταιρεία στη Βόρεια Αµερική, και 
µε το Καλύτερο Προσωπικό Αεροσκαφών της 
βόρειας Αµερικής. 

2board PROMOTION

Jan-Mar | 09  Business  Airline news

BRITISH AIRWAYS

F
rom elaborate dinners and theatre nights 
to shopping and wild parties, the fes-
tive London cannot be compared to 
any other city of the world. Harrods 
in Knightsbridge, Oxford, Regent and 

Bond Street, hosting London’s trendiest boutiques, 
are bustling with life. Take a break for a light lunch 
at a café by the Thames before visiting the Tate 
Modern, featuring works by Andy Warhol, Henri 
Matisse and more. Covent Garden is the centre of 
fun. Its street entertainers, smart restaurants and 
exiting bars turn it into the city’s most active and 
loud neighbourhood, located just a stone’s through 
away from the renowned Theatreland. If you book 
weeks in advance, you may have the opportunity 
to live the experience of a tea at the Ritz. For din-
ner, you may choose between Claridge’s or Nobu 
in Mayfair, the Ivy in Covent Garden or Langan’s 
Brasserie in Piccadilly. Don’t miss the opportunity 
to experience London by night. And naturally, BA 
will fly you there from Athens or Thessaloniki of-
fering incomparable service. 

Εκλεπτυσµένα δείπνα, θεατρικές βραδιές, ψώ-
νια και ξέφρενα πάρτι συνθέτουν το γιορτινό 
Λονδίνο. Το πρωινό ξεκινά µε shopping στο 

περίφηµο Harrods και τις µπουτίκ των διάσηµων 
σχεδιαστών στις οδούς Oxford, Regent και Bond. Διά-
λειµµα για ελαφρύ γεύµα σε κάποιο καφέ στις όχθες 
του Τάµεση πριν επισκεφθείτε την Tate Modern, που 
φιλοξενεί εκθέµατα των Andy Warhol, Henri Matisse 
και πολλών ακόµη καλλιτεχνών. Η καρδιά της δια-
σκέδασης χτυπά στο Covent Garden, µε υπαίθριες 
παραστάσεις, ωραία  εστιατόρια και hip µπαρ. Πα-
ραδοσιακή απόλαυση στην Αγγλία, το περίφηµο Tea 
at The Ritz σερβίρεται στο Palm Court και συνοδεύ-
εται µε γευστικά σάντουιτς ή µυρωδάτα κέικ, αρκεί 
να έχετε κάνει κράτηση µερικές εβδοµάδες πριν! Για 
δείπνο επιλέξτε ανάµεσα στο Claridge’s στο Mayfair, 
το Langan’s Brasserie στην Piccadilly και το Nobu στη 
Mayfair. Η νύχτα ανήκει στα λονδρέζικα clubs. Και 
φυσικά, το καλύτερο ξεκίνηµα για όλα αυτά είναι 
µια πτήση από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη µε το 
απαράµιλλο σέρβις της British Airways και τη σφρα-
γίδα της βρετανικής ποιότητας.

No other destination spoils you as London does. Especially, after having experienced 
the satisfaction offered by the flight with British Airways. | Κανένας άλλος προορισµός 
δεν σας κακοµαθαίνει όσο το Λονδίνο. Πόσω µάλλον, όταν έχετε ζήσει την εµπειρία της 
πτήσης που προσφέρει η British Airways. 

Travel to London in style with British Airways’ daily 
flights departing from Athens or Thessaloniki
Οι καθημερινές πτήσεις της British Airways από Αθήνα 
ή Θεσσαλονίκη σας πάνε Λονδίνο με στυλ και άνεση 
αντάξια της βρετανικής παράδοσης

Glam London
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Jan-Mar | 09Material world 
DESIRES | ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

Clockwise from left | Από αριστερά και δεξιόστροφα: 
White gold ring with brilliants - Zolotas | Δαχτυλίδι απο λευκόχρυσο µε διαµάντια, Zolotas 
White gold ring with black brilliants and diamonds - Venetia Vildiridis | Δαχτυλίδι απο 
λευκόχρυσο µε µαύρα µπριγιάν και διαµάντια παλαιάς κοπής, Venetia Vildiridis
White gold earring with black mother of pearl and diamonds - Liana Vourakis | 
Σκουλαρίκια απο λευκόχρυσο µε µαύρο φίλντισι και διαµάντια, Liana Vourakis
White gold ring with black and white brilliants - Venetia Vildiridis | Δαχτυλίδι απο 
λευκόχρυσο µε µαύρα και λευκά µπριγιάν, Venetia Vildiridis

Diamonds are forever
These stones’ eternal allure inspires the new classics of jewellery design. 
Μοντέρνες δηµιουργίες αντλούν έµπνευση από την αιώνια γοητεία των διαµαντιών.

* Shop located in the Airport Shopping Centre | * Kατάστηµα στο Eµπορικό Kέντρο του αεροδροµίου
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SHOPPING

Material world Style

Angora hat | Καπέλο 
€ 32,95 (TieRack)* 
Dolce & Gabbana 
sunglasses | 
Γυαλιά ηλίου, € 162*
Diesel leather belt | 
Δερµάτινη ζώνη 
€ 80 (Diesel)*
Wallet and cardholder | 
Πορτοφόλι και θήκη για 
κάρτες από δέρµα  
€ 410 & € 220 (Montblanc 
Boutique) 
Cotton shirt | Βαµβακερό 
πουκάµισο € 108
(Boss Hugo Boss)*
Porsche Design leather 
briefcase | Δερµάτινος 
χαρτοφύλακας € 1,100, 
(Attica) 
Watch | Ρολόι, € 405  
(Folli Follie)*
MP3 player Samsung 
“T10” € 59 (Γερµανός)* 
Hoyvoy leather boots | 
Δερµάτινες µπότες 
(Xti Footwear) 

Absolute contrast

Hat | Καπέλο € 104,40  
(Armani Jeans)* 
Woolen polo | Μάλλινo πόλo, 
€ 179, (Lacoste)* 
Leather bag | Δερµάτινη τσάντα 
ώµου, € 75 (Massimo Dutti)* 
Ceramic style pen | Στυλό, € 690 
(Montblanc Boutique)
Leather gloves | Δερµάτινα γάντια 
€ 170 (Aigner Boutique) 
Leather boots | Δερµάτινα 
µποτάκια, € 135 (Massimo Dutti)*
Motorola E8 € 235 (Germanos)* 
Arcitec RQ της Philips, € 239  
“Star” watch | Ρολόι, € 1.985 
(Montblanc Boutique)
Porsche Design glasses | Γυαλιά 
οράσεως, € 195 (Attica)   

A look of total elegance that never fails you. 
Άσπρο-µαύρο οι σταθερές αξίες στο χρηµατιστήριο του στυλ.
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* Shops located in the Airport Shopping Centre | * Kαταστήµατα που βρίσκονται στο Eµπορικό Kέντρο του αεροδροµίου
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Northern
Exposure

PHOTOGRAPHER: CALLIOPE, FASHION EDITOR: STEFANOS ZAOUSIS (D-TALES)
FASHION ASSOCIATE: IRIS KARIDI, MAKE-UP & HAIR: ELENA PERDIKOMATI (D-TALES)

ASSISTANT PHOTOGRAPHER: MICHALIS NIKAS-ANDROULIDAKIS (EFFEX+)
PRODUCTION EXECUTIVE: GIANNIS GIALOURIS 

MODELS: OXANA OREL (A1),
JOERG FINSTERWALDER (ACE)

Casual chic style for winter escapes to the 
enchanting Ioannina. |Χειµωνιάτικη απόδραση στα 

µαγευτικά Ιωάννινα µε casual chic στυλ.

Joerg:
Turtleneck | Ζιβάγκο Iceberg, € 380 (Carouzos)
Pants | Παντελόνι (Massimo Dutti)*, € 65
Belt | Zώνη D&G, € 151 (Attica)
Oxana:
Hat, € 64,80 (Armani Jeans)*
Sweater | Πουλόβερ Richmond,  € 1.145 (Lakis Gavalas Kolonaki )
Pants | Παντελόνι (Μassimo Dutti)* € 65
Belt | Ζώνη (Αrmani Jeans)*



Joerg:
Trench coat | Καµπαρτίνα Arsenal May,  € 345 (Chionidis) 
Polo T-shirt, € 95 (Lacoste)* 
Sweater | Πουλόβερ Brooks Brothers, € 128 (Attica)
Oxana:
Turtleneck | Ζιβάγκο Ralph Lauren, € 589 (Ralph Lauren Boutique)
Cape | Κάπα APC (Free Shop)
Pants | Παντελόνι Liu-Jo, € 182  (Shop)
Hat | Μπερέ, € 12,50 (Accessorize)*
Gloves | Γάντια, € 45 (Massimo Dutti)*
Jeans, (Armani Jeans)*

Joerg:
Turtleneck | Ζιβάγκο, (Boss Hugo Boss)*
Pants | Παντελόνι, The North Face, € 89 (VF Hellas)
Boots | Μποτάκια Vero Cuoio, € 119 (Attica)
Oxana:
Sweater | Πουλόβερ, (Diesel)*
Pants | Παντελόνι Richmond, € 398 
(Lakis Gavalas Kolonaki)
Boots | Μπότες, Paco Gil (Kalogirou) 



Joerg: 
Sweater | Πουλόβερ Thomas Burberry, 
€ 136 (Lakis Gavalas Kolonaki)
Pants | Παντελόνι (Lacoste)*
Shoes | Παπούτσια, (Lacoste)*
Oxana: 
Dress | Φόρεµα Boss Black, € 393 (Attica),
Necklace | Κολιέ Ligia Dias (Free Shop) 
Wristwatch | Ρολόι Seiko, € 300 (Chronora) 
Ankle boots | Μποτάκια, (Nine West)



Hat | Tραγιάσκα Goorin, € 62  
Cardigan | Ζακέτα Singly, € 67
Scarf | Κασκόλ Nolitta (Shop) 
Pants | Παντελόνι, € 164,40 (Armani Jeans)*
Boots | Μποτάκια Sebago (Attica)

Joerg: 
Turtleneck | Ζιβάγκο  (Lacoste)*
Cardigan | Ζακέτα Paolo Pecora, € 309 
(Chionidis | Χιονίδης)
Pants| Παντελόνι, € 55 (Massimo Dutti)*
Wool cap| Σκούφος D&G, € 60 (Chionidis | Χιονίδης)
Shoes | Παπούτσια, Stone Heaven, € 145 (Attica)
Oxana:
Turtleneck | Ζιβάγκο Zara, € 9,90
Sleeveless Cardigan | Γιλέκο, € 65, (Massimo Dutti)*
 Pants | Παντελόνι Thomas Burberry (Lakis 
Gavalas Koloniaki)
 Scarf | Κασκόλ  D&G, € 89 (Chionidis | Χιονίδης)
 Bracelet | Βραχιόλι, € 81 (Folli Follie)

* Shops located in the Airport Shopping Centre | * Kαταστήµατα στο Eµπορικό Kέντρο του Αεροδροµίου
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AVANT-GARDE HOTELS | ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

Whitepod camp
Oxygen blast at a height of 1,400m, teamed with ecological luxury and advanced 
architectural aesthetics.| Υπεροξυγόνωση σε υψόµετρο 1.400µ., µε οικολογική 
πολυτέλεια και προωθηµένη αισθητική.

Whitepod, Les Cerniers, Switzerland | Ελβετία, (+41 24 4713838, www.whitepod.com ) Open Dec 1- April 30 | Ανοιχτό από 1 Δεκεµβρίου-30 Απριλίου
From € 405 a pod for two, breakfast included, with a 2 nights minimum stay | Από € 405 κάθε pod δυο ατόµων µε πρωινό (ελάχιστη διαµονή 2 βραδιές).

Στις  πλαγιές των ελβετικών Άλπεων πρωταγωνιστεί ένα sui generis 
κάµπινγκ. Δώδεκα ηµισφαιρικές σκηνές (pod) καθεµιά µε το φουγά-
ρο της, µοιάζουν απαλά προσγειωµένες σε ξύλινες πλατφόρµες στο 

χιόνι. Ο ατσάλινος σκελετός κάθε σκηνής έχει ντυθεί µε θερµοευαίσθητο 
υλικό που αξιοποιεί τις ακτίνες του ήλιου για να κρατά ζεστούς τους ενοί-
κους των 50 τ.µ. του, µε τη βοήθεια µιας ξυλόσοµπας τα βράδια. Εκτός από 
τις δέκα σκηνές για τους έως είκοσι επισκέπτες, υπάρχει και ένα κεντρικό 
pod µε την κοινή τραπεζαρία και το bar/lounge. Όποιος προλάβει µπορεί να 
κάνει κράτηση και για το δωδέκατο αφιερωµένο στις περιποιήσεις SPA pod. 
Παρά τον οικολογικό, ορεινό χαρακτήρα τους, τα white pods δεν απαρνού-
νται µικρές πολυτέλειες, όπως οι τοπικές σπεσιαλιτέ που ετοιµάζει ο σεφ 
του camp, η περιήγηση στην περιοχή µε δύο ξεναγούς του καταλύµατος ή 
για τους λάτρεις του helliski, η µεταφορά τους µε ελικόπτερο στις πλαγιές 
του γειτονικού χιονοδροµικού.              

 Material world Check in 

Αsui generis camp stars on the slopes of the Swiss Alps. The 12 round 
white objects, each with a chain smoker, seem to have been dropped 
from the sky onto wooden platform verandas set in thick snow. This 

original whitepod camp is an ideal winter hideaway for those interested in iso-
lation and merging with nature. Each highly ecological pod, made of steel ar-
mature, includes waterproof, heat sensitive covers which heat the tents with 
sun rays during the day, and a stove which keeps the residents of the 50m2 
space warm at night. Ten of the 12 pods are used to accommodate up to 20 
visitors; while one is used as the main lodge, featuring a dining room and a 
bar/lounge. There is also a spa pod, consisting of two treatment rooms and a 
hot tub, which can be booked exclusively. Despite its ecologic, alpine nature, 
the whitepods definitely take advantage of their surroundings. Visitors can ex-
plore their majestic surroundings with two local mountain guides or can try 
heliskiing via aerial transport at a nearby ski resort.                         ΔΑΦΝΗ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ

STATUS e.t.c.indd   1 24/3/2008   2:49:57 ìì
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NEW & FUTURE ARRIVALS

 Material world Check in 

Italy |  Ιταλία 

The Alpine Capsule, Alta Badia |  Alta Badia

+44 (0)20 72297104, rosslovegrove.com
The Alpine Capsule, designed by Lovegrove Studio 
in London, is a revolutionary mountain living unit, to 
be located at an altitude of 2100m in the Italian Alps. 
These eight-metre diameter acrylic units will offer 
a 360 degree view, and will be independent energy-
wise, since photovoltaic technology and vertical wind 
turbines will provide the power. From the inside, the 
guest will be able to gaze at the panorama during 
an overnight mountain stay in a seamless, soft 
interior. Construction will begin in 2010.
Πρωτοποριακές ορεινές µονάδες διανυκτερεύσης,  
που φέρουν το όνοµα Alpine Capsules, σχεδίασε 
το λονδρέζικο Lovegrove Studio. Σκαρφαλωµέ-
νες σε υψόµετρο 2.100 µέτρων στις ιταλικές Άλ-
πεις, ακρυλικές κάψουλες διαµέτρου 8 µέτρων θα 
προσφέρουν θέα 360 µοιρών, ενώ θα είναι ενερ-
γειακά αυτόνοµες χάρη στην εφαρµογή φωτοβολ-
ταϊκής τεχνολογίας και κάθετων ανεµοτουρµπινών. 
Οι επισκέπτες θα απολαµβάνουν το πανόραµα σε 
ένα µαλακό, µονοκόµµατο εσωτερικό. Η κατασκευή 
τους θα ξεκινήσει το 2010.

Italy |  Ιταλία

Black hotel, Rome | Ρώµη

+39 6664 10148, blackhotel.it (€ 130+)
Located in a green garden, just between 
Vatican City and the Roman Coast, the Black 
Hotel Rome is a four-star hotel. It is a unique 
addition to the Italian design hotels. Its innovative 
architectural structure, shaped like a box and 
mainly decorated in black, is contrasted only 
by colourful furniture touches.
Ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων σε έναν κα-
ταπράσινο κήπο, σε κοντινή απόσταση απο το  
Βατικανό, φέρνει νέα πνοή στα design hotels 
της Ιταλίας. Τα ιδιαίτερα έπιπλά του, αλλά και 
το ίδιο το κτίριο σε σχήµα κουτιού, έχουν δη-
µιουργηθεί µε κοινό παρονοµαστή το µαύρο 
χρώµα, µε εξαίρεση µερικές έντονες χρωµα-
τικές πινελιές.

US | ΗΠΑ

The Night Hotel, New York |  Νέα Υόρκη

+1212 835 9600, nighthotelny.com (€ 300+)
Highlighting the dramatic contrasts between 
black and white, this atmospheric boutique 
hotel amazingly stands out from the neon 
lights of the neighbouring Times Square. 
The cosy, nicely appointed rooms and the 
restaurant Nightlife perfect this original yet 
very welcoming gothic chic hide-out in the 
heart of Manhattan.
Μια µελέτη των αντιθέσεων και των συνδυ-
ασµών µαύρου και άσπρου, αυτό το trendy 
boutique ξενοδοχείο έρχεται σε αντίθεση 
µε τα νέον της γειτονικής Times Square. 
Τα άνετα και πολύ καλά εξοπλισµένα δω-
µάτια και το εστιατόριο Nightlife τελειοποι-
ούν αυτή την ιδιαίτερη gothic chic κρυψώνα 
στην καρδιά του Μανχάταν.

BLACK & WHITE HOTELS

Brazil |  Βραζιλία

Hotel Unique,  Sao Paolo

+55 11 3055 4710, hotelunique.com.br (€ 295+) 
The famous Brazilian architect Ruy Ohtake has designed a 
five-star hotel in the shape of a half disc. Inside, rooms at 
the edges curve with the outer wall’s arc, and furnishings of 
metal and wood extend into the upper corners. 
O Βραζιλιάνος αρχιτέκτονας Ruy Ohtake σχεδίασε ένα πεντά-
στερο ξενοδοχείο σε σχήµα ηµισελήνου, µε τα δωµάτια να ακο-
λουθούν το σχήµα των τοίχων! Το εντυπωσιακό bar στο lobby 
(φωτό) είναι πλέον από τα hot spot στο Sao Paolo.

France |  Γαλλία

Μanned Cloud
massaud.com
This alternative project by French designer Jean-Marie Massaud is nothing less than a flying hotel to be 
launched in 2020. The minimalist aircraft, hosting 40 people and a crew of 15, will have a 5,000km range, 
which permits 3-day environmentally friendly cruising at a speed of 170 km/h.
Το project του Γάλλου σχεδιαστή Jean-Marie Massaud είναι ένα ιπτάµενο ξενοδοχείο, το οποίο θα λει-
τουργήσει το 2020. Το αφαιρετικού σχεδιασµούς αεροσκάφος θα φιλοξενεί 40 επισκέπτες µε 15 άτο-
µα προσωπικό, για τριήµερες κρουαζιέρες φιλικές προς το περιβάλλον, µε ταχύτητα 170χλµ/ώρα. 

US | ΗΠΑ

The Mark Hotel, New York |  Νέα Υόρκη

+1212 7721600, themarkhotel.com (€ 400+)
Α tres chic hotel in the heart of the Big Apple, designed 
by Jacques Grange, offers five-star services right 
next to Central Park. Its rooms, suites and studios 
with characteristic light wood floors, dark details 
and state-of-the-art technological equipment make 
it the most elegant suggestion for an overnight 
stay in the American metropolis.
O Jacques Grange υπογράφει τον σχεδιασµό του πιο 
hip ξενοδοχείου αυτή τη στιγµή στη Νέα Υόρκη. Service 
5 αστέρων και θέα στο Central Park υπογραµµίζουν 
την αισθητική υπεροχή των κοµψών χώρων. Οι σου-
ίτες και τα studios µε τα ανοιχτόχρωµα ξύλινα πατώ-
µατα και τον state of the art τεχνολογικό εξοπλισµό το 
κατατάσσουν ψηλά στη λίστα των πιο elegant προτά-
σεων διαµονής στην αµερικανική µητρόπολη.

US | ΗΠΑ

The Mondrian Hotel, Miami 
+1305 5141500, mondrian-miami.com (€ 288+)
This dynamic urban resort by designer Marcel Wanders is South 
Beach’s new boutique arrival. Its rooms offer an essence of 
elegance with refined cool. The trendy Asia de Cuba is a great 
place to enjoy gourmet tastes until late night.
Αυτό το δυναµικό urban resort είναι η νέα boutique αποκάλυψη 
του South Beach. Το design του Marcel Wanders χαρακτηρί-
ζεται  η επιτοµή του κοµψού post-modern στυλ.Το trendy Asia 
de Cuba είναι must για gourmet απολαύσεις ώς αργά.

Spain |  Ισπανία

Hotel Puerta America,  Madrid |  Μαδρίτη

+34 917 445 400, hotelpuertamerica.com (€ 200+)
The star-architect’s hotel has 12 floors, each designed by a different architect or design studio, 
such as Arata Isozaki, Norman Foster, Marc Newson, Ron Arad, Javier Mariscal, and Zaha Hadid. 
The latter once more confirms her fascination with the white colour and the futuristic curves by her 
magnificent work for the Puerta America’s first floor. To experience the feeling just visit this original 
hotel in Madrid that mixes designer’s styles from its facade to the elevator’s area and garage!
Είναι το ξενοδοχείo των αστέρων της παγκόσµιας αρχιτεκτονικής: σπουδαίοι αρχιτέκτονες υπογρά-
φουν από έναν εκ των δώδεκα ορόφων του ξενοδοχείου. Μεταξύ τους, οι Arata Isozaki, Norman 
Foster, Marc Newson, Ron Arad, Javier Mariscal, and Zaha Hadid. Η τελευταία, επιβεβαιώνει την 
αδυναµία της στο λευκό χρώµα και στις φουτουριστικές καµπύλες µε την εκπληκτική δουλειά της 
στον πρώτο όροφο του Puerta America. Το βέβαιο είναι πως θα χρειαστεί να µείνετε αρκετές ηµέ-
ρες σε αυτό το ξενοδοχείο της Μαδρίτης για να περάσετε από µία νύχτα σε κάθε όροφο!
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Jan-Mar | 09 
EXTREME TASTES

Material world Gastronomy  

Gourmet luxuries
The rare pleasures that add a celebratory note to festive dining. | Οι σπάνιες 
απολαύσεις που δίνουν εορταστικό χαρακτήρα στο τραπέζι των εορτών.

CHAMPAGNE | ΣΑΜΠΑΝΙΑ
Around 1870 and following many an unsuccessful 
attempt, the “father” of the most celebrated festive 
drink in the world, monk Dom Pérignon, discov-
ered the method for the double fermentation proc-
ess inside the bottle leading to champagne’s trade-
mark: the famous bubbles. Connoisseurs know 
that champagne is not just any sparkling wine but 
the one that comes from the French region of the 
same name (Champagne). In other words, the 
term champagne refers to an appellation of origin 
and not to a wine variety. The bubbles that spread 
champagne’s lustre all over the globe are unique-
ly enticed out when it’s served in the appropriate, 
long-stemmed crystal flutes at a temperature of ap-
proximately eight degrees. Dom Pérignon Cham-
pagne, named after the pioneering Benedictine monk 
who “discovered” bubbly, uniquely combines a rich 
taste and distinct aromas with a world-famous and 
prestigious brand.
Martha’s, 58 P. Ioakim Street, Kolonaki, 
Tel. +30 210 7214781

Ο «πατέρας» του πιο διάσηµου εορταστικού 
ποτού στον κόσµο, ο καλόγερος Dom Perignion, 
γύρω στα 1870, ύστερα από πολλές αποτυχηµένες 
προσπάθειες, ανακάλυψε τη µέθοδο της δεύτερης 
ζύµωσης του κρασιού µέσα στο µπουκάλι του 
που δηµιουργεί τις περίφηµες φυσαλίδες-σήµα 
κατατεθέν της σαµπάνιας. Οι ειδήµονες γνωρίζουν 
πως σαµπάνια δεν είναι οποιοδήποτε αφρώδες 
κρασί, αλλά µόνο αυτό που προέρχεται από την 
οµώνυµη περιοχή της Γαλλίας (Καµπανία). Με 
άλλα λόγια, µε τον όρο σαµπάνια αναφερόµαστε σε 
ονοµασία προέλευσης και όχι σε ποικιλία κρασιού. 
Οι φυσαλίδες που διέδωσαν τη φήµη της σαµπάνιας 
σε όλον τον πλανήτη αναδεικνύονται µοναδικά όταν 
σερβίρεται στο κατάλληλο, κρυστάλλινο κολονάτο 
σε φόρµα flute ποτήρι, σε θερµοκρασία γύρω στους 
8 βαθµούς. Η Dom Perignion, πέρα από το ότι έχει 
ονοµαστεί προς τιµήν του πρωτοπόρου καλόγερου 
που ανακάλυψε τη σαµπάνια, συνδυάζει µοναδικά 
την πλούσια γεύση και τα ιδιαίτερα αρώµατα µε 
ένα brand name γνωστό στα πέρατα της γης.

CAVIAR | ΧΑΒΙΑΡΙ
It’s produced from Caspian Sea sturgeon roe and is 
one of the most expensive delicacies in the world, 
mainly because of its rarity—the total annual pro-
duce is a maximum of only 70 tonnes. The world’s 
most expensive caviar is the Russian Beluga, but 
connoisseurs believe that the Persian Osietra with 
its pale grey colour is more delectable. Caviar is a 
sublime match for champagne and is usually served 
in silver bowls filled with ice and accompanied with 
a Russian blini, butter and thin lemon slices. Spe-
cial mother-of-pearl spoons are a must to savour 
its flavour in full!
When the Russian international market opened, 
many merchants trading in dubious quality cavi-
ar appeared on the scene. Therefore, it is recom-
mended that you only buy caviar from reputable 
stores, as the method of storage plays a huge role 
in its quality. Prunier caviar is a sure choice, com-
bining immaculate taste and the stamp of quality 
of an internationally acclaimed brand.
De Gustibus, 21 Aghion Theodoron, Metamorpho-
si, Tel. +30 210 2848915

Παράγεται από τα ψάρια οξυρύγχους που ζουν 
στην Κασπία Θάλασσα και είναι από τα ακριβότερα 
εδέσµατα στον κόσµο, κυρίως λόγω σπανιότητας 
– είναι ενδεικτικό πως η ετήσια παραγωγή του δεν 
ξεπερνά τους 70 τόνους. 
Το ακριβότερο χαβιάρι στον κόσµο είναι το ρωσικό 
Beluga, όµως οι ειδικοί θεωρούν πως το νοστιµότερο 
είναι το περσικό Osietra µε το απαλό γκρίζο χρώµα. 
Το χαβιάρι ταιριάζει  θαυµάσια µε τη σαµπάνια, 
σερβίρεται συνήθως σε ασηµένια µπολ µε πάγο 
και συνοδεύεται από ρωσικά µπλινίς, βούτυρο 
και λεπτές φλούδες λεµονιού. Απαραίτητα είναι 
και τα ειδικά φιλντισένια κουταλάκια που δεν 
αλλοιώνουν στο ελάχιστο τη γεύση του. 
Με το άνοιγµα των ρωσικών συνόρων εµφανίστηκαν 
στις διεθνείς αγορές πολλοί έµποροι χαβιαριού 
αµφίβολης αξιοπιστίας, γι’ αυτό συστήνεται η 
αγορά του από µεγάλα καταστήµατα, καθώς οι 
συνθήκες συντήρησής του παίζουν τεράστιο ρόλο 
στην ποιότητά του. Το χαβιάρι Prunier αποτελεί 
σίγουρη επιλογή που συνδυάζει άψογη γεύση, 
ποιότητα και τη σιγουριά της υπογραφής ενός 
brand παγκοσµίου αναγνώρισης.

TRUFFLES | ΤΡΟΥΦΑ
The world’s most expensive mushroom, with a distinc-
tive scent and intense taste, may be unearthed by spe-
cially-trained pigs, but it’s served in the world’s most ex-
pensive restaurants as a rare delicacy. In France, where it 
mainly grows, truffle trading dates back to 1800; whilst 
duels, conspiracies and even murders have taken place 
to secure the rights to exploit this rare mushroom that 
experts call “cooking’s black diamond”. In recent years, 
production has witnessed a sharp fall, leading to a con-
tinual increase in its price—reaching or even exceeding 
1,500 euros per kilo. The black truffle has a more pun-
gent scent and more intense flavour, but the white one 
is considered more aromatic and is more expensive. It 
will harmoniously accompany the meat on your festive 
menu, adding an exotic, lifting touch. Pébeyre truffles 
from France’s Cahors region are considered amongst 
the best in the world. 
De Gustibus, 21 Aghion Theodoron, Metamorphosi, 
Tel. +30 210 2848915
Το πιο ακριβό µανιτάρι του κόσµου, το ανακαλύπτουν 
ειδικά εκπαιδευµένα γουρούνια, αλλά σερβίρεται στα 
ακριβότερα εστιατόρια του κόσµου. Η παραγωγή της 
τρούφας τελευταία παρουσιάζει µεγάλη πτώση, µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται συνεχώς η τιµή της που 
µπορεί και να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ το κιλό.  Η 
µαύρη τρούφα έχει πιο διαπεραστικό άρωµα και 
πιο δυνατή γεύση, η λευκή όµως θεωρείται πιο 
αρωµατική και είναι ακριβότερη. Απολαύστε τη 
µε κρέας, φρεσκοτριµµένη πάνω σε ένα άψογα 
χυλωµένο ριζότο, ή φτιάξτε µοναδικές οµελέτες 
από αυγά που θα τα έχετε φυλάξει στο ψυγείο για 
µερικές ηµέρες µέσα σε δοχείο µε µαύρη τρούφα 
για να πάρουν το άρωµά της. Η τρούφα Pébeyre από 
την περιοχή Cahors στη Γαλλία θεωρείται από τις 
κορυφαίες στον κόσµο. 
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FLOOR PAPER | KYKΛΟΙ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ    
Pure silk rug, with a black pattern in a white 
background, created by the Italian designer 
Ilaria Marelli for Capellini
(www.ilariamarelli.com)
Χαλί από µετάξι, µια δηµιουργία από την Ilaria 
Marelli για την Capellini, µε µαύρα σχέδια 
σε λευκό φόντο ή το αντίθετο
(www.ilariamarelli.com) 

TO THE BONE | ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΟΚΑΛΟ  
Joris Laarman’s Βone Chair takes its inspiration from the efficient way that bones 
grow (jorislaarman.com) | Η Βone Chair του Joris Laarman εµπνέεται από τα αν-
θρώπινα οστά και την ανάπτυξή τους (jorislaarman.com)

Jan-Μar | 09 
CONTRADICTIONS | ANTIΘΕΣΕΙΣ

Material world Deco

134  

STRONG
CONNECTIONS
ΔΕΣΜΟΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
Floorstanding coat stand, 
light and decorative like 
lace, by Capellini
(Capellini shop) | Eπιδα-
πέδια κρεµάστρα µε διά-
κοσµο σαν δαντέλα από 
την Capellini (Capellini 
shop).  

SOAP OPERA
ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΡΑ 
Soap d ispenser  
Dispenser για το 
σαπούνι (€ 23,90, 
Leroy Merlin*)

BLACK BEAUTY 
ΜΑΥΡΗ ΟΜΟΡΦΙΑ     
Correspondances, 
by Andrée Putman 
for Bisazza (Moda 
Bagno) | Γραφείο 
Correspondances  
της Andrée Putman 
για την Bisazza (Moda 
Bagno) 
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SILVER & ΒΟLD | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Silver candlestick designed by Gio Ponti for 
Christofle (Christofle) | Ασηµένιο κηροπήγιο του 
Gio Ponti για την Christofle (Christofle)

MASTER GLASS | ΓΥΑΛΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 
Porcelain vase STHLM | Βάζο STHLM από πορ-
σελάνη (€ 35, IKEA*)

* Shops located in the Airport Retail Park  | * Kαταστήµατα στο Eµπορικό Πάρκο του αεροδροµίου

STATUS e.t.c.indd   1 12/12/2008   2:49:26 µµ
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SNOW | TO XIONI*
Orhan Pamuk | Ορχάν Παµούκ
Εκδ. Ωκεανίδα, € 24 
Εleftheroudakis Newstand  
Languages: English, Greek 
In this very contemporary 
work, the Nobel Prize 
winner writes about a 
poet and political refugee 
who returns to Turkey as 
a journalist to investigate 

a suicide wave striking young girls wearing 
headscarves. | Σε αυτό το πολύ επίκαιρο βιβλίο, ο 
κάτοχος Βραβείου Νόµπελ Tούρκος συγγραφέας 
διηγείται την ιστορία ενός ποιητή πολιτικού 
εξόριστου, ο οποίος επιστρέφει στην Τουρκία ως 
δηµοσιογράφος για να ερευνήσει µια επιδηµία 
αυτοκτονιών που µαστίζει της νεαρές γυναίκες που 
φορούν µαντίλα.

SIN CITY
Frank Μiller

Μαµουθκόµιξ, € 15.95
Language: Greek

The amazing graphic novel 
series features gloomy 

characters parading through 
the streets of the dark city, 

giving another dimension to 
the term “film noir”.

Η συγκλονιστική σειρά των 
µαυρόασπρων graphic novels 

επανακυκλοφορεί. Οι σκοτεινοί 
ήρωες  θα παρελάσουν άλλη 

µια φορά στα στενά της  
σκοτεινής πόλης, δίνοντας άλλη 

διάσταση στον όρο film noir.

THE HOTEL BOOK 
Great Escapes Africa  
Cassidy Shelley
Taschen Publishing 
Company € 29.90
Languages: English,  
French, German 
Luscious pictures of the most 
desired and memorable hotels of 
the world parade inside the books 
of Shelley-Maree Cassidy. Great-
granddaughter of the first hotel 
owners in New Zealand, she was 
not able to escape the family’s fate. 
As travelling runs through her veins, 
she has used her genetic aptitude for 
hotels to offer inspiration for lifetime 
excursions. After her successful guides 
about European, Asian and New Zealand 
hotels, she moved on to bring Africa 
onto the travel stage. 
Great Escapes Africa offers an enticing 
glimpse of the black continent’s 
hospitality by depicting in glorious 
detail close to 50 retreats. Designed 
to induce exotic travel fantasies 
and dreams of sublime interiors, it 
features useful information alongside 
opulent photographs of the most 
amazing hotels.

Εκστατικές φωτογραφίες των 
πιο επιθυµητών και αξιοµνηµόνευτων 
ξενοδοχείων του κόσµου παρελαύνουν 
µέσα από τα βιβλία της Shelley-
Maree Cassidy. Απόγονος των πρώτων 
ξενοδόχων της Νέας Ζηλανδίας, ήταν 
σχεδόν µοιραίο να ακολουθήσει τα 
χνάρια της οικογένειας. Η κληρονοµική 
έφεσή της στα ταξίδια ζωντανεύει 
σε κάθε περιγραφή της δίνοντας 
έµπνευση για µοναδικές εκδροµές. 
Μετά τους επιτυχηµένους οδηγούς 
για τα ξενοδοχεία της Ευρώπης, 
της Ασίας και της Νέας Ζηλανδίας, 

το επόµενο βήµα της ήταν να 
φέρει την Αφρική στο ταξιδιωτικό 
προσκήνιο. 
Με το βιβλίο της, Great Escapes Africa, 
δελεάζει τους αναγνώστες να ρίξουν µια 
µατιά στη φιλόξενη Μαύρη Ήπειρο και 
να περιπλανηθούν νοερά σε 50 περίπου 
λαµπρά καταλύµατα. Σχεδιασµένος 
να προκαλεί εξωτικές φαντασιώσεις 
µε σκηνικά υπέροχους εσωτερικούς 
χώρους, ο οδηγός αποτελείται από 
λεπτοµερείς πληροφορίες συνοδευµένες 
από θαυµάσιες φωτογραφίες των 
πιο εκπληκτικών ξενοδοχείων της 
ηπείρου.

World views

Jan-Mar | 09 
BOOKS & MUSIC | ΜΟΥΣΙΚΗ & ΒΙΒΛΙΟ

Material world Culture

Something Old and Something New
Classic albums, great comebacks and new releases.

Κλασικές αξίες, µέγαλα comebacks και νέες κυκλοφορίες.

The CDs are available at Metropolis in the Airport Shopping Centre | Τα CD διατίθενται στο Μetropolis του Εµπορικoύ Κέντρου του Αεροδροµίου* Shops located in the Airport Shopping Centre | * Καταστήµατα στο Εµπορικό Κέντρο του Αεροδροµίου

BLACK GIRL/WHITE GIRL
ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ, ΛΕΥΚΟ 
ΚΟΡΙΤΣΙ
Joyce Carol Oates
Eκδ. Καστανιώτη, € 18.18 
Languages: English, Greek
Fifteen years after the death 
of her roommate and co-
student, an African-American 
girl, Minette Swift, Jenna Mint 
decides to write her own 

testimony. This personal journal, a moral obligation, 
is the story about the death of her then 19-year-
old friend. | Δεκαπέντε χρόνια µετά τον θάνατο της 
συγκατοίκου και συµφοιτήτριάς της, της νέγρας Μινέτ 
Σουίφτ, η Τζένα Μιντ αποφασίζει να καταγράψει, ως 
µαρτυρία, ως προσωπικό χρονικό και, κυρίως, από 
ηθική υποχρέωση, την ιστορία που οδήγησε στον 
θάνατο της τότε δεκαεννιάχρονης φίλης της. 

FLYING STARTS
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ *

Arkas/Αρκάς, Press Point 
Papasotiriou*, € 39.50

Language: Greek
The seven comic strip books of 
the funny series Flying Starts 
is finally in one book. The son 
sparrow, with a diabolic and 
equivocal spirit, tortures his 

depressed father with his wit, 
in a decaying urban city.

Τα επτά άλµπουµ της  σειράς  
Χαµηλές Πτήσεις επιτέλους 

σε έναν τόµο. Ο γιος σπουργίτι 
τυραννά µε το διαβολικό του 
πνεύµα αµφισβήτησης τον   
καταθλιπτικό πατέρα του.

Central 3 The city is listening again
[Warner Music] (€ 17.10*)
The hippest music collection of the season is now 
out with 14 special songs bound to create a unique 
atmosphere when played. With great names such 
as Chris Rea, James Blunt, Estelle, Frankie Valli 
and the Four Seasons, this album will become the 
best soundtrack for the winter, or make the ideal 
Christmas present.
Μόλις κυκλοφόρησε η πιο hip συλλογή του χειµώνα, 
µε 14 ιδιαίτερα κοµµάτια ειδικά επιλεγµένα για µια 
µοναδική ατµόσφαιρα. Με ονόµατα όπως Chris Rea, 
James Blunt, Estelle, Frankie Valli and the Four 
Seasons, αυτό το άλµπουµ θα γίνει το καλύτερο 
χειµερινό soundtrack, ή ακόµα και το ιδανικό 
χριστουγεννιάτικο δώρο.

Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra
Black cat, white cat (O.S.T.)
[Barclay] (€ 16.15)
A great soundtrack written by a band created 
amongst friends of Kusturica, Kusturica himself, 
and Bregovic, as an inextricable part of the 
1998 movie of the same title. Percussions, tuba, 
accordion, guitar and violin, and an incredible 
energy merge in a masterpiece of Balkan music.
Ένα θαυµάσιο soundtrack γραµµένο από το 
συγκρότηµα που δηµιουργήθηκε από φίλους του 
Κουστουρίτσα, αλλά και τον ίδιο, ως αναπόσπαστο 
κοµµάτι της οµώνυµης ταινίας του 1998. Ντραµς, 
τούµπα, ακορντεόν, κιθάρα, βιολί και µια απίστευτη 
ενέργεια  συνθέτουν αυτό το αριστούργηµα της 
βαλκανικής µουσικής. 

Barry White An evening with Barry White (live)
[Eagle records] €11
This is the first-ever live audio release from 
the master of romance, as recorded in 1999 in 
California, during the final concert tour of his 
career. Backed by the Love Unlimited Orchestra, 
Barry White sings his most famous titles in an 
ultimate performance from a real musical icon.
H πρώτη live κυκλοφορία του βασιλιά της 
ροµαντικής soul µουσικής, όπως ηχογραφήθηκε 
στην Καλιφόρνια το ’99, κατά τη διάρκεια της 
περιοδείας που έµελλε να είναι και η τελευταία 
του. Με τη συνοδεία της Love Unlimited 
Orchestra, ο White τραγουδάει τις µεγαλύτερες 
επιτυχίες του σε µια αξέχαστη εκτέλεση από το 
ιερό τέρας της µουσικής σκηνής.

David Bowie Black tie white noise 
[EMI] (€ 28.10)
This 1993 album gathers many dance rock 
elements which are reminiscent of yearlier 
years—the Let’s Dance period. With elements 
from the past and a mysterious approach, Bowie 
has created a ‘90s gem—a real treat for the fans 
of his stunning vocal power and range.
Αυτό το άλµπουµ συγκεντρώνει πολλά στοιχεία 
dance-rock που θυµίζουν τα ποιο easy listening 
Let’s Dance χρόνια του. Με στοιχεία από το 
παρελθόν και τα χαρακτηριστικό µυστήριό του, 
ο Bowie δηµιούργησε µε το album αυτό ένα από 
τα διαµάντια των 90s. Ιδανικό για τους λάτρεις 
της εντυπωσιακής φωνητικής δύναµης του 
εµβληµατικού performer.

Al Green Lay it down
[EMI] (€ 19.20)
Few performers have played such a great part 
in soul music. Amongst, them, the veteran Al 
Green, who presents a new, wonderful album, 
in which talented contemporary producers play 
with sounds from the ’70s to present a musical 
gift to old and new generations.
Λίγοι είναι οι τραγουδιστές που έχουν παίξει 
τόσο µεγάλο ρόλο στη soul µουσική και την 
έχουν κάνει αυτό που γνωρίζουµε σήµερα, 
όσο ο  βετεράνος του είδους Al Green. Φέτος 
παρουσίασε τη νέα του δουλειά, όπου ταλαντούχοι 
σύγχρονοι παραγωγοί πειραµατίζονται µε τον 
ήχο των 70s, χαρίζοντας ένα πραγµατικό µουσικό 
δώρο στις παλιές και τις νέες γενιές.

Grace Jones Hurricane 
[EMI] (€ 17.20)
The Jamaican new wave disco diva of the ‘70s, 
with an extreme haircut and almost out of this 
world features, makes a comeback with a new 
project—her first studio release in almost 20 
years. Hurricane features an all-star production 
team led by Ivor Guest, including Brian Eno, Tricky 
and Sly & Robbie. 
Η Τζαµαϊκανή ντίβα των 70s, µε το extreme 
κούρεµα και τα σχεδόν απόκοσµα χαρακτηριστικά, 
επιστρέφει ύστερα από σχεδόν είκοσι χρόνια 
απουσίας µε ένα καινούργιο album. Το Hurricane 
είναι µια παραγωγή που συγκεντρώνει αµέτρητα 
αστέρια όπως τον Ivor Guest, τον Brian Eno, τον 
Tricky, και τους Sly & Robbie.
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Browse the world through images, illustrations and novels.
Τοµή στον κόσµο µέσα από εικόνες, σκίτσα και διηγήµατα.



138  139

Jan-Mar | 09 
TRAVEL VALUE / DUTY FREE  

MONEY TALK | ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ  
Leather wallet | Δερµάτινο πορτοφόλι 
€ 242 (Burberry)

WAIST-ED | ΖΩΝΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ
Leather belt for men
Ανδρική δερµάτινη ζώνη
€ 169 (Burberry)

OVER YOUR SHOULDER |  EΠ’ ΩΜΟΥ
Purse with leather details
Δερµάτινη τσάντα ώµου µε λεπτοµέρειες 
από λουστρίνι € 870 (Burberry)

Precious Cognac in stylish bottles 
Υπέροχο κονιάκ σε πολύτιµα µπουκάλια
Remy Martin, € 111.80,  Courvoisier, € 88  

FRENCH SPIRIT  | ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

RIGHT ON TIME | ΛΕΠΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ  
Watch by the Irony Nabal series | Ρολόι της 
σειράς Irony Nabal € 95 (Swatch)

 
WINE ACCESSORIES 
Wine set | Σετ κρασιού € 20 (Triton)

QUADRUPLE JOY  | ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΕΠΙ 4
Case with four special Johnnie Walker 
200ml each | Κασετίνα µε 4 σπέσιαλ Johnnie 
Walker των 200 ml το καθένα € 86

ΜΟΝΕΥ HOLDER | ΧΡΗΜΑΤΟΔΕΤΗΣ
Money clip € 55 (Burberry)

Red wines | Κόκκινα κρασιά
V i s a n t o ,  €  1 6 . 3 0 ,  C a l l i g a ,  €  6 . 5 0 ,  
Metoxi, € 13.50, Chromitsa, € 12.25

UNCORK IT | ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ

FASTEN YOUR BELT | ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕ
Woven belt with leather finish
Ζώνη ιµάντας µε δερµάτινα τελειώµατα  
€ 85 (Lacoste)

HANDS UP | ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Leather black and white driving gloves
Ασπρόµαυρα δερµάτινα γάντια οδήγησης 
€ 128.50 (Armani Jeans)

STYLE GEOMETRY  |  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ
Cufflinks 
Μανικετόκουµπα € 152 (Burberry)

CASE CLOSED  |  ΦΟΥΛ ΤΟΥ ΑΣΟΥ
Poker set in metal case 
Πόκερ σετ σε µεταλλικό βαλιτσάκι  
€ 55 (Triton)

ON FOOT | ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
Shoes | Μποτάκια € 206.40 
(Armani Jeans)

WATCH OUT | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ
Wristwatch 
Ρολόι χρονογράφος € 450 (Folli Follie)

Material world Airport buys
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There is no better way to describe 
the charm and mystery of the still 
unexplored Africa but through the 
eyes of five visionaries who have 
spent their entire lives on the black 
continent’s everlasting grounds.
Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια 
να περιγράψεις τη γοητεία και το 
μυστήριο της ανεξερεύνητης  ακόμα 
Αφρικής θα ήταν μάταιη. Γι’ αυτό 
το 2board επιλέγει τη συγκλονιστική 
ματιά πέντε ανθρώπων που 
αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους 
στη Μαύρη Ήπειρο.

STATUS e.t.c.indd   1 15/12/2008   11:13:08 ðì
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In the singular “pages” 
of Beard’s renowned 
diaries one comes across 
portraits embellished 
with newspaper cuttings, 
bird feathers and dried 
flowers, pieces of cloth 
and drops of blood. 
Στις ιδιότυπες σελίδες των 
περίφημων ημερολογί-
ων του Beard, συναντά 
κανείς πορτραίτα διαν-
θισμένα με αποκόμματα 
εφημερίδων, φτερά 
πουλιών και ξεραμένα 
λουλούδια, κομμάτια 
υφάσματος καθώς επίσης 
και σταγόνες από αίμα 

Peter Beard The star photographer P
ET

ER
 B

EA
R

D
/A

R
T 

+
 C

O
M

M
ER

CE



144  145

Γόνος µιας οικογένειας της οποίας η περιουσία έφτανε σε τριψήφιο αριθµό εκα-
τοµµυρίων δολαρίων, ο Beard είχε όλα τα φόντα -αλλά όχι και την επιθυµία- να 
ακολουθήσει µια λαµπρή καριέρα εισοδηµατία, στα βήµατα των προγόνων του: 
λέγεται ότι ο προπάππους του ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εφηύρε το tuxedo. Σε 
πείσµα της οικογενειακής παράδοσης, αρνήθηκε να ασχοληθεί µε τη δικηγορία, 
πολύ περισσότερο, δε, µε µια καριέρα διαφηµιστή για την οποία τον προόριζαν 
οι γονείς του. Σε ηλικία 17 ετών, ως άλλος Rimbaud, θα κάνει τη δική του επανά-
σταση, εγκαταλείποντας την πατρογονική στέγη και πηγαίνοντας να ζήσει στη 
Μαύρη Ήπειρο, παρακινηµένος από το µυθιστόρηµα της Karen Blixen Πέρα από 
την Αφρική. Ακολουθώντας τα ίχνη του βιβλίου που τον ενέπνευσε, ο Beard όχι 
µόνο θα γίνει και ο ίδιος συγγραφέας, αλλά θα καταλήξει να κάνει την ίδια του 
τη ζωή έργο τέχνης: σήµερα, από το ιδιόκτη-
το ράντσο του στην Αφρική, αντικρίζει τα ίδια 
ακριβώς βουνά για τα οποία γράφει η Blixen 
στο βιβλίο της.
Φωτογράφος, νατουραλιστής και συγγραφέας, 
ο Beard ανέκαθεν ισορροπούσε ανάµεσα στη 
διανόηση και την extravaganza. Από τις πρώ-
ιµες προσπάθειες του να εκφράσει την ασυ-
γκράτητη επιθυµία του για ταξίδια και εξε-
ρεύνηση, µέχρι την πρόσφατη δουλειά του, 
τα πορτραίτα υπήρξαν πάντα σηµείο αναφο-
ράς του έργου του. Σαν άλλος χρονικογράφος 
των καιρών µας έχει καταγράψει µε τον φακό 
του τα τελευταία πενήντα χρόνια πραγµατικά 
αξιοµνηµόνευτες εικόνες προσωπικοτήτων 
όπως ο Picasso, o Bacon, η Blixen, o Warhol, o 
Capote, η Τζάκυ, ο Dali, αλλά και των τελευταί-
ων αυθεντικών ανθρώπων της Αφρικής, όπως 
αρέσκεται να αποκαλεί τους ιθαγενείς φίλους 
του, οι οποίοι µέσα απ’ τη µατιά του αποτυπώ-
νονται στο φιλµ µε την ίδια ευγένεια και χάρη 
µε όλους τους προηγούµενους. Η ζωντανή γλυπτική της οµορφιάς, σύµφωνα µε 
δήλωσή του, αποκαλύπτεται επίσης στα πορτραίτα του, στο τελευταίο σύµβο-
λο της άγριας φύσης: τη γυναικεία οµορφιά. Η Bardot, η Bouquet, η Iman (την 
οποία ανακάλυψε και σύστησε στον κόσµο της µόδας), αλλά και οι αµέτρητες 
ανώνυµες Κενυάτισσες που µοιράστηκαν το κρεβάτι του αποτελούν το αποτέ-
λεσµα του εκλεκτικού του µόχθου. Στο χρηµατιστήριο της τέχνης, τα φωτογρα-
φικά έργα του είναι, απλώς, ανεκτίµητα και παρουσιάζονται σε εκθέσεις – τόσο 
ακριβοθώρητες όσο και ο ίδιος ο δηµιουργός τους. 
Ποιος είναι όµως ο Peter Beard; Tι κάνει αυτόν τον άνθρωπο που είναι µισός 
Tarzan και µισός λόρδος Byron, όπως τον χαρακτήρισε ο βιογράφος του Warhol, 
Bob Colacello, σήµερα στα 65 του, να κάθεται δίπλα στον φίλο του, Mick Jagger, 
σε ένα από τα αναρίθµητα after-hours του Manhattan, µε την ίδια ευκολία που ρι-
σκάρει τη ζωή του για να σώσει τους ελέφαντες της Μαύρης Ηπείρου; Είναι σύγ-
χρονος γκουρού και ιδιοφυής καλλιτέχνης ή τυχοδιώκτης; Απ’ την αρχή της κα-
ριέρας του ως φωτογράφου της άγριας φύσης, το µυαλό του Beard στοίχειωναν 
εικόνες θανάτου και απώλειας. Άλλωστε άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός χάρη 

στο βιβλίο του The End of the Game, το ανατριχιαστικό χρονικό της καταστροφής 
που συντελέστηκε στο Tsavo National Park της Κένυα, όταν χιλιάδες ελέφαντες 
πέθαναν από ασιτία εξαιτίας της αλόγιστης επέκτασης του ανθρώπινου πολιτι-
σµού. «Ο ελέφαντας ήταν απλώς µια µεταφορά» λέει σήµερα. « Αυτό που συνέ-
βη στο Tsavo Park, πριν από 30 χρόνια εξαιτίας της οικολογικής καταστροφής, 
θα πρέπει να µας διδάξει ότι µετά τους ελέφαντες σειρά έχουν οι άνθρωποι: κα-
ταστρέφουµε το οικοσύστηµά µας και αναπαραγόµαστε όπως τα ποντίκια. Κα-
ταστρέφουµε εκατοµµύρια χρόνια φυσικής ιστορίας».
Το απόλυτο των απόψεων που διατυπώνονται από έναν άνθρωπο που κάθεται 
στην καρέκλα του από µπαµπού κάτω από µια χιλιοµπαλωµένη τέντα στο ρά-
ντσο του, το «Hog Ranch», στην Κένυα, δεν θα µπορούσε να πείθει λιγότερο από 

το ίδιο το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός έκα-
νε πάντοτε πράξη τα όσα πρεσβεύει: ζει ουσι-
αστικά απροστάτευτος στις παρυφές της ζού-
γκλας, εκεί όπου οι συµµορίες ληστών κυκλο-
φορούν οπλισµένες µε AK-47 (ο Beard έσωσε 
κάποτε µια οµάδα Γερµανών τουριστών από 
µια συµµορία µε µαχαίρια), µε τις λεοπαρδά-
λεις να επισκέπτονται τον καταυλισµό του τό-
σο συχνά όσο και οι ιθαγενείς ερωµένες του, 
ζώντας µε ελάχιστα είδη πρώτης ανάγκης και 
κολυµπώντας σε νερά µε κροκόδειλους (έχουν 
συχνότατα διατελέσει µοντέλα των φωτογρα-
φιών του).
«Δεν µου αρέσει να προγραµµατίζω τίποτε. Σε 
κάποιους αρέσει να ξεφεύγουν. Το καλό µε την 
Αφρική είναι ότι εκεί µπορείς να ξεφεύγεις για 
όλη σου τη ζωή, κι εγώ είµαι ο πιο ανεύθυνος 
άνθρωπος του κόσµου» ισχυρίζεται, αλλά οι 
παλιές συνήθειες δεν κόβονται εύκολα. Πα-
ρόλο που ο Beard έχει πάντα το βλέµµα του 
στραµµένο στην Αφρική, πάντοτε κλείνει το 

µάτι και στη Δύση: στα τέλη των 60s, όποτε ήθελε να ξεφύγει, µεταµορφωνόταν 
σαν χαµαιλέοντας και, µε την ίδια ευκολία που βρισκόταν στη ζούγκλα, επισκε-
πτόταν το θρυλικό Studio 54, παρέα µε τον Capote και τον Warhol, γυρνούσε µια 
πειραµατική ταινία µε τον Dali στο Manhattan (Major Accidents), πόζαρε για τον 
Francis Bacon (του έχει φιλοτεχνήσει περίπου 30 πορτραίτα), ή έφευγε για πα-
γκόσµια tour παρέα µε τους Rolling Stones.  
Ωστόσο ο Beard επιστρέφει πάντα στην Αφρική. Όπως δηλώνει, στα βάθη της 
Μαύρης Ηπείρου ξεχνά (σ.σ.: ή µήπως θυµάται;) ποιος είναι. Συχνά η στάση του 
απέναντι στα πράγµατα µοιάζει µε ένα µεγάλο στοίχηµα. Ο άνθρωπος που κάπο-
τε κέρδισε δυο χιλιάδες δολάρια απ’τον Ωνάση, όταν ο τελευταίος τον προκάλεσε 
λέγοντάς του ότι δεν µπορεί να µείνει κάτω απ’το νερό περισσότερο από 4 λεπτά, 
εξακολουθεί να ζει στο δικό του σύµπαν, µοιράζοντας τον χρόνο του ανάµεσα στο 
ράντσο του στην Αφρική και τη Νέα Υόρκη, όπου γεννήθηκε το 1938.
Και επειδή όταν µιλάµε για τις φωτογραφίες του Peter Beard δεν εννοούµε κάτι 
συνηθισµένο, η σελίδα που µόλις διαβάσατε, θα µπορούσε κάλλιστα να φιλοξε-
νεί µία και µοναδική φωτογραφία του ιδιοφυούς Αµερικανού. 

“The good thing 
with Africa is 

that you can 
escape for your 

whole life and 
I’m the world’s 
most irresponsible 

person”

Τόπος: Γκαλερί The Time Is Always Now, Soho, Νέα Υόρκη. Εδώ εκθέτει τα τελευταία χρόνια τις φωτογραφίες του ο 
Peter Beard. Φορώντας αφρικανικά σανδάλια και ένα παντελόνι γεµάτο µπογιές κάνει τη δική του western εκδοχή στα 
άδυτα της άγριας ζωής (του): αιµοδιψείς κροκόδειλοι και καλλιτέχνες της διανόησης, πεινασµένα λιοντάρια και εντυ-
πωσιακά µοντέλα, αφηνιασµένοι ελέφαντες και πρώην σύζυγοι παρελαύνουν µέσα από τις ασπρόµαυρες φωτογραφίες του. 
Το έργο του είναι πολυσχιδές, α-τυπικό, χωρίς φραγµούς και σύνορα. Ακριβώς όπως και στα περίφηµα ηµερολόγιά του 
που τον έκαναν διάσηµο - µια πιστή ενασχόλησή του που χρονολογείται από το 1949, όταν η Τζάκυ Ωνάση του δώρισε το 
πρώτο του δερµατόδετο ηµερολόγιο. Αυτές οι ιδιότυπες σελίδες της ζωής του Beard φιλοξενούν πορτραίτα όντων (θηρίων 
και ανθρώπων) που αγάπησε, διανθισµένα µε αποκόµµατα εφηµερίδων, φτερά πουλιών και σταγόνες από αίµα.

At the age of 17, like another Rimbaud, Peter Beard abandons his ancestral home 
to live in the “Dark Continent”, impelled by Karen Blixen’s novel “Out of Africa”. 
Following the path of the book which inspired him, he will not only become an 
author himself but will end up turning his own life into a work of art: today, from 
his privately owned ranch in Africa, he beholds exactly the same mountains Blixen 
describes in her book. 
A photographer, naturalist and author, Beard has always balanced between intelligentsia 
and extravaganza. From his early attempts to express his incontrollable desire to 
travel and explore, through to his latest work, portraits have been his work’s point 
of reference. Like a chronicler of our times, in the last decades, he has captured 
through his lens memorable images of personalities like Picasso, Bacon, Blixen, 
Warhol, Capote, Jackie Onassis, Dali, Jagger, and also of “the last authentic people 
of Africa”, as he likes to call his indigenous friends who are depicted on film with 
the same grace and elegance as all those aforementioned. The “live sculpture of 
beauty”, according to him, is being revealed in his portraits as “the last symbol of 
wild nature”: female beauty. Bardot, Bouquet, Iman (whom he discovered and 
introduced to the world of fashion), as well as the countless anonymous Kenyans 
who shared his bed, represent the fruit of his eclectic labour. In the stock market of 
art, Beard’s photographic works are simply priceless and are presented in exhibitions 
as elusive as their creator himself. 
But who is Peter Beard? Who is this man described by Bob Colacello, Warhol’s 
biographer, as “half Tarzan and half Lord Byron”? Is he a contemporary guru and 
ingenious artist or a mercenary? From the beginning of his career as a wildlife 
photographer, Beard was haunted by images of death and loss. He started to become 
widely known thanks to his book “The End of The Game”, the gruesome chronicle 
of Kenya’s Tsavo National Park catastrophe, where thousands of elephants died of 
starvation due to the heedless expansion of human civilisation. “Elephants are but 
a metaphor,” he says today. “What happened 30 years ago in Tsavo Park because 
of eco-destruction has to teach us is that the fate of humans will follow that of the 
elephants: We are destroying our ecosystem and are reproducing like mice. We are 
destroying millions of years of natural history.”
The absolute views expressed by a guy sitting in his bamboo chair under a patched-
up tent at his “Hog Ranch” in Kenya are indicative of the plain fact that this man 
always put his beliefs into action. “I don’t like planning things. Some people like 
to escape. The good thing with Africa is that you can escape for your whole life 
and I’m the world’s most irresponsible person,” he claims.
Old habits die hard; and although Beard always had his face turned to Africa, 
he always winked to the West as well: towards the end of the ‘60s, whenever he 
wanted to escape, he would transform like a chameleon, and with the same ease 
that he roamed in the jungle, he would visit the legendary “Studio 54” together 
with Capote and Warhol, shoot an experimental movie with Dali in  Manhattan 
(“Major Accidents”), pose for Francis Bacon (who has painted about 30 portraits 
of him) or set off on a world tour with the Rolling Stones. However, Beard always 
returns to Africa. As he declares, in the depths of the Dark Continent he forgets who 
he is. They say that a picture is worth a thousand words. And, because when talking 
about Peter Beard’s photographs we don’t refer to anything ordinary, imagine that 
the pages hosting the piece you just read, could have easily been enveloped in just 
one photograph by the ingenious American.

Peter Beard Place: “The Time Is Always 
Now” Gallery, Soho, NYC, where he has been exhibiting 
his photographs in recent years. Wearing his African 
sandals and paint-stained trousers, he creates his 
own western version of the sanctum of (his) wild life: 
blood-thirsty crocodiles and intelligentsia artists, 
hungry lions and dazzling models parading through 
his photographs and wonderful collages.

Fayel Tall, Lake Rudolph, Kenya, February, 1987
Peter Beard and Karen Blixen 
Diary Pages, March 5-6, 1978, Stolen from Canal + Studio
Peter Beard at work on a diary, the Beards’ bedroom tent, Hog Ranch, 
Kenya, 1990
Fayel Tall, λίμνη Rudolph, Κένυα, Φεβρουάριος 1987
Ο Peter Beard με τη συγγραφέα του Πέρα από την Αφρική, Karen Blixen 
Σελίδες Ημερολογίου, 1978
Ο Peter Beard γράφει στο ημερολόγιό του στην κρεβατοκάμαρα της σκηνής 
του, στο Hog Ranch, Κένυα, 1990
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“We’ve totally 
lost track of what 

evolution is based 
on and how important 
diversity is in 

nature. This concept is 
the very foundation of 

survival”PIRELLI CALENDAR 2009 by Peter Beard
For the past 40 years, Italian tyre company Pirelli has issued 
a limited edition calendar to a select list of VIPs. The 2009 
Pirelli Calendar was shot in Botswana’s Okavango Delta by star 
photographer Peter Beard with models including the stunning 
Isabeli Fontana, Malgosia Bela, Daria Werbowy and Raquel 
Zimmermann, along with a fleet of agreeable elephants. Peter 
Beard describes his latest work as a “living sculpture”. The 56 
plates are the artist’s familiar (or trademark)  collage of images 
and quotations about the environment, climate change and global 
warming, overpopulation and the depletion of natural resources. 
“My real concern,” he says, “is the destruction of nature on a 
global scale. We’ve totally lost track of what evolution is based on, 
and how important diversity is in nature. This concept is the very 
foundation of survival.”



148  149

 Τα έργα ζωντανής 
γλυπτικής, κατά 

τον Beard, αντανακλούν 
το γνώριµο ύφος του 

εκκεντρικού καλλιτέχνη, 
θυµίζοντας κολλάζ εικόνων 
µε προσωπικά του σχόλια για 

το περιβάλλον

PIRELLI CALENDAR 2009 by Peter Beard
Συνεχίζοντας μια παράδοση 40 ετών, η ιταλική εταιρεία ελαστικών 
Pirelli παρουσίασε το ημερολόγιο της χρονιάς, που όμως μπορούν να 
αποκτήσουν μόνο ελάχιστοι εκλεκτοί πελάτες της. Ειδικά για το Pirelli 
Calendar του 2009, επιστρατεύθηκε ο εμβληματικός φωτογράφος 
Peter Beard. Το χρονικό δέκα ημερών στο Δέλτα του Οκαβάνγκο της 
Μποτσουάνα με διάσημα μοντέλα, όπως οι Isabeli Fontana, Malgosia 
Bela, Daria Werbowy και Raquel Zimmermann συντροφιά με φιλικούς 
ελέφαντες καταγράφεται γλαφυρά στις 56 φωτογραφίες του ημερο-
λογίου. Τα έργα ζωντανής γλυπτικής, κατά τον Beard, αντανακλούν 
το γνώριμο ύφος του εκκεντρικού καλλιτέχνη, θυμίζοντας κολλάζ 
εικόνων με προσωπικά του σχόλια για το περιβάλλον, την κλιματική 
αλλαγή, τον υπερπληθυσμό και την κατασπατάληση των φυσικών 
πόρων. «Η ανησυχία μου» λέει «είναι η φυσική καταστροφή σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Έχουμε χάσει τον έλεγχο της ουσίας της εξέλιξης και 
της σπουδαιότητας της βιοποικιλλότητας στη φύση. Αυτή η έννοια είναι 
θεμελιώδης για την επιβίωση».
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Στο χρηµατιστήριο της τέχνης, τα φωτογραφικά έργα του Beard είναι  ανεκτίµητα              και ακριβοθώρητα όσο και ο ίδιος 

Peter Beard, Kenya, 1966

Photographer, collector, diarist and writer of books, 

Peter Beard has fashioned his life into a work of 

art. An extravagant collection of his photographs 

and meticulous collages are included in this 

magnificent  publication, which was originally 

published in 2006 in Taschen’s Collector’s Edition 

series. The book, which instantly sold out upon 

publication and earned accolades from publications 

throughout the world, is finally available in 

bookstores everywhere, and at a nice price!

Φωτογράφος, συλλέκτης και συγγραφέας, ο 

Peter Beard µετέτρεψε τη ζωή του σε έργο 

τέχνης. Μια συγκλονιστική συλλογή φωτο-

γραφιών και κολλάζ του συνθέτει αυτή την 

υπέροχη έκδοση, που κυκλοφόρησε για πρώ-

τη φορά το 2006 στο πλαίσιο των συλλεκτι-

κών εκδόσεων του οίκου Taschen. To βιβλίο 

που τότε είχε εξαφανιστεί από τα βιβλιοπω-

λεία µέσα σε λίγες µέρες και είχε αποσπά-

σει διθυραµβικές κριτικές επανακυκλοφο-

ρεί επιτέλους και µάλιστα σε εξαιρετική τιµή!

 Peter Beard, Beard, Nejma / Fahey, David (ED) 

Edwards, Owen / Aronson, Steven M.L. / Beard, 

Peter, Hardcover, slipcase, 21.8 x 31.6 cm, 784 

pages, € 75,  Multilingual Edition: English, French, 

German, ISBN: 978-3-8365-0877-3

Published by Taschen
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Taschen celebrates a century since Leni Riefenstahl’s birth with this extraordinary limited edition publication. Beautiful, 

skilled photographs represent a landmark in the career of one of the 20th century’s most legendary photographers. 

Powerful and equally seductive, the images of the tribe people of Nuba, Dinka, Shilluk and Masai, 

among others, capture the essence of a culture which offered her some of the happiest moments 

in her life. As Kevin Brownlow once said, “If Leni Riefenstahl had done nothing but 

visit Africa and bring back her photographs, her place in history would be 

secure.” Indeed, this remarkable collection preserves a mythic vision 

of a romantic Africa, paying tribute to the unequivocal 

appreciation of the innate grace and symmetry of 

the human form, perhaps even erasing her 

controversial past as Hitler’s filmaker.

Εκατό χρόνια µετά τη γέννηση της Leni 

Riefenstahl κυκλοφόρησε µε µια συλλεκτική 

έκδοση µε φωτογραφίες της θρυλικής Γερµανίδας 

φωτογράφου, που αποτελούν ορόσηµο στην καριέρα της. Ο 

ιστορικός / κινηµατογραφιστής Kevin Brownlow προλογίζοντας την 

έκδοση αναφέρει: «ακόµη κι αν δεν είχε κάνει τίποτα άλλο, η θέση της στην 

ιστορία θα ήταν εξασφαλισµένη». Πράγµατι , οι φωτογραφίες µελών αφρικανικών 

φυλών, όπως οι Nuba, Dinka και Masai αποτυπώνουν τον µύθο της ροµαντικής Αφρικής και 

αποτίουν φόρο τιµής στην απαράµιλλη χάρη και συµµετρία του ανθρώπινου σώµατος, απαλύνοντας 

την κατακραυγή για τις σχέσεις της Riefenstahl µε τον Hitler, καθώς υπήρξε η σκηνοθέτις των ταινιών του. 

(Leni Riefenstahl - Africa / Taschen, Dr. Angelika (ED), Hardcover & Box, 34.5 x 50 cm , 564 pages, € 2,500, Ltd edition of 2,500 

numbered copies worldwide, signed by Leni Riefenstahl  Multilingual Edition: English, French, German, ISBN: 978-3-8228-1616-5)

Leni Riefenstahl the legend Natives pose for 
Leni Riefenstahl 
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   The Nuba, a loving and peaceful people,   welcomed Riefenstahl as one of their own 
     Οι Νuba, µια φιλόξενη και ειρηνική φυλή,      επιφύλαξε θερµή υποδοχή στη Riefenstahl 
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Riefenstahl’s pictures 
are documents of a 
unique anthropological, 

ethnological and cultural 
historical importance

Οι φωτογραφίες της 
Riefenstahl αποτελούν 

ντοκουµέντα µοναδικής 
ανθρωπολογικής, ιστορικής και 

εθνολογικής αξίας
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Powerful black and white images of distressed people  come 

back to life in the darkroom of the photographer who recorded 

African history through its humble heroes. Sebastiao Salgado 

started his professional career as an economist, but it didn’t 

take long before he realised that his meaningful destination 

in life would be to document the stories of hard tried faces and the unique beauty of 

vast landscapes, rather than spend his time and energy on numbers and economic deals. 

Soon, his steps took him to the French capital. Salgado worked for numerous important 

agencies in Paris, but it was in 1994 when he created his own agency, Amazonas Images. 

Travelling in Africa for 30 years, his camera has been an eyewitness of the continent’s 

emergence from the womb of time. In his latest stunning book, “Africa”, his magnificent 

portraits become living statements, and the facts take the place of a 

sweeping testimony of the apartheid, colonialism and guerrilla war that 

took a toll on the tribes of the continent. 

Δυνατές ασπρόµαυρες εικόνες θλιµµένων ανθρώπων ξαναζωντανεύουν στον σκοτεινό 

θάλαµο του φωτογράφου που κατέγραψε την αφρικανική ιστορία µέσα από τους ταπεινούς 

της ήρωες. Ο Sebastiao Salgado ξεκίνησε την επαγγελµατική καριέρα του ως οικονοµολόγος, 

αλλά σύντοµα συνειδητοποίησε ότι το µέλλον του βρισκόταν στην 

αποτύπωση της πολυτάραχης ζωής βασανισµένων προσώπων και της 

µοναδικής οµορφιάς, παρά σε οικονοµικές συµφωνίες. Κάπως έτσι, 

τα βήµατά του τον οδήγησαν στο Παρίσι, όπου δούλεψε για πολλά 

σηµαντικά πρακτορεία. Όµως ήταν το 1994 που τόλµησε το εγχείρηµα 

και δηµιούργησε το δικό του πρακτορείο, το Amazonas Images. Στα 

ταξίδια του στην Αφρική για περισσότερα από 30 χρόνια, η κάµερά του υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας της 

ανάδυσης της Μαύρης Ηπείρου από τη µήτρα του χρόνου. Στο συναρπαστικό βιβλίο του, Africa, τα πορτραίτα 

του γίνονται οι ζωντανές αποδείξεις γεγονότων που αποτελούν καθολική µαρτυρία για το άπαρτχαϊντ, 

την αποικιοκρατία και τον ανταρτοπόλεµο που γονάτισαν την ήπειρο.

Africa, Sebastiao Salgado / Salgado, Lélia (ED) Couto, Mia, Hardcover, 

36 x 26 cm, 336 pages, € 49.99, Multilingual Edition: English, 

French, German ISBN: 978-3-8228-5621-5 Published by Taschen

Sebastiao Salgado the visionary
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Salgado grabs the essence of a moment         showing all facets of African life 
Oι εικόνες του Salgado έντεχνα προβάλλουν      τις καταστροφικές συνέπειες του πολέµου 

Sudan, 2006.
Dinka group at Pagarau 
cattle camp. 
Μέλη της φυλής των 
Dinka στο Pagarau 

Tanzania, 1994.
During the genocide, 
in less than 3 days 
over 100,000 Rwandan 
refugees
arrived and formed the 
camp of Benaco. | Μέσα 
σε τρεις ημέρες πάνω 
από 100.000 πρόσφυγες 
από τη Ρουάντα έφτασαν 
στο Benaco κατά τη 
γενοκτονία
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Deidi von Schaewen the beauty hunter
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Contemporary constructions and ornate traditional houses 

open their doors to any voluptuous eye through the artistic 

photographs of Deidi von Schaewen. Fascinated 

with “strikingly different” things, she travelled 

fifteen times through Africa to capture 

the mysterious diversity of African 

living and to come up with two sets 

where architectural monuments 

and the most inspirational 

dwellings of the continent reveal 

their inimitatable charm. 

Σύγχρονα και παραδοσιακά 

κτίρια ανοίγουν την πόρτα 

τους σε κάθε φιλήδονο βλέµµα 

µέσα από τις φωτογραφίες της 

Deidi von Schaewen. Μετά τις σπουδές 

της στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών του 

Βερολίνου, η εµµονή της για το ξεχωριστό, 

την οδήγησε να ταξιδέψει 15 φορές στην Αφρική 

για να αιχµαλωτίσει τη µυστηριώδη ποικιλοµορφία 

του αφρικανικού τρόπου ζωής. Το αποτέλεσµα είναι δύο 

συλλογές, όπου αρχιτεκτονικά µνηµεία και οι πιο εµπνευσµένες 

κατοικίες της ηπείρου αποκαλύπτουν την ξεχωριστή οµορφιά τους. 

Deidi von Schaewen-Inside Africa (vol.  1&2),  € 39.99 each 

Multilingual Edition: English, French, German, Published by Taschen

Inside Africa by D.von Schaewen

Νestled within the pages 
of “Inside Africa”, clay 
houses in Mali and 
stunning painted interiors 
in Mauritania are a visual 
description of Africa’s 
variety and splendour. 
Σπίτια από πηλό στο Μάλι 
ή πανέμορφα διακοσμη-
μένοι τοίχοι εσωτερικών 
χώρων στη Μαυριτανία 
ξεπηδούν από τις σελίδες 
του Inside Africa, απο-
τυπώνοντας το ιδιότυπο 
μεγαλείο της ηπείρου
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Michael Poliza the dreamer
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Michael Poliza’s lens unleashes breathtaking images of the Black Continent. 

The miracle child of German television grew up to be a successful IT 

entrepreneur before he finally turned his adventurous flame into pure art. 

First, he sold his business in pursuit of his dream: to sail around the world, 

managing an epic journey under the eyes of millions of Internet users. 

Almost inevitably, the camera became his digital eye, sharing the awe and 

fascination of the places that touched his soul. Awards and collaborations 

with prestigious travel publications came as recognition of the march that 

tames his innermost passion to artistic excellence. Poliza’s latest work, 

“Africa”, pays tribute to the natural supremacy of the continent, whose 

pure beauty breathes mystery and enchantment. A timeless collection to be 

enjoyed for years by both lovers of fine art photography and keen naturalists.

Καθηλωτικές εικόνες της Μαύρης  Ηπείρου ξεπηδούν από τον φακό του 

Michael Poliza. Το παιδί-θαύµα της γερµανικής τηλεόρασης, και µετέπειτα επι-

τυχηµένος επιχειρηµατίας στον χώρο της πληροφορικής, µετέτρεψε την περι-

πετειώδη φλόγα του σε τέχνη. Πρώτα πούλησε τις επιχειρήσεις του και σάλ-

παρε για τον γύρο του κοσµου µε ένα σκάφος, σε ένα επικό ταξίδι που παρα-

κολούθησαν εκατοµµύρια επισκέπτες του ιστιοτόπου του στο Ιnternet. Ο φακός της κάµερας έγινε µοιραία το ψηφιακό µάτι του, µέσα από 

το οποίο µοιράζεται συγκινήσεις και ανησυχίες από τα µέρη που σηµαδεύουν την ψυχή του. Βραβεία, συνεργασίες µε έγκυρα ταξιδιωτικά 

έντυπα και λαµπρές εκδόσεις αποτελούν τα εύσηµα µιας πορείας που υποτάσσει το πάθος στην καλλιτεχνική αρτιότητα. Τελευταίο του 

έργο το Africa, ένας ύµνος στη φυσική υπεροχή της ανόθευτης οµορφιάς µιας ηπείρου που δεν παύει να αποπνέει µυστήριο και γοητεία. 

Africa, Michael Poliza (ED), Multilingual Edition: English, French, German, Spanish and Italian 408 pages Hardcover with 

jacket, ultra-suede slipcase and signed photo-print, Published by teNeues (teneues.com), € 98  ISBN 3-8327-9127-2

 

Africa by M. Poliza

SAFARI 
GUIDE

There is no better way to get acquainted with the Dark 
Continent than via a safari trip. Kenya, Zambia and Botswana 
are classics for viewing and encountering elephants, rhinos, 
lions and hippos. You may also want to visit Rwanda to see the 
guerillas or the Okavango Delta for the flamingos. We chose 
the safest itineraries allowing you to spend up to 17 days in 
Africa, full of once-in-a-lifetime experiences and adventures 
with the guidance of local experts and with stays in the 
continent’s best lodges and camps. | Δεν υπάρχει καλύτερος 
τρόπος να γνωρίσετε την Μαύρη Ήπειρο από ένα ταξίδι 
για σαφάρι. Η Κένυα, η Ζάμπια και η Μποτσουάνα είναι 
κλασικοί προορισμοί για να δείτε από κοντά άγρια ζώα, όπως 
ελέφαντες, ρινόκερους, βουβάλια, λιοντάρια, ιπποπόταμους 
και φλαμίνγκο, αλλά μπορείτε να θέλτε να επισκεφθείτε 
και τη Ρουάντα για να δείτε γορίλες. Εμείς, επιλέξαμε τρεις 
προτάσεις στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για να ζήσετε 
μέχρι και 17 ημέρες γεμάτες από μοναδικές εμπειρίες ζωής 
με τη βοήθεια των πιο έμπειρων οδηγών σαφάρι της Αφρικής 
και μένοντας στα καλύτερα lodges και camps.

FL
IG

H
T 

TO
 N

O
W

H
ER

E,
 B

A
R

CH
A

N
 D

U
N

ES
, S

K
EL

ET
O

N
 C

O
A

S
T,

 N
A

M
IB

IA
 P

H
O

TO
 ©

 2
00

8 
M

IC
H

A
EL

 P
O

LI
ZA

, W
W

W
.M

IC
H

A
EL

P
O

LI
ZA

.C
O

M

2Board’s



170  171

Th
e
 i

ll
u
st

ra
te

d
 

sa
fa

ri
 m

a
p 

o
f 

Af
ri

ca

ILLUSTRATION: ELENI TSAKMAKI

Af
ri

ca
n
 P

a
th

fi
n
d
e
r 

B
ot

sw
an

a 
(O

ka
va

n
g
o 

D
el

ta
 x

 2
 n

ig
h
ts

, 
C

h
ob

e 
N

at
io

n
al

 P
ar

k 
x 

2 
n
ig

h
ts

)
Za

m
bi

a 
(V

ic
to

ri
a 

Fa
lls

 r
eg

io
n
 x

 3
 n

ig
h
ts

, 
So

u
th

 L
u
an

g
w

a 
N

at
io

n
al

 P
ar

k 
x 

4 
n
ig

h
ts

, 
Lo

w
er

 Z
am

b
ez

i x
 2

 n
ig

h
ts

)
Ta

nz
an

ia
 (S

er
en

g
et

i N
at

io
n
al

 P
ar

k 
/ 

G
ru

m
et

i x
 3

 n
ig

h
ts

)

O
ri

e
n
t 

Ex
pr

e
ss

 U
lt

im
a
te

 S
a
fa

ri
• 

S
ou

th
 A

fr
ic

a 
(J

oh
an

n
es

b
u
rg

 Χ
 1

 n
ig

h
t)

 •
 Z

am
bi

a 
(V

ic
to

ri
a 

Fa
lls

 r
eg

io
n
 

x 
1 

n
ig

h
t)

 •
 B

ot
sw

an
a 

(C
h
ob

e 
N

at
io

n
al

 P
ar

k 
x 

3 
n
ig

h
ts

, 
M

or
em

i W
ild

lif
e 

R
es

er
ve

 x
 3

 n
ig

h
ts

, 
O

ka
va

n
g
o 

D
el

ta
 x

 3
 n

ig
h
ts

) 
• 

S
ou

th
 A

fr
ic

a 
(C

ap
e 

To
w

n
’s

 
W

in
el

an
d
s 

an
d
 c

it
y 

to
u
r 

x 
3 

n
ig

h
ts

)

Th
e
 S

a
fa

ri
 C

o
ll

e
ct

io
n

K
en

ya
  

(S
am

b
u
ru

 r
eg

io
n
 x

 3
 n

ig
h
ts

, 
M

as
ai

 M
ar

a 
x 

3 
n
ig

h
ts

, 
M

an
d
a 

Is
la

n
d
 x

 
3 

n
ig

h
ts

)



172  173

Highlights:
• Exceptional Big Five game viewing in 
some of Africa’s best safari regions. | Σαφά-
ρι για να δείτε τα περίφηµα Μεγάλα 5 (λιο-
ντάρια, ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, ρινόκεροι 
και βουβάλια) σε µερικές από τις καλύτερες 
περιοχές της Αφρικής για σαφάρι.
• Elephant Encounter in Okavango Delta. | 
Γνωριµία µε τους ελέφαντες στο Δέλτα του 
Okavango
• Microlighting in South Luangwa National 
Park. | Πτήση µε ανεµόπτερο πάνω από το 
Εθνικό Πάρκο της Νότιας Luangwa
• Guided walking safaris & camps. | Σαφάρι 
πεζοπορίας µε έµπειρους οδηγούς και κα-
τασκηνώσεις
• Hot Air Ballooning over Serengeti. | Με αε-
ρόστατο πάνω από το Serengeti

Step by Step
• 1 night at Tintswalo Waterfall – Johannesburg. 
| 1 νύχτα στο Tintswalo Waterfall
• 2 nights at Stanley’s Camp – Okavango Delta, 
Botswana: You will engage in game viewing 
activities and experience an Elephant Encounter 
Excursion. | 2 νύχτες στο Stanley’s Camp στο 
Δέλτα του Okavango της Botswana για game 
viewing (παρακολούθηση άγριων ζώων στο φυ-

σικό τους περιβάλλον), αλλά και για µια εκδρο-
µή γνωριµίας µε τους ελέφαντες. 
• 2 nights at Chobe Chilwero Camp – Chobe, 
Botswana for game viewing | 2 νύχτες στο Chobe 
Chilwero Camp στην Botswana για game viewing 
µε την καθοδήγηση έµπειρων οδηγών.
• 3 nights at Islands of Siankaba – Victoria Falls, 
Zambia. Mokoro trips, nature trail and village 
tours. A tour to Victoria Falls on the Zambian side 
is a must. You may also opt for the sundowner 
cruise. | 3 νύχτες στα νησιά Siankaba της Ζά-
µπια. O χρόνος κυλάει µε εκδροµές Mokoro, 
φυσικές περιηγήσεις, βραδινές κρουαζιέρες,  
ξενάγηση σε χωριά της περιοχής, και -οπωσ-
δήποτε- επίσκεψη στους εντυπωσιακούς κα-
ταρράκτες Victoria Falls (στο τµήµα που βρί-
σκεται στη Ζάµπια)
• 2 nights at Tafika Camp – South Luangwa. 
Safari activities and 15 minute micro-light flight. 
| 2 νύχτες στο Tafica Camp της Νότιας Luangwa 
για σαφάρι και 15λεπτη πτήση µε ανεµόπτερο
• 2 nights at Chikoko Walking Camp – South 
Luangwa, Zambia, where you will enjoy walking 
safari activities. | 2 νύχτες στο Chikoko Walking 
Camp της νότιας Luangwa στη Ζάµπια, για να 
απολαύσετε πεζοπορικά σαφάρι 
• 2 nights at Chiawa Camp -  Lower Zambezi, 
Zambia for game drives, safari walks and guided 

canoe trips. | 2 νύχτες στο Chiawa Camp στο νό-
τιο κοµµάτι του ποταµού Ζαµβέζη, στη Ζάµπια 
για game viewing µε 4Χ4, κανό ή πεζή, πάντα 
µε τη συνοδεία έµπειρων οδηγών.
• 3 nights at Singita Sasakwa Lodge - Grumeti, 
Tanzania.  Game drives and walking safaris  are 
offered twice a day, but you may chose to go 
for mountain biking, horseback riding, tennis or 
even archery. | 3 νύχτες στο Singita Sasakwa 
Lodge στο Grumeti της Τανζανίας. Προσφέρε-
ται µε αυτοκίνητο ή πεζή δύο φορές κάθε µέρα, 
αλλά επίσης µπορείτε να κάνετε mountain bike, 
ιππασία, τένις ή ακόµη και τοξοβολία.

Price: 
From € 11,000 per person sharing (accom-
modation, meals and activities included 
- Excludes:Travel insurances, Medical 
requirements, Visa fees, international 
roundtrip flights).
africanpathfinder.com, +27 (0)21 7906061
Από € 11.000 το άτοµο (στην τιµή περιλαµβά-
νονται διαµονή, γεύµατα και δραστηριότητες. 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται κόστος ασφά-
λισης, ιατρικά έξοδα, έξοδα έκδοσης για βίζα, 
διεθνείς πτήσεις από και προς Αφρική).

African Pathfinder 
17 days in South Africa - Botswana - Zambia - Tanzania
17 ηµέρες σε Νότιο Αφρική-Μποτσουάνα-Ζάµπια-Τανζανία
Botswana (Okavango Delta x 2 nights, Chobe National Park x 2 nights)
Zambia (Victoria Falls region x 3 nights, South Luangwa National Park x 4 nights, Lower Zambezi x 2 nights)
Tanzania (Serengeti National Park / Grumeti x 3 nights)

River view from the Tafica 
camp | Θέα στο ποτάμι από 
το camp Tafica

Viewing Lions 
from an open 4X4 at Chiawa | 
Στην Chiawa 
πλησιάστε τα 
λιoντάρια σε από-σταση αναπνοής με ανοιχτό 4X4 

Islands of 

Siankaba, view 

from Boma | 

Τα νησιά Siankaba 

όπως φαίνονται 

από την Boma
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Highlights:
• Walking tour of the Victoria Falls and a 
Zambezi sundowner cruise. | Εκδροµή στους  
Καταρράκτες Βικτώρια και κρουαζιέρα στον 
ποταµό Zambezi
• Elephant Encounter at the Savute Elephant 
Camp. | Γνωριµία µε τους ελέφαντες στο Savute 
Elephant Camp
• Day and night game drives in open-sided 4X4 
vehicles and walking safaris. | Ηµερήσια και 
νυχτερινά σαφάρι σε ανοιχτά οχήµατα 4X4 και 
σαφάρι πεζοπορίας µε έµπειρους οδηγούς 
• Exploration of Khwai River and its small 
islands by mokoro traditional canoe. | Εξερεύ-
νηση του ποταµού Khwai και των νησιών του 
µε παραδοσιακά κανό mokoro 
• Ηelicopter flight over the Okavango Delta. | 
Πτήση µε ελικόπτερο πάνω από το Δέλτα του 
Okavango
• A tour of the Cape Town Winelands and a visit 
to Table Mountain. | Ξενάγηση στους αµπελώνες 
του Cape Town, και του Table Mountain

Step by step
• 1 night at | 1 νύχτα στο The Westcliff hotel– 
Johannesburg. 
• 1 night at Royal Livingstone Hotel – Victoria 
Falls, Zambia: Tour of the Victoria Falls and 
Zambezi sundowner cruise. | Εκδροµή στους  
Καταρράκτες Βικτώρια και κρουαζιέρα στον 
ποταµό Zambezi 
• 3 nights at Savute Elephant Camp – Chobe, 
Botswana to meet with elephants and set off 
on lion safaris with an expert guide. | 3 νύχτες 
στο Savute Elephant Camp -Chobe, Botswana 
για γνωριµία µε τους ελέφαντες και σαφάρι λιο-
νταριού µε έµπειρο οδηγό
• 3 nights at Moremi Wildlife Reserve – Khwai, 
Botswana to enjoy various safari activities and a 
full-day boat excursion to the Xaxanaka Lagoon 
and Island. | 3 νύχτες στο Moremi Wildlife 
Reserve - Khwai της Botswana για σαφάρι και 
µια ολοήµερη εκδροµή µε πλοίο στη λίµνη και 
το νησί Xaxanaka 
• 3 nights at the Eagle Island Camp – Okavango 
Delta, Botswana. Enjoy walking safaries, explore 
the delta and local islands by mokoro traditional 
canoe or take off on a helicopter to gaze the 
amazing Delta from above. | 3 νύχτες στο Eagle 
Island Camp – Okavango Delta, Botswana για σα-

φάρι  και εξερεύνηση τουΔέλτα και των νησιών 
της περιοχής µε παραδοσιακό κανό mokoro. Τέ-
λος, απογειωθείτε µε ελικόπτερο για να θαυµά-
σετε το Δέλτα του Okavango από ψηλά.
• 3 nights at the famed Mount Nelson hotel– 
Cape Town, South Africa. Enjoy a private tour 
of the city, a full-day exploration of the Cape 
Winelands and a half-day visit to Table Mountain. 
| 3 νύχτες στο φηµισµένο Mount Nelson Ηotel του 
Cape Town, στη Ν. Αφρική, για ιδιωτική ξενάγηση 
στην πόλη, µια ηµερήσια εκδροµή στους αµπε-
λώνες της περιοχής και εκδροµή στο ξακουστό 
Table Mountain.

Orient Express Ultimate Safari
15 days in S.Africa, Zambia, Botswana 15 ηµέρες σε Ν. Αφρική, Ζάµπια, Μποτσουάνα
Countries and regions visited | Χώρες και περιοχές που θα επισκεφθείτε: 
• South Africa (Johannesburg x 1 night) • Zambia (Victoria Falls region x 1 night) • Botswana (Chobe National Park x 3 nights, Moremi 
Wildlife Reserve x 3 nights, Okavango Delta x 3 nights) • South Africa (Cape Town’s Winelands and city tour x 3 nights)

Price: 
From € 9,465 per person sharing (accommodation, 
meals and activities included - Excludes: Travel 
insurances, Medical requirements, Visa fees, 
international roundtrip flights)
orient-express.com +27 21 4831600
Από € 9.465 το άτοµο (στην τιµή περιλαµβά-
νονται διαµονή, γεύµατα και δραστηριότητες. 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται κόστος ασφά-
λισης, ιατρικά έξοδα, έξοδα έκδοσης για βίζα, 
διεθνείς πτήσεις από και προς την Αφρική).

Pool at the Royal Livingstone hotel

Game viewing at Savute

Exploring Botsawana’s 
Okavango Delta by 
mokoro traditional 
canoe | Κανό στο Δέλτα 
του Οκαβάνγκο, στην 
Μποτσουάνα
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BEST CONNECTIONS / DIRECT FLIGHTS
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ  /  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

FROM AIA | ΑΠΟ ΔΑΑ

Cape Town: Olympic Airlines - South African Airways
via Johannesburg | μέσω Γιοχάνεσμπουργκ 

Tel. 8011144444, +30 210 9666666, www.olympicairlines.com
Johannesburg: Olympic Airlines

να έχετε μαζί σας απαραιτήτως απωθητικό 
εντόμων και δίχτυ εμποτισμένο σε απωθη-
τικό εντόμων. Χρήσιμα θα σας φανούν επί-
σης στο ταξίδι αυτό τα χάπια ιωδίωσης και 
τα φίλτρα νερού (για την περίπτωση που 
δεν μπορείτε να βρείτε εμφιαλωμένο). Τέ-
λος, μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας γυα-
λιά ηλίου, αντηλιακές κρέμες και καπέλο.
Για την ασφάλειά σας είναι υποχρεωτικοί 
κάποιοι προληπτικοί εμβολιασμοί και θε-
ραπείες, για τις οποίες θα πρέπει να προ-
νοήσετε 4-6 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. 
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για τα μέ-
τρα που πρέπει να πάρετε ανάλογα με τη 
χώρα που θα επισκεφθείτε ή ζητήστε πλη-
ροφορίες από το Υγειονομικό (Λ. Αλεξάν-
δρας 196, τηλ. 210 6464372). Εξαιρετική 
πηγή πληροφόρησης αποτελούν επίσης τα 
geomed.gr και traveldoctor.co.uk/africa

Planning your trip  
Οργάνωση ταξιδιού
Those who want to travel to Africa may 
directly address African tour operators 
specialising in the organisation of 
safaris. Among the best are the African 
Pathfinder (africanpathfinder.com, 
Tel. +27 (0)21 7906061), the Safari 
Collection, (Thesafaricollection.com, Tel. 
+253 713093737) and OrientExpress 
(orient-express-safaris.co.za, Tel. 
+27 (0)21 4831600). However, for 
international flights to and from Africa 
you might need a local tour operator 
to take care of the tickets and visa 
applications.
Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν από Ελλά-
δα, μπορούν να απευθυνθούν σε αφρι-

κανικά ταξιδιωτικά πρακτορεία που ειδι-
κεύονται στην οργάνωση σαφάρι. Ανά-
μεσα στα καλύτερα είναι τα: African 
Pathfinder (africanpathfinder.com, +27 
(0)21 7906061), the Safari Collection, 
(Thesafaricollection.com, T: +253 
713093737) και OrientExpress (orient-
express-safaris.co.za, +2721 4831600). 

Ωστόσο, για διεθνείς πτήσεις από και προς 
την Αφρική, καθώς και για την έκδοση 
visa θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ελλη-
νικά ταξιδιωτικά πρακτορεία. Η TUI Ηellas 
αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι του ταξι-
διού σας, αρκεί να απευθυνθείτε στο τη-
λέφωνο +30 210 9495231 όσο το δυνα-
τόν νωρίτερα.

Highlights:
• Exceptional wildlife viewing on driving and 
walking safaris to some of Africa’s greatest safari 
areas. | Συγκλονιστικά σαφάρι µε αυτοκίνητο ή 
πεζή στην πλουσιότερη αφρικάνικη φύση
• Camel rides, bush walks in Samburu|. | Βόλτες µε 
καµήλα, περίπατος στη ζούγκλα του Samburu
• Encounter with local culture| Γνωριµία µε τον 
πολιτισµό των ιθαγενών
• Balloon safari over the Masai Mara. | Σαφάρι µε 
αερόστατο πάνω από την περιοχή Masai Mara
• Water sports and deep sea fishing in the Kiwayu 

archipelago. | Θαλάσσια σπορ και ψάρεµα στα 
βαθειά στο αρχιπέλαγος Kiwayu
• Cultural visit to Lamu. | Επίσκεψη στο Lamu

Step by step
• 3 nights at Sasaab Lodge – Samburu. Enjoy 
driving safaris and bush walks to view the area’s 
particular wildlife, camel rides, educational 
cultural visits with a knowledgeable Samburu 
guide. | 3 νύχτες στο Sasaab Lodge, Samburu, 
για σαφάρι στη ζούγκλα, γνωριµία µε την ιδιαί-
τερη πανίδα της περιοχής, βόλτες µε καµήλα, ξε-
νάγηση στα χωριά της περιοχής µε εξειδικευµέ-
νο οδηγό Samburu
• 3 nights at Salaa’s Camp – Masai Mara to 
witness the famous wildebeest migration via 
a balloon safari over the Masai Mara, and visit 
Masai villages. | 3 νύχτες στο Salla’s Camp -
Masai Μara για να παρακολουθήσετε από ψηλά 
µε αερόστατο την περίφηµη µετανάστευση των 
άγριων ζώων στην περιοχή Masai Mara και να 
επισκεφθείτε χωριά της φυλής των Masai 
• 3 nights at Manda Bay – Manda Island. Α pleasant 
change, offering opportunities for water sports 
and deep sea fishing, sailing and kayaking. You 

may also prefer to relax at the beach or set off 
for a cultural visit to Lamu to gain insight into 
the traditional Swahili lifestyle or to explore 
ancient Takwa Ruins. | 3 νύχτες στο Sasaab 
Lodge– Manda Island. Ευχάριστη αλλαγή µε 
ευκαιρίες για water sports, ψάρεµα, ιστιοπλοΐα 
και καγιάκ ή απλώς ηλιοθεραπεία στην παραλία. 
Επισκεφθείτε την πόλη Lamu για γνωριµία µε την 
παραδοσιακή ζωή των Σουαχίλι, ή εξερευνήστε 
την ερειπωµένη αρχαία Takwa.

The Safari Collection
10 days in Kenya 10 ηµέρες στην Κένυα
Regions visited | Περιοχές που θα επισκεφθείτε:
Kenya  (Samburu region x 3 nights, Masai Mara x 3 nights, Manda Island x 3 nights)

Price: 
From € 9,060 for two persons (accommodation, 
meals and activities included - Excludes: 
Travel insurance, medical requirements, 
visa fees, international flights from Greece 
to Nairobi and back).
thesafaricollection.com, +253 713093737
Από € 9.060 για δύο άτοµα (στην τιµή περι-
λαµβάνονται διαµονή, γεύµατα και δραστηρι-
ότητες. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται κόστος 
ασφάλισης, ιατρικά έξοδα, έξοδα έκδοσης για 
βίζα, διεθνείς πτήσεις προς την Αφρική).

In order to enjoy without fear the unique 
experiences that the exotic and mysterious 
Dark Continent has in store for its visitors, 
you should prepare carefully. Bear into 
mind that several weeks are needed for 
medical prevention in order to be sure that 
you are absolutely protected for a trip to 
certain countries. The second part of the 
preparation is about visa applications and 
trip planning, especially when it involves 
many different countries.
Για να απολαύσετε άφοβα τις πρωτόγνω-
ρες εμπειρίες που η εξωτική και μυστηριώ-
δης Μαύρη Ήπειρος επιφυλάσσει στους επι-
σκέπτες της, θα πρέπει να είστε προετοιμα-
σμένοι σωστά. Υπολογίστε πως απαιτούνται 
αρκετές εβδομάδες ιατρικής προετοιμασί-
ας για να είστε βέβαιοι πως είστε επαρκώς 
προστατευμένοι για να ταξιδέψετε σε συ-

γκεκριμένες χώρες. Το δεύτερο κομμάτι της 
προετοιμασίας αφορά τις ενέργειες για έκ-
δοση βίζας και την οργάνωση του ταξιδιού, 
ειδικά αν περιλαμβάνει πολλές διαφορετι-
κές χώρες. 

Prevention measures 
Βασικά προληπτικά μέτρα
The prevention measures you need to 
take before you travel to Africa depend 
largely on the particular areas you will 
visit and the duration of your stay. The 
main measures, however, that apply 
everywhere are the following:
Wash your hands thoroughly before 
eating or handling food, eat only cooked 
vegetables and avoid salads. Peel all fruit, 
including tomatoes. Always carry anti 
diarrheic medications. Unless you are 

sure of the purity of the water supply, 
don’t drink it. This also applies to water 
used for ice cubes and for washing 
teeth. Water purification tablets are an 
alternative in the absence of sealed water 
bottles.
The occurrence of mosquito and other 
insect bites can be minimised by wearing 
long-sleeved shirts, long pants and hats to 
reduce exposed skin. Repellents applied 
to clothing, shoes, tents, mosquito nets 
and other gear will enhance protection. 
Bed nets provide protection and comfort 
when accommodations are not adequately 
screened or air-conditioned. Bed nets 
should be tucked under mattresses and 
can be sprayed with repellent. Repellents 
containing DEET (N, N-diethylmeta-
toluamide) are commonly available and 

effective against mosquitos, ticks and 
other arthropods when applied to the skin 
or clothing. For more information, visit 
traveldoctor.co.uk/africa
Τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβετε 
όταν ταξιδεύετε σε αυτή την περιοχή εξαρ-
τώνται από τις περιοχές επίσκεψης και τον 
χρόνο παραμονής. Τα βασικά που ισχύουν 
παντού είναι τα ακόλουθα:
Πλένετε τα χέρια συχνά με σαπούνι και νε-
ρό. Τρώτε μόνο καλομαγειρεμένα φαγητά, 
αποφύγετε ωμές σαλάτες και φρούτα που 
δεν έχετε ξεφλουδίσει οι ίδιοι και ποτέ μην 
πίνετε τα ποτά σας με πάγο. Μη χαϊδεύε-
τε κανένα ζώο και μην κολυμπάτε σε γλυ-
κό νερό. Προσπαθήστε με κάθε τρόπο να 
αποφύγετε τα τσιμπήματα εντόμων, φορώ-
ντας μακρυμάνικα πουκάμισα και μακριά 
παντελόνια. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει 

Travel Safe Ταξιδέψτε µε ασφάλεια
All you need to know before you set off for Africa | Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε 
πριν οργανώσετε το πρώτο σας ταξίδι στην Αφρική

Manda Bay room

Sala’s Camp
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History and culture guardians, architectural wonders of their time, the 
world’s greatest museums are not just destinations  
on the sightseeing list, but actual reasons to travel.

Θεµατοφύλακες ιστορίας και πολιτισµού, αρχιτεκτονικά θαύµατα 
της εποχής τους, τα σπουδαιότερα µουσεία του κόσµου δεν είναι απλώς 

σταθµοί στη λίστα των αξιοθέατων, αλλά αιτίες ταξιδιών.
By Flora  Paraskevopoulou 
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Halls of fame
AROUND THE WORLD IN 17 MUSEUMS
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 17 ΜΟΥΣΕΙΑ

A man admiring Thomas Couture’s 
painting Romains de la Décadence at the 
Musée d’ Orsay | Θαυμάζοντας το έργο 
του Thomas Couture Romains de la 
Décadence στο Mουσείο Orsay στο Παρίσι
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IN TOTAL, NEARLY 14 MILLION PEOPLE VISITED THE 
LOUVRE MUSEUM AND POMPIDOU CENTRE IN 2007 

The Garden of Earthly Delights by Hieronymous 
Bosch at the Prado Museum. The Hermitage 
Museum. Boy in a Blue Shirt by Amedeo 
Modigliani at Guggenheim. The twenty-foot 
wooden gong in human form, in the Metropolitan 
Museum’s Michael C. Rockefeller Wing of 
Primitive Art. Double Spiral Staircase in Vatican 
Museums.  On the opposite page: “Les joueurs 
de football” by H. Rousseau at the Guggenheim | 
Ο Κήπος των Γήινων Απολαύσεων του Ιερώνυμου 
Μπος στο Prado. To Μουσείο Hermitage. Αγόρι 
με γαλάζιο πουκάμισο του Modigliani στο 
Guggenheim.  Η διπλή σπειροειδής σκάλα στο 
Μουσείο του Βατικανό. Το πανύψηλο ξύλινο 
γλυπτό σε ανθρώπινη μορφή είναι ένα από τα 
1.500 έργα της πτέρυγας του Rockefeller στο 
Metropolitan. Στην απέναντι σελίδα, Les jouers de 
football του H. Rousseau, στο Guggenheim 

THE NINE MOST VISITED MUSEUMS IN 2007
ATTRACTED MORE THAN 45 MILLION PEOPLE 
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“NO ONE HAD HEARD OF BILBAO OR WHERE IT WAS.               GUGGENHEIM CHANGED THAT OVERNIGHT” 
«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ BILBAO.    ΜΕ ΤΟ GUGGENHEIM ΤΟ ΕΜΑΘΑΝ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΚΤΙ» 
                                                                                                                                                                    TERENCE RILEY, DIRECTOR OF THE MIAMI ART MUSEUM 

MUSEUM BOX OFFICE*
Museum | Μουσείο Visitors | Επισκέπτες
1. Musée du Louvre, Paris 8.300.000 
2. Centre Pompidou, Paris 5.509.425 
3. British Museum, London 5.400.000 
4. Tate Modern, London  5.191.840 
5. Metropolitan Museum of Art, New York 4.547.353 
6. National Gallery of Art, Washington 4.518.413 
7. Vatican Museum, Vatican City 4.310.083 
8. National Gallery of Art, London 4.159.485 
9. Musée d’Orsay, Paris 3.166.509 

*  Source: 2007 annual statistics by the French art magazine “Le Journal des Arts”  
Πηγή: Στατιστικά στοιχεία για το 2007 από το γαλλικό περιοδικό τέχνης Le Journal des Arts
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MUSEUMS AND GALLERIES GENERATE SOME 1.5 
BILLION POUNDS A YEAR FOR THE BRITISH ECONOMY

From top left clockwise: The Grande 
Galerie of the Louvre Museum. Pharaoh 
Statue at the Egyptian Museum. View of 
a temporary exhibition staged at the New 
Tate Gallery in 2005. Portrait of Federigo 
da Montefeltro by Piero della Francesca 
at Uffizi Gallery in Florence. | Από πάνω 
αριστερά και δεξιόστροφα: Η Grande 
Galerie του Λούβρου στο Παρίσι. Το άγαλμα 
του Φαραώ στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο 
Κάιρο. Άποψη από προσωρινή έκθεση 
μοντέρνας τέχνης στη New Tate Gallery, 
το 2005. Δεξιά, πορτραίτο του Federigo da 
Montefeltro, από τον Piero della Francesca 
στην Γκαλερί Uffizi της Φλωρεντίας

WITH SO MANY RENAISSANCE ARTEFACTS, THE UFFIZI 
GALLERY TRULY KNOWS THE MEANING OF REBIRTH
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MUSÉE D’ORSAY STARRED IN KAFKA’S “THE TRIAL”,       ADAPTED BY ORSON WELLES

Restaurant in Musee d’ Orsay
Το εστιατόριο του Musee d’ Orsay

ΤΟ ORSAY ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕ ΣΤΗ ΒΑΣΙΣΜΕ           ΝΗ  ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΦΚΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ORSON WELLES
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TO MoMA EINAI Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Uffizi Courtyard
To προαύλιο του Uffizi

From top left clockwise: 1959, overview 
of the spiral ramp inside the Solomon 
R. Guggenheim Museum, designed 
by architect Frank Lloyd Wright, New 
York. The Seated Man, or The Architect, 
by Roger de La Fresnaye at Pompidou 
Centre. MoMA Expansion. J. Carter Brown 
(1932-2002), one of the most prominent 
directors of the US National Gallery of 
Art, here in front of the painting, “Four 
Dancers” by Degas. | Aπό πάνω αριστερά 
και δεξιόστροφα: 1959, πανοραμική 
λήψη του εσωτερικού του νεοϋορκέζικου 
Μουσείου Solomon R. Guggenheim. Έργο 
του Roger de la Fresnaye, στο Pompidou. 
Επέκταση του MoMA. Ιστορική μορφή 
για την Εθνική Πινακοθήκη των ΗΠΑ, ο J. 
Carter Brown (1932-2002) που διετέλεσε 
διευθυντής της, ποζάρει μπροστά στον 
πίνακα Four Dancers του Ντεγκά.

MUSEUMS COMMISSION ARCHITECTURAL 
PROJECTS THAT SOMETIMES COMPETE WITH THE 
ART THEY WERE CREATED TO DISPLAY

LE
FT

 P
A

G
E:

 C
O

R
B

IS
/A

P
EI

R
O

N
, T

H
IS

 P
A

G
E:

 C
O

R
B

IS
/A

P
EI

R
O

N



190  191

Musée du Louvre
Paris | Παρίσι 
+33 (0)14 0208458
Who is who: The Sun King’s palace—
the defining image of the French capital 
from the 12th century—”decided” in 
1793 to turn its attention to art, fine art 
to be exact. Since then, it has reserved 
a permanent, top-ranking spot on every 
list of the world’s greatest museums. 
This is not only because of its 35,000, 
nowadays, unique exhibits and its 
60,000 square metres, or even only 
because of the eight million visitors it 
welcomes each year. But it is for “Les 
Oiseaux” (Birds), its three renowned 
ceiling paintings created on-site by 
cubist painter Georges Braque in 1953, 
as well as the glass pyramid, designed 
by the Chinese-born American architect 
Leoh Ming Pei on commission by 
the then-French president Francois 
Mitterand. It has adorned the main 
entrance since March 1989. 
Highlights: Da Vinci’s Mona Lisa, the 
statue of Nike (Victory) of Samothrace 
and the Venus de Milo. 
Don’t miss: The “Picasso - Delacroix, 
Picasso and his Masters” exhibition, 
room 76, 1st floor, Denon Wing, until 
February 2, 2009.
Opening Hours: daily from 9:00-18:00 
(except Tuesdays and public holidays on 
11/11, 25/12, 1/1/, 1/5). Free entrance 
on the first Sunday of each month.
Who is who: Το παλάτι του βασιλιά 
Ήλιου που καθορίζει την εικόνα της 
γαλλικής πρωτεύουσας ήδη από τον 12ο 

αιώνα, το 1793 «αποφασίζει» να ασχο-
ληθεί με τις Τέχνες, και μάλιστα τις κα-
λές. Από τότε έχει κάνει μόνιμη κράτηση 
στις πρώτες θέσεις κάθε λίστας με τα 
μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου κι αυτό 
όχι μόνο για τα 35.000 πλέον μοναδικά 
εκθέματά του και τα 60.000 τ.μ. του, ούτε 
μόνο για τους 8 εκατομμύρια επισκέπτες 
που υποδέχεται κάθε χρόνο, αλλά και 
για τις 3 διάσημες οροφογραφίες The 
Birds, που δημιούργησε εδώ ο κυβιστής 
ζωγράφος Georges Braque το 1953, 
καθώς και για τη γυάλινη πυραμίδα που 
κοσμεί από τον Μάρτιο του 1989 την 
κεντρική είσοδό του και που κατασκεύ-
ασε ο Σινοαμερικανός αρχιτέκτονας Ieoh 
Ming Pei κατόπιν εντολής του  Γάλλου 
προέδρου Francois Mitterand. 
Highlights: Η Mona Lisa του Ντα 
Βίντσι, η Νίκη της Σαμοθράκης, η 
Αφροδίτη της Μήλου.
Mη χάσετε: Την έκθεση «Picasso-
Delacroix, Picasso and his masters», 
αίθουσα 76, 1ος όροφος, πτέρυγα 
Denon, ώς τις 2/2/09
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά (εκτός 
Τρίτης, και των αργιών 11/11, 25/12, 
1/1/, 1/5) 09.00-18.00. Δωρεάν είσοδος 
την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα.

British Μuseum
London | Λονδίνο
Great Russell St.,  +44 (0)20 7323 8000
Who is who: It was founded in 1753 to 
house the collection, bequest of naturalist 
Sir Hans Sloane, and has been jousting 
with… Shakespeare ever since, staking 

its claim to the title of “the number one 
cultural pride of Great Britain”.  
Nowadays, the museum welcomes some 
five million visitors a year and houses a 
vast range of items from rare manuscripts 
through to antiquities. However, its 
premises, (at least as we now know 
them), which bear the signature of British 
architect Sir Robert Smirke, took shape 
as late as 1852, when works on the wing 
to house King George IV’s bequest of 
his father’s library were completed. The 
so-called King’s Library constitutes the 
oldest part of the building; and, following 
its radical renovation in 2003 on the 
museum’s 250th anniversary, it now also 
houses a permanent exhibition on the 
Enlightenment.
Highlights: The Parthenon Marbles, the 
Rosetta Stone, the Egyptian mummies.
Don’t miss: The “Babylon, Myth and 

Reality” exhibition in room 35 until 
March 15, 2009.
Opening Hours: Daily 10:00-17:30 
(Thursdays and Fridays it stays open 
until 20:30). The museum is closed 
on December 24-26, January 1 and 
Good Friday.   
Who is who:  Ιδρύθηκε το 1753 για 
να στεγάσει τη συλλογή-κληροδότημα 
του φυσιοδίφη sir Hans Sloane και 
έκτοτε κονταροχτυπιέται με τον Σαίξπηρ 
διεκδικώντας με αξιώσεις τον τίτλο «το 
υπ. αριθμ. 1 πολιτιστικό καμάρι της 
Γηραίας Αλβιώνας». Οι εγκαταστάσεις 
του, ωστόσο -τουλάχιστον στη μορφή 
που τις γνωρίζουμε σήμερα- που πια 
φιλοξενούν περί τα 5 εκατομμύρια 
επισκέπτες τον χρόνο, διαθέτουν από 
σπάνια χειρόγραφα μέχρι αρχαιότητες. 
Φέρουν την υπογραφή του Βρετανού 
αρχιτέκτονα sir Robert Smirke και 
πήραν σάρκα και… μπετά μόλις το 
1852 προκειμένου να στεγάσουν την 
βιβλιοθήκη του πατέρα του Γεωργίου 
IV. Η -κατά τον αγγλομαθή κόσμο- 
King’s Library αποτελεί το παλαιότερο 
τμήμα του κτιρίου, ενώ μετά τη γενναία 
ανακαίνισή της, το 2003, με αφορμή τα 
250ά γενέθλια του Μουσείου, διαθέτει 
και μια μόνιμη έκθεση, αφιερωμένη 
στον Διαφωτισμό.
Highlights: Τα Μάρμαρα του Παρθενώ-
να, η Στήλη της Ροζέττας, οι αιγυπτιακές 
μούμιες.
Μη χάσετε: Την έκθεση «Babylon, 
Μyth and Reality» στην αίθουσα 35 ώς 
τις 15/3/09.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 
10.00 ώς τις 17.30 (εκτός Πέμπτης και 
Παρασκευής που παραμένει ανοιχτό 
ώς τις 20.30). Το Μουσείο παραμένει 
κλειστό στις 24, 25, 26 Δεκεμβρίου, την 
1η Ιανουαρίου, καθώς και κάθε Μεγάλη 
Παρασκευή. 

Metropolitan Museum of Art
New York | Νέα Υόρκη
1000 Fifth Avenue, +1 212 5357710
Who is who: It considers itself a 
“world museum”, and has at least 
three good reasons to convince us: a) a 
space of 180 thousand square metres, 
b) a collection of artefacts covering 
5,000 years of civilisation (from pre-
historic times to date), c) more than 
five million visitors per year.
The museum was founded in 1870 
by a group of art-loving US citizens. 
In 1880, it moved to its trademark 
Gothic, Renaissance building, where it 
still remains today, despite the many 
extensions and the radical renovation, 
completed in 1991 by the Kevin 
Roche John Dinkeloo and Associates 
architectural partnership.
Highlights: Paintings by Goya, 
Rembrandt, Renoir, Van Dyck and 
Matisse, sculptures by Rodin, the 
Greek and Roman Art section, the 



Museum of Modern Art (MoMA), NΥC | Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη

HOSTING SOME 
2,500,000 
VISITORS PER 
YEAR, MoMA HAS 
FILES ON 70,000 
ARTISTS AND 
150,000 WORKS 
OF ART

World’s best museums 
A USER’S MANUAL

Everything you should know before planning your trip. Cut these pages to keep  
as an essential guide of the globe’s top historical and cultural institutions. | Όλα όσα πρέπει  

να γνωρίζετε πριν προγραµµατίσετε τα ταξίδια σας στις µεγαλύτερες πόλεις του κόσµου. Κόψτε και 
κρατήστε αυτές τις σελίδες σαν έναν πολύτιµο οδηγό ιστορίας και πολιτισµού.

Musee du Louvre
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Egyptian collection(the largest one 
outside Cairo).
Don’t miss: The “Classic 1930s 
Street Photographs of New York City” 
exhibition at the Howard Gilman 
Gallery, until 4/1/09. 
Opening Hours: Tuesdays-Thursdays 
and Sundays: 9:30-17:30, Fridays-
Saturdays: 9:30-21:00.
Who is who: Θεωρεί εαυτόν το πα-
γκόσμιο μουσείο, και έχει τουλάχιστον 
3 καλούς λόγους για να μας πείσει 
να κάνουμε το ίδιο: α) έκταση 180 
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, β) μια 
συλλογή έργων τέχνης από κάθε γωνιά 
της γης που καλύπτουν 5.000 χρόνια 

πολιτισμού (από την Προϊστορία έως 
σήμερα), γ) έναν αριθμό επισκεπτών 
ετησίως που ξεπερνάει τα 5 εκατομ-
μύρια. Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1870 
από μια ομάδα φιλότεχνων Αμερικα-
νών πολιτών, το 1880 μετακόμισε στο 
Central Park στο -σαν trademark- γνω-
στό μας γοτθικο-αναγεννησιακό κτίριο, 
όπου και παραμένει μέχρι σήμερα 
παρά τις πάμπολλες προσθήκες και τη 
γενναία εσωτερική ανακαίνισή του που 
ολοκληρώθηκε το 1991 και υπογράφει 
το αρχιτεκτονικό γραφείο των Kevin 
Roche, John Dinkeloo και συνεργατών.
Highlights: Οι πίνακες του Goya, του 
Rembrandt, του Renoir, του Van Dyck, 
του Matisse, τα γλυπτά του Rodin, το 
τμήμα της Ελληνικής και Ρωμαϊκής 
τέχνης, η αιγυπτιακή συλλογή – η 
μεγαλύτερη εκτός Καΐρου.
Μη χάσετε: Την έκθεση «Classic 
1930s Street Photographs of New York 
City», στη Howard Gilman Gallery, 
μέχρι τις 4/1. 
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Πέμπτη και 
Κυριακή: 09.30-17.30, Παρασκευή-
Σάββατο: 09.30-21.00. Κλειστό κάθε 
Δευτέρα.

Vatican Μuseums
Vatican City | Βατικανό
Who is who: Created during the 16th 
century because of the need to find 
a home for the sculpture collection 
of Pope Julius II. From papacy to 
papacy, it then became what it is 
today: an antiquities and Renaissance 
art multiplex, ie, a museum and 
gallery complex comprising (amongst 
others) the Etruscan Museum, the 
Egyptian one, the Tapestry Gallery, the 
Gallery of Maps, the Vatican Gallery 
and the Sistine Chapel. In addition 
to the nine miles it occupies and the 
approximately four million visitors it 
welcomes each year, since the year 
2000, it has had yet another reason 
to sing the praises of its (formative 

art) creator: a brand new entrance, 
composed of three floors featuring 
bronze doors with the signature 
of contemporary sculptor Cecco 
Bonanotte, as well as “Varcare la 
Soglia”, the modern sculpture created 
by Guiliano Vangi. 
Highlights: Michelangelo’s frescoes, 
the Sistine Chapel, Raphael’s works, 
Caravaggio’s “Deposition from the 
Cross” in the Gallery, the sarcophagi in 
the Gregorian Egyptian Museum. 
Opening hours: Daily 8:30-16:00. 
Closed on Sundays (excluding the last 
Sunday of each month). Closed on 
December 25-26, Easter and on feast 
day of St Peter and St Paul on June 29.
Who is who: Δημιουργήθηκε τον 16ο 
αιώνα, από την ανάγκη να στεγαστούν 
κάπου τα γλυπτά του πάπα Ιουλίου του 
ΙΙ, και από πάπα σε πάπα, κατέληξε σε 
αυτό που είναι σήμερα: ένα mall αρχαι-
οτήτων και αναγεννησιακής τέχνης, ήτοι 
ένα σύμπλεγμα μουσείων και γκαλερί 
μεταξύ των οποίων το Μουσείο των 
Ετρούσκων, το Αιγυπτιακό, η Γκαλερί 
των Ταπισερί, η Γκαλερί των Χαρτών, η 
Πινακοθήκη του Βατικανού, η Καπέλα 
Σιστίνα. Πέρα από την έκταση των 9 
μιλίων που καταλαμβάνει, τους περίπου 
4 εκατομμύρια επισκέπτες που υποδέ-
χεται συνολικά κάθε χρόνο, έχει, από 
το 2000, έναν ακόμα λόγο να υμνεί τον 
(εικαστικό) δημιουργό: την ολοκαίνουρ-
για είσοδο του η οποία καταλαμβάνει 
τρεις ορόφους, διαθέτει μπρούτζινες 
πόρτες που φέρουν την υπογραφή του  
σύγχρονου γλύπτη Cecco Bonanotte, 
καθώς και το μοντέρνο γλυπτό Varcare 
la Soglia που φιλοτέχνησε ο Guiliano 
Vangi για την περίσταση. 
Highlights: Οι τοιχογραφίες του Μικε-
λάντζελο στην Καπέλα Σιστίνα, τα έργα 
του Ραφαήλ στην ομώνυμη Αίθουσα, 
η Αποκαθήλωση του Καραβάτζο στην 
Πινακοθήκη, οι σαρκοφάγοι στο Γρηγο-
ριανό Αιγυπτιακό Μουσείο.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από 
τις 08.30 ώς τις 16.00. Κλειστά κάθε 
Κυριακή (εξαιρείται η τελευταία Κυ-

ριακή κάθε μήνα), καθώς και στις 25, 
26 Δεκεμβρίου, το Πάσχα, αλλά και 
την ημέρα του εορτασμού των Αγίων 
Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου. 

Museo Nacional del Prado
Madrid | Μαδρίτη
23 Cal.Ruiz de Alarcon, +34 (0)91 
3302800
Who is who: In Spanish, Prado 
means two things: a meadow (its 
literal meaning) and European 
culture. The latter has come about 
solely because of the Madrid Museum 
of the same name, the home of art 
by Goya, Velazquez and El Greco. It 
opened its doors in 1819, when Goya 
was still alive. Since then, it’s been 
enhanced with many representative 
and defining samples of Dutch-
German-Italian paintings, extended 
with many annexes, and even hosted 
Picasso’s Guernica for a while. It 
is now considered one of the most 
“open-minded” museums in the 
world, thanks to its decision to mark 
last year’s major renovation, signed 
by architect Rafael Moneo with a 
photo shoot for Spanish Vogue in the 
new areas.
Highlights: Apart from the 140 
works by Goya, highlights include 
Las Meninas by Velazquez, Artemisia 
by Rembrandt, The Three Graces 
by Rubens, and the paintings and 
sculptures, Epimetheus and Pandora, 
by El Greco.   
Don’t miss: The Francis Bacon 
exhibition, from February 3 to April 
19, in the Jerοnimos building, rooms 
Α & Β. 
Opening Hours: Tuesday to Sunday: 
9:00-20:00. December 24, 31 and 
January 6: 9:00-14:00. The museum 
is closed on Mondays, December 25, 
January 1, Good Friday and May 1. 
Who is who: Prado στα Ισπανικά 
σημαίνει δύο πράγματα: λιβάδι 
(που είναι και η πιστή μετάφραση 

της λέξης), αλλά και ευρωπαϊκός 
πολιτισμός. Και αυτό το τελευταίο, 
εξ ολοκλήρου, χάρη στο ομώνυμο 
Μουσείο της Μαδρίτης, το «άντρο» 
της Τέχνης του Goya, του Velazquez, 
του El Greco. Άνοιξε τις πόρτες του 
το 1819 – όταν ακόμα ο Goya ζούσε. 
Από τότε εμπλουτίστηκε (με πολλά 
αντιπροσωπευτικά και ηχηρά δείγματα 
της ολλανδικής-γερμανικής-ιταλικής 
ζωγραφικής), επεκτάθηκε (με πολλές 
κτιριακές προσθήκες), φιλοξένησε για 
λίγο την Γκουέρνικα του Πικάσο και 
κατέληξε να θεωρείται σήμερα ένα 
από τα πιο «ανοιχτόμυαλα» μουσεία 
του κόσμου, χάρη στην  επιλογή του 
να γιορτάσει την περσινή γενναία ανα-
καίνισή του -που, παρεμπιπτόντως, 
υπογράφει ο αρχιτέκτονας Rafael 
Moneo- με μια φωτογράφηση στους 
νέους χώρους του για λογαριασμό της 
ισπανικής Vogue. 
Highlights: Εκτός από τα 140 έργα του 
Goya, Το Las Meninas του Velazquez, 
η Artemisia του Rembrandt,  Οι Τρεις 
Χάριτες του Rubens, οι πίνακες αλλά 
και τα γλυπτά Επιμιθέας και Πανδώρα 
του El Greco.   
Don’t miss: Την έκθεση Francis 
Bacon, από 3 Φεβρουαρίου έως 19 
Απριλίου στις αίθουσες Α & Β του 
κτιρίου Jeronimos. 
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά Τρίτη-

Κυριακή από τις 09.00 ώς τις 20.00. 
Στις 24 και 31 Δεκεμβρίου, καθώς 
και στις 6 Ιανουαρίου λειτουργεί από 
τις 09.00 ώς τις 14.00. Το Μουσείο 
παραμένει κλειστό κάθε Δευτέρα, στις 
25 Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, τη 
Μεγάλη Παρασκευή και την 1η Μαΐου.

 
Guggenheim Museum
New York | Νέα Υόρκη
1071 Fifth Avenue, +1 212 423 3500  
Bilbao, Spain | Ισπανία
Abandoibarra Av., +34 (0)94 4359000
Who is who: New York’s museum, 
designed by Frank Lloyd Wright, 
is considered one of the most 
momentous architectural projects of 
the 20th century and the “home” of 

Impressionists, Post-Impressionists 
and Modernists, the most prominent 
representatives including Kandinsky 
and Mondrian. It will celebrate its 
50th anniversary at the beginning 
of 2009. Its Spanish counterpart, 
designed by Frank Gehry and 
opening in 1997, was immediately 
named one of the world’s most 
spectacular buildings in the style 
of Deconstructivism, and became 
a unique landmark. The museum’s 
permanent collection features 20th 
century art—classic paintings and 
sculptures being a minority compared 
to installations and digital creations. 
The museum currently features works 
by some of the most significant artists 
of the second half of the 20th century.
Who is who: Σχεδιασμένο από τον 
Frank Lloyd Wright, το μουσείο της 
Νέας Υόρκης αποτελεί ένα από τα πιο 
σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα το 20ού 
αιώνα και θεωρείται το σπίτι των ιμπρε-
σιονιστών, των μετα-ιμπρεσιονιστών και 
των μοντερνιστών – με σημαντικότερους 
εκπροσώπους τον Kandinsky και τον 
Mondrian. Στις αρχές του 2009 θα 
γιορτάσει τα 50 του χρόνια, ένα event 
για το οποίο ετοιμάστηκε ήδη με μια 
ανακαίνιση που ολοκληρώθηκε τον 
περασμένο Σεπτέμβριο. 

Το αδελφό μουσείο της Ισπανίας που 
υπογράφει ο διάσημος αρχιτέκτονας 
Frank Gehry, χαρακτηρίστηκε κτίριο-
ορόσημο αμέσως μόλις άνοιξε, το 1997. 
Η συλλογή του περιλαμβάνει έργα 
των σημαντικότερων καλλιτεχνών του 
20ού αιώνα, όπως, μεταξύ άλλων, των 
Eduardo Chillida, Yves Klein, Willem 
de Kooning, Robert Motherwell, Jeff 
Koons, και Andy Warhol.

Tate Modern
London | Λονδίνο 
+44 (0)20 78878888
Who is who: The chimneys of this 
former Bankside Power Station, 
designed by Sir Giles Gilbert Scott, 
smoked for the last time in 1981. 
Located by the river, at one end 
of the Millennium Bridge, this 
museum opened on May 12, 2000, 
following an extensive facelift by 
architects Herzog & de Meuron. 
Rising 99 metres high and featuring 
a collection of 60,000 works, today 
it is considered, plainly and simply, 
the ultimate emblematic temple of 
modern and contemporary art. 
Highlights: The J.M.W. Turner 
collection (the largest in the world), 
paintings by Dali, works by Monet, 
Matisse, Mir, Jannis Kounellis and 
Giorgio de Chirico on Level 3, works by 
Picasso, Lichtenstein and Andy Warhol 
on Level 5.
Don’t miss: Nicholas Hlobo’s first solo 
exhibition in the UK from December 9 
to March 1 at the Level 2 Gallery.
Opening Hours: Sunday to Thursday: 
10:00–18:00, Friday and Saturday: 
10:00–22:00.  
Who is who: Δίπλα στο ποτάμι και στο 
τέλος της μιας πλευράς της Millennium 
Bridge, το πρώην εργοστάσιο ηλεκτρι-
κής ενέργειας που είχε σχεδιάσει ο sir 
Giles Gilbert Scott και που έσβησε τα 
φουγάρα του το 1981, από τις 12 Μαΐου 
του 2000 -και μετά το γενναίο facelift 
του που του επιφύλαξε το αρχιτεκτονικό 
δίδυμο Herzog & De Meuron- θεω-
ρείται, απλά και χωρίς περιστροφές, 
ο απόλυτα εμβληματικός και ύψους 
99 μέτρων ναός της μοντέρνας και 
σύγχρονης τέχνης με μια συλλογή που 
αγγίζει τα 60.000 έργα. 
Highlights: Η συλλογή του JMW Turner 
(η μεγαλύτερη στον κόσμο), οι πίνακες 
του Dali, τα έργα των Monet, Matisse, 
Miro, Γιάννη Κουνέλη, και Giorgio de 
Chirico στο Επίπεδο 3, τα έργα του 
Picasso, του Lichtenstein και του Andy 
Warhol στο Επίπεδο 5. 
Μη χάσετε: Την πρώτη ατομική έκθεση 
στη Μ. Βρετανία του Nicholas Hlobo, 
από τις 9 Δεκεβρίου ώς την 1η Μαρτίου 
2009, στην Gallery του Επιπέδου 2.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από 
Κυριακή έως Πέμπτη: 10.00-18.00, 
Παρασκευή και Σάββατο: 10.00-22.00. 

Uffizi Gallery
Florence | Φλωρεντία
+39 (0)55 294883  
Who is who: Having survived 
bombings in 1993 and floods in 2007, 
who would consider it an exaggeration 
to describe this as the museum “with 
nine lives”? Besides, with so many 
Renaissance artefacts in its possession, 
it truly knows the meaning of rebirth. 
With waiting times of up to five hours 
in the summer months, the Uffizi is 

Florence’s ultimate cultural attraction. 
An architecturally inspired building, it 
was commissioned in 1559 by Duke 
Cosimo and completed in 1584 by 
sculptor/architect Giorgio Vasari. 
Originally housing government offices, 
it now holds the great art collections 
of the Medici family and has proudly 
announced a major extension to 
double its exhibition space. 
Highlights: The Vasari Corridor, 
connecting the museum with the Pitti 
Palace and housing unique portraits 
by famous painters. Paintings by 
Michelangelo and da Vinci, and 
Botticelli’s “Birth of Venus” and 
“Primavera”.
Opening Hours: Tuesday to Sunday: 
8:15-18:50. Closed on Mondays, 
December 25, January 1 and May 1. 
Who is who: Έχοντας επιβιώσει από 
βομβιστικές ενέργειες (1993) και 
πλημμύρες (2007) ποιος θα θεωρούσε 
υπερβολή τον χαρακτηρισμό «το 
εφτάψυχο μουσείο»; Άλλωστε, με 
τόσα έργα στην κατοχή του, αποδει-
κνύει και στην πράξη ότι γνωρίζει 
πολύ καλά τι σημαίνει Αναγέννηση. 
Με ουρά αναμονής που κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες αγγίζει τις 
5 ώρες, το Uffizi είναι η απόλυτη 
πολιτιστική ατραξιόν της Φλωρεντίας. 
Ένα εμπνευσμένης αρχιτεκτονικής 
οικοδόμημα, που παρήγγειλε το 1559 
ο δούκας Cosimo, ολοκλήρωσε το 
1584 ο γλύπτης-αρχιτέκτονας Giorgio 
Vasari, και που, αν και αρχικά προο-
ρίζονταν να στεγάσει τη γραφειοκρα-
τία της εποχής, κατέληξε να φιλοξενεί 
τις μεγάλες συλλογές έργων τέχνης 
των Μεδίκων αλλά και να ανακοινώνει 
περήφανα σήμερα τη μεγάλη επέκτα-
σή του που πρόκειται να διπλασιάσει 
τους εκθεσιακούς χώρους του. 
Highlights: Το πέρασμα Vasari, που 
ενώνει το μουσείο με το Pitti Palace με 
προσωπογραφίες διάσημων ζωγράφων. 
Οι πίνακες του Michelangelo και του Da 
Vinci, αλλά κυρίως Η γέννηση της Αφρο-
δίτης και η Άνοιξη, του Botticelli. 
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά Τρίτη-Κυ-
ριακή από τις 08.15 ώς τις 18.50. Κλειστό 
κάθε Δευτέρα, στις 25/12, 1/1 και 1/5. 

The State Hermitage Museum
St Petersburg | Αγ. Πετρούπολη
34 Dvortsovaya Naberezhnaya 
+7 (812) 7109079
Who is who: Holding the Guiness 
World Record for the largest collection 
of paintings, the Hermitage houses 
more than three million works of art. 
Its history commenced in 1764, when 
Catherine the Great was looking for 
a space to house her “treasure”—
artworks consisting mostly of paintings 
by Western European artists. In 1852, 
the Hermitage was no longer for 
“aristocracy’s eyes only” as it opened 
its doors to the public. Since then, it 
has guest-starred in various movies 
such as the Golden Eye James Bond 
feature and Anna Karenina. It has 
been enriched with new collections 
and sections to become what is today 
a complex of six impressive buildings, 
the flagship being the Winter Palaces, 
the former residence of the Czars built 
in 1762 by Bartolomeo Rastrelli.
Highlights: The architecturally unique 
Winter Palace itself, the collection 
of Faberge jewellery, the works by 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, 
Rubens, van Dyck, Rembrandt, Rodin, 
Monet, Renoir, Cezanne, van Gogh, 
Gauguin, Picasso and Matisse.
Don’t miss: The “Tea in Europe. From 
Exotica to Tradition” exhibition until 
January 11, in the Blue Bedroom of the 
Winter Palace (Hall 307). 
Opening Hours: Tuesday to Saturday: 
10:30–18:00 Sundays and national 
holidays: 10:30–17:00. 
Who is who: Με περισσότερα από τρία 
εκατομμύρια έργα τέχνης κρατάει στην 
αγκαλιά του το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγα-
λύτερη συλλογή πινάκων στον κόσμο. 
Η ίδρυσή του σηματοδοτήθηκε το 1764, 
όταν η Μεγάλη Αικατερίνη αναζητούσε 
έναν χώρο για να στεγάσει τον θησαυρό 
της, έναν σεβαστό αριθμό έργων 
τέχνης, δηλαδή, ζωγράφων της δυτικής 
Ευρώπης, κυρίως. Το 1852 το Hermitage 
παύει να είναι για τα μάτια των αριστο-
κρατών του μόνο, και ανοίγει τις πόρτες 
του στο κοινό. Από τότε κάνει gust star 
εμφανίσεις σε ταινίες-υπερπαραγωγή, 
όπως η τζεϊμσμποντική Golden Eye και η 
Άννα Καρένινα, αλλά και εμπλουτίζεται 
με νέες συλλογές και τμήματα για να κα-
ταλήξει σήμερα να αποτελείται από ένα 
σύμπλεγμα 6 εντυπωσιακών κτιρίων με 
ναυαρχίδα το Winter Palace – την πρώην 
κατοικία των τσάρων που έχτισε το 1762 
ο Bartolomeo Rastrelli. 
Highlights: Κατ’ αρχάς το ίδιο το 
αρχιτεκτονικά μοναδικό Winter Palace, 
η συλλογή των κοσμημάτων Faberge, 
τα έργα των Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, 

Vatican Museums
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Who is who: Το χαρακτηριστικό οικο-
δόμημα από τσιμέντο και ατσάλι που 
φέρει την αρχιτεκτονική υπογραφή του 
Richard Meier και προσφέρει μια από 
τις καλύτερες πανοραμικές απόψεις 
του Λος Άντζελες, διαθέτει επίσης μια 
μοναδική συλλογή 44.000 έργων που 
χρονολογούνται από την αρχαιότητα 
μέχρι και τον 19ο αιώνα, με ναυαρχί-
δες τα αρχαιοελληνικά και τα ρωμαϊκά 
αγάλματα, καθώς και τους πίνακες 
Ίριδες του Van Gogh, και Arii Matamoe 
του Gauguin.

Musée d’Orsay
Paris | Παρίσι
62 Rue Lille, +33 (0)14 0494814
Who is who: On the left bank of the 
Seine River, it is housed in the former 
Orsay railway station, which was 
designed and built by Lucien Magne, 
Emile Benard and Victor Laloux toward 
the end of the 19th century. The 
building was classified as a Historical 
Monument in 1978. It formed the 
backdrop for Franz Kafka’s The Trial, 
adapted by Orson Welles. On December 
1, 1986, following a major renovation, 
involving prominent names of 
contemporary creation such as Bardon, 
M. Colboc, M. Philippon, Gae Aulenti, 
Italo Rota, Piero Castiglioni and Richard 
Peduzzi, it opened its gates to the public 
as a museum showcasing works of 
art dating from 1848–1914. With such 
credentials, how can this museum 
not take pride in its building being the 
centrepiece of its collection?
Highlights: Impressionist 
masterpieces, the flagship being 
Renoir’s “Le Bal du Moulin de la 
Galette” and Van Gogh’s “La Chambre 
de Van Gogh a Arles”. 
Don’t miss: The “Picasso/Manet: Le 
Dejeuner sur l’ Ηerbe” exhibition until 
February 1, 2009.
Opening Hours: Tuesday to Sunday: 
9:30-18:00. Thursdays open until 
21:45. Closed on Mondays.

Who is who: Στεγάζεται στον πρώην 
σιδηροδρομικό σταθμό του Orsay που 
κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου 
αιώνα από τους Lucien Magne, Emile 
Benard και Victor Laloux. Βρίσκεται 
στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα. Χα-
ρακτηρίστηκε, το 1978, ιστορικό κτίριο. 
Πρωταγωνίστησε στη βασισμένη στο 
μυθιστόρημα του Kafka ταινία του Orson 
Welles Η Δίκη. Την 1η Δεκεμβρίου 1986 
και έπειτα από μια γενναία ανακαίνιση 
στην οποία ενεπλάκησαν ηχηρά ονόματα 
της σύγχρονης δημιουργίας, όπως 
Bardon, M. Colboc, M. Philippon, Gae 

Aulenti, Italo Rota, Piero Castiglioni και 
Richard Peduzzi, άνοιξε τις πύλες του 
στο κοινό ως μουσείο με έργα τέχνης 
της περιόδου 1848-1914. Με τέτοια δια-
πιστευτήρια πώς να μην επαίρεται ότι το 
σημαντικότερο έργο τέχνης που διαθέτει 
είναι το ίδιο του το κτίριο; 
Highlights: Τα έργα των ιμπρεσιονιστών 
με ναυαρχίδες το Le Bal du Moulin de 
la Galette του Renoir και το La chambre 
de Van Gogh a Arles. 
Μη χάσετε: Την έκθεση «Picasso / 
Manet: Le Dejeuner sur l’ Ηerbe», ώς 
την 1η Φεβρουαρίου 2009.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, Τρίτη-
Κυριακή, από τις 09.30 ώς τις 18.00. 
Κλειστά κάθε Δευτέρα, ενώ κάθε Πέ-
μπτη παραμείνει ανοιχτό ώς τις 21.45. 

The New Acropolis Museum
Athens | Αθήνα
2-4 Makriyianni St., +30 210 9241107
Who is who: Simply the “creation 
of the century”, it’s the only 
museum in the world that, due to 
its location only 300 metres from 
the Acropolis, allows a direct view 
to one of antiquity’s most beautiful 
monuments. Moreover, thanks to 
Bernard Tschumi, the architect and 
Dean of the School of Architecture 
at Columbia University in New 
York, and to his Greek counterpart 
Michalis Photiadis, this museum 
creates the impression of an open 
environment. It makes a typological 
connection to the habits of antiquity, 
when most artefacts were set in 
open air. Finally, the new museum 
incorporates more than 2,200 square 
metres of archaeological excavations. 
Its collection will be ready to 
welcome the public from early 2009, 
and will feature simply the best part 
of the architectural masterpiece, 
the Parthenon, namely its metopes, 
pediments and friezes.
Who is who: Πολύ απλά, «η 
ανέγερση του αιώνα». Το μοναδικό 
μουσείο στον κόσμο που α) λόγω 
της θέσης του -μόλις 300 μέτρα 
από την Ακρόπολη- επιτρέπει απ’ 
ευθείας οπτική επαφή με ένα από τα 
αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου, 
β) χάρη στον αρχιτέκτονά του και 
κοσμήτορα της Αρχιτεκτονικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Columbia της Ν. 
Υόρκης, Bernard Tschumi, αλλά και 
στον Έλληνα ομόλογό του Μιχάλη 
Φωτιάδη, δημιουργεί την αίσθηση του 
ανοιχτού περιβάλλοντος, κάνοντας 
έτσι μια σημειολογική σύνδεση με τις 
συνήθειες της αρχαιότητας, τότε που 
τα περισσότερα εκθέματα ήταν στη-
μένα στην ύπαιθρο, γ) διαθέτει στους 
κόλπους του 2.200 τ.μ. αρχαιολογι-
κών ανασκαφών. Όσο για τη συλλογή 
του που θα είναι παρουσιάσιμη στο 
κοινό από τις αρχές του 2009, τίποτα 

λιγότερο από τα καλύτερα του αρχι-
τεκτονικού αριστουργήματος, ήτοι οι 
μετώπες, τα αετώματα, η Ζωφόρος του 
Παρθενώνα.  

National Archaeological 
Museum of Athens
Athens | Αθήνα
Patision St., +30 210 8217717 / 724
Who is who: One of the most 
significant museums of ancient art in 
the world, this neoclassical building 
is the epitome of the expression “a 
jewel of a building”. Bearing the 
signature of German-born architect 
Ernst Ziller, it holds the largest 
collection of inscriptions in the 
world and a wealth of exhibits that 
travel through time, dating from the 
prehistoric period through to the end 
of Roman rule in Greece.
Highlights: Aphrodite and Pan, the 
Mask of Agamemnon, the Antikythera 
Mechanism, Poseidon of Cape 
Artemision, the Antikythera Ephebe, 
Marathon Boy, Nestor’s Cup, as well 
as Boxing Boys, Spring, Antelopes and 
Mycenaean Ladies frescoes. 
Who is who: Από τα σημαντικότερα 
μουσεία αρχαίας τέχνης του κόσμου, 
αυτό το νεοκλασικό που φέρει την 
υπογραφή του Ernst Ziller, και που 
ερμηνεύει απόλυτα και χωρίς περιττά 
λόγια τον όρο κτίριο-κόσμημα, 
διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή 
επιγραφών παγκοσμίως, καθώς και 
έναν μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που 
ταξιδεύουν στον χρόνο, ξεκινώντας 
από την Προϊστορική Εποχή μέχρι 
το τέλος της Ρωμαιοκρατίας στην 
Ελλάδα. 
Highlights: Αφροδίτη και Πάνας, 
Η Μάσκα του Αγαμέμνονα, Ο Μηχα-
νισμός των Αντικυθήρων, Ο Ποσειδών 
του Αρτεμησίου, Ο Έφηβος των Αντι-
κυθήρων, Το Παιδί του Μαραθώνος, 
Το Κύπελλο του Νέστορα καθώς και 
οι τοιχογραφίες οι Πυγμάχοι, Άνοιξη, 
Αντιλόπες, Μυκηναίες.

Rodin, Monet, Renoir, Cezanne, Van 
Gogh, Gauguin, Picasso και Matisse.
Μη χάσετε: Την έκθεση «Tea in Europe. 
from Exotica to Tradition» μέχρι τις 11 
Ιανουαρίου στο Μπλε Υπνοδωμάτιο του 
Winter Palace (Hall 307). 
Ώρες λειτουργίας: Καθημερνά από 
Τρίτη-Σάββατο: 10.30-18.00, Κυριακές 
και εθνικές εορτές από τις 10.30-17.00. 
Κλειστά κάθε Δευτέρα.  

Museum of Modern Art (MoMA)
New York | Nέα Υόρκη
West 53 Street, +1 212 708 9400
Who is who: From its founding in 
1929, through the efforts of Abby 
Aldrich Rockefeller (John Rockefeller’s 
wife) and her friends, Lilly Bliss and 
Cornelius Sullivan, MoMA, the ultimate 
destination for fans of modern and 
contemporary art, keeps growing, 

building and expanding. The latest 
expansion was completed in 2004 by 
Yoshio Tanigushi. Today, hosting some 
2,500,000 visitors per year, it has files 
on 70,000 artists, 150,000 paintings-
sculptures-sketches-photographs-
architectural blueprints-furniture 
designs, a library and archives holding 
22,000 movies and 300,000 books. 
What more would you want? 
Highlights: Campbell’s soup cans by 
Andy Warhol, the paintings: “Starry 
Night” by Van Gogh, “Les Demoiselles 
d’Avignon” by Picasso, “The Dance” 
by Matisse, Frida Kahlo’s “Self-
Portrait With Cropped Hair”, original 
furniture designs by creators such as 
Pantone, Starck and Eames, as well 
as the acclaimed restaurant “The 
Modern”.
Don’t miss: The “Van Gogh and the 
Colors of the Night” exhibition at the 
Special Exhibitions Gallery, 2nd floor, 
until January 5.
Opening Hours: Daily (except 
Tuesdays): 10:30-17:30. Fridays open 
until 20:00. Closed on Thanksgiving 
and December 25. 
Who is who: Από το 1929 που ιδρύθη-
κε, χάρη στις Abby Aldrich Rockefeller 
(σύζυγος του John Rockefeller), Lilly 
Bliss και Cornelius Sullivan, το ΜοΜΑ, 
ο απόλυτος προορισμός για τους 
λάτρεις της μοντέρνας και σύγχρονης 
τέχνης, συνεχώς μεγαλώνει και επε-
κτείνεται -με πιο πρόσφατη επέκταση, 
αυτή που ολοκλήρωσε το 2004 ο Yoshio 
Tanigushi- καταλήγοντας σε αυτό που 
είναι σήμερα: το μουσείο των 2.500.000 
επισκεπτών ετησίως, των 70.000 
καλλιτεχνών, των 150.000 πινάκων 
ζωγραφικής-γλυπτών-σκίτσων- φω-
τογραφιών-αρχιτεκτονικών μοντέλων-

design επίπλων, των 22.000 ταινιών και 
των 300.000 βιβλίων! 
Highlights: Οι κονσέρβες της σούπας 
Campbell του Andy Warhοl, οι πίνα-
κες Starry Night του Van Gogh, Οι 
Δεσποινίδες της Avignon του Picasso, 
η προσωπογραφία της Frida Kahlo,  ο 
Χορός του Matisse, αλλά και τα πρω-
τότυπα έπιπλα του διαχρονικού design 
που υπογράφουν οι Pantone, Starck 
και Eames, καθώς και το βραβευμένο 
εστιατόριό του The Modern.
Μη χάσετε: Την έκθεση «Van Gogh 
and the Colors of the Night» στη 
Special Exhibitions Gallery, 2ος όρο-
φος, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2009.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός 
Τρίτης, 10.30-19.30. Κάθε Παρασκευή 
παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 20.00, ενώ 
είναι κλειστό την ημέρα των Ευχαριστι-
ών και των Χριστουγέννων. 
 

Centre Georges Pompidou
Paris | Παρίσι
Place G. Pompidou, +33 (0)144781233
Who is who: At the ΜοΜΑ of 
Europe, or Beaubourg as the French 
affectionately call it, brainchild of 
President Georges Pompidou and 
inaugurated in 1977, the tour starts 
before you even cross the threshold. 
It starts from the point where you can 
first catch a glimpse of the facilities 
designed by Renzo Piano and Richard 
Rogers: an exposed skeleton of 
brightly coloured tubes, which “turned 
the world of architecture upside 
down”, according to the New York 
Times. Inside, there’s nothing less than 
modern art extraordinaire, but also 
visual arts and contemporary works. 
More than 190 million visitors have 
enjoyed its 60,000 exhibits in its 30 
years of existence.
Highlights: Works by Kandinsky, 
Picasso, Modigliani, Miro, Matisse, as 
well as shows by street performers at 

the museum’s entrance.
Don’t miss: The Ron Arad exhibition 
at the Galerie Sud, until March 16.
Opening Hours: Daily: 11:00–21:00. 
Closed on Tuesdays and May 1.
Who is who: Στο ΜοΜΑ της Ευρώπης, 
το πνευματικό παιδί του προέδρου 
Georges Pompidou που εγκαινιάστη-
κε το 1977 και οι Γάλλοι αποκαλούν 
χαϊδευτικά Beaubourg, η ξενάγηση 
αρχίζει πριν καν περάσεις την είσοδο. 
Ακριβώς από εκεί απ’ όπου μπορείς 
να αντικρίζεις τις εγκαταστάσεις του 
που σχεδίασαν ο Renzo Piano και 
ο Richard Rogers – έναν σκελετό 
από χρωματιστούς σωλήνες για τους 

οποίους οι New York Times έγραψαν 
ότι «έφεραν τα πάνω κάτω στον κόσμο 
της αρχιτεκτονικής».  Στο εσωτερικό 
του, τίποτα λιγότερο από μοντέρνα 
τέχνη -με κεφαλαίο Μ- αλλά και visual 
arts και σύγχρονο design. 60.000 έργα 
που έχουν απολαύσει πάνω από 190 
εκατομμύρια επισκέπτες στα 30 χρόνια 
λειτουργίας του.
Highlights: Τα έργα του Kandinsky, 
του Picasso, του Modigliani, του Miro, 
του Matisse, αλλά και οι παραστάσεις 
των street performers στην είσοδο του 
μουσείου.
Mη χάσετε: Την έκθεση του Ron Arad, 
στην Galerie Sud, ώς τις 16 Μαρτίου.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 
11.00 ώς τις 21.00. Κλειστά κάθε Τρίτη 
και την 1η Μαϊου.

US National Gallery of Art
Washington | Ουάσινγκτον
2000B S.Club Drive +1 202 737 4215 
Who is who: It opened its gates in 
1937, and was later divided into the 
West Building, holding a massive 
collection of European works of 
art dating from the Middle Ages 
through to the 19th century and the 
East Building with a more modern 
orientation, showcasing artists 

like Pollock, Picasso, Warhol and 
Lichtenstein. 
Highlights: The Sculpture Garden, 
including creations by Alexander 
Calder and Mirο.  
Who is who:  Άνοιξε τις πύλες της το 
1937 και στη συνέχεια χωρίστηκε στα 
δύο: ήτοι στο δυτικό κτίριο με μια τερά-
στια συλλογή ευρωπαϊκών έργων τέχνης 
που καλύπτει τις περιόδους από τον 
Μεσαίωνα ώς τον 19ο αιώνα, και στην 
ανατολική πτέρυγα που είναι σαφώς 
πιο εκμοντερνισμένη, με έργα Pollock, 
Picasso, Warhol και Lichtenstein.
Highlights: O κήπος με τα αγάλματα 

που, μεταξύ άλλων, φιλοξενεί και δημι-
ουργίες των Alexander Calder και Miro. 
 

The Egyptian Museum
Cairo | Kάιρο
Midan El Tahri, +202 578 2452
Who is who: It was first founded by 
the Egyptian government in 1835. 
Following its completion by French 
architect Marcel Dourgnonin, in 1900 
it moved to its present neoclassical 
setting. With some 120,000 exhibits, 
dating from the prehistoric period up 
to and including Greco-Roman times, 

must-sees include the sarcophagi and 
the Tutankhamen collection. 
Who is who: Ιδρύθηκε από την 
αιγυπτιακή κυβέρνηση το 1835, αν και 
το σημερινό νεοκλασικό συγκρότημα 
που το στεγάζει ολοκληρώθηκε από τον 
Γάλλο αρχιτέκτονα Marcel Dourgnon 65 
χρόνια μετά, το 1900. Έχει στην κατοχή 
του 120.000 εκθέματα που χρονολο-
γούνται από την Προϊστορική Περίοδο 
μέχρι και την Ελληνορωμαϊκή Εποχή. 
Highlights: Στα «οπωσδήποτε πρέπει 
να δω» που πρέπει να έχει στον νου του 
κάθε επισκέπτης είναι η Σαρκοφάγος 
και η Συλλογή του Τουταγχαμών. 

J. Paul Getty Center
Los Angeles | Λος Άντζελες
+1 310 440 7300
Who is who: The distinctive concrete 
and steel edifice, bearing the 
architectural signature of Richard 
Meier, offers one of the most 
magnificent panoramic vistas of Los 
Angeles and boasts a unique collection 
of 44,000 artefacts from antiquity 
through to the 19th century. Its star 
attractions include ancient Greek 
and Roman statues, as well as the 
paintings “Irises” by Van Gogh and 
“Arii Matamoe” by Gauguin.

J. Paul Getty Center

World’s Best Museums 
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ATHENS INTL 
AIRPORT 

SERVICES &
 FACILITIES

An essential guide for all 
passengers and visitors of the 
Athens International Airport.
Ένας απαραίτητος οδηγός 
για όλους τους επιβάτες 
και επισκέπτες του Διεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών.
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Airport Information Services 
Υπηρεσία Πληροφοριών 
Αερολιµένα

 Available 24hours/7days   
Διαθέσιµη όλο το 24ωρο  
+30 210 3530000,  

email: airport _info@aia.gr  www.aia.gr 

Access | Πρόσβαση 

Public buses Αστικά λεωφορεία  
www.oasa.gr Contact OASA: Τel. 185 
(Mon-Fri: 06:30-23:30, 

Sat-Sun/Public holidays: 07:30-22:30)
Επικοινωνήστε µε το τηλ. 185 του ΟΑΣΑ.
Δευτ.-Παρ.: 06.30-23.30, 
Σάββ.-Κυρ.: 07.30-22.30

Regional buses | Υπεραστικά λεωφορεία KTEΛ 
+30210 8808080 www.ktelattikis.gr

METRO +30 210 5194012, Line 3 (Blue 
Line) | Γραµµή Μετρό 3 (Μπλε Γραµµή) 
www.ametro.gr, www.amel.gr

Suburban Railway | Προαστιακός  
Σιδηρόδροµος +30 210 5272000  
www.proastiakos.gr

Prebooked taxis | Προµισθωµένα ταξί
+30 210 5239524, 5221123, 5227986, 
5242589 e-mail: sataxi@freemail.gr

Services & Facilities 
Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις

Baggage Services
Υπηρεσίες Αποσκευών

 Porter Services | Υπηρεσία 
Μεταφοράς Αποσκευών & Επιβατών
WSW SKYCAP services, +30 210 

3530100, www.skycap.gr 
Departures Level : All Users’ Area 
Επίπεδο Αναχωρήσεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρό-
σβασης

 Baggage Wrapping - Pacific | Υπηρεσία 
Περιτύλιξης Αποσκευών - Pacific
+30 210 3530352, Departures Level – 

All Users’ Area, Arrivals Level: All users’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων και Επίπεδο Αφίξεων: Περι-
οχή Ελεύθερης Πρόσβασης

 Baggage Storage - Pacific  
Φύλαξη Αποσκευών - Pacific
Tel. +30 210 3530352,  

Arrivals Level: All Users’ Area | Eπίπεδο Αφίξεων: 
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Lost & Found | Αναζήτηση Αποσκευών 
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
Οι αεροπορικές εταιρείες και οι φορείς επίγειας εξυ-
πηρέτησης είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και πα-
ραλαβή των αποσκευών στον Διεθνή Αερολιµένα Αθη-
νών. 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 αντικεί-
µενα που έχουν χαθεί στους χώρους του αεροσταθ-
µού, παρακαλούµε απευθυνθείτε στο γραφείο απο-
λεσθέντων αντικειµένων της Ελληνικής Αστυνοµίας 
(τηλ. 210 3530515), που βρίσκεται στο Επίπεδο Αφί-
ξεων, δίπλα στα ΕΛΤΑ και λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Tourism & Car Rentals | Τουρισµός & 
Ενοικιάσεις  Αυτοκινήτων

 
Greek National Tourism 
Organisation (GNTO) | Ελ-
ληνικός Οργανισµός Του-

ρισµού (ΕΟΤ) +30 210 3530445, Arrivals Level: All 
Users’ Area | Επίπεδο Αφίξεων: Περιοχή Ελεύθε-
ρης Πρόσβασης

The Athens Tourism & Economic 
Development Agency | Οργανισµός Τουριστικής 
και Οικονοµικής Ανάπτυξης Αθηνών (ΟΤΟΑΑ)
Tel: +30 210 3252123 www.athenstourism.gr

 
Travel Agencies | Ταξιδιωτικά Γραφεία
 Amphitrion Holidays, +30 210 3530162, 
Arrivals Level : All Users’ Area | Επίπεδο 

Αφίξεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
  Pacific Travel, +30 210 3530160, 
Arrivals Level: All Users’ Area | 
Επίπεδο Αφίξεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Car Rentals | Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
Arrivals Level: All Users’ Area | Επίπεδο 
Αφίξεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

  Avis, +30 210 3530578 -9, 3531432 
  Budget, +30 210 3530553 -4, 3530168
  Europcar, +30 210 3530580 & 3533321 
  Hertz, +30 210 3533358, 3533319
  National Car Rental / Alamo,  +30210 3533323 -5
  Sixt, +30 210 3530576 -7 & 3530556 

Banks, ATMs & Currency Exchange 
Τράπεζες, ATM & Συνάλλαγµα

Alpha Bank +30 210 3531464
Arrivals Level: All Users’ Area | Επίπεδο Αφί-
ξεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Emporiki Bank, +30 210 3532288
Arrivals Level: All Users’ Area | Επίπεδο Αφίξεων: Πε-
ριοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
ATMs in various locations | ATM σε διάφορα ση-
µεία

Currency Exchange & Automatic Exchange 
Machines (AEMs)
Eurochange: +30 210 3531444

Ανταλλακτήρια Συναλλάγµατος & Αυτόµατα Ανταλ-
λακτήρια Συναλλάγµατος (AEM)
  Departures Level :  All Users’ Area – All Passengers’ 

Area  - Extra Schengen Passengers’ Area   
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Επίπεδο Αναχωρήσεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρό-
σβασης – Περιοχή για Επιβάτες – Περιοχή για Επι-
βάτες εκτός Σένγκεν

  Arrivals Level: All Users’ Area - Baggage Reclaim 
Area | Επίπεδο Αφίξεων: Περιοχή  
Ελεύθερης Πρόσβασης -  Περιοχή  
Παραλαβής Αποσκευών

VAT Global Refund Eurochange | Επιστροφή ΦΠΑ 
Eurochange, +30 210 3531444, Before passport control, 
at Departures Level, Extra Schengen Passengers Area 
| Πριν από τον έλεγχο διαβατηρίων στο Επίπεδο Αναχω-
ρήσεων: Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν

Post & Courier Services 
Ταχυδροµικές Υπηρεσίες

The Hellenic Post Office (ELTA) 
Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ)
+30 210 3530561-2, 
Arrivals Level: All Users’ Area | Επίπεδο 
Αφίξεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Special Services
Ειδικές Υπηρεσίες 

Limousine Service, Limousine services 
are provided at the Arrivals Level, 
between Exits 3 and 4. 

Πολυτελή Οχήµατα – Λιµουζίνες Η υπηρεσία αυτο-
κινήτων πολυτελείας παρέχεται στο Επίπεδο Αφίξε-
ων, µεταξύ των Εξόδων 3 και 4.

 
Business Lounges 
Αίθουσες Αναµονής Διακεκριµένων 
Επιβατών

  Aegean Airlines – Club Lounge,  
Departures Level: All Passengers’ Area Επίπεδο 
Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβάτες

  Alitalia Donatello, +30 210 3534332 
Departures Level: All Passengers’ Area | Επίπεδο 
Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβάτες

  Goldair Handling, +30 210 35333852   
Departures Level: All Passengers’ Area | Επίπεδο 
Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβάτες 

  Lufthansa – Senator Lounge, 
Departures Level: All Passengers’ Area | Επίπεδο 
Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβάτες

  Olympic Airways Services – Melina Merkouri, 
Departures Level: All Passengers’ Area | Επίπεδο 
Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβάτες

  British Airways – Terraces  
Departures Level: Extra Schengen Passengers’ 
Area | Επίπεδο Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβά-
τες εκτός Σένγκεν

  Olympic Airways Services – Aristotelis Onasis, 
Departures Level: Extra Schengen Passengers’ 
Area | Επίπεδο Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβά-
τες εκτός Σένγκεν

  Swissport – Executive Lounge,  
Departures Level: Extra Schengen Passengers’ 
Area | Επίπεδο Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβά-
τες εκτός Σένγκεν

Hair Salon K. Xatzis | Κοµµωτήριο Κων/νος Χατζής, 
+30 210 3530870-1, Arrivals Level: All Users’ Area 
Επίπεδο Αφίξεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Massage Chairs | Πολυθρόνες Μασάζ
Departures Level: All Passengers’ Area - Extra 
Schengen Passengers’ Area Departures Gates B20-
22 & B12-13
Επίπεδο Αναχωρήσεων: Περιοχή για Επιβάτες - 
Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σένγκεν
Έξοδοι 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 Αναχωρήσε-
ων: Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Baby Rooms 
Χώροι Περιποίησης Βρεφών 

Medical 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 
ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας) 
Για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, ο ΔΑΑ δι-
αθέτει έναν πλήρως εξοπλισµένο Σταθµό Πρώτων Βο-
ηθειών. Ο σταθµός λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε 
µε τα Γραφεία Πληροφοριών του αεροδροµίου.

Pharmacy 
Opening hours: 06:00-24:00, 
+30 210 3533333, Arrivals Level: All Users Area
Φαρµακείο  
Ώρες λειτουργίας: 06.00-24.00, 210 3533333, 
Επίπεδο Αφίξεων: Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

AED (Automated 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. 
Απινιδωτές Ο Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών έχει εγκα-
ταστήσει απινιδωτές (φορητές συσκευές καρδιακής 
ανανήψεως) σε επιλεγµένα σηµεία στον Κεντρικό και 
Δορυφορικό Αεροσταθµό. 
Για τον εύκολο εντοπισµό τους έχει τοποθετηθεί σχε-
τική σήµανση. Για περισσότερες πληροφορίες παρα-
καλούµε επικοινωνήστε µε τα Γραφεία Πληροφοριών 
του αεροδροµίου

Visitors’ Services
Προγράµµατα Ξενάγησης

Site Tour Programmes 
Tel. +30 210 3537229, mail: visitors@aia.gr
The two-hour Site Tour Programmes are free and 
held Monday to Friday. 
Δίωρα Προγράµµατα Ξενάγησης 
Προσφέρονται δωρεάν, κατά τις εργάσιµες µέρες.

Assistance for disabled persons and 
persons with reduced mobility | Εξυ-
πηρέτηση ατόµων µε αναπηρία και 
ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα 

 
A prime concern for Athens International 
Airport is to provide the best possible services 
& facilities to disabled persons and persons 

with reduced mobility 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 brochure «Disabled 
persons and persons with reduced mobility» 
 Ο Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών (ΔΑΑ) προσφέρει στα 
άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη κινητικότη-
τα ένα περιβάλλον άρτια οργανωµένο σε επίπεδο υπο-
δοµών & υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι οι επιβάτες που 
ζητούν ειδική εξυπηρέτηση θα πρέπει να ενηµερώνουν 
την αεροπορική εταιρεία κατά την κράτηση ή την αγο-
ρά του εισιτηρίου και να έχουν µαζί τους τα απαραίτη-
τα ιατρικά έγγραφα σε περίπτωση που τους ζητηθούν. 
Ενηµερωθείτε από το έντυπο «Άτοµα µε αναπηρία και 
άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα».

Art & Culture
Τέχνη και Πολιτισµός

Museum | Μουσείο 
Permanent Exhibition – Eleftherios Venizelos
Μόνιµη Έκθεση – Ελευθέριος Βενιζέλος 
Departures Level: 2nd floor – All Users’ Area
Επίπεδο Αναχωρήσεων: 2ος όροφος –
Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

2103530000
ΑΙΑ CALL CENTRE

Parking | Στάθµευση

 Short Term Parking 
P1&P2,for up to 5 hours 
+30 210 3534260  

Long Term Parking  P3, for longer than 5 
hours. Free-of-charge transport to/from the 
Long Term Parking (P3) with the Shuttle Bus 
“P3 Parking Express”. 20’ free parking is 
available at airport parking lots  
Στάθµευση Μικρής Διάρκειας P1&P2 έως 5 
ώρες, +30 210 3534260 
Στάθµευση Μακράς Διάρκειας P3 άνω των 
5 ωρών. Δωρεάν µεταφορά από/προς το χώ-
ρο στάθµευσης Μακράς Διάρκειας (P3) µε το 
εσωτερικό λεωφορείο “P3 Parking Express”. 
Δωρεάν στάθµευση 20’ παρέχεται στους προ-
καθορισµένους χώρους στάθµευσης του αε-
ροδροµίου

Executive Valet Parking  
Υπηρεσία Διακεκριµένης 
Στάθµευσης +30 210 3534260

For Motorcycles Dedicated parking area at Arrivals 
curbside, before EXIT 1 and after EXIT 5
Για µοτοσυκλέτες Διαθέσιµοι χώροι στάθµευ-
σης στο Επίπεδο των Αφίξεων πριν από την 
Έξοδο 1 και µετά την Έξοδο 5.
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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 Εµπορικό Πάρκο του Αεροδροµίου βρίσκεται 2 χλµ νότια του Κτιρίου του Κεντρι-
κού Σταθµού. Η πρόσβαση είναι εύκολη µέσω Αττικής Οδού ( Έξοδος Retail Park Αε-
ροδροµίου), ενώ εξυπηρετείται και από τις γραµµές λεωφορείου του Αερολιµένα.

Five Star Sofitel Airport Hotel 
Ξενοδοχείο Sofitel 5 αστέρων
The luxurious hotel is located exactly opposite the Arrivals 
and Departures Building of Athens International Airport and 
houses the Karavi restaurant, which offers gourmet explorations 
accompanied by live piano music and unrestricted views. 
Tel. 210 3544000, www.sofitelathens.gr 
To πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται απέναντι από το κτίριο του 
Κεντρικού Αεροσταθµού του Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών µε ένα 
εξαιρετικό εστιατόριο, το Καράβι, όπου τις γκουρµέ περιπλανήσεις 
συνοδεύει live µουσική και απεριόριστη θέα. 
Tηλ. 210 3544000, www.sofitelathens.gr 

Airport Retail Park
Εµπορικό Πάρκο Αεροδροµίου
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e-Services 

 Free Internet Access Points
Found in various locations: 
Departures Level: All Users’ 

Area, All passengers area, Extra Schengen 
Passengers’ Area – Arrivals Level: 
All Users’ Area, Gate Lounges 
A7-8 & B11

Σηµεία Πρόσβασης µε δωρε-
άν Internet
Ελεύθερη πρόσβαση στο Δια-
δίκτυο σε διάφορα σηµεία του 

του αεροσταθµού: Επίπεδο Ανα-
χωρήσεων: Περιοχή Ελεύθερης 
Πρόσβασης, Περιοχή για Επιβά-
τες, Περιοχή για Επιβάτες εκτός Σέν-
γκεν – Επίπεδο Αφίξεων: Περιο-
χή Ελεύθερης Πρόσβαση - Gate 
Lounges A7-8 & B11

Business Centre: +30 210 3530533, 
Arrivals Level: All Users’ Area 
Επιχειρηµατικό Κέντρο: 210 

3530533, Επίπεδο Αφίξεων: 
Περιοχή Ελεύθερης Πρό-
σβασης

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”. 
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο: Η υπηρεσία προ-
σφέρει Ασύρµατη Πρόσβαση Διαδικτύου 
(WIZ) µέσω φορητού υπολογιστή ή υπολο-
γιστή χειρός που βρίσκονται στον χώρο του 
αεροσταθµού. 

e-Check in 
Internet Access Points dedicated to e-check 
in. Departures Level: Entrance 1 & 4 - All 
Users’s Area
Σηµεία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο αποκλει-
στικά για ηλεκτρονικό check in. Επίπεδο Ανα-
χωρήσεων: Είσοδοι 1 & 4 – Περιοχή Ελεύθε-
ρης Πρόσβασης

SAVE TIME!           ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΟΝΟ!SAVE TIME!           ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΟΝΟ!

 Olympus Plaza   
Opening Hours | Ώρες Λειτουργίας 
Monday-Sunday | Δευτ.-Κυριακή:  
06.00 – 01.00 Τel. 210 3538880,  
www.olympusplaza.gr

 Shell Gas Station 24-hours, 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. 210 3542380, www.shell.com

 Leroy Merlin  
Opening Hours | Ώρες Λει-
τουργίας Monday-Friday |  
Δευτ.-Παρ.: 09.00 – 21.00 
Saturday | Σάββατο: 09.00 – 

20.00 Τel. 210 3542500, www.leroymerlin.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 

 IKEA  
Opening Hours  
Ώρες Λειτουργίας 

Monday-Friday | Δευτ.-Παρ.: 10.00 – 21.00 
Saturday | Σάββατο: 10.00 – 20.00 
Τel. 210 3543400, 801 11 22722, www.ikea.gr 
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS | ΧΡHΣΙΜΑ ΤΗΛEΦΩΝΑ
General | Γενικά

Greek National Tourism Organisation(GNTO) | Eλληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) 1571-2, +30 210 8707001

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 14505

Liner Schedules (Recorded in Greek) | Δροµολόγια Πλοίων 14944

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 (ISAP) | Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι (ΗΣΑΠ) + 30 210 3293152, -4 

Trolley (Electric Bus) | Ηλεκτρ/νητα Λεωφορεία (ΗΛΠΑΠ) +30 210 2583300-6

Tram | Τραµ +30 210 9978000

Pireas Port Authority | Λιµεναρχείο Πειραιώς 14571, +30 210 4147800

Rafina Port Authority | Λιµεναρχείο Ραφήνας +30 22940 22300, 22481

Lavrio Port Authority | Λιµεναρχείο Λαυρίου +30 22920 25249, 26859

ΤΑΧΙ Complaint and information center | 

Τηλεφωνικό κέντρο παραπόνων και πληροφοριών για ΤΑΞΙ
1019

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 THE DEPARTMENT STORE, 9, Panepistimiou 
St., CAROUZOS, 14, P. Ioakim St., +30210 7245873 
CHIONIDIS, 32, P. Mela St., Thessalonica, +302310 
261461 FREE SHOP, 50, Voukourestiou St. +30210 
3641308 GLOU, 6, Patission St., +30210 3822145 
GUCCI BOUTIQUE, 27, Tsakalof St., +30210 3610870 
KESSARIS, 7, Panepistimiou St., +30210 3711000 LAKIS 
GAVALAS KOLONAKI, Tsakalof & Voukourestiou St., 
+30210 3629782 LOUIS VUITTON,19, Voukourestiou 
St., +30210-3613938 LUXOTTICA, 3, Αnthoussas 
Av., +30210 6669300 MONTBLANC boutique, 1, 
Voukourestiou St., +30210 3253610 ΝICCI, 18, Kanari 
St., +30210 3626003 ΝΟΤΟΣ COM, +30210 8007300 
SEBAGO +30210 6816460 SHOP, 112A Ermou St., 
+30210 3231683 SEIKO, 56, Panepistimiou St., +30210 
3847211 SERKOS, 1, Kapsali St. +30210 7228777 SHOP, 
112a Ermou St., +30210 3231683  KALOGIROU, 65 
Ermou St.,+30210 3356426 ZOLOTAS JEWELERS: 
10, Panepistimiou St., +30210 3601272.9, Stadiou St., 
+30210 3221222 VENETIA VΙLDIRIDIS: 19, Kassaveti 
St., Kifissia, +30210 6236617. 2, Voukourestiou St., 
+30210 3219408

IN THE AIRPORT | ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ACCESSORIZE: +30210 3533895 ARMANI JEANS: 
+30210 3533506 BAG STORIES: +30210 3531047 
BIJOUX TERNER: +30210 3532885 BOSS HUGO 
BOSS: +30210 3532422 BURBERRY: +30210 
3533947 BULGARI: +30210 3533944 CHOCOLAND: 
+30210 3533402 DIESEL: +30210 3533506 FOLLI 
FOLLIE: +30210 3530795 GERMANOS: +30210 
3534956 HERMES: +30210 3534307 K. XATZIS 
HAIRDRESSING SALON: +30210 3530870 KORRES 
NATURAL PRODUCTS: +30210 3533002 LACOSTE: 
+30210 3531536 LALAOUNIS: +30210 3531035, 
+30210 3534331 LONGCHAMP: +30210 3534360 
MASSIMO DUTTI: +30210 3533305 MASTIHA 
SHOP: +30210 3532969 METROPOLIS: +30210 
3533781 NEWSTAND ELEFTHEROUDAKIS: +30210 
3534959 OPTICAL PAPADIAMANTOPOULOS: 
+30210 3533940 PHARMACY: +30210 3533333 
POWER TEAMS: +30210 3532885 PRESSPOINT 
PAPASOTIRIOU: +30210 3531080 REEBOK: +30210 
3532856 SUGARFREE: +30210 3530330 SWATCH: 
+30210 3533301 THE CARTOON STORE: +30210 
3533540 THE DIAMONDS SHOP: +30210 3530792 
THE FLOWER’S CLUB: +30210 3533337 TIE RACK: 
+30210 3531043 TRAVEL VALUE / DUTY FREE CIGAR 
HUMIDOR: +30210 3531035 TRAVEL VALUE / DUTY 
FREE FASHION: +30210 3532721 TRAVEL VALUE 
/ DUTY FREE: +30210 3531024 TRAVEL VALUE / 
DUTY FREE SPIRITS & TOBACCO: +30210 3531023 
TRAVEL VALUE/DUTY FREE DELICATESSEN: +30210 
3533787 TRITON: +30210 3532885 TULIPA: +30210 
3534205 ZOLOTAS: +30210 3530791  

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.
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TIPS FOR HEALTHY TRAVEL

Jan-Mar | 09 
USEFUL TIPS | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Αirport guide Yellow pages

CONTACT INFO | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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
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AIA is 1st four years in a row 
During the world airport community’s largest annual meeting, the ROUTES 
conference, held this year in Kuala Lumpur, Malaysia, representantives of 250 
airport companies granted AIA with the OAG Airport Marketing Award! This 
was the fourth consecutive year for the airport to rise to prominence, gaining 
a place amongst airport marketing’s most dynamic players and top airline 
partners. Paris has been in the spotlight as its established player; Air France 
celebrated its 75-year presence on the Athens-Paris route; whilst Aegean 
Airlines inaugurated flights to the French capital. Athens welcomed the 123rd 
IATA Schedules Conference after 25 years, and AIA organised a memorable 
party for the delegates and the local aviation community. 

Στη διάρκεια της µεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης της παγκόσµιας αεροπορικής κοι-
νότητας, το Συνέδριο ROUTES, που φέτος πραγµατοποιήθηκε στην Κουάλα Λουµπούρ 
της Μαλαισίας, εκπρόσωποι 250 αεροπορικών εταιρειών απένειµαν στον ΔΑΑ το βρα-
βείο OAG Airport Marketing Award. Ήταν η τέταρτη συνεχόµενη χρονιά διάκρισης για 
τον ΔΑΑ, που αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δυναµικούς παίκτες του αεροπο-
ρικού µάρκετινγκ και σε κορυφαίο συνεργάτη των αεροπορικών εταιρειών. Αφορµές 
για γιορτή υπήρξαν όµως κι άλλες: Η Air France γιόρτασε την επαίτειο των 75 χρόνων 
παρουσίας της στο δροµολόγιο Αθήνα-Παρίσι, ενώ η Aegean Airlines εγκαινίασε τις 
πτήσεις της στην πόλη του φωτός. Τέλος, η Αθήνα υποδέχτηκε το 123ο Συνέδριο της 
IATA µετά από 25 χρόνια και ο ΔΑΑ οργάνωσε ένα αξέχαστο πάρτι.  

The 14th World Route Development Forum on October 12–14 : 1. Mr. George Karamanos, Director, Communications and Marketing of AIA, Mr. Alan Glass, CEO of OAG and Mr. Leon 
Verhallen, Head of Airline Business Development, Brussels Airport 2.The OAG Airport Marketing Awards winners 
Event for the 75th anniversary of Air France on October 7: 3. Mrs. Hester Bruijninckx & Mr. Antonios Rossolatos, General Manager & Commercial Director of Air France & KLM for 
Greece & Cyprus respectively and Mrs. Katerina Pollatou, Head, Airline Marketing of AIA 4. Mrs. Peggi Giannouli, Mrs. Maria-Christina Chatzinicolaou and Mrs. Mary Simopoulou, 
representatives of Air France & KLM Inaugural ceremony of Aegean Airlines’ new route to Paris on November 12: 5. Ribbon bonding ritual by Mr. Theodoros Vassilakis, Chairman 
of Aegean Airlines and Mr. Yiannis Paraschis, CEO of AIA 6. 6. Mr. Yiannis Paraschis and Mrs. Alexandra Mitsotaki, Chairwoman of the organization “Action Aid Hellas”.
IATA 123rd Schedules Conference party on November 13 at Balux Aria Prive: 7. The Airline marketing and development team of AIA, Mr. Leonidas Raftopoulos, Mrs. Jenny Vallianou, 
Mrs. Katerina Pollatou and Mr. Spyros Theiakos 8. Mrs. Ioanna Tseliou, Swiss International Air Lines, Mr. Philip Nordfeldt, Mr. Dinos Vakalis and Mrs. Ivi Kanza, Austrian Airlines. 
9. The guests enjoy the party 10. Mrs. Katerina Pollatou, Mr. George Karamanos and Mrs. Vivi Tsagkroni, Airport Slot Coordination Specialist. 11. The music band, Imam Baildi.

Jan-Mar | 09 
FACES & EVENTS | ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Αirport guide Flash
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Glorious times
VIP arrivals to Athens in the ’60s.
Yψηλές αφίξεις στο αεροδρόµιο της 
Αθήνας, τη δεκαετία του ’60. 
Νew Year’s Day in 1963. In the spotlight, arriving in Athens, is Athina Mary 
“Tina” Livanos (left), daughter of the Greek shipping magnate Stavros Livanos 
and ex-wife of Olympic Airways’ founder Aristotle Onassis.  
Πρωτοχρονιά του 1963. Όλα τα φώτα είναι στραµµένα στην κόρη του εφοπλιστή 
Σταύρου Λιβανού και πρώην σύζυγο του ιδρυτή της Ολυµπιακής Αριστοτέλη Ωνά-
ση, Αθηνά (Τίνα) Λιβανού-Ωνάση, που φτάνει στο αεροδρόµιο της Αθήνας (αριστε-
ρά στη φωτογραφία). 
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