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Καλοκαίρι
ΕΝΤΟΣ!

Η άτιμη η κρίση σε αναγκάζει να περάσεις τις διακοπές σου στην αθήνα; αν ναι, ίσως και 
να είναι από τις πιο όμορφες που θα κάνεις ποτέ. Όλα τα in & out της πρωτεύουσας είναι 
εδώ για σένα, για να τα γνωρίσεις χωρίς συνωστισμό και φασαρία. Φόρεσε κάτι ελαφρύ 

και απόλαυσε την άδεια, κούκλα αθήνα.

Ερωτοσπηλιά... 
Το όνομα και μόνο σε 

προδιαθέτει θετικά! Για πολλούς η 
καλύτερη παραλία της Αττικής βρίσκεται 
στο Πόρτο Ράφτη, 30 χλμ. ανατολικά της 
Αθήνας και διαθέτει ατού που ξεπερνούν 
τα δάχτυλα του ενός χεριού! Μετράς; 1) 

Πεντακάθαρα νερά, 2) αμμουδιά για τις ευαίσθητες 
πατούσες, 3) βράχια για τους «σκληροτράχηλους», 

4) καντίνα για δροσιστικές απολαύσεις, 5) ησυχία το 
βράδυ κάτω από τον έναστρο ουρανό και... 6) μικρές 

σπηλιές, όπου βρίσκουν καταφύγιο τα καμώματα 
του έρωτα –εξ ου 

και το όνομα!

in the
CITY

ΠΑΡΑΛΙΑ
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Θ
α προτιμούσες να περπατάς σε νησιώτικα καλντερίμια 
ή να απλώνεις την κορμάρα σου σε κάποια κυκλαδίτικη 
ξαπλώστρα, όμως σ’αυτή τη ζωή δεν έρχονται όλα 
όπως τα θέλουμε! Βλέποντας τη θετική πλευρά του να 

ξεκαλοκαιριάσεις στο Κλεινόν Άστυ, συνειδητοποιείς ότι έχεις 
πληθώρα επιλογών, που δεν θα σου επιτρέψουν στιγμή να 
πλήξεις, και ότι θα κάνεις τις πιο alternative διακοπές. Αν είσαι 
από αυτούς που χρειάζονται χάρτη για να μετακινηθούν στο 
Κέντρο, διόρισε επίτιμο “ξεναγό” σου κάποιον expert Αθηναίο 
φίλο ή δώσε ραντεβού στο all time classic σημείο απέναντι 
από την πλατεία Συντάγματος, στα McDonald’s. Σπάσε το 
κατεστημένο και αντί να κατηφορίσεις την Ερμού, ανηφόρισε 
προς τη Βουλή. Πίσω ακριβώς βρίσκεται μια όαση δροσιάς, 
ο Εθνικός Κήπος, που σου προσφέρει γερές δόσεις πράσινου 
και ευεξίας. Αφού πάρεις το απαραίτητο οξυγόνο, μπορείς 
να αλλάξεις ρότα και να νιώσεις σαν τουρίστας στην Πλάκα. 

Το πιο αθηναϊκό μέρος στην πρωτεύουσα ζει στους δικούς 
του ρυθμούς. Θα χαζέψεις τα μαγαζάκια με τα σουβενίρ, θα 
βρεθείς στην Αρχαία Αγορά και θα καταλήξεις στην πλατεία 
Μοναστηρακίου. Από εκεί θα πας στου Ψυρρή για μεζέδες 
σε ένα από τα πολυάριθμα ταβερνάκια ή θα κινηθείς προς το 
Θησείο, για καφέ στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου. 

Έ
τερος διάσημος πεζόδρομος είναι η Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, που μοιάζει να συνδιαλέγεται με 
την ιστορία. Περπάτησε κατά μήκος της και νιώσε 
τον επιβλητικό όγκο της Ακρόπολης να ορθώνεται 

από πάνω σου. Κάνοντας μια μικρή παράκαμψη, θα δεις 
και το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού. Αν είσαι τυχερός και 
πραγματοποιείται κάποια συναυλία, θα ακούσεις υπέροχες 
μελωδίες και θα δίνεις συγχαρητήρια στον εαυτό σου που 
επέλεξες την Αθήνα!

PANGO’S 
Πεντανόστιμες λιχουδιές για τους 

ψαγμένους fans του Κέντρου προσφέρει 
το bistrot-delicatessen Pango’s! Ξέκλεψε 
χρόνο , κάνοντας ένα lunch break με μικρά 

σνακς, φρέσκες σαλάτες, πίτσες με λεπτή ζύμη 
και πρωτότυπα mini ιταλικά γεύματα σε πολύ 

καλές τιμές.  Ο σεφ Ηλίας Κ. Γώγος χρησιμοποιεί 
ποιοτικές πρώτες ύλες και φρέσκα ιταλικά 

προϊόντα που εγγυώνται το μέγιστο της 
απόλαυσής σου. Γλύκανε το διάλειμμά σου 

με φρεσκότατο ιταλικό παγωτό. Ανοιχτά 
από το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ζωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα, 
τηλ. 210 3834753
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Πού κολυμπάει η

Βουλιαγμένη
Η πλαζ του Αστέρα θεωρείται η top επιλογή για τους κατοίκους 
των νοτίων προαστίων. Διάφανα νερά, σιμιγδαλένια άμμος, 
πλήρης οργάνωση και εκπληκτικές μαργαρίτες από το bar. 

Καβούρι
Δεν σου προτείνουμε τη μεγάλη αμμουδιά, δίπλα στη 
Βουλιαγμένη, αλλά τη βραχώδη ακρογιαλιά κάτω από τη βάση 
της αεροπορίας. Μικροσκοπική, σε σημείο που να ασφυκτιά 
με εκατό λουόμενους, αποτελεί ένα καλά κρυμμένο μυστικό, 
γνωστό κυρίως στους κατοίκους του Καβουρίου. Ακόμα κι αν 
δεν σου κάνει κλικ με την πρώτη ματιά, θα λατρέψεις το κολύμπι 
στα βαθιά πεντακάθαρα νερά της.

Ωρωπός
Λίγο πιο μακριά, 55 χλμ. από την πρωτεύουσα, η παραλία του 

Ωρωπού είναι από τις πιο πολυσύχναστες της Αττικής. Εδώ θα 
βρεις cafes, εστιατόρια, ξενοδοχεία και πολλά ενοικιαζόμενα 
δωμάτια για την περίπτωση που θέλεις να διανυκτερεύσεις 
στην περιοχή. Λεπτό βότσαλο και καθαρά νερά είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. 

Σχοινιάς
Κορυφαία επιλογή στον Μαραθώνα, σε απόσταση 42 χλμ. από το 
κέντρο της Αθήνας. Οργανωμένη με τις απαραίτητες ομπρέλες, 
ξαπλώστρες, με beach bars και παραλιακά εστιατόρια, συγκεντρώνει 
νεολαία και όχι μόνο. Αν είσαι λάτρης των water sports, στον Σχοινιά 
μπορείς να επιδοθείς σε kitesurf και windsurf.
 
Κάλαμος
Μεταξύ βουνού και θάλασσας, σου δίνει την αίσθηση ότι 
βρίσκεσαι στην εξοχή. Για να φτάσεις στην ακτή με το λευκό 
βότσαλο και τα διαυγή νερά, θα πρέπει να διανύσεις 45 χλμ.

ΑΘΗΝΑ?

οι υψηλές θερμοκρασίες είναι προ των πυλών και σύντομα θα σε οδηγήσουν, αν δεν 
το έχουν ήδη κάνει, στις κοντινότερες παραλίες. αν κάποτε θεωρούσες ότι καμία από 
αυτές δεν είναι ασφαλής, σήμερα μπορείς να αναθεωρήσεις και να κάνεις άφοβα τις 

βουτιές σου σε κρυστάλλινα νερά.
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Μπήκε το νερό
στ’Αυλάκι!

κάτι τρέχει στο λιμανάκι του Πόρτο ράφτη. Η παραλία στο αυλάκι έχει πάρει τα 
πάνω της, βάζοντας την ευρύτερη περιοχή στην ατζέντα του Σαββατοκύριακου. 

Εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, cafes, clubs παρατάσσονται κατά μήκος της, 
δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι θα πρωταγωνιστήσουν στο φετινό καλοκαιρινό σκηνικό. 

Κορίτσια και αγόρια στον ήλιο, ρακέτες, κολύμπι στα 
διάφανα νερά και δυνατές μουσικές φέρνουν στο 
μυαλό σου εικόνες από τα μεγάλα θέρετρα των 

νησιών. κι όμως, βρίσκεσαι στο Πόρτο ράφτη, σε απόσταση 
αναπνοής από την αθήνα, σε έναν τόπο που πριν από κάποια 
χρόνια αποτελούσε δεύτερη επιλογή. Σήμερα; Το θαλασσινό 
αγέρι δροσίζει το πρόσωπό σου και το κυματάκι σκάει στα 
πόδια σου, ενώ πίνεις τον καφέ σου στο όμορφο beach bar 
café restaurant Navy στο αυλάκι (αγίας Μαρίνας 50, τηλ, 
22990 75675). ακριβώς απέναντι σε περιμένει η οργανωμένη, 

με αναπαυτικές ξαπλώστρες και ομπρέλες παραλία που έχει 
ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά. Με δεδομένο το εξαιρετικό 
beach service, ξέρεις πως δεν θα σου λείψει τίποτα ακόμα 
και την ώρα που θα κάνεις ηλιοθεραπεία. Χυμοί, καφέδες, 
αναψυκτικά και ελαφριά σνακ σού προσφέρονται σε χρόνο 
dt. κι αν πεινάσεις; Τις βουλές του στομαχιού καλείται να 
ικανοποιήσει το Ammos (αγίας Μαρίνας 53, τηλ. 22990 84550). 
Νησιώτικο περιβάλλον, χαλαρή διάθεση, μια τεράστια 
σάλα, για όλους όσοι έχουν επιλέξει το αυλάκι για τις 
απλωτές τους κι ένα ελληνικότατο γλέντι κάθε κυριακή, με 

Λεωφ.Καραμανλή 14, 16673 Βούλα (ex-Bo), τηλ.: 210 89 59 645 • www.seancity.gr
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λαϊκά ακούσματα. Το γνωστό μουσικό μεζεδοπωλείο του 
Πόρτο ράφτη βάζει όλη του την τέχνη για να κρατήσει τον 
ουρανίσκο σου σε εγρήγορση με έναν πλούσιο, ελληνικό 
και μεσογειακό κατάλογο, που κάθε χρόνο αυξάνει και... 
πληθύνεται! ορεκτικά, κρεατικά, αλλά και θαλασσινά, όπως 

προστάζει η περιοχή, σε ξεναγούν σε νόστιμα μονοπάτια 
της πατρίδας μας. Δοκίμασε χανουμάκια, φρέσκες γαρίδες, 
αλλά και ψαρονέφρι με τηγανητές πατάτες, Συνέχεια έχει 
η Δωδώνη (λ. αυλακίου 50, τηλ. 22990 76353). Τα παγωτά 
της δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Θεϊκές γεύσεις 

καλοκαιρι 2010 Athens

και πληθώρα επιλογών από τις ποιοτικότερες πρώτες ύλες 
για την υπέρτατη δροσιά! κι όμως, το αυλάκι δεν σου έχει 
αποκαλύψει όλα τα μυστικά του... Ένα από αυτά είναι το 
Supper (αγίας Μαρίνας 52), το club που παίζει δυνατά και 
κατεβάζει την αθήνα του κολωνακίου στο Πόρτο ράφτη. 

Μοναδικά happenings, dj sets από τους κορυφαίους της 
κονσόλας και πάρτυ που κρατάνε μέχρι το πρωί βάζουν 
φωτιά στη νύχτα. Μπαρίστικη διάθεση, επώνυμοι θαμώνες 
που δίνουν glam αίσθηση, και άτομα κάθε ηλικίας, στο 
must venue που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.
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Η παραλία στο Αυλάκι

Porto Marina

Η παραλία στο Αυλάκι

Το Porto Marina 
αναλαμβάνει επιτυχώς 
τη διοργάνωση 
κοινωνικών 
εκδηλώσεων  όπως,
γάμους, βαπτίσεις κλπ.



Η τέχνη του hoteling
Το τρίπτυχο εύρος παροχών-θέα στη θάλασσα-απόσταση αναπνοής από την αθήνα 

γίνεται γνώμονας στην επιλογή ξενοδοχείου για μια σύντομη απόδραση 
από την καυτή πρωτεύουσα. 

διαμονή
καλοκαιρι 2010 Athens

Το καλοκαίρι έφτασε νωρίτερα απ’ό,τι περίμενες και οι διακοπές φαντάζουν 
πιο κοντά από ποτέ! Τι γίνεται, όμως, όταν διάφορες υποχρεώσεις σε 
αναγκάζουν να μείνεις στην αθήνα; Δεν τα βάφεις μαύρα ούτε κλαις τη 

μοίρα σου, αντιθέτως καταστρώνεις σχέδια αντιμετώπισης του καύσωνα και 
οργανώνεις μικρές αποδράσεις. Για να βρίσκεσαι κοντά στη βάση σου, επιλέγεις 
ξενοδοχείο εντός αττικής! ραφήνα, Πόρτο ράφτη, Σούνιο, λούτσα, Ωρωπός και 
πόσα άλλα μικρά διαμάντια του νομού αναλαμβάνουν να σου συστήσουν τις 
ομορφιές τους και το τρίπτυχο παραλία-καλό φαγητό-διασκέδαση. Φορτώνεις 
μπαγκάζια - φορτώνεις και τη φαμίλια αν δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτή (!)- 
και σε χρόνο dt βρίσκεσαι στο ξενοδοχείο της επιλογής σου για relax! από τη 
στιγμή που περνάς την πύλη του, σε αναλαμβάνουν οι ειδικοί... Φροντίζουν να 
μη σου λείψει τίποτα και σε κακομαθαίνουν με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες! 
Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αφεθείς!

AQUA 
MARINA
Με εσωτερική και εξωτερική πισίνα με 
θαλασσινό νερό, γυμναστήριο για να 
κρατιέσαι σε φόρμα, καμπίνα μασάζ και 
άνετα δωμάτια που χαρίζουν απρόσκοπτη 
θέα, το πολυτελέστατο Aqua Marina 
εγγυάται την αξέχαστη διαμονή σου. Βγες 
στη βεράντα σου και άφησε τη ματιά να 
χαθεί στο απέραντο γαλάζιο. 
Λ. Ποσειδώνος 55-57, Νέα Μάκρη, 
τηλ. 22940 77555

CAVO VERDE
Λειτουργεί μόλις πέντε χρόνια, ωστόσο 
έχει κερδίσει τις καρδιές των επισκεπτών 
της Νέας Μάκρης. Με ταξιδιάρικη διάθεση, 
τα άνετα δωμάτιά του σου προσφέρουν 
θαλασσινές εικόνες.Το Cavo Verde διαθέτει 
γυμναστήριο, σάουνα και πάρκιγκ. 
Λ. Ποσειδώνος 41, Νέα Μάκρη, 
τηλ. 22940 33111

MATI HOTEL
Σταθερή αξία στις επιλογές διαμονής της 
Νέας Μάκρης, με παρουσία 40 χρόνων. 
Στα plus του Mati Hotel η θέα στη θάλασσα, 
αλλά και το εστιατόριο που σερβίρει 
αξεπέραστα πιάτα μεσογειακής κουζίνας. 
Αν δεν θέλεις να κάνεις μπάνιο στην 
κοντινή παραλία, μπορείς απλούστατα να 
κατευθυνθείς προς τη μεγάλη πισίνα, με το 
θαλασσινό νερό. 
Ποσειδώνος 33, Νέα Μάκρη, 
τηλ. 22940 33502

sadhu hair

Ακ. Κουντουριώτου 15-17 & Ουίλσωνος, Καστέλλα
Τηλ.: 210 4132 840

www.sadhu-hair.com14



GRECOTEL CAPE SOUNIO
Στις παρυφές ενός λόφου με θέα στο ναό του Ποσειδώνα και απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον, 
μοιάζει με φυσική συνέχεια της βλάστησης της περιοχής. Στο Grecotel Cape Sounio έχουν χρησιμοποιηθεί 
φυσικά κατασκευαστικά υλικά όπως πέτρα, χαλκός και πηλός. ονειρικά δωμάτια, συντριβάνια που 
διαχωρίζουν το μπαρ από το lobby κι ένα gourmet εστιατόριο συγκαταλέγονται στα μεγάλα ατού του 
Grecotel Cape Sounio. οι αναφορές στη θέα είναι περιττές, καθώς ο εντυπωσιακός ναός του θεού της 
θάλασσας ξεπροβάλλει επιβλητικός απέναντι από αυτό το καταφύγιο χαλάρωσης.

67o χλμ Σουνίου-Αθηνών, τηλ.: 22920 69700, www.capesounio.com

καλοκαιρι 2010 Athens
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ΠΙΣΙΝΑ
...και βάλε

Τ  ι κάνεις όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει 
επικίνδυνα κι εσύ βλέπεις τις παραλίες 
με τα κιάλια; Ή ανεβαίνεις στην ταράτσα 

σου και γεμίζεις την πλαστική πισίνα ή φοράς 
το μαγιό σου και παίρνεις τους δρόμους. 
Φυσικά, επιλέγεις την κουρτίνα δύο γιατί 
1) χλωμό το κόβω να χωράς στην πλαστική 
πισίνα και 2) γιατί το καλό το παλληκάρι ξέρει 
κι άλλο μονοπάτι... υδάτινο, στο κέντρο της 
αθήνας. Γνωρίζεις τις καλύτερες πισίνες των 
αθηναϊκών ξενοδοχείων και των καφέ και 
σκοπεύεις να τις εκμεταλλευτείς στο έπακρο! 
οι περισσότερες βρίσκονται σε roof tops, 
προσφέροντας ταυτόχρονα θέα στα σύμβολα 
της πρωτεύουσας (ακρόπολη, λυκαβηττός 
κλπ.) αλλά και την αίσθηση ότι κάνεις χλιδάτες 
διακοπές σε κάποιο πεντάστερο της Μυκόνου. 
Βουτιές, cocktail στο pool bar, ηλιοθεραπεία, 
βουτιές, cocktail στο pool bar, ηλιοθεραπεία 
και πάει λέγοντας...
αν δεν έχεις ιδέα για ποιές πισίνες μιλάμε, θα 
σου ανοίξουμε τα ματάκια:

St George Lycabettus
Τι καλύτερο από το να βουτάς στη δροσιά, 
αγναντεύοντας την αθήνα από τον λυκαβηττό; 
Η πισίνα του St George Lycabettus βρίσκεται 
στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 10:00 
έως τις 18:00.

Κλεομένους 2, Λυκαβηττός
Τηλ. 210 7290711-9

www.sglycabettus.gr

Hilton
αθέατη από τα αδιάκριτα βλέμματα η όαση δροσιάς 
του Hilton «συνοδεύεται» από φοβερά snacks και 
παγωμένα cocktails. 

Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα
Τηλ. 210 7281000

www.1hilton.com

Divani Caravel
Η όψη deck είναι αυτή που κλέβει την παράσταση! 
Μπάνιο στην πισίνα του καλοκαιριού, στον τελευταίο 
όροφο του ξενοδοχείου, με θέα στο βράχο της 
ακρόπολης και το λόφο του λυκαβηττού.

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
Τηλ. 210 7207000

www.divanis.com 

2για
ο υδράργυρος αρχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνα 

κι εσύ ψάχνεις για οάσεις δροσιάς 
μέσα στην πολύβουη και καυτή αθήνα. 

Συγκεντρώσαμε για σένα τις καλύτερες της 
πρωτεύουσας.

Boυτιά
ΑΠΟ
ψηλά

GET
WET
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Πισίνα
Το στοιχείο που το διαφοροποιεί από τα 
café-bars του Πειραιά είναι ο χώρος της 
πισίνας, όπως καταμαρτυρά άλλωστε το 
όνομά του. Ανοιχτά από το πρωί για καφέ, 
φαγητό και ποτό, έχει για σένα μια πρόταση 
για κάθε ώρα της ημέρας. Όσο για τους 
ζεστούς μήνες του καλοκαιριού; Ούτε που θα 
σε επηρεάσουν, αφού τα νερά της δροσερής 
πισίνας αναλαμβάνουν να σε «ξεδιψάσουν». 
Bauhaus έπιπλα, minimal χαρακτήρας και 
παιχνίδια του φωτός με το νερό, προκαλούν 
την αισθητική σου. 

Ακτή Θεμιστοκλέους 25, Μαρίνα Ζέας
Τηλ.: 210 4511324
www.pisinacafe.gr



καλοκαιρι 2010 Athensroof gardens

Μ’ένα cocktail στο χέρι, χαζεύεις από ψηλά την ακρόπολη... Το μάτι φτάνει ως τον 
αργοσαρωνικό. Χαλάρωση τώρα από τα αθηναϊκά roof gardens.

Η Αθήνα από ψηλά

20

Πράσινο, άπλα, καθαρός αέρας, θέα και... η 
ψευδαίσθηση ότι βρίσκεσαι μακριά από το 
θορυβώδες κέντρο της πόλης... Συνδυασμός που 

σκοτώνει το άγχος και μαγικό «μείγμα» που απαιτεί η ψυχή 
σου για να χαλαρώσει. Συνδυασμός πέρα για πέρα αληθινός! 
Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να εντοπίσεις τα top  roof 
gardens της αθήνας... Στέγες που λίγο απέχουν από οάσεις 
δροσιάς σού προσφέρουν τα κάλλη της πρωτεύουσας στο 
πιάτο, αλλά και την ευκαιρία να απολαύσεις ό,τι  μπορείς να 
βάλεις με το μυαλό σου: πλούσιο πρωνό, καφέ με φίλους, 

ρομαντικό δείπνο ή το πρώτο ποτό της βραδιάς. Σου έχει 
καρφωθεί η ιδέα  να πιεις ένα ποτό με συνοδευτικό... τον 
Παρθενώνα ή το καλλιμάρμαρο; Επιλέγεις το roof garden 
του θρυλικού Μεγάλη Βρετάνια.  Θέλεις να «λιώσεις» σε 
αναπαυτικές μαξιλάρες, «χαζεύοντας» νύχτες πρεμιέρας 
στο Ηρώδειο, με συντροφιά τ’ αστέρια; οδηγείσαι στο roof 
terrace του Herodion Hotel.

Η Αθήνα κρύβει 
πολλούς άσσους 

στο μανίκι της. Εσύ 
καλείσαι να τους 

ανακαλύψεις!



καλοκαιρι 2010 Athens
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HERODION HOTEL
Στις παρυφές της Ακρόπολης και δίπλα στο Νέο Μουσείο, μια όαση δροσιάς ταξιδεύει τη ματιά σου πάνω από τις στέγες της Πλάκας, 
στα φώτα της πόλης και στο Ωδείο του Ηρώδου τού Αττικού. Οι μελωδίες από τις συναυλίες και οι διάλογοι από τις παραστάσεις που 
ανεβαίνουν εδώ, σου κρατούν παρέα ενώ απολαμβάνεις το ποτό σου, αλλά και τον ουρανό με τ’άστρα.
Ροβέρτου Γκάλλη 4, Ακρόπολη, Αθήνα
τηλ.: 210 9236832, www.herodion.gr

ATHENS CITY 
CENTRE
Στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου 
Athens City Centre της αλυσίδας 
Crowne Plaza, ο λόφος του 
Λυκαβηττού και η φωταγωγημένη 
Αθήνα μοιάζουν να έρχονται 
ένα βήμα πιο κοντά σου. Το roof 
garden restaurant προτείνει 
πιάτα ελληνικής και μεσογειακής 
κουζίνας, συνοδεία εκλεκτού 
κρασιού.

Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα,
τηλ.: 210 7278000,
www.cpathens.com



Αδρεναλίνη  
στο full!

Είσαι υπερκινητικός; λατρεύεις το νερό; 
ονειρεύεσαι ολυμπιακά μετάλλια; «Γιος 
του ανέμου» είναι το δεύτερο όνομά σου; 

αν η απάντηση στα παραπάνω είναι θετική και 
λατρεύεις τα water sports, τότε το καλοκαίρι 
είναι η εποχή σου! Μπορείς να ξεδώσεις, να 
αθληθείς και να εκτονωθείς ακόμα και στην  
αθήνα ή, καλύτερα, στην αττική. 
Στην περίπτωση που ο κακλαμανάκης μπροστά 
σου ωχριά, δεν έχεις παρά να φύγεις βολίδα 
για τον Σχοινιά ή τον Μαραθώνα. Στην agenda 
με τις ανεμοδαρμένες ακτές που προσφέρονται 
για windsurfing, μπορείς ακόμη να εντάξεις τη 
Βάρκιζα, τη λούτσα, τη ραφήνα, την ανάβυσσο 
και το λαύριο. αιόλου... επιτρέποντος, θα 
επιδοθείς στο kitesurf. Παίρνεις αετό και σανίδα 
παραμάσχαλα, πανέτοιμος να κάνεις άλματα 
πάνω από τα κύματα της θάλασσας του Σχοινιά 
και του Ωρωπού. αν αναζητάς περισσότερη 
ένταση, μπορείς να κάνεις εντυπωσιακές 
φιγούρες με wakeboard πίσω από τα αφρισμένα 
νερά ενός ταχύπλοου. Σαν βρεθείς στη 
Βουλιαγμένη, όμως, θα πρέπει απαραιτήτως να 
έχεις φροντίσει για τον εξοπλισμό σου, μάσκα, 
αναπνευστήρας, μπουκάλα οξυγόνου και 
βατραχοπέδιλα θα διευκολύνουν την κατάδυσή 
σου στον υποθαλάσσιο κόσμο της περιοχής. 

Kitesurf στον Σχοινιά, κωπηλασία 
στο Ελληνικό, καταδύσεις 

στη Βουλιαγμένη... 
και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο.

καλοκαιρι 2010 Athens

water
SPORTS

πλούσιες γεύσεις

πλούσια διάθεση

Ζησιμοπούλου 8 & Λαζαράκη 47, Γλυφάδα, Τηλ.: 210 89 81 710

 Απολαύστε Σίγουρα
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Τ η νύχτα η αθήνα αλλάζει πρόσωπο. 
Μοιάζει με γοητευτική, ώριμη γυναίκα που 
ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τα θέλγητρά 

της. Σαν Σειρήνα, λοιπόν, σε προκαλεί να 
γνωρίσεις τα bars, τα clubs, τους πολυχώρους 
και τα beach restaurants, με το πλεονέκτημα του 
καλοκαιριού. Τα μαγαζιά δεν είναι ασφυκτικά 
γεμάτα κι έτσι μπορείς άνετα να συζητήσεις, να 
χορέψεις δίπλα στο κύμα και να πεις το ποτό σου 
με την ησυχία σου. Στα νότια προάστια, clubs 
μεγάλου βεληνεκούς με διάθεση μεγατόνων, 
όπως το Shisha και το Vega αναλαμβάνουν 

δράση, λίγες ώρες μετά τη δύση του ηλίου. 
οι κανάτες με τα σφηνάκια αδειάζουν 

σε χρόνο dt και τα cocktails, φυσικά, 
έχουν την τιμητική τους. Στην αθήνα, 
το κολωνάκι, η περιοχή του Ψυρρή 
και λιγότερο τα Εξάρχεια, αποτελούν 
σταθερές αξίες στο nightlife, ενώ η 
εύκολη πρόσβαση είναι ισχυρό ατού. 

Δεν έχεις παρά να φορέσεις το πιο 
αστραφτερό χαμόγελό σου και να βγεις 

για clubbing... Η αθήνα σε περιμένει...

καλοκαιρι 2010 Athens

EAT
&

DRINK

Ethnic σπεσιαλιτέ, gourmet εστιατόρια, «εκπρόσωποι» της ελληνικής δημιουργικής 
κουζίνας, αλλά και πετυχημένα bars της αθήνας σε ταξιδεύουν στους 

επτά ουρανούς της απόλαυσης.

bars&restaurants

AThENS by day, 
Athens by NIGhT...

Το meeting point της Γλυφάδας είναι... 
Rich. Το ντεκόρ του πλούσιο, το μενού 
του πλούσιο, οι επιλογές που σου 

προσφέρει, επίσης, πλούσιες! Στον πιο 
πολυσύχναστο δρόμο της πόλης, το all day 
café-bar-restaurant είναι “the place to be”, 
αφού πάντα είναι κατάμεστο από γνωστούς 
και επώνυμους που απολαμβάνουν τα...
πλούτη του! Η ισμήνη κάραλη ανέλαβε να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον σου με τις αισθητικές 
παρεμβάσεις της απαλό δέρμα, ακριβό 
βελούδο, σκούρο ξύλο, επίχρυσα φωτιστικά 
και υπερυψωμένοι καναπέδες συνθέτουν 
ένα σκηνικό, βγαλμένο θαρρείς από το παλάτι 
του κροίσου... ιδανικό soundtrack για το σικ 
περιβάλλον του Rich οι lounge ήχοι. Όσο 
για την κουζίνα, κινείται σε δημιουργικά 
μονοπάτια. Ό,τι λαχταράει η ψυχή σου θα το 
βρεις εδώ:  από πρωινά, σάντουιτς, σαλάτες, 
ζυμαρικά και ριζότα μέχρι καλομαγειρεμένα 
κρεατικά και ποικιλία από sushi ή finger 
food. ο σεφ σού προτείνει ανάμικτη σαλάτα 
με γαρίδες, ανανά, μάνγκο και αβοκάντο 
περιχυμένα με εξωτική σος, ριζότο με 
κατσικίσιο τυρί, τσιπς από προσούτο και 
άγρια βατόμουρα και πλήθος άλλων 
διεθνών σπεσιαλιτέ που θα συνοδεύσεις 

με ξένες ετικέτες κρασιού. Για το 
τέλος, ζήτησε τιραμισού σε ποτήρι με 
σπαγγέτι-παντεσπάνι ή ζελέ Kahlua 
και θα με θυμηθείς...

Ζησιμοπούλου 8 & Λαζαράκη 47, 
Γλυφάδα, τηλ.: 210 8981710

Rich: 

Be twin(s) two worlds

Απολαύστε σίγουρα

To The Mall Athens έχει κρυφούς 
άσσους στο μανίκι του... 
κρησφύγετα σαν το Be Twins 

του τρίτου ορόφου. Πριν, μετά ή 
ανάμεσα στο εξαντλητικό shopping, 
ο all day χώρος που διακόσμησαν με 
πολύ μεράκι οι αδελφοί κεραμίδα, 
φαντάζει στο μυαλό σου ως το απόλυτο 
venue. αναπαυτικοί καναπέδες σου 
επιτρέπουν να βουλιάξεις μέσα τους και 
να ξεκινήσεις τη γεμάτη μέρα σου με 
τον καφέ της αρεσκείας σου ή να κάνεις 
ένα lunch break, επιλέγοντας από τον 
μακρύ κατάλογο των μεσογειακών 
συνταγών. ανάμεσα στις έθνικ γεύσεις 
ξεχωρίζουν τα φιλετάκια με σος πόρτο, 
το κοτόπουλο με σάλτσα μαρσάλα και 
από τα γλυκά οι βάφλες με παραδοσιακή 

ζύμη. οι δημιουργίες του σεφ μπορούν 
να σερβιριστούν στον εσωτερικό χώρο 
του μπαρ λίγα μέτρα απέναντι, με θέα 
στην «κίνηση» του The Mall Athens, 
αλλά και στον εξωτερικό χώρο που 
αγναντεύει την υπέροχα φωταγωγημένη 
πόλη. Μη χάσεις τις σπέσιαλ βραδιές με 
αγαπημένους καλλιτέχνες, τις οποίες 
διοργανώνουν γνωστοί ραδιοφωνικοί 
παραγωγοί, και να θυμάσαι, ότι εδώ 
είναι ευπρόσδεκτα και τα αγγελούδια 
σου, αφού τα κυριακάτικα πάρτυ 
παρουσία κλόουν μένουν πραγματικά 
αξέχαστα. 

The Mall Athens, Μαρούσι,
τηλ.: 210 6300417
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Μία μικρή Εδέμ λίγο πιο έξω 
από το πολύβουο κέντρο της 
Αθήνας! Αυτό είναι το Piu 

Verde. Το όνομά του (στα ιταλικά 
σημαίνει βαθύ πράσινο) σού δίνει ένα 
πρώτο στοιχείο για την τοποθεσία του... 
Βρίσκεται στο πάρκο του Παπάγου 
και από νωρίς το πρωί σε υποδέχεται 
για έναν παγωμένο freddo ή για να 
απολαύσεις το μεσογειακό γεύμα σου 
με φόντο μια λίμνη και καταπράσινα 
πεύκα. Ο δροσερός κήπος του, μετά 
το δειλινό, αποτελεί το τέλειο σκηνικό 
για σένα, αν επιθυμείς ένα ρομαντικό 
δείπνο. Κι επειδή ο έρωτας περνάει 
από το στομάχι, θα ζητήσεις τσιπούρα 
σε κρούστα αλατιού, φέτα τηγανητή 
σε φύλλο κρούστας και για επιδόρπιο 
σπαστό μιλφέιγ με κρέμα.

Στρατ. Αλ. Παπάγου & 8ης Μεραρχίας, 
Άλσος Παπάγου,
τηλ.: 210 6546185,
www.piuverde.com.gr

καλοκαιρι 2010 AthensPUBLI

Hot meeting point στη Γλυφάδα! ο all day χώρος 
του Faces έχει έναν μοναδικό τρόπο να «προκαλεί» 
την αισθητική σου. Μεγάλο του ατού το industrial de-

sign που αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα. Μικρές, έξυπνες 
λεπτομέρειες, «βαριά» φωτιστικά , ιταλικά έπιπλα, «ξεχασμένα» 
βιβλία στα ράφια και δοκίμια της αγίας Γραφής στο ταβάνι, 
όλα διακοσμητικές πινελιές του Πάνου Πετρίδη συνθέτουν 
τον πρωτότυπο χώρο του Faces. Τα ηνία του εστιατορίου 
αναλαμβάνει ο σεφ Χρήστος 
Τζιέρας, ο οποίος έχει 
επιμεληθεί προσωπικά τον 
πλούσιο διεθνή κατάλογο. 
Θρεπτικά πρωινά, σνακ, fin-
gerfood, ποικιλία ορεκτικών, 
πάστα, steaks, burgers, 
διαιτητικό μενού, ακόμη και 
sushi bar κατακλύζουν το 
μενού και φυσικά σου δίνουν 
την επιλογή να βρεις ό,τι 
τραβάει η όρεξή σου! Εμείς 
σου προτείνουμε φιλετάκια 
κοτόπουλου με σουσάμι 
συνοδευμένα από dip μάνγκο, 
μαύρο λινγκουίνι με καπνιστό 
σολομό, μπρικ και σάλτσα 
πιπεράτης βότκας και σολομό 

σχάρας με ασιατική σος και πανδαισία λαχανικών. 
Μπορείς, ωστόσο, απλώς να πιεις το special ποτό σου 
υπό τους ήχους της καλύτερης mainstream  μουσικής.
Ζησιμοπούλου 10, Γλυφάδα,
τηλ.: 210 8980140, www.facesglyfada.gr

Faces

Piu Verde

PUBLI
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Πρόκληση των αισθήσεων

Cabana
«κατέλαβε» τον χώρο του πρώην 

ble στην ακτή αλίμου κι έκανε την 
επίσημη εμφάνισή του ως the Caba-

na restaurant lounge. Το νέο all day hot spot της 
παραλιακής θα γίνει το στέκι όλων, όσοι θέλουν 
να δραπετεύσουν από την καθημερινότητα. Cozy 
περιβάλλον, προσεγμένη διακόσμηση βασισμένη 
σε de cape χρωματισμούς του ξύλου και το 
γαλάζιο του Σαρωνικού μπροστά στα πόδια σου... 
Πρωί στο the Cabana restaurant lounge σημαίνει 
καφές με θέα, μεσημέρι σημαίνει lunch break με 
τις μεσογειακές επιλογές του σεφ Χρήστου Τζιέρα, 
απόγευμα σημαίνει cocktail συνοδεία δειλινού, 
ενώ βράδυ σημαίνει διασκέδαση! Τα φώτα 
χαμηλώνουν, οι ρυθμοί ανεβαίνουν, οι lounge ήχοι 
«ξυπνούν» τις πιο ταξιδιάρικες διαθέσεις και τα 
premium ποτά αποκτούν ζήτηση! Άλλη μια νύχτα 
έχει ξεκινήσει στο the Cabana restaurant lounge.

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή Αλίμου (Πρώην BLE), Άλιμος,
τηλ.: 6907 800083, www.thecabana.gr
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Kitchen bar(s)
Mαρίνα Ζέας

Το Kitchen bar έριξε άγκυρα στη 
Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά, για 
να ανοίξει τις πύλες του στους 

καλοφαγάδες της πόλης. Το μοντέρνο 
περιβάλλον, το φιλικό σέρβις και η 
παλέτα των διεθνών και μεσογειακών 
γεύσεων του ζωγράφου της γεύσης 
Χρήστου Τζιέρα, θα σε κρατήσουν 
εδώ για πολλές ώρες. ο άνετος 
πολυχώρος βρίσκεται από το πρωί 
στη διάθεσή σου, ώστε να ξεκινήσεις 
τη μέρα σου με ένα power breakfast, 
όπως μόνο εδώ ξέρουν να φτιάχνουν, 
ή με έναν τονωτικό καφέ που θα σε 
ξυπνήσει για τα καλά!  Πάντα ανοιχτή 
για σένα είναι η κουζίνα του Kitchen 
bar, όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι 
ethnic και μεσογειακές εμπνεύσεις 
του σεφ. ο «τελετουργικός» χώρος της 
παρασκευής των σπεσιαλιτέ από τα πιο 
φρέσκα και ποιοτικά υλικά βρίσκεται 
στο ισόγειο, στο κέντρο της αίθουσας, 
σε κοινή θέα, για να απολαμβάνεις 
κάθε λεπτό της προετοιμασίας. Στον 
δεύτερο όροφο του Kitchen bar 
αποκτά νόημα το δεύτερο συνθετικό 
του ονόματός του . Εκεί σε οδηγεί μια 
σκάλα που «αγκαλιάζει» η φωτισμένη 
συλλογή κρασιών. Όσο ανεβαίνεις 
επίπεδο, τόσο περισσότερο ανεβαίνει 
το κέφι. Τη μουσική σου παιδεία 
αναλαμβάνουν μετά τις 8 τα soul, 
funky, jazz, rock και beat ακούσματα 
που δίνουν «χρώμα» στη βραδιά! 
καλή διασκέδαση!
Τηλ.: 210 4522338
 www.kitchenbar.com.gr

Χαλάνδρι

Το γνωστό hot spot των βορείων προαστίων 
έχει τα “εισιτήρια” για ένα μοναδικό 
γαστρονομικό ταξίδι. Ήδη από την είσοδο 

του Kitchen bar Χαλανδρίου, αντιλαμβάνεσαι 
πως κάτι διαφορετικό συμβαίνει εδώ... Η 
δροσερή αυλή με την πέργκολα σε προδιαθέτει 
θετικά για ένα πλούσιο γεύμα με πράσινη θέα 
στις φυλλωσιές. 
Μπαίνοντας στο cozy εσωτερικό, αντικρίζεις την 
open space κουζίνα στο κέντρο, η οποία σου 
επιτρέπει να «επιβλέπεις» όλη την προετοιμασία 
του φαγητού, αλλά και να σιγουρευτείς πως στα 
Kitchen bar χρησιμοποιούνται τα πιο φρέσκα 
και ποιοτικά υλικά. Την εποπτεία του μενού 
έχει και εδώ ο σεφ Χρήστος Τζιέρας, ο οποίος 
φροντίζει να εκπλήσσει ευχάριστα τη γεύση 

σου με γαστρονομικές προτάσεις αμερικάνικων 
προδιαγραφών, αλλά και με γνώριμες 
μεσογειακές συνταγές. Εμείς σου προτείνουμε 
πιάτα on fire, όπως στήθος κοτόπουλου σε 
μαρινάδα καραϊβικής, με κινέζικα λαχανικά 
και αρωματικό ρύζι ή χοιρινό φιλέτο παγιάρ με 
κρέμα μουστάρδας, χαλούμι και ντομάτα,  που 
υπηρετούν τον american way τρόπο ψησίματος.  
Εσύ καλείσαι να επιλέξεις τον τόπο της 
απόλαυσής σου. Θα είναι το ισόγειο ή ο πάνω 
όροφος που προσφέρει θέα σε όλο το χώρο 
του Kitchen bar; Εσύ αποφασίζεις... Για να έχεις 
μια ολοκληρωμένη άποψη για τον πολυχώρο, 
θα πρέπει να πιεις ένα refreshing cocktail στο 
ιδιαίτερο bar του τρίτου ορόφου!  

Κ. Βάρναλη 6, Χαλάνδρι - Τηλ.: 210 6892015  
www.kitchenbar.com.gr

Amigos(vamos)

Γλυφάδα

Ένα μεξικάνικο «άντρο» στο κέντρο της Γλυφάδας. οι 
«σεσημασμένοι» της tex mex κουζίνας δίνουν ραντεβού 
στο all day restaurant café Amigos (Vamos), για μια 

γαστρονομική συνάθροιση άνευ προηγουμένου. Πλάι σε 
ζωγραφισμένους κάκτους και νιώθοντας τη ζεστασιά του ethnic 
χώρου να σε τυλίγει, θα μάθεις από πρώτο χέρι τα μυστικά της 
μεξικάνικης κουζίνας. O μεξικάνος φίλος σου σου δίνει την 
επιλογή να «καταλάβεις» τραπέζι στον δροσερό κήπο και να 
περιμένεις εκεί τα καλλιτεχνήματα του σεφ. αν ο ουρανίσκος 
σου είναι ιδιότροπος, το Amigos έχει τη λύση, αφού στο 
πικάντικο μενού του έχει εντάξει και μεσογειακές συνταγές!
INFO: Η Τετάρτη είναι βραδιά με λάτιν ζωντανή μουσική! 
Κύπρου 65Α, Γλυφάδα, τηλ.: 210 8983167
www.amigos.gr
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Νέα Σμύρνη

Η τεκίλα είναι το αγαπημένο σου ποτό; ο 
κάκτος το λατρεμένο σου φυτό; Τότε δεν 
έχεις παρά να γευτείς και τα καλύτερα 

της μεξικάνικης κουζίνας για να δέσει το γλυκό... 
Προορισμός σου το all day Mexican restau-
rant café-bar Amigos στη Νέα Σμύρνη, το 
μοντέρνο «αδερφάκι» της οικογένειας των...
φίλων που ήρθε για να ιντριγκάρει τη φαντασία 
σου! καταπράσινοι κάκτοι, τοίχοι βαμμένοι 
στα χρώματα της γης, έντονη παρουσία ξύλου 
και καθαρά μεξικάνικα μοτίβα συνθέτουν το 
αυθεντικό ντεκόρ της πατρίδας της σιέστας. Ένας 
all day χώρος σε υποδέχεται από το πρωί, για 

να πιείς τον καφέ σου και να προετοιμαστείς... 
ψυχολογικά για την ανεπανάληπτη tex mex 
εμπειρία που θα ζήσεις. Συναρπαστικές συνταγές 
με καταγωγή από κάθε γωνιά του Μεξικού 
σού αποκαλύπτουν το καυτό ταπεραμέντο 
της χώρας, ενώ μεσογειακές επιλογές και 
ζυμαρικά αναλαμβάνουν να ικανοποιήσουν και 
τους πιο «δύσκολους» της γεύσης. Δοκίμασε 
taquitos (φλογέρες με γέμιση τυρί και χοιρινό), 
τάκος με κιμά, πανσετάκια με σος ΒΒQ και μην 
παραλείψεις να δροσιστείς με την καλύτερη 
μαργαρίτα της πόλης από αυθεντική λευκή 
τεκίλα Olmeca. 
Μ. Αλεξάνδρου 70, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9332220 - www.amigos.gr
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Πάντα ανοιχτή για σένα είναι 
η κουζίνα του Kitchen bar, 
όπου τον πρώτο λόγο έχουν 
οι ethnic και μεσογειακές 
εμπνεύσεις του σεφ O μεξικάνος 

φίλος σου σου 
δίνει την επιλογή 
να «καταλάβεις» 
τραπέζι στον 
δροσερό 
κήπο και να 
περιμένεις 
εκεί τα 
καλλιτεχνήματα 
του σεφ!
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ο    all day πολυχώρος των βορείων προαστείων 
υποδέχεται το καλοκαίρι με φρέσκες εκπλήξεις που 
ξεκινούν από... την καταπράσινη αυλή του. Την όαση 

δροσιάς της Πολιτείας μοιράζονται το café, το εστιατόριο 
μεσογειακής κουζίνας, το sushi bar, το club και το άρτι αφιχθέν 
ουζερί, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές κάτω από την ίδια 
cozy «στέγη»! αναρριχώμενα φυτά ξεπροβάλλουν από κάθε 
γωνιά και τέσσερα σιντριβάνια με γάργαρο νερό συνθέτουν 
έναν κόσμο, από τον οποίο δεν θέλεις να βγεις. Το μαγικό χέρι 
του διακοσμητή Θοδωρή κονδύλη πρόσθεσε στο σκηνικό ένα 
ακόμα στοιχείο που φέρνει  στο μυαλό εικόνες από τη βαθιά, 
άγρια θάλασσα ένα στρογγυλό ενυδρείο με καρχαρίες. ο fresh 
χώρος είναι ιδανικός για όλους και για κάθε στιγμή της ημέρας. 
Το πρωί σερβίρονται πλούσια πρωινά και παγωμένοι καφέδες, 
ενώ το μεσημέρι τον κύριο λόγο έχουν τα ελαφριά σνακ και οι 
δέκα ολόφρεσκες σαλάτες από το all day μενού. Όσοι επιμένουν 
παραδοσιακά, μπορούν να κατευθυνθούν προς το ολοκαίνουριο 
ουζερί, με το ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα. Στα λευκά τραπέζια του 
φτάνουν σε χρόνο dt οι επιλογές σας από τα 15 ζεστά και κρύα 
ορεκτικά του καταλόγου, συνοδεία βέβαια παγωμένου ούζου! Η 
εμπειρία ενός γεύματος ή δείπνου στο Dome αποκτά gourmet 
χαρακτήρα στο restaurant, με τη μεσογειακή κουζίνα να έχει 
την τιμητική της. Πρόκειται ίσως για την καλύτερη διεύθυνση 
της αθήνας, για φαγητό, με ατμοσφαιρικές μουσικές να σάς 
βάζουν στο κλίμα. οι γαστρονομικές αναζητήσεις του σεφ ιωάννη 
Μαρκαδάκη καταλήγουν σε σπεσιαλιτέ, όπως είναι η σφυρίδα 
με σάλτσα tom yam και λαχανικά ατμού και η ταλιάτα φιλέτου, 
άριστα συνοδευμένα με ετικέτες  κρασιού από την ενημερωμένη 
κάβα. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο της γεύσης του Dome 
αποτελούν τα γλυκά. ο expert της ζαχαροπλαστικής, Μανώλης 
Σιακανδάρης, επιμελείται τις 10 «αμαρτωλές» προτάσεις, ανάμεσα 
στις οποίες ξεχωρίζει η σοκολατόπιτα Νέας Υόρκης.  

Η συνέχεια εκτυλίσσεται στο bar, με τον Xavie Μησαϊλίδη να 
έχει την «ευθύνη» για την εξαιρετική cocktail list, στην οποία 
εξέχουσα θέση έχουν 15 special cocktails από VIB (Very Impor-
tant Bartenders). Δυνατή μπάρα, διάθεση απογειωμένη στα ύψη 
και τρελό κέφι, με το Dome να ορίζει τη νυχτερινή διασκέδαση 
της Πολιτείας!
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, Πολιτεία,
τηλ.: 210 8001111, www.domepoliteia.gr

Πολυχώρος απολαύσεων

Στην Παλαιά Αγορά της Πλάκας

DOME
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Στην Πλάκα, ένα από τα πιο αυθεντικά σημεία της 
αθήνας βρίσκεται το επιτυχημένο café-restau-
rant που έχει κατορθώσει να ταυτίσει το όνομά 

του με την περιοχή. Πλάκα=Υδρία, Υδρία=Πλάκα! Η 
διακόσμηση είναι βασισμένη στο πάντρεμα πέτρας 
και ξύλου, με πινελιές ελληνικού μπαρόκ να αφήνουν 
τα δικά τους σημάδια. ανταποκρίσου στο κάλεσμα 
του άνετου καναπέ και «βούλιαξε», μέχρι να έρθει ο 
καφές σου ή κατευθύνσου προς το εστιατόριο, για να 
ενθουσιαστείς με σπεσιαλιτέ μεσογειακού χαρακτήρα. 
αν ο ήλιος ο ηλιάτορας είναι η απαραίτητη πηγή της 
ενέργειάς σου, κάθισε στον εξωτερικό χώρο, σε ένα 
από τα τραπεζάκια που παρατάσσονται στην πλατεία 
της Παλιάς αγοράς.

Αδριανού & Αιόλου, Πλάκα, Αθήνα
τηλ.: 210 3251616, www.ydria.gr

Sea n’ City

Το all day café bar restaurant άνοιξε τις πύλες 
του στο χώρο του πρώην Bo, στη Βούλα, 
πανέτοιμο να υποδεχτεί εσένα και το καυτό 
καλοκαίρι. Πλήρως ανακαινισμένο, κερδίζει 
τις εντυπώσεις με το φρέσκο και μοντέρνο 
πρόσωπό του. Η παραλία της Βούλας απλώνεται 
μπροστά σου για να σε δροσίσει, ενώ θα πίνεις 
τον καφέ ή το ποτό σου. Όσο για τις γευστικές 
σου αναζητήσεις; Το Sea n’ City έχει φροντίσει 
και γι’αυτό, σερβίροντας πιάτα ελαφριάς 
ελληνικής κουζίνας.

Λεωφ.Καραμανλή 14, Βούλα (ex-Bo)
τηλ.: 210 8959645, www.seancity.gr 
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Αστέρια... στο πιάτο!
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Το Ελλάδος Εικόνες μετακόμισε στο καλοκαιρινό 
του σπίτι, στα αστέρια Γλυφάδας.  Φόρεσε και τη 
δροσερή του επωνυμία «Ελλάδος αστέρια» κι 

είναι πανέτοιμο να σου μεταδώσει εικόνες από στεριά 
και θάλασσα! Με motto του το «Σκεφτόμαστε Ελληνικά-
Δημιουργούμε Ελληνικά», το μουσικό μεζεδοπωλείο 
των νοτίων προαστίων σού συστήνει νέες και παλιές συνταγές από 
κάθε γωνιά της χώρας. Σε ένα δροσερό περιβάλλον, όπως επιβάλλει  
το θέρος, με αποχρώσεις του μωβ και του λευκού να εμπλέκονται σε 

ένα οπτικό παιχνίδι, καλείσαι να επιλέξεις από ένα πλούσιο σε αρώματα 
και χρώματα μενού. Φρέσκες σαλάτες, ριζότα, ζεστά και κρύα ορεκτικά, 
μεζεδάκια, κρεατικά, θαλασσινά και ψάρια απευθείας από τα δίχτυα 
του ψαρά διεκδικούν μια, δύο και τρεις θέσεις στο τραπέζι σου. αξίζει 
να «ανοίξεις»  το κρητικό ραβασάκι, να δοκιμάσεις τη σαλάτα «Ελλάδος 
Εικόνες» και να φτάσεις στην κορυφή της γευστικής ιεραρχίας με 
χοιρινή τηγανάδα με πράσο και μανιτάρια σβησμένα σε κρασί, με ριζότο 
καραβίδας με σταμναγκάθι, κολοκυθάκι, σαφράν και αφρό από ζωμό 
γαρίδας, αλλά και μακακαρούνες κρητικές με μύδια, γαρίδες, καλαμάρι 
και ζωμό θαλασσινών. Όσο για το απαραίτητο υγρό συνοδευτικό, ζήτησε 

το κρασί παραγωγής των ιδιοκτητών 
«Ελλάδος Εικόνες», το οποίο θα ρέει 
άφθονο  και θα σου ανεβάσει τη διάθεση, 
για να συμμετάσχεις κι εσύ στον 
λουλουδοπόλεμο που ακολουθεί! Ναι, 
καλά άκουσες! από την Τετάρτη έως το 
Σάββατο, θα διασκεδάσεις με ζωντανή 
ελληνική μουσική και θα παρασυρθείς 
σε αλλεπάλληλες ρίψεις λουλουδιών. Να 
θυμάσαι πως το κέφι χτυπάει κόκκινο το 
μεσημέρι της κυριακής, οπότε μπορείς 
να απολαύσεις όλα τα παραπάνω και να 
ζήσεις μια ελληνικότατη εμπειρία γεύσης 

και διασκέδασης!
Τηλ.: 210 9824620, 8949995
Τιμή κατ’άτομο: €24-26 με κρασί χύμα

Τ α τελευταία έντεκα χρόνια, η αριστέα Βλάχου και 
ο Τάκης Ζαχαρόπουλος παραδίδουν μαθήματα καλής 
παραδοσιακής κουζίνας στους επιμένοντες ελληνικά! 

Στην καρδιά του Μπουρναζίου, σε ένα ρουστίκ περιβάλλον, 
με καδράκια να ξυπνούν θύμησες από άλλες εποχές και με 
λαϊκές νότες να κατακλύζουν το χώρο, θα πάρεις γερές δόσεις 
από τις σπεσιαλιτέ της μαμάς-πατρίδας. Πιάτα με καταγωγή 
από κάθε γωνιά της χώρας και παρασκευασμένα από τα πιο 
φρέσκα υλικά καταφθάνουν στο υπέροχα στρωμένο τραπέζι 
σου. Για να μη δυσκολευτείς να επιλέξεις από τις δεκαπέντε 
κλασικές συνταγές του καταλόγου, σου προτείνουμε χυλοπίτες 
με μανιτάρια και καπνιστό τυρί Μετσόβου, σαρδέλες φούρνου 
με κάπαρη και ελιές, σπανακοτυρόπιτα και τηγανιά. Μετά το 
φαγητό σου, μια γλυκιά έκπληξη σε περιμένει: μήλο φούρνου 
πλημμυρισμένο με παχύρρευστο σιρόπι σοκολάτας! Τυχαία, 
λοιπόν, το εστιατόριο Δάφνη δρέπει τις δάφνες του; Δεν νομίζω!

Μ. Αλεξάνδρου 86, Περιστέρι,
τηλ.: 210 5773721

Ο επιμένων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Α ν  και το όνομά του παραπέμπει στον στενό πορθμό που 
χωρίζει την Ευρώπη από την Τουρκία, ο Βόσπορος 
στο Μικρολίμανο μόνο ως σημείο συνάντησης 

κορυφαίων γεύσεων μπορεί να χαρακτηριστεί. Τα τελευταία 
επτά χρόνια σερβίρει πολίτικες σπεσιαλιτέ, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί αγαπημένο στέκι στην κατηγορία grill restaurant. 
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της άφιξής σου στον Βόσπορο, 
καλείσαι να αντιμετωπίσεις ένα «φοβερό» δίλημμα: να 
απολαύσεις τις εμπνεύσεις του σεφ Γιώργου Σεϊριτζίδη 
δίπλα στη θάλασσα, με φόντο τα αραγμένα γιωτ, ή να βρεθείς 
στον επάνω όροφο έχοντας υπέροχη πανοραμική θέα σε 
όλο το Μικρολίμανο;  Ό,τι κι αν επιλέξεις, το σίγουρο είναι 
πως θα ευχαριστηθείς και με το παραπάνω το «θαλασσινό» 
τοπίο, αλλά και τα πιάτα που φιγουράρουν στο μενού. 
Πιάτα της ώρας και τα καλύτερα της πολίτικης κουζίνας  σε 
ταξιδεύουν στον έβδομο ουρανό της γεύσης. Δεν έχεις παρά 
να δοκιμάσεις πολίτικα κεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτας, σις 
κεμπάπ πολίτικο γιαουρτλού και εκμέκ παστουρμά για να 
ταξιδέψεις... στην Κωνσταντινούπολη!

Ακτή Κουμουνδούρου 20, Μικρολίμανο
Τηλ.: 210 4127324

Eκεί που 
η γεύση 
συναντά τη
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Pandeli
Την πιο νόστιμη κληρονομιά άφησε ο Παντελής! οι αυθεντικές 

πολίτικες συνταγές του ευφυή Έλληνα που από το 1901 
«στιγμάτισε» με τη μαγειρική του την κωνσταντινούπολη, 

πέρασαν από γενιά σε γενιά. Σήμερα, τα εγγόνια του γράφουν τη 
δική τους σύγχρονη ιστορία στα γαστρονομικά απομνημονεύματα 
της αθήνας σερβίροντας με ευλάβεια τις ίδιες, ασύγκριτες σε 
ποιότητα και γεύση σπεσιαλιτέ. Δυο βήματα από την πλατεία 
κεφαλαρίου της κηφισιάς, το Pandeli σε ταξιδεύει στην Πόλη 
και στο διάσημο εστιατόριο της αιγυπτιακής αγοράς. Τιρκουάζ 
πλακάκια στους τοίχους, ένας «βαρύς» πολυέλαιος που κρέμεται 
από το ζωγραφισμένο ταβάνι, ζεστά χρώματα, εικόνες ανθρώπων 
της τέχνης και σημαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής και 
των γραμμάτων, είναι εκεί για να σε φέρνουν πιο κοντά στην 
ανατολή. οι μυρωδιές που «πλανώνται» στην αίθουσα επιτείνουν 
την αγωνία σου για την ώρα της γευστικής κρίσης... ο executive 
σεφ Χρήστος Τσομπάνογλου καθιστά την επιλογή πιάτων από τον 
κατάλογο δύσκολη υπόθεση, αφού όλα είναι εκλεκτά και, φυσικά, 
μαγειρεμένα με τον τρόπο του Παντελή! Εμείς σου προτείνουμε 
λαβράκι στο χαρτί Pandeli, μπουρέκι μελιτζάνας του Pandeli, 
γύρο του Pandeli και κιουφενέ με καϊμάκι, τα οποία μπορείς 
να απολαύσεις και στην καλοκαιρινή αυλή του Pandeli που 
λειτουργεί από τον απρίλιο μέχρι και τον οκτώβριο.

Πεντέλης 3, Κηφισιά, τηλ.: 210 8080787, www.pandeli.gr
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Ξεμπέρδεψε τη γλώσσα σου!

λαϊκούς γλωσσοδέτες παντρεμένους με... εκλεκτούς μεζέδες 
σού προσφέρει το φαληριώτικο στέκι ο τζίτζιρας κι ο μίτζιρας. 
κάτω από τις φυλλωσιές της δροσερής αυλής και υπό το 

φως των κεριών, θα χαρείς μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις 
της ζωής –το φαγητό-, αλλά και θα μάθεις τί εστί πρωτοτυπία. ο 
«ευρηματικός» κατάλογος βρίθει από ασυναγώνιστες συνταγές με 
περίεργα ονόματα που έχουν βαλθεί να ξελογιάσουν τον ουρανίσκο 
σου. Τζιτζιρόπιτες, μιτζιρομεζέδες, ψιάντρα, βυζάκια οπωσδήποτε, 
μελιτζάνα ερωτευμένη, special κεμπάπ πολίτικο, μπιφτέκι σε 
ενδιαφέρουσα, φόρα παρτίδα, στρουμφοσαγανάκι σε πήλινο και 
παντόφλες (όχι αυτές που «τρώνε» οι άνδρες στο σπίτι) απλώνονται 
στο τραπέζι σου. Μια  θέση ανάμεσά τους, διεκδικούν το χύμα κρασί 
Πελοποννήσου, η παγωμένη μπίρα, το ούζο και το τσίπουρο, ενώ 
για το τέλος τα χειροποίητα γλυκά. Τόσα «καλούδια», σε συνδυασμό 
με το άψογο σέρβις και το φιλικό περιβάλλον, θα βοηθήσουν ώστε 
να λυθεί η γλώσσα σου κι έτσι θα μπορέσεις εύκολα να πεις «ο 
τζίτζιρας, ο μίτζιρας, ο τζιτζιμιτζιχότζιρας ανέβηκε στην τζιτζιριά...»!
Σημείωσε ότι το μεζεδοπωλείο του Παλαιού Φαλήρου αναλαμβάνει 
βαπτίσεις και άλλες εκδηλώσεις. 

Αλκυόνης 77, Παναγίτσα, Παλαιό Φάληρο,
τηλ.: 210 9851473, www.tzitziras-mitziras.gr

Στα βράχια της Πειραϊκής
Η κοσμογονία της γεύσης εμπεριέχεται σε μόνο δύο συλλαβές: «Γαία». Το μεζεδοπωλείο που ήρθε να 

αλλάξει τον γαστρονομικό χάρτη του Πειραιά βρίσκεται στην ακτή Θεμιστοκλέους και «κοιτάζει» τον 
κόλπο της Πειραϊκής. από την πρώτη κιόλας στιγμή που περνάς το «κατώφλι» του, αντιλαμβάνεσαι 

ότι ο άνθρωπος που επιμελήθηκε τη διακόσμηση είχε έμπνευση. ο λόγος για την Έφη αβραμίδη που είναι 
υπεύθυνη για το σικ αισθητικό αποτέλεσμα: το ξύλο και η πέτρα βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση για το 
ποιός θα υπερισχύσει στο ντεκόρ, οι γήινες αποχρώσεις του λαδί και του κρεμ συνυπάρχουν αρμονικά και 

τα υπερυψωμένα ντουλάπια γεμάτα πολύχρωμα 
μπουκαλάκια προσθέτουν ζωντάνια στο χώρο. 
Στο πηδάλιο της κουζίνας, ο σεφ αναλαμβάνει 
να σε ξεναγήσει στην απέραντη θάλασσα των 
μεσογειακών γεύσεων. Με μεράκι και, φυσικά, με 
ποιοτικά υλικά φτιάχνει ένα ελληνικό κολάζ που 
δεν έχει προηγούμενο, γαριδομακαρονάδα Σίφνου, 
σαντορινιοί ντοματοκεφτέδες και μεσογειακός 
ντάκος σού υπενθυμίζουν τις ομορφιές της 
Ελλαδίτσας μας. O master συνεχίζει να εκπλήσσει 
τον ουρανίσκο σου με μιλφέιγ καπνιστής μελιτζάνας 
με μους ανθότυρο και παπαρδέλες με φιλετάκια 
μόσχου και λιαστή ντομάτα. Σ’αυτό το νόστιμο 
ταξίδι, εγχώρια κρασιά, ούζο και τσίπουρο, αλλά και 
έντεχνη ή ελαφρολαϊκή μουσική συντροφεύουν τις 
επιλογές σου. 

INFO: Ο πρώτος όροφος ενδείκνυται για ρομαντικά 
τετ α τετ με θέα τη θάλασσα. 

Ακτή Θεμιστοκλέους 338-340, Πειραιάς,
τηλ.: 211 7159186, www.gaia-mezedopoleio.gr

Ένα τυπικό μπακάλικο της δεκαετίας του ’50 μπήκε στη μηχανή 
του χρόνου κι έφτασε στο σήμερα, για να ξυπνήσει θύμησες 
από την αθήνα του χθες... Μπαχάρια και γυάλες με τουρσιά 

αραδιασμένα στα λευκά ράφια, παστουρμάδες και πλεξούδες με 
σκόρδα κρεμασμένα και γλυκά του κουταλιού είναι μέρος της 
διακόσμησης που παραπέμπει σε παλιό παντοπωλείο. Το Δράμι σε 
περιμένει στον εσωτερικό του χώρο, για να χορτάσεις με μεζέδες 
στο αίθριο ή στο πατάρι με θέα στην πλατεία της αγίας Βαρβάρας. 
καιρού επιβάλλοντος, έχουν απλωθεί και τραπεζάκια κατά μήκος 
του πεζόδρομου. 
οι λάτρεις της κρεατοφαγίας στο Δράμι θα βρουν τον παράδεισό 
τους, αφού τα κρεατικά έχουν εξέχουσα θέση στο ελληνικό μενού, 
επηρεασμένο βέβαια από τη γαστρονομική παράδοση της Μικράς 
ασίας . Σε αυτά, πρόσθεσε και μεζέδες θαλασσινών, για να 
αντιληφθείς πως από εδώ κανείς δεν θα φύγει με 
άδειο στομάχι. 
Η ανοιχτή κουζίνα σού επιτρέπει να 
παρατηρήσεις την παρασκευή 
των πιάτων λεπτό προς λεπτό, 
αλλά και να παρακολουθήσεις 
τη «θεατρική» παράσταση 
που δίνουν οι σεφ. 
Φλαμπαρίσματα, 
ταχυδακτυλουργικές 
κινήσεις και πετάγματα 
στον αέρα αποτελούν 
τμήμα του “show”, το 
οποίο θα έχει λάβει τέλος 
όταν δεις τον δίσκο σου 

να έρχεται. κλείσε πονηρά το μάτι στη σαλάτα «Δράμι» με ρόκα, 
μαρούλι, ψητά λαχανικά, γραβιέρα κρήτης και σος μελιού, στους 
γκιουσλεμέδες (πίτες με καρβουμά θρακιώτικο και βαρελίσια φέτα) 
και την περίφημη «φωλιά» κανταϊφιού που κλείνει μέσα της φιλέτο 
κοτόπουλο με καπνιστή μελιτζάνα και καπνιστό τυρί Μετσόβου. 
Για τη συνέχεια, προτίμησε τα μποχτσαδάκια (μοσχαράκι γάλακτος 
τυλιγμένο με γραβιέρα και λιαστή ντομάτα, ψημένο στη σχάρα και 
σερβιρισμένο με χειροποίητες τηγανιτές πατάτες) ή άλλαξε τη 
γεύση σου με το καπετανάτο (γεμιστό φιλέτο γλώσσας με λαχανικά, 
συνοδευμένο με χωριάτικο χυλοπιτάκι λαχανικών). 
Η ποιότητα των πρώτων υλών είναι εγγυημένη, καθώς ο ιδιοκτήτης 
επιλέγει προϊόντα από την περιφέρεια. Φέρνει το κρέας από το κιλκίς, 

το σύγκλινο από τη Μάνη, τον καβουρμά από τη Θράκη και τη 
γραβιέρα από την κρήτη, συντελώντας στη μοναδικότητα 

του γεύματός σου. Με μεγάλη ποικιλία σε ούζο (22 
ετικέτες), καλό κρασί Ελλήνων μικροπαραγωγών 

και τσίπουρο με ή χωρίς γλυκάνισο, δύσκολα 
θα επιλέξεις με τί θα συνοδεύσεις τα 
μεζεκλίκια σου. Την απαραίτητη βοήθεια 
θα σου δώσει το περιποιητικό προσωπικό, 
πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Όπως 
εύκολα θα αντιληφθείς, το μεγάλο ατού του 
μεζεδοπωλείου είναι το service, το οποίο δεν 
έχει τον τυποποιημένο χαρακτήρα στον οποίο 
ίσως έχεις συνηθίσει. 
Τιμή κατ’άτομο: €16-€19 με κρασί, για ένα 
πλούσιο γεύμα.
Σίφνου 4 & Χανίων 47, 
Αγία Βαρβάρα, τηλ.: 210 5625300

ανάγκες του
ΣΗΜΕΡΑ

Οι γεύσεις
του χθες“ο τζίτζιρας κι ο μίτζιρας”

Γαία
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Vincenzo

Δεν χρειάζεται να ετοιμάσεις τα μπαγκάζια σου και 
να πάρεις το πρώτο αεροπλάνο για να βρεθείς 
στην ιταλία. αρκεί να επισκεφθείς το Vincenzo στη 

Γλυφάδα και αυτόματα θα μεταφερθείς στη γειτονική χώρα! 
Μπαίνοντας στο εσωτερικό του, νιώθεις πως βρίσκεσαι σε 
αυθεντική τρατορία.  Χαλαρό περιβάλλον, ζεστή ατμόσφαιρα, 
λιτή και απέριττη διακόσμηση με την ξύλινη επένδυση να 
κυριαρχεί στο χώρο και φιλικό σέρβις... Η πρώτη εικόνα 
σε προδιαθέτει θετικά για το εκπληκτικό ιταλικό που θα 
γευτείς. Επιλέγεις τραπέζι στην πολυσύχναστη βεράντα ή 
τον «μυστικό», δροσερό κήπο στο πίσω μέρος του Vincenzo 
που λειτουργεί όλο το χρόνο, και το ταξίδι...ξεκινά. Σαλάτα 
με αχλάδι, καρότο, καρύδια και παρμεζάνα, ναπολιτάνικα 
κεφτεδάκια, νιόκι με σάλτσα τεσσάρων τυριών, πίτσα με 
πεπεροντσίνο και σκόρδο και φυσικά, με λεπτή ζύμη και 
πάστα al dente απογειώνουν τον ουρανίσκο σου. ο σεφ 
Στέλιος αθανασίου έχει προβλέψει και για τους λάτρεις της 
κρεατοφαγίας, αφού στο μενού υπάρχουν και πιάτα της 
ώρας. 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,
τηλ.: 210 8941310, 210 8941425

Vero SICILIANO
Μία λέξη, δύο έννοιες, αμέτρητες απολαύσεις. “Cosca” 

σημαίνει «μαφιόζικη παρέα», αλλά και «καρδιά της 
αγκινάρας» στη σισιλιάνικη αργκό. “Cosca” σημαίνει, 

επίσης, αυθεντική ιταλική κουζίνα στην αθήνα. οι βραδιές στην 
περιοχή του Φιλοπάππου έχουν αποκτήσει άλλο νόημα, αφού 
κάθε μέρα μια νέα περιπλάνηση στον πεντανόστιμο κόσμο 
της σικελικής υπαίθρου ξεκινά. Ξεναγός σου ο  Ναπολιτάνος 
σεφ Antonio Carlone, ο οποίος «ζωγραφίζει» στο πιάτο σου με 
«πινέλα» προϊόντα της γης και της  θάλασσας, πάστα, ριζότα 
και φιλέτα. Δοκίμασε σισιλιάνικους ρυζοκεφτέδες, φρέσκες 
σαρδέλες e beccafico, με γέμιση σταφίδα και κουκουνάρι 
και πένες alla norma di Sicilia, με μελιτζάνα, μοτσαρέλα και 
φρέσκια ντομάτα για να βγάλεις γευστική... ετυμηγορία. 

Πραμαντών 10,  Φιλοπάππου, Αθήνα
Τηλ.: 210 9210229 - www.cosca.gr

O πειρατής της γεύσης
T       ο πανί της Μεσογείου που σε 

προκαλεί να γίνεις κουρσάρος 
της γεύσης. Το ταξίδι σου με 

το... «πειρατικό» λατίνι ξεκινά από 
την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος 
στη Βάρκιζα.  «Επιβιβάζεσαι» στο 
πολυτελέστατο café-restaurant και 
επιλέγεις πού θα απολαύσεις τον καφέ 
σου, το γεύμα, το δείπνο ή το ποτό 
σου. Εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, θα 
«ενδώσεις» στους χτιστούς καναπέδες 
του εξωτερικού χώρου με τις άνετες 
μαξιλάρες ή στις ψάθινες αναπαυτικές 
καρέκλες και θα γαληνέψεις κοιτάζοντας 
το απέραντο γαλάζιο. ο χειμώνας, 
όμως, θα βρει την αφεντιά σου στο 
cozy εσωτερκό, όπου θα ζεσταίνεις το 
κοκαλάκι σου πλάι στο τζάκι. Πειρατή 
της ψαροφαγίας, στο λατίνι θα βρεις το 
θησαυρό σου: τις δημιουργίες του σεφ 
Χρήστου κουμανιώτη. Βάζει όλη του 
την τέχνη και παρασκευάζει πιάτα που 
μοσχοβολούν... θάλασσα. Μύδια αχνιστά, 
σπαγγέτι με θαλασσινά, φαρφάλες 

σολομού και αχινοσαλάτα απογειώνουν 
τον ουρανίσκο σου. Στο τέλος, η κρέμα 
μαστίχας με σος φράουλα έρχεται να σε 

αποτελειώσει... γευστικά!
Λεωφόρος Ποσειδώνος 3, Βάρκιζα,
τηλ.: 2109655977, www.latini.gr

TIP: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο προσφέρεται ως επιδόρπιο το σιντριβάνι ζεστής bitter σοκολάτας με φράουλα!

Pizza &
PASTA

COSCA
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Ο επόμενος σταθμός στις γαστριμαργικές σου 
αναζητήσεις, δεν μπορεί να είναι άλλος από το Square 
Sushi. Τόσο το ιαπωνικό εστιατόριο  του Κεφαλαρίου, 
όσο και αυτό του Κολωνακίου διδάσκουν την τέχνη 

του sushi. Τα φρέσκα προϊόντα που καταφθάνουν καθημερινά 
από Έλληνες προμηθευτές και οι αυθεντικές πρώτες ύλες 
από την Άπω Ανατολή που χρησιμοποιούνται στις συνταγές, 
κατατάσσουν το εν λόγω sushi corner κορυφαίο στην κατηγορία 
του. Πώς θα το διαπιστώσεις; Πάρε για λίγο τα μάτια σου από 

το μίνιμαλ ντεκόρ που έχει επιμεληθεί η Βάνα Κρημνιώτη και 
κοίταξε με προσοχή το μενού.  Φιλετάκια baby tuna, φιλετάκια 
σφυρίδας με μοσχολέμονο, σούσι αχινού, καπνιστό χέλι και 
τραγανό salmon skin και πικάντικη μαγιονέζα θα σε κάνουν να 
σαστίσεις. 

Δεινοκράτους 65, Κολωνάκι, τηλ.: 210 7255236, 210 7255 219
Δεληγιάννη 56, Κεφαλάρι, τηλ.: 210 8081881, 210 8081512 
www.squaresushi.gr 
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Μια ταξιδιάρα φιλοσοφία που ξεκίνησε από τα 
βάθη της ασίας πριν από χιλιάδες χρόνια, έφτασε 
και στην Ελλάδα. Μια ταξιδιάρα διατροφική 

συνήθεια που δεν αρκέστηκε στις ιαπωνικές καταβολές 
της, αλλά θέλησε να γίνει παγκόσμια τάση. Sushi το 
όνομά της. 
Το sushi είναι η μόδα που έχει ανατρέψει τα δεδομένα 
της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής. Φαντάζει περίεργο, 
όμως το ωμό ψάρι συνοδευμένο από φύκια, λαχανικά, 
θαλασσινά, το θαυματουργό καυτό wasabi και ρύζι έχει 
εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές ανά τον κόσμο, 
εκφράζοντας το σεβασμό στην απλότητα και στα αγαθά 
της φύσης. 
Νόστιμες γεύσεις, προϊόντα ανώτερης ποιότητας 

φημισμένα για την υψηλή διατροφική τους αξία και 
minimal αισθητική είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του 
made in Japan sushi.  Σολομός, χέλι, καβούρι, τόνος 
και γαρίδα –πάντα φρέσκα– χρησιμοποιούνται κατά 
κόρον σε αυτές τις zen μπουκιές και συνοδεύονται από 
ιαπωνικό ρύζι. από τα πιο γνωστά πιάτα είναι το sash-
imi (φρέσκο ωμό ψάρι κομμένο σε φέτες), τα noodles 
(ρυζομακάρονα), τα onigiri (μπάλες ρυζιού) και, φυσικά, 
το sushi στην αυθεντική εκδοχή του: ωμό. 
Χαμηλά σε λίπη, χοληστερίνη, ω-3 λιπαρά οξέα, μέταλλα 
και θερμίδες, δίνουν έναν επιπλέον λόγο για να τα 
προτιμήσεις. οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητές τους 
εξηγούν γιατί οι ιάπωνες έχουν μεγάλο μέσο όρο ζωής. 
Μήπως να τους μιμηθούμε; 

SUShI, η συνήθεια 
που έγινε ΛΑΤΡΕΙΑ!

BIG IN JAPAN
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Άλλαξαν οι άνθρωποι, άλλαξαν οι ρυθμοί 

διασκέδασης, άλλαξαν κι οι επιλογές... 
Δύσκολα πλέον θα σταθείς στην ουρά 
κάποιου club, γιατί απλούστατα δεν το 

ανέχεσαι. Το face control και η απληστία από μέρους 
κάποιων ιδιοκτητών, στέλνουν όσους θέλουν 
να το γλεντήσουν με την ψυχή τους σε χώρους 
διασκέδασης με χαρακτήρα, φιλικό προσωπικό και 
εκτίμηση στον πελάτη. Τα events στυλ δεκαετίας του 
2000, με επίτιμους καλεσμένους αναγνωρίσιμους 
κοσμικούς και wannabe celebrities είτε από τη 
θέση των decks είτε από τη θέση της «γλάστρας», 

Νυχτοπερπατήσαμε, ήπιαμε, γλεντήσαμε 
και ξεχωρίσαμε όλους εκείνους που 
σέβονται τις επιθυμίες του πελάτη, για 
να χαρτογραφήσουμε τη νυχτερινή 
διασκέδαση της αθήνας. 

σίγουρα εν έτει 2010 δεν αποτελούν επιλογή 
διασκέδασης –ίσως μόνο στην επαρχία ακόμα- και 
συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά.ο κόσμος ζητάει πιο 
παρεϊστικες καταστάσεις και, αν όχι μείωση τιμών, 
τουλάχιστον εκτίμηση στο πρόσωπό του και σεβασμό 
στα χρήματα που ξοδεύει για τη διασκέδασή του. 
Το αποτέλεσμα; Νέα στέκια ξεπροβάλλουν, έχοντας 
ως φιλοσοφία τον άγραφο κανόνα «εκτίμηση στον 
πελάτη» και σε συνδυασμό με σταθερές αξίες στην 
αθηναϊκή νύχτα, φτιάχνουν το νέο χάρτη του night-
life της πρωτεύουσας. Εμείς κάναμε το ρεπορτάζ και 
βγάλαμε τα δικά μας συμπεράσματα. Ξεχωρίσαμε 
ακρωτήρι, Vega, Shisha,  Dekko, Messiah  και Villa 
Mercedes, ανάμεσα σε πλήθος γνωστών venues. 
Η βόλτα μας, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο σε 
clubs, αλλά και στις πολυάριθμες καλοκαιρινές πίστες 
της πόλης. Ξενυχτήσαμε, ήπιαμε και τις επόμενες 
μέρες, με την καλύτερη διάθεση, κρίναμε πως 
κάποιες πραγματικά ταίριαζαν στα Θέλω μας, για να 
μας κρατήσουν μέχρι το ξημέρωμα! αν ένα νυχτερινό 
κέντρο κατόρθωσε να μας κερδίσει με διαφορά, αυτό 
ήταν το Frangelico. Ποτέ δεν αναρωτηθήκαμε ποιός 
καλλιτέχνης εμφανίζεται εκεί. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι θα ξαναπάμε.

45



καλοκαιρι 2010 Athens

46

Άνοιξε τις πύλες του στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας, ορίζοντας για 
ακόμη μία χρονιά τις νύχτες των 

νοτίων προαστείων. Το καλοκαιρινό Shi-
sha φέτος είναι πιο καυτό από ποτέ, με 
ανανεωμένα happenings, πρωτότυπα 
events, dj sets από τους καλύτερους 
μάγους της κονσόλας και τρελά par-
ties που εκτοξεύουν το κέφι στα ύψη. 
Η μαγική συνταγή της επιτυχίας είναι η 
ίδια: dance hits, καλή ελληνική μουσική, 
καθαρά ποτά και πρωτότυπα shows που 
κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον. Στα plus 
οι fashion celebrities βραδιές, που σου 
δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσεις τα πιο 
πολυσυζητημένα πρόσωπα της showbiz.  
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Τηλ.: 210 4633701, 210 4834190 
www.shishaclub.gr

Vega

Ζήσε τις  πιο έντονες καλοκαιρινές βραδιές 
με φόντο την παραλία του αγίου κοσμά. 
Το επιτυχημένο χειμερινό Vega χάραξε 
πορεία προς το νότο, για να σε υποδεχτεί 
σε ένα άκρως δροσερό σκηνικό, με house 
και R’n’B dj sets να ξυπνούν τη χορευτική 
σου διάθεση. Πρωτότυπη cocktail list, οι 
πιο όμορφες φάτσες της πόλης, open air 
σκηνικό και sexy dance show να αφήνει 
το στίγμα του στη νυχτερινή διασκέδαση... 
αυτό το καλοκαίρι είναι Vega!

Λεωφόρος Ποσειδώνος 121, 
Άγιος Κοσμάς
Τηλ.: 210 3317801, 6947 557817

Shisha club για ξέφρενο 
nightlife δίπλα στη θάλασσα!

Σπ. Τρικούπη 51, Εξάρχεια, Αθήνα, Τηλ. επικοινωνίας : 210 8832450 , info@meandyou.gr - www.meandyou.gr

advertising

ΕΔΩ
μόνο

βρες τον
τρόπο να
διαφέρεις

H meandyou advertising δραστηριοποείται στο χώρο των υπηρεσιών δημιουργικού και ενσαρκώνει τη 
σύγχρονη αντίληψη της ολοκληρωμένης διαφημιστικής παρουσίας σε όλους τους κλάδους των επαγγελμάτων.

2010



Save the date for… 26 
Ιουνίου, 26 Ιουλίου και 24 Αυγούστου! 

Το φεγγαράκι τότε θα είναι ολόγιομο, θα έχει βάλει 
τη χρυσή φορεσιά του για να ρίξει φως στον αθηναϊκό 

ουρανό και θα σε κοιτάζει «κατάματα» με τους οφθαλμούς-
κρατήρες... Φεγγαροχτυπημένος, εσύ, θα αναζητήσεις το ιδανικό 

σημείο για να πάρεις μια γερή δόση από σελήνη.  Πρώτα θα σκεφτείς την 
Ακρόπολη. Θα πάρεις το έτερον ήμισυ από το χέρι και θα περάσεις την πύλη 

της αρχαίας πολιτείας. Θα βρεις τη θέση σου ανάμεσα στα υπόλοιπα ζευγάρια 
και θα δώσεις σάρκα και οστά στο ρομάντζο σου. Προσοχή, ο συνωστισμός ίσως σε 
χαλάσει...  Δεύτερο spot στη λίστα η Πνύκα. Θα κατέβεις στο Θησείο, εννοείται μετά 

της/του συντρόφου, και θα λαχανιάσεις ανηφορίζοντας στον πεζόδρομο της Αποστόλου 
Παύλου. Το σκηνικό μόνο θεατρικό μπορεί να χαρακτηριστεί: η Ακρόπολη ξεπροβάλλει 
φωταγωγημένη μπροστά σου, οι πέτρες «τραγουδούν» και ο φεγγαρολουσμένος λόφος, 

αλλοτινός τόπος κατοικίας των Νυμφών, γίνεται άντρο των Αθηναίων που δεν προτίμησαν 
την ταράτσα τους για να δουν την πανσέληνο! Αν θέλεις να έρθεις πιο κοντά στον φωτεινό 

κυκλικό δίσκο του καλοκαιριού, μπορείς να επιλέξεις τον Λυκαβηττό. Από ύψος 277μ. και το 
πάλλευκο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, θα δεις το φεγγαράκι το λαμπρό να κάνει κύκλους, 
θα αγναντέψεις τον κούφιο βράχο της Ακρόπολης και τα γύρω βουνά. Η σίγουρη οδός για να 
μην ταλαιπωρήσεις τα ευαίσθητα πέλματά σου είναι το τελεφερίκ που «ανεβαίνει» κάθε 30΄.  

Λιγότερο γνωστή, αλλά must τοποθεσία για την καλοκαιρινή «σονάτα του σεληνόφωτος» είναι τα 
Τουρκοβούνια. Το γεωγραφικό τους  στίγμα εντοπίζεται στα σύνορα Γαλατσίου-Αμπελοκήπων, 

στον περιφερειακό του Αττικού Άλσους. Όπως θα διαπιστώσεις, η θέα είναι εκπληκτική 
για να δεις τον δορυφόρο της γης να γίνεται «πασιφαής», δηλαδή να φαίνεται σαν ένας 

ολοστρόγγυλος λαμπερός δίσκος. Δοκιμασμένη επιλογή, όπου συνδυάζεις το τερπνόν μετά 
του ωφελίμου, είναι η ταράτσα του Bios. Η πιο γνωστή terrace της πόλης σού προσφέρει 

στο πιάτο την Ακρόπολη, άκρως δροσιστικά cocktails και ψαγμένες μουσικές. Εξίσου 
«γενναιόδωρο» στη θέα είναι και το Άπολις, στην Πετρούπολη, που όχι μόνο σου 

επιτρέπει να χαζέψεις την φεγγαρόλουστη Αθήνα από το πελώριο «μπαλκόνι» 
του, αλλά και τον Πειραιά, την Ελευσίνα κλπ. Στα νότια προάστια, στην 

παραλία του Φλοίσβου με το θρυλικό «Θέατρο», οι ονειροπόλοι και 
ρομαντικοί είναι πάντα καλοδεχούμενοι για να απολαύσουν την 

καλοκαιρινή πανσέληνο, ενώ στο Σούνιο το αρχαίο ιερό 
του Ποσειδώνα λες και φτιάχτηκε ειδικά για την 

περίσταση... 

απόψε κι είναι ωραία!

26
Ιουνίου

26
Ιουλίου

24
Αυγούστου

καλοκαιρι 2010 Athens full moon
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Ακτή Θεμιστοκλέους 338-340, Πειραιάς
Τηλ.: 211 7159186 
www.gaia-mezedopoleio.gr

Staring at the 
SUN

Ηλιοβασίλεμα στην Αθήνα

Θ
αρρείς πως ένα μαγικό χέρι κάθε βράδυ 
χρωματίζει τον ουρανό με πορφυρά κόκκινα. Ο 
ήλιος αποφασισμένος να κάνει την καθιερωμένη 
του βουτιά στον ορίζοντα, αποχαιρετά την ημέρα 

για να δώσει τη θέση του στη σελήνη. 
Η μυσταγωγία της «τελετής» επιβάλλει να δεις το δειλινό 
από το ιδανικό σημείο. Στην Αθήνα, αυτό δεν είναι άλλο 

Ο βασιλιάς ήλιος αποφασίζει να επιβιβαστεί στο άρμα του και να 
χαθεί από προσώπου γης... Γίνε μάρτυρας της αποχώρησής του 

από το ιδανικό spot της Αθήνας, το λόφο του Λυκαβηττού.

από το λόφο του Λυκαβηττού. 
Ανηφορίζεις προς το ύψωμα εγκαίρως, για να απολαύσεις 
μαζί με άλλους ρομαντικούς ή με το έτερον ήμισυ τη 
μαγική στιγμή που το τοπίο πάνω από την πόλη βάφεται 
με τις μπογιές του πύρινου δίσκου. Σε πρώτο πλάνο 
ο βράχος της Ακρόπολης που δεσπόζει πάνω από τα 

μοντέρνα κτήρια της πρωτεύουσας και σε δεύτερο ο 
Αργοσαρωνικός κόλπος. Ο ήλιος χάνεται μέσα σε λίγα 
λεπτά και τότε, χιλιάδες φώτα αναλαμβάνουν να ρίξουν 
φως... Εσύ, εξακολουθώντας να ατενίζεις την Αθήνα 
από το αγνάντι σου, συνεχίζεις να ονειρεύεσαι, μέχρι το 
επόμενο ηλιοβασίλεμα. 
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Σημάδι στο 
ΑΙΓΑΙΟ 

αποβιβάζεσαι, λοιπόν, στο Παλιό 
λιμάνι και οδεύεις προς τον Γιαλό. 
Μια σταλιά αμμουδιά, η αγία Άννα 

σου λέει το πρώτο «καλωσόρισες», 
ανταποδίδεις νοερά μ’ένα «καλώς σας 
βρήκα» και περιδιαβαίνεις το σοκάκι 
που σε οδηγεί στην πλατεία Μαντώς 
Μαυρογένους. Βρίσκεσαι στον Γιαλό, τη 

βοήθεια του οποίου θα αναζητήσεις ουκ 
ολίγες φορές για να προσανατολιστείς. 
Είναι δεδομένο ότι θα χαθείς στη Μύκονο, 
αφού οι κάτοικοι έφτιαξαν ένα λαβύρινθο 
από καλντερίμια, για να ξεφεύγουν από 
τους πειρατές. Tο καλύτερο που έχεις να 
κάνεις είναι να σκεφτείς σοβαρά σε ένα 
από τα café του Γιαλού, αν σκοπεύεις να 

περιπλανηθείς στα σοκάκια της Χώρας. αν 
η απάντηση «ναι» βγαίνει αβίαστα από τα 
χείλη σου, κατευθύνσου προς το περίφημο 
Ματογιάννι. 
Στον κεντρικό δρόμο της Μυκόνου, με 
τα πολυτελή καταστήματα και τις φαντεζί 
βιτρίνες, μπαίνεις στον πειρασμό για να 
κάνεις ένα ακριβούτσικο δωράκι στον 

ΜυΚΟΝΟΣ

Ο 
χαρακτηριστικός συριγμός του πλοίου το «φωνάζει». Έφτασες στη Μύκονο! Τα ολόλευκα σπιτάκια 
του Γιαλού ξεπροβάλλουν δειλά-δειλά, φαντάζοντας στα μάτια σου σαν τα πιο κουκλίστικα που έχεις 
αντικρίσει ποτέ. Ενθουσιάζεσαι στην πρώτη εικόνα της Χώρας και βιάζεσαι να τη γνωρίσεις, να 
περπατήσεις στα λαβυρινθώδη σοκάκια της, να κολυμπήσεις στις ονειρεμένες ακρογιαλιές της και 

να μάθεις από πρώτο χέρι τι θα πει Mykonos by night!

εαυτό σου. 
Συγκρατείσαι και κατευθύνεσαι προς το 
Άρωμα, βάζοντας σημάδι την Alpha Bank 
στο αριστερό σου χέρι. Café-bars που τα 
βράδια αναλαμβάνουν χρέη ξεναγού στη 
νυχτερινή διασκέδαση και φημισμένα 
εστιατόρια κάνουν την εμφάνισή τους 
εκατέρωθεν του δρόμου, ενώ τη ματιά 

σου αποζητούν μουσεία και πάλλευκα 
εκκλησάκια που συναντάς στο διάβα σου. 
ακολουθώντας το πλήθος, θα βρεθείς 
στη Μικρή Βενετία, στον κόλπο της 
αλευκάντρας. Βρίσκεσαι ανάμεσα στα 
cocktail bars που γεμίζουν ασφυκτικά με 
κόσμο την ώρα του δειλινού, χωρίς να 
μπορείς να συνειδητοποιήσεις το κάλλος 

της μυκονιάτικης συνοικίας. 
Σε ύψωμα αντίκρυ σου ορθώνονται οι 
Μύλοι, το σήμα κατατεθέν της Μυκόνου και 
ταυτόχρονα το πιο πολυφωτογραφημένο 
αξιοθέατο του νησιού. Το παίζεις τουρίστας 
και πλησιάζεις κοντά για τα απαραίτητα 
φωτογραφικά κλικ. Γυρίζοντας την πλάτη, 
μένεις με το στόμα ανοιχτό μπροστά στον 
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πίνακα ζωγραφικής που πλημμυρίζει με εικόνες τα μάτια σου: τα 
καπετανόσπιτα της Μικρής Βενετίας, με τα κόκκινα, πράσινα και 
μπλε παραθυρόφυλλα δικαιολογούν απόλυτα τις φήμες περί της 
ομορφότερης γειτονιάς. 
από εδώ, εύκολα μπορείς να φτάσεις στη συνοικία του κάστρου 
και στην περίφημη Παραπορτιανή, το ιδιόμορφο σύμπλεγμα πέντε 

εκκλησιών, πίσω σχεδόν από το Δημαρχείο. κατηφορίζοντας 
στον παραθαλάσσιο πεζόδρομο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις φτάσει 
και πάλι στο Γιαλό. 
Ως νεοφερμένος, έχεις πάρει μια πρώτη γεύση από Μύκονο. 
απομένει να ακολουθήσεις το ρεύμα και να ανακαλύψεις τις 
άγνωστες εκείνες πτυχές του νησιού που θα σου κάνουν κλικ! ΣΚΑΛΑΔΟ, ΜΥΚΟΝΟΣ, Tηλ.: 22890 28828
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Epoca
ο   πιο γλυκός πειρασμός της 

Μυκόνου ακούει στο όνομα 
“Epoca”. Σαν βγεις στον πηγεμό για 

την Παράγκα ή το Paradise, θα συναντήσεις 
το ζαχαροπλαστείο που για τρίτη χρονιά 
έχει βαλθεί να ξεμυαλίσει άπαντες στο νησί 
με τις ολόφρεσκες, ποιοτικές προτάσεις 
του. ανοιχτό από νωρίς το πρωί, το pastry 
shop λειτουργεί και ως café, δίνοντάς σου 
την ευκαιρία να ξεκινήσεις την ημέρα σου 
με μυρωδάτο καφέ, λαχταριστά κρουασάν 
και σνακ, όπως μπριός και κις λωρέν, 
που σερβίρονται στα λευκά τραπεζάκια 
του εξωτερικού χώρου. Η φετινή εκλεκτή 
επιλογή ανάμεσα στα υπέροχα «έργα τέχνης» 
που παρασκευάζονται εδώ είναι η λευκή 
σοκολάτα βανίλια με brownie. Όλα τα γλυκά, 
τα χειροποίητα παγωτά και τα σορμπέ είναι 
παρασκευασμένα με πραγματική έμπνευση 
που αποπλανεί το αισθητήριο της γεύσης.  
Το ίδιο ελκυστικά είναι τα φρουτένια cocktails 
που σε κρατούν στο Epoca μέχρι το δειλινό, 
για να γίνεις μάρτυρας του υπέροχου 
ηλιοβασιλέματος. κι όταν ο πύρινος δίσκος 
θα έχει χαθεί από τα μάτια σου, σειρά 
παίρνουν οι lounge μουσικές και τα καθαρά 
ποτά που θα σου κρατήσουν συντροφιά μέχρι 
αργά το βράδυ.

Σκαλάδο, Μύκονος 
(Στο δρόμο για Παράγκα και Paradise) 
τηλ.: 22890 28828
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PreciseOptics...
...ή διαφορετικά η νέα δυναμική πρόταση μόδας στη Μύκονο. 
Όλες οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης οπτικών ειδών παρέχονται 
σε έναν χώρο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής που δημιουργήθηκε για 
ανθρώπους με ιδιαίτερο γούστο. 
Περνώντας στο εσωτερικό του PreciseOptics, αντιλαμβάνεσαι 
πως τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη του. αιωνόβια πέτρα 140 
ετών  έδεσε άψογα με corian επιφάνειες, θυμίζοντας κάτι από τα 
κύματα του αιγαίου. Όσο για τα μάτια σου; αν θέλεις να διαφέρεις, 
εδώ θα βρεις ιδιαίτερες επιλογές, όπως Thierry Lasry, jimmy 
choo, Marc Jacobs, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Gucci, 
Valentino, Roberto Cavalli, Dsquared και Von Zipper. Σ’αυτές 
έρχονται να προστεθούν vintage κομμάτια από τα ‘60s, ‘70s και 
‘80s, σχεδιαστών όπως Christian Dior και Robert La Roche, 
συνθέτοντας ένα πλούσιο σε fashion ερεθίσματα περιβάλλον. Μην 
ξεχνάς πως  παρέχονται φακοί επαφής και γυαλιά οράσεως, ενώ 
προσφέρονται υπηρεσίες αυθημερόν εξυπηρέτησης εργαστηρίου 
με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. 
Precisely for you…

Αγίας Κυριακής 7 (Όπισθεν ξένου Τύπου)
Χώρα, Μύκονος, τηλ. 22890 23325
www.preciseoptics.gr, E-mail: info@preciseoptics.gr

Στον τροπικό του... 
ΤΟυΡΙΣΤΑ

Όσα εφόδια κι αν έχεις πάρει για τη Μύκονο ποτέ δεν είναι αρκετά. 
Το καλντερίμι δεν θέλει μόνο καλή φυσική κατάσταση, αλλά και τα απαραίτητα 

αξεσουάρ: γυαλιά ηλίου, σαγιονάρες και σάντουιτς για το δρόμο!

PUBLI

00δραφάκι - μύκονος, τηλ.: 22890 28750
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Santa Fe
Το καλοκαίρι θέλει Santa Fe! οι εντυπωσιακές ομώνυμες 

σαγιονάρες που θα βρεις στο κατάστημα της κας 
Δέσποινας Γουργουρίνη θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη 

στα... Ματογιάννια. Χειροποίητα σανδάλια που προκαλούν 
το θαυμασμό, αξεσουάρ που ταξιδεύουν από Βραζιλία για 
να βρεθούν στη Μύκονο, επώνυμες τσάντες, κοσμήματα και 
ρολόγια συνθέτουν τον πολύχρωμο καμβά του Santa Fe. οι 
trendsetters θα λατρέψουν το Santa Fe, με τις μοναδικές 
δημιουργίες Roberto Cavalli, Missoni, Versus, DKNY, Forties, 
Burberry και πολλές ακόμη επώνυμες μάρκες να αναδεικνύουν 
την πιο θηλυκή πλευρά του εαυτού σου.

Ματογιάννι, Χώρα, Μύκονος
Τηλ.: 22890 22521 

Piccolo
Μικρό στο μάτι, μεγάλο στην απόλαυση! Με παράδοση 

από τη δεκαετία του ’80, το Piccolo έχει εμπλουτίσει το 
βιογραφικό του με τα ποιοτικότερα σάντουιτς στο νησί. 

Δεν έχει μόνο το όνομα, έχει και τη χάρη, αφού τα σάντουιτς 
φτιάχνονται με τα καλύτερα τυριά και αλλαντικά που κόβονται 
εκείνη τη στιγμή. Συνδυασμένα με σαλάτες παραγωγής τoυ 
ιωσήφ Σαλάχα, όπως τυροσαλάτα και κοτοσαλάτα, μόνο 
ασυναγώνιστα μπορούν να χαρακτηριστούν. 
Φρέσκοι  χυμοί, καφέδες, ποτά αλλά και σπιτικά γλυκά, με 
must τη μυκονιάτικη μελόπιτα, δεν απουσιάζουν από τα 
«καλούδια» του Piccolo. 

Δρακοπούλου 18 (στενό Γιαλού), Χώρα Μυκόνου
tηλ. : 22890 22208, www.piccolo-mykonos.com
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Η οικονομική κρίση σ’έχει επηρεάσει; Κάνουν τσιγκουνιές 
στα ψάρια που σε ταϊζουν;
Όλους μας έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση. Σίγουρα δεν 
μου πετάνε τόσα ψάρια όσα με τάιζαν κάποτε και, φυσικά, είναι 
απόλυτα κατανοητό. Το πρωί στην Πάγκα έχω τα περισσότερα 
τυχερά, γιατί κάθομαι υπομονετικά και περιμένω κανένα ψαράκι. 
Έχω συμβιβαστεί με τα μικρά, πάνε οι πολυτέλειες... Η κρίση 
χτύπησε και τη Μύκονο.

Τί σχέση έχεις με τον γλάρο του «όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά 
σε θάλασσες και ακτές»;
απλώς ανήκουμε στην ίδια συνομοταξία και οι δύο διαφημίζουμε 
ένα «προϊόν». κατά τ’άλλα δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, ωστόσο 
θεωρώ πως θα είχαμε πολλά κοινά.

Πώς κατάφερες να γίνεις τουριστικό σουβενίρ; 
Ήθελε πολλή προσπάθεια, δεν μου ήταν εύκολο,   βλέπεις, στην αρχή 
της «καριέρας» μου να διαχειριστώ τη δημοσιότητα. Βαριόμουν να 
φωτογραφίζομαι με κάθε τουρίστα κι επισκέπτη, βαριόμουν να 
διασχίζω τα σοκάκια και να με παίρνουν στο κατόπι. Όμως, αυτό 
το αναγκαίο κακό λειτουργούσε υπέρ της τουριστικής εικόνας της 
Μυκόνου κι έτσι, συμβιβάστηκα με το γεγονός. Μάλιστα, δέχτηκα 
και πολλή αγάπη από τους ντόπιους και τους επισκέπτες, που με 
βοήθησε να δω τη θετική πλευρά του πράγματος. από τη στιγμή 
που άρχισα να βλέπω όλο αυτό ως «λειτούργημα», ένιωσα ότι εγώ 
και οι Μύλοι γίναμε σήμα κατατεθέν. 

Πώς νιώθεις ως «πρεσβευτής» της Μυκόνου;
Θεωρώ ότι έχω μεγάλη ευθύνη απέναντι στο νησί που με 
«ανέθρεψε» και σε όλους εκείνους που με φροντίζουν 
καθημερινά, γι’αυτό και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να 
τους εκπροσωπώ επάξια. Γι’αυτό και δέχομαι τα φωτογραφικά 
κλικ χωρίς παράπονα πλέον. Γιατί ξέρω ότι η φωτογραφία με τον 
εκάστοτε τουρίστα θα λειτουργήσει υπέρ του τουρισμού. ο ιάπωνας 
επισκέπτης πχ. θα μιλήσει για μένα στους φίλους του, αλλά θα 
μιλήσει και για τις ομορφιές του νησιού, για τις παραλίες και τα 
αξιοθέατα. ο φίλος, λοιπόν θα μπει στη διαδικασία να σκέφτεται τη 
Μύκονο ως τον επόμενο ταξιδιωτικό προορισμό του. αν έρθει, θα 

έχω συμβάλει κι εγώ κατά ένα μικρό ποσοστό. κι αυτό με κάνει 
περήφανο.

Σκοπεύεις να κάνεις επιτέλους οικογένεια και 
να αποκτήσεις εγγόνια ή θα σε φάει η μοναξιά;
Όλα στο πρόγραμμα είναι. Για την ώρα έχω καλή παρέα (κλείνει 
πονηρά το μάτι) και φροντίζω να περνάω καλά. Σκοπεύω να 
αφήσω άξιους αντικαταστάτες, ωστόσο δεν έχει έρθει ακόμα η 
ώρα.

Έχεις σκεφτεί να εγκαταλείψεις το νησί;
Το έχω προσπαθήσει κάποιες φορές, αλλά πάντα κάτι με γυρίζει 
πίσω. Την αγαπώ τη Μύκονο, είναι ο τόπος μου και αυτό δεν 
αλλάζει. ακόμα και αν φύγω, θα επιστρέψω πάλι εδώ.

ART STUDIO GALLERY: «Φαντασία» είναι η λέξη που 
χαρακτηρίζει κάθε γωνιά αυτής της γκαλερί, αλλά 
και τα καλλιτεχνήματα της ιδιοκτήτριας Μαγδαληνής 
Σακελλαρίδη. 

Άγ. Σαράντα 22, Γουμενιό
Τηλ. 22890 22796

EFIMERIDES:  Art shop με χρώμα και φαντασία, για 
όσους πιστεύουν πως η τέχνη έχει κάτι να πει στον 
καθένα. Εδώ θα βρεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, από 
πίνακες μέχρι arty φωτιστικά.

Πέτρου Δρακόπουλου 9
Τηλ. 22890 79180

FINE ARTS καΠοΠοΥλοΣ: Δυνατά ονόματα όπως 
κώστας Τσόκλης και αλέκος Φασιανός, αποτελούν 
καλά κρυμμένους άσσους στο μανίκι αυτής της 
αίθουσας τέχνης της Μυκόνου. 

Φλώρου Ζουγανέλη 13, Χώρα
Τηλ. 22890 27005
www.kapopoulosart.gr

HOUSE OF ART MANUEL: Επί λίθου Τέχνες: Πίνακες, 
δημιουργίες σε μάρμαρο και πέτρα, γλυπτά και διακοσμητικά 
κυρίως του ιδιοκτήτη Manuel αλλά και επιφανών Ελλήνων 
καλλιτεχνών (Φασιανός, Σόρογκας, Τσολάκης κλπ.) 
φιλοξενούνται στη μόνιμη έκθεση.
Φλώρου Ζουγανέλη 14-16, Άνω Ματογιάννι
Τηλ. 22890 28360
www.manuelmykonos.com

MINIMA GALLERY: Εδώ το ανθρώπινο στοιχείο 
έχει την τιμητική του. Πρωταγωνιστεί σε γλυπτά 
και πίνακες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. 
Το παραδοσιακό κυκλαδίτικο κτήριο «γεμίζουν» 
με τα έργα τους οι Νικήτας Φλέσσας, Γιάννης 
λασιθιωτάκης, Francoise Demacie κ.ά.
Γουμενιό
Τηλ. 22890 23236
www.myspace.com/minimagallery

οραΜα ART GALLERY: οι «εμπνεύσεις» των 
ιδιοκτητών Luis Orozco και Dorlies Schapitz 
εκτίθενται μόνιμα σε αυτόν τον «ζεστό» χώρο 
τέχνης. 
Φουρνάκια
Τηλ. 22890 26339

ΑRTattack
Νησί με ρεύμα... καλλιτεχνικό και άποψη. Μια βόλτα στις γκαλερί της Μυκόνου θα 

σε πείσει  για τον arty χαρακτήρα της και θα σου αποδείξει πως η φιλότεχνη κοινότητα 
έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη!
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Συνέντευξη μ’έναν... 

ΠΕΛΕΚΑΝΟ
Τί θα έλεγε αν είχε φωνή; Πόσο τον έχει επηρεάσει η 
κρίση; Φανταστήκαμε ένα υποθετικό interview με τον 
«πρεσβευτή» του νησιού των ανέμων, τον πελεκάνο...
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Δίπλα στο μπιτάτο 
club, ήρθε να προστεθεί το 

νέο εγχείρημα των ιδιοκτητών 
του, το beach restaurant Le Vent. 
Το όνομά του (le vent στα γαλλικά 

σημαίνει άνεμος), επωνυμία που του 
ταιριάζει γάντι, αφού το θαλασσινό αγέρι  

θα κάνει αισθητή την παρουσία του 
κάθε στιγμή, ενώ  εσύ θα δοκιμάζεις 

ελληνικά πιάτα από διαλεχτά, 
τοπικά προϊόντα. 

Με το γαλάζιο του Αιγαίου να σε περικυκλώνει, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να υποκύψεις 
στο υγρό κάλεσμά του και να βουτήξεις στα πεντακάθαρα νερά που “αγκαλιάζουν” το νησί. 
Παραλίες με κοσμοπολίτικο feeling, για νεολαία, για μοναχικούς, για οικογένειες, 
gay-friendly, απομονωμένες... Απ’όλα έχει ο μπαξές της Μυκόνου.

Super Paradise
Μόλις 6,5 χλμ. από τη Χώρα βρίσκεται η πιο φημισμένη πλαζ της Μυκόνου. Ψιλή άμμος, πεντακάθαρα νερά, 
ομπρέλες, ξαπλώστρες, σημεία για gay και για γυμνιστές, ενώ το Super Paradise να δίνει το ρυθμό με 
δυνατά dance hits. 

Ψαρρού
Λες κι έχει πινακίδα που γράφει «Μόνο για VIPs», ελκύει 
όλους τους celebrities, τους wannabe κοσμικούς και 
τους αστέρες της διεθνούς και εγχώριας showbiz. Μαζί 
με το Nammos (τηλ.: 22890 22440, www.nammos.gr), 
το διάσημο beach restaurant, ζούνε βίους παράλληλους. 
Σίγουρα θα έχεις ακούσει ότι κάθε χρόνο δίνεται μάχη 
για τις πολυσυζητημένες του ξαπλώστρες. Αν όχι, θα 
σου ανοίξω τα μάτια, λέγοντάς σου και για τα τρελά, 
αυτοσχέδια parties που ξεκινούν απ’το πουθενά και για 
το ομολογουμένως άψογο beach service. Στην αμμουδιά 
με τα τιρκουάζ νερά θα φτάσεις ακολουθώντας τη 
σήμανση προς Πλατύ Γιαλό. 

Καλό Λιβάδι
Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τα πάνω της κι έχει 
κλέψει αρκετή από τη δόξα της Ψαρρούς, αφού 
συγκεντρώνει αρκετούς επώνυμους θαμώνες. 
Οργανωμένη, με ξαπλώστρες και ομπρέλες, απέχει 9 
χλμ. από τη Χώρα. Η εμφάνιση του νέου, τεραστίων 
διαστάσεων beach bar restaurant Cantina στο χώρο του 
πρώην Bahia Blanca δίνει νέα πνοή στο Καλό Λιβάδι. 
Το πρόγραμμα για το φετινό καλοκαίρι έχει συναυλίες 
Ελλήνων τραγουδιστών και δυνατά Dj sets.
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Ελιά
Οι αθλητικοί τύποι θα βρουν τον παράδεισό τους, σε απόσταση 
14 χλμ. νότια της Χώρας. Σε μία από τις μεγαλύτερες παραλίες 
της Μυκόνου θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν jet ski, tubes ή 
αλεξίπτωτο. Στο μέσον της ακτής, το restaurant-bar Elia (τηλ.: 

22890 71204, www.mykonoselia.com) προσφέρει καφέδες, 
χυμούς, super πρωινά και μεσογειακές νοστιμιές, σε ένα λιτό 
κι απέριττο περιβάλλον.

Αγράρι
Θα δυσκολευτείς στην προσπάθειά σου να φτάσεις στο Αγράρι 
λόγω των απότομων στροφών, ωστόσο το εξωτικό τοπίο θα σε 
αποζημιώσει. Μπορείς κάλλιστα να επιλέξεις την άνετη οδό και 
να προσεγγίσεις την ακτή με καραβάκι από τον Πλατύ Γιαλό.

Φωκός
Κόλπος με απόκρημνα βράχια και βαθιά νερά, προσβάσιμος 

ακολουθώντας τις πινακίδες από την Άνω Μερά. Από κάποιο 
σημείο και μετά, η άσφαλτος γίνεται χωματόδρομος... Αν δεν 
έχεις εφοδιαστεί με τα απαραίτητα νερό-σνακς, από την ταβέρνα 
Φωκός θα προμηθευτείς ό,τι χρειάζεσαι.  

Μεγάλη Άμμος
Έχει και το όνομα, έχει και τη χάρη. Εύκολα προσβάσιμη από 
την κοσμοπολίτικη Χώρα, προσφέρεται για όσους δεν διαθέτουν 
μεταφορικό μέσο, καθώς απέχει μόλις 2 χλμ.

Ελιά



Ορνός
Δεν θα διανύσεις περισσότερα από 
4χλμ. για να προσεγγίσεις το μικρό 
λιμανάκι του Ορνού. Η παρουσία 
ναυαγοσώστη εγγυάται την ασφάλειά σου 
και το παραλιακό εστιατόριο Kostantis 
(τηλ.: 22890 22837) τη γευστική σου 
απόλαυση. Το κύμα σκάει στα πόδια 
σου, το θαλασσινό αγέρι σε δροσίζει, τα 
λουλούδια δίνουν χρώμα στο τραπέζι 
σου κι εσύ απολαμβάνεις τα καλύτερα 
της ελληνικής κουζίνας, μαγειρευτά και, 
φυσικά, ολόφρεσκα ψάρια που έρχονται 
απευθείας από τα δίχτυα του ψαρά στο 
πιάτο σου. Προτιμότερο είναι να φτάσεις 
με μηχανάκι γιατί δύσκολα θα βρεις 
πάρκινγκ.

Πάνορμος
Αν θελήσεις να κάνεις το μπάνιο σου 
στον Πάνορμο, μην πας μέρα που έχει 
βοριά! Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά 
του. Λιγοστές ξαπλώστρες εν απουσία 
ομπρελών, σε αναγκάζουν να πάρεις 
και ψάθα μαζί σου. Στο ομώνυμο beach 
bar θα απολαύσεις τον καφέ σου και 
δροσιστικά cocktails.

Παράγκα
Εύκολα θα την προσεγγίσεις με 
καραβάκι από τον Πλατύ Γιαλό. Λευκή, 
σιμιγδαλένια άμμος κι ένας βράχος 
στο μέσον της παραλίας συνθέτουν το 
beach σκηνικό. 

Φτελιά
Ο βοριάς που σχεδόν πάντα 
λυσσομανάει στον όρμο του 
Πάνορμου, 9 χλμ. από τη Χώρα, 
καθιστά το μπάνιο στη Φτελιά 
δύσκολη υπόθεση. Ωστόσο, την 
προτιμούν οι windsurfers που 

βρίσκουν τέλεια τα κύματά της για να 
κάνουν εντυπωσιακές φιγούρες.

Άγ. Ιωάννης
Το γραφικό ξωκλήσι που υπάρχει εκεί 
έδωσε στην παραλία το όνομά της. Δεν θα 
την επιλέξεις για τα δεκάδες ξενοδοχεία 
της περιοχής, αλλά για να ατενίσεις τη Δήλο 
ακριβώς απέναντι. Οι ντόπιοι –και όχι μόνο- 
ισχυρίζονται ότι εδώ νιώθεις το ισχυρό 

ενεργειακό πεδίο του ιερού νησιού. Μια 
δοκιμή θα σε πείσει.

Άγ. Σώστης
Για χύμα καταστάσεις, για όσους θέλουν 
να παίρνουν μαζί τα κατοικίδιά τους και 
για όσους απεχθάνονται την οργάνωση, 
μια κι εδώ ξαπλώστρες και ομπρέλες 
απουσιάζουν εντελώς. Βρίσκεται 6 χλμ. 
βόρεια της Χώρας.

καλοκαιρι 2010 Mykonos
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Loco

Τ ο πρώτο tapas bar στη Μύκονο 
είναι γεγονός!  Το San Sebastian, η 
«γενέτειρα» των περίφημων μεζέδων, 

ξεπήδησε από το χάρτη της Χώρας των 
Βάσκων και προσγειώθηκε στο νησί των 
αέρηδων για να συνοδεύσει ταιριαστά 
εκλεκτές ελληνικές και διεθνείς ετικέτες 
κρασιού. Το Toroloco λειτουργεί μόλις 4 
μήνες, ωστόσο έχει κατορθώσει να μπει στις 
καρδιές όσων λατρεύουν το real food.  Νονοί 
του ήταν ο ταύρος, το έμβλημα της ισπανίας, 
και η «τρέλα» των Μυκονιατών (loco 
σημαίνει τρελός)!  οι δύο «ανάδοχοι» φαίνεται 
πως έριξαν λάδι και στη διακόσμηση του 
μαγαζιού, αφού είναι εμφανής η μείξη των 

ετερόκλητων στοιχείων. Το κλασικό στυλ των 
βασκικών tapas bar, με τα σκουρόχρωμα 
έπιπλα, τις αντίκες και την «αραδιασμένη» 
στον τοίχο ενημερωμένη κάβα, συστήνεται 
στο εκτυφλωτικό λευκό του παραδοσιακού 
μυκονιάτικου κτηρίου. Στην κουζίνα τον 
πρώτο λόγο έχουν εκλεκτά προϊόντα, όπως 
τυριά, λιχουδιές delicatessen και το περίφημο 
jamon pata negra, που ανταγωνίζεται τον top 
μεζέ του καταστήματος: την ουρά του ταύρου. 
οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της γαστρονομικής 
κουλτούρας της χώρας του, κατά βάση 
chorizo και jamon, εδράζονται περίτεχνα 
πάνω σε φρέσκα ψωμάκια και ανάγουν 
την παρουσίαση των πιάτων σε πραγματικά 

έργα... γεύσης! Τί λείπει από το όλο concept; 
καλό κρασί, όπως ισπανική Rioja και Cava! 
Η Ξανθή κωνσταντοπούλου, ιδιοκτήτρια του 
Toroloco άνοιξε νέους δρόμους στη γεύση, 
καθώς έδωσε σάρκα και οστά σε αυτό που 
έλειπε από το νησί, ένα tapas bar. Με την 
ουσιαστική συμβολή του ισπανού συντρόφου 
της Miguel Angel Valdivia στο πρωτοποριακό 
της εγχείρημα, αποδεικνύεται περίτρανα ότι 
το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» μπορεί να 
κάνει θαύματα!

Στενό Πόρτας, Χώρα, Μύκονος
τηλ.: 22890 78030
www.toroloco.gr

Toro

Squalo
Άλλαξε όνομα και διάθεση! Το πρώην Blu restau-
rant, δίπλα στο γνωστό και μη εξαιρετέο Blu Blu, 
μετονομάστηκε σε  Squalo. Με θέα στη Χώρα και στο 
Παλιό λιμάνι, αμέσως σε κερδίζει και σε εντάσσει 
στον μακρύ κατάλογο των θαμώνων  του. Γεύσεις που 
«ευωδιάζουν» Μεσόγειο προτείνονται σε ένα φινετσάτο 
περιβάλλον.
 
Μύκονος, Παλιό Λιμάνι, (Δίπλα στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο), τηλ.: 22890 28711, 22955  

Το εκπληκτικό a la carte εστιατόριο του ξενοδοχείου Semeli 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα της Μυκόνου, καθώς 
ο εμπνευστής της «κάρτας» έχει βάλει όλο το ταλέντο του για 

να αναδείξει συνταγές τις ιταλικής, αλλά και της ελληνικής κουζίνας. 
Πρόσφατα ανακαινισμένο, με εμφανή τα σημάδια της ανανέωσης 
σε κάθε γωνιά του αριστοκρατικού χώρου, το ρομαντικό Θυώνη σε 
παρασύρει σε ένα once in a lifetime γαστρονομικό ταξίδι που ξεκινά 
δίπλα από την πισίνα. Το πλούσιο σε γεύσεις μενού φημίζεται για τα 
πρωτότυπα πιάτα του, τα οποία «απαιτούν» τη συνοδεία ελληνικής 
ή διεθνούς ετικέτας από την ενημερωμένη κάβα. κάθε ώρα της 
ημέρας είναι ιδανική για να επισκεφθείς το elegant εστιατόριο, 
αφού λειτουργεί από νωρίς το πρωί σερβίροντας breakfast και...
υπέροχη θέα! 

Χώρα, Μύκονος
Τηλ.: 22890 27466-7, 27471-2, www.semelihotel.gr 

PUBLI
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αν θέλεις να βρίσκεσαι πάντα στο 
επίκεντρο των εξελίξεων, τότε 
ένας είναι ο προορισμός στη 

Μύκονο για σένα, ο Γιαλός. Το “καμάρι” 
του, το ρουβέρα δεν θα σου επιτρέψει 
να χάσεις κανένα γεγονός από όσα 
συμβαίνουν στην παραλία της Χώρας. 
κάθισε αναπαυτικά στην καρέκλα σου 
και αφέσου στη δροσιά ενός παγωμένου 

χυμού ή τσίμπησε ένα ελαφρύ γεύμα με 
θέα στη θάλασσα της Μυκόνου. κάθε 
ώρα και στιγμή είναι ιδανική για να 
επισκεφθείς το all day bar ρουβέρα, αφού 
από το πρωί σερβίρει πρωινά, καφέδες, 
ροφήματα, σνακ, ελαφριά γεύματα και 
χορταστικά πιάτα πλάι στο κύμα!
Παραλία Μυκόνου,
τηλ.: 22890 28858

Σ
τη μυκονιάτικη διάλεκτο «ομπάτι» 
σημαίνει είσοδος μάντρας από 
ξερολιθιά, όμως στο γαστρονομικό 

λεξικό του νησιού σημαίνει bar-restaurant 
με μεσογειακό χαρακτήρα! Η «πορεία» 
του ο’ Βati στα γευστικά δρώμενα της 
Μυκόνου ξεκινά από το πρωί καθώς 
βρίσκεται στη διάθεσή σου για καφέ, 
πρωινό ή κάποιο ελαφρύ σνακ. από το 
μεσημέρι και μετά τη σκυτάλη παίρνουν 
συνταγές με ιταλικές καταβολές, όπως 
οι λαχταριστές μακαρονάδες, οι αφράτες 
πίτσες και τα διάφορα «ιταλομαθή» 
ορεκτικά που διανθίζουν την κάρτα. Σαν 
έρθει η νύχτα, το O’Bati βάζει τα καλά του 
και σε υποδέχεται για ένα ευφάνταστο 
cocktail συνοδεία χαλαρωτικής μουσικής.
Γλάστρος, Μύκονος
τηλ.: 22890 28400
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Το καμάρι του Γιαλού

O’bati... με θέα το καλό φαγητό
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ANIXI... δια χειρός Ηλία
Σαν να έχει έρθει και πάλι η άνοιξη θα νιώσεις, 

πατώντας το πόδι σου στο σικ Anixi lounge 
coffee bar restaurant στον ορνό. Μια 

ανάσα από τη θάλασσα, χαρίζει χαλαρωτικές 
στιγμές σε έναν ανακαινισμένο χώρο 
εκλεπτυσμένης αισθητικής. Στο εσωτερικό 
που λειτουργεί και ως internet cafe για να 
είσαι πάντα online, οι ανθισμένες συνθέσεις 
«σπάνε» το κυρίαρχο λευκό, ενώ στη 
βεράντα οι αναπαυτικές μαξιλάρες στους 
καναπέδες κάνουν...παιχνίδι. οι άνθρωποι 
του Anixi που διακρίνονται για το άψογο, 
οικογενειακό σέρβις, με το χαμόγελο στα χείλη θα 

σου μεταδώσουν τη θετική τους ενέργεια κι έτσι 
δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς στις γλυκές 

αμαρτίες που προτείνουν: στο μιλφέιγ της 
Όλγας, την αμυγδαλόπιτα και τις υπόλοιπες 

φρέσκες δημιουργίες που άριστα μπορούν 
να συνοδεύσουν τον καφέ σου. Με θέα 
τον κόλπο του ορνού, θα απολαύσεις 
επίσης, πιάτα ελληνικής κουζίνας και τη 
σπέσιαλ αστακομακαρονάδα του σεφ Ηλία 

Χαριτόπουλου.

Ορνός, Μύκονος
τηλ.: 22890 79750, www.aniximykonos.gr

LA ROSTICCERIA

ατμόσφαιρα κλασικής ιταλικής τρατορίας στη Μύκονο. Το La 
Rosticceria στο Δραφάκι, σταθερή αξία στο χρηματιστήριο 
γεύσεων του νησιού, αναλαμβάνει να σου συστήσει το 

αυθεντικό πρόσωπο της ιταλικής κουζίνας. καρό τραπεζομάντιλα, 
ξύλινα τραπεζάκια, ζωηρές αποχρώσεις, διακριτικός φωτισμός 
κι ένα άκρως χαλαρωτικό και φιλικό περιβάλλον συνθέτουν το 
σκηνικό στο εστιατόριο του Massimo. Όπως κάθε χρόνο, και 
φέτος, σου επιφυλάσσει γευστικότατες εκπλήξεις και καθημερινά 
ένα special διαφορετικό πιάτο. ο κατάλογος ανανεώθηκε και 
τα ορεκτικά απέκτησαν ανταγωνιστές: ραβιόλια γεμιστά με 
σολομό, αστακοουρά με σάλτσα πορτοκαλιού, χτένια με lime. 

Στα κυρίως πιάτα προστέθηκαν το ψάρι μαγιάτικο με αμύγδαλα, 
χτένια με σάλτσα σαφράν, κανελόνια με κοτόπουλο, νιόκι σάρντι 
με αχινό και ριζότο με παντζάρι και γκοργκοντζόλα. Όλες οι 
νοστιμιές παρασκευάζονται από τα καλύτερα ιταλικά προϊόντα 
που ταξιδεύουν από τη γείτονα χώρα για να φτάσουν απευθείας 
στο πιάτο σου! κλείσε το γεύμα σου με το must τιραμισού, για το 
οποίο μιλάει όλο το νησί και μην ξεχνάς πως εδώ οι τιμές είναι 
εφάμιλλες της υψηλής ποιότητας.

Δραφάκι, Μύκονος, τηλ.: 22890 28750
www.larosticceria-mykonos.com

Αυθεντική  κουζίνα

Meat & Fish Specialties
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cavo paradiso

 Επειδή η νύχτα της Μυκόνου θέλει τρελό κέφι και ανεβασμένη διάθεση, φόρεσε το πιο λαμπερό 
σου χαμόγελο και βγες στο σεργιάνι από bar σε club και από club σε bar!

Σκέφτομαι και γράφω... Θέμα: 
Mykonos by night… Jesus, τί 
να πεις τώρα για τη νυχτερινή 
ζωή στο ανεμοδαρμένο 

κυκλαδονήσι; Ότι δεν έχει 
ανταγωνιστή; Ότι, κακά τα ψέμματα, 
αλλά είναι το απόλυτο party island; 
Ότι στη μικρή Μύκονο βρίσκεται ένα 
από τα διασημότερα open air clubs 

παγκοσμίως; Ότι το εγχώριο και διεθνές 
jet set λατρεύει το glamorous nightlife 
της Χώρας; Ό,τι και να πεις είναι λίγο... 
Πρέπει τουλάχιστον μία φορά στη 
ζωή σου να Το ζήσεις. Να ξεκινήσεις 
τη βραδινή σου περιπλάνηση με ένα 
cocktail σε κάποιο από τα μπαράκια της 
Μικρής Βενετίας. Να χάσεις το δρόμο 
σου και να γίνεις ένα με το πλήθος 

στα Ματογιάννα. Να δυσκολευτείς για 
το πού θα πιείς το ποτό σου, έχοντας 
τόσες επιλογές. Να χάσεις τη μπάλα με 
τις θεές/τους θεούς που κυκλοφορούν. 
Να κάνεις ένα πέρασμα απ’όσα 
περισσότερα bars μπορείς. και μετά, 
αν δεν έχεις γίνει λιάρδα, να κινήσεις 
προς το Cavo Paradiso για να δεις την 
ανατολή του ηλίου από την πισίνα του. 

Η νύχτα ζει....

ΕΔΩ Oι πύλες ανοίγουν... οι 
djs στα πόστα τους... οι 
clubbers παίρνουν θέση 

γύρω από την κεντρική πισίνα 
που φτιάχτηκε κατ’ εικόνα και 
ομοίωση του σχήματος της 
Μυκόνου. 

No 12
worldwide

Άλλη μία νύχτα με κορυφαία 
dance tracks ξεκινά για το 
Cavo Paradiso. Άλλη μία 

ανατολή από το βράχο, στο αριστερό 
τμήμα της παραλίας Paradise, είναι 
στο πρόγραμμα... Τα τελευταία 15 
χρόνια, το πιο famous club της 
Ελλάδας γράφει ιστορία. Η επιτυχία 
του οφείλεται στο μοναδικό του 

location και στο ηχοσύστημα που 
εξασφαλίζει τέλεια ακουστική σε 
open air club -κατά το ήμισυ, με τα 
πάρτι και τα events του να έχουν 
αφήσει ιστορία. οι πόρτες ανοίγουν 
στις 00:30. ανοιχτό έως τις 10:00.
Παραλία Paradise 
Τηλ. 22890 27205
www.cavoparadiso.gr

77



Με ένα cocktail...

καλοκαιρι 2010 Mykonos
ΡΕΜΒΑΖΩ
Είναι κοινό μυστικό ότι στη Μικρή Βενετία, κάθε βράδυ δίνεται μάχη για το καλύτερο cocktail. οι baristas, 

ετοιμοπόλεμοι, παίρνουν θέσεις και διαγωνίζονται στην πρωτοτυπία. Ποιός θα τα καταφέρει; Ποιά είναι 
τα μυστικά τους; Ελάχιστοι θα σου τα αποκαλύψουν... Για παράδειγμα το “κατερινάκι” που φτιάχνεται 

εδώ και πολλά χρόνια στο Galleraki, έμαθες ποτέ τι περιέχει; Η απάντηση είναι αρνητική και θα συνεχίσει να 
είναι για πολλά χρόνια ακόμα. ανάλογα κινούνται στο Scarpa, αλλά και στο Semeli. Θα έχεις την ευκαιρία να 
δοκιμάσεις την έμπνευση του barman, δεν θα μπορέσεις ωστόσο να μάθεις περισσότερα για το μύθο. αυτή 
είναι και η γοητεία των συγκεκριμένων special cocktails. 
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Αρκέσου στο να 

τα απολαμβάνεις 

χωρίς πολλές 

περιστροφές και 

ερωτήσεις...



PUBLI

Στη ζωγραφιά της Μικρής Βενετίας, το Semeli bar κατέχει περίοπτη θέση. 
Σταθερή αξία στον μυκονιάτικο χάρτη της διασκέδασης τα τελευταία 
χρόνια, το διάσημο hot spot σού προσφέρει το αιγαίο στο πιάτο. κάθε 

απόγευμα, οι λευκοί κτιστοί καναπέδες του παίρνουν φωτιά, αφού ρομαντικοί 
και πρωτάρηδες λαμβάνουν θέσεις για να δουν τον ήλιο να βουτά στο βαθύ 
μπλε. Με τη λήξη της καθημερινής αυτής ιεροτελεστίας, δίνεται το σύνθημα για 
αλλαγή διάθεσης! οι djs ανεβάζουν τους ρυθμούς με τα καλύτερα dance hits 
και το πάρτυ ξεκινά στο γοητευτικό εσωτερικό. Όμορφες παρουσίες, δυνατές 
μουσικές, αμέτρητα σφηνάκια και δροσιστικά cocktails! Δοκίμασε το Russian 
mojito, το Semeli cocktail ή την τριλογία σαμπάνιας αποκλειστικά στο Semeli, 
για να συνειδητοποιήσεις ότι ο barista κάνει τέχνη, όχι αστεία! Το επόμενο πρωί 

Semeli the bar

cocktail
SEMELI

θα σε βρει και πάλι στο Semeli, για το πιο αναζωογονητικό ξεκίνημα 
της ημέρας. Με θέα στο ρυτιδιασμένο πρόσωπο της θάλασσας και την 
αίσθηση της αρμύρας στο πρόσωπό σου, θα απολαύσεις τον καφέ σου, 
ένα πλούσιο πρωινό ή κάποιο ελαφρύ σνακ σερβιρισμένο στα εξωτερικά 
τραπεζάκια.
Μικρή Βενετία, Μύκονος, τηλ.: 22890 26505 
www.semelithebar.gr

καλοκαιρι 2010 Mykonos

russian
 MOJITO

τριλογία
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ
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Άρωμα...
Μυκόνου

Ένα όνομα, μια ιστορία... Συνώνυμο της μυκονιάτικης διασκέδασης 
την τελευταία δεκαετία, το Celebrities στα Ματογιάννια δεν μπορεί 
παρά να θεωρηθεί σταθερή αξία. οι θαμώνες του; Μυκονιάτες, 

έλληνες και ξένοι επισκέπτες, VIPs  και celebrities του εγχώριου 
star system που λατρεύουν τον elegant μακρόστενο χώρο του, 
τα περιποιημένα cocktails και τα δυνατά beats του. αποκλείεται να 
μην περάσεις από το bar Celebrities, αφού αποτελεί πέρασμα στο πιο 
κομβικό σημείο στο Ματογιάννι. Φτάνοντας έξω από την είσοδό του και 
ακούγοντας τα ελληνικά που παίζουν στο τέρμα, ενδίδεις στο κάλεσμά του 
και ξεφαντώνεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Ματογιάννι, Χώρα, Μύκονος
Τηλ.: 22890 22990

ακόμη και με κλειστά μάτια φτάνεις στο Άρωμα. Το in 
στέκι του κυριάκου στο Ματογιάννι δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι η all time classic 

επιλογή όσων θέλουν να έχουν τη γενική εποπτεία της... 
περαντζάδας, αφού θεωρείται το τέλειο σημείο to see and 
to be seen! Είναι το τέλειο παρατηρητήριο στους πάντες 
και τα πάντα, αν και πρέπει να έχεις το κοκαλάκι της 
νυχτερίδας για να βρεις ελεύθερο τραπεζάκι έξω. Είσαι 
πρωινός τύπος; αν ναι, τα πράγματα είναι πιο εύκολα 
για σένα. Το Άρωμα λειτουργεί από νωρίς σερβίροντας 
καφέ, super πρωινά για τα οποία έχει να λέει όλο το νησί 
και mini γεύματα για να πάρεις δυνάμεις. Το βράδυ, το 
ολόλευκο bar γίνεται πιο ζωηρό, με freestyle beats να 
ανεβάζουν το κέφι. 

Ανδρονίκου & Ενόπλων Δυνάμεων
Χώρα, Μύκονος
Τηλ.: 22890 27148
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Μια μικρή γκαλερί όλων των χρωμάτων 
της διασκέδασης, των αισθήσεων, των 
μουσικών του κόσμου. Τί είναι το 

Galleraki; Όλα τα παραπάνω και δεκάδες 
ακόμη μικρά πράγματα που θα σου κάνουν 
κλικ. Το cocktail bar-θεσμός της Μικρής 
Βενετίας έχει μπει στην τρίτη δεκαετία 
της ζωής του, φαντάζοντας πιο σίγουρο 
από ποτέ για όσα σου προσφέρει. Η 
πλούσια λίστα του, με τα ροφήματα, 
τους φρεσκοστυμένους χυμούς και 
τα πλούσια πρωινά είναι από το πρωί 
στη διάθεσή σου. Όμως, τα μαρμάρινα 
τραπεζάκια του γίνονται ανάρπαστα κάθε 
απόγευμα, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη 
βουτιά του ήλιου. Ξέρεις, είναι εκείνη η ώρα που 

αρχίζουν να ζητούν το «κατερινάκι», το θρυλικό 
πλέον cocktail, του οποίου τα συστατικά 

φυλάσσονται σαν επτασφράγιστο 
μυστικό. ο Δαμιανός, ο ιδιοκτήτης, 

μας έχει αποκαλύψει μόνο ένα από 
αυτά, το πεπόνι. Τα 
υπόλοιπα τ’αφήνει 
στη φαντασία σου... 

Μικρή Βενετία, 
Χώρα
τηλ.: 22890 27188

καλοκαιρι 2010 Mykonos

Γεωργούλη 4, Μύκονος, Τηλ.: 6937177300 
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Το Guzel παραδίδει μαθήματα νυχτερινής διασκέδασης. Ο 
Γιάννης Μωράκης χρησιμοποίησε την επιτυχημένη συνταγή του 
αθηναϊκού  club και στη Μύκονο, ανεβάζοντας ψηλά τον πήχη. 
Αναπαυτικοί καναπέδες, «βαριοί» πολυέλαιοι και ανατολίτικο 
touch είναι τα κύρια στοιχεία του ντεκόρ. Δυνατές μουσικές, 

μπιτάτοι ρυθμοί, ξέφρενος χορός και αμέτρητα σφηνάκια 
δίνουν και παίρνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο μαγαζί 
που έγινε θεσμός. 

Γιαλός, Μύκονος, τηλ.: 6942 400897

Guzel
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“Κατερινάκι” μ’ακούς ?



ΟΝΙRO
ThE BAR

Πολλοί «κοιμούνται κι ονειρεύονται»… Εσύ όμως, 
μπορείς να δεις το καλύτερο Όνειρο με μάτια ορθάνοιχτα! 
αντικρίζοντας το ομώνυμο bar του ξενοδοχείου Mykonos 

View, στη Χώρα, θα αποφασίσεις να κάνεις μποϋκοτάζ στον 
Μορφέα και να γίνεις μέρος του ατμοσφαιρικού σκηνικού που 
έχει στηθεί εδώ.  Το Όνειρό σου φέτος είναι πιο «ζωντανό» από 
ποτέ,  αφού η ανακαίνισή του ολοκληρώθηκε πρόσφατα, δίνοντας 
νέα πνοή στον εξωτερικό χώρο. Η καλόγουστη αισθητική του 
open air bar εναρμονίστηκε με τη συγκλονιστική θέα στην 
κοσμοπολίτικη Χώρα της Μυκόνου, τη Σύρο και την Τήνο, ενώ 

μικρές διακοσμητικές πινελιές ήρθαν να προσθέσουν στο ήδη 
unique ντεκόρ. αυτό που έχει παραμείνει ακριβώς ίδιο είναι η 
«εμμονή» με τις lounge μελωδίες που γίνονται ξεναγός σου σε 
χαλαρωτικά μουσικά μονοπάτια. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις 
είναι να βρεις τη θέση σου στο ιδανικό παρατήριο με το όνομα 
Όνειρο και να κακομάθεις τον εαυτό σου με ένα παραδεισένιο 
cocktail... Με φόντο υπέροχα θαλασσινά «πλάνα», το σίγουρο 
είναι πως θα ζήσεις νύχτες μαγικές κι... ονειρεμένες!

Χώρα, Μύκονος,τηλ.: 22890 24045 - www.mykonosview.gr

καλοκαιρι 2010 Mykonos
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Jacuzzi

H πιο hot άφιξη του νησιού έχει ήδη ταράξει τα νερά της 
μυκονιάτικης διασκέδασης. Με επωνυμία που προδίδει 
την ιδιαιτερότητα του club και που κάνει τη φαντασία σου 

να... οργιάζει, θεωρεί δεδομένη την επιτυχία του. Στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος βρίσκεται το τεράστιο, φωτισμένο jacuzzi που 
αντικρίζεις κατά την είσοδό σου στο μαγαζί. Ναι, πρόκειται για τον 
ίδιο χώρο όπου κάθε βράδυ πραγματοποιούνται ανεπανάληπτα 

sexy dance shows. Πίσω από την κονσόλα βρίσκεται ο 
βραζιλιάνος dj Marcello, ο οποίος ξέρει καλά πως να ανεβάζει τη 
διάθεση στα ύψη... House, pop, r&b και mainstream εδώ έχουν 
την τιμητική τους και σε βάζουν σε άκρως χορευτικό mood.

Γεωργούλη 4, Χώρα, Μύκονος
Τηλ.: 6937 177300

Nέες αφίξεις

“ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ” νύχτες

Aπολαυστικές βόλτες στο νησί με όποιο μέταφορικό μέσο ταιριάζει στο στυλ σας,
CARS&MOTORBIKES
Tούρλος, Μύκονος, τηλ.: 22890 22675
email: quattro@otenet.gr, www.quattro.gr
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Το Rock n’Roll θ’ανοίξει 
στο χώρο του πρώην 

Pierro’s. Δύσκολο 
εγχείρημα από μέρους 

των ιδιοκτητών, 
αφού θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει το 
δυνατό Astra. Καλή 

επιτυχία...
Το Cantina στο Καλό 

Λιβάδι, το beach 
bar restaurant που 

clubbίζει έντονα και 
αναμένεται να βάλει 

φωτιά στα μεσημέρια 
του Αυγούστου.



καλοκαιρι 2010 Mykonoscoffee time

blu-blu lounge

Raya
από τα εξωτερικά τραπεζάκια του θα δεις όλη 

τη Μύκονο να περνάει από μπροστά σου. 
Το all day παρατηρητήριο του Γιαλού με το 

όνομα Raya «κοιτάζει» τη θάλασσα, προσφέροντας 
χαλαρωτική θέα. Στο εσωτερικό θα βρεις μια 
μίνι βιβλιοθήκη, με επιλογές που θα σου κάνουν 
συντροφιά, ενώ θα απολαμβάνεις καφέ, φαγητό ή 
ποτό. Η μεσογειακή δημιουργική κουζίνα του θα 
σου ανοίξει την όρεξη, με «πειραγμένες» γεύσεις, 
πολύχρωμες σαλάτες, καλοψημένα κρεατικά, 
φρέσκα ψαρικά και ιταλικά ζυμαρικά. αν είσαι 
ολιγαρκής, θα βρεις υπεραρκετές τις επιλογές του 
καταλόγου: τα πρωινά, τους χυμούς, τα ροφήματα, 
τα ελαφριά σνακ και τα δροσερά cocktails.
Γιαλός, Μύκονος
τηλ.: 22890 28256
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O αγαπημένος all day πολυχώρος της Μυκόνου ακούει στο όνομα Blu Blu. Με lounge διάθεση και φιλικό χαρακτήρα, σε 
περιμένει από το πρωί για να τσεκάρεις τα emails σου στο χώρο του internet cafe ή για να τονωθείς με έναν δυνατό καφέ, υπό 
τον ήχο freestyle ακουσμάτων. Κάθισε στους αναπαυτικούς καναπέδες που επιτρέπουν στο βλέμμα σου να χαθεί στο λιμάνι της 
Μυκόνου και απόλαυσε τη θέα σε όλο της το μεγαλείο.

Παλιό Λιμάνι - Τηλ. 22890  28711
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hot-el-icious

Ενα νησί με διαπιστευτήρια στην τέχνη του hoteling! Τι 
νόμιζες; Τυχαία έφτασε στο βάθρο των top ελληνικών 
προορισμών; Ή από σπόντα συρρέουν εδώ όλοι οι Έλληνες 

celebrities και οι αστέρες της ξένης showbiz; Τίποτα δεν αφέθηκε 
στην τύχη του στη Μύκονο. Εδώ, η διαμονή ευωδιάζει θαλασσινό 
αγέρι και χωρίς αμφιβολία θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο αν 
φέτος το καλοκαίρι κάνεις τις διακοπές σου στη βασίλισσα των 
κυκλάδων. 

από χιλιόμετρα αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχουν επιλογές για 
όλα τα βαλάντια. κράτα σημειώσεις: ξενοδοχειακοί κολοσσοί 
και private villas για απαιτητικά πορτοφόλια, studios και 
διαμερίσματα εκεί που σκάει το κύμα, bungalows που ατενίζουν 
τους Μύλους, κυκλαδίτικα «χωριά» που σου διδάσκουν την τέχνη 
της φιλοξενίας. και όλα αυτά πασπαλισμένα με γερές δόσεις από 
jacuzzi, ιδιωτικές πισίνες και βεράντες, θέα θάλασσα, πλούσιο 
πρωινό και πόσες άλλες παροχές που σε κακομαθαίνουν...

Πολυτέλεια και ανέσεις που δεν φανταζόσουν. Μinimal αναφορές, zen φιλοσοφία 
και παραδοσιακή αισθητική που ανταποκρίνονται σε κάθε γούστο. Τα ξενοδοχεία της 

Μυκόνου έχουν αναγάγει την εμπειρία διαμονής σε τέχνη!
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Mykonos View
Μια λευκή πολιτεία με ονοματεπώνυμο κοιτάζει κατάματα τη 

Χώρα και τη θάλασσα του αιγαίου. Το συγκρότημα του Mykonos 
View, από τα ομορφότερα στο νησί των αέρηδων, είναι χτισμένο 

σε πλαγιά που απολαμβάνει την πανοραμική θέα στην πρωτεύουσα της 
Μυκόνου. Πιστό στην κυκλαδίτικη αισθητική, το γοητευτικό ξενοδοχείο 
του ομίλου Semeli σε κερδίζει από την πρώτη κιόλας ματιά. Νησιώτικες 
αποχρώσεις, με φυσικά κατασκευαστικά υλικά, όπως πέτρα και ξύλο, 
πολλαπλά επίπεδα, τέσσερις τύποι δωματίων για κάθε γούστο, μια 
ειδυλλιακή πισίνα στο κέντρο του συγκροτήματος, απρόσκοπτη θέα από 
κάθε δωμάτιο στις ομορφιές της Χώρας κι ένα κυριολεκτικά Όνειρο bar 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Mykonos View. Tο ξενοδοχείο που 

μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του απέκτησε ακόμα πιο μοντέρνα «όψη», 
έχει στο «δυναμικό» του δίκλινα δωμάτια, 24 πολυτελή studios, 4 supe-
rior studio, 6 διαμερίσματα και 4 μεζονέτες, με διευρυμένες παροχές 
και λειτουργική διαρρύθμιση. Μην ξεχνάς την όαση δροσιάς στο κέντρο 
του Mykonos View. ο λόγος για το χώρο της ειδυλλιακής πισίνας που 
δεν διαφέρει πολύ από το πολυτελές deck ενός πλοίου. Βρες τη θέση 
σου σε κάποια από τις άνετες σεζλόνγκ που απλώνονται περιμετρικά 
της πισίνας, παράγγειλε το ποτό σου από το pool bar και απόλαυσε κάθε 
λεπτό της παραμονής σου στο Mykonos View.
Τηλ.: 22890 24045, 22890 26626 (για κρατήσεις)
www.mykonosview.gr
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Με κομψή όαση ηρεμίας και χαλάρωσης 
μπορεί να παρομοιαστεί το Semeli Ho-
tel στη Μύκονο. Με την πρώτη ματιά, 

αντιλαμβάνεσαι πως η αισθητική του αποτελεί 
συνέχεια της κυκλαδίτικης Χώρας. Εκτός από 
τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του νησιού, το 4* Se-
meli Hotel ακολουθεί πιστά και την παράδοση της 
εγκάρδιας φιλοξενίας. οι άνθρωποι του ξενοδοχείου 
θα σε καλωσορίσουν σε ένα υπέροχο περιβάλλον, 
όπου κυριαρχούν οι τόνοι του λευκού και του μπλε, 
τα επώνυμα έπιπλα και η αύρα της διακριτικής 
πολυτέλειας.  Στο «δυναμικό» του περιλαμβάνει 38 
πολυτελή δίκλινα δωμάτια, 4 superior σουίτες, 10 
superior rooms - κάποια από τα οποία διαθέτουν 
Jacuzzi, 4 Superior δωμάτια με Spa - τα οποία 
διαθέτουν ιδιωτική πισίνα, 2 Junior σουίτες με 
Spa και 1 Executive σουίτα με Spa. κοινός τόπος 
σε όλους τους τύπους δωματίων είναι η μοντέρνα 
αισθητική, ο σύγχρονος σχεδιασμός και oι ανέσεις 
που προσφέρουν.  

Φέτος, οι νέες σουίτες του Semeli Hotel έχουν γίνει talk of 
the town. Ξεχωριστές σε ατμόσφαιρα, με ιδιωτικές πισίνες 
ή mini spa, με πολυτελείς παροχές (κλιματισμός, τηλεόραση 
plasma με δορυφορικά κανάλια, mini bar, χρηματοκιβώτιο, 
σεσουάρ μαλλιών, υπέροχο μπάνιο και μπανιέρα με 
υδρομασάζ, πολυτελή προϊόντα περιποίησης σώματος και 
προσώπου) και υπηρεσίες, οι μαγευτικές σουίτες έχουν 
ως «αποστολή» να προσφέρουν μία άνευ προηγουμένου 
αναζωογονητική εμπειρία. Μια διαφορετική αναζωογόνηση 
προσφέρει το πολυτελές spa, εξοπλισμένο με τελευταίας 
τεχνολογίας μηχανήματα, εξατομικευμένες περιποιήσεις, 
θεραπείες, τούρκικο χαμάμ και δωμάτιο χαλάρωσης.
Το Semeli έχει έναν ακόμη λόγο «υπερηφάνειας», την πισίνα 
με γλυκό νερό και jacuzzi που«ατενίζει» τη μυκονιάτικη 
πρωτεύουσα και τη θάλασσα του αιγαίου. Στο pool bar θα 
απολαύσεις τους φρέσκους χυμούς και τα εξωτικά cock-
tails που σερβίρονται, θα τσιμπήσεις δροσερές σαλάτες ή ό,τι 
άλλο επιλέξεις από την γενναιόδωρη γκάμα του εστιατορίου 
Θυώνη, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Πρόκειται για 
μία από τις καλύτερες γευστικές διευθύνσεις του νησιού, 
με προτάσεις από την ιταλική και την ελληνική κουζίνα. 
Προσφέρει ανεπανάληπτες συγκινήσεις και μετατρέπει ένα 
απλό δείπνο σε μοναδική γαστρονομική εμπειρία.
Το Semeli Hotel δεν μπορεί παρά να εγγυηθεί για μια 
συναρπαστική διαμονή, αφού προσφέρει ένα ιδανικό 
περιβάλλον για εσένα, την οικογένειά σου και τους φίλους 
σου!

Χώρα, Μύκονος,
τηλ.: 27466-7, 27471-2, www.semelihotel.gr

Semeli Hotel
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Apollonia Resort

Σε μια από τις πιο ενεργειακές περιοχές της Μυκόνου, 
δίπλα στην παραλία του αγίου ιωάννη, το Apollonia 
Resort κοιτά κατάματα τη Δήλο. Με elegant όψη και 

μοντέρνο design, έχει βαλθεί να «αποπλανήσει» την αισθητική 
σου. Τα deluxe δωμάτιά του κρύβουν ένα πρωτότυπο 
μυστικό: jacuzzi στην ιδιωτική βεράντα σου για ατελείωτες 
ώρες  χαλάρωσης! Σουίτες, junior suites και standard rooms 
προστίθενται στο παζλ που συμπληρώνει μια πολυδιάστατη 
διαμονή πολλών αστέρων, ενώ δύο εστιατόρια, δύο bars, 
πισίνα, fitness area, σάουνα και χαμάμ διεκδικούν μερίδιο 
στην απόλαυσή σου.

Άγιος Ιωάννης, Μύκονος
τηλ.: 22890 27890 - www.apollonia-resort.gr

Mykonian Mare

Το αστραφτερό λευκό δεσπόζει στο μοντέρνο boutique ho-
tel & spa του αγίου Στεφάνου. οι 6 spa suites του Myko-
nian Mare διακρίνονται για το πολυτελές concept που δεν 

απαντάται πουθενά αλλού στη Μεσόγειο. αρωματοθεραπεία, 
χρωματοθεραπεία, σάουνα και χαμάμ συγκαταλέγονται στα extra 
facilities της διαμονής σου εδώ.  Το minimal background είναι 
καθ’όλα εντυπωσιακό, ενώ το ύφος των δωματίων στηρίζεται 
στο δίδυμο κυκλαδίτικο λευκό-αιγαιοπελαγίτικο γαλάζιο. Extra 
πόντους στο art ξενοδοχείο χαρίζει το gourmet εστιατόριο Locaya, 
αλλά και το διεθνούς φήμης Spa By Valmont, φυσική συνέχεια 
της spa σουίτας σου...
Άγιος Στέφανος, Μύκονος, τηλ.: 22890 22953, 26214
www.mykonianmarehotel.com

Bill&Coo Suites

Διακοπές με άποψη, ρομαντισμό και κοσμοπολίτικο feel-
ing πάνω από την παραλία της Μεγάλης Άμμου. Τα πάντα 
στο Bill & Coo συνηγορούν στο να σε φέρουν πιο κοντά στο 
άλλο σου μισό. Μία από τις 24 ντιζαϊνάτες σουίτες του bou-
tique hotel θα στεγάσει τον έρωτά σου, ενώ η infinity pool 
θα αποτελέσει το φόντο για υπέροχα καλοκαιρινά όνειρα. 
Θα χαλαρώσεις με chill out μουσικές και περιποιημένα 
cocktails by the pool και θα απολαύσεις μεσογειακά δείπνα 
βασισμένα σε βιολογικά προϊόντα Μυκόνου σε ένα από τα 
must εστιατόρια του νησιού.

Μεγάλη Άμμος, Μύκονος,
τηλ.: 22890 26292-3-4, www.bill-coo-hotel.com 



Summer
WINE...

Παραπορτιανό, ανέμων Νήσος, αιγαία Άμπελος... 
ετικέτες made in Mykonos! Μπορεί να σε εκπλήσσει 
το γεγονός, αλλά στο party animal-κυκλαδονήσι 

παράγεται κρασί εδώ και δέκα χρόνια! Όλα ξεκίνησαν όταν 
οι Νίκος ασημομύτης και Νίκος λαζαρίδης αποφάσισαν 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους. ανέμειξαν το μεράκι με την 
εμπειρία αντίστοιχα και... ιδού το αποτέλεσμα, ο αμπελώνας 
Μυκόνου, η μία και μοναδική οινοποιία που βρίσκεται στην 
Άνω Μερά. οι οικολογικές καλλιέργειες στις περιοχές Μαού, 
Μαράθι και Μερχιά δίνουν το Παραπορτιανό και το αιγαία. 
Εύκολα θυμάσαι αυτά τα ονόματα... Το πρώτο «βαφτίστηκε» 
εις το όνομα της πάλλευκης εκκλησιάς που ορθώνεται στη 
συνοικία του κάστρου. «Γονείς» του λευκού Παραπορτιανού οι 
ποικιλίες αθήρι, ασύρτικο, Παριανό και Μαλαγουζιά. Η ερυθρή 
«έκδοσή» του παράγεται από Μαντηλάρι, Συράχ, καμπερνέ 
και Ξερομαχαιρού. Όποιο από τα δύο και αν δοκιμάσεις, το 
σίγουρο είναι πως θα ενθουσιαστείς με την ιδιαίτερη επίγευσή 
τους! Εις υγείαν!

Μαού, Άνω Μερά
Τηλ. 22890 71927

www.mykonos-wines.gr

Η φράση «οίνος ευφραίνει 
καρδίαν» θα έρθει μεμιάς 
στο μυαλό σου, όταν θα 

δοκιμάσεις τα κρασιά του 
μυκονιάτικου αμπελώνα.

καλοκαιρι 2010 Mykonos
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tip#
 Επειδή η ψυχική μας 

υγεία επιβαρύνεται από 

μικρότερα ή μεγαλύτερα 

προβλήματα, το 

Κέντρο Θεραπευτικής 

Συμβουλευτικής 

Μυκόνου αναλαμβάνει 

να σε βοηθήσει να τα 

αντιμετωπίσεις και να 

κάνεις τη ζωή σου πιο 

όμορφη. Αν νιώσεις πίεση 

εν μέσω οικονομικής 

κρίσης, το KE.ΘΕ.Συ. θα 

σου δώσει τη λύση.

Nα μην 
ΞΕΧΑΣΩ

Τους Μύλους, το πιο 
πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο της 

Μυκόνου. υψώνονται σ’ ένα λόφο 
του Κάστρου, «αγναντεύοντας» τα 

καπετανόσπιτα της Μικρής Βενετίας. Αν 
σου δοθεί η ευκαιρία, ρίξε μια κλεφτή 

ματιά σε κάποιον από αυτούς για να 
διαπιστώσεις ότι κατοικούνται!

Την Παραπορτιανή, στο Κάστρο. 
Η μικρή είσοδος του μεσαιωνικού 

κάστρου (παραπόρτι) ήταν η «νονά» της 
μικρής πάλλευκης εκκλησίας.

 Κι αν με την πρώτη ματιά, θεωρήσεις 
ότι πρόκειται για ένα ναό, θα σε 
διαψεύσουμε, καθώς πρόκειται 

για σύμπλεγμα που περιλαμβάνει 
πέντε κτήρια.  Τη Μικρή Βενετία, τη 

μυκονιάτικη συνοικία που μοιάζει με 
ζωγραφιά. Με άλλα λόγια, πρόκειται για 

το down town της Χώρας, το hot spot 
από όπου θα περάσουν όλοι, είτε για να 

«αιχμαλωτίσουν» το ηλιοβασίλεμα με 
τη φωτογραφική μηχανή τους είτε για 

να ξεκινήσουν με το πρώτο ποτό της 
βραδιάς. Το φάρο του Αρμενιστή, 

στο Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου. 
Σίγουρα δεν γνώριζες ότι η κατασκευή 

του 1890 που «υπηρετούσε» τη 
ναυσιπλοΐα μέχρι το 1983, ήταν από τους 

μεγαλύτερους φάρους στο Αιγαίο, με 
ύψος που φτάνει τα 10μ. 

Από τη Χώρα, θα διανύσεις 8 χλμ. για να 
επισκεφθείς την Άνω Μερά, το μοναδικό 

χωριό της Μυκόνου, με την έννοια 
που έχει η λέξη για τους ντόπιους: 

αυτόνομη κατοικία δίπλα σε χωράφι. 
Στην κεντρική πλατεία δεσπόζουσα θέση 
κατέχει η λευκή Μονή της Παναγιάς της 

Τουρλιανής.

walk
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Η άγρια ομορφιά της ίσως 
σε φοβίσει... απόκρημνοι 
βράχοι, μαύροι σχηματισμοί 

και μια από τις μεγαλύτερες 
καλντέρες στον κόσμο θα σε 

υποδεχτούν στη Σαντορίνη, μαζί με 
ένα αίσθημα... ιλίγγου. Στρέφοντας 
το βλέμμα σου προς τη Νέα καμένη, 
το νησί του Ηφαιστείου, θα δεις την 
ιστορία της Σαντορίνης να περνά 

από μπροστά σου σαν ταινία... και 
τότε, νιώθοντας μικρός μπροστά 
στις βουλές της φύσης, θα νιώσεις 
ένα απίστευτο δέσιμο με την 
τραγική αρχαία Θήρα που έμελλε να 

«Παιδί» 
της λάβας
καλντέρα, Ηφαίστειο, Φηρά, οία, Πύργος, υπόσκαφα, λάβα, Θηρασιά... Ένωσε τα 

κομμάτια του παζλ και θα σού αποκαλυφθεί ένας μυστηριακός κόσμος, η Σαντορίνη.

θαφτεί κάτω από τόνους λάβας. Συγκλονισμένος, θα 
συνειδητοποιήσεις πως η Σαντορίνη κυριολεκτικά 
ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες της για να εξελιχθεί 
σε top προορισμό παγκοσμίως. Εκκλησιές 
λουσμένες στο ελληνικό φως, πολυτελή ξενοδοχεία, 
ταβερνάκια και gourmet εστιατόρια στο φρύδι της 
καλντέρας, «μαύρες» και «κόκκινες» παραλίες, 
παραδοσιακές κάναβες και γλυκόπιοτο vinsanto... 
αυτό είναι η Σαντορίνη. 
Ένα ηφαιστειακό παζλ στο κέντρο των κυκλάδων. 
Εσύ καλείσαι να το συμπληρώσεις κομμάτι-
κομμάτι, για να διαπιστώσεις ότι οι εμπειρίες που 
σου προσφέρει είναι μοναδικές.
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ΦΗΡΑ
Κρέμονται από μια...

ΚΑΛΝΤΕΡΑ
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Είναι η γοητευτική πρωτεύουσα 
της Σαντορίνης που «αγναντεύει» 
την άγρια θάλασσα του Αιγαίου. 

Είναι η νησιωτική πολιτεία που χτίστηκε, 
χωρίς φόβο και πάθος, στο χείλος της 
Καλντέρας. Είναι το πελώριο μπαλκόνι 
που «κοιτάζει» με δέος το Ηφαίστειο. 
Είναι ο τόπος που θα επιλέξεις για τη 
διαμονή σου, αν θες να βρίσκεσαι μέσα 

στα πράγματα. Είναι το hot spot της 
διασκέδασης. Είναι τα Φηρά, η καρδιά 
της Σαντορίνης.
Η γνωριμία σου με τα Φηρά ξεκινά από 
την πλατεία Θεοτοκόπουλου. Επιλέγεις 
στην τύχη ένα καλντερίμι και χάνεσαι 
στα πλακόστρωτα μαζί με εκατοντάδες 
επισκέπτες. Φτάνεις στην Gold Street 
και χαζεύεις τα πανάκριβα κοσμήματα 

στα καταστήματα που βρίσκονται κατά 
μήκος της. Αν η τσέπη σου αντέχει, 
κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου ή στους 
αγαπημένους σου. Ξάφνου ο ήλιος 
αρχίζει να γίνεται πιο «ήπιος» κι εσύ 
καταλαβαίνεις ότι έχει έρθει η ώρα... να 
βρεις τη θέση σου σ’ένα από τα μπαράκια 
της Καλντέρας για να γίνεις μάρτυρας 
ενός συγκλονιστικού ηλιοβασιλέματος. 
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Η πρωτεύουσα 
της Σαντορίνης σε καλωσορίζει στην 

ηφαιστειακή γη από το χείλος 
του γκρεμού. Ξενοδοχεία, μπαράκια, 
εστιατόρια και clubs χτισμένα στους 

απότομους βράχους των Φηρών, 
προσθέτουν πόντους στην κυκλαδίτικη 

γοητεία τους.



Η κοινωνία των γαϊδάρων είναι το 
αποτέλεσμα της προσπάθειας 20 
καλλιτεχνών με καταγωγή από το 
νησί του Ηφαιστείου, να προάγουν 

τον πολιτισμό, στο πλαίσιο της διοργάνωσης 
The Donkey Republic. Με έντονη την 
καλλιτεχνική φλέβα και εμπνευσμένοι 
από το τυπικό σαντορινιό γαϊδουράκι που 
απειλείται με εξαφάνιση, φιλοτέχνησαν 
20  γλυπτά που έδωσαν χρώμα στα 
στενοσόκακα, στην καλντέρα, στην οία, 
στο κάστρο και σε άλλα κομβικά σημεία. 
Στη θέα του ακούραστου και υπομονετικού 
όνου, ο ανυποψίαστος διαβάτης εκπλήσσεται 
ευχάριστα. Σε φυσικό μέγεθος (1 μ. ύψος x 
1,43 μ.), κατασκευασμένα από fiber glass 
τετραπλής επίστρωσης, έχουν διαφορετικά 
θέματα τα οποία αναφέρονται στη βάση του 
έργου, μαζί με το όνομα του καλλιτέχνη-
δημιουργού. Στο τέλος οκτωβρίου, οπότε και 
τελειώνει η έκθεση του Donkey Republic, 
τα γαϊδουράκια θα δημοπρατηθούν και τα 
έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν 
στην προστασία των ηλικιωμένων ιπποειδών 
που περιθάλπει ο Δήμος Σαντορίνης στον 
καρτεράδο. οι καλλιτέχνες έχουν ένα 
επιπλέον κίνητρο για να εργαστούν πάνω 
στο αγαπημένο τους τετράποδο: ο σύλλογος 
ξενοδόχων Σαντορίνης προσφέρει πέντε 
δωρεάν διανυκτερεύσεις στο νησί για 
όποιον αφήσει το στίγμα του στα πολιτιστικά 

δρώμενα της Σαντορίνης, με το δικό του 
γαϊδουράκι.Τη διοργάνωση του Donkey Re-
public έχει αναλάβει το δημιουργικό γραφείο 
WELCOME.

Τηλ.: 22860 25100, 699 5525100  
Ε-mail : welcomes@otenet.gr
www.santorinidonkeyrepublic.com

καλοκαιρι 2010 Santorini
The Donkey PARADE!

Θυμάστε τις πελώριες, ζωγραφισμένες αγελάδες που στόλιζαν την αθήνα στο 
πλαίσιο του Cow Parade; Άξιοι συνεχιστές τους αποδεικνύονται τα 20 συμπαθητικά 

γαϊδουράκια που προκαλούν ένα ευχάριστο σοκ στον επισκέπτη της Σαντορίνης. 
The Donkey Republic is here!
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Περίβολος
κοσμικό «στέκι» Ελλήνων στα νοτιοανατολικά 
του νησιού, με βαθιά πεντακάθαρα νερά και 
μαύρο βότσαλο. Στην οργανωμένη παραλία 
του Περίβολου θα βρεις beach bars και 
αρκετούς celebrities. 

Καμάρι
Το «άντρο» των Σκανδιναβών απέχει 10 
χλμ. από τα Φηρά. Δεν θ’ ακούσεις τη 
μητρική σου γλώσσα εδώ, όμως θα βρεις 
beach bars και αρκετά ξενοδοχεία. 

Άσπρη 
Μόνο από θαλάσσης θα μπορέσεις να προσεγγίσεις 
στην Άσπρη παραλία που «εντοπίζεται» στην 
περιοχή του Ακρωτηρίου. Την παράσταση κλέβουν 
οι σπηλιές και τα γκρίζα βότσαλα. 

Κόκκινη
Ένα απότομο, κατηφορικό μονοπάτι θα 
σε οδηγήσει σ’ ένα από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Σαντορίνης, την Κόκκινη 
παραλία. Βαπτισμένη εις το όνομα 
των απόκρημνων κόκκινων βράχων, 
συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.

Κολούμπο 
Διατηρεί την εξωτική ομορφιά της επειδή 
δεν είναι ορατή από το δρόμο. από τις πιο 
άγνωστες και όμορφες ακρογιαλιές του 
νησιού, προσελκύει λίγους και καλούς. 
Ευπρόσδεκτοι εδώ και οι γυμνιστές. 

Πορί
Μαύρη, ανεμοδαρμένη αμμουδιά που 
απευθύνεται σε όσους θέλουν ησυχία 
και απομόνωση. Θα την βρεις δίπλα στο 
κολούμπο. 

On the beach

Μαύρη, 
κόκκινη, άσπρη... 

παραλία. Με χρωματική 
παλέτα μοιάζουν οι 

ακρογιαλιές της Σαντορίνης. 
Άγριες, επιιβλητικές, σεληνιακές, 

μυστηριακές, αλλά ταυτόχρονα 
πολυσύχναστες και κοσμικές. 
Για να μη χαθείς, ιδού οι top 

επιλογές σου...

Μπαξέδες 
Λόγω της κοντινής απόστασης με τη 
ρομαντική Οία, την προτιμούν ερωτευμένα 
ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά.

Μονόλιθος
Μεγάλη σε έκταση, με ρηχά νερά, 
προσφέρεται για οικογένειες με παιδιά. 
Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
νησιού, περίπου 9 χλμ. από τα Φηρά.

Βλυχάδα
Άγρια ακτή στο νότιο τμήμα της 
Σαντορίνης. Βράχια σμιλεμένα από τους 
αέρηδες και τη θάλασσα, μοναξιά και 
πάλι μοναξιά. 

Αμμούδι - Αρμένι 
Οι δύο ορμίσκοι, κοντά στην Οία 
φημίζονται για τις καλές ψαροταβέρνες 
τους και για τη γραφικότητά τους. Επειδή 
είναι πολύ μικροί σε έκταση, συνήθως 
είναι γεμάτοι από κόσμο. 

Κάθαρος
Ό,τι πρέπει αν θέλεις να απομονωθείς. 
Βρίσκεται δεξιά από το Αμμούδι, δεν έχει 
τίποτα απολύτως, παρά μόνο λαξευμένους 
βράχους που θα σου κρατήσουν 
συντροφιά. 

Βουρβούλος 
Ορμίσκος κοντά στα Φηρά με 
σκουρόχρωμα βράχια και μανιασμένα 
κύματα να προσδίδουν αγριάδα στο τοπίο. 
Στην περίπτωση που πεινάσεις, υπάρχει 
ένα μικρό ταβερνάκι. 

104
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Καυτό όπως και το όνομά του! Το πιο hot beach bar της Σαντορίνης λέγεται Chilli και βρίσκεται στη μαύρη παραλία 
του Περίβολου. Non-stop ρυθμοί από το πρωί έως το βράδυ, υπερβολικές δόσεις κεφιού, ανεβασμένη διάθεση και 
συγκλονιστικές παρουσίες που ανεβάζουν τον υδράργυρο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του! O dj αναλαμβάνει τη 
μουσική σου διαπαιδαγώγηση, βάζοντας φωτιά στα decks με ethnic ακούσματα, latin, reggae, αλλά και σύγχρονους 
mainstream ήχους. Ενώ θα πίνεις τον καφέ σου ή θα γνωρίζεις τους πιο άξιους εκπροσώπους της κουζίνας της 
Καραϊβικής, δίπλα σου όλοι θα χορεύουν. Γρήγορα θα μπεις στο κλίμα και θα κινηθείς στους dance ρυθμούς της 
μουσικής. Αν, βέβαια, δεν τα πας καλά με το χορό, μπορείς να επιδοθείς σε water sports ή να παίξεις beach volley στη 
μαύρη ακτή.

www.chilli.gr
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Ταβερνάκια με θέα Ηφαίστειο, μεζεδοπωλεία με άποψη και gourmet εστιατόρια 
ορίζουν το γαστρονομικό γίγνεσθαι της Σαντορίνης. Στο νησί της λάβας, 
οι εκλεπτυσμένες σπεσιαλιτέ ανταμώνουν με τις σαντορινιές λιχουδιές, 
σε ένα μοναδικό ραντεβού.

108

Εκληκτικά  εστιατόρια που υπηρετούν πιστά την ελληνική κουζίνα 
“συνδιαλέγονται” με παραδοσιακά ταβερνάκια, gourmet venues και 
a la carte restaurants στη Σαντορίνη. οι σεφ αναδεικνύουν κάθε 

πιάτο, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα τοπικά προϊόντα, αναλαμβάνοντας 
να σε παρασύρουν σε ένα experienced γαστρονομικό ταξίδι με φόντο 
την καλντέρα. Διεθνείς σπεσιαλιτέ, μεσογειακά πιάτα και πρωτότυπες 
εμπνεύσεις πασπαλισμένες με μπόλικη σκόνη δημιουργικότητας αποτελούν 
το πάγιο μοτίβο της γευστικής σκηνής της Σαντορίνης. ανακάλυψε τα 
καλύτερα της θηραϊκής γης και θα επιστρέφεις στο νησί ξανά και ξανά.

Το κρεσέντο της
ΓΕυΣΗΣ



καλοκαιρι 2010 Santorini

Τους ένωσαν το πάθος για τη μουσική, το καλό 
φαγητό και οι ομορφιές της Σαντορίνης. ο Τάσος 
Μπαχαρίδης, ο Σωκράτης κωνσταντέλης και 

η Μαρία Χριστοφίδου ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
δημιούργησαν το κορυφαίο gourmet beach res-

taurant Sea Side by Notos στην κοσμική παραλία 
του Περίβολου.Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

δίπλα στη θάλασσα και η ευρηματική κουζίνα 
είναι «παιδιά» των τριών, αφού οι ίδιοι 

ανέλαβαν τόσο τη διακόσμηση όσο και 
τον εμπλουτισμό της κάρτας. από 

την πρώτη στιγμή που θα βρεθείς 
στο Seaside, θα λατρέψεις το 
ανεπιτήδευτο, lounge ύφος του 
που μοιάζει να συμπληρώνει τη 

χαλαρωτική εικόνα της θάλασσας. 
Στο beach bar, οι αναπαυτικές 

ξύλινες ξαπλώστρες δίνουν μια 
exotic νότα στην ακτή, ενώ 

το άψογο beach service, 
δείγμα επαγγελματισμού, 
εγγυάται την απόλυτη 

ικανοποίησή σου. από τις 10 το πρωί,  η μέρα σου στην 
ηφαιστειακή αμμουδιά ξεκινά με ένα φρεσκοστυμένο 
χυμό και μια μπαγκέτα vegetarian που θα προλογίσει 
τις ταξιδιάρικες εμπνεύσεις του σεφ Τάσου Μπαχαρίδη. 
Το βλέμμα σου θα κεντρίσει το δίχως άλλο, η βάρκα 
πάνω στην παραλία που έχει μετατραπεί σε καναπέ 
με μαξιλάρες. Τί καλύτερο από το να πιεις ένα cocktail 
σαμπάνιας, εκεί που σκάει το κύμα; αλλαγή σκηνικού 
για τη συνέχεια. Θα καθίσεις στους χτιστούς καναπέδες 
ή στις πλεκτές πολυθρόνες, πανέτοιμος για ένα 
γαστρονομικό ταξίδι από την ανατολή ως τη Δύση. ο 
master της κουζίνας, παίρνει παραδοσιακές συνταγές, 
στις οποίες προσθέτει τις δικές του έθνικ πινελιές. Το 
αποτέλεσμα; Δημιουργικές προτάσεις με εξαιρετική 
παρουσίαση... Έχουμε και λέμε: κουνελάκι πιπεράτο 
με sauce από Μαυροτράγανο κρασί, αρνίσιο κότσι με 
λευκή σάλτσα πράσου, φιλέτο μοσχάρι με φρούτα του 
δάσους, πουγκί θαλασσινών και, και, και... Η φαντασία 
του σεφ δεν έχει όρια. 
Παραλία Αγίου Γεωργίου, Περίβολος
Τηλ.: 22860 82801
www.seaside-restaurant.gr

Sea Side by Notos

sfinx
Στο αναπαλαιωμένο αρχοντικό των Φηρών που βρήκε 
στέγη η μεσογειακή κουζίνα, ο ρομαντισμός είναι διάχυτος. 
λευκά, «ανθοστολισμένα» τραπέζια σε τρεις μικρές ταράτσες 
«αγναντεύουν» την καλντέρα, περιμένοντας υπομονετικά να 
«στηρίξουν» τις πρωτοτυπίες του σεφ Δημήτρη Ψύχα. κρύα 
και ζεστά ορεκτικά, ριζότα, ζυμαρικά, κρεατικά, φρέσκα ψάρια 
και θαλασσινά -το μεγάλο ατού του Sphinx- σερβίρονται, με 
φόντο ένα υποβλητικό σκηνικό. Μαύρο ριζότο με μελάνι σουπιά, 
σπανάκι και μασκαρπόνε, παέγια θαλασσινών, φρέσκα μύδια με 

κρασί ή πικάντικη σάλτσα λεμονιού, φιλέτο με φουά γκρα, άγρια 
μανιτάρια και βισάντο, αλλά και φιλέτο φρέσκιας πεσκανδρίτσας 
με μανιτάρια, πράσινη πιπεριά και σάλτσα γαρίδας δηλώνουν 
γευστικό «παρών» στον μακρόσυρτο κατάλογο... Συνοδευμένα με 
κρασί από την πλούσια wine list, σίγουρα θα σου αφήσουν τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Φηρά, Σαντορίνη - Τηλ.: 22860 23823
www.sphinx.gr

Sphinx



Στο Φηροστεφάνι, το σαντορινιό χωριό με το 
εύηχο τοπωνύμιο, ένα εστιατόριο εδώ και μία 
δεκαετία «αγναντεύει» το Ηφαίστειο. Το βάφτισαν 

«ρέμβη», όνομα και πράγμα! Με θέση-κλειδί πάνω 
στην καλντέρα, προσφέρει ειδυλλιακή θέα, αλλά και 
προτείνει τις καλύτερες συνταγές από τα πιο αγνά 
προϊόντα. Η φράση «πανδαισία γεύσεων από όλο 
τον κόσμο» μπορεί να συνοψίσει ιδανικά 
τη μοναδική γαστρονομική εμπειρία που 
θα ζήσεις εδώ. Το μενού που φέρει την 
υπογραφή της κας Βίκης ροδοπούλου είναι 
σίγουρο πως θα σε ενθουσιάσει.  
Τα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά 
αποτελούν την κορωνίδα του εστιατορίου, 
ενώ σπεσιαλιτέ όπως το ψαρονέφρι με σος 
ροκφόρ, το κοτόπουλο ρέμβη και η μινωική 
σαλάτα δηλώνουν «παιδιά» της σαντορινιάς 
και της ελληνικής δημιουργικής κουζίνας. 
Το μόνο που εσύ πρέπει να κάνεις είναι να 
παραδοθείς στα καλέσματα της καλντέρας 
και να «αφοσιωθείς» στο τέλειο γεύμα 
σου. Μπορείς να αφήσεις τα υπόλοιπα στο 
έμπειρο και φιλικότατο προσωπικό που 
διακρίνεται για το άψογο σέρβις του. 

Φηροστεφάνι, Σαντορίνη, 
Τηλ.: 22860 28200
www.remvi-restaurant.gr

καλοκαιρι 2010 Santorini
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Μακριά από την πολυκοσμία, 
στο ήσυχο χωριό του Πύργου, 
η Σελήνη υπηρετεί πιστά την 

ελληνική κουζίνα, με τον δικό της 
εμπνευσμένο, δημιουργικό τρόπο. Σε 

ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον, όπως 
προστάζει το όνομα του εστιατορίου, θα 
γίνεις μάρτυρας απαράμιλλων συνταγών 
που «ξεπήδησαν» από το τεράστιο βιβλίο 
των συνταγών της χώρας, αλλά και 

θα μάθεις από τους «δασκάλους» της 
γεύσης, οι οποίοι θα σου δώσουν τα 
φώτα τους με σεμινάρια μαγειρικής.
Πύργος, Σαντορίνη,
τηλ.: 22860 22249, www.selene.gr 

Αγναντεύοντας το Ηφαίστειο



Το οινομαγειρείο του 1922 είναι ακόμα εδώ, στο 
Φηροστεφάνι. Το παλαιότερο εστιατόριο της Σαντορίνης 
βρίσκει στέγη σε ένα αιωνόβιο κτήριο στην κεντρική 

πλατεία του χωριού και σε περιμένει για να σου αποκαλύψει 
τα μυστικά της καλής ελληνικής κουζίνας, αλλά και τις 
απαράμιλλες τοπικές συνταγές. Στο τιμόνι της επιχείρησης, 
ο Βαγγέλης ρούσσος, ο οποίος διαλέγει τα καλύτερα 
σαντορινιά προϊόντα και επιμελείται το γευστικότατο μενού.  
ο ίδιος ευθύνεται για το μοναδικό ντεκόρ του ακταίον που 
παραπέμπει σε έναν μικρό, ζεστό χώρο τέχνης. Περνώντας 
στο εσωτερικό του αντικρίζεις τα ξυλόγλυπτα έργα που 
φιλοτεχνεί το χειμώνα κι έχεις την αίσθηση ότι δεν βρίσκεσαι 
σε εστιατόριο, αλλά σε μουσείο. κάνοντας ένα διάλειμμα από 
τις αρτιστίκ αναζητήσεις σου, θα αντιληφθείς ότι έχει φτάσει 
η ώρα του φαγητού.  Στο τραπέζι σου πρέπει οπωσδήποτε 
να αποκτήσουν μια θέση το αρνάκι του αμπελουργού, η 
κολοκυθόπιτα, οι φαβοκεφτέδες και η σαντορινιά σαλάτα με 
ξυλουριστό μπακαλιάρο. Άξιος «συνοδός» των παραπάνω το 
καλό σαντοριναίικο κρασί. Το ιδανικό τελείωμα έρχεται με 
το must επιδόρπιο του καταστήματος, τη λεμονόπιτα, για να 
γλείφεις και τα δάχτυλά σου! 

Φηροστεφάνι, Σαντορίνη, τηλ.: 22860 22336

καλοκαιρι 2010 Santorini
Ελληνικές
γεύσεις
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 Το αρχοντικό καπετανόσπιτο του 1845 έγινε το σπίτι των 
gourmands. Βραβευμένο με δύο Χρυσούς Σκούφους, 
το 1800 αναδεικνύει όλες τις άγνωστες πλευρές της 
μεσογειακής κουζίνας, με βοηθό τις καλύτερες τοπικές 
πρώτες ύλες. Παραδομένο στην ατμόσφαιρα μιας άλλης 
εποχής, μετατρέπει το ρομαντικό δείπνο σου στο roof 
garden σε πρωτόγνωρη εμπειρία. Σε πρώτο πλάνο η 
καλντέρα και τα βαθυγάλανα νερά του αιγαίου, ενώ σε 

δεύτερο τα πορσελάνινα σερβίτσια και τα κρυστάλλινα 
ποτήρια που λάμπουν στο φως των κεριών. Τα πρώτα 
πιάτα που ζωγράφισε ο ευρηματικός σεφ φτάνουν, για 
να δώσουν  χρώμα και ένταση στο ολόλευκο τραπέζι. 
Τα γευστικά συμπεράσματα, δικά σου!
Οία, Σαντορίνη
Τηλ.: 22860 71485
www.oia-1800.com

Ρακί με... ΑΠΟΨΗ
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 

top γαστρονομικές διευθύνσεις 
της Σαντορίνης και όχι άδικα. Το 

παραδοσιακό καφενείο-μεζεδοπωλείο 
στην πλατεία του Μεγαλοχωρίου για έβδομη 
συνεχή χρονιά  υπηρετεί με σεβασμό τον 
ελληνικό...τσελεμεντέ. Το αντισυμβατικό 
και παρεϊστικο ρακί που ήρθε για να μείνει 
στη θέση του παλιού εγκαταλελειμμένου 
κτίσματος, αποδεικνύει καθημερινά πως δεν 
χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να 
φας καλά και ποιοτικά. Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και το φετινό καλοκαίρι ο κατάλογος 
έχει διανθιστεί με εκλεκτές συνταγές από 
διαφορετικές γωνιές της πατρίδας μας. 
Σίγλινο Μάνης, απάκι, σφακιανή βοσκόπιτα 
με μέλι (σερβίρεται ως γλυκό), μακεδονίτικη 
και κρητική τηγανιά ανταμώνουν με 
ψαγμένους μεζέδες, όλα παρασκευασμένα 
αυστηρά μόνο με ελληνικά υλικά. Στο 
ρακί, ο σεφ δεν χρησιμοποιεί ποτέ κρέμα 
γάλακτος, οι τηγανητές πατάτες είναι 
πάντα φρεσκοκομμένες και η Coca-Co-
la...ανύπαρκτη! Την αντικαθιστά επάξια 
το αναψυκτικό ΜαΣΤ (με μαστίχα), άρτι 
αφιχθέν από τη Χίο. Σωστά κατάλαβες, 
οι άνθρωποι του μεζεδοπωλείου έχουν 
μια ιδιαίτερη στάση ζωής και φιλοσοφία 
που τους συνοδεύει σε κάθε τους βήμα. 
Γίνονται αρωγοί της τοπικής κοινωνίας, 
εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για 
τα προβλήματά της με τον δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο. Μάθε, λοιπόν, πως με 
έξοδα των ιδιοκτητών αναπλάστηκε η 

πλακοστρωμένη πλατεία Μεγαλοχωρίου, 
πως όλα τα έσοδα από το ρακί διατίθενται 
στην υπόγεια καλωδίωση του χωριού 
και ότι δίνεται μεγάλος αγώνας για την 
προώθηση του σαντορινιού αμπελώνα. 
αυτό, μάλιστα καθιστά σαφές γιατί θα πιείς 
μόνο καλό, χύμα, σαντοριναίικο κρασί! 
Μπες στο κλίμα και άλλαξε τη γεύση σου, με 
μεζεδοκατάσταση που ευωδιάζει Ελλάδα!

Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη
Τηλ.: 22860 81724
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Τ  ο χρυσοσκουφάτο εστιατόριο του πολυβραβευμένου 
σεφ Νίκου Πουλιάση διδάσκει την τέχνη της gour-
met μαγειρικής στα Φηρά της Σαντορίνης. Στεγασμένο 

σε ένα υπέροχο υπόσκαφο κτήριο, σε εντυπωσιάζει με την 
αρχοντική διακόσμησή του και το αριστοκρατικό ύφος του. οι 
εμπνευσμένοι συνδυασμοί γεύσεων του σεφ σε μεταφέρουν 
στον έβδομο ουρανό της γαστρονομικής απόλαυσης... Φάβα 
Σαντορίνης με ταρτάρ σολομού και καπνιστής πέστροφας 
σε σάλτσα μανταρίνι και καβουρδισμένα αμύγδαλα, τερίνα 
αστακού πεσκανδρίτσας με ξινή κρέμα με χαβιάρι αντζούγιας 
και σάλτσα από αρωματικό τσάι φρούτα του δάσους 
συναγωνίζονται σε παρουσίαση -και όχι μόνο- το τιραμισού 
από ψητή μελιτζάνα σε βάση από πραλίνα αμυγδάλου και 
σάλτσα από πράσινο νεραντζάκι. Ποιός θα είναι ο νικητής σε 
αυτόν τον απολαυστικό αγώνα;

Φηρά, Σαντορίνη, Τηλ.: 22860 23807 
www.koukoumavlos.eu

Άριστα



οι djs παίρνουν τη θέση τους πίσω από τα decks, τα bars και clubs 
δειλά-δειλά γεμίζουν και το πάρτυ ξεκινά. Άλλη μια ultimate χορευτική 

βραδιά στη Σαντορίνη έχει ξεκινήσει. 

Τ
ο ρολόι δείχνει 12. οι νεολαίοι θαρρείς πως σηκώνουν 
το καπάκι και, ωσάν βρυκόλακες, βγαίνουν στο 
σεργιάνι για ποτό και όχι για true blood. Τα bars και 
τα clubs της καλντέρας είναι σ’ετοιμότητα. Όπου 

να’ναι, clubbers και party animals θ’αρχίσουν να σκάνε 
μύτη από παντού. Τα καλντερίμια των Φηρών γεμίζουν από 
ξενύχτηδες έτοιμους για όλα. ανάμεσά τους κι οι πρωτάρηδες 
του σαντορινιού nightlife. Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν; οι djs 
παίρνουν τη θέση τους πίσω από τα καυτά decks και το πάρτυ 
ξεκινά... από τα ηχεία «ξεχύνονται» τα απόλυτα tracks του 
καλοκαιριού και το κέφι χτυπάει κόκκινο! οι δονήσεις από τα 
dance ακούσματα και τους house ρυθμούς σείουν το νησί. Το 
βιονικό αυτί σου πιάνει και εναλλακτικές μελωδίες, jazz, soul 
και funky ήχους. 
οι μπάρες παίρνουν φωτιά. Mojitos, caipirinhas, υποβρύχια 
και αναρίθμητα σφηνάκια πηγαινοέρχονται. Τα πλήθη είναι 
εκστασιασμένα. ακόμα να καταλάβεις; 

καλοκαιρι 2010 Santorinibar&clubs

Μια βραδιά στο Koo ποτέ δεν είναι αρκετή... Το 
δημοφιλές club κρατά τα ηνία της νυχτερινής 
διασκέδασης των Φηρών, έχοντας ανεβάσει 

πολύ ψηλά τον πήχη. αν βρεθείς μια φορά εδώ, 
θα θελήσεις να έρθεις και δεύτερη και τρίτη γιατί 
απλούστατα θα σου μείνουν αξέχαστες οι cuban 
μουσικές και οι mainstream ήχοι που σείουν το 
club, τα εξωτικά cocktails που σερβίρονται κάτω από 
κοκοφοίνικες στα τρία bars της αυλής, ο τρελός χορός 
δίπλα σε celebrities και οι όμορφες παρουσίες...
Φηρά, Σαντορίνη, τηλ.: 22860 22025
www.kooclub.gr

Let the night take
OVER

KOO CLUB

NIGhTZONE
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Στη Σαντορίνη 
ξέρουν από νυχτερινή 

διασκέδαση...

the



καλά

Θες η παράδοση 3.500 χρόνων στην 
αμπελουργία, θες η ηφαιστειακή σύσταση 
του εδάφους και το κλίμα της περιοχής, ο 

αμπελώνας της Σαντορίνης δίνει εξαιρετικά κρασιά! 
Η μακραίωνη ιστορία της οινοποιίας έχει αναχθεί σε 
τέχνη, ενώ οι ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια 
των αμπελιών έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
οίνων με ξεχωριστή.... «προσωπικότητα», υψηλή 
περιεκτικότητα σε αλκοόλ και ονομασία Προέλευσης 
ανωτέρας Ποιότητας!
Το ασύρτικο είναι η βασική ποικιλία που ευδοκιμεί 
στη γη του ηφαιστείου και δίνει το 80% της συνολικής 
παραγωγής. Διακρίνεται για το ελαφρύ άρωμα και 
την απαλή επίγευση εσπεριδοειδών. 
Το Νυχτέρι με τη «βραδινή» επωνυμία του σε 
βάζει σε σκέψεις... λέγεται ότι αυτό το κρασί 
παλαίωσης ονομάστηκε έτσι επειδή όλες οι εργασίες 
οινοποίησής του γίνονταν μόνο κατά τη διάρκεια 
της νύχτας.  Το Vinsanto (σημαίνει Άγιο κρασί) 
είναι «απόγονος» λιασμένων σταφυλιών από 
ποικιλίες ασύρτικο, αηδάνι και αθήρι. ο πιο γλυκός 
εκπρόσωπος της Σαντορίνης ωριμάζει σε δρύινα 
βαρέλια και συνοδεύει άψογα όχι τόσο φαγητά, όσο 
γλυκά!

Άκρατη οινοποσία στο νησί που γέννησε η 
λάβα... με γλυκόπιοτο Vinsanto και παλαιωμένο 

Νυχτέρι. Εις υγείαν! 

Χάρη στο εξαιρετικό κλίμα 
και την ιδιαίτερη σύσταση του 
εδάφους, τα σαντορινιά κρασιά 

φημίζονται για τα έντονα 
αρώματά τους. Το Ασύρτικο, 
το Νυχτέρι και το Vinsanto 

φέρουν Ονομασία Προέλευσης 
Ανωτέρας Ποιότητας.

ΚΡΑΣΙΑ!
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Επισκοπή - Σαντορίνης
τηλ.:22860-31489

www.estate-argyros.com

Το κτήμα αργυρού ιδρύθηκε από 
τον Γεώργιο αργυρό στις αρχές του 
20ού αιώνα. Ένας αμπελώνας 20 

στρεμμάτων στη Μέσα Γωνιά Επισκοπής 
έμελλε να εξελιχθεί σε σημαντικό οινότοπο 
της Σαντορίνης. ακολουθήθηκε πιστά ο 
παραδοσιακός τρόπος οινοποίησης,  ο 
οποίος απέδωσε εκλεκτό κρασί. Στις 
μέρες μας, το κτήμα έχει «καταφύγει» σε 
σύγχρονες μεθόδους τεχνογνωσίας, με 
αποτέλεσμα την παραγωγή κρασιών...
υψηλού επιπέδου με καλή επίγευση και 
σύνθετα αρώματα. οίνοι όπως Atlantis 
ερυθρός, ο Atlantis λευκός, Atlantis ροζέ, 
Vinsanto, αηδάνι, ασύρτικο αργυρού και 
Μαυροτράγανο συνοδεύουν άψογα τις 
γευστικές σου επιλογές. οι δραστηριότητες 
του κτήματος αργυρού δεν σταματούν 
μόνο στο κρασί, αφού εδώ φτιάχνουν και 
σοκολάτες με γέμιση γλυκόπιοτου Vin-
santo!
Μέσα Γωνιά Επισκοπής, Σαντορίνη
Τηλ.: 22860 31489 
www.estate-argyros.com

Kτήμα Αργυρού
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αυτή τη φορά θα απαρνηθείς τα Φηρά και θα κάνεις 
shopping στον Πύργο, το μεσαιωνικό χωριό της 
Σαντορίνης που ολοένα και ανεβαίνει τα τελευταία 

χρόνια. Γνώρισε τον μεθυστικό κόσμο του κρασιού μέσα 
από την Cava Calypso. Μια πλήρως ενημερωμένη κάβα 
που ακόμα κι ο Διόνυσος θα ζήλευε άνοιξε εδώ τις πύλες 
της για ντόπιους και επισκέπτες. 

Shopping στη 
Σαντορίνη

οι βόλτες στα πλακόστρωτα συνοδεύονται από ψώνια μέχρι τελικής πτώσεως. 
Τοπικά προΪόντα, κρασιά, σουβενίρ, κοσμήματα αλλά και καλλυντικά διεκδικούν 
μια θέση στη βαλίτσα σου!

Εδώ θα βρεις τα καλύτερα κρασιά της Ελλάδας 
και συγκεκριμένα ετικέτες που προέρχονται από 
τα κτήματα Χατζημιχάλη, λαζαρίδη, Γεροβασιλείου 
και άλλα δυνατά ονόματα του εγχώριου αμπελώνα. 
Όσον αφορά στη σαντοριναίικη παραγωγή, η Cava 
Calypso προτείνει κρασιά της κάναβας Γαβαλά, του 
κτήματος Σιγάλα, της οινοποιίας Χατζηδάκη και του 
οινοτουριστικού κέντρου Santo Wines. ανάμεσα 

στην πληθώρα κρασιών που κατακλύζουν το χώρο, 
το έμπειρο μάτι σου θα ξεχωρίσει τις περιορισμένες 
σε αριθμό φιάλες που δίνουν οι σπάνιες ποικιλίες της 
θηραϊκής γης Μαυροτράγανο, Ξενόλο και κατσανό. 
ακουστά θα έχεις, βέβαια, το Βισάντο, το Νυχτέρι, 
το αηδάνι, το αθήρι, το ασύρτικο, ίσως και το γλυκό 
Μέντζο, από τα γνώριμα αμπελοτόπια της Σαντορίνης. 



Santorini

Σ’αυτά πρόσθεσε και παραδοσιακά προϊόντα, 
όπως φάβα, κάππαρη και λιαστή ντομάτα. 
Η Cava Calypso σού δίνει τη δυνατότητα να 
απολαμβάνεις όλα τα παραπάνω κάθε στιγμή 
όπου κι αν βρίσκεσαι, αφού αναλαμβάνει την 
αποστολή κρασιών σε πανελλαδικό επίπεδο 
και σε πολύ προσιτές τιμές! από τα  κρασιά 
περνάς στα καλλυντικά, τον σύμμαχο της 
γυναικείας ομορφιάς.
Η εταιρεία clair beaute που ξεκίνησε τη 
δραστηριότητά της πριν από ένα χρόνο στο 
μεσαιωνικό χωριό του Πύργου, προσφέρει 
στους επαγγελματίες της Σαντορίνης και των 
γύρω νησιών όλα όσα χρειάζονται για τον 
άρτιο εξοπλισμό τους: είδη κομμωτηρίου, 
εξαιρετικής ποιότητας κρέμες περιποίησης 
προσώπου και σώματος, προϊόντα spa 
και αναλώσιμα, πάντα με το κύρος των 
μεγαλύτερων ονομάτων του χώρου.  
αποκλειστικές συνεργασίες με εταιρείες, 
όπως η Orly, η Salon system, η BES HEL-
LAS και η W.S. PARK, δίνουν την εγγύηση της 
άριστης ποιότητας! 
οι προσιτές τιμές των παρεχόμενων ειδών, 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διατίθενται 
και σε λιανική πώληση, είναι ένας επιπλέον 
λόγος για να επιλέξεις το clair beaute.
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hotels with 
a view...

Boutique hotel ή παραδοσιακό υπόσκαφο; Pool suite ή deluxe room; 
Η Σαντορίνη θα σε εκπλήξει με τις επιλογές διαμονής που σου προσφέρει.

Kallisto
Volcano 
View hotel

Alexander 
Villas
Όταν η συναρπαστική θέα στο Ηφαίστειο 

ανταμώνει με την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, 
τότε μιλάμε για το Alexander Villas στο 

Ημεροβίγλι που προβάλλει ως λευκός καμβάς 
στο φρύδι της καλντέρας, έτοιμος να δεχτεί όλα τα 
χρώματα του εντυπωσιακού σαντορινιού τοπίου. 
Με προνομιακή θέση που επιτρέπει να ατενίζεις όλα 
τα σημεία του ορίζοντα, αλλά και τα απομεινάρια 
της μυθικής έκρηξης, τάσσεται στην υπηρεσία της 
θέας. Στο εσωτερικό, δίκλινα δωμάτια και σουίτες με 
καμάρες και θόλους συμφιλιώνουν την παράδοση με 
τις σύγχρονες ανέσεις (A/C, δορυφορική τηλεόραση, 
απευθείας τηλεφωνική γραμμή, χρηματοκιβώτιο, 
ψυγείο, σεσουάρ μαλλιών) και τη luxurious διαμονή. 
ρομαντικές διακοσμητικές λεπτομέρειες στις 
κρεβατοκάμαρες και νησιώτικοι τόνοι στα σαλόνια 
των σουιτών, αποκαλύπτουν τους ισχυρούς δεσμούς 
του χθες και του σήμερα. οι ιδιωτικές βεράντες 
του Alexander Villas δεν σου αφήνουν περιθώριο 
ν’απαρνηθείς τις εικόνες του Ηφαιστείου, ενώ η 
ειδυλλιακή πισίνα που μοιάζει με φυσική συνέχεια 
της θάλασσας σε προσκαλεί για μια βουτιά... στην 
καλντέρα. 

Ημεροβίγλι, Σαντορίνη,
τηλ.: 22860 24848-9
www.alexander-villas.com

Προικισμένο με την απόλυτη θέα στο φημισμένο 
ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, καθώς είναι 
χτισμένο στο υψηλότερο σημείο στο μαγευτικό 

Ημεροβίγλι, το καλλιστώ σού χαρίζει ανυπέρβλητες 
εικόνες της καλντέρας. Το αναπαλαιωμένο αρχοντικό 
που έχει ήδη κλείσει δύο αιώνες ζωής, μετατράπηκε 
σε πεντάστερο ξενοδοχείο πολυτελείας, με σκοπό 
να προσθέσει το δικό του λιθαράκι στον τομέα της 
φιλοξενίας. Με εύρος παροχών, αψεγάδιαστο service 
και υψηλό το αίσθημα της φιλοξενίας, εγγυάται υπέρ 
το δέον ποιοτική διαμονή. οι τέσσερις σουίτες του, 
καθεμία μοναδική με προσωπικό ύφος, τάσσονται 
υπέρ του εντυπωσιασμού. οι αυθεντικές αντίκες που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διακόσμησης 
προκαλούν την αισθητική σου, ενώ η δεύτερη είσοδος 
που οδηγεί με εσωτερική σκάλα στην πισίνα του 
ξενοδοχείου σε εκπλήσσει ευχάριστα! Σε καθαρά 
νησιώτικο μοτίβο κινούνται οι τρεις μεζονέτες του 
ξενοδοχείου, όπως δηλώνει ξεκάθαρα η επίπλωση, 
με την υπερυψωμένη κρεβατοκάμαρα να κερδίζει 
στα σημεία. Εναλλακτικά, έχεις στη διάθεσή σου και 
ένα διαμέρισμα διαμορφωμένο κατά το παραδοσιακό 
αρχιτεκτονικό πρότυπο της Σαντορίνης. Με άξονα 

αναφοράς την ικανοποίησή σου, το καλλιστώ 
προσφέρει κατόπιν συνεννόησης VIP υπηρεσίες, όπως 
μασάζ, ενοικίαση σκάφους, ξενάγηση με ελικόπτερο 
και private ξενάγηση, κακομαθαίνοντάς σε...

Ημεροβίγλι, Σαντορίνη
τηλ.: 22860 28300, 22306
www.hotelkallisto.com

Φαντάσου ένα ονειρεμένο μέρος να απλώνεται 
επιβλητικό πάνω από τους κρημνώδεις 
βράχους... Υπάρχει στην πραγματικότητα. 

Πρόκειται για το Volcano View, το μεγαλύτερο 
ξενοδοχείο της Σαντορίνης που κρέμεται από την 
άκρη της καλντέρας, με 95 δωμάτια και 5 VIP βίλες 
με ιδιωτικές πισίνες. καθένας από τους ξεχωριστούς 
αυτούς κόσμους χαλάρωσης στην αγία Ειρήνη/
Μεσσαριά, 2 χλμ. οδικώς από τα Φηρά, αποθεώνει 
την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και απλώνεται σε 
διαφορετικά επίπεδα στην πρόσοψη του ηφαιστειακού 
βράχου, χαρίζοντας τη θέα που υπόσχεται το όνομα 
Volcano View. Πλήθος υπηρεσιών συμπληρώνουν 
κομμάτι-κομμάτι το παζλ της αξέχαστης, πολλών 
αστέρων διαμονής που θα ζήσεις εδώ, ενώ τρεις 
πισίνες σε παρασύρουν σε μια άνευ προηγουμένου 
δροσερή απόλαυση! αν επιλέξεις τη μεγαλύτερη 
από αυτές, με το jacuzzi, θα πιείς κι ένα φρουτένιο 
cocktail από το pool bar που αγναντεύει το λιμάνι του 
αθηνιού. Όσο για τα πιο exclusive καταλύματα του 
νησιού, με τις private πισίνες και τις ιδιωτικές αυλές, 
προσφέρουν ιδιωτικότητα και την αίσθηση διακοπών 
στον παράδεισο!

Φηρά, Σαντορίνη, τηλ.: 22860 24780/3
www.volcano-view.com
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Εύχομαι αυτό 
το καλοκαίρι να 
μην φεύγω από 

τη θάλασσα πριν 
βραδιάσει και να μην 

γυρνάω στο σπίτι 
πριν ξημερώσει.

Υπόσχομαι ότι δεν 
θα ξαναβγάλω άλλον 

αστερία από τη 
θάλασσα.

I WISH
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