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Ένα δίγλωσσο περιοδικό (Ελληνικά και Αγγλικά)

Είτε ταξιδεύει για δουλειές, είτε χαλαρώνει, το

Σε μια αγορά που σφύζει από πομπώδη κλισέ

με κοφτερό περιεχόμενο και απαράμιλλη

κοινό του αποτελείται από executives με επιρροή

αλλά υπολείπεται ουσίας, το Divanity πλαισιώνει

αισθητική, το οποίο δημιουργείται από μια ομάδα

που ορίζουν τις τάσεις και απαιτούν υψηλής

την μεγάλη εικόνα - και το κάνει ιδιαιτέρως καλά

καταξιωμένων editors, δημοσιογράφων, stylists,

ποιότητας δημοσιογραφία, φρέσκο design και

όσον αφορά την πόλη της Αθήνας.

φωτογράφων και illustrators.

πρωτοποριακές ιδέες.

/ CHECK IN

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

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

DIVANI CORFU PALACE

Ι ΤΑ L I A N F I N E S S E

MAKE THE MOST OF YOUR STAY ON THE ΙONIAN ISLAND

OVERVIEW
Are you one of those who wish to be near all local
activities and famous historical centre of the city
of Corfu, but crave the beauty and seclusion of
the surrounding rich hills? This is exactly what the
luxury Divani Corfu Palace in Kanoni area has to
offer with 162 deluxe guest rooms stylishly decorated with warm earth colours and equipped with
the latest amenities. All these, just 3 km from Corfu's centre and 1.5 km from the magnifiscent Mon
Repos. The splendid landscape, comprehensive facilities and attentive staff are the hotel's guarantees
for an excellent event or conference as well as for
a memorable stay. You can take advantage of the
spectacular expansive pool with separate jacuzzi
and the bright new Fitness Center, roam the lush
garden or take part in one of the many local activities that the staff can assist in arranging for you,
such as the beautiful Corfu Golf Club. | Είστε ανάμεσα σε όσους επιθυμούν να βρίσκονται κοντά
στις δραστηριότητες της πόλης της Κέρκυρας,
καθώς και στο φημισμένο ιστορικό κέντρο της,
ενώ ταυτόχρονα θέλουν να απολαμβάνουν την
ομορφιά και την απομόνωση των γύρω λόφων;
Αυτά ακριβώς προσφέρει το πολυτελές Divani
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Corfu Palace στην καταπράσινη πλαγιά στο Κανόνι. Μόνο 3 χλμ. από το κέντρο της πόλης και
1,5 χλμ. από το μαγευτικό Mon Repos, ανοίγει τις πόρτες του στα 162 πολυτελή δωμάτια,
τα οποία προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις, διακοσμημένα με ζεστά γήινα χρώματα. Το
υπέροχο φυσικό τοπίο, οι άρτιες εγκαταστάσεις
και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελούν αξιόπιστες εγγυήσεις για αξέχαστη διαμονή. Χαλαρώστε στην εντυπωσιακά μεγάλη πισίνα με το ξεχωριστό τζακούζι και στο καινούργιο
γυμναστήριο, περιπλανηθείτε στους πλούσιους
κήπους και λάβετε μέρος σε μια από τις πολλές
τοπικές δραστηριότητες, οργανώνοντάς τις με
τη βοήθεια του προσωπικού, όπως μια επίσκεψη στο Corfu Golf Club.
|
The 162 deluxe rooms are in complete harmony with the natural
setting and the island's aesthetics. | Τα 162 πολυτελή δωμάτια
εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο και την αισθητική του νησιού.
Dress with red flowers | Φόρεμα με κόκκινα λουλούδια RED
VALENTINO. Flat mules with strass Flat mules με στρας PRETTY
BALLERINAS (attica the Department Store).

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

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

THE SONG OF LIFE

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

| by Vivi Vourtsa |

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

The high-end restaurant of the Divani
Caravel, is inspired by Federico Fellini’s
iconic film “8 1/2” bringing surrealism
to the decor and an atmosphere of
enchantment. With attention to detail,
the menu features offerings that create
an exciting gastronomic journey, with
classic flavours approached through
modern creations. | Το υψηλής
αισθητικής εστιατόριο στο Divani
Caravel εμπνέεται από την ταινία «8 ½»
του Φεντερίκο Φελίνι, προσδίδοντας
σουρεαλισμό στη διακόσμηση και
κάτι «μαγικό» στην ατμόσφαιρα.
Προσεγμένα μέχρι την τελευταία
λεπτομέρεια, τα πιάτα αποτελούν ένα
συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι σε
κλασικές γεύσεις μέσα από σύγχρονες
δημιουργίες.

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

TH E FOODI E 15 | BA R FLY

|
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I do not
“
know about
celebrity,
so I am not
aware of
its myths

„

Tassis Christoyannopoulos

THE DIVANI COLLECTION MAGAZINE

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

/ MOST WANTED

Gancini Pattern

Athens Metro

ankle-strap sandal

Plan dinner

Σανδάλι με

plate / Πιάτο

λουράκι Salvatore

Attiki Keramiki,

Ferragamo,

FORGETMENOT

KALOGIROU

AROUND
THE CITY
WITH...
Giorgos Papageorgiou
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Amo Ferragamo, Salvatore
Ferragamo, Nomade,

SHINY SEASON

Chloe, La Nuit Tresor,
Lancome fragrances
Αρώματα HONDOS CENTER

AS WE SAY ELABORATE JEWELS, INSPIRED DESIGNS AND OBJECTS THAT
MAKE EVERY SEASON REALLY SPECIAL! | ΠΕΡΙΤΕΧΝΑ ΚΟΣΜΉΜΑΤΑ,
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΨΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΉ ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ!

/ THE FOODIE 15

W HO IS OU R GU I DE?

Actor, musician and director, he was photographed in the Courtyard of the
Athens Festival venue at 260 Peiraios Street. This is where he is directing the
performance of “Giannoula Koulourou” (18-22/6, greekfestival.gr). “I have
connected this space with projects that have some meaning for me”, he says.
Even though he was born and raised in Thessaloniki, he considers Athens his
home. “I feel for it, especially the centre. I love it that the city is transforming
into a multicultural centre, while preserving its particular character”, he says.
Following the huge theatrical success of Aristos, the artist takes on yet another
“long-suffering” personage of Greek history - Giannoula. The performance
he is working on began out of curiosity. “This story was a revelation. I wanted
to communicate with this young girl in my own way, but also with what
shaming really means – especially in the era the play is set, a time of turmoil
such as the time of the National Schism”, he notes. | Ηθοποιός, μουσικός και
σκηνοθέτης, ο Γιώργος Παπαγεωργίου φωτογραφήθηκε στον προαύλιο
χώρο της Πειραιώς του Φεστιβάλ Αθηνών. Εκεί σκηνοθετεί την παράσταση
«Γιαννούλα, η Κουλουρού» (18-22/6, greekfestival.gr). «Έχω συνδέσει
αυτόν το χώρο με δουλειές, οι οποίες έχουν κάποιο νόημα για μένα» λέει.
Παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σπίτι του θεωρεί την
Αθήνα. «Την πονάω, ιδιαίτερα το κέντρο της. Μου αρέσει που η πόλη
μεταμορφώνεται σε ένα πολυπολιτισμικό κέντρο, διατηρώντας ωστόσο
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της». Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης
«Αρίστος», ο καλλιτέχνης καταπιάνεται με ακόμα ένα «ταλαιπωρημένο»
πρόσωπο της ελληνικής ιστορίας. Η παράσταση που ετοιμάζει ξεκίνησε
από περιέργεια. «Η ιστορία αυτή ήταν μια αποκάλυψη. Θέλησα με τον
τρόπο μου να επικοινωνήσω με αυτήν την κοπέλα και με το τι σημαίνει η
διαπόμπευση, ειδικά στην εποχή που τοποθετείται το έργο, μια εποχή που
βράζει, όπως ήταν εκείνη του Εθνικού Διχασμού» τονίζει.

ICONS | MOST WA NTED | TH E BOOK TH I EF

Leo gold earrings
Χρυσά σκουλαρίκια
Anastasia Kessaris,
KESSARIS

14
Pefko backpack / Τσάντα
πλάτης ANAMNESIA

ELEGANT CHOICES MAKE SOPHISTICATED PRESENTS. MEET
THIS SEASON'S NOMINEES! | ΟΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΔΩΡΑ ΜΕ ΑΠΟΨΗ. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤA ΥΠΟΨΗΦΙA!

| by Vivi Vourtsa |
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rose gold and
white sapphires
Χειροποίητο βραχιόλι

TWISTED
TASTES

In the last 12 years I live in Pangrati. Ardittou

στο Παγκράτι. Τόσο ο Λόφος Αρδηττού όσο και
το Καλλιμάρμαρο Στάδιο είναι αγαπημένα σημεία
για μια βόλτα.

AC RO P O L I S
M USEU M CA F E
15 Dionysiou Areopagitou Str.,
theacropolismuseum.gr
It is my favorite museum in Athens with a great
cafe and restaurant. | Είναι το αγαπημένο μου
μουσείο στην Αθήνα το οποίο έχει κι ένα όμορφο

ΜAVRO PROVATO

καφέ και εστιατόριο.

31 Arianou Str.,
+30 210 7223466

tea txtract | Αφρώδης κρέμα καθαρισμού & υγρό ζελέ
καθαρισμού με εκχύλισμα βιολογικού τσαγιού KORRES

GRANNYS HOUSE

M ISI F U

PHI BETA KAPPA
|

1 Davaki Str., +30 210 6717600

6 Aminta Str., +30 210 7213720

6 Voutadon & Iera Odos Str, +30 211 7707570

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

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

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

|

5-7 Servion Str., +30 210 5226523

focuses on modern Greek cuisine

Cleansing foaming cream & fluid gel cleanser with organic

Γεωμετρικό κολιέ από ορείχαλκο με επιχρύσωση
Meet the Cat, 18FRYNIHOU

54

|

|

Vas. Konstantinou Ave.

places for a walk. | Tα τελευταία 12 χρόνια ζω

A simple space with great food that

Geometric necklace made of brass with gold plating

INDULGE IN THEIR STRONG CHARACTER AND IMPRESSIVE MENUS

62

KALLIMARMARON
Hill and Kallimarmaron are among my favorite

από ασήμι, ροζ χρυσό
και λευκά ζαφείρια
VP JEWELLERY

Α vintage shop where you can find second

and very good prices. | Ο χώρος

98

είναι απλός, όπως επίσης και το

hand furniture and decorative items that

φαγητό, που εστιάζει στη μοντέρνα

travel you back to the past. | Ένα ιδιαίτερο

ελληνική κουζίνα συνδυάζοντας και

παλαιοπωλείο, όπου μπορείτε να βρείτε έπιπλα

καλές τιμές.

και διακοσμητικά από δεύτερο χέρι.

|

PR I V I LEGE

13

|

12

SEVEN FOOD SINS
|
1 Filomousou Etairias Sq., +30 210 7011108

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

/ THE BOOK THIEF
HIS MANIFESTO
''Pop art looks out into
the world. It doesn’t
look like a painting of
something, it looks like
the thing itself.'' | «Η pop
art ξεφεύγει από αυτόν
τον κόσμο. Δεν μοιάζει
με έναν πίνακα που έχει
ένα θέμα, είναι το ίδιο
το θέμα».
Roy Lichtenstein

11

|
One of the chef's creations | Μια από τις δημιουργίες του σεφ
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Μια δίγλωσση (ελληνική & αγγλική) πολυτελής lifestyle
έκδοση που αντανακλά το κύρος των Divani Collection.

58

|

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

© PHOTOGRAPHER UNKNOWN, THE ROY LICHTENSTEIN FOUNDATION

BRIGHT
ATTITUDE

Sword handmade
bracelet with silver,

© ESTATE OF ROY LICHTENSTEIN, © BOARD OF TRUSTEES, NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON DC
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J UJ U BA R &
R E S TAU R A N T

|

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

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

PHOTO BY DIMITRIS SAKALAKIS

Speaking of Wozzeck, what are
the challenges of this role?
It is a work that is very
tough and very tender at
the same time. This is a role
that unravels and reveals the
difficulty of divergent thinking.
Wozzeck moves from divine
forgiveness to unpitying human
punishment without being able
to process the absurd violence
of power, and of others. The
challenge lies in being able to
open yourself up and withdraw
to such an extent so that the
vocal and theatrical demands of
the role do not wear you out, as
they can be very extreme.
Do a good voice and strong
acting skills suffice to become
an acclaimed baritone?
Of course not! There are many
acclaimed singers without a
good voices but with strong
acting talents, as well as
exceptional voices with weaker
acting abilities. What make

MR CHRISTOYANNOPOULOS USES IN HIS INTERNATIONAL COLLABORATIONS THE NAME TASSIS CHRISTOYANNIS

GREEK NATIONAL OPERA'S BARITONE TASSIS CHRISTOYANNOPOULOS, DE PROFUNDIS.
O ΒΑΡΎΤΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΎΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ DE PROFUNDIS.
| by Ira Sinigalia |

Museums and galleries compete
to exhibit his work, and in the
market, he is one of the most
coveted names in contemporary
art. Celebrated for imbuing
ordinary objects from hot dogs
to trash cans with monumental
power, Lichtenstein defied
traditional “good taste” and
became part of the new avantgarde that redefined American
art in the 1960s. In this new
Assouline Ultimate Collection
volume, one hundred of
Lichtenstein’s most memorable
works, as chosen by art historian
Avis Berman, are lavishly

reproduced, from the iconic
Whaam! and Drowning Girl
and later reinterpretations of
paintings by Picasso, Matisse,
and Van Gogh to public
commissions like Times Square
Mural, which is installed in
New York City’s Times Square
subway station. Including
stunning gatefolds that reveal
the breadth of Lichtenstein’s art
in all its color and beauty, this
book is a dream collection for
pop art lovers all over the world.
Μουσεία και γκαλερί
συναγωνίζονται για να
φιλοξενήσουν τα έργα του,

ενώ στην αγορά είναι ένα
από τα πιο περιζήτητα
ονόματα στη σύγχρονη τέχνη.
Έχοντας αποκτήσει φήμη με
το να «εμφυσά» απίστευτη
δύναμη σε καθημερινά
αντικείμενα, όπως ένα χοτ
ντογκ ή έναν κάδο σκουπιδιών,
ο Lichtenstein αψήφησε
την παραδοσιακή «καλή
αισθητική» κι έγινε μέρος ενός
νέου avant-garde ρεύματος,
το οποίο επαναπροσδιόρισε
την αμερικανική τέχνη του
’60. Αυτή η νέα συλλεκτική
έκδοση αποτελείται από
εκατό αξιοσημείωτα έργα

του, επιλεγμένα από την
ιστορικό τέχνης, Avis Berman.
Για παράδειγμα, αυτά που
αναπαράχθηκαν στα θρυλικά
κόμικ Whaam! και Drowning
Girl, καθώς και αναδιασκευές
έργων των Πικάσο, Ματίς
και Βαν Γκογκ, αλλά και
δημόσιες αναθέσεις, όπως η
τοιχογραφία του στο μετρό
της Times Square στη Νέα
Υόρκη. Το βιβλίο, όπου
περιλαμβάνονται «ένθετα»
έργα που αποκαλύπτουν όλο
το εύρος της τέχνης του, είναι
μια ονειρική συλλογή για τους
λάτρεις της ποπ αρτ.
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ΤHESE 15 SPOTS PROVE THAT YOU CAN'T
GET ENOUGH OF ATHENS. | ΑΥΤΕΣ ΟΙ 15
ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ
ΔΕΝ ΧΟΡΤΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

| by Vivi Vourtsa, Lola Skaltsa |

p.

TH E FOODI E 15 | BA R FLY

DIVANI CARAVEL HOTEL
DIVANI APOLLON PALACE & SPA
APOLLON SUITES

/ ART

A N N E T ER ESA DE
K EERSM A EK ER
2/7, Odeon of Herodes Atticus,
greekfestival.gr

DIVANI PALACE ACROPOLIS

The great choreographer Anne Teresa
De Keersmaeker, with the Rosas
company, presents the performance
Mitten Wir Im Leben Sind / Bach 6
Cello Suiten (We’re in the midst of
life), based on Bach’s six cello suites,
at the Herodes Atticus Theatre. A
unique performance, characterised
by the critics as a “unique marriage
between Bach and the Rosas”. | Η
σπουδαία χορογράφος Αν Τερέζα
Ντε Κεερσμάκερ παρουσιάζει με
την ομάδα Rosas την παράσταση Εν
τω Mέσω της Zωής, Bρισκόμαστε
/ 6 Σουίτες για Tσέλο του Μπαχ
(Mitten Wir Im Leben / Bach 6 Cello
Suiten), βασισμένη στις 6 Σουίτες για
Τσέλο του Μπαχ στο Ηρώδειο. Μια
ξεχωριστή παράσταση που οι κριτικοί
χαρακτήρισαν «ιδανικό πάντρεμα
ανάμεσα στον Μπαχ και τους Rosas».

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

202

What does the city have in store for you behind its wonderous scenery? You can
encounter historical civilizations through their art works, the new creations of established
and up-and-coming artists through their works, and very important collaborations
of eminent cultural institutions. Follow the pioneers of modernism and let your
mind wander through the achievements of the digital age and contemporary dance;
release your emotions from the shackles of the unfulfilled. | Τι σας επιφυλάσσει η
πόλη πίσω από τη θαυμαστή κουίντα της; Θα γνωρίσετε ιστορικούς πολιτισμούς
μέσα από τα έργα τέχνης τους, τις πρόσφατες δημιουργίες καταξιωμένων αλλά
και νέων καλλιτεχνών μέσα από τα έργα τους και πολύ σημαντικές συνεργασίες
μεταξύ σπουδαίων πολιτιστικών θεσμών. Θα ακολουθήσετε τους καινοτόμους του
μοντερνισμού, θα αφήσετε το μυαλό σας να ταξιδέψει στα επιτεύγματα της ψηφιακής
εποχής και του σύγχρονου χορού και θα ελευθερώσετε τα συναισθήματά σας απέναντι
στο ανεκπλήρωτο.

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

42

BOTH PAGES: ANNE VAN AERSCHOT

| by Vivi Vourtsa, Lola Skaltsa |

DIVANI PALACE LARISSA
DIVANI METEORA HOTEL

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

|

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

| by Ira Sinigalia |

Print edition

120 σελίδες

ATHENS | 20, Voukourestiou str. | Tel +30 210 3636900
MARCOBICEGO.COM

WELLNESS / INTERVIEWS / ATHENS INSIDERS GUIDE /
ART & CULTURE / STYLE & SHOPPING / EVENTS AGENDA /
TASTE FRONT / TRENDSETTERS / TRAVELLING AROUND

WELLNESS | CHECK IN | WHEN IN
JAN/JUN 2019 | 75

iOS +

Android

Digital editions

¶ ΓΙΑ PC & MAC
· ΓΙΑ TABLET, IPAD & ANDROID
¸ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΤΟ, IPHONE &
ANDROID SMARTPHONE

Η ΔΙΑΝΟΜΗ

Το Divanity, τοποθετείται σε όλα τα δωμάτια, τα εστιατόρια,
τα bar, τα spa, καθώς επίσης και στους συνεδριακούς χώρους των ξενοδοχείων της εταιρείας.
11

THE DIVANI COLLECTION MAGAZINE
SPECIFICATIONS
/ BEST OF THE CITY

/ WHEN IN

WA R
A N D P E AC E
|

THE INNOVATIVE
#DIVINE YOU
PROGRAMS ARE

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

ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
#DIVINE YOU ΕΙΝΑΙ
Η ΝΕΑ ΑΠΟΛΥΤΗ

This is the perfect time to see the city lightened
up. It feels like it comes alive in a mysterious
way. The night has its own stories to tell and
you are in the best position to watch the
turnng point in all its glory. You can scan the
skyline from the Sacred Hill and Syntagma
Square to the Saronic Gulf. The city calls you
to enjoy the night with it. Accept the invitation
and become one of its nightcrawlers. | Αυτή
είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να δείτε
την πόλη να φωτίζεται. Είναι η αίσθηση
ότι ξαναζωντανεύει με ένα μυστηριώδη
τρόπο. Η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες
να πει και εσείς είστε στο καλύτερο σημείο
για να δείτε αυτή την αλλαγή σε όλο της το
μεγαλείο. Μπορείτε να "σαρώσετε" με το
βλέμμα σας τον ορίζοντα που "ξεδιπλώνεται"
μπροστά σας από τον Ιερό Βραχό και την
πλατεία Συντάγματος μέχρι τον κόλπο
του Σαρωνικού. Η πόλη σας καλεί να
απολαύσετε την νύχτα μαζί της. Αποδεχτείτε
την πρόσκληση και γίνετε ένας από τους
"νυχτερινούς" της επισκέπτες.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ.
ΜΟΝΟ ΣΤΟ SPA ΤΟΥ
DIVANI APOLLON
PALACE & THALASSO.

| by Ira Sinigalia |

VISIT
NOW *

BASIL & ELISE GOULANDRIS FOUNDATION/CHRISTOFOROS DOULGERIS

Gazing at
the timeof dusk

REVITALISATION.
ONLY AT THE SPA OF
DIVANI APOLLON
PALACE & THALASSO!

* TAKE A GOOD LOOK AT EXHIBITIONS AND PLACES THAT
MAKE ATHENS A CONTEMPORARY CULTURAL CENTER.
ΔΏΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΉΜΕΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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T H E G OU LA N DR IS
M USEU M OF
M O D E R N A RT

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

|

|

13 Eratosthenous Str., +30 210 7252895

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

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

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

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

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

|
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/ FACES

ALLURE
ZONE

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

1

2

KARMELA ANASTASIOU, THE OWNER OF KARMA PR &
COMMUNICATION AND PR MANAGER OF CHANEL & ERES,
ON A BEAUTY AND ELEGANCE CHAT.
Η ΚΑΡΜΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΗΣ KARMA PR &
COMMUNICATION ΚΑΙ PR MANAGER ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ CHANEL
& ERES, ΣΕ ΕΝΑ SCANNING ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ.
4

| by Ira Sinigalia

5

©STAVROS HABAKIS

AΤΗΕΝS BY NIGHT

WHEN THE NIGHT SPREADS OVER THE CITY, THE SKYLINE BECOMES A COLOURFUL PUZZLE.

W ELLN ESS | CH ECK I N | W H EN I N
JAN/JUN 2020 | 73

78

|

3

“The sort
black dress,
a tweed
jacket and
my jeans
are always
on my
wardrobe”

Karmela Anastasiou

|
Τhe transition from “darkness” to “light” on stage | Μετάβαση από το «σκοτάδι» στο «φως» επί σκηνής

JAN/JUN 2020 | 41

JAN/JUN 2019 | 79

6

52

|

PHOTO BY NIKOS ALEXOPOULOS_PHOTOGRAFY

73

rooms | Δεξιόστροφα από αριστερά: Το
εξωτερικό και δύο αίθουσες

Piraeus Municipal Theatre, dithepi.gr

THE NEW ULTIMATE
PROPOSAL FOR
WELLNESS AND

p.

Clockwise from left: The exterior and two

Until 26/05

8

7

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

Ανθρώπους να υιοθετούν
οποιοδήποτε στυλ, χωρίς να
ξέρουν ποιοι είναι και αν η
συγκεκριμένη εικόνα τους
είναι αυτή που θέλουν στην
πραγματικότητα να τους
αντιπροσωπεύει.
Σκέφτεστε αρκετή ώρα πώς θα
ντυθείτε την επόμενη μέρα;
Είμαι τόσο οργανωτική, που
σκέφτομαι πάντα απoβραδίς
πώς θα ντυθώ την επόμενη
μέρα. Εξαίρεση αποτελούν τα
Σαββατοκύριακα, όπου αρνούμαι
να έχω πρόγραμμα και οργάνωση!
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ
Εκδόσεις: 2 ετησίως
Πρώτη έκδοση: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
THE DIVANI COLLECTION MAGAZINE

Τιράζ/έκδοση: 10.000 τεύχη
Αριθμός σελίδων ανά τεύχος: 120 minimum
280
290

280
290

Διαστάσεις: 21χ28 cm
Χαρτί εξωφύλλου: Velvet 250 gr
Χαρτί εσωτερικό: Novapress 115 gr
210
220

420
430

ΜΟΝΗ

ΣΑΛΟΝΙ

Βιβλιοδεσία: Κολλητό με ράχη
Επεξεργασία εξωφύλλου: Απλό βερνίκι

THE DIVANI COLLECTION MAGAZINE

IDENTITY MEDIA Α.Ε.
50 PSARON STR. 153 43 AGIA PARASKEVI, ATHENS
TEL.: +30 210 610 6187-8 // FAX: +30 210 610 6189
E-MAIL: INFO@IDENTITYMEDIA.GR
WWW.IDENTITYMEDIA.GR
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