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ADVERTISING

Βοηθήστε τον Χρήστο να πετύχει τους 
θεραπευτικούς του στόχους με το Seretide 500 

Αυτή ήταν η δεύτερη λοίμωξη 
αναπνευστικού για μένα, μέσα  
σε δύο χρόνια – Φοβάμαι  
για την επόμενη, ακόμα και 
για μια νέα εισαγωγή  
στο νοσοκομείο

Η φωτογραφία δεν αναφέρεται  
σε πραγματικό περιστατικό

Με το Seretide 500, ο Χρήστος θα 
παρουσιάσει μείωση κατά 35% στις 
μέτριες έως σοβαρές παροξύνσεις, 
συγκριτικά με τη σαλμετερόλη,  
για τα επόμενα 2 έτη.2

Ασθενείς με ΧΑΠ και ιστορικό 
παροξύνσεων, έχουν αυξημένο 
κίνδυνο νοσηλείας και υψηλότερα  
ποσοστά θνησιμότητας.1
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Πλήρη στοιχεία ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αντενδείξεων, ειδικών προειδοποιήσεων και προφυλάξεων κατά τη χρήση, στοιχείων αλληλεπιδράσεων, καθώς και στοιχείων ασφάλειας ειδικών ομάδων 
(εγκυμοσύνη, θηλασμός) περιλαμβάνονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (βλ πίσω σελίδα). Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Εναλλακτικά, οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες μπορούν να αναφερθούν στo τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της εταιρείας στο τηλ. 210 6882100.

Έλεγχος Νόσου
Έλεγχος Υποκλινικής Φλεγμονής

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΕΞΑΡΣΗ

ΤΟ ΕΚΖΕΜΑ ΠΑΝΤΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ



BOOKSBWWW.KEYBOOKS.GR

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ!  

Ο μάστερ της επικοινωνίας στην Αμερική! Ο πολιτισμικός προβοκάτορας! 
Ο άνθρωπος που πυροδότησε τη Δημιουργική Επανάσταση στη 
Διαφήμιση! Ο αυθεντικός Mad Man! Ο δημιουργός των εξωφύλλων που 
έγιναν μέρος της συλλογής του ΜοMA! Ο γιoς του Έλληνα ανθοπώλη 
που κατέκτησε τη Νέα Υόρκη! Ο Γιώργος Λόης είναι γνωστός σε όλο 
τον κόσμο. Στην Ελλάδα, ο 82χρονος Ελληνοαμερικανός ήταν ένα 
καλά κρυμμένο μυστικό μόνο για μυημένους. Όχι πια! Ο Γιώργος Λόης 
επιστρέφει στην πατρίδα του εμπλουτίζοντας αυτή τη διεθνή έκδοση με 
συμβουλές που απευθύνονται  αποκλειστικά στους Έλληνες. 

Στο Έξω Από Τα Δόντια ο σοφός αυτός άνθρωπος μοιράζεται όσα έμαθε 
στα 60 χρόνια της καριέρας του. Το βιβλίο αυτό είναι ένας απαραίτητος 
οδηγός για όσους θέλουν να απογειώσουν τη δημιουργικότητά τους, και 
προσφέρει αυτό ακριβώς που υπόσχεται το εξώφυλλό του: συμβουλές, 
μυστικά και μεθόδους, δοσμένα με τολμηρή γραφή και χωρίς ντροπές. 

Ο Γιώργος Λόης αποκαλύπτει τι τον κρατάει δημιουργικό στα 82 του, γιατί 
το να κοιμάσαι τρεις ώρες την ημέρα είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, 
πως έκανε τον Τόμι Χίλφιγκερ πλούσιο και διάσημο σε ένα βράδυ, γιατί 
αρνήθηκε να ανταλλάξει ένα εξώφυλλό του με έναν πίνακα του Γουόρχολ, 
πώς άλλαξε την ιστορία του MTV και απίστευτες ανέκδοτες ιστορίες με τον 
Μοχάμεν  Άλι, τον Μπομπ Ντίλαν και άλλους φίλους και συνεργάτες του.    

Κάθε σελίδα μπορεί να σου ανοίξει το μυαλό και να αλλάξει τον τρόπο που 
βλέπεις τον κόσμο. Βυθίσου στη σοφία του Λόη και επέστρεφε σ’ αυτήν 
ξανά και ξανά, καθώς οδεύεις προς την επιτυχία.

Το  Έξω από τα Δόντια περιέχει ανεξέλεγκτες, σταράτες 
συμβουλές και μαθήματα ζωής από τον γκουρού της 
διαφήμισης Γιώργο Λόη. O αυθεντικός Mad Man και 
αναγνωρισμένος πολιτισμικός προβοκάτορας έχει αλλάξει 
δομικά το μάρκετινγκ και την κουλτούρα του κόσμου στον 
οποίον ζούμε με την εμπνευσμένη δημιουργική σκέψη του.

«Γιώργος Λόης. Ο ένας και μοναδικός. Το παιδί θαύμα, 
ο επαναστάτης, ο ιδιοφυής, ο ιδρυτής διαφημιστικών εταιρειών, 
ο δημιουργός των θρύλων. Ο γιος του Έλληνα ανθοπώλη 
συνεχίζει να ζει και να δουλεύει με την ενέργεια και 
τον ενθουσιασμό ενός νέου Ζορμπά. Ο Γιώργος Λόης είναι 
ο γνήσιος σούπερ ήρωας της διαφήμισης».

WALL STREET JOURNAL

«Κάθε βιομηχανία έχει τους αστέρες της, και στον κόσμο της
διαφήμισης ο Γιώργος Λόης είναι η Σουπερνόβα, ο αυθεντικός 
Κύριος Μεγάλη Ιδέα. Από τη δεκαετία του ’50 και μετά είχε 
τιτάνια επιρροή στην παγκόσμια κουλτούρα».

BUSINESSWEEK

«Ο εμβληματικός άντρας της διαφήμισης εισήγαγε μια 
νοοτροπία σκληρής δουλειάς στη Μάντισον Άβενιου με στυλ  
που δεν σηκώνει παπαριές. Ο Λόης, πάντως, δικαιολόγησε 
τη φήμη του με το εξαιρετικό του γούστο στον αβανγκάρντ 
σχεδιασμό και στην ανώτερη αποστολή του: Να αναβαθμίσει  
τις διαφημίσεις σε Τέχνη».

GQ MAGAZINE 

«O θρασύς Γιώργος Λόης ήταν ο προβοκάτορας που 
πυροδότησε τη Δημιουργική Επανάσταση στη Διαφήμιση 
τη δεκαετία  του ’60. Η εκπληκτική κληρονομιά του συνεχίζει 
να ορίζει τα πρότυπα έως και σήμερα».

THE NEW YORK TIMES

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΗΣ, 2013
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΤΩΝ

Ο Γιώργος Λόης είναι ένας θρύλος της επικοινωνίας και  
ο δημιουργός της Μεγάλης Ιδέας στη διαφήμιση. Κατά τη 
διάρκεια  της καριέρας του δημιούργησε μια σειρά από  
επαναστατικές διαφημιστικές καμπάνιες που συνδύαζαν 
σχεδιασμό υψηλού επιπέδου με εντυπωσιακές πωλήσεις  
για τους πελάτες του. 

Το υβριδικό του ταλέντο ως creative director και καινοτόμο 
πνεύμα αποτυπώθηκε στα εμβληματικά εξώφυλλά του για το 
Esquire στα 60s, τα οποία φιλοξενούνται σήμερα στη συλλογή 
του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης. 
Στην πολύχρονη και γεμάτη δράση καριέρα του έχει γράψει 
εννέα σπουδαία βιβλία για τη μαζική επικοινωνία. 

Ο Λόης γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1931. Το επώνυμό του 
χρονολογείται στο 265 π.Χ. και η ρίζα του προέρχεται 
από τη λέξη «Λόγος». Στα αρχαία ελληνικά, «λόγος» σήμαινε 
«λέξη, λογική, ομιλία, μια δημιουργική σκέψη που 
εκφράζεται ενεργητικά». Ίσως ο αρχαιότερος πρόγονός του 
ήταν κάποιος φιλόσοφος ή ρήτορας, ένας άρχοντας του 
λόγου με ταλέντο στην πολυλογία και τα κότσια να την 
υπερασπιστεί. Ιδανική εμπορική ονομασία γι’ αυτό το περήφανο 
παιδί της Ελλάδας, που θεωρείται ο καλύτερος 
επικοινωνιολόγος της Αμερικής.

ΕΞΩ 
ΑΠΟ  ΤΑ
ΔΟΝΤΙΑ
(συμβουλές για ανθρώπους με ταλέντο!)

Ο Ελληνοαμερικανός Γκουρού της Διαφήμισης 
 σε Βοηθάει να Απογειώσεις τη Δημιουργικότητά σου.  

George Lois

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ  George Lois

9 786188 090842

ISBN 978-618-80908-4-2

Greek DGA Book cover Helveti..indd   All Pages 9/24/14   4:40 PM

Ο Austin Kleon είναι 
συγγραφέας και καλλιτέχνης. 
Είναι ο δημιουργός της 
αφαιρετικής ποιητικής συλλογής  
Newspaper Blackout και 
η δουλειά του έχει παρουσιαστεί 
στην αμερικανική τηλεόραση,
τη Wall Street Journal και το site 
για εικαστικά 20X200.com.  
Ζει στο Ωστιν του Τέξας και 
online στο austinkleon.com. 

«Πανέμορφο!»
- Κρις Aντερσον

 Curator του TED

Ενας εμπνευσμένος οδηγός για τη 
δημιουργικότητα στην ψηφιακή εποχή, 
το ΚΛΈΨΈ ΣΑΝ ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΗΣ 
θα σε βοηθήσει να ζήσεις μια πιο 
γεμάτη και δημιουργική ζωή. 

Τίποτα δεν είναι πρωτότυπο, γι’ 
αυτό αγάπησε τις επιρροές σου, γίνε 
καλύτερος παρατηρώντας τις δουλειές 
άλλων, συνέθεσε διαφορετικά στοιχεία 
και φαντάσου το δικό σου μονοπάτι. 
Ακολούθησε τα ενδιαφέροντά σου 
όπου κι αν σε πηγαίνουν – αυτό που 
ονομάζεις σήμερα χόμπι, μια μέρα 
μπορεί να γίνει η δουλειά της ζωής 
σου. Ξέχνα το παλιό κλισέ που λέει 
«γράφε για ό,τι γνωρίζεις καλά»: 
Αντί γι’ αυτό, γράψε το βιβλίο που 
θέλεις να διαβάσεις, φτιάξε την ταινία 
που θέλεις να δεις. 

Tέλος, ρίσκαρε να είσαι βαρετός στην 
καθημερινότητά σου, ώστε να μπορείς 
να είσαι τολμηρός στο πνεύμα και στη 
δουλειά σου.

«Έξυπνο και αληθινό».
– Ροζάν Κας

ISBN:978-618-80908-0-49 786188 090804

ISBN 978-618-80908-0-4

www.keybooks.gr

Το βιβλίο του Kleon
ΚΛΕΨΕ ΣΑΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ   

κυκλοφορεί σε 19 χώρες.
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«Εκπληκτικό βιβλίο! Συγκλονιστικό! 
Μια συναρπαστική περιπετειώδης 
ιστορία και συγχρόνως μια βαθυστόχα-
στη προσέγγιση στη φύση της οδύνης 
και της επιβίωσης… Λογοτεχνικός και 
ανθρώπινος θρίαμβος».
Ντάνι Σαπίρο, The New York Times 
Book Review

«Θυμωμένο, γενναίο, εξιλεωτικό, ωμό, 
ακαταμάχητο, τo Άγρια είναι εξαιρετικά 
γραμμένο, και προορισμένο να αγαπη-
θεί από άντρες και γυναίκες για πάρα 
πολύ καιρό». 
Νικ Χόρνμπι, συγγραφέας – 
σεναριογράφος 

«Η γλώσσα της Στρέιντ είναι τόσο 
ζωντανή, καυστική και συναρπαστική 
που σε κάνει να νιώθεις στο πετσί σου 
τη ζέστη της ερήμου, την παγωνιά της 
Άνω Σιέρα και τη συγκλονιστική δύνα-
μη μιας αξιοθαύμαστης γυναίκας που 
βρίσκει το δρόμο της –και τον εαυτό 
της– με βήμα γενναίο και σταθερό».
Κάρολιν Λίβιτ, People

«Μια βαθιά ειλικρινής βιογραφία: 
σχέση μητέρας-κόρης, συνύπαρξη  
μοναξιάς και θάρρους, και η ανάκτηση 
της ικανότητας να κάνεις ένα βήμα 
τη φορά». 
Vogue

«Σέξι, ευχάριστο, σκληρό και αστείο. 
Η Στρέιντ σφυρηλατεί τις προτάσεις 
της πετυχαίνοντας απόλυτα το στόχο 
της. Η εμπειρία που βίωσα διαβάζοντας 
το Άγρια με σόκαρε: ένας συγγραφέας 
που βρίσκει την προσωπική του φωνή 
και τη διατηρεί συνεχώς ζωντανή 
μέσα σου. Καθηλωτικό». 
Ντουάιτ Γκάρνερ, The New York Times

«Δεν μπορούσα να ησυχάσω όσο το 
διάβαζα. Η ανάγνωση ήταν μια άγρια 
διαδρομή. Ερεθιστική, σε έκανε να 
σκεφτείς, γέμιζε την ψυχή σου».
Όπρα Γουίνφρι

Η Σέριλ Στρέιντ γεννήθηκε 
στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Είναι 
συγγραφέας του Torch, του Tiny 
Beautiful Things και του παγκόσμιου 
bestseller Άγρια. 
Διηγήματα και δοκίμιά της έχουν 
δημοσιευθεί σε πολλά περιοδικά 
και εφημερίδες, μεταξύ άλλων στα 
New York Times Magazine, The 
Washington Post Magazine, Allure 
και Self. 
Τα δοκίμιά της έχουν συμπεριληφθεί 
στην ανθολογία του Pushcart Prize και 
δύο φορές στα Καλύτερα Αμερικα-
νικά δοκίμια. Ζει στο Πόρτλαντ του 
Όρεγκον.

www.cherylstrayed.com
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Η Σέριλ νιώθει πως έχει χάσει τα πάντα. Μετά το θάνατο 
της μητέρας της η οικογένειά της διαλύεται και ο γάμος 

της καταρρέει. Παίζει επικίνδυνα με ουσίες και παρασύρεται 
σε ευκαιριακές σχέσεις. Απογοητευμένη από τον κόσμο και 

τον εαυτό της, ακολουθεί το ένστικτό της και παίρνει 
την πιο τολμηρή απόφαση της ζωής της. Ξεκινά ολομόναχη 

μια πεζοπορία 1.800 χιλιομέτρων μέσα στην άγρια φύση 
της Αμερικής. Βιώνει μια απίστευτη περιπέτεια γεμάτη 

κινδύνους, φλερτ, ανατροπές και χιούμορ, για να καταφέρει 
τελικά, δαμάζοντας τους φόβους της, να βρει 

τον εαυτό της και την ευτυχία.

Η αληθινή ιστορία της Σέριλ Στρέιντ 
απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, 
ξεπέρασε το 1.000.000 αντίτυπα 

στην Αμερική, κυκλοφορεί σε 32 χώρες, 
ενώ ήδη μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

ISBN:978-618-80908-2-8www.keybooks.gr

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο  B E S T S E L L E R

Cheryl Strayed
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ

 #1 BEST 
SELLER 

NEW YORK 
TIMES
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ART CATALOGUE

page4 page5

Eva Caridi, a Greek – English award-winning artist who lives and works between Greece 
and uK, was educated and trained in Paris where she graduated from the academy juli-
enne. She has participated to, and won awards during some of the most prestigious shows 
such as the Cairo, Florence and Alexandria Biennale and reaffirmed her international 
background by exhibiting her work in vibrant cities such as Paris, new york and London. 
Caridi was born in Corfu, Greece, in a family where art has always impregnated the walls 
of their home: her father in fact, (Spiro Caridi), a painter and very eclectic character who 
does impressive lifelike portraits, must have had an influence in Eva’s creative upbring-
ing. in his eyes, Eva has always had the talent to be an artist, as he realised when she was 
very young, and had encouraged her since then by letting this gift blossom out into art 
forms. 
Her sculptures and installations being deeply engaged with material as embodiment of 
emotions and mediator between the everlasting and the transient, a place where time 
becomes support for the body, Caridi accompanies the spectator with an invisible hand 
through her iron-walled world, pushing them towards the end to get the true gist of her 
work.
It’s her, grasping for breath in an attempt to come out of the stage that so much has em-
broiled her and enveloped us in her work; it’s her again, looking straight to the camera as 
if to defy the ‘time-machine’ she has been enclosed in.  Her presence lingers on the show 
but never in an intrusive way – she wants her audience to get inspired,  and she does that 
by letting them be the stage performers who will uncover the message by themselves.
Eva’s intimate involvement with her artwork is a loyal trademark in her creations: she 
needs to feel part of it as  she strives to establish a connection with the public that so much 
she cares for.  Plaster and iron are the means to a sensorial experience and their moulding 
quality turns them into alive beings that speak to us: Caridi voices the whole surroundings 
and unites them under one language, the language of art. after all, as Eva likes to say, ‘the 
noblest pleasure is the joy of understanding’ (Leonardo Da Vinci).

Francesca nannini

Eva Caridi 
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ΑΧΙΛΛΈΑΣ ΠΙΣΤΏΝΗΣ //
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΈΛΙΜΑΣ //
ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ//

ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΉ ΓΙΏΡΓΟΥ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΚTΙΡΙΟ
VOGIATZOGLOU 

ART SPACE

BUILDING1

COVERS
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Summer
In Love

P H O T O G R A P H E R :  D I M I T R I S  S K O U L O S
摄影师：迪米特里斯·斯古洛斯

FASHION EDITOR: MICHAEL PANDOS时尚编辑：米歇尔·潘多斯
MAKE UP: MARITA THOMA-POLITOU (THIS IS NOT ANOTHER AGENCY*)化妆师：马力塔·索玛·珀里杜

HAIR: VASSILIS STRATIGOS (D-TALES)发型师：瓦西里斯·斯特拉提克斯
ASSISTANT PHOTOGRAPHER: KOSTAS SATLANIS摄影助理：科斯塔斯·萨特拉尼斯

ASSISTANT STYLIST: MARILOU THEODORIDOU造型助理：马力努·赛奥多瑞杜

夏日之爱

Zeus + Dione top and scarf, GB Corner Gifts & Flavors, 
Hotel Grande Bretagne.
Zeus + Dione头饰和围巾，大不列颠酒店礼品店，位于大不列颠酒店内。
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Emillio Pucci shirt and pants, Luisa World. La Stampa 
sleeveless cardigan.
璞琪的衬衫和裤子，路易莎世界。La Stampa无袖开衫。

Lacoste polo, notosgalleries. 
鳄鱼T恤，notosgalleries

Nikos Apostolopoulos 
marinière. Brooks Brothers 

pants, Attica.
Nikos Apostolopoulos水兵服。布

克兄弟的裤子，阿提卡。
Dodo Bar Or poncho, Enny Monaco. 
Dodo Bar Or外衣，Enny Monaco.
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Chloé poncho, Luisa World. Lauren jeans, notosgalleries. 
Chloé 外氅, 路易莎世界。 劳伦的牛仔裤, notosgalleries. 

Nikos Apostolopoulos shirt.
Nikos Apostolopoulos 衬衫

E L E G A N T  T R A V E L         02

THE EDITORIAL WAS SHOT AT PUNTA HEROMA, AN EXCLUSIVE PROPERTY WHICH USED TO BE A RESIDENCE 
OF ARISTOTLE ONASSIS AND JACQUELINE KENNEDY ONASSIS. JUST 25KM FROM THE CENTRE OF ATHENS 

AND ONLY A 15-MINUTE DRIVE FROM THE ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT, IT IS SET IN TRANQUIL SURROUNDINGS 
ON THE SARONIC GULF AND HAS BEEN RECENTLY RENOVATED TO CATER TO EVEN THE MOST DEMANDING STANDARDS. 

PUNTA HEROMA CAN NOW ACCOMMODATE FIFTEEN PEOPLE IN UNSURPASSED LUXURY.
 TO LIVE A UNIQUE EXPERIENCE CONTACT: INFO@PUNTAHEROMA.COM

WWW.PUNTAHEROMA.COM
这期杂志是在Punta Heroma这栋著名的建筑中拍摄，这是曾经属于亚里士多德·奥纳西斯和杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯的一栋豪宅。距雅典市中心
25公里，从雅典国际机场开车15分钟即可抵达。它座落在可以俯瞰撒罗尼卡海湾的一片静谧之地，它被新近修葺一新，可以满足最上乘的服务需要。

此栋豪宅目前可以为15位客人提供无以伦比的豪奢周到服务。如果您想在此有一番独特的人生体验，请联系：info@puntaheroma.com
网址：www.puntaheroma.com

On him: Dimitris Petrou jacket. Mi-Ro pants. 
他：Dimitris Petrou 西装外套。米罗的裤子。
On her: Evi Grintela “The Shirt Dress” shirt dress. 
Dimitris Petrou pants. Dolce & Gabbana Sunglasses, Luxottica Hellas.
她：Evi Grintela “The Shirt Dress” 衬衫。 Dimitris Petrou 裤子。
杜嘉·班纳的太阳镜， Luxottica Hellas。

We are most thankful to Mr Kozanitis for the courtesy of his antique car.
我们衷心感谢古董老爷车的提供者Kozanitis先生。
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In love with 
the cactus

Editing: Margarita Pinioti
Photos: Dimitris Karteris

Gold bracelet and diamond earrings (Nikos Koulis)

 107

White gold earrings with sapphires and diamonds, and rings (Katramopoulos)
108  

Brooch with precious stones and ring (Kessaris)

 109
Gold pendant with butterflies and matching ring (Ilias Lalaounis)

110  
Jewelry designed for the 20th anniversary of the Belvedere Hotel  111

Bangle with white and blue diamonds, ring from the “Volcanic Flowers” line, and pendant 
from the Cycladic Doors line (Poniros)

112  

Gold set from the “Happy Hearts” line (Chopard Boutique)

 113

Franck Muller magic color watch with blue crocodile strap (Franck Muller Boutique)
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S P R I N G  2 0 1 6   P R I C E  € 9 , 9 0
CYCLADES - GREECE

基克拉泽斯-希腊
春季2016，价格9，90欧元

World
纵览世界

ΕΥΕS ON THE

ARTISTIC INTERVENTION 
Each summer since 2008, an acclaimed 
artist is invited to create in-situ installations 
in dialogue with the impressive Palace 
of Versailles. This year, Danish-Icelandic 
Olafur Eliasson has devised a series 
of subtle – yet magnificent – spatial 
interventions inside deploying mirrors 
and light, while in the gardens his “pièce 
de résistance” is a waterfall erected in the 
Grand Canal, positioned on the central 
axis of the garden, as was the dream of 
landscape architect André Le Nôtre in 
the 17th century. 
* Until 30 October 2016, 
www.chateauversailles-spectacles.fr

艺术的交互空间
自从2008年以来，每年夏天，都会邀请一
位享有盛誉的艺术家创造一件现场装置
艺术，以期展开与壮丽的凡尔赛宫的艺术
对话。今年，丹麦—冰岛的奥拉弗尔·埃
利亚松应邀设计了一系列微妙而又奇伟
的空间互交作用的艺术作品，其内部配
置了许多镜子和灯光，而在花园里，他的
得意之作是一个矗立在运河上的一个瀑
布，它恰好坐落在整座花园的中轴线上，
就像是17世纪景观设计师安德烈·勒诺
特的一个梦。
展览截止到2016年10月30日结束，
网址：www.chateauversailles-
spectacles.fr

VERSAILLES, FRANCE 法国，凡尔赛
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ATHENS 
Voukourestiou Street 6 - 105 64

Tel. : +30 210 321 11 03

KIFISIA
Kolokotroni Street 6 - 145 62  

Tel. : +30 210 801 64 58 

www.eresparis.com

SP 230x300_ELEGANT TRAVEL GREECE_Cachette.indd   1 12/07/2016   15:49

16. Editorial 总编辑寄语

EYE ON GREECE 
凝视希腊

18. Cultural Events文化盛事
24. Music Vibes音乐共鸣

26. Acropolis Views雅典卫城景观
28. Useful Information实用信息

EYE ON THE WORLD 
放眼世界

30. International Events国际盛事
30. Hotel Expert: Faena Hotel Miami Beach

旅馆业达人：法纳迈阿密海滩酒店
30. Airport Expert: Budapest Airport

机场达人：布达佩斯机场

FASHION & FEATURES 
时尚&特写

46. Fashion: Summer in love 时尚：夏日之爱
66. Brand Finder Map 品牌搜索地图

30. Dodecanese Islands: 
30. When the sun fell in love with the sea 

多德卡尼斯群岛：当阳光爱上大海
30. UNESCO Heritage Sites in Greece
希腊境内的联合国教科文组织遗产遗址

30. By the Connoisseur: Dodecanesian flavours 
美食家的推荐：多德卡尼斯群岛的美食

30. Olympic Games: In their birthplace
奥林匹克运动会：在其诞生地

30. Interview: Spyros Capralos, President of the Hellenic 
Olympic Committee

访谈：斯皮罗斯·卡普拉罗斯，希腊奥委会主席
30. Profile: Elena Kyriacou, a fashion designer

 for the Olympic Flame   
人物侧记：艾兰妮·齐丽雅古——设计奥林匹克霓裳的艺术家

30. Revival: A second chance for ancient theatres
旧地重生：古希腊剧院的第二次机缘

30. Magic Carpets: The art of Alexandra Kehayoglou
神奇的地毯：亚历山德拉·琪哈约古鲁的艺术

contents
SUMMER/AUTUMN 2016 

目录

夏季/秋季 2016

ON THE COVER 封面 
Photographer: Dimitris Skoulos
Fashion editor: Michael Pandos
Make up: Marita Thoma-Politou
(This Is Not Another Agency*)

Hair: Vassil is Stratigos (D-tales)
On him: Nikos Apostolopoulos marinière and pants. 

他：Nikos Apostolopoulos  水兵服和裤子
On her: Mi-Ro dress.  她：米罗连衣裙
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CLASSIC FUSION 
CHRONOGRAPH MYKONOS 

KING GOLD
Limited edition of 20 pieces.hublot.com

Hublot_ElegTr_MykKG16_230x300.indd   1 07.06.16   12:27

TRAVEL YOUR 
SENSES 

感觉行天下
30. The Island of Athens 雅典的岛屿
30. New Elegant Spots新优雅之地

30. Young at Heart年轻的心
30. Seaside Magic海滨奇幻美景
30. Gardens of Delight愉悦花园
30. Wine Expert: Greek or not? 

葡萄酒达人：希腊特产美酒，还是他乡佳酿？
30. Premium Greek Creations 希腊顶级制造

30. Greek DNA: Manos Hadjidakis 希腊
DNA：马诺斯·哈琪达基斯

30. Last Word: A quote for the reunification
 of the Parthenon Marbles

 卷尾语：关于帕台农神庙大理石回归的名
言警句
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When 
the Sun 
fell in 

love with 
the Sea

THE DODECANESE ISLANDS � 多德卡尼斯群岛

B Y  G I O R G O S  P A N A G I O T A K I S  •  撰 文  乔 治 - 潘 纳 约 达 吉 斯

当阳光爱上大海

RODOS • 罗 德 岛
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I am delighted to congratulate the Abu 
Dhabi Music & Arts Foundation upon 
the occasion of its 20-year anniversary. 
Its accomplishments have been, and 
continue to be, a great source of pride. The 
Foundation has contributed to the major 
cultural renaissance that Abu Dhabi is 
currently witnessing; a place that, through 
God’s will, is becoming a global cultural 
capital. 

ADMAF’s artistic initiatives enrich our 
lives, strengthen national identity and 
embed the values of creativity within 
society. In addition, it plays an important 
role in assuring our commitment as a 
pioneering nation to artistic and cultural 
collaborations with others around the 
world.

I have witnessed the great advancements 
that ADMAF has made over the last two 
decades. It began with limited resources 
yet with strategic planning by the Founder 
– my dear sister, Hoda Al Khamis-
Kanoo – and the team, ADMAF has 
become a significant cultural institution 
in record time, undertaking initiatives 
both regionally and internationally. It 
has contributed to the development of 
audiences for the arts and appetites for 
culture, accomplishing happiness and 
increasing the quality of life of society as a 
whole. This is in addition to its successful 

role in knowledge development as well 
as capacity development for arts and 
culture in Abu Dhabi and across the seven 
Emirates. ADMAF has also supported 
creativity and innovation by collaborating 
with universities and colleges and 
in enlightening everyone about the 
importance of arts and culture.

First and foremost, the success of ADMAF 
is a result of the care and attention 
given by Abu Dhabi to culture, creativity 
and innovation. This is due to our wise 
leadership represented by H.H. Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE and Ruler of Abu Dhabi, and his 
unconditional support of these important 
fields of humanity. 

I would also like to highlight the 
endeavours of H.H. Sheikh Mohammed 
bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, who is committed to ensuring that 
Abu Dhabi and the wider UAE become a 
successful model of cultural advancement 
– a global communication tool that 
reaffirms the values of tolerance and 
understanding. 

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan
UAE Minister of Culture & Knowledge 
Development

HAMDAN BUTI Al SHAMSI. STATE oF MIND. 2011. 
DIGITAl MIxED MEDIA. 100 x 95 CM. CoURTESy oF 
THE ARTIST. PART oF THE ADMAF CollECTIoN. 
ExHIBITED AT ‘THREE GENERATIoNS’ (2013-4),  
ABU DHABI, loNDoN, ClEVElAND.

18 19 20

A vision
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1st Asian Youth Athletics Championships
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A landslide 
success

Less than a month after his re-election to 
the helm of the Asian Athletics Asso-
ciation, President Dahlan Al Hamad 
fulfilled one of his electoral campaign 
commitments.

General Dahlan’s main concern since 
he was first elected to head the AAA in 

2013 was to do everything that is required to further 
enhance the development of Athletics from its grass-
roots in the Asian continent and it didn’t took him 
long to launch the 1st Asian Youth Athletics Champi-
onships in Doha, a huge step towards development in 
a region widely considered as the sleeping giant.

Asia’s finest youth athletes, the continent’s 

Les 1ers Championnats d’Asie d’Athlétisme 
Cadets et l’énorme succès

Moins d’un mois après sa 
réélection à la tête de la 
Confédération Asiatique 
d’Athlétisme, le Président 
Dahlan Al Hamad a honoré 
un de ses engagements de la 
campagne électorale.

L’un des premiers soucis du Général Dahlan 
depuis qu’il avait été élu la première fois à la tête de 
la fédération continentale en 2013, était de faire tout 
ce qui est nécessaire en vue de promouvoir davan-
tage l’athlétisme depuis les catégories d’âge les plus 
jeunes dans le continent asiatique, et il n’a pas tardé 

QUARTERLY ISSUED BY QAF QUARTERLY ISSUED BY QAF

30 31Le défilé doré
Les meilleurs talents et vedettes du monde 
de l’athlétisme défilent à Doha 

Goldenparade
Top talents and stars of world  athletics parade in Doha
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Airlavillenie 
For world record holder Renaud Lavillenie 
the only way to look is up

Air-Lavillenie
Pour le recordman de monde Renaud Lavillenie,
le regard ne peut se diriger que vers le haut

Renaud Lavillenie can be forgiv-
en for being at a loss for words 
immediately after his sensa-
tional world record in the pole 
vault last year February. He 
had just cleared 6.16 metres, 
soaring higher than any man 
had soared before. The imme-

diate aftermath, as he fell back to earth, was 
confusing for the Frenchman, who was only 
beginning to come to grips with the realization 
of what he had just accomplished.

“I did not know what was happening to me,” 
the reigning Olympic champion told a French 
TV interviewer. “The sound was crazy. These are 
huge emotions. I am in a new dimension.”

The venue was the Druzhba Arena in the 
southeastern Ukrainian city of Donetsk, in a 
meeting hosted by the event’s all-time great, 
Sergei Bubka. It was also the arena where Bubka 

On peut pardonner à Re-
naud Lavillenie de ne pas 
avoir trouvé ses mots 
immédiatement après 
son record du monde 
sensationnel en saut 
à la perche en février 
de l’année dernière. Il 

venait juste de passer la hauteur de 6.16 mètres, 
plus haut qu’aucun homme ne l’a jamais fait. 
Les instants qui suivaient, alors qu’il reprenait 
ses esprits, furent pleins de confusion pour le 
Français, qui commençait à peine de réaliser 
l’ampleur de ce qu’il venait d’accomplir.

« Je ne savais pas ce qui m’arrivait, » a dé-
claré le champion Olympique au journaliste de 
la télévision française. « Le bruit était incroy-
able. Il a y avait de très fortes émotions. Je me 
sentais dans une nouvelle dimension. »

Le théâtre de l’exploit était la salle de 

QUARTERLY ISSUED BY QAF

17

MOTHER OF GAMES
SPECIAL EDITION OF 

THE QATAR ATHLETICS 
FEDERATION

MAGAZINES



BELVEDERE
SPECIAL EDITION FOR 

BELVEDERE LUXURY 
HOTEL MYKONOS

20TH ANNIVERSARY

MAGAZINES

24  

RETURN TO INNOCENCE
One could say that a picture is a kind of tombstone, because the moment depicted 

in the shot is lost forever. Join us on a walk around a charming Mykonos that no longer exists, 
through the photographs of Robert McCabe.

By Vangelis Chaniotakis 
Photographs: Robert McCabe / Images of an Enchanted Land

Mykonos 1955. Whitewashing.

 25

Mykonos 1955. At a baptismal festival.

54  

NO
BU

MATSUH I S A

A SUSHI LEGEND 
IN THE CYCLADES

His name is inextricably linked to world-class sushi. From dishwasher to entrepreneur, Nobu 
Matsuhisa still stands by his dream of making people happy, no matter where he may be. 

However, he admits his Mykonos location will always hold a special place in his heart, 
as the only open-air restaurant in his expansive sushi kingdom. 

By Kelly Stavropoulou

 55

60  

EUGENIE NIARCHOS 

HAPPY ON PLANET VENYX
Eugenie Niarchos isn’t just an ingénue.  

She’s a globetrotting jewelry designer who creates timeless pieces 
with cosmic appeal that defy space and time. 

By Kelly Stavropoulou 
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Για μια 
φωτογράφηση 

σαν αυτή 
χρειάζονται 

ένα στούντιο, 
μια ιδιαίτερη 

παρισινή στέγη 
για να είναι πιο 
ασυνήθιστο το 
ντεκόρ και δύο 

μανεκέν: ένα 
ξανθό και ένα 

μελαχρινό.

Για το τέλειο αποτέλεσμα, μια ολόκληρη ομάδα συντελεστών παίρνει μέρος:  Πρωταγωνιστικό 
ρόλο έχει ο κομμωτής στούντιο που αναδεικνύει τα μαλλιά των μοντέλων, σμιλεύοντας 
και ομορφαίνοντας την εικόνα του προσώπου χωρίς να το αλλάζει. Τα μαγικά του χέρια 
δημιουργούν αβίαστα και με απλότητα. Απ’ την άλλη, το έμπειρο μάτι του φωτογράφου θα 
πιάσει τη στιγμή και θα την αποδώσει με επιτυχία. Τα μοντέλα είναι πανέτοιμα να ξεδιπλώσουν 
όλη τους την χάρη στο φακό. Οι δύο πρωταγωνίστριες, με τόλμη και άνεση, αποφάσισαν 
να πάρουν τη δουλειά στην πόλη του Φωτός για να ζήσουν μια ευχάριστη  περιπέτεια. Θα 

ΚΟΛΕΞΙΟΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ / ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2016-17

TWO DAYS 
IN 

PARIS

21ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016-17>

δουλέψουν σα μοντέλα στη φωτογράφηση και ταυτόχρονα θα απολαύσουν τις βόλτες και τα 
ψώνια στους δρόμους της Μονμάρτης, και το υπέροχο γεύμα σ’ ένα από τα πιο μοδάτα εστιατόρια 
του Παρισιού! Και φυσικά, σαν δώρο, η μέρα θα ολοκληρωθεί ειδυλλιακά, με μια λαμπερή βραδινή 
έξοδο στην φημισμένη νυχτερινή μπουάτ “Les Bains” που πρόσφατα μεταμορφώθηκε σε λουξ 
ξενοδοχείο-κλαμπ-εστιατόριο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο in σημεία στο Παρίσι. 

Κάπως έτσι γεννιούνται οι όμορφες ιστορίες που παραμένουν ζωηρές στη μνήμη και 
λειτουργούν σαν αφορμή για καινούριες περιπέτειες.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: 
GUILLAUME BÉRARD

ΜΑΛΛΙΑ: 
OLIVIER DE VRIENDT

ΒΟΗΘΟΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ: 

JEAN-FRANÇOIS 
PELEGRY
STYLING: 

JUNE SEBAH
EYXAΡΙΣΤΗΡΙΑ: 

LES BAINS
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: 

LES CERISES DE MARS
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CONTOURING
Η τεχνική που 

ομορφαίνει τα μαλλιά 
και χαρίζει 

αρμονία στο πρόσωπο 

Για φυσικό αποτέλεσμα, ο κολορίστ mod’s hair παίζει με 
απαλές αποχρώσεις σε όλα τα μαλλιά, γύρω από το πρόσωπο. 
Μπορεί να δώσει πιο σκούρα ή πιο ανοιχτή απόχρωση 
ανάλογα με το πόσο θέλει να φωτίσει το πρόσωπο, άσχετα με 
το χρώμα βάσης που έχουν τα μαλλιά.  
Για αποτέλεσμα με αντιθέσεις, κάποιες τούφες στο κάτω 
μέρος του κεφαλιού γίνονται ανοιχτότερες ή σκουρότερες. 
Για να υπάρχει αντίθεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο 
αποχρώσεις.
Για να ζωντανέψει η απόχρωση που σας αρέσει, επιλέξτε 
την μάσκα που ανανεώνει το χρώμα, με την δυνατότητα να 
δημιουργήσετε, με την βοήθεια του κομμωτή mod’s hair, την 
ατομική σας απόχρωση.   co

nt
ou
ri
ng
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