focus | tour
1. Η μαγευτική Ακρόπολη / The enchanting Acropolis
2. Η Αλεξάνδρα Τηλιγάδα (αριστερά) και η Σοφία Αντωνιάδου
στο Black Duck Garden / Alexandra Tiligada (left) and
Sophia Antoniadou at the Black Duck Garden
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Η αγαπημένη μας Αθήνα
Η Αλεξάνδρα Τηλιγάδα και η Σοφία Αντωνιάδου,
συνιδρύτριες του Discover Greek Culture, μοιράζονται
μαζί μας τα αγαπημένα τους μέρη στην πρωτεύουσα.
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3. Αναφιώτικα /
Anafiotika
4. Ο Εθνικός Κήπος /
The National Garden
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Insider’s Athens

Alexandra Tiligada and Sophia
Antoniadou, Co-Founders of
Discover Greek Culture, reveal
their favourite spots in the city.
The best way to start the day is with
a double shot of dark espresso in a
sidewalk café in Kolonaki, just north
of Syntagma Square. The Filion café is
among the best. The stylish neighborhood is also home to the Benaki Museum and the Museum of Cycladic Art, as well as renowned galleries
such as the Kalfayan and Zoumboulakis. From there, walk down to the
side entrance of the tranquil and resplendent National Garden.
You can learn even more about the
city’s fascinating modern history at
the Museum of the City of Athens.
Built in 1833-34, this beautifully restored mansion was the first residence
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Όταν αρχίσαμε να σχεδιάζουμε το νέο μας project για τις διαδρομές πολιτισμού της
Αθήνας, θέλαμε κυρίως να τονίσουμε τη ζωντανή ιστορία της πόλης, όχι απλώς την
αρχαία της ιστορία. Γιατί για εμάς, κάθε γωνιά και κάθε πτυχή της πρωτεύουσας έχει
να διηγηθεί και από κάτι καινούργιο.
Κάθε δρομάκι, κάθε εκκλησία και κάθε μικρό καφενείο αντανακλά το ρόλο της πόλης
ως σταυροδρόμι εποχών και αυτοκρατοριών, με τα μονοπάτια τους να συνθέτουν τη
μοναδική ομορφιά και την πολυεπίπεδη αθηναϊκή ταυτότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά
να ανακαλύψεις, αρκεί να ξέρεις πού να ψάξεις.
Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του είναι με έναν διπλό εσπρέσο σε
ένα από τα καφέ του πεζοδρόμου στο Κολωνάκι, σχεδόν δίπλα στην πλατεία Συντάγματος. Το Φίλιον είναι ένα από τα καλύτερα της περιοχής. Η μοδάτη αυτή συνοικία
φιλοξενεί επίσης το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, καθώς
και τις γνωστές γκαλερί Καλφαγιάν και Ζουμπουλάκη.
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Από εκεί περπατάμε προς την οδό Ηρώδου Αττικού και το Προεδρικό Μέγαρο και
μπαίνουμε στον Εθνικό Κήπο. Δημιούργημα της Αμαλίας, της πρώτης βασίλισσας
της Ελλάδας, ως Βασιλικός Κήπος, έγινε σκηνικό για πολλά γεγονότα της σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας, ενώ φιλοξενεί σπάνια φυτά από όλο τον κόσμο.
Μια σπάνια και διεισδυτική ματιά στην ιστορία της Αθήνας προσφέρει το, λιγότερο
γνωστό, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Χτισμένη το 1833-1834, η αναπαλαιωμένη έπαυλη ήταν η πρώτη κατοικία του βασιλιά Όθωνα και της Αμαλίας από το 1836
έως το 1842. Τα δωμάτια αναπαριστούν ακριβώς την επίπλωση και την ατμόσφαιρα
της αριστοκρατικής ζωής της Αθήνας του 19ου αιώνα. Στις αίθουσές του μπορείτε μέχρι και να δειπνήσετε συνοδεία βιολιού, ακόμη και με κοστούμια εποχής για τα παιδιά
σας. Δίπλα στο μουσείο βρίσκεται ο κήπος του Black Duck, ένα καταπράσινο μαγευτικό μπιστρό, απομονωμένο από το θόρυβο και τη φασαρία της πόλης. Είναι το ιδανικό μέρος για ένα σνακ το μεσημέρι ή για ποτό το βράδυ.
Η Πλάκα είναι η καλύτερη γειτονιά για να απολαύσετε έναν δυνατό ελληνικό καφέ ή
και παραδοσιακά γλυκά, νωρίς το απόγευμα, στην ατμοσφαιρική κρεπερί Αμάλθεια.
Κι αν βρεθείτε στην περιοχή μετά το ηλιοβασίλεμα, αναζητήστε το θερινό Cine Paris
και απολαύστε μια κινηματογραφική ταινία κάτω από το φως των αστεριών.
Ένα από τα αγαπημένα μας εστιατόρια για δείπνο είναι το Mama Roux στην οδό Αιόλου. Το μενού του είναι από τα πιο ξεχωριστά στην πόλη και η τοποθεσία του στον πεζόδρομο σου επιτρέπει να καταγράψεις κάθε λεπτό της αθηναϊκής ζωής ενώ απολαμβάνεις τα καταπληκτικά κοκτέιλ του.
Για ποτό εξερευνήστε την πλατεία γύρω από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, που έχει μετατραπεί στο πιο ζωντανό σημείο της νυχτερινής ζωής της πόλης. Απολαύστε τη
βραδιά σας κοιτάζοντας το φεγγάρι, καθισμένοι στο κοκτέιλ μπαρ Tailor Made.

of King Otto and Queen Amalia from
1836-42. The museum’s perfectly recreated rooms provide a rare glimpse
into aristocratic life in 19th-century
Athens. You can even have a private
dinner within the museum’s atmospheric rooms. Next to the museum is
the Black Duck Garden, an enchanting bistro set apart from the hustle and
bustle of the city centre.
Plaka is a wonderful place to have a
Greek coffee in the early afternoon. The
traditional and atmospheric Amaltheia
crêperie is the ideal place to do so. You
can also catch a movie at the splendid
open-air Cine Paris cinema.
For dinner, Mama Roux, is well
worth a visit. The menu is one of the
most colourful in the capital, and its
location on Aiolou Street, a bustling
pedestrian thoroughfare, lets you soak
in Athenian life while you soak up one
of their signature cocktails.
For a nightcap, go to the plaza surrounding the centuries-old Agias Eirinis Church – where you can sit outside under the stars in smart new watering holes such as Tailor Made.

Info: To Discover Greek Culture είναι μια start-up εταιρεία που ειδικεύεται στις
ξεναγήσεις με θέμα την τέχνη, την αρχαιολογία και την ιστορία σε όλη την Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο www.discovergreekculture.gr

Ιnfo: Discover Greek Culture is a cultural tourism start-up specialising
in art, archaeology and history tours
throughout Greece. Learn more at
www.discovergreekculture.gr

1. Μοναστηράκι
/ Monastiraki
2. Η Εθνική Βιβλιοθήκη
/ The National Library
3. Μουσείο της Πόλεως
των Αθηνών
/ The Museum of
the City of Athens
4. Ωδείο Ηρώδου Αττικού
/ The Herod Atticus Odeon
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