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ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Ασυµβίβαστο, καλλιτεχνικό και σε µια διαρκή ροή, το 

Βερολίνο δεν είναι µια πόλη που απλά την κοιτάς ως 

θεατής. Εδώ κυριαρχεί µια µεταπολεµική συνείδηση, την 

ώρα που τα «ανοιχτά» µυαλά διευρύνουν τα όρια µεταξύ 
δηµόσιου και ιδιωτικού, αντικαθιστώντας τη σοβιετική 

«µαυρίλα» µε πάρκα, δηµοτικά κτίρια που στεγάζουν κέντρα 
νυχτερινής διασκέδασης και δρόµους-πασαρέλες 

γεµάτους γκράφιτι. Σίγουρα θα µπορούσες απλώς να 

δεις, ωστόσο εδώ θα σε προτρέψουν και να αγγίξεις. 

ΡΑΜΑΤΑ 
άνουµε στο Dude, ένα 

βασισµένο στο design, ξενοδοχείο 
µπουτίκ στη γειτονιά 

Friedrichshain-Kreuzberg. 
Ο ίδιος ο Dude, Γερµανός επιχειρηµατίας 

και πολύ καλός 
ξενοδόχος, έχει µια ιδιαίτερη 
εκτίµηση στα νεοϋορκέζικα 
steakhouses, κι έτσι, 6ίxcos να 
χάσει ευκαιρία, άνοιξε ένα δικό 
του: το Brooklyn Beet Club, το 
οποίο τιµάται κι από ένα ουίσκι 
µπαρ µε ISO διαφορετικές ποικιλίες 

του χρυσαφένιου ποτού. 
Οι Βερολινέζοι τρελαίνονται για 
το διπλανό Schmidt's Deli, όπου 

µπορεί κανείς να απολαύσει ένα 
άπαιχτο σάντουιτς µε παστράµι. 

είναι το HamburgerBahnhof, 
ένας σύγχρονος χώρος τέχνης 
σε έναν πρώην σιδηροδροµικό 
σταθµό. 
∆ιψάς για περισσότερη τοπική 
κουλτούρα; Πήγαινε οπωσδήποτε 

στην Prater Garten, που 
βρίσκεται στη συνοικία του 
Prenzlauer Berg και είναι π mo 
παλιά µπιραρία της πόλης, και 
στην µπιραρία στην πλευρά των 
καναλιών, στο κεντρικό πάρκο 
του Βερολίνου. Είναι µακράν n 
πιο βουκολική... 

φωτογραφίες των supermodels 
µεγαλύτερες κι από την ίδια τους 
τη ζωή. ∆είπνησε κι έπειτα χόρεψε 

στο Cookies, το κλαµπ όπου 
πρέπει οπωσδήποτε να nas. Εδώ 
τα cream cookies εναλλάσσονται 

µέχρι αργά τη νύχτα. 

EPA 
Flughafen Berlin-Tempelhof, 

το πρώην εµπορικό αεροδρόµιο 
της πόλης, είναι σήµερα 

ένας ano τους mo όµορφους 
αντισυµβατικούς χώρους της 
Ευρώπης. Πίνεις µπίρες στον 
τερµατικό σταθµό, τρως λουκάνικα 

σε πρώην διαδρόµους αποηροσγειώσεων, 
ενώ χαζεύεις 

τυπάκια µε skateboards την ώρα 
που «σκίζουν» τους διαδρόµους. 
Στην πόλη που είναι γεµάτη 
γκαλερί και µουσεία, το mo hot 

ΥΡΟΥΠΟ 
φωτογράφος Χέλµουτ Νιούτον 

γεννήθηκε στο Βερολίνο 
και τα γυµνά πορτρέτα του (τα 
οποία έχουν φιλοξενηθεί και 
στις σελίδες του Playboy) είναι 
εκτεθειµένα στο Newton Bar 
(κάτω δεξιά). Σοφιστικέ θαµώνες, 

Cohiba ανάµεσα στα χείλη 
τους, µαρµάρινοι τοίχοι και 

ΡΑΜΑΤΑ 
ίνασες; Τα Currywurst 

(στικάκια χοιρινού τα οποία 
σερβίρονται µε µια σάλτσα από 
κάρι, καυτές τηγανητές πατάτες 
και κέτσαπ) είναι π καλύτερη 
λύση για γρήγορο φαγητό στο 
Βερολίνο. Ευτυχώς για σένα, 
υπάρχουν παντού καντίνες που 
λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο. 

Αµέσως µετά πηγαίνεις 
στο Badeschiff, µια εντυπωσιακή 

πισίνα από ανακυκλωµένα 
υλικά στον ποταµό Σπρέε! Ο 
χώρος διαθέτει µπαράκι, DJ και 
σάουνα αντρών-γυναικών για 
τις απαραίτητες γνωριµίες... 

ΚΑΤΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΤΗΣΗ 
Τρία βιβλία για 
να µην καταλάβει 

το ταξίδι 
npos το Βερολίνο. 
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