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και ο γνωστός Πάτρικ Λί Φέρµορ.
Το Αλεξάντερ Μπαρ στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρε-
τανία ήταν το στέκι αυτής της οµάδας. Με µοναδι-
κή θέα προς την Ακρόπολη, την Πλατεία Συντάγ-
µατος και τη Βουλή, το Λόφο του Λυκαβηττού και 
το Καλλιµάρµαρο Στάδιο, το πολυβραβευµένο -και 
5 αστέρων- Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, προ-
σφέρει µία ασύγκριτη προοπτική της µυθικής ιστο-
ρίας της Αθήνας. Ο χώρος όχι µόνο επιβίωσε αλλά 
άνθησε. Το 2012 µάλιστα το περιοδικό Forbes το 
ανέφερε ως το καλύτερο hotel bar στον κόσµο. 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το διάσηµο µπαρ 
Alexander ψηφίστηκε ως το Καλύτερο Μπαρ Ξενο-
δοχείου στον κόσµο από το περιοδικό Forbes. Η 
σπάνια ταπισερί του 18ου αιώνα που απεικονίζει 
την είσοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Γαυγά-
µηλα είναι ένα σηµείο αναφοράς του ξενοδοχείου.
Περπατώντας από το Μουσείο Γκίκα µπορεί κανείς 
να επισκεφθεί  την «παλιά ταβέρνα του Ψαρρά» 
στην Πλάκα που είναι µια από τις καλύτερες τα-
βέρνες στην Αθήνα. Φηµίζεται για το ολόφρεσκο 
ψάρι αλλά και τα εξαιρετικά πιάτα ελληνικής πα-
ραδοσιακής κουζίνας. Το πιο παλιό εστιατόριο 
της Πλάκας συνεχίζει να υποδέχεται τους φίλους 
της καλής, παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, µε 
έµφαση στην ποιότητα της γεύσης και της εξυπη-
ρέτησης. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η 

Ταβέρνα του Ψαρρά αποδεικνύει έµπρακτα ότι η 
περιοχή της Πλάκας έχει να προσφέρει πολύ πε-
ρισσότερα από «τουριστικές» προτάσεις, µε την εγ-
γύηση του Οµίλου Βλάση Σταθοκωστόπουλου. Η 
παραδοσιακή ταβέρνα προτιµάται από εξέχουσες 
προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηµατικού 
και καλλιτεχνικού χώρου, ενώ προσελκύει κάθε 
ηλικία που αποζητά την αυθεντική γεύση. Επίσης 
υπάρχει και η ταβέρνα Πλάτανος. Για όσους δεν 
ξέρουν, ο «Πλάτανος» είναι µια θρυλική ταβέρνα-
µαγειρείο µε τραπέζια σε µια πλακόστρωτη αυλή 
-µαγικό σκηνικό-στην Πλάκα, όπου οι επισκέπτες 
τρώνε κάτω από τις φυλλωσιές πλατανιών κ.λπ. 
Είναι όντως υπέροχα, σαν να ζεις σε άλλη εποχή, 
και µόνο για το σκηνικό αξίζει να έρθεις εδώ, ει-
δικά αν είσαι τουρίστας και θέλεις να δεις το από-
σταγµα της Ωραίας Αθήνας.  
Ο Λη Φέρµορ συνάντησε τον Γκίκα το 1946 όταν 
ο καλλιτέχνης πήγε στο Λονδίνο για την πρώτη 
του έκθεση στην Βρετανία. Ο Λη Φέρµορ είχε πει, 
«είναι ο πιο Άγγλος από τους Έλληνες, κοµψά ντυ-
µένος, σοβαρός, καταδεκτικός». Το 1954 ο Γκίκας 
νοίκιασε το σπίτι της Ύδρας στο Λη και την σύ-
ντροφό του Τζοάν Εϊρς Μονσέλ. Είναι τεράστιο, 
λευκό και αδειανό, έγραψε ο Λι Φέρµορ, χτισµένο 
σε βραχώδες λόφο µε κάκτους ανάµεσα σε ελαιό-
δεντρα, αµυγδαλιές και συκιές. Το σπίτι ήταν χτι-

σµένο σε απότοµο λόφο που αισθάνθηκε σαν να 
βρισκόταν σε έναν από τους πίνακες του Γκίκα. 
Τη δεκαετία του 1950 ο Γκίκας απέκτησε διεθνή 
αναγνώριση µε εκθέσεις στο Λονδίνο, Παρίσι και 
Νέα Υόρκη. Επίσης ήταν µέλος της Βασιλικής Ακα-
δηµίας. Το 1961 εγκατέλειψε την σύζυγό του για 
µια βρετανίδα, την Μπάρµπαρα Χάτσινσον. Ήταν 
ο δεύτερος γάµος για τον Γκίκα και ο τρίτος για την 
Χάτσικινσον. Οι πρώην σύζυγοί της ήταν ο βιολό-
γος και βρετανός MP Victor Rothschild, και ο Rex 
Warner, ο οποίος όταν χώρισε την Μπάρµπαρα 
ξαναπαντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο.
Το 1965 το αρχοντικό της Ύδρας κάηκε από αµέ-
λεια ενός υπηρέτη ο οποίος ήταν µέθυσος. Ο Γκί-
κας είχε πει σε συνέντευξή του: «Αυτός ήταν εκεί να 
το φυλάει όταν εµείς λείπαµε, γιατί λείπαµε συχνά, 
πήγαινε στην ταβέρνα κι έπινε. Όταν ένα βράδυ 
γύρισε στο σπίτι πέταξε το µισοκαµένο τσιγάρο κι 
αυτό έπιασε φωτιά. Κοιµόταν πια όταν τον ξύπνη-
σαν οι φλόγες που έβγαιναν από την ταράτσα ενώ 
είχαν ήδη καεί τρία δωµάτια και µόνο τότε πήρε 
χαµπάρι τι συµβαίνει, αυτός ευτυχώς σώθηκε. Εγώ 
ήµουνα στο Λονδίνο κι έκανα τη σκηνογραφία του 
µπαλέτου «Περσεφόνη» του Ζιντ στην οποία είχε 
κάνει τη µουσική ο Στραβίνσκι. Το σπίτι για µένα 
σήµαινε πολλά. Εκεί είχα περάσει πολλά χρόνια 
όταν ήµουν µικρός και κατόπιν στον πρώτο γάµο 
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