
Πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, 
το Island, το πιο εμβληματι-
κό restaurant club της αθη-
ναϊκής Ριβιέρας υποδεχόταν 

το γαστρονομικό φεστιβάλ Gastronomy 
Wednesdays, φιλοξενώντας δέκα διακε-
κριμένους Έλληνες σεφ, με όραμα να εξε-

λιχθεί 
σε ένα 
σ τ α -
θ ε ρ ό 
θεσμό 
σ τ ο ν 
χώρο. 
Τ α 
ανερ -
χ ό -
μ ε ν α 
αστέ -

ρια της μαγειρικής- ανάμεσά τους ο Γκί-
κας Ξενάκης, ο Νίκος Καραθάνος, ο 
Δήμος Μπαλόπουλος και ο Άνταμ Κοντο-
βάς- έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και 
η ζήτηση για κρατήσεις ήταν πολύ μεγά-
λη, οπότε όσοι είχαμε την τύχη να απο-
λαύσουμε τις συγκεκριμένες βραδιές θεω-
ρήσαμε ότι οι Gastronomy Wednesdays θα 
εξελιχθούν σε θεσμό.

Τελικά, αποδείχτηκε ότι δεν κάνα-
με λάθος. Παρά της αντιξοότητες στην 
εστίαση, εξαιτίας της πανδημίας, οι 
Gastronomy Wednesdays επανέρχονται 
με ακόμη περισσότερη ορμή και θέληση 
στο Island στις 10 Ιουνίου, προσκαλώντας 

σε ένα μοναδικό by the sea  περιβάλλον  
μερικούς από τους καλύτερους και πιο δη-
μιουργικούς Έλληνες chef. Την αρχή κά-
νει ο Θάνος Στασινός του ατμοσφαιρικού 
«Huracan», με την ΝΙΚΚΕΙ κουζίνα και 
τον υπέροχο κήπο, που πρόσφατα άνοιξε 
στη Γλυφάδα (περισσότερες λεπτομέρει-
ες για αυτό προσεχώς!) και έγινε ήδη talk 
of the town παρά το γεγονός ότι μετρά μό-
λις λίγες μέρες παρουσίας.

Δεν είναι σύμπτωση αυτό, βέβαια. Ο 
Θάνος Στασινός είναι ένας chef με διε-
θνείς παραστάσεις. Έχει δουλέψει μεταξύ 
άλλων σε Ισπανία, Γαλλία και Περού, ενώ 
δικαίως θεωρείται  ένας από τους πρωτο-
πόρους της κουζίνας ΝΙΚΚΕΙ στην Ελ-
λάδα.  Όχι τυχαία, μιας και στην συγκε-
κριμένη κουζίνα μυήθηκε από τον διάσημο 
Περουβιανό σεφ Mario Pérez Sanchez. 
Μάλιστα, για να εντρυφήσει ακόμα πιο 
βαθιά στη στην αυθεντικότητα της συ-
γκεκριμένης μαγειρικής σχολής, επέλεξε 
να ζήσει για μερικές εβδομάδες μαζί με 
τους ιθαγενείς, μακριά από τον πολιτισμό, 
στα βάθη του Αμαζονίου.

Συνεχίζοντας, λοιπόν, στο πολύ επιτυ-
χημένο τέμπο της ιαπωνο-περουβιανής 
σχολής, ο Θάνος Στασινός,  υπόσχεται να 
μυήσει και τους λάτρεις των Gastronomy 
Wednesdays στις γεύσεις της χώρας που 
μιξάρει επιτυχημένα την υψηλή γαστρο-
νομία με ένα συνδυασμό αρχαίων πολιτι-
σμών, μύθων και μυστηριακών μνημείων 
και κατορθώνει να ξεχωρίζει, σε παγκό-

σμιο επίπεδο, ως κορυφαίος προορισμός.
Τις δημιουργίες του Θάνου Στασινού θα 
συνοδεύει μουσικά ο Dj  Γιάννης Μητσο-
κάπας.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις: 210-
96.53.563 – 564.
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