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Πολλοί έχουν επισκεφτεί τη θρυλική Κληματαριά 
στην Πλατεία Θεάτρου, λίγοι όμως ξέρουν ότι 
η ιστορία της ξεκίνησε το 1927 όταν από καφε-
νείο μετατράπηκε σε οινομαγειρείο. Είναι μάλ-

λον που οι περισσότεροι την έχουν συνδέσει με την Μαρία 
Σώτου, τη σημερινή συνιδιοκτήτρια της Κληματαριάς, η 
οποία μοιάζει σαν να γεννήθηκε μέσα σε αυτή την υπέροχη 
αυλή-αγκαλιά. Να ξέρετε πάντως πως εδώ έπαιξαν μουσική 
ο Μ. Βαμβακάρης και ο Γ. Παπαϊωάννου με τις ορχήστρες 
τους κι ότι η αυτή η ταβέρνα επιβίωσε όχι μόνο από τον 
αμείλικτο χρόνο και την υποβάθμιση του ιστορικού κέντρου, 
αλλά και από μια καταστροφική πυρκαγιά το 2005. Η Κλη-
ματαριά, μετά το βαρύ αυτό πλήγμα, «δέχτηκε» τη φροντί-
δα του γνωστού ζωγράφου και αγιογράφου Τ. Ρήγα, που ζω-
ντάνεψε με τις παρεμβάσεις του τους πεσμένους σοβάδες κι 
ότι απόμεινε, δείχνοντας σεβασμό στην ιστο-
ρία και την 
α ι σ θ η τ ι κ ή 
του χώρου.

Το αίθριο και οι φυλ-
λωσιές των αναρρι-
χώμενων φυτών καθορίζουν τον 
διακοσμητικό τόνο ενώ η καρδιά της χτυπά ταυτόχρονα σε 
δύο σημεία: στο πάλκο, με τη ζωντανή μουσική και στην 
κουζίνα με τις τεράστιες γάστρες, πατέντα του Περικλή, 
του έτερου συνιδιοκτήτη,  οι οποίες λειτουργούν με τροχα-
λίες, για να ψήνονται τα κρέατα. Εδώ θα απολαύσετε πα-
ραδοσιακή κουζίνα, δηλαδή σαλιγκάρια στιφάδο, χουνκιάρ 
μπεγιεντί, πικάντικη τηγανιά με πράσο και πιπεριές, κόκορα 
κρασάτο, κουνέλι λεμονάτο, νόστιμη σελινόριζα αλά πολίτα  
και φυσικά το σήμα κατατεθέν πιάτο που δεν είναι άλλο από 
το ονειρεμένο κότσι, στη γάστρα, με πεντανόστιμες, ψητές 
πατάτες. Ζωντανή μουσική από διάφορα αξιόλογα σχήμα-
τα θα ακούσετε από Τρίτη έως και Σάββατο, ενώ ανάμεσα 
στους σταθερούς θαμώνες θα βρείτε και αρκετούς ξένους 
που έρχονται εδώ είτε για να κάνουν μαθήματα ελληνικής 
μαγειρικής, είτε επειδή το trip advisor τους σύστησε την 
Κληματαριά ως ένα από τα πιο αυθεντικά στέκια της Αθή-
νας. Και να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι, πέρα από 
το φαγητό, την καρδιά θα σας κλέψει το αφοπλιστικό χαμό-
γελο της πάντα ευγενικής και φιλόξενης Μαρίας.
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