14/4/2015

Aftodioikisi.gr » Το Παγκράτι εί ναι στη μόδα- Λόγοι γι α να επι σκεφθεί τε αυτή τη γει τονι ά της Αθήνας

Κεντρική

Εκλογές

Υπουργεία

Διαύγεια

Σύνδεσμοι

Περιφέρειες

Ευρετήριο ΟΤΑ

Δήμοι

Παρασκήνια

/::

Συνεντεύξεις

Κόμματα

Επιχειρήσεις
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To παραδοσιακό συναντά το μοντέρνο σε μια γειτονιά της Αθήνας που διεκδικεί μία από τις πρώτες θέσεις
στη λίστα με τις πιο “in” περιοχές για διασκέδαση. Δείτε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους πρέπει
να εντάξετε το Παγκράτι στις αγαπημένες σας περιοχές.
Skyfall Bar: Κοκτέιλ με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό

Facebook social plugin

Τελευταία άρθρα
Αμερικανικό ταξιδιωτικό site αποθεώνει
τη Σαντορίνη: Το νησί του παραδείσου
(φωτο)
14 Apr 2015

Συνεχίζεται η κατάληψη της πρυτανείας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
14 Apr 2015

Εγκύκλιος "ανάσα" της ΓΓΔΕ για
εκατομμύρια φορολογούμενους
14 Apr 2015

Αναμονή έως και έξι μήνες για μια
εξέταση
14 Apr 2015

Στις παρυφές του Παγκρατίου, δίπλα ακριβώς από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο στον πρώτο όροφο επί της οδού
Μάρκου Μουσούρου 1, μπορείς να απολαύσεις το φαγητό ή το ποτό σου με θέα την Ακρόπολη και τον
Λυκαβητό. Το Skyfall προσφέρει αρωματισμένα signature κοκτέιλς, συναρπαστικές γεύσεις σε tailor made
menus και cosmopolitan ύφος , προσαρμοσμένα στις οικονομικές ανάγκες της εποχής. Και όλα αυτά απέναντι
από το τραμ, στη στάση Ζάππειο και πέντε λεπτά από το μετρό του Συντάγματος .
Petit Palais: Ο αιωνόβιος κινηματογ ράφος

Έδεσε στον Πειραιά πλοίο με 250
μετανάστες (βίντεο)
14 Apr 2015

Αποκαλύψεις Μητρόπουλου: "Υπουργοί
και δημοσιογράφοι στη λίστα
Νικολούδη – Χτυπήθηκα όταν άρχισα να
μιλάω"
14 Apr 2015
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Ο διοικητής του ΟΑΕΕ ξεκαθαρίζει: Δεν υπάρχει
πρόβλημα με την καταβολή των συντάξεων (βίντεο)
14 Apr 2015

Κατηγορείται για απιστία στην
υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση ο
δήμαρχος Καστελόριζου (φωτο)
14 Apr 2015

Δείτε όλα τα άρθρα

Οικονομικό
Εστιατόριο
Ποιότητα, καλές τιμές,
περιβάλλον χειροποίητα
υλικά δοκιμάστε μας

Μια βόλτα στον παραδοσιακό κινηματογράφο, με τον ένα αιώνα ζωής ,είναι ένας καλός λόγος για ένα πέρασμα
από την οδό Βασ. Γεωργίου & Ριζάρη 24, δίπλα σχεδόν από το μετρό Ευαγγελισμός. Με δύο προβολές
ημερησίως σίγουρα θα βρείτε αυτή που σας ταιριάζει.
Τι σημαίνει Petit Palais; Μία από τις εκδοχές είναι «η πολυτέλεια που σταματάει ο νους μπροστά της.»
Skrow: Ένα νέο θέατρο στο Παγ κράτι

Skrow [μτφρ]: Κάποιος που έχει χάσει τον προσανατολισμό του, που βρίσκεται σε αναζήτηση της
ταυτότητας του ή σε μια γενικότερη προσπάθεια να βρει τον εαυτό του. Κάποιος που νιώθει χαμένος.
Κάθε άλλο παρά χαμένοι είναι βέβαια οι πέντε συνεργοί του θεάτρου Scrow στο Παγκράτι που έκλεισε
ενάμιση χρόνο λειτουργίας. Η ομάδα ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2012 από τους Βασίλη Μαυρογεωργίου,
Μαρία Φιλίνη, Σεραφείμ Ράδη, Κατερίνα Μαυρογεώργη και Νίκο Μαραμαθά.
Μέσω του Skrow η ομάδα επιδιώκει την προώθηση των παραστατικών, εικαστικών και μουσικών τεχνών,
καταρτίζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με έμφαση στους νέους δημιουργούς και νέους Έλληνες
συγγραφείς, στεγάζοντας παραστάσεις, εκθέσεις, live, δημιουργικά εργαστήρια και σεμινάρια. Όλα αυτά σε
ένα μη συμβατικό θεατρικό χώρο, στου οποίου την κύρια αίθουσα καταλήγει ένα τμήμα βράχου από το άλσος
Παγκρατίου, «συμμετέχοντας» αισθητικά και εμπνέοντας τον εκάστοτε δημιουργό.
Λεξικοπωλείο: Ένας χώρος γ ια το βιβλίο μία ανάσα από το Καλλιμάρμαρο
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Στο Βατραχονήσι όπως το αποκαλούν οι παλιοί, σε μια ιστορική γειτονιά της Αθήνας που συνορεύει με το
Καλλιμάρμαρο, μια ομάδα ανθρώπων με πάθος για τις γλώσσες δημιούργησε το πρώτο εξειδικευμένο
βιβλιοπωλείο σε λεξικά και βιβλία γλώσσας στην Ελλάδα: το Λεξικοπωλείο.
Πέρα από τα γνωστά κλασικά λεξικά στα ράφια του βιβλιοπωλείου μπορεί κανείς να βρει λεξικά πάσης φύσης
απ’ όλο τον κόσμο με πλούσια θεματολογία να συνυπάρχουν με βιβλία εκφράσεων, παροιμιολογίας,
μεταφρασεολογίας, γλωσσολογίας, γλωσσάρια…
Εξειδικευμένα λεξικά αρχιτεκτονικής, πληροφορικής, βιολογίας, ιστορίας, ηλεκτρονικής, χημείας, μαθηματικών,
ιατρικής, μηχανολογίας, φυσικής, ψυχολογίας, πολιτικής, αλλά και λεξικά που απευθύνονται στο ευρύ
αναγνωστικό κοινό με θέματα κινηματογράφου, μόδας, λογοτεχνίας, μόδας, μουσικής, φιλοσοφίας, θεάτρου,
σεξ, αργκό, τέχνης, γεωγραφίας, οικολογίας, χιούμορ, μαγειρικής, φωτογραφίας κ.λπ.
Ένας καλαίσθητος χώρος με τραπεζάκια και καρέκλες όπου μπορεί κανείς να ξεφυλλίσει μικρούς γλωσσικούς
θησαυρούς και εάν κανείς επιθυμεί να στηρίξει τους Streetpanthers εδώ θα βρει ένα από τα καλύτερα
εξοπλισμένα σημεία πώλησης στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:
Πλημμύρες στην Αττική: Έσπασαν τα τηλέφωνα της Πυροσβεστικής για άντληση υδάτων σε
Βύρωνα και Παγκράτι

Ξανά στη μόδα το Παγκράτι

National Geographic: Οι 10 πόλεις για το καλύτερο ξενύχτι -Η ελληνική που μαγεύει την υφήλιο
(λίστα)

Η έξοδος Μπακογιάννη-Κοσιώνη με τα παιδιά του περιφερειάρχη – Ποιοι άλλοι ήταν μαζί τους
(φωτο)

Ξέμεινες στην Αθήνα; Tη δροσιά της να ‘χεις! – Προτάσεις για όλα τα γούστα

Στη Μύκονο μας μαθαίνουν με τι μεζέ πάει η σαμπάνια (βίντεο)
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