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Πλατεία Προσκόπων
Mια από τις πιο γοητευτικές «κρυφές» πλατείες της πόλης, είναι η Πλατεία Προσκόπων, στο
Παγκράτι. Εκεί που βρίσκεται σήμερα η πλατεία
Προσκόπων βρισκόταν κάποτε το Βατραχονήσι. Παλαιότερα, από το σημείο αυτό διερχόταν ο
ποταμός Ιλισός και στη μέση υπήρχε ένα νησάκι που
μαζεύονταν βατράχια. Έτσι ονομάστηκε Βατραχονήσι.
Την πλατεία την έκανε διάσημη ο συνθέτης Μάνος
Χατζιδάκις μιας και εκεί βρίσκεται ο «Μαγεμένος
Αυλός», το αγαπημένο του στέκι. Η περιοχή αυτή έχει
αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα σημαντικό
κέντρο καλού φαγητού και ποτού με δεκάδες μικρά
εστιατόρια, ταβέρνες αλλά και μπαράκια με εκπληκτικές μουσικές ή κομψά μικρά καφέ. Η πλατεία
ονομάζεται, επίσης, Πλ. Μάνου Χατζιδάκι.
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Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,
Πτολεμαίων 1
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) με
25.000 μέλη μετρά άνω του ενός αιώνα (107
χρόνια!) ζωής και δράσης στην Ελλάδα.
Ο Προσκοπισμός είναι εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους,
ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις. Αποστολή του
Προσκοπισμού είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, μέσω ενός συστήματος αξιών και να
βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου.
Ο Προσκοπισμός βασίζεται στην εθελοντική προσφορά, ευθύνη και ηγεσία των Ενηλίκων Στελεχών του.
Μέσα από τα 350 Προσκοπικά Συστήματα που δρουν
στην επικράτεια, ο Προσκοπισμός έχει υποστηρίξει
από την ίδρυσή του την προσωπική ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων, συμβάλλοντας έμπρακτα στη
δημιουργία ενεργών πολιτών, που πρεσβεύουν και
δρουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
Το Ιστορικό Αρχείο του Σ.Ε.Π. έχει την ευθύνη της
διάσωσης, τεκμηρίωσης και οργάνωσης του υλικού
που σχετίζεται με την πορεία και τη δράση του Ελληνικού Προσκοπισμού. Μέσα από τη δραστηριότητά
του, το Ιστορικό Αρχείο φιλοδοξεί να παρέχει ένα
ανεξερεύνητο πεδίο έρευνας, αλλά και μία καλύτερη
προβολή της ιστορίας του Ελληνικού Προσκοπισμού. Οι δραστηριότητες του Ιστορικού Αρχείου
στεγάζονται στον 6ο όροφο του Μεγάρου του Σ.Ε.Π.
«Αντ.Μπενάκης». Στον ίδιο χώρο βρίσκεται μόνιμος
εκθεσιακός χώρος, που παρουσιάζει την πορεία του
Ελληνικού Προσκοπισμού και περιοδικές εκθέσεις –
αφιερώματα βασισμένες στο υλικό του Αρχείου.
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Μαγεμένος Αυλός, Αμύντα 4, Πλατεία Προσκόπων
Ο Μαγεμένος Αυλός, ένα από τα πιο ιστορικά
εστιατόρια της Αθήνας, μετρά 56 χρόνια ζωής,
αποτελώντας ορόσημο της όμορφης Πλατείας Προσκόπων στο Παγκράτι. “Διατήρηση της παράδοσης”
και “προσπάθεια για ποιότητα” είναι οι βασικές αρχές
του, από την έναρξη της λειτουργίας του, έως και
σήμερα. Ένας εντυπωσιακός και εκλεπτυσμένος χώρος, με δική του προσωπικότητα, που μεταφέρει το
κλίμα μιας άλλης εποχής. Αποτέλεσε στέκι και πηγή
έμπνευσης μεγάλων προσωπικοτήτων των γραμμάτων και της τέχνης, όπως του Χατζηδάκι, του Ελύτη,
του Σεφέρη, του Χορν και πολλών άλλων, όντας πια
σήμερα ένα εξαιρετικής ιστορικά σημασίας εστιατόριο της Αθήνας. Διατηρώντας την αυθεντικότητά του
αυτή, λειτουργεί καθημερινά, προσφέροντας ένα πολυποίκιλο και εντυπωσιακό κατάλογο που συνδυάζει
διεθνή κουζίνα, το μοναδικό πλήρες φλαμπέ μενού,
αλλά και παραδοσιακές Ελληνικές γεύσεις. Τα βράδια
περνούν με την υπόκρουση ζωντανής μουσικής από
μικρά σχήματα, πάντα χωρίς μικρόφωνα, και τα
καλοκαίρια στην όμορφη αυλή του.
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Λεξικοπωλείο, Στασίνου 13
Το Λεξικοπωλείο δημιουργήθηκε το 2011,
χάρη στην αγάπη των στελεχών της μητέρας
μεταφραστικής εταιρείας Texto για τα
λεξικά. Συν τω χρόνω η προσφορά επεκτάθηκε και
στις υπόλοιπες κατηγορίες βιβλίων. Επιπρόσθετος
λόγος για τη δημιουργία του βιβλιοπωλείου ήταν η
επιθυμία να προσφέρονται βιβλία από το εξωτερικό
σε προσιτές τιμές. Για τον λόγο αυτό τα εισαγόμενα βιβλία πωλούνται σε ασυναγώνιστες τιμές,
δηλαδή στις τιμές της χώρας προέλευσης χωρίς
να επιβαρύνονται με το κόστος των μεταφορικών.
Ως εκ τούτου το Λεξικοπωλείο έχει γίνει πλέον το
σημείο αναφοράς για όλους τους φιλαναγνώστες.
Στα ράφια του μπορεί κανείς να βρει, εκτός από
λεξικά, μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά, ποίηση,
δοκίμια, παιδικά βιβλία, κόμικ στα Ελληνικά αλλά και
στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Επίσης
διοργανώνονται θεματικές εκδηλώσεις, λέσχες
ανάγνωσης και εργαστήρια δημιουργικής γραφής σε
διάφορες γλώσσες.
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Εργαστήριο Τέχνης και επικοινωνίας «Μπλε
Τελεία», Παυσανίου 8 & Ηρώνδα 16
Το Εργαστήριο Τέχνης ιδρύθηκε από την
εικαστικό και εκπαιδευτικό τέχνης, Αιμιλία
Μπαντούνα το 2004 και βρίσκεται στην οδό Παυσανίου 8 και Ηρώνδα 16 στο Παγκράτι.
Η κα Μπαντούνα, απόφοιτος της Ecole de Beux Arts,
στο Παρίσι, άρχισε την καριέρα της ως εκπαιδευ-

τικός στο Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας, δίπλα στην
εικαστικό Χαρίκλεια Μυταρά, σύζυγο του εκλιπόντος
ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά. Ταγμένη στην εκπαίδευση, έχει πολυετή πείρα διδασκαλίας μέσα σε
καλλιτεχνικά εργαστήρια δήμων αλλά και ιδιωτικών
σχολείων.
Η «Μπλε Τελεία» έχει ολιγομελή τμήματα μαθητών, διαμορφωμένα ανάλογα με την ηλικία και των
χρόνων παρακολούθησης και, μέσω μελετημένων
εικαστικών παιχνιδιών, προσφέρει την ευκαιρία στα
παιδιά ν’ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να έλθουν
σ’επαφή με την τέχνη, την ιστορία της και τις τεχνικές της. Η δημιουργική έκφραση, η συνεργασία αλλά
και η έκθεση των έργων των μαθητών είναι βασικοί
στόχοι του προγράμματος, διάρκειας 9 μηνών, μία
φορά τη βδομάδα για 1:30 ώρα. Η «Μπλε Τελεία»
έχει σήμερα 40 μαθητές, με τον μικρότερο να είναι
πεντέμισι ετών.
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Μαύρος Γάτος, Πολέμωνος 4
Με ιδιαίτερη αγάπη στα αγνά υλικά, ο Μαύρος
Γάτος υπάρχει για πάνω απο 20 χρόνια. Ως
μία οικογενειακή επιχείρηση, πέρα απο το
καλό φαγητό που προσφέρει θα σε κάνει επίσης να
νιώσεις από την πρώτη φορά οικειότητα. Η ταβέρνα
είναι γνωστή για τα “μαμαδίστικα” φαγητά της, τις
πίτες με παραδοσιακό φύλλο ανοιγμένο στο χέρι και
άλλα πολλά τα οποία απολαμβάνεις στα τραπέζια στο
πεζοδρόμιο ή στη σάλα με τις σκαμπρόζικες τοιχογραφίες του Doris. Το μενού μαγειρευτών φαγητών
αλλάζει καθημερινά. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τα
εξαιρετικά παϊδάκια που έχουν βραβευτεί ανάμεσα στα 10 καλύτερα της Αθήνας, το παραδοσιακό
λουκάνικο, το ζουμερό μοσχαρίσιο συκωτάκι και την
ποικιλία κρεατικών! Συνοδέψτε τα με σπιτικό τσίπουρο από τα Ιωάννινα ή εξαιρετικό κόκκινο κρασί
από την Ορεινή Αρκαδία!
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Οικία Βάρναλη, Σπύρου Μερκούρη 27
Στο σημείο που ορθώνεται σήμερα μία
πολυκατοικία στην οδό Σπύρου Μερκούρη 27
και Τιμάρχου, βρίσκονταν κάποτε η οικία που
πέρασε τα τελευταία 17 χρόνια της ζωής του ο μεγάλος ποιητής. Σήμερα μόνο μία αναμνηστική πλάκα
δηλώνει την παρουσία του, ενώ ο ίδιος αναπαύεται
μόλις λίγα μέτρα πιο μακριά, στο Α΄ Νεκροταφείο
Αθηνών.
*Σημείο κλειστό, θέασή του μόνο εξωτερικά.
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Pastry Family,Ριζάρη 19
Η γλυκιά απόλαυση του Pastry Family γεννήθηκε το 1969 στην οδό Ριζάρη στο Παγκράτι.
Αμέσως υπήρξε πολύ ζεστή ανταπόκριση από
τον κόσμο που συχνά σταματούσε στο ζαχαροπλαστείο να δοκιμάσει τα περίφημα γλυκά. Έτσι ξεκίνησε
το ταξίδι του pastry family που παράλληλα επέκτάθηκε και στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
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Σινεμά Petit-Palais, Ριζάρη 24
Ο κινηματογραφος Πτι Παλαί στα πρώτα του
βήματα ανήκε στη νέα γενιά κινηματογράφων
που επέβαλαν νέα ήθη στο κινηματογραφικό
γίγνεσθαι της εποχής. Μία από τις πρώτες διαφημίσεις του ιστορικού κινηματογράφου “Πτι παλαί” στο
Παγκράτι, τον Φεβρουάριο του 1963, εξηγούσε ότι
το όνομά του σημαίνει “πολυτέλεια που σταματάει ο
νους μπροστά της”, μιλώντας για την αίθουσα με το
“κοσμοπολίτικο περιβάλλον”. Εξαιρετικά φροντισμένος, ξεκίνησε κατευθείαν με ταινίες πρώτης
προβολής, όντας σε απόσταση από το κέντρο του
“συνοικιακού”, την εποχή εκείνη, Παγκρατίου, και
πιο κοντά στις κεντρικές περιοχές της πόλης. Μία
βασική του ιδιομορφιά ήταν ότι ο εξώστης του
ήταν υπόγειος και, φυσικά, για να βρεθεί κάποιος
στη πλατεία κατέβαινε ακόμα περισσότερο (αν και
ουσιαστικά –λόγω μεγάλης ανωφέρειας στο σημείο
της εισόδου– πρόκειται για ισόγεια αίθουσα). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του η κομψότητα, που πάντα
διατηρούσε και διατηρεί, τόσο λόγω του ονόματος
του όσο και λόγω προγραμματισμού. Μετά από
κάποιες αναζητήσεις στην αρχή, σταθεροποιήθηκε
στην προβολή καλών ταινιών και ήταν ο αγαπημένος
κινηματογράφος των σινεφίλ
Το ανακαινισμένο «Πτι Παλαί» αριθμεί 450 περίπου
θέσεις και στη σκέψη των αδελφών Στεργιάκη,
ιδιοκτητών της αίθουσας, είναι να εμπλουτίσουν τη
λειτουργία του με θεατρικές παραστάσεις ή ακόμα
και Καραγκιόζη.
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Οικία Σεφέρη, Άγρας 20
Βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το
Παναθηναϊκό στάδιο, στην οδό Άγρας
και ξεχωρίζει για την Αιγαιοπελαγίτικη
αύρα του, με τους ολόλευκους τοίχους και τα μπλε
παράθυρα του. Το ζεύγος Σεφέρη είχε αγοράσει
οικόπεδο τον Δεκέμβριο του 1955 και η κατασκευή
του ολοκληρώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα από
τον αρχιτέκτονα Παναγή Μανουηλίδη. Κατοικήθηκε
το 1962, όταν το ζεύγος επέστρεψε από το Λονδίνο.
Στις 24 Οκτωβρίου 1963, στους χώρους της είχε
συγκεντρωθεί η πνευματική ελίτ για να υποδεχτεί το
πρώτο ελληνικό Νόμπελ. Εδώ έζησε την τελευταία
δεκαετία της ζωής του, έχοντας στο πλευρό του τη
μούσα και σύντροφό του Μάρω. Το νησιώτικο σπίτι

δεν είναι μουσείο, αλλά φέρει όλα τα σημάδια του
ποιητή. Επιλογή του είναι το ρόπτρο της εισόδου,
που έχει τη μορφή γοργόνας. Στο εσωτερικό του
κρύβονται αναρίθμητα ενθυμήματα από τις διπλωματικές «περιπλανήσεις» του ζευγαριού. Κυριαρχεί
η προσωπογραφία του ποιητή, έργο του χαράκτη
Τάσσου καθώς και η θήκη με τις πίπες του.
*Σημείο κλειστό, θέασή του μόνο εξωτερικά.
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Άλσος Παγκρατίου, Ευτυχίδου & Σπύρου
Μερκούρη
Το 1908, η πριγκίπισσα Σοφία φυτεύει τα
πρώτα πεύκα στο Άλσος Παγκρατίου. Στα τέλη
της δεκαετίας του 1920 άρχισε η ιδιωτική εκμετάλλευση του Άλσους. Το 1936 η Φιλοδασική Εταιρεία
παραχώρησε την έκταση του Άλσους στο Δήμο Αθηναίων, για να λειτουργήσει ως ελεύθερος δημόσιος
χώρος αναψυχής. Την εποχή εκείνη, ο πόλος έλξης
του άλσους ήταν ο ζωολογικός κήπος. Στα πρώτα
χρόνια της μετεμφυλιακής περιόδου λειτούργησε το
θέατρο «Άλσος». Οι παραστάσεις άρχισαν το Μάιο του
1950 και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο
υπαίθριο θεατράκι γίνονταν μουσικές εκδηλώσεις
και επιθεωρήσεις από διάφορους αθηναϊκούς θιάσους. Το κηποθέατρο συνδέθηκε από τις αρχές της
δεκαετίας του 1970 με το «Ελεύθερο Θέατρο». Στα
τέλη της δικτατορίας το Άλσος είχε γίνει στέκι καλλιτεχνών και φοιτητών. Στις 19 Μαΐου 1974, εκδηλώθηκε φωτιά στο άλσος και κατέστρεψε τη σκηνή
και τα σκηνικά της παράστασης «Μια ζωή Γκόλφω»,
λίγο πριν από την πρεμιέρα. Παράλληλα λειτούργησαν στο πάρκο θερινός κινηματογράφος, καφενείο,
περίπτερο και παιδική χαρά. Το 1977 αποφασίστηκε
η ανάπλαση του Άλσους και το 1981 ολοκληρώθηκε
η διαμόρφωση του χώρου με την κατασκευή της
παιδικής χαράς και του γηπέδου μπάσκετ δίνοντας
στο Άλσος Παγκρατίου τη σημερινή του μορφή.
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7ο ΓΕ.Λ. Αθηνών,
Σπύρου Μερκούρη 20
Tο 7ο ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ είναι ένα ιστορικό
σχολείο της Αθήνας και βρίσκεται στο
οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις
οδούς Σπ.Μερκούρη 20, Στράβωνος, Πρατίνου και
Δουρίδος , το οποίο συστεγάζεται με το 7οο Γυμνάσιο
Αθηνών. Ανεγέρθηκε το 1931 επί κυβερνήσεως Ελ.
Βενιζέλου, με υπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου.
Πρόκειται για το 1ο Βαρβάκειο Γυμνάσιο, ένα από τα
δύο Γυμνάσια στα οποία είχε χωριστεί το «Βαρβάκειον Λύκειον» το 1880, και το οποίο μετακινήθηκε
αργότερα στο Παγκράτι και μετονομάστηκε σε 7ο
Γυμνάσιο Αθηνών. Ηταν ευρύτερα γνωστό ως “7ο
Γυμνάσιο Αρρένων” μέχρι το 1979 όπου τα σχολεία έγιναν μικτά.Αρχικά, στο ισόγειο και στον 1ο
όροφο του κτιρίου συστεγάστηκαν το «7ο Γυμνάσιο
Αρρένων» και το «4ο Γυμνάσιο Θηλέων» καθώς και
το «1ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών». Το «4ο Γυμνάσιο
Θηλέων» αργότερα μετονομάστηκε σε «28ο Λύκειο
Αθηνών» και συγχωνεύθηκε με το 7ο Λύκειο την
1η Σεπτεμβρίου 2011. Στη διάρκεια της Κατοχής το
κτήριο επιτάχθηκε από τους Ιταλούς, οι οποίοι εγκατέστησαν στρατιωτικό νοσοκομείο. Την ίδια περίοδο
λειτουργούσε στο σχολείο και συσσίτιο για μαθητές, καθηγητές και όσους από τους κατοίκους της
περιοχής είχαν άμεση ανάγκη. Οι καθηγητές είχαν
αναλάβει την επίβλεψη της διανομής του. Μετά το
τέλος του πολέμου το κτίριο επαναλειτούργησε ως
σχολείο, και στη διάρκεια της μεταπολίτευσης (1975
- 1976) προστέθηκε ο 2ος όροφος που φιλοξενεί
σήμερα το 7ο και 28ο Γυμνάσιο Αθηνών. Aπό το 7ο
Λύκειο έχουν αποφοιτήσει πολλοί γνωστοί Αθηναίοι
που ανήκουν σήμερα στον χώρο των γραμμάτων, της
επιστήμης, της τέχνης και της πολιτικής.
*12.00-13.00
Ομιλία της αρχιτέκτoνος Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη
στο 7ο Λύκειο Παγκρατιου για τα σχολεια του 30.
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Πνύκα, Πρατίνου 13
Η αγάπη του Δημήτρη Κότσαρη για το
ψωμί τον οδήγησε το 1981 να ανοίξει το
πρώτο κατάστημα ΠΝΥΚΑ στο Σύνταγμα. Εκεί ξεκίνησε για πρώτη φορά να φτιάχνει το
φημισμένο ψωμί ολικής αλέσεως καθώς επίσης και
άλλα αρτοσκευάσματα. Ταξίδευε σε όλη την Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό για να διαλέξει τα καλύτερα
σιτάρια που θα έκαναν το ψωμί μοναδικό στη γεύση
και στην ποιότητα. Όμως, το ανήσυχο πνεύμα του
ιδρυτή επηρέασε την εξέλιξη της επιχείρησης. Έτσι,
το 1985, μαζί με το γιο του Γιώργο Κότσαρη, ξεκίνησαν να παρασκευάζουν διαφόρων ειδών γλυκά και
αρτοσκευάσματα δημιουργώντας τη σημερινή μορφή
της επιχείρησης. Σήμερα ο Γιώργος βαδίζει στα
χνάρια του πατέρα του: ταξιδεύει για να ανακαλύψει
νέες γεύσεις και προσπαθεί συνεχώς να δημιουργεί
νέα προϊόντα συνδυάζοντας παραδοσιακές και νέες
τεχνολογικές μεθόδους. Η έδρα της επιχείρησης
Πνύκα μεταφέρεται στο Παγκράτι το 1999 όπου
παραμένει μέχρι σήμερα. Απο το 2000 ως σήμερα
στον πετρόμυλο που βρίσκεται στο κατάστημά μας
στο Παγκράτι αλέθεται σιτάρι για την παραγωγή των
άρτων.
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Ζαχαροπλαστειο Τουλα, Ευτυχίδου 41
Ανηφορίζοντας την Ευτυχίδου, στη
ραχοκοκκαλιά του Παγκρατίου, συναντάμε την γνωστή Τούλα, ένα ζαχαροπλαστείο με ιστορία στη γειτονιά. Η κυρία Τούλα, που
οι παλιότεροι τη θυμούνται ολημερίς στο μαγαζί
της,διατηρούσε ζαχαροπλαστείο στα Ταταυλα της
Κωσταντινούπολης απο το 1920 και με το διωγμό
ήρθε από την Πόλη και άνοιξε το ζαχαροπλαστείο το
1964. Γρήγορα έγινε γνωστή για τα πολίτικα γλυκά
της, μελομακάρονα κουραμπιέδες μπακλαβαδάκια
, αλλά τη φήμη της χρωστούσε -και χρωστάει- στο
πολύ νόστιμο, αυθεντικό πολίτικο, βέβαια, τσουρέκι
και στο πρωτότυπο παγωτό “μουστάρδα”, με κομματάκια καραμέλας, μέλι και καβουρδισμένα αμύγδαλα,
που του δίνουν μουσταρδιές αποχρώσεις. Τα γλυκά
έχουν πληθύνει, λειτουργεί και catering αλλά τα
παιδιά και τα εγγόνια διατηρούν ίδιες τις κλασικές
συνταγές. Ταούκ κιοκσού, εκμέκ και πολίτικο καϊμάκι
και βύσσινο ,πίτες με ζύμη κουρού και με βούτυρο
γάλακτος πρόβειο ελληνικό.
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Ζαχαροπλαστειο Lido,
Χρεμωνίδου 35
Ανηφορίζοντας προς το ονομαζόμενο “νέο
Παγκράτι”, ψηλά στην οδό Χρεμωνίδου,
μας παίρνει η εκμαυλιστική μυρωδιά από τσουρέκια
που ψήνονται: πλησιάζουμε στο Lido, με το θρυλικό
πολίτικο τσουρέκι. Με φήμη που ξεπερνά τα όρια της
συνοικίας και στέλνει πολλούς Αθηναίους να στηθούν
υπομονετικά στην ουρά στο πεζοδρόμιο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Το ίδιο στενό μαγαζάκι, με ταμπέλα
που θυμίζει ‘60, στέκει εκεί από το 1967, που το
άνοιξε ο κύριος Πιπερίδης. Την παράδοση κρατά απαράλλαχτη η οικογένειά του, με την ίδια αξεπέραστη
συνταγή του μυρωδάτου, λαστιχωτού τσουρεκιού με
ισορροπημένη γλύκα, που ψήνεται καθημερινά. Από
το Lido θα φύγετε με δύο τουλάχιστον τσουρέκια
-το ένα ποτέ δεν φτάνει- κι ένα σακουλάκι κίφελ,
τα τραγανά πολίτικα κρουασανάκια, που θυμίζουν
γεμιστά κουλουράκια.
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Άγιος Φανούριος,
Αγίου Φανουρίου 30
Ένας από τους πρώτους οικιστές του Παγκρατίου, ο Γεώργιος Τσαντίλης ανήγειρε
το εκκλησάκι στην άκρη του κτήματος του και το
αφιέρωσε στον Άγιο Φανούριο. Πλήθη των πιστών
συνέρρεαν με τα αφιερώματα τους στις αρχές του
περασμένου αιώνα κάθε Αύγουστο όταν γιόρταζε ο
άγιος και είχε την τιμητική της όλη η περιοχή. Ο χώρος καταλαμβανόταν από πλήθη γυναικών όλων των
ηλικιών που περίμεναν να τους φανερώσει τον καλό
τους. Ο Τσαντίλης δεν εκμεταλλευόταν τα πλήθη των
πιστών που συνέρρεαν και τα αφιερώματα τους τα
συγκέντρωνε και τα πρόσφερε για εθνικούς σκοπούς.
Όταν εφαρμόστηκε το νέο ημερολόγιο ο Γ. Τσαντίλης
παρέμεινε στο παλαιό και ανακοίνωσε ότι το εκκλησάκι θα παρέμενε κλειστό στο κοινό, προκαλώντας
θλίψη στους πιστούς. Σήμερα ο ναός την ημέρα της
γιορτής του Αγίου είναι ανοικτός στο κοινό.
*Σημείο κλειστό, θέασή του μόνο εξωτερικά.
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Σπίτι Χατζιδάκι,
Κωνσταντίνου Μάνου 3
Σε ένα μικρό κάθετο δρομάκι στην
Υμηττού, συναντά κανείς μια διακριτική τριώροφη κατοικία στην αριστερή πλευρά του
δρόμου. Τίποτα δεν την κάνει να ξεχωρίζει από τα
υπόλοιπα οικοδομήματα της περιοχής, παρά μόνον
μια πινακίδα, που αναγράφει «Στην οικία αυτή έζησε
από το 1936 έως το 1962 ο Μάνος Χατζιδάκις.». Εδώ
λοιπόν, Κωνσταντίνου Μάνου 3 , ο Μάνος έκανε τα
πρώτα του βήματα στη μουσική και σιγά σιγά έφτασε
στο απόγειο της δημιουργίας του. Αυτοί οι τοίχοι
ήταν οι ακροατές του όταν αυτός συνέθετε μερικές
από τις πλέον διάσημες επιτυχίες του όπως «Τα παιδιά του Πειραιά» , κομμάτι που του χάρισε το Όσκαρ
για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», τη μουσική για τις
ταινίες το «Ποτάμι» και το «Δράκο» του Ν. Κούνδουρου, «Την Ιονική σουίτα», το «Κυπαρισσάκι» και την
«Τιμωρία» με Νανά Μούσχουρη, ενώ επιμελήθηκε τη
μουσική για αρκετές ταινίες της φίλης του Αλίκης
Βουγιουκλάκης όπως η «Αλίκη στο Ναυτικό», «Το
κλωτσοσκούφι», η «Μανταλένα» και άλλες.
Σήμερα η κα Αλίκη, ιδιοκτήτρια του σπιτιού μας
περιγράφει ιστορίες από όταν ο Μάνος ζούσε σε
αυτό το σπίτι. Το πιάνο πάνω στο οποίο περνούσε τις
περισσότερες ώρες της ημέρας του ήταν τοποθετημένο στην είσοδο του σπιτιού, ενώ το υπνοδωμάτιο του ήταν αυτό με το παράθυρο στο δρόμο.
Κοιτάζοντας από αυτό το παράθυρο, ίσως, έγραψε :
«Εδώ τελειώνει η μουσική για την οδό Ονείρων. Εδώ
τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε οι ίδιοι μια
βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά κι
όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω ως
το πρωί για να μαζέψω τα καινούρια όνειρα που θα
γεννήσετε να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια
άλλη φορά πάλι σε μουσική. Καληνύχτα!» (επίλογος
της «Οδού Ονείρων»)
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