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ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ 
Καθηγητής Μουσικής- Μουσικός 

 
Μουσικά λαϊκά κέντρα στο Μενίδι 

 
Οι Μενιδιάτες ανέκαθεν αγαπούσαν & είχαν ιδιαίτερους δεσμούς με τη λαϊκή μουσική & το χορό. 

Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, που γιορτάζουν επίσημα από το 1845 θεωρείται  το μεγαλύτερο 
& το αξιολογότερο της Αττικής. Η παρουσία τους & η συμμετοχή τους στα άλλα πανηγύρια της 
περιοχής τους, όπως της Παναγιάς της Χελιδονούς & της Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα ήταν 
καθοριστική. Αλλά & τους αρραβώνες, τους γάμους με τραγούδι & χορό τους τελούσαν. Τις 
απόκριες γλεντούσαν με κομπανίες στις ταβέρνες & τα καφενεία. Mετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή & την εγκατάσταση προσφύγων στην Αττική & στις όμορες περιοχές (Ν. 
Φιλαδέλφεια, Ν. Ιωνία) αλλά & στο Μενίδι, λόγω των κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικών  αλλαγών 
που συντελέστηκαν διαμορφώθηκαν καλύτερες συνθήκες προώθησης της λαϊκής μουσικής, που 
ευνόησε η εμφάνιση & διάδοση του φωνογράφου. Το ρεμπέτικο τραγούδι εμπλουτίστηκε με τις 
μουσικές & τ'ακούσματα της Μικρασίας (Σμυρνέϊκα,πολίτικα κ.α) που έφεραν μαζί τους οι 
πρόσφυγες με την πλημμυρίδα των Μικρασιατών μουσικών,οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του μεσοπολεμικού ρεμπέτικου & πρώτου μεταπολεμικού λαϊκού -ρεμπέτικου 
τραγουδιού. Το Μενίδι από το 1923 έως το 1940 ήταν γόνιμος τόπος άνθισης αυτών των 
τραγουδιών.Στα μουσικά κέντρα της περιοχής,στο πανηγύρι,στους γάμους, σε μεγάλο ποσοστό 
έπαιζαν πρόσφυγες μουσικοί, δύο από τους οποίους εγκαταστάθηκαν στο Μενίδι & ήσαν 
σύνδεσμοι με τους ομοτεχνούς τους. Πρόκειται για το  Μιχάλη Βαρτανιάν (πατέρα του Στέφανου 
Βαρτάνη) & το  Γιώργο Ατταλίδη (θείο του Στράτου Ατταλίδη) που έπαιζαν ούτι. Μετά τον πόλεμο 
κυριάρχησαν οι λαϊκές ορχήστρες με πρωταγωνιστή  το μπουζούκι. 

Τα πρώτα λαϊκά μουσικά κέντρα & χώροι διασκέδασης & ψυχαγωγίας  με όργανα, τραγουδιστές 
/στριες & χορεύτριες εμφανίζονται & λειτουργούν στην πλατεία του Μενιδίου από το 1923. Είναι η 
περίοδος που ανοικοδομείται η Ν. Φιλαδέλφεια στις εργασίες της οποίας, συμμετείχαν πολλοί 
Μενιδιάτες μεταφέροντας με τα κάρα τους οικοδομικά υλικά, βελτιώνοντας το εισοδήματος τους. 
Η λειτουργία μουσικών κέντρων συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων ηθών & αντιλήψεων στο Μενίδι. 
Σημαντικό ρόλο σ΄αυτή την εξέλιξη έπαιξε η εκλογή & ανάληψη της προεδρίας της κοινότητας 
(1925-1928) από τον προοδευτικό, οραματιστή δικηγόρο Πέτρο Όθωνα Παπαδημητρίου, που από 
το 1925   εκτελείσημαντικά  έργα εξωραϊσμού & κοινής ωφελείας, όπως  η κατασκευή δημοτικών 
ουρητηρίων,η διάνοιξη της οδού Βασιλέως Γεωργίου(νυν Ηρώων Πολυτεχνείου),  η αναβάθμιση 
του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής με την καθιέρωση παράλληλων εκδηλώσεων, η λειτουργία 
Ταχυδρομείου-Τηλεφωνείου-Τηλεγραφείου (ΤΤΤ) σε αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου, ο 
ηλεκτροφωτισμός της κοινότητας, η διαπλάτυνση της πλατείας & η κατασκευή κοινοτικού 
περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στο βορειοανατολικό μέρος της, στο πλαίσιο ενός γενικότερου 
σχεδίου το Μενίδι να καταστεί θέρετρο & πόλος έλξης επισκεπτών λόγω του ξηρού και υγιεινού 
του κλίματος.Οι παραθεριστές επειδή δεν υπήρχαν ξενοδοχεία,διέμεναν σε μεγάλα σπιτια(συνήθως 
πυργάκια) πού τους παραχωρούσαν οι ιδιοκτήτες. Παράλληλα εκείνη την περίοδο 
κατασκευάσθηκαν με δαπάνες της πολιτείας σημαντικά έργα: Πάροδοι στο οδικό δίκτυο της 
περιφέρειας Αττικής που  διευκόλυναν τις μεταφορές & μετακινήσεις προς & από το Μενίδι, όπως 
η πολυδάπανη ανακατασκευή & ασφαλτόστρωση  της λεωφόρου Μενιδίου, αμαξιτού δρόμου 
σύνδεσης του Μενιδίου με την Αθήνα μέσω Αγίων  Αναργύρων, με απόφαση του πρόεδρου - 
δικτάτορα Θ. Πάγκαλου, ένθερμου φίλου του Μενιδίου, ο οποίος θεμελίωσε επισήμως την ίδια 
χρονιά (1926) & το Β' Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, καθώς επίσης η ολοκλήρωση της διάνοιξης της 
λεωφόρου Πάρνηθος από το Μενίδι έως την Αγία Τριάδα της Πάρνηθας που εγκαινιάστηκε 
επισήμως στις 15-06-1930 από τον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος 
επιστρέφοντας στάθμευσε στην πλατεία Μενιδίου & συζήτησε με τους κατοίκους. Οι μετακινήσεις 
γινόντουσαν με το τρένο αλλά & τις λεωφορειακές γραμμές Αθήνα-Μενίδι μέσω Αγ. Αναργύρων & 
Μενίδι- Ν. Φιλαδέλφεια (από το 1928-1940) με λεωφορεία 20 θέσεων, με τα ταξί της εποχής & 
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βέβαια με τα παραδοσιακά μέσα μετακίνησης (σούστες, άμαξες, κάρα, γαϊδουράκια κ.α). Ήταν τότε 
το Μενίδι μιά κωμόπολη με 6.000 περίπου κατοίκους. 

 
ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ                                                           
ΤΟ ΚΑΦΕ-ΑΜΑΝ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟ ΚΑΤΑΡΑ 
Το πρώτο μουσικό κέντρο στο Μενίδι ήταν το καφέ-αμάν του Μήτσου Κατάρα. Το άνοιξε το 

1923, με συνέταιρο αρχικά τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού Γιώργο Τριβέλλα ή Γιούργια & μετά τους 
Κωνσταντίνο Γκρίτση ή Τρέλα & Γιώργο (Χειλε)τζάρη. Ήταν ένα μικρό ταπεινό μαγαζάκι, με 
γαλλικά κεραμίδια, μια δίφυλλη ξύλινη πόρτα για είσοδο, δύο  μικρά παράθυρα. Στο εσωτερικό ένα 
μπουφέ, ξύλινα καθίσματα & τραπέζια. Δεν υπήρχε τουαλέτα & οι πελάτες ουρούσαν σε μιά άκρη 
στο βάθος & για να μη μυρίζει ρίχνανε ροκανίδι. Πρόσφερε ούζο καραφάκι, κονιάκ, μπύρα ποτήρι, 
με τα σχετικά συνοδευτικά. Διέθετε & ναργιλέδες που τραβούσαν αρκετοί πελάτες που ήταν 
κυρίως Μενιδιάτες. Κάθε Σαββατοκύριακο είχε όργανα & χορεύτριες με το ντέφι, τις «γκαρσόνες» 
όπως τις ονόμαζαν. Τις φέρνανε από την Αθήνα & τον Πειραιά.  Επάνω σε ξύλινο πάλκο έπαιζαν & 
τραγουδούσαν οι: Γρηγόρης Ασίκης (ούτι), Μήτσος Ατραϊδης (σαντούρι) & ένα βιολί & 
τραγουδούσε ο Βαγγελάκης Σοφρωνίου & για ένα μικρό διάστημα ο Κώστας Καρύπης, που 
τραγουδούσε για καιρό στο κέντρο του Μουρούζη στην οδό Αθηνάς. Επίσης ο Παναή Βουρλιώτης, 
γυρολόγος μουσικός, έπαιζε ούτι & τραγουδούσε αμανέδες, όχι στο πάλκο, αλλά από τραπέζι σε 
τραπέζι. Στο πρόγραμμα επικρατούσε το αλά-Τούρκα με πολλούς αμανέδες & λαϊκά-ρεμπέτικα της 
εποχής. Εκείνη την περίοδο επισκέφτηκε το καφέ-αμάν ο Πίκινος, ιδιοκτήτης της ονομαστής 
μπυραρίας στο Θησείο. Σε μια γωνία του αμάν είχε το κουρείο του ο «Τρομάρας» (Μήτσος Νίκας): 
μιά καρέκλα, καθρέφτη, τα λουριά με τη λεπίδα & τα’ άλλα σύνεργα. Το μαγαζί δούλευε μέχρι τα 
μεσάνυχτα & τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις πέντε, ξανάνοιγε ως καφενείο. Περνούσαν με τα 
κάρα τους οι Μενιδιάτες παράγγελναν καφέ (είχε δύο δραχμές) που τον έπιναν με δυό ρουφιξιές 
πάνω στο κάρο & έφευγαν βιαστικοί γιά τις εργασίες τους. 

Το 1926 ο Μήτσο Κατάρας μεταφέρει το καφέ-αμάν στο απέναντι μαγαζί του Βούλγαρη, με 
συνεταίρο τον Μήτσο Κατσανδρή. Ήταν ένα ισόγειο κεραμοσκεπές μαγαζάκι με ξύλινο πάτωμα & 
υπόγειο. Το μουσικό σχήμα απαρτιζόταν από Μικρασιάτες οργανοπαίκτες και χορεύτριες. Ο Νίκος 
Στεφανίδης (κανονάκι), Γιώργος Ατταλίδης (ούτι), Μιχάλης Βαρτανιάν (ούτι), Μήτσος 
Μαγνήσαλης (βιολί), Γιώργος Πατίδης (βιολί) ο γύφτος Κωνσταντινοπολίτης Μήτσος (κλαρίνο), η 
Τουρκάλα τραγουδίστρια Φατμέ με το ντέφι & η θρυλική τραγουδίστρια-χορεύτρια Τακουί 
(πανηγύρι Ζωοδόχου πηγής). Οι παρέες χόρευαν με παραγγελία δίνοντας «χαρτούρα» στους 
μουσικούς, κανόνας που ετηρείτο αυστηρά. Το 1927 ο Μήτσος Κατάρας  φεύγει από το Μενίδι για 
σοβαρό ηθικό οικογενειακό ζήτημα & το μαγαζί υπολειτουργεί με άλλους που άφησε στο πόδι του, 
εισπράτοντας ένα μικρό τίμημα. Ερχόταν κατά περιόδους στα κλεφτά να δει πώς πηγαίνουν τα 
πράγματα. Το 1928 σε μια του επίσκεψη, τον παραμονεύουν & τον σκοτώνουν & έτσι τερματίζεται 
η λειτουργία του καφέ-αμάν.                                                                                                                                                                                                    

 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΥΡΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΓΩΝΑ 
Το 1924 ο Ηλίας Παγώνας ή Λιάκο Μπίλιας ανοίγει ως μουσική μπυραρία το καφενείο του 

Γιώργη Χατζηπέτρου, ένα όμορφο δίπατο νεοκλασικό, στο ισόγειο η μπυραρία & από πάνω 
χαρτοπαιχτική λέσχη. Συνεταίρο είχε τον Γιώργο Δαμάσκο με τον οποίο είχαν γύρω στα 1920, 
κέντρο με όργανα στο Βοτανικό. Θαμώνες της μπυραρίας ήταν κυρίως Μενιδιάτες, αλλά & γνωστοί 
του μαγαζάτορα από άλλα μέρη. Λειτουργούσε καθημερινά & τα Σαββατοκύριακα, τις απόκριες & 
τις γιορτές με όργανα & χορεύτριες. Έπαιζαν ο μπάρμπα-Γρηγόρης (βιολί), η κόρη του Αδαμαντία 
(τραγούδι) & ο γιος του Μιχάλης (σαντούρι). Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γρηγόρης Ασίκης 
(ούτι), ο Φύσσας (ακορντεόν), ο Μήτσος Καλλίνικος ή Αραπάκης (σαντούρι-τραγούδι), ο 
Ογδοντάκης (βιολί). Περιοδικά ο Δημήτρης Σέμσης ή Σαλονικιός (βιολί), ο Μιχάλης Βαρτανιάν 
(ούτι) κ.α. Την παράσταση όμως έκλεβε η αισθησιακή τραγουδίστρια Μίνα, απ’ το Βαθύ της Σάμου, 
την οποία αργότερα παντρεύτηκε ο μαγαζάτορας. Η μπυραρία λειτούργησε ως το 1925. Ο Λιάκο 
Μπίλιας έφυγε από το Μενίδι & συνέχισε τη δραστηριότητα του σ’ άλλα μέρη (Λαμία, Αθήνα κ.α) & 
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κατέληξε στην Φραγκοκκλησιά (Μαρούσι) όπου έφτιαξε κατοικία & ταβέρνα που σύχναζαν παλλοί 
γνώριμοι του, απ΄τα παλιά. Αλλά κάτι δεν του πήγε καλά κι έθεσε τέρμα στη ζωή του. 

 
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (παράγκα) 
Το 1925 η κοινότητα Αχαρνών κατασκευάζει στο βορειοανατολικό μέρος της πλατείας 

περίπτερο (παράγκα την έλεγαν) που εκμισθώθηκε για εκμετάλλευση στους Πανάγο Γκίκα, 
Ευάγγελο Γκρίτση & Γ. Φυτά. Ήταν ένα μικρό δωμάτιο με τσιμεντένια βάση, ξύλινα πλαϊνά, 
γαλλικά κεραμίδια, με μιά μικρή πόρτα και δυό μικρά παράθυρα. Στο εσωτερικό μιά κουζινίτσα & 
ένας μικρόχωρος με 4-5 τραπεζάκια & τις ανάλογες καρέκλες. Στις δόξες της όμως ήταν τα 
καλοκαίρια με απλωμένα 100 τραπέζια & 500 καθίσματα σε όλο το χώρο της πλατείας. Σερβίριζαν 
αναψυκτικά,καφέ,μπύρα ποτήρι βαρελίσια(FIX).Διέθετε & ναργιλέδες. Θαμώνες ήταν οι πιό 
εύποροι Μενιδιάτες, Αθηναίοι & κυρίως Πειραιώτες. Ανάμεσά τους & επώνυμοι επισκέπτες ή 
παραθεριστές, όπως ο φιλόλογος-γλωσσολόγος Αχιλλέας Τζάρτζανος, ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Σπύρος Μερκούρης, ο στρατηγός Γιάννης Στριφτός με τις κόρες του Ροδία & Τιτίκα, ο υπουργός-
στρατιωτικός Περικλής Μπούμπουλης, ο στρατηγός-δικτάτορας Θόδωρος Πάγκαλος, ο καθηγητής 
ιστορίας-ακαδημαϊκός Γιώργιος Μέγας, που είχε διατελέσει & σχολάρχης στο Μενίδι & νυμφεύτηκε 
Μενιδιάτισσα, ο κατόπιν καθηγητής αρχαίων ελληνικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λορεντζάτος, 
ο κατόπιν καθηγητής εμπορικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Ρόκας κ.α. Πολύ σημαντικό 
για τα αυστηρά ήθη της εποχής ήταν η παρουσία γυναικών στην πλατεία (περίπτερο), κάτι που 
επιτρεπόταν μόνο στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. 

Οι μουσικοί έπαιζαν πάνω σε σανιδένιο πάλκο. Τους θαμώνες διασκέδαζαν & ψυχαγωγούσαν 
αρχικά ο Μπάρμπα-Γρηγόρης (βιολί) ο γιός του Μιχάλης (σαντούρι) και η κόρη του Αδαμαντία που 
τραγουδούσε. Το καλοκαίρι του 1927 αγοράζεται το πρώτο πιάνο με  πιανίστα τον Δημητριάδη 
που παίζει κυρίως ευρωπαϊκή μουσική (βαλς, μαζούρκες, φοξ κ.α), αλλά και διάφορα ταξίμια & 
φαντασίες πάνω σε λαϊκά θέματα. Το 1927-28 την παράγκα αναλαμβάνουν συνεταιρικά οι Πανάγο 
Γκίκας & Μήτσος Βησσαράκης. Στην παράγκα δούλεψαν κατά περιόδους σημαντικοί πιανίστες, 
όπως οι Μήτσος Μέρτικας, Μανώλης Μαμουνάς ή Τούρκος, Βαγγέλης Ησυχόπουλος  (που έκανε το 
πιάνο κανονάκι χτυπώντας τις χορδές με επικρουστήρες) και ο τυφλός πιανίστας Ευδόκιμος. 
Συχνά μαζί τους ήταν ένας βιολιστής (Γιάννης Διαμαντόπουλος κ.α) και μια τραγουδίστρια. Για 
καιρό τραγούδησε η Αγγέλα. Από την παράγκα πέρασε και η θρυλική Ρόζα Εσκενάζυ, η 
τραγουδίστρια -χορεύτρια Τακουί και άρχισε επίσημα την καριέρα του (1928) ο λαϊκός βάρδος 
Κώστας Ρούκουνας. Το 1930 η παράγκα γκρεμίζεται & στη θέση της χτίζεται ένα υπεριψωμένο 
δωμάτιο (περιστήλιο) με άσπρα τούβλα (Άτλας), κεραμοσκεπή που κάλυπτε & τη βεράντα (κιόσκι) 
της εισόδου που είχε  ένα χαμηλό ξύλινο προστατευτικό. Επάνω στη βεράντα είχε το πιάνο & 
κάθονταν η ορχήστρα. Τότε την ανέλαβε ο Τάσος Ράπτης & λίγο αργότερα με δημοπρασία 
τ΄ανήψια του Γιώργος & Σπύρος Ράπτης που τη δούλεψαν μέχρι την κατοχή (1943), όπου 
γκρεμίστηκε με απόφαση της κοινότητας για διαπλάτυνση της πλατείας & επ'ωφελεία των 
μαγαζιών της. Πρόσφεραν καφέ, αναψυκτικά, γλυκά ταψιού, μπύρα (πάρα πολύ), ούζο, διάφορα 
άλλα ποτά, όχι όμως κρασί. Καθημερινά είχε μουσική & τα Σαββατοκύριακα ξενυχτούσαν μέχρι τις 
πρωινές ώρες. Επισκέπτες από Αθήνα, Πειραιά αλλά & αξιωματικοί από Ν. Φιλαδέλφεια. Τους 
μουσικούς έκλειναν στα γραφεία του σωματείου μουσικών «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ» στην οδό 
Αθηνάς & Αιόλου & στο καφενείο των μουσικών «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» οδός Αθηνάς 33. Το περίπτερο 
διέθετε & φωνόγραφο με δίσκους  78 στροφών, μ’ ένα μεγάφωνο κρεμασμένο από το πεύκο στη 
βορεινή πρόσοψη του Αγ. Βλασίου. Ακούγονταν άριες από γνωστές όπερες (ΑΪΝΤΑ, ΤΟΣΚΑ, 
ΡΙΓΟΛΕΤΟ, ΝΑΜΠΟΥΚΟ κ.α), που άρεσαν σε σπουδαγμένες κυρίες & δεσποινίδες της εποχής. 
Μαζευόταν κόσμος, γυναίκες, παιδιά. Χόρευαν & ευρωπαϊκούς χορούς που ήταν της μόδας. Είχε 
ανοίξει χοροδιδασκαλείο με μια ρομβία (λατέρνα), ο Ζακυνθινός Μανδηλάς, στο κτίσμα του 
Παπακωνσταντίνου πίσω από τον Άγιο Βλάσιο, άλλο ένα στο υπόγειο του καφενείου του Γ. 
Χατζηπέτρου κι άλλο ένα αργότερα στην οδό Αθηνών & Αν. Βρεττού, ο Λιάκος Νίκας ή Τρομάρας. 
Είχε μιά ξένη κυρία για ντάμα & μάθαιναν οι νέοι της εποχής ευρωπαϊκούς χορούς. Τον χειμώνα 
θαμώνες της παράγκας ήταν μόνο Μενιδιάτες & λόγω οινοποσίας & μέθης εδημιουργούντο 
παρεξηγήσεις, φασαρίες & τραυματισμοί. Μέσα στο περίπτερο λειτουργούσε & κουρείο. 
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ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 'Η ΔΡΟΣΙΑ' ΣΤΟΝ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ 
Σε μικρή απόσταση από την πλατεία του Μενιδίου, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία με τρεχούμενα 

νερά, πυκνή βλάστηση & πλατάνια, στον περίβολο του Βυζαντινού ναϊσκου του Αϊ-Γιάννη του 
Νηστικού λειτούργησε το εξοχικό κέντρο «η Δροσιά», που  έγραψε σελίδες δόξας στην ιστορία του 
λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα λαϊκά κέντρα της εποχής του. Ξεκίνησε ως 
οικογενειακό αναψυκτήριο-καφεζυθεστιατόριο (1934-1949) & καθιερώθηκε ως κέντρο λαϊκής 
μουσικής (1950-1961). Ήταν ο ωραιότερος θερινός κήπος λαϊκού μουσικού κέντρου της δεκαετίας 
του 1950. Επαναλειτούργησε σε νέες κτιριακές  εγκαταστάσεις από το 1963 εως το 1970, χωρίς 
όμως τη γραφικότητα της πρώτης περιόδου. 

 
ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ  «Η ΔΡΟΣΙΑ» 
Το 1933 κατασκευάσθηκε με έξοδα της ενορίας του Ι.Ν της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία)   

μικρό κτίσμα στον ιδιόκτητο περίβολο του Βυζαντινού ναΐσκου του Αϊ -Γιάννη του Νηστικού, στην 
οδό Λιοσίων (δημοσιά που συνδέει το Μενίδι με τα Ανω Λιόσια) το οποίο  ενοικίασε σε ιδιώτες ως 
αναψυκτήριο, αφ’ ενός για να έχει έσοδα η εκκλησία και αφετέρου για να εξυπηρετεί τους 
περιπατητές τους θερινούς μήνες. 

Πρώτοι ενοικιαστές οι Μενιδιάτες: Κωνσταντίνος Γκρίτσης ή Τρέλας & Θεοφάνης Μουστακάτος 
ή Φαντασάκος. Μετά όμως από ένα εξάμηνο λειτουργίας αποσύρονται &  το επινοικιάζουν για 5 
χρόνια, στο Βασίλη Νίκα, έμπειρο & με προϋπηρεσία σερβιτόρο και καφετζή, που σύντομα 
διαμορφώνει και οργανώνει το κέντρο σε ένα πανέμορφο οικογενειακό αναψυκτήριο και του δίνει 
τον τίτλο «Καφεζυθεστιατόριον η Δροσιά». Το κέντρο διέθετε στην αυλή πίστα για χορό 
γραμμόφωνο με δίσκους 78 στροφών και ραδιόφωνο, που η μουσική του, ακουγόταν σ’ όλο το 
Μενίδι. Οι πελάτες χόρευαν, επί παραγγελία, το δίσκο της αρεσκείας τους. Πρόσφερε φαγητό της 
ώρας, κρασί, μπύρα & ποτά. 

Γινόντουσαν γλέντια, αρραβώνες, γάμοι, βαφτίσια, με χορούς & τραγούδια. Η φήμη του κέντρου 
είχε απλωθεί σε όλη την Αττική, γι΄αυτό δούλευε καλά χειμώνα-καλοκαίρι. Έρχονταν πολλές 
οικογένειες & παρέες, κυρίως το καλοκαίρι, από Αθήνα, Πειραιά, Μεσόγεια. Επώνυμοι επισκέπτες 
ήσαν ο εφοπλιστής Πατέρας με μεγάλες παρέες με κιθάρες, ο στρατιωτικός Αλέστας, ο Γεωργιάδης 
κ.α. Τον χειμώνα, επειδή το μαγαζί ήταν μικρό, σαν κουτουκάκι, μαζεύονταν γνωστοί & φίλοι,  του 
μαγαζάτορα, Μενιδιάτες, Αθηναίοι & Πειραιώτες μαγκίτες. Ο Β. Νίκας, παρότι φιλόμουσος, δεν 
έβαλε ποτέ ζωντανή ορχήστρα. Όμως σύχναζαν εκεί διάφοροι τοπικοί οργανοπαίκτες που έπαιζαν 
για τη διασκέδαση της παρέας, όπως ο αξιόλογος & πολλά υποσχόμενος Μενιδιάτης μπουζουξής 
Στάθης Κακαντάς (Γιώργος Λιόσης), που δυστυχώς σκοτώθηκε την κατοχή. 

Το 1942, ο Νίκας κρύβει στο κέντρο ένα Κύπριο Βρεττανικής υπηκοότητας, όμως προδίνεται 
συλλαμβάνεται & καταδικάζεται από ιταλικό δικαστήριο σε θάνατο, αλλά λίγο πριν εκτελεστεί 
(Σεμπτέμβριος του 1943) οι Ιταλοί  εγκαταλείπουν τον άξονα & αποχωρούν από την Ελλάδα. 

Την περίοδο που ήταν φυλακισμένος, το κουμάντο στο μαγαζί έκανε η μάνα του, Έλένη Νίκα, με 
τη βοήθεια των σερβιτόρων. Εν τω μεταξύ είχε λήξει το ενοικιαστήριο. Μετά από συνεννοήσεις, ο 
Νίκας το αναλαμβάνει συνεταιρικά με τον Μενιδιάτη καφετζή Γιώργο Γκρίτση ή Νικήτα & 
συμφωνούν  να το δουλεύει ο πρώτος, όπως παλιά. Μετά τη λήξη του πολέμου το μαγαζί αρχίζει να 
συγκεντρώνει, όπως και προπολεμικά πολύ κόσμο. Το 1949 όμως προέκυψε διαφωνία μεταξύ των 
συνεταίρων και ο Β. Νίκας αποχωρεί, οπότε το κέντρο αναλαμβάνουν για ένα χρόνο οι Νικος Νίκας 
& Γιάννης Καβαλλιέρος & το 1950  ο Νικήτας ο οποίος αποφασίζει να το λειτουργήσει ως μουσικό 
κέντρο με λαϊκή ορχήστρα. 

Έτσι αρχίζει η μουσική περίοδος της «Δροσιάς», που θα γράψει σελίδες στην ιστορία του λαϊκού 
τραγουδιού.    

 
Η «ΔΡΟΣΙΑ» ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
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Ο Νικήτας δούλεψε το κέντρο από το μέσα του΄50 έως και το΄51. Το καλοκαίρι του 1950 
στήνεται το πρώτο πάλκο με τη λαϊκή ορχήστρα του ρεμπέτη Μιχάλη Δασκαλάκη Παραθέτουμαι 
συνοπτικά την μαρτυρία του: 

«Ήμουν πολύ φίλος με τον Νικήτα γι’ αυτό μετά τον πόλεμο δούλεψα 4-5 φορές διήμερα στο 
καφενείο του, στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής… Το 1950 δούλεψα στη «Δροσιά» επί Νικήτα και 
συνέχισα για 3-4 θερινές σεζόν, όταν την πήρε ο Γκίκας (Μπρέκας). Εκείνη την περίοδο ήταν μαζί 
μου, δύο σεζόν ο Τάκης Μπίνης, ο Γιώργος Ροβερτάκης, (πιάνο) Μηνάς (πιάνο), Γιάννης Ψωμιάδης 
(τυφλός πιανίστας), Γιώργος Λαύκας, Γιώργος Γοζανίδος (κιθάρα), Κώστας Λάβδας (τυφλός 
πιανίστας). Ερχόταν πολύς κόσμος από Πειραιά και Αθήνα. Το 80% των θαμώνων. Ήταν το 
καλύτερο θερινό μαγαζί της εποχής». 

Αρχές του 1951, το μαγαζί αγοράζει από τον Νικήτα ο Δημήτρης Γκίκας ή Μήτσος Μπρέκας, 
πληθωρική φιγούρα μαγαζάτορα που δέσποζε γιά είκοσι περίπου χρόνια στη σκιά του πάλκου της 
«Δροσιάς». 

Παραθέτουμε την αποκαλυπτική μαρτυρία του: «αρχές του χειμώνα του 1951 αγόρασα το 
μαγαζί από τον Γεώργιο Γκρίτση ή Νικήτα για 230 λίρες. Το κτίσμα ανήκε στην ενορία της 
Παναγίας και πλήρωνα σ΄αυτήν ενοίκιο. Ήταν εξοπλισμένο με καρέκλες, τραπέζια κλπ. κι εγώ 
συμπλήρωσα ό,τι άλλο χρειαζόταν. Το μαγαζάκι ήταν ένα μικρό δωμάτιο με κεραμίδια  με 10 
τραπέζια,κουζίνα, αλλά είχε μια αυλή μεγαλείο! Ο Νικήτας νομίζω είχε βάλει μια φορά κι όργανα. 
Το καλοκαίρι του 1952 ξεκίνησα, λόγω γνωριμίας, με το συνθέτη Μιχάλη Δασκαλάκη που δούλεψε 
συνέχεια για 2-3 σεζόν. Στο πιάνο ήταν ο Ροβερτάκης & μπουζούκι ο Οδυσσέας. Το μαγαζί «πήρε 
αμέσως φωτιά», ερχότανε πολύς κόσμος. Τις καθημερινές λιγότεροι, αλλά τα Σαββατοκύριακα δεν 
έπεφτε καρφίτσα. Μέχρι πίσω απ΄το εκκλησάκι του Αϊ- Γιάννη βάζαμε τραπέζια να 
εξυπηρετήσουμε τους πελάτες, 70-80 τραπέζια απλωμένα στην αυλή & στον περίβολο της 
εκκλησίας. Είχε γίνει γνωστό στόμα με στόμα, αλλά έκανα & διαφήμηση σε εφημερίδες & 
ραδιόφωνο. Γύρω – γύρω είχε καλαμιές & καφασωτά να μη βλέπουν οι απέξω. Το μαγαζί 
πρόσφερε σουβλιστά αρνιά, κοκορέτσι, κρεατικά της ώρας στη σχάρα,  σαλατικά, τυριά, φρουτα 
και από ποτά εκτός απ’ το κρασί, μπύρες, σαμπάνια, τζίν, κονιάκ, βεσιοπέ, αλλά σπάνια ουίσκι. Ο 
πολύς ο κόσμος τότε έπινε κρασί, όχι όπως σήμερα που όλοι πίνουν ουίσκι… Δούλευα πολύ καλά 
χειμώνα –καλοκαίρι… 

Από τη «Δροσιά» ξεκίνησαν πολλοί καλλιτέχνες. Θυμάμαι τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη νεαρό, που 
ήρθε για δουλειά. Γύρω στο 53 ή 54... Εγώ τον βοήθησα! Ήταν ο Μπίνης τότε τ΄ όνομα του 
μαγαζιού. Τον βοήθησε κι αυτός. Κι ο Σπύράκης ο Λιόσης στο μπουζούκι από δω ξεκίνησε λίγο 
αργότερα. Κι άλλοι πολλοί...   

Τα μεροκάματα των τραγουδιστών τα συμφωνούσα με τον επικεφαλής μαέστρο ή τραγουδιστή 
κι αυτός τα ΄βρισκε με τους υπόλοιπους. Μόνο ο Καζαντζίδης μου ΄χε ζητήσει 1.200 δρχ 
μεροκάματο και το κόστος της ορχήστρας ξεχωριστά. Και το δέχτηκα. Αλλά η δουλειά ναυάγησε. 
…και για να μη μείνω αμανάτι έκλεισα τον Μπιθικώτση, που ήρθε κι έμενε στο Μενίδι. Αν θυμάμαι 
καλά ήταν το 1957-8… (σ.σ το 1956-57 το κέντρο δούλεψε για λίγο ο Χρήστος Μαρίνης ή Καραλής 
& το 1957-58 το ανέλαβε πάλι ο Γκίκας). 

Στο μαγαζί ερχόντουσαν πολλοί επώνυμοι απο τον Καλλιτεχνικό & επιχειρηματικό κόσμο, όπως 
ο Αντώνης κι ο Τάσος ο Βλάχος με τον Μάρκο Βαμβακάρη, η Μπέλλου, ο Γιάννης Παπαΐωάννου, ο 
Μάνθος Γραβαράς, όταν αποφυλακίστηκε, ο Ανδρέας Γαλατσάνος στρατιωτικός, ο Βασίλης 
Κανελλόπουλος [αξιωματικός] σχεδόν όλοι οι λεσχηάρχες της πλατείας Ομονοίας και οι 
μαγαζάτορες των Αθηνών, ο Παντελής Σιάνος, ο Λάζαρος Μητροπέας, ο Παρμενίων Καραμαλέκος, ο 
Καράμπαμπας μαγαζάτορας απο το Αίγιο, ο Λίβας που γνώρισα στη φυλακή, στρατιωτικοί, μάγκες 
και δεν συμμαζεύεται. Όλοι οι μαγαζάτορες της εποχής ερχόντουσαν στη Δροσιά κι εγώ πήγαινα 
σ’αυτούς: στου Μπερτζελέτου, στου Χειλά, στου Τζίμη του χοντρού, στο Ροσινιόλ κι αλλού. 

Στο παλαιό μαγαζί έμεινα μέχρι το 1961, όπου το γκρέμισε η ενορία, όμως είχα αγοράσει 
κολλητά δικό μου οικόπεδο κι έχτισα το 1962 την  καινούργια «Δροσιά» που τη ξεκίνησα το 1963. 
Έφερνα και τότε όργανα, όχι όμως συνέχεια, μέχρι το 1967-68. Μετά το σταμάτησα και το δούλευα 
μόνο σαν ψησταριά με δίσκους, τζουκ-μποξ και, επειδή ήταν μεγάλο, μου το ζήτησαν για βαπτίσεις, 
αρραβώνες και γάμους». 
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 Ο Τάκης Μπίνης από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές εκείνης της εποχής μας είπε: 
Η «Δροσιά» του Μήτσου Μπρέκα ήταν ο ωραιότερος κήπος των Αθηνών. Οι φυσικές ομορφιές 
ασύγκριτες, γύρω γύρω ρυάκια με τρεχούμενα νερά, αιωνόβια δέντρα στον περίβολο ενός 
πανέμορφου ναΐσκου. Τις πρωινές ώρες μετά τη λήξη του προγράμματος, γινόντουσαν 
καταπληκτικές, ασύλληπτες από νου ανθρώπου συναυλίες πουλιών που όλο το βράδυ φαίνεται 
μάζευαν τους ήχους της ορχήστρας. Δούλεψα δυο καλοκαίρια το ΄53 και ΄54 εκεί, με Μιχάλη 
Δασκαλάκη, Γιώργο Λαύκα, τον Χρηστάκη και μουσικούς τους Αντώνη Μουστάκα (κιθάρα), Ρένα 
Γιαννουλάτου (πιάνο), Μιχάλη Σαλάμπη. Ήταν το μοναδικό κέντρο – φίρμα εκείνης της εποχής 
σ΄ολη την περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Στο χωματόδρομο της οδού Λιοσίων μπορούσες να 
΄βλεπες παρκαρισμένα 20-25 ΤΑΧΙ. Στο μαγαζί μαζεύονταν όλα τα «μούτρα»- «αφάν-κατέ» της 
πρωτεύουσας. Επισκέπτες διάφοροι λεφτάδες, παλληκαράδες, νταήδες, μάγκες, αλλά και 
άνθρωποι που τους άρεσε η βραδινή διασκέδαση, όπως στρατιωτικοί, βιομήχανοι κλπ. Θυμάμαι 
τους: Μαράτο, Μανούσο, Λευτέρη Μπότση, Μεντενίδη (Λεσχειάρχες της πλατείας Συντάγματος) 
τον Νικολαϊδη (τον επωνομαζόμενο Καλμόλ, ιδιοκτήτη της εταιρίας φαρμάκων ΦΑΡΕΛ), τον 
Ανδρεάδη (εισαγωγέα), τον Τσιρίγο (ιδιοκτήτη εργοστασίου ελαστικών Κούντα), το Λούρμπινο, το 
Μανιάτη από την Κόρινθο, το Λυμπέρη, Βασίλη Πετρόπουλο, τους Κατελαναίους, τον Ντίνο 
Μαργαρίτη, Σαράντο Ρουμελιώτη, Φώτη Πίκουλα, Βασίλη Ξυπολητάκο, που είχε το κέντρο 
«ΖΕΦΥΡΟΣ» στο Ν. Ηράκλειο και πολλούς άλλους. 

Με το ηλιοβασίλεμα η ορχήστρα ήταν στο πάλκο κι άρχιζε το πρόγραμμα που τελείωνε το 
χάραμα. Πολλές φορές δουλεύαμε και με τον ήλιο, έχοντας ξημερώσει. Το ρεπερτόριο, λαϊκά  
τραγούδια, αλλά ενδιάμεσα και κανένα δημοτικό, καλαματιανός ή συρτός, κι αν ήθελε ο κόσμος 
«Καμπαρσίτα», «Δυο πράσινα μάτια», «Τα κύματα του Δουνάβεως» και άλλα. 

Άλλα κυρίως τραγουδούσαμε λαϊκά τραγούδια της εποχής, τα περισσότερα ζόρικα νταηλίδικα 
όπως: «Στη φυλακή κατάδικος, γιατί είναι ο κόσμος άδικος», «Σύρτε και φέρτε τον παπά να πω τα 
κρίματα μου», «Τακα-τακα τα πεταλάκια», «Τα καβουράκια», «Εδώ παπάς, εκεί παπάς», «Ένας 
αλήτης πέθανε», «Καρδιά παραπονιάρα», «Όμορφη Πειραιώτισσα», «Θα κάνω ντου βρε πονηρή», 
και άλλα τόσα… Τα περισσότερα, σουξέ δικά μου. Τα μεροκάματα δεν ήταν μεγάλα, 150δρχ. 
περίπου, αλλά είχε όμως χαρτούρα, 600 – 700 μπορεί και 1000 δραχμές τη βραδιά, πολλά λεφτά! 
Φαντάσου είχε η λύρα τότε 150 δραχμές με την αναπροσαρμογή 300 δρχ! Είχε πελατεία η 
«Δροσιά» που άφηνε λεφτά… Το μαγαζί έγινε γνωστό στόμα με στόμα και λιγότερο απ΄τις 
εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Όλοι οι πελάτες ήταν γνωστοί και φίλοι, καθώς και όλοι οι 
Μενιδιάτες. Τότε έμενα  στο Μενίδι. 

Οι Μενιδιάτες ήντουσαν σοβαροί, αλλά άμα τους προκαλούσαν είχαν ψυχή. Αψηφούσαν τον 
κίνδυνο. Όσοι ήρθαν να πουλήσουν μαγκιά έπαθαν χουνέρι. Όποιος τολμούσε να κάνει παρατυπία 
δερνότανε. Είδα τους μεγαλύτερους μάγκες της εποχής να εξεφτελίζονται στη Δροσιά. Θυμάμαι 
αρκετούς Μενιδιάτες: τον Σάλτα (Βαγγέλη Δέδε), τον Καρδερίνα (Τάσο Κατσανδρή) τον Βασίλη 
Ντούρο, τον Γιώργο Γκολέμη, τον Νικήτα, τον Μήτσο Βησσαράκη… 

Το ΄54 βγάλαμε στο πάλκο και τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Ήρθε ο αδερφός του ο Κοσμάς 
Καλογράνης και μου μίλησε για τον Μιχάλη, παρενέβει και ο Μπρέκας: «το παιδί είναι δικό μας και 
θα το βοηθήσεις». Έτσι κι έγινε. Την άλλη μέρα ο Μιχάλης άπειρος και με τρακ ήταν στο πάλκο μαζί 
μας με το μπουζούκι του. …Mας συμπαθούσε & η Μπακούρενα μαιτρέσσα της εποχής, που μας 
έστελνε κοπέλλες ασυνόδευτες κι έπιαναν τραπέζι. Τις γυναίκες δεν τις ενοχλούσε κανείς, γιατί 
ήταν κράχτες πελατών... 

Η «Δροσιά» είδε μεγάλες δόξες. Μέζευε πολύ κόσμο. Υπήρχαν τότε κι άλλα μαγαζιά με μεγάλη 
πελατεία: Του Καλαματιανού, του Νικολάου στις Τζιτζιφιές που ΄γινε μετά το Φαληρικόν του 
Μαργωμένου. Αλλά εκεί ήταν αλάνες σκέτες μπροστά στη θάλασσα, μια ουρά τα τραπέζια, μια 
γαλαρία από κάτω. Ενώ η «Δροσιά» ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής με τον Αϊ- Γιάννη στη μέση... 
Μπαίναμε μέσα και κάναμε κανένα τσιγαρλίκι». 

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης γέννημα θρέμμα του Μενιδίου έκανε το ντεμπούτο του στην «Δροσιά» & 
μας είπε: «η Δροσιά ήταν το πρώτο βήμα της καλλιτεχνικής ζωής μου. Αν δεν υπήρχε δεν ξέρω αν 
θα είχα γίνει τραγουδιστής! Ήταν το ΄54 που ανέβηκα στο πάλκο της και έτσι άρχισε η καριέρα 
μου. Με βοήθησε πολύ ο Μπρέκας, αλλά και ο Τάκης Μπίνης. ...Στη Δροσιά ξαναδούλεψα το 1958 
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με Μπιθικώτση, Κλούβατο Μπακάλη, Ζαγοραίο και το 1967 ή ΄68 στη νέα Δροσιά, στο πανηγύρι 
της Ζωοδόχου Πηγής με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Θυμάμαι πως έβρεχε και τις δυο μέρες 
καταρρακτωδώς…» 

 Το καλοκαίρι του 1967 στο νέο μαγαζί της Δροσιάς έπαιζε η ορχήστρα του Γεράσιμου  
Κλουβάτου, με τη Ζωή Νάχη, Βασίλη Βασιλειάδης (ακορντεόν), Δημήτρης Γκούτης & μπουζούκι το 
νεαρό Γιάννη Μωραΐτη. 

Η γραφικότητα της τοποθεσίας του Αϊ-Γιάννη είχε μαγέψει και πολλούς ανθρώπους των 
γραμμάτων και της τέχνης. Ο Αλέκος Λιδωρίκης ήλθε ένα βράδυ κι έφαγε ενθουσιάστηκε κι έγραψε 
χρονογράφημα εκθειάζοντας τις ομορφιές της. Ο Κώστας Χατζηχρήστος ερχόταν με μεγάλες παρέες. 
ΟΑλέκος Σακκελάριος γύρισε εκεί σκηνές από την  ταινία του «Η νύφη το ΄σκασε», με τoυς 
αείμνηστους Τζένη Καρέζη, Νίκο Ρίζο, Θανάση Βέγγο, Κούλη Στολίγκα, Πέτρο Κυριάκο. 

Μετά το 1968, η Δροσιά λειτουργούσε για μερικά χρόνια ως εξοχική ψησταριά κι επειδή είχε 
μεγάλη αίθουσα κι αυλή με πίστα  γινόντουσαν αρραβώνες γάμοι, βαφτίσια & συνεστιάσεις. 

Στη «Δροσιά» εμφανίστηκαν διαχρονικά οι συνθέτες & τραγουδιστές: Μιχάλης Δασκαλάκης, 
Τάκης Μπίνης, Γιώργος Λαύκας, Χρηστάκης, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Στράτος Παγιουμτζής, 
Λουκάς Νταράλας,Απόστολος Καλδάρας, Μπάμπης Μπακάλης, Γεράσιμος Κλουβάτος, Σπύρος 
Ζαγοραίος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Μαίρη Ζανέτ, Ζωή Νάχη, Δημήτρης Γκούτης, Στράτος Κυπραίος, 
Στράτος Ατταλίδης, Λεονάρδος Μπουρνέλης, Σπύρος Καλφόπουλος, Ανθούλα Αλιφραγκή. 

Οι πιανίστες: Γιώργος Ροβερτάκης, Γιάννης Ψωμιάδης, Κώστας Λάβδας, Μηνάς Πορτοκάλης, 
Ρένα Γιαννουλάτου. Οι κιθαρίστες: Αντώνης Μουστάκας, Μιχάλης Σαλάμπης, Γιώργος Γοζαδίνος. 

Οι μπουζουκζήδες: Οδυσσέας Κρεούζης Σπύρος Λιόσης, Γιάννης Μωραίτης. 
Οι ακορντεονίστες: Λέλα Παπαδοπούλου, Γιώργος Κουλαξίδης, Βασίλης Βασιλειάδης, Νίκος 

Παπαντωνίου, Σταμάτης Μπενέτας & βιολί ο Γιαννακός ( Γιάννης Σωτηρίου) 
Μετά τη μεταπολίτευση του 1974 η αίθουσα χρησιμοποιήθηκε και για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Η Πνευματική & Πολιτιστική Κίνηση Μενιδίου παρουσίασε εκεί τους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη 
και Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο πρώτος παρουσίασε τα τραγούδια του αγώνα με το νεαρό και 
πρωτοεμφανιζόμενο Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και ο δεύτερος τους «Ελεύθερους 
Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού, με τον Ηλία Κλωναρίδη. 

 
ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 
Παράλληλα την ίδια περίοδο ή λίγο αργότερα λειτούργησαν μουσικά λαϊκά κέντρα στην 

περιφέρεια του Μενιδίου, δηλαδή στις παρυφές των διοικητικών του ορίων με τη  Μεταμόρφωση 
(Κουκουβάουνες), Ν. Φιλαδέλφεια & Άγ. Αναργύρους. 

 
ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΟΤΤΟΥ - χτυπητός 
 Στο «Χτυπητό» ή ρέμα του Κόττου όπως ονομάζεται η περιοχή γύρω από το παλαιό γεφυράκι 

επί του Κηφισού ποταμού,της  λεωφόρου Τατοΐου, ασφαλτόδρομου που συνδέει τη Μεταμόρφωση  
με το Μενίδι, το Τατόι,τη Βαρυμπόμπη λειτούργησαν μουσικά λαικά κέντρα. Το πρώτο εξοχικό 
κέντρο διασκέδασης ήταν αρχικά φυλάκιο αλλαγής των αλόγων κατά την μετάβαση των Βασιλέων 
από το Τατόι στην Αθήνα & αντιστρόφως. Μετά έμεινε ιδιοκτησία του φύλακα μπάρμπα Γιώργη, ο 
οποίος το έδωσε με σύμβαση στον Χριστόφορο Μωραϊτη, επαγγελματία εξοχικών κέντρων, ο 
οποίος είχε το κέντρο διασκέδασης ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ στην Αθήνα, κοντά στο αρχαίο θέατρο 
ΗΡΩΔΕΙΟΝ. Το 1926 επί Παγκάλου, όπου η λειτουργεία νυκτερινών κέντρων στην Αθήνα δεν 
επιτρεπόταν μετά τις έντεκα το βράδυ, με εξαίρεση τα Χάνια (ενδιάμεσοι σταθμοί), το κέντρο 
λειτουργούσε χαρακτηρισμένο ως χάνι.Το 1928 οι αδελφοί Κομνηνοί έχοντας μεγάλη κληρονομιά 
από τον πατέρα τους στη Βραζιλία, το αγόρασαν αντί του πολύ μεγάλου ποσού για την εποχή των 
450.000 δραχμών. Αλλά επειδή δεν ήσαν επαγγελματίες, δεν το λειτούργησαν σωστά, ίσως & να 
μην είχαν ανάγκη χρημάτων & το 1930 το ενοίκιασαν στους Μενιδιάτες Μήτσο Βησσαράκη & 
Βασίλη Μπούκη ή Μπιρμπίλα. Μετά από έξι μήνες όμως αυτοί αποσύρονται & το ενοικιάζει ο 
Μενιδιάτης Θεμιστοκλής Τριβέλλας που το δουλεύει με όργανα. Την περίοδο αυτή έπαιζαν εκεί ο 
Γιώργης Ατταλίδης (ούτι) μαζί με Μικρασιάτες οργανοπαίκτες. Αργότερα ο Θ. Τριβέλλας 
αποσύρεται & οι ιδιοκτήτες το μετατρέπουν σε κέντρο-ξενοδοχείο (che-barre) όπου στους 
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θαμώνες-ζευγάρια εδίνοντο & δωμάτια, κι έτσι έχασε τον αρχικό του προσανατολισμό. Γενικά τα 
μουσικά κέντρα στο ρέμα του Κόττου ήταν & ερωτικά καταφύγια. Αργότερα τη σκυτάλη ανέλαβε ο 
Κυριάκος Καρακατσάνης, καταγώμενος από την Ερμιόνη, που είχε παντρευθεί & εγκατασταθεί στη 
Μεταμόρφωση (Κουκουβάουνες), όπου αργότερα διετέλεσε επί πολλά έτη κοινοτάρχης. Το 
μουσικό του κέντρο, λειτούργησε έως τον πόλεμο του ΄40. Ήτανε ένα στενόμακρο μαγαζί σε μια 
απλωσιά κοντά στο γεφυράκι, με φυστικιές, άλλα δέντρα & δίπλα μια αμπολή που ερχότανε απ΄τη 
Λυκόβρυση & κατέληγε στο εργοστάσιο κοπής μαρμάρων του Ρεμούνδου. Αποτελείτο από μια  
σάλα, κουζίνα, ένα δωμάτιο που κοιμόταν η οικογένεια. Απ΄έξω είχε ένα πλάτανο & τρείς λεύκες & 
πίσω αυλή. Το τοπίο ήταν μαγευτικό, καταπράσινο με τρεχούμενα νερά. Μαζευόταν όλοι οι 
άνθρωποι του θεάτρου, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, θιασάρχες, ν’ ακούσουν τον τυφλό πιανίστα, 
Ευδόκιμο. Διέθετε καλή κουζίνα με έμπειρο προσωπικό. Στο «Χτυπητό» δούλεψαν & οι πιανίστες 
Βαγγέλης Ησυχόπουλος ή Μιτζίτης, ο Μηνάς Πορτοκάλλης & πολλοί άλλοι Μικρασιάτες κυρίως 
οργανοπαίκτες. Ο πιανίστας & συνθέτης Γιώργος Ροβερτάκης αναφέρει: «στου Πίκινου έμεινα 
τέσσερα χρόνια. Το 1938 πήγα σ’ ένα ξενυχτάδικο «το ρέμα του Κόττου» στο χτυπητό που το είχε 
κάποιος Κυριάκος. Σ’ αυτό το μαγαζί κοιμόμασταν μέσα όλη η κομπανία. Είχε λοιπόν ένα θυρωρό 
που όταν φαινόταν κανένα αυτοκίνητο με πελάτες μας ξύπναγε κι αρχίζαμε να παίζουμε ό,τι ώρα 
να ήταν και οκτώ το πρωί... Δεν υπήρχε ωράριο. (Τάσου Σχορέλη -Μίμη Οικονομίδη: ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΡΟΒΕΡΤΑΚΗΣ ένας ρεμπέτης. Αθήνα 1973, σελ. 14). Μετά τον πόλεμο ο Καρακατσάνης έκτισε στην 
απέναντι μεριά του δρόμου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο νέο μαγαζί που αποτελείτο από μια σάλα με 
γωνιακό τζάκι, κουζίνα & πίσω βαρέλια με κρασιά & στο βάθος μικρό Ξενοδοχείο 12 δωματίων για 
ζευγαράκια. Δεν έβαζε όμως όργανα πια. Το δούλεψε από το 1946 έως τα μέσα της δεκαετίας του 
1960. 

Άλλο μουσικό κεντρο ήταν  Ο ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ του Μήτσου Μπρερέ, που μάλλον είχε κρατήσει τον 
παλιό τίτλο του πρώτου μουσικού κέντρου. Ξεκίνησε μετά την κατοχή. Ο Μπρερές έμενε εκεί με 
την οικογένειά του. Πίσω είχε δωμάτια γιά ζευγαράκια. Συνήθως έβαζε τρία - τέσσερα όργανα. 
Μετά την κατοχή δούλεψε εκεί ο Αντώνης Κεραμιντζόγλου (βιολί) με τρεις άλλους μουσικούς. 
Κολλητά είχε μαγαζί με ενοικιαζόμενα δωμάτια κι  ο Γιώργος Μπουρνιάς. 

 
Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 
Το κέντρο ήταν κοντά στο παλιό γεφυράκι επί του Κηφισού ποταμού της αμαξιτής οδού  

Μενιδίου - Ν. Φιλαδέλφειας  & πήρε το όνομα του, όπως & όλη η περιοχή, από τον παραπλήσιο 
ομώνυμο υδρόμυλο. Το κέντρο έκτισε στα 1929-30 σε ιδιόκτητο οικόπεδο ο Πανάγος Δ. Γκίκας & 
πρωτολειτούργησε (άδεια λειτουργίας) το 1931. Τη γαλλική ονομασία «MullenRousse» έδωσε ο 
λογοτέχνης Σπύρος Μελάς που παρίστατο στα εγκαίνια του. Συγκέντρωνε τον καλό κόσμο της 
Αθήνας. Την πρωτομαγιά, μετά την εκδρομή τους στην περιοχή Παναθήναια, λίγο πιο πάνω από το 
κτήμα Καλλιγά στην οδό Πατησίων & Ευπαλίνου, πολλοί Αθηναίοι κατέληγαν στον «Κόκκινο 
Μύλο». Ο Πανάγος Γκίκας ήταν από τους ελάχιστους Μενιδιάτες Βενιζελικούς. Είχε πολλές 
γνωριμίες, όπως με τον εκδότη Χρ. Λαμπράκη, τον μεγαλοδικηγόρο Παμπούκη κ.α. Πήγαινε & στη 
μάντρα του Αττίκ. Το κέντρο είχε σανιδένιο πάλκο με μεγάλο πιάνο & πρόγραμμα με καλή μουσική. 
Διέθετε σερβίτσια πολυτελείας & κρυστάλλινα κολονάτα ποτήρια που προμηθευόταν από καλά 
μαγαζιά της πλατείας Συντάγματος. Είχε καλή κουζίνα με επαγγελματίες μάγειρες, σεφ & 
σερβιτόρους. Αργότερα (1933) το  μαγαζί παρέδωσε στον αδελφό του Κόλλια Γκίκα, που 
καθιερώθηκε ως μαγαζάτορας  του  εξοχικού κέντρου. 

Από εκεί παρέλασε όλος ο κόσμος της νυκτερινής Αθήνας. Άνθρωποι του θεάτρου: ηθοποιοί, 
σκηνοθέτες, συγγραφείς, θεατρικοί επιχειρηματίες, zeannepremie, επίσης διπλωμάτες, 
επιχειρηματίες,  αλλά & γενικώς όσους τους έλκυε το σκοτάδι της νύχτας. Όταν σχολούσαν τα 
Θέατρα τα μεσάνυχτα ανηφόριζαν στον «Κόκκινο Μύλο». Θαμώνες του κέντρου ο Σπύρος Μελάς, ο 
Αλέκος Σακελλάριος, ο Τραϊφόρος, η Σοφία Βέμπο κ.α. Το περιβάλλον ήταν μαγευτικό- ειδυλλιακό. 
Δίπλα στίς όχθες του Κηφισού ποταμού που τότε κυλούσαν πηγαία, γάργαρα & καθάρια νερά, με  
ολόγυρα καταπράσινη πυκνή βλάστηση, με πλατάνια & άλλα δέντρα & κελαϊδίσματα-συναυλίες 
πουλιών. Τα καλοκαίρια διέθετε έναν υπέροχο δροσερό κήπο. Ήταν ανοικτά χειμώνα-καλοκαίρι & 
δούλευε έως το πρωί, πολλές φορές μέχρι το μεσημέρι. Η πρώτη περίοδος λειτουργίας (1931-
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1940) ήταν η πιο ενδιαφέρουσα. Την κατοχή (1940-1945) παρέμεινε κλειστό. Επαναλειτούργησε 
από το 1946  έως το 1962 με λαϊκότερα προγγράματα. Άλλοτε είχε μόνο πιάνο & άλλοτε ορχήστρα. 
Προπολεμικά (1932-34) εργάστηκε για πρώτη φορά με λαϊκή ορχήστρα ο συνθέτης Γιώργος 
Δραγάτσης, κατόπιν οι πιανίστες Μανώλης Μαμουνάς ή Τούρκος, Βαγγέλης Ησυχόπουλος ή 
Μιτζίτης, Μήτσος Μέρτικας, Γρηγόρης Μέρτικας, Μηνάς Πορτοκάλλης κ.α. Το 1939  το μουσικό 
σχήμα απαρτιζόταν από τους  Βαγ. Ησυχόπουλο (πιάνο), Χρυσούλη Αποστόλου (βιολί) & ένα 
ακορντεόν, αργότερα ανέβηκε στο πάλκο του Κ. Μύλου ο λαϊκός βάρδος Γιάννης Παπαϊωάννου. 
Μεταπολεμικά έπαιξαν οι: Σταύρος Τζουανάκος, Γιάννης Τατασόπουλος (συνθέτης-μπουζουξής), ο 
σπουδαίος μπουζουξής Μπέμπης, ο Τώνης Τέρη, οι πιανίστες Μήτσος, Γιάννης & Γρηγόρης 
Μέρτικας & Νίκος Μπουρλιάσκος, οι κιθαρίστες Γοζαδίνος & Ανδρέας Σπαγαδώρος, ο λαϊκός 
τραγουδιστής  Χρηστάκης. Το 1951 η Χασκήλ με μπουζούκι το Γιάννη Σταματίου ή Σπόρο, το 1952 
οι Απόστολος Καλδάρας, Σπύρος Καλφόπουλος, Θοδωρής Λαβίδας (κιθάρα), Νίκος Μπουρλιάσκος 
(πιάνο) & Χρυσούλης Αποστόλου (βιολί). Για 15 μέρες η Άννα Χρυσάφη που μας είπε: 
«ερχόντουσαν πλούσιοι πελάτες & το μαγαζί δούλευε με παλιούς οργανοπαίκτες». 

Ο Σπύρος Καλφόπουλος σε συνέντευξη του μας είπε: «Δούλεψα στον «Κόκκινο Μύλο» το 1952 
από άνοιξη μέχρι χειμώνα, για έξι μήνες. Παίζαμε μέσα στο μαγαζί που ήταν πολύ μικρό με 4-5 
τραπέζια, αλλά & το καλοκαίρι στην μεγάλη αυλή, κάτω από τον πλάτανο χωρίς μικροφωνικές. Η 
ορχήστρα αποτελούνταν από εμένα, τον συνθέτη Απόστολο Καλδάρα (μπουζούκι), Χρυσούλη 
Απαστόλου (βιολί), Νίκο Μπουρλιάσκο (πιάνο) & Θοδωρή Λαβίδα (κιθάρα). Ο κήπος ήταν μαγεία, 
χάρμα ομορφιάς με  ψηλά δένδρα πολύ πράσινο & κελαϊδίσματα πουλιών. Συχνά οι πελάτες 
ζητούσαν ένα ειδικό σόλο από τον Χρυσούλη, που με το βιολί του παρακινούσε τα αηδόνια να 
κελαηδίσουν, κι αυτά ανταποκρίνονταν αμέσως & άρχιζαν το τραγούδι. Αυτό γινόταν δυο-τρεις η 
ώρα το πρωί. Το μεροκάματο που παίρναμε ήταν μικρό, αλλά η χαρτούρα μεγάλη. Απ’ εκεί 
κονομάγαμε. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τραγούδια της εποχής. Δυο παρέες έφταναν για να 
αμειφθούμε. Ερχόντουσαν λεφτάδες. Θυμάμαι τους Μαζαράκηδες, παλαιοπώλες με αντίκες που 
μας έριχναν λεφτά, τον Κουλούρη με επιχείρηση μαρμάρων, τον Καλμόλ φαρμακοβιομήχανο, αλλά 
& άλλους. Μια φορά ήλθε μια παρέα άσχετη & παρήγγειλε καφέ. Ο μαγαζάτορας, ο Κόλλιας ο 
Γκίκας, τους ρώτησε «ρε παιδιά ξέρετε που ήρθατε; εδώ ο καφές έχει 150 δραχμές. -Τόσο ακριβά; 
αναρωτήθηκαν αυτοί -και πού είμασε στο grand Drito; & o Κόλλιας τους απάντησε: και με ποιο 
τρόπο να πληρώσω αυτή την ορχήστρα;». Στο μαγαζί δεν ερχόντουσαν πελάτες για φαγητό, αλλά 
φαγωμένοι, για να πιουν πίπερμαν, τζιν, ούζο, μπύρα μαζί με φρούτα. Δεν υπήρχε τότε ουίσκι. 
Υπήρχε βέβαια ένας σερβιτόρος που μπορούσε να ετοιμάσει & φαγητό της ώρας. Όλοι οι μουσικοί 
μαζευόμαστε στις δέκα το βράδυ & τρώγαμε. Παίζαμε κολιτσίνα, ώσπου να ‘ρθουν πελάτες. Μόλις 
βλέπαμε φώτα από μακριά καταλαβαίναμε ότι ερχόντουσαν για μας & ανεβαίναμε στο πάλκο. 
Αφού καθόντουσαν οι πελάτες στο τραπέζι ο Κόλλιας μας έκανε νόημα με το χέρι να παίξουμε δυο 
τραγούδια, για να δει ποιοι ήταν, αν είχαν λεφτά για να συνεχίσουμε. Ο Κόλλιας ήταν πολύ καλός 
μαζί μας & δεν σήκωνε φασαρίες, ήτανε μαγαζάτορας με πυγμή. Μπορούσε να επιβάλλει την τάξη 
μόνος του. Ήμουν τότε 26-27 χρονών. Ο Χρυσούλης έμενε νομίζω στη Νέα Φιλαδέλφεια & ήταν 
πολύ καλός μουσικός, έπαιζε μέσα από την καρδιά του. «Ο Καλδάρας έπαιρνε το μεγαλύτερο 
μεροκάματο, μία λύρα». 

Ο γιος του μαγαζάτορα, Μήτσος Γκίκας, μας είπε: «θυμάμαι από το 1948 το μαγαζί. Ήταν μικρό 
με δέκα τραπέζια, ξύλινα καθίσματα & ένα σανιδένιο πάλκο που το καλοκαίρι το βγάζαμε στην 
αυλή, κάτω από τα δένδρα. Προσφέραμε φαγητό της ώρας & ποτά λικέρ-πίπερμαν, κουαντρώ 
αλλά & μπύρα. Ερχόντουσαν καλές παρέες & άφηναν λεφτά. Ο Καλμόλ, ο Λευτέρης Μανούσος 
(λεσχηάρχης), ο επιχειρηματίας μαρμάρων Κουλούρης, ο Παπαδόπουλος (ΓΕΠΑ), οι 
εργοστασιάρχες κλωστουφαντουργοί από Ν. Ιωνία Γιαννακίδης & Σαραντόπουλος. Ερχότανε 
συχνά ο Αλ. Σακελλάριος ακόμα & μεσημέρια & έτρωγε, ο Μίμης Τραϊφόρος με την Σοφία Βέμπο, ο 
Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Τσιτσάνης με την Νίνου κ.α. Την περίοδο που είχαμε στο πρόγραμμα τον 
Γρηγόρη Μέρτικα (πιάνο) γινόταν χαμός με το τραγούδι του «κυρ-Αλέκο με το πράσινο γιλέκο» & 
το ίδιο με τον Στ. Τζουανάκο που τραγουδούσε το σουξέ του Τατασόπουλου «μάγισσες φέρτε 
βότανα». 
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Το 1960-1 το κέντρο δούλεψε ο Χρήστος Μαρίνης ή Καραλής. Αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν 
εκεί ο Γεράσιμος Κλουβάτος & η Μαριάννα Χατζοπούλου. Από  το 1962 έως το 1965 λειτούργησε 
ως ταβέρνα, αλλά είχε ανοίξει το νεκροταφείο της Ν. Φιλαδέλφειας που υποβάθμισε την περιοχή & 
τελικά έκλεισε & τερμάτισε την ένδοξη διαδρομή του. 

 
ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 
Η λεωφόρος Μενιδίου χαράκτηκε, κατασκευάσθηκε & έγινε αμαξιτή οδός το 1835 επί Βασιλείας 

του Όθωνα, από Βαυαρούς μηχανικούς. Ξεκινούσε από την πλατεία Βάθη & διερχόμενη από τους 
Αγίους Αναργύρους κατέληγε στο Μενίδι. Το 1926 ασφατοστρώθηκε με πρόσθετα έργα ενίσχυσης 
του υποστρώματος σε τμήματα  της από Αγ. Αναργύρους έως Μενίδι λόγω συγκέντρωσης ομβρίων 
υδάτων. Η κατασκευή της οφείλεται στη φιλία του δικτάτορα Πάγκαλου με τον Μενιδιάτη 
οπλαρχηγό Σταμάτη Βερτσέκο & υλοποιήθηκε με σύντομες διαδικασίες. Eστοίχησε 22 
εκατομμύρια της εποχής & ήταν από τους 2-3 πρώτους δρόμους που ασφαλτοστρώθηκαν στην 
περιφέρεια της Αθήνας, γεγονός που έδωσε ιδιαίτερη αίγλη στην διαδρομή, η κίνηση αυξήθηκε 
κατακόρυφα & κατά μήκος της άνοιξαν εστιατόρια, ταβέρνες, μουσικά κέντρα διασκέδασης & 
αναψυχής & έγινε από τους πιό δημοφιλείς προορισμούς των κοσμικών της Αθήνας,κυρίως η 
περιοχή Βασιλικές (τρεις) γέφυρες με το μουσικό κέντρο του Καρυστινού & από Αγ. Αναργύρους 
προς Μενίδι με λαϊκότερα & πονηρά κέντρα 

 
Ο ΤΕΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ ΓΡΑΒΑΡΑ 
Ο περιβόητος Μάνθος Γραβαράς είναι πρόσωπο σχεδόν μυθικό στην ιστορία του λαϊκού 

τραγουδιού. Αλλά μέχρι τώρα δεν είναι επαρκώς φωτισμένη η δράση του, που συνδέεται με το 
Μενίδι & τους Μενιδιάτες. Ξεκίνησε κάπου στα 1925 με τεκέ στην πλατεία Βάθη, κατόπιν 
μετακόμισε σ’ άλλο τεκέ στην οδό Ηπείρου & Λιοσίων μετά  ήταν στη χωματερή του Νίκου 
Σουρλαντζή στις Κουκουβάουνες (κοντά στου Βλάχου) από την οποία έπαιρναν κοκκινόχωμα & 
έφτιαχναν τα κεραμίδια Δηλλαβέρη στον Πειραιά. Έως ότου γύρω στα 1930 αγοράσει εξοχικό 
οικόπεδο στους Αγίους Αναργύρους στην οδό Μενιδίου (νυν Δημοκρατίας) δίπλα στο γεφυράκι 
που περνούσε παλιά το τρένο Λαύριο-Πειραιάς. 

Ο Γραβαράς, είχε μπροστά το κέντρο & πίσω την κατοικία του. Αριστοκρατικός τεκές με ειδικές 
προβλέψεις. Πίσω είχε κουζινίτσα που φουμάρανε ναργιλέδες γύρα-γύρα όλοι μαζί (ομαδικά). Στην 
αυλή είχε πηγάδι που από τη μέση & κάτω προχωρούσε λοξά & ήταν αδύνατο να δει η Αστυνομία, 
όταν έκανε έφοδο, τον πάτο όπου έριχναν μέσα τους σπασμένους κουμπαράδες-ναργιλέδες. Την 
αυλή είχε στρωμένη με ψιλό χαλικάκι «γαρμπίλι» & σε ορισμένα σημεία από κάτω έβαζε σε 
κουτάκια από βελόνες χασίσι. Επρόκειτο για άτομο ευφυές & ευρυματικό όσον αφορά την 
παρανομία. Κάποτε έκανε έφοδο η Αστυνομία (ασφάλεια). Μετά από λεπτομερή έλεγχο, δεν 
βρήκαν τίποτα & φεύγοντας του λέει ο διοικητής της ασφάλειας Αθηνών: «είσαι τυχερός που δεν 
βρήκα τίποτα, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχεις χασίσι», & ο Γραβαράς του απαντά με το μάγκικο ύφος  
του «μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε διοικητά, εγώ ούτε που το γνωρίζω αυτό το πράγμα». Εκείνη 
τη νύκτα το κέντρο ήταν γεμάτο από καλλιτέχνες του Θεάτρου, που αποχωρώντας ο διοικητής 
τους λέει: «να μην ερχόσαστε σ΄αυτό το μαγαζί, γιατί δεν είναι καλό» & αυτοί του απάντησαν 
«μαγαζί είδαμε & μπήκαμε μέσα», αλλά είναι βέβαιο ότι δεν είχαν μπει τυχαία. Ο Μάνθος έλεγε 
στους πελάτες: «φούμαρετε άφοβα». Ειδοποιούσε τους πελάτες με σημαία, επάνω ελεύθερα, κάτω 
προσοχή-έρχεται αστυνομία. Ο Γραβαράς είχε το χάρισμα να ξεγλιστρά σαν χέλι απ΄την αστυνομία 
χρησιμοποιώντας ευρηματικές τεχνικές απόκρυψης του ενοχοποιητικού υλικού & παράλληλα 
καλλιεργούσε συμπάθειες & έκανε γνωριμίες με άτομα καθ’ όλα ευυπόληπτα εκμεταλλευόμενος τις 
αδυναμίες τους ή προσεγγίζοντάς τα μέσω τρίτων, τα οποία θα χρησιμοποιούσε, όταν θα 
βρισκόταν σε δύσκολη  θέση. Ήταν πολυπράχμων, πολυμήχανος. Το 1933 επί πρωθυπουργίας 
Ιωάννου Κονδύλη, βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αθηνών 
έπρεπε να κλείσουν όλοι οι τεκέδες. Καί ο Γραβαράς βρήκε τη λύση χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες 
& τις καλές του σχέσεις με Μενιδιάτες μαγαζάτορες, που παρακάλεσαν τον Μενιδιάτη πολιτευτή & 
κομματάρχη Τάσο Νίκα ή Κουφό που γνώριζε προσωπικά τον Κονδύλη να μεσολαβήσει να πάρει 
άδεια λειτουργίας ο τεκές του. Έτσι & έγινε. Ο Νίκας μαζί με τον Γραβαρά πήγαν στο 
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πρωθυπουργικό γραφείο. Αλλά, επειδή ασθενούσε ο Κονδύλης, τον επισκέφθηκαν στην κατοικία 
του στο Κολωνάκι. Ο  Κονδύλης τους έστειλλε στην ανωτέρα διοίκηση Χωροφυλακής που 
εστεγάζετο στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, στην πλατεία Βάθη (οδός Αχαρνών) να τους δώσουν μια άδεια κατ’ 
εντολή του πρωθυπουργού, όπερ & εγένετο. 

Με τον τεκέ του Γραβαρά συνδέονταν & άνθρωποι των γραμμάτων & της λογοτεχνίας. 
Διανοούμενοι που παρεκκλίνουν αναζητώντας την ακραία ηδονή & τους επίπλαστους παραδείσους 
των χημικών ουσιών. Πρόκειται για την παρέα του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη,του διευθυντή 
& αρχισυντάκτη του λογοτεχνικού περιοδικού «ΤΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ», Μήτσου Παπανικολάου, & του 
εκδότη Χάρη Σταματίου. Του συγγραφέα-δημοσιογράφου Γιώργου Τσουκαλά, του φίλου του 
Παπανικολάου, ποιητή, Γιώργου Μυλωνογιάννη, του Ντόλη Νίκβα λογοτέχνη & εκδότη περιοδικών 
μέλους της παρέας του «Μπαγκείου» που σπαταλιέται κι αυτός στα ξενύχτια, τη μποέμικη ζωή & 
στα ναρκωτικά. Είναι περιπλανόμενοι της νύχτας, οι «νυχτερίδες» με ολονύχτιους περιπάτους στο 
Ζάππειο, κρασοκατάνυξη στην υπόγεια ταβέρνα της οδού Λεωχάρους, περιπλανίσεις στο καφενείο 
της Ομονείας «ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ», «ΑΡΓΟΛΙΔΑ» το Ζαχαροπλαστείο «ΑΒΕΡΩΦ», το εστιατόριο 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ» & κατάληξη στα ξενυχτάδικα & τον τεκέ του Γραβαρά. Με επιβήτορες Μενιδιάτες 
μαχαλατζήδες (γυρολόγοι μανάβηδες). Χαρακτηριστική περίπτωση διασύνδεσης διανοούμενων με 
λούμπεν στοιχεία (λαϊκούς ανθρώπους). 

Γύρω στα 1930 στον τεκέ του Μάνθου στην παρέα του Ν. Λαπαθιώτη - Μ. Παπανικολάου με 
νεαρούς Μενιδιάτες ο πιανίστας Μήτσος Μέρτικας αφιερώνει το τραγούδι: 

«μέσα στου Μάνθου Γραβαρά 
το πιάνο ο Μέρτικας κτυπά 
και χορεύουνε δύο αλάνια 
μέσ΄σε σύννεφο ντουμάνια» 
«Όχι προς Θεού», αναφώνησε ο Λαπαθιώτης, «είμαι επώνυμος από τα ποιήματά μου, να μη γίνω 

και από τα ντουμάνια». 
Ο Μενιδιάτης μαχαλατζής Ν. Μ. μας εξομολογήθηκε ότι ο Μήτσος Παπανικολάου είχε γράψει  & 

ένα άλλο τετράστιχο που προηγείται: 
Μες το Μενίδι στο χωριό                                         
θαρθώ βρε μάγκα να σε βρω  
& να πάμε ίσα κάτω             
για τον τεκέ του Μάνθο 
«Πηγαίναμε μαχαλά στα Εξάρχεια & μας συναντούσαν ο Λαπαθιώτης & ο Μήτσος 

Παπανικολάου. Μας κερνούσαν το φαγητό (φασολάδα, ρεβύθια, φακές κ.α) σε κάποια ταβέρνα  
των Εξαρχείων & μετά πηγαίναμε σπίτι τους & τους βολεύαμε. Τον Λαπαθιώτη ο Κ. Ζ & ο Κ. Λ. 
Γκίκας τον οποίο ερωτεύθηκε  ο ποιητής & εγώ τον Μήτσο Παπανικολάου» 

Από τον τεκέ είχαν περάσει ο Μιλτιάδης Μαλακάσης, ο Σπύρος Μελάς κ.α 
Ο Μάρκος Βαμβακάρης στην αυτοβιογραφία του (εκδόσεις Παπαζήση, 1978) αναφέρει 

(σελ.112-14): «τεκές πραγματικός και κανονικός ήταν του Γραβαρά στο Μενίδι, ο οποίος ήταν 
άμεμπτος τεκές, ωραία σάλα, ωραίο μαγαζί. Μέσα είχε το παν. Ό,τι θα ζητούσες θα το ‘βρισκες. 
Μέσα είχε μια κάμαρα και φουμέρναμε και μετά βγαίναμε και καθόμαστε στη σάλα. Κατόπι απ’ το 
μαστούρωμα, το γλυκό ήταν ότι πρέπει. Κανένα μπακλαβά, κανένα κανταίφι, γλύκαινε ο στόμας 
σου. Όλοι οι τεκετζήδες φουμέρνανε. Εκαθόντανε και έκανε δύο, τρεις, πέντε ναργιλέδες, 
μαστούρωνε κι αυτός... Ο Γραβαράς... Ήτανε παλικάρι όμως, παλικάρι που δεν λεγότανε. Ήτανε 
από ένα νησί των Κυκλάδων, από τη Μύκονο. Ο οποίος ήτανε διαρρήκτης που δεν λεγότανε. Από 
τους πρώτους. Είχαμε κάνει και μαζί φυλακή με τον Γραβαρά, στην Παλιά Στρατώνα. Τον γνώρισα 
τον άνθρωπο. Ησυχότατος άνθρωπος, κύριος, με όλα αυτά που συζητάμε... Αλλά ήτανε μεγάλος 
διαρρήκτης... Είπαμε υπήρχανε πολλοί τεκέδες, αλλά εκείνος που ήτανε η κορωνίδα των τεκέδων 
ήτανε του Γραβαρά απάνω στην Αθήνα, εκεί στην οδό Αναργύρων, εκεί που πάμε προς το Μενίδι. 
Είχε χτίσει ένα χτήμα εκεί, το ’χε πάρει ο ίδιος καί το ‘κανε ευπρεπισμένο. Εκεί επέρασε όλη η 
Αθήνα, όλοι οι μεγάλοι της Αθήνας. Είχε ορχήστρα μέσα, έπινες ό,τι ήθελες, αλλά στην αρχή είχε 
μονάχα ένα πιάνο, ένας Μανόλης Τούρκος ο οποίος ήτανε το είδωλο της μαγκιάς. Τον αγαπούσανε 
αυτόνε, γιατί αυτός έπαιζε όλο σεβνταλίδικα κομμάτια τούρκικα. Τον αγαπούσανε όλη η μαγκιά. 
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Πάμε στον Τούρκο ρε να ακούσουμε να χορτάσουμε. Κάτι ζεμπέκικα βαριά τούρκικα, κάτι 
χασάπικα. Μόνο με το πιάνο. Δεν τραγουδούσε, αλλά έπαιζε καλά. Ο Μανόλης ο Τούρκος με 
τ΄όνομα... Μεγάλος χασικλής κι αυτός.»  

Ο Γραβαράς είχε εξαιρετική κουζίνα. Οι ποικιλίες του πάντοτε διαφορετικές. Είχε έμπειρους 
σερβιτόρους με πολύ καλό σέρβις. Τον βοηθούσε η γυναίκα του, η Μαριώ, που έφτιαχνε & τους 
ναργιλέδες. 

Στο τεκέ του Γραβαρά δούλεψαν οι πιανίστες Μανόλης Τούρκος (Μαμουνάς), Μήτσος Μέρτικας, 
Μηνάς Πορτοκάλλης, Βαγγέλης Ησυχόπουλος ή Μιτζίτης και, όπως προαναφέθηκε ο λαϊκός βάρδος 
Μάρκος Βαμβακάρης. Αμέσως μετά την απελευθέρωση δούλεψε εκεί για δυο-τρεις χρονιές ο 
Μιχάλης Δασκαλάκης με το Μηνά (πιάνο), το γιο του μπουζουξή Στεφανάκη (ακορντεόν), το 
Γιώργο Γοζαδίνο (κιθάρα), που τον αντικατέστησε ο Χρόνης & το Γιώργο Παπαδόπουλο ή τον 
Χρυσούλη (βιολί). 

Το 1947 έπαιζαν ο Χρόνης (κιθάρα), Σπύρος Καλφόπουλος (μπουζούκι) & ο Αγάπιος (πιάνο). 
Ήτανε η χρονιά που έγινε το έγκλημα. Ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Νίκος Κατελάνος μπήκε στο 
κέντρο & προκάλεσε με την συμπεριφορά του το Γραβαρά, που τράβηξε το πιστόλι από το συρτάρι 
& τον σκότωσε. Καταδικάστηκε 11 χρόνια φυλακή. Η Μαριώ κατέληξε στο τρελοκομείο κι  πέθανε 
αργότερα. Ο Γραβαράς μετά την αποφυλάκισή του, άνοιξε το  1961 νέο μαγαζί στο Μενίδι, στους 
πρόποδες της Πάρνηθας, χωρίς όμως όργανα. Πρόσφερε φαγητό της ώρας & χασίσι. Δούλευε πολύ 
καλά. Αλλά προσβλήθηκε από καλπάζοντα καρκίνο στον πνεύμονα & πέθανε στα μέσα του 1963. 
Τον κατευόδωσαν οι μάγκες στο νεκροταφείο του Μενιδίου. 

 
ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ: «ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ»- «ΤΟ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»  
-«Ο ΘΕΙΟΣ» 
Ο  Άγγελος Χαϊκάλης, Ζακυνθινής καταγωγής, λεσχηάρχης με τον Λ. Μητροπέα από το 1934 

στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα, αγόρασε το 1936 τρία στρέμματα με δέντρα, κατοικία 
& ανεμόμυλο στη Λεωφόρο Μενιδίου, πλησίον του νεκροταφείου των Αγίων Αναργύρων στη 
σημερινή στάση ΜΗΤΕΡΑ, που τότε ονομάστηκε Χαϊκάλη. Μπροστά στο κτήμα  έχτισε μικρό 
μαγαζάκι, που το χρησιμοποιούσε ως κέντρο. Άνοιξε τον Άυγουστο του 1936 με την ονομασία 
ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΝ «ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ», ονομασία που παραπέμπει στη φιλία των Χαϊκάλη-
Μητροπέα. Ήταν ένα μικρό μαγαζάκι που λειτουργούσε με λάμπες λουξ & γιά ένα μικρό διάστημα 
πριν το 1950 με βενζινοκίνητη μηχανή ρεύματος. Γύρω στα 1950 ηλεκροδοτήθηκε. Η περιοχή τότε 
ήταν ερημική. Μετά την πλατεία των Αγίων Αναργύρων συναντούσες το κέντρο του Γραβαρά, δυο- 
τρία σπιτάκια, έπειτα του Χαϊκάλη, το νεκροταφείο & ύστερα όλο αμπέλια & περβόλια μέχρι το 
Μενίδι. Ο ανεμόμυλος βοηθούσε, ώστε το νερό από το πηγάδι να πηγαίνει σ΄ένα μεγάλο ντεπόζιτο 
που ήταν τοποθετημένο πάνω στην ταράτσα του μαγαζιού & κάλυπτε τις ανάγκες του κέντρου.Το 
μαγαζί δούλευε καλά χειμώνα-καλοκαίρι, καλύτερα το χειμώνα. Η δουλειά άρχιζε μετά τις δώδεκα 
το βράδυ & τελείωνε τις πρωινές ώρες. Το μαγαζί πρόσφερε στους πελάτες ως επί το πλείστον 
μαυροδάφνη, φρούτα, λικέρ, αλλά & παϊδάκια της ώρας. 

Έναρξη έκανε τον Αύγουστο του 1936 με πρώτα όργανα στο πιάνο τον Μανόλη Μαμουνά ή 
Τούρκο & στο βιολί το Μυτιληνιό Χρυσούλη. Σεφτέ στο μαγαζί έκανε ο στρατηγός Τσιγάντες με 
την παρέα του, που περνούσε τυχαία από την περιοχή. Τον μαγαζάτορα αποκαλούσαν όλοι «θείο», 
γιατί τους αποκαλούσε όλους ανηψιούς. «Γύρω στα 1938-39, αν θυμάμαι καλά, επειδή έβαλε ο 
Γραβαράς μπουζούκια, αναγκαστήκαμε να βάλουμε κι εμείς», μας διηγήθηκε ο μικρότερος γιος του 
Χαϊκαλη, Νίκος, από τον οποίο αντλήσαμε πολλά από τα αναφερόμενα στοιχεία. «Τότε φέραμε τον 
Σταύρο Τζουανάκο με τον Μανόλη Τούρκο (πιάνο), τον Γιώργο Γοζαδίνο(κιθάρα) & τον Χρυσούλη 
(βιολί)». Προπολεμικά το μεροκάματο ήταν 75 δχμ., αλλά έβγαζαν από τη χαρτούρα 400-500 δχμ. 
επιπλέον. «Θυμάμαι που ο Γιώργος Μητσάκης ζήτησε 75 δχμ. ο πατέρας μου τούδινε 50, δεν 
δέχτηκε & πήγε & δούλεψε στο ΠΙΓΚΑΛΣ. Το 1944 στο γάμο μου, μπουκάρισαν οι Γερμανοί την 
ώρα πούταν γεμάτο το μαγαζί, με το Μανώλη Τούρκο στο πιάνο. Ήταν η εποχή που κρύβαμε έναν 
σαμποτέρ στο χτήμα». Από το μαγαζί πέρασαν & εργάστηκαν κατά περιόδους οι: Γιάννης 
Παπαϊωάννου, Μάρκος Βαμβακάρης, Στ. Τζουανάκος, Τάκης Μπίνης, οι πιανίστες Μανόλης 
Τούρκος, Μήτσος Μέρτικας, Γιώργος Ροβερτάκης, κιθάρες οι Ανδρέας Σπαγαδώρος & Γιώργος 
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Γοζαδίνος, βιολί ο Χρυσούλης & ο Αντώνης Κεραμιντζόγλου. Χορδιστής του πιάνου ο τυφλός 
Σαμουρτζίδης. 

Θαμώνες του κέντρου ήταν & άνθρωποι του θεάτρου ηθοποιοί, σκηνοθέτες, όπως ο Μητσάρας, 
Αλ. Σακελλαριος, Σοφία Βέμπο, η μεγάλη ηθοποιός Σεράνο κ.α. Νεαρούλης πέρασε από το μαγαζί & 
ο Μάνος Χατζιδάκις που έγραψε σε κάποιο περιοδικό της εποχής ότι «για να κυκλοφορήσεις εκεί 
πρέπει νάχεις τουλάχιστον μαχαίρι». Ο Χαϊκάλης τούστειλε επιστολή & τον αντέκρουσε γράφοντας 
του ότι στο μαγαζί του δεν έχουν γίνει φασαρίες & φονικά και ο Χατζιδάκις ανακάλεσε. 

ΤΟ 1945 το δουλεύουν για λίγο ο Χαϊκάλης με το Γιαννάκη Κληματινό με τη φίρμα «Ο 
Γιαννάκης». To 1946 έπαιζαν ο Βαγ. Ησυχόπουλος ή Πολίτης (πιάνο), Γ. Γοζαδίνος (κιθάρα-
τραγούδι) & ο Ανδρέας Σπαγαδώρος (κιθάρα). Το 1946-47 νομίζω ήρθε ο Μητσάκης με τους ίδιους 
μουσικούς. Μετά φύγανε & γιά πέντε μήνες κάλυψαν το πρόγραμμα ο Αντώνης Κεραμιτζόγλου 
(βιολί) & ο γιος του Χαϊκάλη, Μαρίνος (πιάνο).Το 1947-48 το μαγαζί το νοίκιασε στο Λευτέρη 
Μανούσο που το ονόμασε το «5 χιλιόμετρον ο Γιαννάκης». Τότε έπαιξαν εκεί ο Μιχάλης 
Δασκαλάκης, ο Γιώργος Λαύκας & ο Τάκης Μπίνης. «Δούλεψα στου Χαϊκάλη μία ή δύο σεζόν, όταν 
τόχε νοικιάσει στο Μανούσο. Ήταν ένα πολύ μικρό μαγαζάκι με έξι-επτά τραπέζια. Είχε σερβιτόρο 
τον Μιχάλη Κρητικό, τον είχε φέρει από τον Πειραιά», μας δήλωσε ο Μ. Δασκαλάκης. Ο Τάκης 
Μπίνης στην αυτοβιογραφία του «μπροστά σου πάντοτε απλώνεται ένα δίχτυ» αναφέρει 
(εκδόσεις ΝΤΕΦΙ σελ.104): 

«...δούλεψα καί στον τεκέ του Χαϊκάλη στο Μενίδι, πεντακόσια μέτρα πιο πάνω απ’ του 
Γκραβαρά... τα καλοκαίρια του 1947-48... Στρώνανε μια κουρελού πάνω σε δυο σανίδες & γινότανε 
έτσι το πάλκο & οι πελάτες κάθονταν έξω. Όλοι εκεί γλεντούσαν κανονικά, όπως σ΄ όλα τα μαγαζιά 
με ούζο, κρασί, μεζέδες & φρούτα, αλλά όποια παρέα ήθελε να φουμάρει έλεγε στον σερβιτόρο: 
«ΈΝΑΝ ΑΦΡΆΤΟ Ή ΈΝΑΝ ΠΑΤΗΤΌ ΝΑΡΓΙΛΈ» & με τη σειρά της η κάθε παρέα πήγαινε στην 
κουζίνα ή σε κάποιο μικρό δωμάτιο, σ΄ένα καμαράκι στο πίσω μέρος του μαγαζιού κι έπιναν το 
ναργιλέ τους, που κόστιζε 10-15 δραχμές. Σ΄αυτά τα μαγαζιά-τεκέδες ποτέ δεν μπήκε γυναίκα, 
ούτε σαχλοπαρέες. Οι σερβιτόροι ήταν έμπειροι κι επιλεγμένοι γι΄αυτή τη δουλειά, όταν έβλεπαν 
ανεπιθύμητα μούτρα ή περίεργες φυσιογνωμίες δεν τους σερβίριζαν. Πολύ σπάνια γινόντουσαν 
φασαρίες σ΄αυτά τα τεκεδομάγαζα, γιατί η μία παρέα σεβόταν την άλλη & ήταν όλοι οι πελάτες 
περίπου του ίδιου χαρακτήρα». Το 1949 για μια σεζόν το δούλεψε ο Κώστας Καρβέλας. Το 1950 
έγινε ανακαίνιση, ηλεκτροδοτήθηκε & το ανέλαβε ο ιδιοκτήτης Αγ. Χαϊκάλης & τούδωσε την 
ονομασία «ο Θείος». Το 1951 το λειτούργησε συνεταιρικά με το Λάζαρο Μητροπέα. Έπαιζε πιάνο ο 
Μανόλης ο Τούρκος & βιολί ο Αντ. Κεραμιτζόγλου που μας έδωσε μια χαρακτηριστική εικόνα του 
μαγαζιού & του  περιβάλλοντός. «Παίζαμε λαϊκά τραγούδια της εποχής χωρίς μικροφωνική. Το 
μεσημέρι φτιάχναμε 200-300 τσιγαρλίκια που τα κρύβαμε στα κεραμίδια & τα πουλούσαμε στους 
πελάτες έξι δραχμές το ένα. Ερχόντουσαν επίσης ΤΑΞΙ & έπαιρναν 10-20 τσιγαρλίκια & φεύγανε. Ο 
Αστυνομικός διευθυντής που έκανε έλεγχο λαδωνότανε με 2-3 λύρες, έκανε τα στραβά μάτια & 
αποχωρούσε, αφού μόνον απ’ το ντουμάνι καταλάβαινες ότι υπάρχει χασίσι. Πολλοί πελάτες 
ήντουσαν κλέφτες & ερχόντουσαν & έτρωγαν από τα κλεμένα αυτοκίνητα & σκόρπιζαν αρκετά 
λεφτά ρίχνοντάς μας χαρτούρα. Το μεροκάματο ήταν 30 δραχμές, αλλά μαζεύαμε από χαρτούρα 
πολλά εικοσάρικα. Ένα βράδυ ήρθε η Γαλλίδα ηθοποιός ΖΕΡΑΟ με την παρέα της, με φώναξε & της 
έπαιξα το «Πάρεμ’ βλάχαμ’ στις πλαγιές» & μούδωσε 20 εικοσάρικα. Γινόντουσαν όμως & 
φασαρίες… Την περίοδο εκείνη το μαγαζί ήταν γεμάτο από χίτες που έκαναν φασαρίες & 
απειλούσαν τους πάντες. Χίτες με ανάγκασαν & έπαιξα «τ’ αετού ο γιος»... Ήρθαν & οι Κατελάνοι & 
μας τρομοκρατούσαν. Ένας απ’ αυτούς πήρε δυο μπουκάλια κρασί. Του λέω -που πας, δε θα 
πληρώσεις? -Εμείς δεν πληρώνουμε ρε, μου απαντάει  θυμωμένος. Βγήκε έξω πήρε ένα τζιπ που 
είχε, έκανε πίσω κι έριξε τη μάντρα του μαγαζιού… Στην κουζίνα τους μεζέδες έφτιαχνε η Μαρία η 
μια από τις δυο γυναίκες που είχε ο Χαϊκάλης… Ο Μανόλης ο Τούρκος κάπνιζε κάθε μέρα ένα 
κομμάτι χασίσι… Τα ξημερώματα φτιαγμένος έπαιζε θαυμάσια αποσπάσματα από οπερέτες, άριες 
βαλς κ.α. Διάβαζε & παρτιτούρες, όπως κι εγώ. Έκανε το πιάνο τσίμπαλο βάζοντας κάτι στις 
χορδές. Μετά ο Τούρκος έφυγε & άνοιξε δικό του μαγαζί & ήρθε στου Χαϊκάλη μια πολύ μαύρη & 
δούλεψε. Τότε πέρασε & ο Χιώτης μαζί με το Μπέμπη & τον Γιώργο Μητσάκη. Το 1952 για μια 
σεζόν το νοίκιασε στον Μιχ. Μπερτζελέτο ο οποίος μετά άνοιξε το δικό του στις Κουκουβάουνες & 
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ζήτησε & πήρε από τον Χαϊκάλη το ψευδόνυμο «Θείος». Επί Μπερτζελέτου δούλεψε στο κέντρο ο 
Γεράσιμος Κλουβάτος ως φίρμα. Πηγαίνανε & παίζανε στην ραδιοφωνία ζωντανά μουζούκι στις 
5.30 το απόγευμα δωρεάν για να διαφημίσουν το μαγαζί. Το μαγαζί από το 1952 έως το 1962 
λειτούργησε ως εξοχικό κέντρο χωρίς όργανα.       

 
ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΤΟΥΡΚΟΥ  
Γύρω στα 1946-47 ο Τούρκος φεύγει από του Χαϊκάλη & ανοίγει δικό του μαγαζί λίγο πιο πάνω, 

στης Καρύδενας, στη θέση κυπαρίσσια της λεωφόρου Μενιδίου, απέναντι από τον πύργο 
Βασιλίσσης. Το κράτησε για λίγο διάστημα, γιατί τον ταλαιπωρούσαν οι χίτες, οι Κατελανέοι, με 
φασαρίες & απειλές. Έφτιαχνε μεζέδες μαζί με τη γυναίκα του την κυρά Αλεξάνδρα. Φουμάριζε 
μαύρο, φτιαχνόταν & έπαιζε στο πιάνο διάφορες φαντασίες, λαϊκά της εποχής αλλά & βαλς, τανγκό 
κ.α. Ο ρεμπέτης Γιάννης Σταμούλης ή Μπιρ-Αλλάχ μαρτυρεί το πέρασμα του από το μαγαζί του 
Τούρκου στη ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ του Τάσου Σχορέλη (τόμος Γ,σελίδα 248-49). «Στα 1945-46 
δούλευα στου Μανώλη του Τούρκου, λίγο πιο πάνω από τους Αγίους Αναργύρους... εκεί λοιπόν 
ήμουνα με το Νίκο Βούλγαρη... που ήταν ένα από τα πρώτα μπουζούκια... Ένα βράδυ κάποιος 
πελάτης πήρε το Βούλγαρη κι εμένα, πήγαμε στο Νεκροταφείο, καβαλήσαμε τη μάντρα & πήγαμε 
πάνω στον τάφο ενός φίλου του πούχε πεθάνει εκείνες τις μέρες & μας έβαλε & παίξαμε ένα ταξίμι. 
Το είχαν υποσχεθεί ο ένας στον άλλο. -Άμα πεθάνω, θέλω ν’ ακούσω ταξίμι μωρέ. Και το βάστηξε. 
Αυτοί ήσαν οι παλιοί μάγκες. Τό ‘πιασες;» 

 To ίδιο μαγαζί πρωτολειτουργησε λίγο πριν το 1930, ο ιδιοκτήτης-θαυματοποιός Σπύρος 
Καρύδας με την επωνυμία: Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ χωρίς όμως όργανα. 
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