


      ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

                                              ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Η αρχαία αγορά της Aθήνας είναι ο ανοιχτός χώρος που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ακρόπολης .Στην 
αρχαιότητα αποτελούσε διοικητικό , φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και κυρίως 
οικονομικό κέντρο της πόλης. Την αρχαία αγορά τη διασχίζει η οδός των Παναθηναίων από την οποία 
διέρχονταν η μεγάλη πομπή προς την Ακρόπολη. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Παναθηναίων που 
θέσπισε ο Πεισίστρατος και τελούνταν το τρίτο έτος κάθε ολυμπιάδας. Αρχικά από την προϊστορική εποχή 
(3500 π.Χ.) ήταν χώρος κατοίκησης και ταφής ενώ απέκτησε την μετέπειτα χρήση του ως δημόσιος χώρος, 
κατά την έννοια του όρου (αγορά < αγείρω = συγκεντρώνω) από τον 6ο αιώνα π.Χ και  ύστερα να φτάσει 
στην οριστική του μορφή τον 2ο αιώνα μ.Χ. Η αρχαία αγορά της Αθήνας καταστράφηκε και λεηλατήθηκε 
πολλές φορές από τους Πέρσες το 480 π.Χ. αργότερα από τους Ρωμαίους υπό τον Σύλλα το 86 π.Χ. στη 
συνέχεια από τους Ερούλους το 267 μ.Χ. και τους Σλάβους επιδρομείς το 580 όπου και τελικά ο χώρος 
εγκαταλείφθηκε. 



Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 

Τον 10ο αιώνα  ξανακατοικήθηκε και περί το 1000 χτίστηκε 
εκεί ο ναός των Αγίων Αποστόλων. Το 1204 ακολούθησε νέα 
καταστροφή, με τις επιδρομές του Λέοντος Σγουρού , 
δυνάστη τότε του Ναυπλίου. Οι πρώτες ανασκαφές τοθ 
χώρου της αρχαίας αγοράς ξεκίνησαν το 19ο αιώνα από την 
αρχαιολογική εταιρία και από γερμανούς αρχαιολόγους. 



Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 

Ο ναός του Ηφαίστου γνωστό 
σήμερα ως Θησείο είναι ο 

καλύτερα σωζόμενος αρχαίος 
ελληνικός ναός. Η κατασκευή 
του ξεκίνησε το 449 π.Χ. και 
ολοκληρώθηκε το 444 π.Χ. 

Είναι κατασκευασμένος από 
πεντελικό μάρμαρο ίσως από 

τον αρχιτέκτονα Ικτίνο. 



ΤΟ ΘΗΣΕΙΟ 

      Από τα μνημεία της 
Αθήνας το Θησείο 
διασώθηκε σχεδόν όπως 
ήταν στην αρχαιότητα με 
τη διαφορά ότι 
αμφισβητείται αν ο ναός 
αυτός ήταν πραγματικά 
αφιερωμένος στον ημίθεο 
Θησέα που φέρει το όνομα 
του. Το Θησείο είναι 
κτισμένο από μάρμαρο της 
Πεντέλης και κτίστηκε τα 
χρόνια του Περικλή. 
 



ΜΝΗΜΕΙΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΗ 



Είναι ένα μνημείο της Αθήνας 
γνωστό ως Φανάρι Διογένους. 
Βρίσκεται στο κάτω άκρος του 
ανατολικού κλίτους της Ακρόπολης 
στη σημερινή πλατεία του 
Λυσικράτη και κατά τους αρχαίους 
στην  οδό των Τριπόδων. Ήταν 
χορηγικό μνημείο, δηλαδή μνημείο 
το οποίου φέρονταν ο τρίποδας 
που δινόταν ως τιμητικό έπαθλο 
στον χορηγό που αναλάμβανε τη 
συγκρότηση χώρου αλλά και τα 
έξοδα διεξαγωγής χορευτικών 
αγώνων κατά τις επίσημες τελετές. 



ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Η ακαδημία ιδρύθηκε στην Αθήνα γύρω στο 387 π.Χ. από τον 
Πλάτωνα και έκλεισε οριστικά το 529. Βρισκόταν στην Ακαδημία 
και ήταν αφιερωμένο στον αθηναίο ήρωα Ακάδημο. Ο χώρος 
θεωρούνταν ιερός γι‘ αυτό ο Θησέας έκρυψε εκεί την Ελένη. Η 
ακαδημία συνέχισε τη λειτουργία της σε όλη την περίοδο της 
ελληνιστικής περιόδου. 



ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Το παναθηναϊκό στάδιο γνωστό ως Καλλιμάρμαρο είναι στάδιο ( αθλητικός χώρος) στην 
Αθήνα που βρίσκεται ανατολικά του Ζαππείου και βόρεια του λόφου του Αρδηττού δια 
των οποίων διέρχεται ο Ιλισός  ποταμός. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν για την 
τέλεση μέρους των Παναθηναίων προς τιμή της θεάς Αθηνάς. Είναι κτισμένο ανάμεσα 
στους λόφους του Άγρα και Αρδηττού το 329 π.Χ. επί Λυκούργου, το στάδιο 
ορθομαρμαρώθηκε καθώς μέχρι τότε τα καθίσματα ήταν ξύλινα. 



ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 

Όπως υποδηλώνει όνομα του ήταν περιοχή εγκατάστασης 
αγγειοπλαστών και αγγειογράφων και κύριος τόπος παραγωγής των 
περίφημων αττικών αγγείων. Ο Κεραμεικός ήταν το πρώτο δημόσιο 
νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας. Ο χώρος του Κεραμεικού 
περιβάλλεται σήμερα από τις οδούς Ερμού, Πειραιώς και Ασωμάτων. 



 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ  
       ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

Το θέατρο του Διονυσίου είναι ο 
σημαντικότερος γνωστός υπαίθριος 
θεατρικός χώρος στην αρχαία Αθήνα. 
Αποτελούσε μέρος του ιερού του 
Ελευθερέως Διονυσίου που 
βρισκόταν στις ΝΑ κορυφές της 
Ακρόπολης και υπήρξε ο βασικός 
τόπος παράστασης του αττικού 
δράματος αφού φιλοξενούσε τα 
Μεγάλα Διονύσια, τη μεγαλύτερη 
θεατρική γιορτή της πόλης των 
Αθηνών. 



                      ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ 

Η στοά Αττάλου στην ανατολική πλευρά της Αρχαίας αγοράς ήταν δώρο του βασιλιά της Περγάμου 
Αττάλου Β' (159-138 π.Χ) στην πόλη της Αθήνας , όπως δηλώνει η επιγραφεί στο επιστύλιο της κάτω 

κιονοστοιχίας, η οποία διατηρείται αποσπασματικά : 
''ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΣ'' 

Η στοά του Αττάλου αποτελούσε για τους Αθηναίους χώρο συνάντησης, περιπάτου και εμπορικό κέντρο 
της εποχής. Καταστράφηκε από τους Ερούλους το 267 μ.Χ. και ενσωματώθηκε στο υστερορρωμαικό τείχος 

της Αθήνας. Η αναστήλωση της στοάς έγινε μεταξύ τα έτη 1953-1956. Σήμερα η στοά λειτουργεί ως 
μουσείο στο οποίο εκτίθενται τα ευρήματα από τις ανασκαφές του χώρου της Αρχαίας αγοράς. 



ΡΩΜΑΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

  Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 

Η βιβλιοθήκη του Αδριανού κτίστηκε από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό το 130 
μ.Χ. Είναι ένα ορθογώνιο κτήριο με εκατό κίονες λίθου, όπως αναφέρει ο 
περιηγητής Παυσανίας, με είσοδο στη δυτική πλευρά ενώ στο εσωτερικό της 
περιείχε διακοσμητική δεξαμενή. 



Η βιβλιοθήκη προσέφερε αρχικά χώρους απομόνωσης για ανάγνωση και χώρος 
αποθήκευσης βιβλίων γύρω από ένα κεντρικό μεγάλο ανοιχτό χώρο, σε μια 
εποχή που η πόλη των Αθηνών εξακολουθούσε να είναι πνευματικό κέντρο του 
τότε κόσμου. Καταστράφηκε το 267 μ.Χ. με την εισβολή και τη λεηλασία των 
Ερούλων. 

Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας λειτούργησε ως εμπορικό κέντρο, το λεγόμενο 
<<Πάνω Παζάρι>> ενώ ήταν και η έδρα του Τούρκου Βοεβόδα. Το 1835 
κτίστηκε ο Οθωμανικός Στράτωνας στον χώρο το Βοεβοδαλικίου. Το παζάρι στο 
ανατολικό τμήμα της Βιβλιοθήκης κάηκε το 1884. Μετά τη καταστροφή άρχισε 
η ανασκαφή και η έρευνα του μνημείου. 



Ο εκ Θράκης σπουδαίος φιλόλογος και αρχαιολόγος Στέφανος 
Κουμανούδης (1818-1899) διενήργησε περιορισμένες ανασκαφές στην 
ανατολική πλευρά, οι οποίες όμως επέτρεψαν την ασφαλή ταύτιση του 
ασκαπτόμενου χώρου με τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, όπως αναφέρει 
ο Παυσανίας, και την αποσαφήνιση  του σχεδιού της, καθώς 
αποκαλύφθηκαν η κρηπίδα και ο στυλοβάτης των εσωτερικών στοών, 
τμήματα των οικημάτων της ανατολικής πλευράς και μέρος του 
τετρακόγχου οικοδομήματος. 

Το μνημείο άνοιξε για το κοινό πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2004. 

       ΤΟ  ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ 

Το μνημείο αυτό σπύργος πάνω σε τρεις βαθμίδες, και είναι 
φτιαγμένα από πεντελικό μάρμαρο. ήμερα ονομάζεται 
<<Αέρηδες>>, επειδή έχει τις μορφές των κύριων ανέμων στην 
κορυφή του. Είναι ένας οκταγωνικός  



Κτίστηκε από τον αστρονόμο Ανδρόνικο 
από την Κύρρο της Μακεδονίας στο πρώτο 
μισό του 1ου αιώνα π.Χ. Στο πάνω μέρος 
κάθε πλευράς, εικονίζονται ανάγλυφα οι 
άνεμοι με τα σύμβολα τους και τα ονόματα 
τους χαραγμένα. Στις πλευρές του είχε 
ηλιακά ρολόγια. Αποτελούσε ένα 
υδραυλικό <<ρολόι>> που δούλευε με τη 
ροή του νερού. 
Διατηρήθηκε στην Τουρκοκρατία επειδή το 
χρησιμοποιούσαν για θρησκευτικές 
τελετές. Πιθανώς μετατράπηκε την 
παλαιοχριστιανική εποχή σε εκκλησιά ή σε 
βαπτιστήριο κάποιας γειτονικής εκκλησίας, 
ενώ στον χώρο έξω από τη ΒΑ είσοδο 
υπήρχε χριστιανικό κοιμητήριο. Τον 15ο 
αιώνα το μνημείο αναφέρεται από τον 
Κυριακό εξ Αγκώνος ως ναός του Αιόλου, 
ενώ σε ταξιδιωτική περιγραφή ενός 
ανώνυμου περιηγητή ως εκκλησία. Κατά 
τον 18ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως τεκές 
των Δερβίσηδων. 



ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 



             ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η Ρωμαϊκή αγορά ήταν η κεντρική αγορά στην Αρχαία Αθήνα στους Ρωμαϊκούς 
χρόνους όπου εκεί γίνονταν το εμπόριο και οι συναθροίσεις. Κτίστηκε μεταξύ 19-
11αιω. π.Χ. από τις δωρεές του Ιουλίου Καίσαρα και του Αυγούστου. Επί 
αυτοκράτορα Αδριανού πλακοστρώθηκε  η αυλή.  

Βρίσκεται βόρεια της Ακρόπολης, στην 
Πλάκα. Κατά την Βυζαντινή εποχή και την 
Τουρκοκρατία ο χώρος καταλήφθηκε από 
οικίες, εργαστήρια και εκκλησίες καθώς και 
το Φετιχιέ Τζαμί. 
Συστηματικές ανασκαφές έγιναν από την 
Αρχαιολογική Εταιρία, αφού προηγήθηκαν 
οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις και 
κατεδαφίσεις οικιών και άλλων κτηρίων 
(1837-1845, 1890-1891, 1910, 1930-1931) 
από τους Ιταλούς αρχαιολόγους (1940-1942) 
από τους Αναστάσιο Ορλάνδο και Παύλο 
Λαζαρίδη (1963-1964) και από την Α' 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως (1955, 
1965-1966, 1968, 1984-1985, 1989, 1991). 



Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧΗΓΕΤΙΔΑΣ 

Βρίσκεται στη δυτική 
πλευρά της Ρωμαϊκής 
Αγοράς και έχει 
φτιαχτεί από πεντελικό 
μάρμαρο. Έγινε από 
δωρεές του Ιουλίου 
Καίσαρα και  
τον Αύγουστο και 
αφιερώθηκε από το 
Δήμο Αθηνών στην 
Αθηνά την Αρχηγέτιδα. 



          Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΙΝΟΥ 

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά των Παναθήναιων, νοτίως της Στοάς 
του Αττάλου. Η βιβλιοθήκη αποτελούνταν από μια μεγάλη τετράγωνη 
αίθουσα, μια περίστυλη αυλή  και τρεις στοές που διέθεταν στο πίσω 
μέρος καταστήματα. 
Το κτήριο αφιερώθηκε στην Αθηνά Αρχηγέτιδα γύρω το 100 μ.Χ. , και τον 
αυτοκράτορα Τραϊανό. Κτίστηκε από τον Φλάβιο Πάνταινο ανάμεσα το 
98 και 102 μ.Χ. 



Η βόρεια και η δυτική στοά καταστράφηκαν από τους 
Ερούλους το 267 μ.Χ. Τον 5ο αι. μ.Χ. ξανακτίστηκε η 
ανατολική στοά με την προσθήκη δεύτερου ορόφου στα 
2/3 του ανατολικού τμήματος της. 
Αυτό το κτήριο ήταν πιθανό έδρα κάποιου 

αξιωματούχου.   



 ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 

Το περίγημο όπως λέμε σήμερα 
Ηρώδειο βρίσκεται στη νότια κλιτή 
του βράχους της Ακρόπολης. Στη 
διάρκεια του 2ου αι. μ.Χ. το ωδείο 
αυτό οικοδομήθηκε με δωρεά του 
φημισμένου στην αρχαιότητα 
φιλοσόφου Τιβέριου Κλαύδιου 
Αττικού Ηρώδη.  
Ο Ηρώδης Αττικός κατασκεύασε το 
ωδείο σε ανάμνηση της συζύγου του 
Ρήγιλλας. 



 ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 



ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ       
    ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΠΑΠΟΥ 



Χρονολογείται μεταξύ 114-116 
μ.Χ. και είναι η τελευταία 
κατοικία ενός Ρωμαίου 
αξιωματούχου. 
Ο Αντίοχος Φιλόππαπος ήταν 
γιος του βασιλιά της 
Κομμαγήνης. Κτίστηκε από 
τους Αθηναίους προς τιμή του 
μεγάλου ευεργέτη της πόλης 
τους. 



                    Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 

Η πύλη του Αδριανού βρίσκεται στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού και 
λέγεται ότι χτίστηκε από τον Αδριανό, όχι σαν πύλη αλλά σαν αψίδα. Η 
επικρατέστερη άποψη είναι ότι χτίστηκε προς τιμή του άρχοντα 
Αδριανού λίγα χρόνια μετά το θάνατο του. 



ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΗΔΩΝ 
 

Το δημόσιο λουτρό που βρίσκεται 
μεταξύ Κυρρήστου και Λυσίου, κοντά 
στους Αέρηδες, έχει κτιστεί σε δύο 
φάσεις: Αρχικά οικοδομήθηκε το τμήμα 
προς την οδό Λυσίου, επί 
Τουρκοκρατίας γνωστό ως "χαμάμ του 
Αμπίντ εφεντή", το οποίο υπέστη ζημιές 
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
(1827). Στα χρόνια του Όθωνα το 
λουτρό επισκευάστηκε, ενώ 
προστέθηκαν και τα αποδυτήρια, προς 
την οδό Κυρρήστου, με νεοκλασικά 
στοιχεία στην πρόσοψη. Υπό τη 
συμπληρωμένη του αυτή μορφή, το 
λουτρό συνέχισε να λειτουργεί και τον 
20ο αι. μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια. 



Μεταξύ των ετών 1981-1983 έγιναν από το Υπουργείο Πολιτισμού ορισμένες 
επεμβάσεις στεγανοποίησης και συντήρησης, ενώ 10 χρόνια αργότερα, 
πραγματοποιήθηκε πλήρης αποκατάσταση (1994-1998),με παράλληλη διαμόρφωση 
ορισμένων εκθεσιακών χώρων. 

 Σήμερα στεγάζει παράρτημα του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, και ο 
επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει μια εικόνα της λειτουργίας του 
παλαιού λουτρού. 



ΤΟ ΟΛΥΜΠΕΙΟ 
 

Ο ναός του Ολυμπίου Διός ή Ολυμπείο ή οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός είναι ένα σημαντικός 
αρχαίος ναός στο κέντρο της Αθήνας. Αποτέλεσε το μεγαλύτερο ναό της Ελλάδας κατά τους 
Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους. 
Ο ναός βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ακρόπολης  και περίπου 700 μέτρα από το κέντρο της 
Αθήνας.  

Τα θεμέλια του πρώτου ναού στο χώρο, είχε κτίσει ο 
τύραννος των Αθηνών Πεισίστρατος το 515 π.Χ. 
αλλά οι εργασίες σταμάτησαν όταν ο γιός του 
Πεισίστρατου, Ιππίας εξοστρακίστηκε το 510 π.Χ. Ο 
ναός ολοκληρώθηκε το 129 μ.Χ. από τον 
αυτοκράτορα Αδριανό που ήταν θαυμαστής του 
ελληνικού πολιτισμού. 
Ο ναός κατασκευάστηκε από πεντελικό μάρμαρο και 
είχε 96 μέτρα μήκος στις άκρες του και 40 μέτρα 
στην ανατολική και δυτική πρόσοψη. Έχει 104 
κολώνες Κορινθιακού ρυθμού. Ο ναός ανασκάφηκε 
το 1889-1896 από τον Φράνσις Πένροουζ της 
Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας, το 
1922 από το Γερμανό αρχαιολόγο Γκάμπριελ Βέλτερ 
και από το 1960 από Έλληνες αρχαιολόγους με 
επικεφαλή τον Ιωάννη Τραυλό. 
 



Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς 
Ο Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς, βρίσκεται προς τα 

Αναφιώτικα. Οικοδομήθηκε τον 11ο αι. (ίδια 
εποχή με τη Μονή Δαφνίου και την 

Καπνικαρέα) και θεωρείται ένα από τα πιο 
αξιόλογα μνημεία της Αθήνας . Είναι χτισμένη 

με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα, δηλαδή 
κάθε πέτρα περικλείεται από λεπτό κόκκινο 

τούβλο (πλίνθος). Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο 
κεραμικός διάκοσμος και ο οκτάπλευρος 

τρούλος. Ο ναός συνδέεται με τη βυζαντινή 
αυτοκρατορική οικογένεια Ραγκαβέ, (ο Μιχαήλ 

ο Α´, υπήρξε αυτοκράτορας του Βυζαντίου). 
Η παράδοση λέει ακόμη πως η καμπάνα που 

φυλάσσεται μέχρι σήμερα στο εσωτερικό του 
ναού είναι η πρώτη που τοποθετήθηκε σε 

εκκλησία μετά την Επανάσταση του ΄21 και η 
πρώτη που σήμανε την απελευθέρωση της 

Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944. 

Βυζαντινές εκκλησίες 



Μετόχι Πανάγιου Τάφου 
  
               Το Μετόχι του Πανάγιου Τάφου (οδός Ερεχθέως και Πρυτανείου), είναι ένα μικρό 

μοναστήρι που ανήκει στον Άγιο Τάφο της Ιερουσαλήμ. Η εκκλησία του μοναστηριού, οι 
Άγιοι Ανάργυροι, χρονολογείται στον 17ο αι. και βρίσκεται μέσα στον περίβολο του 
κτιρίου που στεγάζει την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου. Η εκκλησία, οι  Άγιοι Ανάργυροι, 
ανήκει στον τύπο της καμαροσκέπαστης μονόκλιτης βασιλικής. Έχει κτιστεί επάνω στα 
ερείπια ναού της Αφροδίτης και υπήρξε γυναικείο μοναστήρι. 

                              Ο μικρός αυτός ναός συνδέεται με τα έθιμα της 
Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδας. Η ακολουθία των 
Χαιρετισμών είναι πραγματικά κατανυκτική μια και γίνεται 
χωρίς ηλεκτρικό φωτισμό και χωρίς μεγάφωνα, στο ημίφως των 
κανδηλιών και με την ψαλμωδία του άρχοντα πρωτοψάλτη. Το 
ίδιο ισχύει και την Μεγάλη Παρασκευή, οπότε η μυστηριακή 
ατμόσφαιρα ολοκληρώνεται με την περιφορά του Επιταφίου 
στα στενά της Πλάκας. Και το μεγάλο Σάββατο το Άγιο Φως 
έρχεται στο ναό αυτό με ειδική πτήση από την Ιερουσαλήμ και 
στη συνέχεια διανέμεται σε όλες τις ορθόδοξες χριστιανικές 
εκκλησίες της Ελλάδας. 

         Στην αυλή μπορεί να δει κανείς αρκετά αρχαία 
κατάλοιπα της περιοχής, μια σειρά κελιά της παλιάς 
μονής και ένα πηγάδι με υπόγεια σήραγγα που λέγεται 
ότι επικοινωνούσε με τα πηγάδια και τις σήραγγες και 
άλλων σπιτιών της περιοχής. Εδώ βρίσκεται και ένα 
από τα παλαιά δημοτικά φανάρια του γκαζιού που 
φώτιζαν άλλοτε τα αθηναϊκά δρομάκια. 



Γοργοεπήκοος ή  Άγιος Ελευθέριος 
 

         Η Γοργοεπήκοος ή Άγιος 
Ελευθέριος ή Παλαιά Μητρόπολη 
(Πλατεία Μητροπόλεως), είναι 
κτισμένη στα τέλη του 12ου αι. και 
είναι αφιερωμένη στην Παναγία 
Γοργοεπήκοο ή Γρηγορούσα, αυτή 
που βοηθάει τις γυναίκες κατά τον 
τοκετό, καθώς και στον Άγιο 
Ελευθέριο. Θα περίμενε κανείς η 
μικρή αυτή εκκλησία να χάνεται 
δίπλα στο επιβλητικό κτίριο της 
Μητρόπολης. Κι όμως, τραβά το 
βλέμμα κάθε προσεκτικού 
περιηγητή, χάρη στην κομψότητα 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της. 



           Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν αρχαίες, ρωμαϊκές και 
βυζαντινές πλάκες από αρχαίους ναούς και βασιλικές που 
καταστράφηκαν. Στην πρόσοψη υπάρχει αρχαία ζωφόρος, που 
προέρχεται από μνημείο του 4ου αι. π.Χ. και απεικονίζονται οι 
επίσημες αττικές εορτές. Η εμφανής αγάπη για την τέχνη της κλασικής 
αρχαιότητας συνδέει το ναό με τον αρχαιολάτρη μητροπολίτη της 
Αθήνας Μιχαήλ Χωνιάτη. 

           Αποτέλεσε, μέχρι να κτιστεί η διπλανή Μητρόπολη, την ορθόδοξη 
επισκοπική έδρα των Αθηνών, όταν οι επίσκοποι εκδιώχθηκαν από τον 
Παρθενώνα, αρχικά από τους Φράγκους και αργότερα από τους 
Τούρκους. Μετά την Επανάσταση μετονομάστηκε Άγιος Ελευθέριος. 
Χρησίμευσε επίσης ως βιβλιοθήκη από το 1839 ως το 1842. Στα 
δέντρα μπροστά από το ναό υπάρχει ένα υπερφυσικού μεγέθους 
χάλκινο επιχρυσωμένο άγαλμα του τελευταίου βυζαντινού 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που κραδαίνει το σπαθί 
του. 

 



Καπνικαρέα 

Η Καπνικαρέα (οδός Ερμού), είναι Βυζαντινή εκκλησία σταυροειδούς τύπου με τρούλο, αφιερωμένη 
στα Εισόδια της Θεοτόκου. Το αρχικό κτίσμα χρονολογείται από τον 11ο αι., ο ναός όμως 
αποπερατώθηκε τον 13ο αι. Οικοδομήθηκε επάνω σε ερείπια αρχαίου ναού, αφιερωμένου στην 
Αθηνά ή τη Δήμητρα .Οι τοίχοι του ναού είναι κτισμένοι με την τυπική πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία 
και έχουν λιτό κεραμοπλαστικό (κουφικό) διάκοσμο. Οι περισσότερες τοιχογραφίες στο εσωτερικό του 
ναού φιλοτεχνήθηκαν από το Φώτη Κόντογλου. Το όνομα του ναού προέρχεται από το 
οικογενειακό Καπνικάρης(= εισπράκτορας καπνικού φόρου, από όσα σπίτια είχαν καμινάδα). Κατά 
καιρούς είχε διάφορα ονόματα: Καμουχαρέα (καμουχάδες= υφαντουργοί, καμουχάς= βαρύτιμο 
ύφασμα), Χρυσοκαμουχαριώτισσα, Παναγία της Βασιλοπούλας, Παναγία του Πρένζα  (Πρίγκιπα).Το 
1834, έτος κατασκευής της οδού Ερμού, εξετάστηκε η μεταφορά της σε άλλο σημείο ή ακόμα και η 
κατεδάφισή της, επειδή βρισκόταν στο μέσον της οδού Ερμού και αποτελούσε εμπόδιο. Σώθηκε, 
όμως, χάρη στην παρέμβαση του Λουδοβίκουτης Βαυαρίας, πατέρα του βασιλιά Όθωνα, καθώς και 
του Μητροπολίτη Αθηνών. 



Σωτήρα του Κοττάκη 
         Η εκκλησία Σωτήρα 

Κοττάκη περισσότερο γνωστή 
ως Αγία Σωτήρα, βρίσκεται 
στην οδό Κυδαθηναίων, 
ακριβώς απέναντι από το 
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης. Είναι σύνθετος 
σταυροειδής τετρακιόνιος 
εγγεγραμμένος ναός και 
χτίστηκε στο πρώτο μισό του 
11ου αιώνα. Η προσωνυμία του 
αποδίδεται στο οικογενειακό 
όνομα των κτητόρων, της 
οικογένειας των Κοττάκη. Έχει 
υποστεί πολλές 
μεταγενέστερες αλλαγές και 
προσθήκες και γενικά 
ακαλαίσθητες επεμβάσεις, ενώ 
δε διασώζει τοιχογραφίες από 
τη βυζαντινή εποχή. 

 



Σωτήρα Λυκοδήμου-Ρώσικη Εκκλησία 

         Η Σωτήρα Λυκοδήμου ή Ρώσικη Εκκλησία (οδός Φιλελλήνων) 
είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος βυζαντινός ναός της Αθήνας στον 

τύπο του οκταγωνικού με επιβλητικό τρούλο. Ήταν καθολικό 
Μονής που διασώθηκε μέχρι το 1701. Το 1847 αγοράστηκε από τη 
ρώσικη κυβέρνηση για εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών 

της ρωσικής παροικίας στην Αθήνα . Το κτίσμα αναστηλώθηκε από 
τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Β´, ο οποίος δώρισε και το 

κωδωνοστάσιο. Σήμερα αποτελεί τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία 
των Αθηνών. 

 



Αγία Ειρήνη ή Ρηνούλα της Πλάκας 

           Το εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης ή Ρηνούλα της Πλάκας ή Ρηνάκι 
(οδός Ναυάρχου Νικοδήμου, στο γραφείο Νεότητας της 
Αρχιεπισκοπής) αποτελεί τμήμα ναού τρίκλιτης παλαιοβασιλικής. 
Σώζονται γλυπτά μέρη από τον 7ο αιώνα και τοιχογραφίες του 
12ου και 13ου αιώνα. 

          Ο αθηναιογράφος Δημήτριος Καμπούρογλου αναφέρει ότι εδώ 
βρίσκονταν τα ρωμαϊκά λουτρά, στα οποία λούζονταν οι φοιτητές 
και ανάμεσα σ’ αυτοὺς ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο 
Ναζιανζηνὸς. Εκεί μεταγενέστερα ήταν και τα τουρκικά λουτρά. 

          Αναφέρει επίσης ότι οι μαθήτριες θεωρούσαν την Αγία 
προστάτιδά τους και κατέφευγαν σ αυτήν στις δύσκολες στιγμές 
των διαγωνισμάτων… 

          «Διερχόμεθα πρὸς τῆς ἀνηλίου Ἁγίας Ρηνούλας, θωπευτικῶς 
γνωστῆς οὕτω, καὶ διὰ τὴν σμικρότητά της, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν 
προστασίαν τὴν ὁποίαν παρέχει εἰς τὴν μαθητικὴν τῶν θηλέων 
χορείαν, η οποία, εἰς τὰς παραμονὰς ἰδίως ἐξετάσεων, 
ἀνεβοκατεβαίνει τὰ σκαλάκια της» 
 



Παντάνασσα (Μοναστηράκι) 



   “Παντάνασσα (Μοναστηράκι)” 
 
Βρίσκεται στην πλατεία Μοναστηρακίου, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αθηνάς, 

απέναντι από τον Σταθμό του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου. Λόγω γεωλογικών μεταβολών και 
μεταγενέστερης διαρρύθμισης του εδάφους της πλατείας και των παρακειμένων οδών, σήμερα η 
εκκλησία κατά το 1/3 περίπου βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του. 

Είναι καμαροσκέπαστη τρίκλιτη βασιλική, εξωτερικών διαστάσεων 17x17 μ., και αρχικά δεν είχε 
ούτε νάρθηκα ούτε γυναικωνίτη, που είναι προσθήκες του 1911. Έχει κτισθεί με ακανόνιστους 
λίθους, ενώ στις τέσσερις γωνίες του οικοδομήματος έχουν εντοιχιστεί από ένα αρχαιοελληνικό 
κιονόκρανο. Στη δυτική πλευρά υπάρχουν τρεις ορθογώνιες θύρες, που η καθεμιά αντιστοιχεί σε 
ένα από τα κλίτη. Ανατολικά έχει μία κόγχη, τρίπλευρη εξωτερικά και ημικυκλική εσωτερικά. 

Το Ιερό Βήμα χωρίζεται με παχύς τοίχους σε τρία μέρη, το καθ' αυτό Βήμα και την Πρόθεση 
(αριστερά) και το Διακονικό (δεξιά), που επικοινωνούν μεταξύ τους με αψιδωτές θύρες. Λόγω των 
μεγάλων φθορών που υπέστη η εκκλησία στα χρόνια της Επαναστάσεως, αλλά και των αναγκών σε 
ναούς που επακολούθησαν, έγιναν δύο ανακαινίσεις του ναού, που ως ένα σημείο αλλοίωσαν την 
παλαιά του μορφή. Η μία έγινε το 1890, οπότε γκρεμίστηκε η κόγχη του υπερθύρου της κύριας 
εισόδου και υψώθηκε πέτρινο καμπαναριό, και έγιναν μερικές τοιχογραφίες. Το 1911 η ανακαίνιση 
παραμόρφωσε αισθητά την εκκλησία, αφού γκρεμίστηκε το καμπαναριό του 1890 και 
κατασκευάσθηκε άλλο ογκώδες και ακαλαίσθητο στη βόρεια πλευρά, κατασκευάστηκε 
γυναικωνίτης, έγιναν ασήμαντες τοιχογραφίες κ.λπ. Ήδη όμως (2002), μετά τα σοβαρά 
προβλήματα που προέκυψαν από τον σεισμό του 1999, η Αρχαιολογική Υπηρεσία προβαίνει στη 
στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του ναού. 

Ο χρόνος της ανέγερσης δεν είναι γνωστός με ακρίβεια, αφού οι διάφοροι μελετητές του τον 
τοποθετούν από τον 7ο αι. ως το 12ο, με πιθανότερο τον 9ο αι. (Ορλάνδος). 



Το 1759 κτίστηκε το γνωστό τζαμί μπροστά από τον σημερινό σταθμό του μετρό στο 
Μοναστηράκι. Τότε για το κτίσιμο του χρησιμοποιήθηκε και μια κολώνα από το ναό του 
Ολυμπίου Διός που ανατινάχτηκε με δυναμίτη και όπως γνωρίζουμε από την ιστορία ο 
Πασάς της Χαλκίδας στην δικαιοδοσία του οποίου ανήκε και η Αθήνα τιμωρήθηκε από τον 
Σουλτάνο με μεγάλο πρόστιμο γιατί παρέβη τις εντολές του Μωάμεθ του Πορθητή, που είχε 
ζητήσει από τους Τούρκους να προστατεύουν και όχι να καταστρέφουν τα αρχαία μνημεία 
των Αθηνών. 



Γύρω στο 1650 οι Γάλλοι μοναχοί του τάγματος των Καπουτσίνων ίδρυσαν 
καθολική μονή στην θέση που σήμερα βρίσκεται η Αγία Αικατερίνη και το 
χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους. Στις αναμνήσεις Καπουτσίνων μοναχών που 
δημοσιεύτηκαν στην Δύση μαθαίνουμε πως εκείνη την εποχή υπήρχαν και 
λειτουργούσαν πολλές μικρές εκκλησίες που είχαν κτιστεί κυρίως με τα υλικά 
κατεστραμμένων αρχαιοτήτων. 



        Αρχοντικά χτισμένα στην Αθήνα την   περίοδο της Τουρκοκρατίας 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΠΕΝΙΖΕΛΩΝ 
 
Αδριανού 96 
 
Έτος: 1501-1700 
 
Πλάκα 

Αρχοντικό της Τουρκοκρατίας που ανήκε στην Αθηναϊκή οικογένεια των Μπενιζέλων, από την οποία 
καταγόταν και η Αγία Φιλοθέη (Συρίγα Μπενιζέλου, περ. 1520-1598). Στο κατώφλι υπάρχει μια στοά 
με κομψούς κυλινδρικούς κιονίσκους που στηρίζουν απλές καμάρες, ενώ μια πέτρινη κλίμακα οδηγεί 
από την αυλή στο ανώι. Εκεί υπάρχει ένα εξωτερικό χαγιάτι με απλά υποστυλώματα, τα μεγάλα 
ανοίγματα του οποίου, αρχικά ανοικτά, καλύφθηκαν μεταγενέστερα με συρόμενα τζαμιλίκια. Το 
σπίτι απομονώνεται από τον έξω κόσμο με υψηλό μαντρότοιχο. Ένα από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα της περιόδου της Τουρκοκρατίας, σκεπασμένο με μια πρόχειρη τσίγκινη στέγη, το οποίο 
ερειπώνεται καθημερινά, εγκαταλελειμμένο εδώ και δεκαετίες. 



ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΛΑΣΣΑΝΗ 
  
Διογένους 1-3, Πλάκα 
 
Έτος κατασκευής: 1833-
1837 

Σήμερα στεγάζεται εκεί το Μουσείο Ελληνικών 
Λαϊκών Οργάνων, έργο ζωής του Φοίβου 
Ανωγιανάκη. 
Η διώροφη οικία στην αρχή της οδού Διογένους 
με τον μεγάλο κήπο, παραπλεύρως του 
Μενδρεσέ στους "Αέρηδες", οικοδομήθηκε στα 
πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, μόλις η 
Αθήνα επιλέχθηκε ως πρωτεύουσα του 
νεοσύστατου κράτους. Κτισμένη προτού ακόμη 
κυριαρχήσει ο νεοκλασικισμός, διατηρεί αρκετά 
παραδοσιακά στοιχεία, ταυτόχρονα όμως 
παρουσιάζει μια όψη περισσότερο εξωστρεφή 
και μεγαλύτερων αξιώσεων, με αναλογίες και 
ρυθμικά τοποθετημένα ανοίγματα. Ανήκε στον 
Κοζανίτη Ιερολοχίτη Γεώργιο Λασσάνη (1796-
1870), ο οποίος επί της βασιλείας του Όθωνα 
ανέλαβε διάφορα διοικητικά αξιώματα 
(διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών, Γενικός 
Οικονομικός Έφορος, Νομάρχης Αττικής, 
κ.τ.λ.).  



Αρχοντικό Χατζηκυριάκου 
 
Έτος κατασκευής: 1843 
 
Μάρκου Αυρηλίου 1. Αέρηδες. 
 
Πλάκα 

Η Οικία Χατζηκυριάκου, αξιόλογο δείγμα αθηναϊκής 
κατοικίας της οθωνικής εποχής, βρίσκεται στην οδό 
Μάρκου Αυρηλίου αριθ. 1 στην Πλάκα, στο 
λιθόστρωτο πεζόδρομο απέναντι από τους "Αέρηδες". 
 
Το κτήριο οικοδομήθηκε το 1843, όπως αναγράφεται και στη σιδεριά του μπαλκονιού του, και ήταν κατοικία του 
Ιωάννη Χ. Χατζηκυριάκου. Ο Ιωάννης Χατζηκυριάκος ήταν Σμυρναίος βαμβακέμπορος, ο οποίος μαζί με τη 
γυναίκα του Μαρία (Μαριγώ) Δημητροπούλου από την Τρίπολη ίδρυσαν το 1889 το Χατζηκυριάκειο 
Ορφανοτροφείο Θηλέων στον Πειραιά, που λειτουργεί μέχρι σήμερα με την επωνυμία "Χατζηκυριάκειο 'Ιδρυμα 
Παιδικής Προστασίας". Το Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο θεμελιώθηκε το 1883 από τη βασίλισσα Όλγα και 
αποπερατώθηκε το 1897, ενώ ο Χατζηκυριάκος ζούσε ακόμη. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το 1903, οπότε άρχισε 
και η λειτουργία του. 
Η διώροφη αυτή κατοικία, με την τοξωτή είσοδο, το ξύλινο μπαλκόνι, την κεραμοσκεπή και τα περσιδωτά 
παράθυρα, δίχως εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία, αποτελεί εξαιρετικό δείγμα ιδιωτικής κατοικίας στα πρώτα 
χρόνια της απελευθερωμένης Αθήνας. Διατηρεί τον ιστορικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και το ρυθμολογικό ύφος 
της πλακιώτικης κατοικίας στα χρόνια του Όθωνα. 
Η Οικία Χατζηκυριάκου έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης με αξιόλογα αρχιτεκτονικής μορφής στοιχεία και 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο των νεότερων χρόνων. Το κτήριο χρησιμοποιήθηκε στα πιο πρόσφατα χρόνια ως 
εργαστήριο και κατοικία του γλύπτη Θωμά Θωμόπουλου μέχρι το θάνατό του, το 1937. 



Η οικία οικογένειας Σούτσου (νύν Οικία Γ. Δημητρίου Ράλλη) 

Έτος: 1835 
 
Πανεπιστημίου 32 & 
Κοραή  
 
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 
2004 

Η Οικία Δημητρίου Ράλλη, ένα από τα ελάχιστα δείγματα αστικής 
αρχιτεκτονικής της οθωνικής περιόδου, με πρώιμα νεοκλασικά 
στοιχεία, βρίσκεται στη συμβολή της οδού Πανεπιστημίου με τον 
πεζόδρομο της οδού Κοραή, απέναντι από το κτήριο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Το κτήριο αποτέλεσε αρχικά κατοικία της οικογένειας των 
Σούτσων. Ο Σταμάτης Κλεάνθης (1802 - 1862), διάσημος Έλληνας 
αρχιτέκτονας και πολεοδόμος της εποχής, είχε αγοράσει το 
οικόπεδο το 1835, που το πούλησε αργότερα στους γιους του 
Έλληνα ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Αλεξάνδρου Σούτσου, οι 
οποίοι οικοδόμησαν στη θέση αυτή μια διώροφη κατοικία και 
κατοίκησαν. 
Το 1894, ο Αθηναίος πολιτικός Δημήτριος Γ. Ράλλης (1844 - 1921), 
πρωθυπουργός επανειλημμένως της Ελλάδος και παππούς του 
τέως πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη (1918 - 2006), αγόρασε την 
κατοικία των Σούτσων από τη χήρα του Δημητρίου Σούτσου, τέως 
δημάρχου Αθηναίων, όπου και κατοίκησε με την οικογένειά του. 
Η Οικία Ράλλη, ως ιστορικό και αρχιτεκτονικό κτίσμα των 
νεότερων χρόνων και κατοικία των Σούτσων και του 
πρωθυπουργού της Ελλάδος Δημητρίου Ράλλη, έχει κηρυχθεί 
διατηρητέο μνημείο. 



Πανοραμική άποψη Αθήνας από τα ερείπια του 
Παναθηναϊκού Σταδίου.  
Αθήνα 1842-44 
Το γιοφύρι του Ιλισσού έχει κατεδαφιστεί από τον Χασεκή 
για να φτιάξει τον οχυρωματικό τοίχο γύρω από την Αθήνα 
γνωστό ως Τοίχος του Χασεκή. 
 -Σχέδιο E. Landron, χαρακτικό Augustin François Lemaitre 



Πλατεία Συντάγματος 

 

Αθήνα 1865 

 

Φωτογράφος: Paul Baron von des Granges 



Μέγαρο Ανδρέα Κορομηλά... η δρομολόγηση για την κατεδάφισή 

του είχε αρχίσει ήδη από το 1959... 

 

Έτος κατασκευής: 1850-1853 

 

Κατεδάφιση: Αύγουστος 1963. 

 

Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα. 



Στρατιωτικό νοσοκομείο στου 

Μακρυγιάννη, από τα πρώτα 

δημόσια κτήρια της πρωτεύουσας, 

έργο του W.von Weiler, 1834-1836.  

Χαρακτηριστική είναι η τοιχοδομία 

του και οι πήλινες διακοσμητικές 

ζώνες Διακρίνεται μπροστά από το 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο και η 

διώροφη οικία του ίδιου του 

Μακρυγιάννη -έτος κατασκευής 

1834- μαζί με τα βοηθητικά 

κτίσματα και τον μεγάλο κήπο. 

Κατεδαφίστηκε στη δεκαετία του 

1950. 



Αρχοντικό Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου 

[Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών] 

Έτος κατασκευής: 1842 

Κυδαθηναίων 11-13, Πλάκα. 

Άποψη της πίσω πλευράς του κτηρίου και της εσωτερικής αυλής που "βλέπουν" προς την Ακρόπολη.  

1.- Αριστερά, διακρίνεται μέρος από την Αγία Σωτήρα του Κοττάκη [Σωτείρα Κωττάκη, η παλαιότερη 

γραφή].  

2.- Δεξιά φαίνεται ελάχιστα η οικία Σεφεριάδη. 



Η έπαυλις του ναυάρχου Sir Pulteney Malcolm 

Έτος κατασκευής: 1831 

Η έπαυλις Μάλκολμ κτίστηκε μεταξύ των ετών 1831-1832 στην εξοχική τότε περιοχή της Κυψέλης, κοντά 

στην Αγία Ζώνη, βάσει σχεδίων των αρχιτεκτόνων Σταμάτιου Κλεάνθη (1802-1862) και Eduard 

Schaubert, για λογαριασμό του Βρετανού ναυάρχου Sir Pulteney Malcolm (αντικαταστάτη του Codrington 

στη διοίκηση της ναυτικής μοίρας της Μεσογείου). 

Πρόκειται για μια απλή οικοδομή χωρίς ιδιαίτερο διάκοσμο, με ένα μεγάλο αέτωμα στην πρόσοψη, ένα 

από τα ελάχιστα διασωζόμενα δείγματα πρώιμης νεοκλασικής αρχιτεκτονικής των πρώτων χρόνων 

αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. 

Στην έπαυλη στεγάστηκε επί ένα διάστημα η Γαλλική Πρεσβεία και σήμερα ανήκει στο Άσυλο Ανιάτων. Το 

αρχικό κτίριο έχει περικυκλωθεί από διάφορες διαδοχικές προσθήκες ενσωματωμένες στη δομή του, οι 

οποίες ουσιαστικά το αποκρύπτουν τελείως. 





Οικία Κοντοσταύλου 

Έτος κατασκευής 1833- Καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά στις 18 

Οκτωβρίου 1854. 

Σταδίου 13, Αθήνα  

Η οικία Κοντοσταύλου, πρώην κατοικία του Χιώτη τραπεζίτη και Πολιτικού 

Αλέξανδρου Κοντοσταύλου, βρισκόταν στο σημείο που αργότερα κτίστηκε η 

Παλαιά Βουλή. (Σταδίου 13) 

Εδώ έγινε η πρώτη πρόχειρη εγκατάσταση του Όθωνα από το 1834 ως το 1836 

ενώ το 1835 προστέθηκε σε αυτή μια οκταγωνική αίθουσα για επίσημες τελετές 

και δεξιώσεις.  

Μετά τη μεταπολίτευση του 1843, στην οικία Κοντοσταύλου λειτούργησαν η 

Βουλή και η Γερουσία ως τον Οκτώβριο του 1854 οπότε το κτίριο καταστράφηκε 

ολοσχερώς από πυρκαγιά. 





Συγκινητικές είναι και οι ευεργεσίες και οι συνεισφορές των εθνικών ευεργετών στο χώρο 
της Πρόνοιας και της Υγείας, ουσιαστικά όλα τα ιδρύματα που δημιουργούνται από την 
εποχή που η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του κράτους μέχρι και τις αρχές του αιώνος αλλά 
και αργότερα οφείλονται σε ιδιώτες. Ακόμα και σήμερα με το κορυφαίο παράδειγμα του 
Ωνασείου βλέπουμε ότι η παράδοση αυτή συνεχίζεται. 
Στο χώρο της Πρόνοιας έχουμε τις δημιουργίες του Αμαλίειου Ορφανοτροφείου που 
στεγάζετε στην οδό Ηρώδου του Αττικού σε κτίριο που δεν υπάρχει πλέον, το Ίδρυμα 
Χατζηκώνστα που στεγάζετε στην οδό Πειραιώς, το Δημοτικό Βρεφοκομείο πάλι στην οδό 
Πειραιώς εκεί που σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη, το Ορφανοτροφείο Ελένης 
Ζαννή (Τζάννε) στον Πειραιά. 
 

Πρόνοια και υγεία 

Το πρώτο Πολιτικό (δηλαδή όχι στρατιωτικό) νοσοκομείο των Αθηνών ήταν το 
Δημοτικό Νοσοκομείο της οδού Ακαδημίας (το σημερινό κτίριο του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Αθηναίων). Για το νοσοκομείο αυτό που ολοκληρώθηκε το 1842 
ο τότε Δήμαρχος Αθηναίων Ανάργυρος Πετράκης έκανε πανελλήνια έκκληση. Οι 
σημαντικότερες προσφορές ήταν του Βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκου, πατέρα 
του Οθώνος, του ίδιου του Όθωνα και επίσης του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Ιω 
Γαβριήλ Εϋνάρδου (Γάλλου φιλέλληνα), Ραλλού Μουρούζη, Ι. Κοντογιαννάκη 
προξένου της Ελλάδος στην Πετρούπολη και του βαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλλιου, 
ο οποίος ζούσε στην Αυστρία. 



       Το Οφθαλμιατρείο που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου είναι κι αυτό ένα 
από τα πιο παλαιά κτίρια (θεμελιώθηκε το 1847) αλλά και ένα από τα πρώτα 
οφθαλμολογικά νοσοκομεία στον κόσμο. Ανάμεσα στους ευεργέτες του 
αναφέρονται ο Γεώργιος και ο Σίμων Σίνας, ο Μιχαήλ και η Ελένη Τοσίτσα, ο 
Ευάγγελος Ζάππας κ.α. 
       Ο Ευαγγελισμός, που εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας του Ανδρέα και της 
Ιφιγένειας Συγγρού. Στη συνέχεια δέχθηκε πλήθος δωρεών με τελευταία τη 
δημιουργία της νέας πτέρυγος από τον εφοπλιστή Διαμαντή Πατέρα. Η θεμελίωση 
της πτέρυγος Πατέρα έγινε το 1977. 
       Στο Χιώτη Ζωρζή Δρομοκαϊτη οφείλεται η δημιουργία του Δρομοκαϊτειου 
Θεραπευτηρίου στο Δαφνί. Το Δρομοκαϊτειο ήταν το πρώτο ψυχιατρικό νοσοκομείο 
του ελληνικού κράτους. Έχει δεχθεί πλήθος ευεργεσιών ανάμεσα τους αυτών του 
Ανδρέα Συγγρού, Κωνσταντίνου Σεβαστόπουλου, Παντ. Θεολόγου, Ιφιγενείας 
Συγγρού, Βιργινίας Σκυλίτση, Έλενας Σκυλίτση Βενιζέλου, Α. Α. Πάλλη κ.α. 
       Άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα που δημιούργησαν πλούσιοι και ανιδιοτελείς 
Έλληνες ήταν το Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Διονύσιος Αιγινήτης), το Αρεταίειον 
(Θεόδωρος Αρεταίος), το Μαιευτήριο Ελενα (Ελενα Σκυλίτση-Βενιζέλου), το 
Σισμανόγλειο (Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου), το νοσοκομείο 
Σωτηρία (Σοφία Σλήμαν), το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στους 
Αμπελοκήπους (Μ. Κοριαλένιος, Εμμ. Μπενάκης κ.α.), το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας 
κ.α. 
 



ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

Η Ομόνοια είναι συνοικία της Αθήνας  η οποία αναπτύσσεται 

γύρω από την πλατεία Ομονοίας . Είναι το πιο κεντρικό σημείο 

της Αθήνας απ' όπου ξεκινούν ακτινωτά μεγάλες λεωφόροι και 
σημαντικές οδοί της Αθήνας.  



Η πλατεία Ομονοίας προέκυψε από το 

πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της 

Αθήνας που έγινε κατόπιν 

παραγγελίας του Όθωνα  το 1846. Τα 

σχέδια έγιναν από τους πολεοδόμους 

Κλεάνθη και Έντουαρτ Σάουμπερτ. Η 

πλατεία αρχικά ονομάστηκε πλατεία 

Ανακτόρων, στην συνέχεια πλατεία 

Όθωνα και τελικά το 1862, πλατεία 

Ομόνοιας. Η περιοχή γύρω από την 

Ομόνοια αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα 

και ήδη στο τέλος του 19ου αιώνα 

ήταν κορεσμένη. Μετά την δεκαετία 

του 1950 άρχισαν να χτίζονται 

πολυόροφα κτήρια στην θέση των 

χαμηλότερων νεοκλασικών και 

σταδιακά η Ομόνοια απέκτησε την 

εικόνα που έχει σήμερα. 



ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Η Πλατεία Συντάγματος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το σημερινό κτίριο 
της Βουλής των Ελλήνων (πρώην παλιά Ανάκτορα ). Η πλατεία είναι στενά συνδεδεμένη με 
την αθηναϊκή και ελληνική ιστορία. Ως προς το Σεπτεμβρίου 1843 ονομαζόταν Πλατεία 
Ανακτόρων. Πήρε τη σημερινή ονομασία από την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 
1843, με την οποία ο Όθωνας υποχρεώθηκε, δια της στρατιωτικής φρουράς της Αθήνας, να 
συγκαλέσει  εθνοσυνέλευση και να παραχωρήσει Σύνταγμα. 



Στο κέντρο  της Πλατείας υπάρχουν αντίγραφα αγαλμάτων από το μουσείο της 
Νάπολης, δωρεά του Λόρδου Bute, δικηγόρου του Βασιλιά Όθωνα. Τα περίπου εκατό 
δέντρα της πλατείας περιλαμβάνουν πικροδάφνες, πορτοκαλιές και κυπαρίσσια. Η 
πλατεία Συντάγματος είναι πολύβουη στην περίμετρό της, με συνεχή κίνηση 
ανθρώπων και οχημάτων, αλλά πιο γαλήνια και δροσερή καθώς κινήστε προς το 
κέντρο της. Επίκεντρό της αποτελεί το μαρμάρινο σιντριβάνι, που βρίσκεται σε 
λειτουργία κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Τα πολλά παγκάκια προσφέρονται 
για ευχάριστα διαλείμματα κάτω από την σκιά των δέντρων. Υπάρχουν 
τέσσερις είσοδοι του Μετρό μέσα ή γύρω από την Πλατεία. 



Πλατεία Κλαυθμώνος 



Πλατεία Κλαυθμώνος 

Πλατεία Κλαυθμώνος ονομάζεται κεντρική πλατεία της Αθήνας. Προηγούμενα ονόματα της 

πλατείας ήταν Πλατεία των κήπων του Παλαιού Παλατιού (επί Όθωνα),πλατεία του 

Νομισματοκοπείου, πλατεία του κήπου του υπουργείου Οικονομικών, Πλατεία 25ης 

Μαρτίου, Πλατεία Δημοκρατίας και από το 1878, το όνομα που έχει μέχρι και σήμερα, «Πλατεία 

Κλαυθμώνος» καθώς και Πλατεία Εθνικής Συμφιλιώσεως το 1989. Το όνομα «Πλατεία 

Κλαυθμώνος» το πήρε μετά από χρονογράφημα του περιοδικού Εστία, επειδή εκεί, μπροστά 

από το υπουργείο Οικονομικών, μαζεύονταν οι απολυμένοι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από κάθε 

εκλογική αναμέτρηση για να διαμαρτυρηθούν για την απόλυσή τους, δεδομένου ότι τότε δεν 

υπήρχε μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και η κάθε νέα κυβέρνηση απέλυε τους 

υπαλλήλους που είχε προσλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση και προσλάμβανε τους δικούς της 

ψηφοφόρους[1]. Ο ανάδοχος του ονόματος της πλατείας Κλαυθμώνος, ο αρθρογράφος της 

Εστίας στον οποίο οφείλεται το όνομά της, ήταν ο συγγραφέας Δημήτριος 

Καμπούρογλου (αργότερα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών). 

Το όνομα που πρότεινε ο Λέο φον Κλέντσε (Leo von Klenze), αρχιτέκτονας που υπέβαλε σχέδια 

για την πόλη των Αθηνών με πρόσκληση του βασιλιά Όθωνα, ήταν «Πλατεία Αισχύλου». Το 

όνομα «Πλατεία Νομισματοκοπείου» το πήρε γιατί εκεί βρισκόταν το κτίριο 

του Νομισματοκοπείου. To 1838 και για μεγάλη χρονική περίοδο είχε το όνομα «Πλατεία 25ης 

Μαρτίου» (γιατί στον κήπο της πλατείας έγινε ο πρώτος Εορτασμός της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821 που θεσμοθετήθηκε το 1838 να γίνεται στις 25 Μαρτίου) και στη 

συνέχεια «Πλατεία Δημοκρατίας». Μετά το 1878 πήρε το όνομα «Πλατεία Κλαυθμώνος», ενώ το 

τέλος του Ιουνίου του 1989 με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του ομώνυμου γλυπτού 

μετονομάστηκε σε «Πλατεία Εθνικής Συμφιλιώσεως», όνομα το οποίο δε βρίσκεται σε χρήση.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82
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