


 Το κληροδότημα του Μιχαήλ Νομικού 



 Ο Μιχαήλ Νομικός από την Αμοργό, 
σταδιοδρόμησε στην Αίγυπτο ως 
δημοσιογράφος, ιδιοκτήτης τυπογραφείου και 
εκδότης της εφημερίδας «Κάϊρον». Μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε 
ακίνητο επί της οδού Μενάνδρου και Βηλαρά 
και κτήμα επτά στρεμμάτων στην περιοχή 
Πατησίων όπου έκτισε την κατοικία του. Πριν 
πεθάνει, τον Μάιο του 1900,  κληροδότησε στον 
Δήμο Αθηναίων ολόκληρο το κτήμα του στα 
Πατήσια με τον όρο «να ιδρύση εν τω κτήματι 
τούτω οποιαδήποτε σχολεία αρρένων και 
θηλέων, κατά το νεώτατον σύστημα, εις τα 
οποία να τεθεί το όνομα Μιχαήλ Κ. Νομικός» Οι 
δαπάνες συντήρησης των «Εκπαιδευτήριων Μ. 
Κ. Νομικός» θα καλύπτονταν από εισοδήματα 
που προέρχονταν από το ακίνητο της οδού 
Μενάνδρου και Βηλαρά. 

Το κληροδότημα του Μιχαήλ Νομικού 



Το πρώτο υπαίθριο σχολείο στην Ελλάδα 

Την άνοιξη του 1916 λειτούργησε δοκιμαστικά, 
στο κτήμα του Νομικού, μετά από πρόταση του 
υγιεινολόγου και προϊσταμένου της σχολικής 
υγιεινής στο υπουργείο Παιδείας Εμμανουήλ 
Λαμπαδάριου, ένα υπαίθριο σχολείο για 
προφυματικά παιδιά. Το σχολείο αυτό συνδύαζε 
την ιατρική περίθαλψη με μια ιδιαίτερη 
παιδαγωγική, ακολουθώντας το πρότυπο των 
υπαίθριων σχολείων που λειτουργούσαν σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η περιοχή πληρούσε 
τις προϋποθέσεις καθώς είχε υγιεινό κλίμα, 
καθαρό νερό, πυκνή βλάστηση, οπωροφόρα 
δέντρα και βρισκόταν σε μικρή απόσταση από 
την πόλη των Αθηνών. Οι μαθητές ήταν εύκολο 
να φθάνουν σε αυτό με τον τροχιόδρομο χωρίς 
να διανύουν μεγάλη απόσταση διασχίζοντας 
τους σκονισμένους και πολυθόρυβους δρόμους 
της πόλης, πράγμα το οποίο θα επιβάρυνε την 
υγεία τους. Έτσι, πενήντα μαθητές και 
μαθήτριες από διάφορα δημοτικά σχολεία της 
Αθήνας φοιτούσαν από τις επτά το πρωί ως τις 
επτά το απόγευμα στο υπαίθριο σχολείο που 
λειτουργούσε στο περιβόλι του Νομικού.  





Τα Πατήσια είναι περιοχή της 
Αθήνας που εκτείνεται από 3,5 ως 5 
περίπου χιλιόμετρα βόρεια του 
αστικού της κέντρου. Παλαιά ήταν 
εξοχική περιοχή και τόπος μικρών 
εκδρομών για τους παλαιούς 
Αθηναίους, ενώ σήμερα είναι 
πυκνοκατοικημένη. Τα Πατήσια 
έδωσαν το όνομά τους σε μία από 
τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της 
Αθήνας, την Οδό Πατησίων γνωστή 
και ως << 28ης Οκτωβρίου>> .Τον 
19ο αιώνα τα Πατήσια ήταν χωριό 
της Αττικής, διακριτό γεωγραφικά 
από την Αθήνα.  

Πατήσια 



(Οδός Πατησίων) 



(Οδός Πατησίων) 



Ονομασία 

Γιατί όμως Πατήσια ; 

Οι απόψεις για την προέλευση του ονόματος είναι μπερδεμένες και 
μέχρι σήμερα δεν έχει διατυπωθεί καμία επίσημη εκδοχή. 
 
1. Ο Καμπούρογλου αναφερόμενος στην παραδοξότητα του ονόματος 

πιστεύει ότι  τα Πατήσια προήλθαν από το βυζαντινό 
<<Παραδείσια>>. Η σχετική αφθονία νερού που υπήρχε στην 
περιοχή λόγω των ρεμάτων που κατέβαιναν από το Υμηττό έκανε 
το μέρος ιδανικό για την ανάπτυξη κήπων << παραδεισένιων>>. Με 
τον ερχομό των Τούρκων στην Αθήνα πιθανόν να υπήρχε 
παραφθορά του ονόματος και έτσι από παραδείσια μετατράπηκε σε 
Πατήσια. 

 



2. Μια παράδοση  αναφέρεται  οτί κατά την τουρκοκρατία 
λέγονταν Αγά-Πατήσια. Αυτό προήλθε από ένα 
ανέκδοτοπεριστατικό. Όταν ο τούρκος Αγάς που αρέσκονταν 
στο πιοτό τρικλίζοντας διαρκώς, καταδίωκε τα παιδιά της 
περιοχής, εκείνα με την σειρά τους του έλεγαν περιπαικτικά 
<<Αγά...πάτα ίσια!>>. 

3. Βέβαια, αρχικά τα Πατήσια είχαν μικρότερη έκταση από τη 
σημερινή. Κάτι που ενισχύει την άποψη ότι προήλθαν από τον 
ιδιοκτήτη των εκεί κτημάτων, την οικογένεια Πατίχα ή τον 
τούρκο Πατις Αγά. 



Ιστορία 

Σε όλο το διάστημα 19ου αιώνα η Πατησιών 
ήταν ο δρόμος που οδηγούσε προς την εξοχή. 
Τα Πατήσια ήταν ευχάριστος τόπος αναψυχής 
των ανθρώπων λόγω των μεγάλων κήπων 
τους και της δροσιάς που προσέφεραν. Το 
μόνο εμπόδιο για τον περίπατο στα Πατήσια 
μπορούσε να σταθεί ο δυνατός βορίας που 
σήκωνε σκόνη στο δρόμο.  Το 1841 
αποφασίζεται η διευθέτηση της οδού προς το 
χωριό Πατήσια. Η μελέτη του j. Beck 
περιελαμβάνει δρόμο μήκους 12 μέτρων από 
τη Σοφοκλέους έως την Σταδίου και τα 14 
μέτρα για το επόμενο τμήμα μέχρι τη 
σημερινή οδό Στουρνάρι. Στην συνέχεια 
ακολουθούσε την παλαιά χάραξη και 
αποκτούσε πλάτος 10 μέτρα κινούμενος πάνω 
στον αρχαίο δρόμο. 
 



Το 1860 η συμβολή της Πατησίων με την 
Αιόλου γίνεται ο πυρήνας της 
κοινωνικής ζωής λόγω των πολλών 
καφενείων που υπήρχαν. Το 1876 το 
κτίριο του <<Σχολείου των Τεχνών>>, 
του Πολυτεχνείο δηλαδή,σε σχέδια του 
Λύσσανδρου Καυταντζόγλου, έρχεται 
να προσδώσει αίγλη σε έναν δρόμο που 
ακόμα διέθετε μόνο σκόρπιες κατοικίες. 
Δίπλα στο Πολυτεχνείο σε οικόπεδο 
που δωρίζει η Ελένη Τοσίτσα με δωρεά 
το Δ. Βερναρδάκη αποπερατώνεται το 
1888 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Στην τελευταία τριακονταετία του 19ου 
αιώνα το σχέδιο πόλεως είχε επεκταθεί 
μέχρι το Πεδίον του Άρεως. Το 
χωριουδάκι Πατήσια είχε επεκταθεί και 
έτσι από το 1871 δημιουργεί δυο νέα 
προάστια: τα Άνω και τα Κατω Πατήσια 

Ιστορία 



Άνω Πατήσια 



Η περιοχή αυτή είναι κυρίως τα 
«Πατήσια» των παλαιών Αθηναίων. Το 
τέρμα της οδού Πατησίων, η «Αλυσίδα», 
όπου και ο Σταθμός Άνω Πατησίων ήταν 
επίκεντρο εορτασμού της Πρωτομαγιάς, 
με πολλές εξορμήσεις των Αθηναίων 
εκείνη την εποχή του έτους. Η περιοχή 
ορίζεται στα βόρεια από τη Ριζούπολη, 
βορειοανατολικά και ανατολικά από τον 
συνοικισμό Κυπριάδου και το Γαλάτσι, 
νοτιοανατολικά και νότια από την 
Κυψέλη και τα Κάτω Πατήσια, και δυτικά 
από τον ποταμό Κηφισό. Βορειοδυτικά 
εκτείνονται οι Δήμοι Νέα Χαλκηδόνα και 
Νέα Φιλαδέλφεια, με όριο το χείμαρρο 
Ποδονίφτη, αριστερό παραπόταμο του 
Κηφισού. 

Άνω Πατήσια 



Κάτω Πατήσια 

Τα Κάτω Πατήσια έχουν ως κύριο οδικό 
«άξονα» την Οδό Αχαρνών αντί της 
Πατησίων. Στην Αχαρνών βρίσκεται και ο 
ομώνυμος Σταθμός Κάτω Πατησίων. 
Ορίζονται στα βόρεια-βορειοανατολικά από 
τα Άνω Πατήσια, στα ανατολικά από την 
Κυψέλη, νότια από τον Άγιο Νικόλαο, 
νοτιοδυτικά από τα «Θυμαράκια» και τα 
Σεπόλια, δυτικά από τον ποταμό Κηφισό και 
την τοποθεσία «Τρεις Γέφυρες», όπου η 
Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας περνά πάνω 
από τον Κηφισό και τις σιδηροδρομικές 
γραμμές Αθηνών-Πελοποννήσου και 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σε ένα αξιόλογο για 
την εποχή του τεχνικό έργο. 



Κυψέλη 



Η δική μας Κυψέλη 

Λίγα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία 

Η Κυψέλη είναι μια από τις παλαιότερες 
ιστορικές συνοικίες της Αθήνας. Ως τοποθεσία 
εμφανίζεται σε χάρτη πόλεως των Αθηνών το 
1860. Έχουμε ένταξή της στο σχέδιο της 
πόλης το 1887 και οριοθέτησή της το 1908. 
Σήμερα είναι μια από τις πιο πυκνοδομημένες 
συνοικίες του Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Τα 
σημερινά της όρια είναι η οδός Πατησίων στα 
δυτικά, το Πεδίον του Άρεως στα νότια, τα 
Τουρκοβούνια στα ανατολικά και ο δήμος 
Γαλατσίου στα βόρεια. Επεκτάσεις της 
αρχικής Κυψέλης αποτελούν η Νέα Κυψέλη 
που εκτείνεται έως την συνοικία Γκύζη, και η 
Άνω Κυψέλη, βόρεια της Νέας Κυψέλης, η 
οποία εκτείνεται έως το Αττικό Άλσος, τον 
οικισμό Γ. Παπανδρέου και τον δήμο 
Γαλατσίου. Στις αρχές του 20ου αι. μ.Χ. η 
Κυψέλη ήταν τόπος δεντρόφυτος, γεμάτος 
πηγές με άφθονα νερά, ρέματα ποτάμια, και 
μια ιππευτική σχολή.  



Η δική μας Κυψέλη 

Αποτελούσε χώρο εκδρομής και 
αναψυχής των Αθηναίων της τότε 
εποχής. Στο κέντρο της περιοχής 
Κυψέλης (οδός Κυψέλης 56) στα μέσα 
του 19ου αι. έζησε ο Ναύαρχος Κανάρης 
σε μια αγροτική έπαυλη της τότε εποχής. 
Αυτός είναι και ο λόγος που η κεντρική 
πλατεία της Κυψέλης από το 1937, οπότε 
και μεταφέρθηκε το άγαλμά του, 
φιλοτεχνημένο από το Λ. Φυτάλη, εκεί, 
ονομάζεται επισήμως «Πλατεία 
Πυρπολητού Κωνσταντίνου Κανάρη». 
Την ίδια περίοδο χτίζεται και η «'Επαυλη 
Μάλκολμ», όπου λειτουργεί σήμερα το 
Άσυλο Ανιάτων, στην οδό Αγίας Ζώνης. 
Ανήκε στο Βρετανό ναύαρχο Σερ Πάλτνι 
Μάλκολμ (Sir Pulteney Malcolm). Ο 
Μάλκολμ γοητεύτηκε από το κλίμα της 
Αθήνας και έχτισε την εξοχική βίλα του 
στο «χωριό Πατήσια μισή ώρα μακρυά 
από την πόλη». Ξόδεψε για την έπαυλή 
του τρεις χιλιάδες λίρες! 



Σταδιακά και άλλες αριστοκρατικές 
οικογένειες, όπως η Λεβίδου και 
Καλλιφρονά, έχτισαν στην περιοχή 
εντυπωσιακά σπίτια. Η κατασκευή μεγάλου 
αριθμού μονοκατοικιών και των πρώτων 
πολυκατοικιών άρχισε τη δεκαετία του 
1930. Κτισμένες από εμπνευσμένους 
αρχιτέκτονες, σε στυλ Art Deco και 
Bauhaus, πολυτελείς, σύγχρονες με τις 
αντίστοιχες της περιοχής Κολωνακίου, 
συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός ακόμη 
Αθηναϊκού πόλου γραμμάτων, τεχνών  και 
διανόησης. Ένα παράδειγμα αποτελεί η 
πολυκατοικία Λαναρά (Φωκίωνος Νέγρη 23 
και Επτανήσου), κτισμένη το 1938 και 
σχεδιασμένη από τον μηχανικό Ι. Ζολώτα. 
Όμως, αντιπροσωπευτικά κτίρια αυτής της 
περιόδου είναι διάσπαρτα σε όλη την 
περιοχή. 
 

Η δική μας Κυψέλη 



Στις δεκαετίες του 1950 και 1960 κατασκευάζονται 
πολυκατοικίες με διαμερίσματα ευήλια, ευρύχωρα, 
με πολλές ανέσεις και ακριβά. Δημιουργούνται 
ισόγεια καταστήματα στους δρόμους και ευνοείται  
η ανάπτυξη εμπορικών κέντρων με είδη  εξαιρετικής 
ποιότητας και σχεδιασμού ελληνικά και ξένα. Η 
πλατεία Κυψέλης, η οδός Πατησίων, η οδός Κυψέλης, 
η Φωκίωνος Νέγρη και η Πλατεία Αμερικής 
αποτελούν κέντρα αστικής αριστοκρατικότητας, 
καλού γούστου, φινέτσας και ομορφιάς. Η περιοχή 
γίνεται ένα τμήμα της καρδιάς της μόδας στην 
Αθήνα. Η Κυψέλη, όντας κοντά στο κέντρο, 
προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επιστημόνων και 
διανοουμένων στην αγκάλη της. Μαζί με αυτούς 
καλλιτέχνες, θεατράνθρωποι, συγγραφείς, ηθοποιοί 
και άνθρωποι της έβδομης τέχνης, του 
κινηματογράφου, ελκύονται στην περιοχή. Στην 
Κυψέλη και στην περιοχή της Πατησίων πληθαίνουν 
τα θέατρα και οι κινηματογράφοι, χειμερινοί και 
θερινοί. 

Η δική μας Κυψέλη 



Μεγάλος αριθμός των κινηματογραφικών 
αιθουσών εκείνης της εποχής σήμερα 
παραμένουν αγαπημένοι τόποι συνάντησης και 
ψυχαγωγίας:  η  «Αελλώ», η «Αλεξάνδρα», το 
«Τριανόν», το «Φιλίπ». Αρκετοί κινηματογράφοι 
και θεατρικές αίθουσες είτε έχουν κατεδαφιστεί 
είτε έχουν αλλάξει χρήση στις ημέρες μας. 
Μπορεί να έκλεισαν πλέον όλοι οι θερινοί 
κινηματογράφοι, αλλά οι θεατρόφιλοι 
εξακολουθούν να βρίσκουν «στέγη» στις 
πολυάριθμες σκηνές, μεγάλες και μικρές, της 
περιοχής – «Τόπος Αλλού», «Θέατρο Κυκλάδων», 
«Θέατρο Κεφαλληνίας», «Κάππα», 
«Καφεθέατρο», και άλλα. 

Η δική μας Κυψέλη 



                Κινηματογράφοι και θέατρα: Τότε και τώρα 



Φωκίωνος Νέγρη 

(Η Φωκίωνος Νέγρη το 1964) 

Η Φωκίωνος Νέγρη είναι από μόνη της ένα 
ολόκληρο σύμπαν. Ο ονομαστός πεζόδρομος 
της Αθήνας αρχίζει από την Πλατεία Κυψέλης 
και τερματίζει στην οδό Ιωάννου 
Δροσοπούλου. Διαμορφώθηκε στη δεκαετία 
του 1930 πάνω στα ίχνη του  Κυκλοβόρου, που 
άρχιζε από τα Τουρκοβούνια. Η Quinta του 
Μουτσάτσου ήταν από τα πρώτα νυκτερινά 
κέντρα της Αθήνας στη Φωκίωνος Νέγρη, 
όπως και το Top Hat, από τα πρώτα rock club 
της Αθήνας, χορευτικό στέκι της 
«εξεγερμένης» νεολαίας της δεκαετίας του '60, 
γνωστό για τους χορευτικούς διαγωνισμούς 
αντοχής στο ροκ εντ ρολ. Στο κέντρο «Η 
Νύχτα της Αθήνας» (το συγκεκριμένο κέντρο 
έγινε διαβόητο για το φονικό με τον Νίκο 
Κοεμτζή, όπως και με την ταινία «Η 
Παραγγελιά»), εμφανίζονταν διάσημα 
ονόματα, όπως ο Τόλης Βοσκόπουλος, η 
Μαρινέλλα, η Βίκυ Μοσχολιού, ο Ντέμης 
Ρούσσος , ο Βαγγέλης Παπαθανασίου . 



Η περίφημη Θράκα (που δεν υπάρχει σήμερα) ήταν το δημοφιλές 
εστιατόριο της ευκατάστατης αστικής κοινωνίας της περιοχής. 
Παράλληλα, στα φημισμένα ζαχαροπλαστεία, όπως του ‘Φλόκα’ και 
το ‘Σελέκτ’, συναντούσε κανείς την αφρόκρεμα της πολιτιστικής ζωής 
της Αθήνας: ο Νίκος Τσιφόρος, ο Αλέκος  Σακκελάριος, η Σοφία Βέμπο, 
ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Εγγονόπουλος, ο Μίλτος Σταχτούρης, η 
Γιάννα Περσάκη κ.α., μαζί με δημοσιογράφους, οπερατέρ, ηθοποιούς 
και πολλούς άλλους της Τέχνης μαγνητίζονται από το καλλιτεχνικό, 
ανθρωποκεντρικό πνεύμα της πλατείας. Το 1965 η ταινία «Το ρεμάλι 
της Φωκίωνος Νέγρη» του Κ. Καραγιάννη κάνει πανελληνίως γνωστή 
την περιοχή. Δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως η «Μονμάρτρη της 
Αθήνας».Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Φωκίωνος Νέγρη με τα ψηλά 
πλατάνια της, τους ευκάλυπτους, τις ιτιές και την άφθονη πλούσια 
βλάστηση αποτελούσε και αποτελεί μια μικρή όαση στην 
πυκνοκατοικημένη περιοχή, γι’ αυτό όλα τα χρόνια διατηρεί το 
χαρακτήρα παιδότοπου και τόπου συνάντησης. Παλιότερα μια 
ενδιαφέρουσα αγορά με ποικίλα εμπορικά καταστήματα 
συμπλήρωνε την εικόνα της περιοχής. Αγάλματα, όπως οι προτομές 
του Δημάρχου Κ. Κοτζιά (έργο της Λουκίας Γεωργαντή) και του 
Δημάρχου Σπ. Μερκούρη (έργο του Β. Φαληρέα), η « Κόρη σε 
Έκσταση» (του Τόμπρου) και ο «Πιστός Σκύλος» (του Ευρ. Βαβούρη) 
δείχνουν το αρμονικό δέσιμο της καλλιτεχνικής αρτιότητας με την 
καρδιά των αληθινών ιστοριών από τις οποίες ξεπήδησαν. 
 

Φωκίωνος Νέγρη 



Η πλαστική τέχνη στη Φωκίωνος Νέγρη 

Ένα από τα αξιοθέατα στη Φωκίωνος είναι και η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Κτισμένη το 
1935, επί Δημαρχίας Κώστα  Κοτζιά, δείγμα ενός ισόρροπου μοντερνισμού του Μεσοπολέμου, 
αποτελούσε για δεκαετίες μια πολύβουη, ζωντανή κυψέλη εμπορικής δραστηριότητας. 
Μεταξύ των άλλων ήταν γνωστή για τα καταστήματα μπαχαρικών και βοτάνων, άγριων και 
μη. Εκεί έβρισκε κανείς κάθε είδους καλάθια και καλαθάκια, κόσκινα και τρυπητά για όλες 
τις ανάγκες, από παρασκευή τραχανά μέχρι και πλιγουριού. Παραδοσιακές ξύλινες κουτάλες, 
γουδιά χάλκινα ξύλινα και πέτρινα, πλάστες για φύλλο πίτας, τρίφτες για τυριά έως και για 
κυδώνι γλυκό, σε όλα τα μεγέθη και για όλα τα γούστα. Κοντά στη Δημοτική Αγορά υπήρχαν 
καταστήματα με πορσελάνες, κρύσταλλα, ασημικά, αλλά και καταστήματα ένδυσης, 
ραπτικής, κλπ. Σήμερα η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης είναι διατηρητέο κτίσμα, το οποίο 
φιλοξενεί αγορά βιολογικών προϊόντων αλλά και ποικίλες δραστηριότητες, μεταξύ των 
άλλων σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για αλλοδαπούς, ομιλίες, εκθέσεις, κλπ. 



Η δημοτική αγορά 



Η πλατεία Αμερικής ονομάζονταν 
«Αγάμων». Κατά μια εκδοχή, το όνομα είχε 
δοθεί από τον λαό επειδή τότε ήταν ερημική 
και αποτελούσε κέντρο ερωτικών 
συναντήσεων και επειδή στο «άθλημα» αυτό 
επιδίδονταν τότε περισσότερο οι άγαμοι. 
Αρχικά λεγόταν επίσημα και πλατεία 
Ανθεστηρίων, επειδή στην περιοχή της, όπου 
τότε δεν υπήρχε κανένα σπίτι, γιορταζόταν η 
Πρωτομαγιά. Στις αρχές του 20ου αι. 
βρισκόταν εκεί το γήπεδο του 
«Ποδοσφαιρικού Ομίλου Αθηνών» (νυν: 
ΠΑΟ)! Η σημερινή πλατεία Αμερικής, 
σύμφωνα με την «Πράξη Ονοματοθεσίας» 
του Δημοτικού Συμβουλίου, δόθηκε προς 
τιμή των ΗΠΑ, για τον φιλελληνισμό που 
επέδειξαν οι κάτοικοί τους 

Πλατείες 



Τίποτε σχεδόν δε θυμίζει σήμερα την παλιά αίγλη της πλατείας. 
Κάποτε ήταν η γειτονιά των διανοουμένων και η ατμόσφαιρα της 
πλατείας ήταν διαφορετική, γιατί τότε εδώ ζούσαν τα εύπορα 
στρώματα της αθηναϊκής κοινωνίας. Υπήρχαν πολλά νεοκλασικά 
σπίτια, από τα οποία λίγα επέζησαν από την επέλαση της 
μπουλντόζας. Η περιοχή ήταν στέκι συγγραφέων και καλλιτεχνών, 
αποτελούσε έναν ενιαίο χώρο με τη Φωκίωνος Νέγρη και την 
πλατεία Βικτωρίας που έσφυζε από ζωή 
 
Αξέχαστη έχει μείνει και η «Μάντρα του Αττίκ», που στην 
πραγματικότητα ήταν ένας καλλιτεχνικός όμιλος, δημιουργημένος 
το καλοκαίρι του 1930, όταν κάποιος αστυφύλακας του υπέδειξε 
μια ελεύθερη μάνδρα στην οδό Μηθύμνης, κοντά στην πλατεία 
Αγάμων. Σε 13 ημέρες ο Αττίκ σκάρωσε μια ξύλινη σκηνούλα, έβαλε 
διάφορες επιγραφές, όπως «Αγαπάτε τα ζώα, τον Αττίκ και... 
αλλήλους», και άρχισε τις παραστάσεις του μέσα στο 
κατακαλόκαιρο. Κοντά του γνωστά πρόσωπα της καλλιτεχνικής 
ζωής της εποχής, όπως οι Μαρίκα Φιλιππίδου, Βώττης, Π. Χορν, Δ. 
Ευαγγελίδης, ακόμη και ο μικρός Τάκης Χορν. Τα επόμενα χρόνια 
από τη σκηνή της «Μάντρας» παρήλασαν πολλοί νέοι καλλιτέχνες 
και γεννήθηκε μια γενιά «κονφερανσιέ» και γενικά νέων 
καλλιτεχνών. 







Και η ζωή σήμερα στην Κυψέλη μας; 

Σήμερα το γενικότερο κλίμα έχει αλλάξει σ’ όλη την 
περιοχή της Κυψέλης. Ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών 
μεταναστών έχει εγκατασταθεί στην Κυψέλη. Από την 
Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Αφρική και την Ασία 
προερχόμενοι, προσδίδουν ένα διαφορετικό ύφος τις 
τελευταίες δυο δεκαετίες. Μια ποικιλία πολιτισμών, 
αντιλήψεων, συνηθειών και γλωσσών χαρακτηρίζει την 
περιοχή. Η πολυπολιτισμικότητα  δίνει έντονα το παρόν 
της. Η προσαρμογή στη ζώσα ελληνική πραγματικότητα 
αφορά πλέον τους πάντες. Άλλωστε η Κυψέλη κατόρθωνε 
πάντα να ενσωματώνει τους «νέους» κατοίκους της, και τα 
κύματα που δέχτηκε κατά καιρούς ήταν πολλά και 
διαφορετικά: εσωτερική μετανάστευση, Έλληνες της 
Αιγύπτου, αλλοδαποί φοιτητές της Σχολής Ευελπίδων, και 
τώρα οι μετανάστες-, και πάντα η συνύπαρξη πέτυχε, γιατί 
προφανώς το θέλαν όλοι! 



Από το Κτήμα του Καλλιγά στις πρώτες πολυκατοικίες 

Μεταξύ της οδού Πατησίων στα ανατολικά, της 
Λευκωσίας στα δυτικά, της Καραμανλάκη στο βορρά 
και της Ευπαλίνου στο νότο απλωνόταν κάποτε το 
κτήμα του διάσημου για την εποχή αστού, Παύλου 
Καλλιγά. Ο άνθρωπος που έδωσε το όνομά του στην 
πλατεία γεννήθηκε στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς, 
σπούδασε νομικά στην Ευρώπη και 
επαναπατρίστηκε το 1838 στην Αθήνα, όπου 
διετέλεσε βουλευτής, υπουργός, πρόεδρος της 
Βουλής, διοικητής της Εθνικής Τράπεζας και 
καθηγητής της Νομικής Αθηνών. Το κτήμα του στα 
Πατήσια ήταν διαμορφωμένο και οριοθετημένο ήδη 
από την εποχή της Τουρκοκρατίας κι ήταν ένα 
προνόμιο για την εποχή, αφού η περιοχή των 
Πατησίων ήταν η εξοχή των Αθηναίων, που 
βρισκόταν λίγο πιο έξω από τον αστικό ιστό της 
πρωτεύουσας. Στο κτήμα της, η οικογένεια Καλλιγά 
έχτισε την εξοχική της κατοικία, λίγο πριν από το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.  



Μετά το θάνατο του Π. Καλλιγά, το 1896, και για 
κάποιο διάστημα, το κτήμα μισθώθηκε από τα 
ανθοπωλεία (και φυτώρια) «Φλεριανός» και 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή μαγιάτικων 
στεφανιών. Το 1950 η οικογένεια Καλλιγά 
πούλησε μέρος του κτήματός της σε μηχανικούς 
της εποχής προκειμένου να αναγείρουν 
πολυκατοικίες, ενώ παραχώρησε στην πολιτεία 
την έκταση της σημερινής πλατείας, ώστε να 
προβλεφθεί ένας ανοιχτός χώρος-πάρκο. Οι 
μηχανικοί που αγόρασαν μέρη του κτήματος 
αποφάσισαν να σχεδιάσουν κάτι εντελώς 
διαφορετικό απ’ την τυπική μεταπολεμική 
πολυκατοικία. Έτσι, όλες οι πολυκατοικίες που 
χτίστηκαν στις δύο παράλληλες οδούς, 
Ευπαλίνου και Καραμανλάκη, διέθεταν το δικό 
τους προκήπιο, ενώ στο τέλος των δύο δρόμων 
σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε η όμορφη 
Πλατεία Καλλιγά, με τα δέντρα της και την 
παιδική χαρά της. 

Από το Κτήμα του Καλλιγά στις πρώτες πολυκατοικίες 



Η Πλατεία Καλλιγά, το κέντρο μιας όμορφης γειτονιάς 

Οι πρώτοι κάτοικοι της Πλατείας Καλλιγά περιγράφουν μια 
πανέμορφη, ήσυχη και καθαρή γειτονιά, που για 30 χρόνια 
συμπεριλαμβανόταν στις ομορφότερες γειτονιές των 
Αθηνών. Ήταν χαρακτηριστικές οι πολυκατοικίες με τα 
μικρά μπαλκόνια αλλά και με τους περιποιημένους κήπους 
με τους φοίνικες. Οι κάτοικοι εύποροι. Γιατροί, δικηγόροι, 
δικαστές, επιχειρηματίες, πρέσβεις. Χωρίς όμως την 
αλαζονεία των σημερινών πλουσίων. Άνθρωποι με βαθιά 
επιθυμία για κοινωνική προσφορά, εργατικοί, αξιοπρεπείς 
και φιλότιμοι. Τα παιδιά τους φοίτησαν στο ιστορικό 8ο 
Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών ή αλλιώς «Διδακτήριο Μιχαήλ 
Νομικός» (απ’ όπου πέρασαν σημαντικοί άνθρωποι των 
γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως οι Κ. 
Καστοριάδης, Α. Τερζάκης, Α. Εμπειρίκος, Α. Σακελάριος, Φ. 
Φίνος, Κ. Καραμανλής κ.ά.) Γύρω στη δεκαετία του ’80, τα 
Πατήσια ήταν πλέον «κέντρο», γεμάτο τσιμέντο και νέφος. 
Έμειναν πίσω οι γηραιότεροι, που δεν ήθελαν να αφήσουν 
τα σπίτια τους και δεν εντυπωσιάστηκαν από την 
προβαλλόμενη αίγλη των προαστίων αλλά κι εκείνοι που 
επέλεξαν να παλέψουν για τη γειτονιά τους. 



Ό,τι οι κάτοικοι ονειρεύονται να διατηρηθεi… 

Όσοι έμειναν πίσω προσπάθησαν να διασώσουν ό, τι 
μπορούσαν απ’ την ομορφιά της περιοχής. Τα 
πάρκα, τα νεοκλασικά, τα δέντρα και το πράσινο. 
Έδωσαν καθημερινά μάχες για να αποτρέψουν την 
υποβάθμιση, που από τη δεκαετία του ’80 και μετά 
είναι ραγδαία. Παρ’ όλα αυτά, οι κάτοικοι της 
περιοχής έχουν κερδίσει τις μικρές τους μάχες και, σε 
γενικές γραμμές, την υποστήριξη του Δήμου. Από το 
2010 έχουν ιδρύσει την Ένωση Πολιτών Πλατείας 
Καλλιγά διεκδικώντας τη βοήθεια του κράτους στα 
καθημερινά προβλήματα της περιοχής. Διεκδικούν 
και τη φιλία, την ομαδικότητα, την παρέα, τη 
γειτονιά. Όπως λένε οι ίδιοι, η μάχη που θα θέλανε, 
περισσότερο από κάθε άλλη, να κερδίζεται είναι 
αυτή της αλληλεγγύης. Των ανθρώπινων σχέσεων. 
Να στεριώσει ξανά η εμπιστοσύνη στη «γειτονιά».  



Μια άγια γερόντισσα , η γερόντισσα Γαβριηλία , 
έλεγε πως δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το 
παρελθόν μια και εκείνο είναι ένα φάντασμα 
ούτε με το μέλλον μια και δεν το γνωρίζουμε. 
Το μόνο που μας ανήκει είναι το παρόν. 
Κοιτάζοντας όμως και ξανά κοιτάζοντας κανείς 
αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες , που 
απεικονίζουν το σημερινό εκκλησάκι του Αγίου 
Ανδρέου της πλ. Αμερικής (Λευκωσίας 40) το 
πάλαι ποτέ μετόχι της Άγ. Φιλοθέης στα εξοχικά 
τότε Πατήσια , το δικό μας δηλαδή εκκλησάκι 
του Άγιου Αντρέα ,δεν μπορεί παρά να σκεφτεί 
πώς το <<παρελθόν είναι το παρόν>> . Ο 
μαρτυρικός αυτός τόπος περίμενε καρτερικά , 
βυθισμένος στη σιωπή του και κρατώντας με 
στα σπλάχνα του για τέσσερις περίπου αιώνες 
το μεγάλο του μυστικό. Την παρουσία , την ζωή 
και την δράση και προπαντός , το μαρτυρικό 
αίμα μια μεγάλης Αγίας της μεγαλύτερης Αγίας 
των Αθηνών , της οσιομάρτυρος Αγίας Φιλοθέης 
της Αθηναίας. 



Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο ναός του εν λόγω Αγίου Ανδρέου , ο οποίος 
κτίστηκε από την Αγία Φιλοθέη της Αθηναία σε εξαιρετικά δύσκολα και 
σκοτεινά χρόνια , λόγω της τουρκοκρατίας , αναστηλώθηκε στον αιώνα που 
μόλις πέρασε , το 1942 , μέσα σε τρία χρόνια , σε μια εποχή επίσης αφάνταστα 
δύσκολη αφού η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την γερμανική κατοχή και οι 
κατακτητές << παρενέβαλαν αφάνταστες δυσχέρειες και προσκόμματα >>. 
Ο περίφημος αγιογράφος Φώτης Κόντογλου ,  ο οποίος το 1951 έκανε μέσα σε 
εννέα μήνες , την αγιογράφηση του ναού και του οποίου η λαχτάρα , όπως ο 
ίδιος καμαρώνοντας έλεγε , ήταν να στολίσει με αγιογράφιες << μετά πόθου και 
περισσής επιμέλειας , ώστε να καταστεί πρότυπον σύγχρονου βυζαντινής 
αγιογραφήσεως>> . Μέσα και γύρω από τον χώρο της σωζόμενης 
μισογκρεμισμένης εκκλησίας βρέθηκαν πολλά κιονόκρανα Ιωνικά , ρωμαϊκής 
εποχής , καθώς και επιθήματα παλιαοχριστιανικών γλυπτών , που πιστοποιούν 
το γεγονός ότι ο ναός αυτός χτίστηκε πάνω σε ειδωλολατρικό ιερό και στην 
συνέχεια πάνω σε παλαιοχριστιανική βασιλική. Πολλά από τα αρχιτεκτονικά 
του μέλη χρησιμοποιήθηκαν και για τη δημιουργία του υπάρχοντος ναού . Είναι 
τέλος αξιοσημείωτο ότι η σημερινή αρχαία μαρμάρινη αγία Τράπεζα του ναού 
βρέθηκε πεταμένα ολόκληρη σε γειτονικό γήπεδο . 
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