
Το Δημοτικό θέατρο της Αθήνας  
Εργαςία Εξωςχολικοφ Αναγνϊςματοσ Περιόδου Χριςτουγζννων 



                                Η Ιδέα 
• Στισ 22 Δεκεμβρίου του 1857, ο βαςιλιάσ Όκωνασ ζβαλε τον κεμζλιο λίκο για 

τθν ανζγερςθ του Εκνικοφ Θεάτρου τθσ Ακινασ, ανακζτοντασ ςτον Γάλλο 
αρχιτζκτονα Φρανςουά Μπουλανηζ να φτιάξει τα ςχζδια του κεάτρου, τα οποία 
ολοκλθρϊκθκαν με τθ βοικεια του Γρθγόρθ Καμποφρογλου και του τραπεηίτθ 
Δθμθτριάδθ.  Όμωσ, ο γραμματζασ του Όκωνα, Βζτλαντ, για  προςωπικοφσ του 
λόγουσ ικελε να εμποδίςει τθν εξζλιξθ του ζργου και εξαφάνιςε τα ςχζδια. 

 

• Όμωσ, το 1873 ο τότε διμαρχοσ Παναγισ Κυριακόσ κεμελίωςε για δεφτερθ 
φορά το κζατρο. Αυτι τθ φορά τα ςχζδια ιταν του διάςθμου αρχιτζκτονα 
Ερνζςτου Τςίλερ. Τα χριματα κα τα ζβαηε Μετοχικι Εταιρεία εφπορων 
Ακθναίων. Το ποςό που είχε προβλεφκεί ιταν 550 χιλιάδεσ δραχμζσ. Οι 
εργαςίεσ ςταμάτθςαν ςχεδόν ζνα χρόνο μετά, λόγω υπζρβαςθσ του 
προχπολογιςμοφ. 



                        Το ηελικό ζχέδιο 

• Τελικά, 32 χρόνια μετά, ο Ανδρζασ Συγγρόσ χρθματοδότθςε τθν ανζγερςθ 
του κεάτρου, αφοφ είχε προθγθκεί θ διάλυςθ τθσ Μετοχικισ Εταιρείασ και 
ο διμοσ, παίρνοντασ δάνειο από τθν Εκνικι Τράπεηα, διζκεςε το ποςό των 
143.364 δραχμϊν για τθν αγορά του θμιτελοφσ κτθρίου και τθν 
αποηθμίωςθ των μετόχων. Γι’ αυτό πολλοί το αποκαλοφςαν «Θζατρο 
Συγγροφ». 

 

• Τα ςχζδια ιταν πάλι του Τςίλερ, που είχε προβλζψει χωρθτικότθτα χιλίων 
κζςεων, αλλά κεντρικι ςκθνι μόλισ 12 μζτρων. Η απαίτθςθ του Συγγροφ, 
όμωσ, ιταν να αντικαταςτακοφν χϊροι του κτθρίου με μικρομάγαηα και 
γραφεία, αφινοντασ πολφ λίγο χϊρο για τθ ςκθνι του κεάτρου. 
 



                             Τα εγκαίμια 

• Το θμιτελζσ κζατρο, που είχε καταντιςει «γιοφφρι τθσ Άρτασ», 
εγκαινιάςτθκε τον Οκτϊβριο του 1888 από τον βαςιλιά Γεϊργιο Α’, 
επ’ ευκαιρία των 25 χρόνων βαςιλείασ του. Η αυλαία ςτο 
«ομορφότερο κζατρο τθσ Ευρϊπθσ», όπωσ ζγραφε ο Τφποσ τθσ 
εποχισ, άνοιξε με το μελόδραμα «Minion» από τον γαλλικό κίαςο 
«Lasalle – Charlet».  

 

• Από τθ ςκθνι του Δθμοτικοφ Θεάτρου με τθν αξεπζραςτθ ακουςτικι 
παρζλαςαν μεγάλα ονόματα τθσ εποχισ, όπωσ θ Σάρα Μπερνάρ, ο 
Μουνζ Σουλι, ο Νοβζλλι και θ Ελεονϊρα Ντοφηε. 



      Καηαθύγιο προζθύγωμ  
από ηη Μικρά Αζία 

 

• Μετά τθ μικραςιατικι καταςτροφι, με απόφαςθ του Υπουργείου 
Περικάλψεωσ οι  πόρτεσ του Θεάτρου άνοιξαν, για να ςτεγαςτοφν 
εκεί προςωρινά 150 οικογζνειεσ προςφφγων. Οι πρόςφυγεσ 
διαβίωναν κάτω από άκλιεσ ςυνκικεσ ςε αυτό το μιςοτελειωμζνο 
κζατρο, το οποίο κινδφνευε να καταρρεφςει από τθ ςχεδόν μθδενικι 
ςυντιρθςθ που είχε δεχτεί τα τελευταία χρόνια ( 1907-1922).  



                Η Αμακαίμιζη ηου Θεάηρου 

• Το 1927, ο διμαρχοσ Σπφροσ Πάτςθσ προςπάκθςε να ανακαινίςει το 
«πλθγωμζνο» κζατρο τθσ Ακινασ. Παριγγειλε 1.200 μζτρα βελοφδο,  
προκειμζνου να ντυκοφν τα ςχιςμζνα κακίςματα, ξυλεία και 
κρφςταλλα. Δφο χρόνια αργότερα όμωσ, οι εργαςίεσ ςταμάτθςαν για 
πολιτικοφσ λόγουσ. Όταν ανζλαβε πάλι διμαρχοσ ο Σπφροσ 
Μερκοφρθσ, δεν είχε τθν εφνοια τθσ κυβζρνθςθσ Βενιηζλου και ζτςι 
όλα τα ακριβά υλικά που είχαν αγοραςτεί «ζκαναν φτερά» από τουσ 
κλζφτεσ που μπαινόβγαιναν ανενόχλθτοι ςτο κλειςτό και 
εγκαταλελειμμζνο Θζατρο... 



                         Η Καηεδάθιζη 

• Η Κατεδάφιςθ του Εκνικοφ Θεάτρου 
ζγινε ςτισ 28 Ιουνίου 1940, κατ’ εντολι 

του τότε υπουργοφ Διοικιςεωσ 
Πρωτευοφςθσ, Κωνςταντίνου Κοτηιά. 
Φιμεσ τθσ εποχισ αναφζρουν ότι θ 

κακι κατάςταςθ του Θεάτρου 
ενοχλοφςε τον τότε διοικθτι τθσ 

Εκνικισ Τράπεηασ, Ιωάννθ Δροςόπουλο,  
που είχε το γραφείο του ακριβϊσ 

απζναντι, ςτθν οδό Αιόλου, και γι’ αυτό 
ικελε να εξαφανιςτεί από τθν 

περιοχι.   
Το δημοηικό Θέαηρο λίγο πριμ καηεδαθιζηεί.  



                         Η Καηεδάθιζη 

• Στθ κζςθ του κεάτρου ςτικθκε 
αργότερα μια προτομι του 

«αρχιτζκτονα» τθσ κατεδάφιςισ 
του. Μάλιςτα, προσ τιμι του δόκθκε το 

όνομά του ςτθν πλατεία.  
 

«Πλατεία Κοτηιά» 
 
 


