


Στισ 22 Δεκεμβρύου του 1857, ο 
βαςιλιϊσ Όθωνασ ϋβαζε με κϊθε 

επιςημότητα τον θεμϋλιο λύθο για την 
ανϋγερςη του πρώτου Εθνικού Θεϊτρου 

τησ Αθόνασ. Η μελϋτη ϋγινε από τον 
Γϊλλο αρχιτϋκτονα Boulanger και 

ολοκληρώθηκε μετϊ από ενϋργειεσ του 
Γρηγόρη Καμπούρογλου και του 

τραπεζύτη Δημητριϊδη. 
 

Όμωσ, το 1873 ο τότε δόμαρχοσ 
Παναγόσ Κυριακόσ θεμελιώνει για 

δεύτερη φορϊ το Θϋατρο τησ Αθόνασ. Οι 
εργαςύεσ ςταμϊτηςαν ςχεδόν ϋνα χρόνο 

μετϊ, λόγω υπϋρβαςησ του 
προώπολογιςμού. Μϋχρι τότε εύχαν 

δαπανηθεύ 300.000 δραχμϋσ μόνο για τα 
θεμϋλια και ϋνα μϋροσ του πρώτου 

ορόφου. 

 



Χρειϊςτηκε να περιμϋνουν τριϊντα δύο χρόνια οι Αθηναύοι, μϋχρι να 
χρηματοδοτόςει την ανϋγερςη του θεϊτρου ο Ανδρϋασ Συγγρόσ. Εύχε 
προηγηθεύ η διϊλυςη τησ Μετοχικόσ Εταιρεύασ και ο δόμοσ 
παύρνοντασ δϊνειο από την Εθνικό Τρϊπεζα, διϋθεςε το ποςό των 
143.364,06 δραχμών για την αγορϊ του ημιτελούσ κτηρύου και την 
αποζημύωςη των μετόχων. Γι’ αυτό πολλού το αποκαλούςαν «Θϋατρο 
Συγγρού». Τα ςχϋδια όταν πϊλι του Τςύλερ που εύχε προβλϋψει 
χωρητικότητα χιλύων θϋςεων, αλλϊ κεντρικό ςκηνό μόλισ 12,50 
μϋτρων. Μια ςημαντικό ϋλλειψη όταν ότι δεν υπόρχαν καμαρύνια 
για τουσ ηθοποιούσ. Η απαύτηςη του Συγγρού όταν να 
αντικαταςταθούν κϊποιοι χώροι του κτηρύου με μικρομϊγαζα και 
γραφεύα, για να τα εκμεταλλεύεται επύ μια 25ετύα. Μϊλιςτα, ςε ϋναν 
όροφο ο Συγγρόσ εγκατϋςτηςε και την Τρϊπεζϊ του. «Θύμα» των 
παρεμβϊςεων αυτών όταν η ςκηνό που μύκρυνε κατϊ πολύ καθώσ 
και οι βοηθητικού χώροι. 



Μετϊ από τα εγκαύνια του Εθνικού Θεϊτρου το 1901 ςτην οδό Αγύου 
Κωνςταντύνου, ο δόμαρχοσ Σπύροσ Μερκούρησ προςπϊθηςε να 
αναβαθμύςει το Θϋατρο. Μϋχρι το 1906 ϋγιναν κϊποιεσ επιςκευϋσ, 
αλλϊ ο Τςύλερ υποςτόριζε ότι το κτόριο παρϋμενε ημιτελϋσ. Κατϊ 
τον αρχιτϋκτονα εύχε ξεπεραςμϋνη τεχνολογύα ςκηνόσ, ϋλλειψη 
κεντρικόσ θϋρμανςησ και εξαεριςμού και «μύζερη» κεντρικό εύςοδο. 
Η κακό φύλαξη του κτηρύου επϋτρεψε επύςησ να γύνονται ςυχνϊ 
κλοπϋσ ακόμη και από βαςικϊ εξαρτόματα τησ ςκηνόσ. 



Το 1907-1922, μετϊ τη μικραςιατικό 
καταςτροφό, με απόφαςη του 

Υπουργεύου Περιθϊλψεωσ οι  πόρτεσ 
του Δημοτικού Θεϊτρου Αθηνών  

ϊνοιξαν για να μεύνουν εκεύ 
προςωρινϊ 150 οικογϋνειεσ 

προςφύγων.  
 

Οι πρόςφυγεσ, που ϋμεναν εκεύ, 
ζούςαν κϊτω από  ϊθλιεσ ςυνθόκεσ ςε 
ϋνα μιςοτελειωμϋνο θϋατρο το οπούο 
κινδύνευε να καταρρεύςει, καθώσ το 

κτόριο αυτό δεν δεχόταν καμύα 
ςυντόρηςη. Όπωσ όταν φυςικό, οι 

πρώτεσ ζημιϋσ από τουσ 
κατατρεγμϋνουσ πρόςφυγεσ δεν 

ϊργηςαν να ςυμβούν. Για να 
καταφϋρουν να ζεςταθούν τον κρύο 

χειμώνα του 1922 – 1923, οι 
Μικραςιϊτεσ ϊναβαν φουφούδεσ ςτισ 

οπούεσ ϋκαιγαν μεγϊλο μϋροσ των 
ςκηνικών και των επύπλων....  



 
 Παραγγϋλθηκαν 1.200 μϋτρα βελούδο, προκειμϋνου να ντυθούν τα ςχιςμϋνα 
καθύςματα, ξυλεύα και κρύςταλλα. Δύο χρόνια αργότερα όμωσ, οι εργαςύεσ 
ςταμϊτηςαν για πολιτικούσ λόγουσ. Όταν ανϋλαβε πϊλι δόμαρχοσ ο Σπύροσ 
Μερκούρησ δεν εύχε την εύνοια τησ κυβϋρνηςησ Βενιζϋλου και ϋτςι όλα τα 
ακριβϊ υλικϊ που εύχαν αγοραςτεύ «ϋκαναν φτερϊ» από τουσ κλϋφτεσ που 
μπαινόβγαιναν ανενόχλητοι ςτο κλειςτό και εγκαταλελειμμϋνο Θϋατρο. Το 
θϋατρο ϋμεινε κλειςτό ακόμη και όταν ανϋλαβε καθόκοντα δημϊρχου ο 
Κωνςταντύνοσ Κοτζιϊσ (1934-36), που φϋρεται να όταν ο πρώτοσ που εύχε την 
ιδϋα τησ κατεδϊφιςησ. Στισ 28 Ιουνύου του 1940 ο Κοτζιϊσ, από τη θϋςη πλϋον 
του υπουργού Διοικόςεωσ Πρωτευούςησ, ϋδωςε την εντολό να ξεκινόςουν οι 
εργαςύεσ κατεδϊφιςησ. Το άτυχο Δημοτικό Θέατρο «έπεςε» και ςτη θέςη του 
ςτήθηκε αργότερα μια προτομή του «αρχιτέκτονα» τησ κατεδάφιςησ του. 
Μάλιςτα, προσ τιμή του δόθηκε το όνομα του ςτην πλατεία.  
 

Το 1927, ο δήμαρχοσ Σπύροσ Πάτςησ προςπάθηςε να ανακαινίςει το 
«πληγωμένο» θέατρο τησ Αθήνασ. 

«Πλατεία Κοτζιά»... 


