
Αρετή Αβραμίδου 



 

Τν Γεκνηηθό Θέαηξν ηεο Αζήλαο ραξαθηεξίζηεθε 

ην θαιύηεξν ηεο Δπξώπεο, αιιά ην θαηεδάθηζαλ. 

Τν ζρεδίαζε ν Τζίιεξ, ην εθκεηαιιεύηεθε ν 

ηξαπεδίηεο Σπγγξόο θαη ην γθξέκηζε ν Κνηδηάο...  

 

 



 

 Ο βαζηιηάο Όζσλαο ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 1857 έδσζε εληνιή 

γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ πξώηνπ εζληθνύ ζεάηξνπ Αζελώλ. 

 Η κειέηε ήηαλ ηνπ Γάιινπ αξρηηέθηνλα Boulanger θαη 

νινθιεξώζεθε κεηά από ελέξγεηεο ηνπ Γξεγόξε 

Κακπνύξνγινπ θαη ηνπ ηξαπεδίηε Γεκεηξηάδε. 

 Ο ρώξνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ νηθνδόκεζε ηνπ ζεάηξνπ 

ήηαλ ε πιαηεία ηνπ Λανύ, ε ζεκεξηλή πιαηεία Κνηδηά. 

 

 



 

Ο ηόηε γξακκαηέαο ηνπ Όζσλα, Βέηιαλη, γηα 

πξνζσπηθνύο ηνπ ιόγνπο εκπόδηζε ηηο εξγαζίεο 

θαη θαηέζηξεςε ηα ζρέδηα. 

Αθόκα, έζηεηιε ηελ αζηπλνκία λα ζηακαηήζεη ηηο 

πξώηεο εξγαζίεο κε ηε δηθαηνινγία όηη δελ είραλ 

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα.  



Τξία ρξόληα αξγόηεξα ν δήκαξρνο Γεώξγηνο 

Σθνπθόο πξόηεηλε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γεκνηηθνύ 

Θεάηξνπ, αιιά ηα θξαηηθά θαη ηα δεκνηηθά ηακεία 

ήηαλ άδεηα.  

Τν 1862 έπεηηα από ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα ε 

πιαηεία Λνπδνβίθνπ κεηνλνκάζηεθε ζε πιαηεία 

Νένπ Θεάηξνπ, παξόηη δελ ππήξραλ αθόκε νύηε 

θαλ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 



 

Τν 1873 ν ηόηε δήκαξρνο Παλαγήο Κπξηαθόο 
ζεκειηώλεη γηα δεύηεξε θνξά ην Θέαηξν ηεο 
Αζήλαο. 

Τα ζρέδηα ήηαλ ηνπ δηάζεκνπ αξρηηέθηνλα 
Δξλέζηνπ Τζίιεξ. 

Τηο εξγαζίεο ρξεκαηνδνηνύζε κία Μεηνρηθή 
Δηαηξεία εύπνξσλ Αζελαίσλ. Τν πνζό πνπ ζα 
ρξεηάδνληαλ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ Θεάηξνπ 
έθζαλε ηηο 500 ρηιηάδεο δξαρκέο. 

Οη εξγαζίεο ζηακάηεζαλ έλα ρξόλν αξγόηεξα 
ιόγσ ππέξβαζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 



 

Ύζηεξα από 32 ρξόληα ν Αλδξέαο Σπγγξόο 

ρξεκαηνδνηεί ηελ αλέγεξζε ηνπ ζεάηξνπ. 

Η Μεηνρηθή Δηαηξεία είρε δηαιπζεί θαη ν Γήκνο 

παίξλνληαο δάλεην από ηελ Δζληθή Τξάπεδα 

δηέζεζε ην πνζό ησλ 143.364,06 δξαρκώλ γηα ηελ 

αγνξά ηνπ εκηηεινύο θηεξίνπ. 

Πνιινί ην απνθαινύζαλ Θέαηξν Σπγγξνύ. 



Τα ζρέδηα ήηαλ πάιη ηνπ Τζίιεξ. Τν ζέαηξν ζα είρε 

ρσξεηηθόηεηα 1.500 ζεαηώλ θαη ε ζθελή ζα είρε 

βάζνο 12,5 κέηξα, όκσο ζα είρε κηα ζεκαληηθή 

έιιεηςε, θαζώο δελ ζα ππήξραλ θακαξίληα γηα 

ηνπο εζνπνηνύο. 

Ο Αλδξέαο Σπγγξόο είρε ηελ απαίηεζε νη ρώξνη 

ηνπ θηεξίνπ λα δηαηεζνύλ  ζε κηθξνκάγαδα, 

γξαθεία, ελώ ζηνλ πξώην όξνθν εγθαηέζηεζε ηελ 

Τξάπεδά ηνπ γηα 25 ρξόληα. 



 

 Τν ζέαηξν εγθαηληάζηεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1888 από 

ηνλ βαζηιηά Γεώξγην Α’ γηα ηα 25 έηε βαζηιείαο ηνπ. 

 Η ζθελή άιινηε ιπξηθή θαη άιινηε δξακαηηθή, 

θηινμελνύζε πξόδεο, όπεξεο, νπεξέηεο, πεξηνδεύνληεο 

ζηάζνπο θαη θηιαλζξσπηθέο εθδειώζεηο. 

 Από ην 1906 θάζε Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο δηλόηαλ εθεί 

ν κεγάινο ρνξόο ησλ δεκνζηνγξάθσλ. 

 Λόγσ ηνπ ζεάηξνπ ζηε γύξσ πεξηνρή άλνημαλ γξαθεία 

ζπκβνιαηνγξάθσλ, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαθελεία 

κνπζηθώλ θαη κεινδξακαηηθώλ εζνπνηώλ θαη ην 

Δξγαηηθό Κέληξν.  



Μέρξη ην 1906 ηελ πεξίνδν δεκαξρίαο ηνπ Σπύξνπ 

Μεξθνύξε έγηλαλ θάπνηεο επηζθεπέο, αιιά ν Τζίιεξ 

έιεγε όηη ην θηήξην παξέκελε εκηηειέο. Καηά ηνλ 

αξρηηέθηνλα είρε μεπεξαζκέλε ηερλνινγία ζθελήο, 

έιιεηςε θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνύ θαη 

«κίδεξε» θεληξηθή είζνδν. 

Δπίζεο, ε θαθή θύιαμε ηνπ θηεξίνπ επέηξεςε λα 

γίλνληαη ζπρλά θινπέο αθόκε θαη από βαζηθά 

εμαξηήκαηα ηεο ζθελήο. 



Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην 

Υπνπξγείν Πεξηζάιςεσο απνθάζηζε λα αλνίμεη ηηο 

πόξηεο ηνπ ζεάηξνπ κε ζθνπό λα ζηεγαζηνύλ 150 

νηθνγέλεηεο. 

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ην ζέαηξν ππέζηε 

πνιιέο δεκηέο από ηνπο πξόζθπγεο. Γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα δεζηαζνύλ ηνλ ρεηκώλα 1922-

1923, έθαηγαλ ζε θνπθνύδεο κεγάιν κέξνο ησλ 

ζθεληθώλ θαη ησλ επίπισλ. 





 

Τν 1927 ν δήκαξρνο Σπύξνο Πάηζεο πξνζπάζεζε 
λα ην αλαθαηλίζεη παξαγγέιλνληαο 1.200 κέηξα 
βεινύδν, πξνθεηκέλνπ λα «ληπζνύλ» ηα ζρηζκέλα 
θαζίζκαηα, μπιεία θαη θξύζηαιια. 

Oi εξγαζίεο δπζηπρώο ζηακάηεζαλ δπν ρξόληα 
αξγόηεξα γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο. 

Όηαλ αλέιαβε ηε δεκαξρία ν Σπύξνο Μεξθνύξεο, 
δελ ελδηαθέξζεθε γηα ην ζέαηξν, κε απνηέιεζκα νη 
θιέθηεο λα κπαηλνβγαίλνπλ ζην εγθαηαιειεηκκέλν 
θηήξην θαη λα παίξλνπλ ηα αθξηβά πιηθά πνπ είραλ 
αγνξαζηεί. 



 

 Τν ζέαηξν παξέκεηλε θιεηζηό αθόκα θαη όηαλ 
εθιέρηεθε πάιη δήκαξρνο ν Κσλζηαληίλνο Κνηδηάο 
(1934-1936), ν νπνίνο θαίλεηαη λα είλαη ν πξώηνο πνπ 
είρε ηελ ηδέα γηα ηελ θαηεδάθηζή ηνπ. 

 Άιινη ππνζηεξίδνπλ όηη ε θαθή εκθάληζε ηνπ ζεάηξνπ 
ελνρινύζε ηνλ δηνηθεηή ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο, ηνπ 
νπνίνπ ην γξαθείν βξηζθόηαλ αθξηβώο απέλαληη ζηελ 
νδό Αηόινπ. 

 Τελ πξόηαζε ππνζηήξημε ζεξκά θαη ν Αξγύξεο 
Γεκεηξαθόπνπινο, ηόηε πξόεδξνο ηνπ Τερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ θαη θαζεγεηήο Πνιενδνκίαο ηνπ 
ΔΜΠ. Η εηζήγεζή ηνπ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζηηο 
16 Μαΐνπ ηνπ 1939 ζήκαλε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα ην 
Γεκνηηθό Θέαηξν. 



 Σηηο 28 Ινπλίνπ ηνπ 1940 ν Κνηδηάο από ηε ζέζε 

πιένλ ηνπ ππνπξγνύ Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο 

έδσζε ηελ εληνιή λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο 

θαηεδάθηζεο.  

Τν άηπρν Γεκνηηθό Θέαηξν «έπεζε» θαη ζηε ζέζε 

ηνπ ζηήζεθε αξγόηεξα κηα πξνηνκή ηνπ 

«αξρηηέθηνλα» ηεο θαηεδάθηζήο ηνπ. Μάιηζηα 

πξνο ηηκή ηνπ δόζεθε ην όλνκα ηνπ ζηελ πιαηεία: 

«Πιαηεία Κνηδηά». 


