
1Μακρυγιάννη 
 Η περιοχή Μακρυγιάννη οφείλει την ονομασία 

της στον Στρατηγό Μακρυγιάννη, ήρωα του αγώνα 
του 1821 που είχε εδώ την κατοικία του (περίπου στη 
διασταύρωση Αθανασίου Διάκου και Μακρυγιάννη) 
ενώ τα κτήματά του εκτεινόταν μέχρι και τους Στύλους 
του Ολυμπίου Διός. 

2Μουσείο Ακρόπολης 
Ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία στον κόσμο, 

περιλαμβάνει μοναδικά αριστουργήματα, κυρίως 
πρωτότυπα έργα της αρχαϊκής και κλασικής ελληνικής 
τέχνης, που συνδέονται άμεσα με τον ιερό βράχο 
της αθηναϊκής Ακρόπολης. Πρόκειται για ελεύθερα 
αναθηματικά γλυπτά, καθώς και σύνολα αρχιτεκτονι-
κών γλυπτών που κοσμούσαν τα οικοδομήματα που 

ανεγέρθηκαν σε διάφορες 
ιστορικές περιόδους στην 

Ακρόπολη.
Το Μουσείο Ακρόπολης και οι δραστη-

ριότητές του είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 
τον αρχαιολογικό χώρο και τα έργα αναστήλω-

σης που εκτελούνται στα μνημεία του βράχου και 
των κλιτύων της Ακρόπολης.
Mετά την αποκάλυψη μιας μεγάλης οικιστικής περιο-
χής στο οικόπεδο Μακρυγιάννη που χρονολογείται από 
τους προϊστορικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους, η 
ανασκαφή εντάχθηκε μέσα στο Νέο Μουσείο.
Ανάμεσα στα ιερά ή λίγο χαμηλότερα από αυτά, η 
αρχαιολογική ανασκαφή έφερε στο φως τμήματα του 
οικιστικού ιστού της αρχαίας Αθήνας και κατέδειξε τη 
σχεδόν συνεχή χρήση του, από το τέλος της νεολιθικής 
εποχής (περί το 3000 π.Χ.) έως την ύστερη αρχαιότητα 
(6ος αι. μ.Χ.), αλλά και αργότερα. Αποκαλύφθηκαν σπί-
τια και εργαστήρια, δρόμοι και πλατείες, πηγάδια και 
δεξαμενές, αλλά και χιλιάδες αντικείμενα που άφησαν 
πίσω τους οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής.

3 Κτίριο Βάιλερ 
Πήρε το όνομά του από τον βαυαρό υπολοχαγό 

του μηχανικού Βίλχεμ φον Βάιλερ, που ήταν ο αρχιτέ-
κτονας του κτιρίου. Χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό 
νοσοκομείο έως και το 1918.  Το κτίριο ανακαινίστηκε 
το 1899 καθώς υπέστη υλικές ζημιές από πυρκαγιά το 
1849. Το 1930 εγκαταστάθηκε εκεί δύναμη Χωροφυ-

λακής, ενώ από το 1938 στο κτίριο έδρευε το Σύνταγμα 
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη. 
Κατά την περίοδο των Δεκεμβριανών, το 1944, στη 
συνοικία Μακρυγιάννη διεξήχθησαν σφοδρές μάχες 
μεταξύ των δυνάμεων της Χωροφυλακής –που βρι-
σκόταν εντός του στρατώνα– και του ΕΛΑΣ. Εξαιτίας 
της μάχης προκλήθηκαν στο κτίριο υλικές ζημιές, οι 
οποίες είναι ορατές μέχρι και σήμερα.
Απέναντί του δεσπόζει το κτίριο του Νέου Μουσείου 
της Ακρόπολης, ενώ στο προαύλιο υπάρχει ο αρχαιο-
λογικός χώρος Μακρυγιάννη. Το κτίριο τελεί υπό τη 
δικαιοδοσία των διαδόχων φορέων του Υπουργείου 
Πολιτισμού, που το ανέλαβε το 1978 και, μετά την 
συντήρησή του τη δεκαετία του 1980, φιλοξενεί 
υπηρεσίες της Α΄ ΕΠΚΑ, όπως το Κέντρο Μελετών 
Ακροπόλεως.

4Το Σουηδικό Ινστιτούτο 
Μητσαίων 9

Στεγάζεται από το 1976 σε διατηρητέο νεοκλασικό 
κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Φίλιππο Οικονόμου 
για την οικογένεια των Ισσιδωρίδων που καταγόταν 
από την Κωνσταντινούπολη. Ο Ηρακλής Π. Ισσιδω-
ρίδης ήταν ένας εύπορος επιχειρηματίας που έκανε 
εισαγωγή δερμάτων και άλλων υλικών από την Αγγλία 
και την Αμερική για την κατασκευή υποδημάτων. 
Η ακριβής χρονολογία ανέγερσης του κτιρίου είναι 
άγνωστη. Στιλιστικά ανήκει στην τελευταία φάση του 
Αθηναϊκού νεοκλασικισμού, η οποία χρονολογείται 
από το 1890 έως το 1925. Συνεπώς είναι ένα από τα 
τελευταία κτίρια στην Αθήνα σε νεοκλασικό στυλ, το 
οποίο ήρθε στην Ελλάδα από τους Βαυαρούς μετά την 
Τουρκοκρατία, ως αντιδάνειο. Οι Γερμανοί το επέταξαν 
κατά τη διάρκεια του πολέμου και οι νέοι ιδιοκτήτες 
εξαναγκάστηκαν να ζουν στο υπόγειο για αρκετά χρό-
νια. Μετά τον πόλεμο άνοιξαν την «Πανσιόν Πάκης», 
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η οποία λειτούργησε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 
1950. Το κτίριο περιήλθε σε σουηδική ιδιοκτησία το 
1960, ενώ το 1975 το Ινστιτούτο αγόρασε το κτίριο με 
πρωτοβουλία του τότε διευθυντή Pontus Hellstrom και 
το ανακαίνισε πλήρως. Οι 35.000 τόμοι που βρίσκονταν 
στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου μεταφέρθηκαν στη 
Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών.

5Η Βιβλιοθήκη των Βορείων Χω-
ρών 

Καβαλλότι 7

Στεγάζεται σε ένα κομψό διώροφο νεοκλασικό 
κτίριο με κεραμοσκεπή και μια υπέροχη σιδεριά στο 
μπαλκόνι. Λειτουργεί από το 1995 ως αποτέλεσμα 
της συνεργασίας των Αρχαιολογικών Ινστιτούτων της 
Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Δα-
νίας. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει βιβλία 
και περιοδικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
που αφορούν την αρχαιολογία στην Ελλάδα και την 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, την αρχαία ιστορία, 
τη φιλολογία, τη θρησκεία, την τέχνη και γραμματεία. 
Η Βιβλιοθήκη απευθύνεται κατά βάση σε επιστήμονες 
και φοιτητές από τις Βόρειες Χώρες, αλλά δέχεται και 
χρήστες από την Ελλάδα και άλλες χώρες που ενδιαφέ-
ρονται να χρησιμοποιήσουν το υλικό της.

6  Η Κολωνίτσα ή κολωνάκι 
 Καβαλλότι – Καρυάτιδων –  
Μισαραλιώτου (πλατεία)

Είναι υπόλειμμα ρωμαϊκού λουτρού του 2ου μ.Χ. αι. και 
ήταν γνωστή «ως κολωνάκι της λάκκας». Παλιότερα 
βρισκόταν στη μέση της οδού Μισαραλιώτου αλλά 
μεταφέρθηκε στη σημερινή της θέση επειδή καταρ-
ρίφθηκε από διερχόμενο φορτηγό. Πιστεύεται ότι 
σχετίζεται  με τελετουργικά προηγούμενων αιώνων, ως 
σημάδι φυλαχτού για την αποτροπή ασθενειών.  

7  Το 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 
Καλλισπέρη 1

Το κτίριο του 70ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Καλ-
λισπέρη οικοδομήθηκε το έτος 1932, βάσει σχεδίων 
του αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού (1903-1976), 
ενός σημαντικού εκπρόσωπου του μοντερνισμού 
και της αρχιτεκτονικής ανανέωσης της περιόδου του 
1930, εξειδικευμένου σε μεγάλο βαθμό στο σχεδιασμό 
σχολικών μονάδων και μουσείων, με έμφαση στην 
εξορθολογισμένη λειτουργικότητα. Το οικόπεδο ήταν 
δωρεά της  οικογένειας  Καλλισπέρη. Ιστορικός Διευθυ-
ντής του υπήρξε ο Βασίλειος Μπούρας, ονομαστός για 
τις διοικητικές του ικανότητες που άφησε εποχή για 
το έργο του και ανεπίσημα έδωσε το όνομα του στο 
σχολείο. Παλαιότερα συστεγαζόταν εδώ και το 119ο 
Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

8 Μουσείο κοσμήματος  
Ηλία Λαλαούνη 

Καρυάτιδων & Καλλισπέρη 12
Το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη (ΜΚΗΛ) 
άνοιξε στο κοινό το 1994 ως το μοναδικό Μουσείο 
Κοσμήματος και Διακοσμητικών Τεχνών στην Ελλάδα 
και ένα από τα δύο στο είδος του στο κόσμο.   Το ΜΚΗΛ 
στεγάζεται στο παλιό εργαστήριο του Ηλία Λαλα-
ούνη, μία όμορφη οικία της δεκαετίας του ‘30, που 
ανακαινίσθηκε από τον Βασίλη Γρηγοριάδη σε σχέδια 
του γάλλου αρχιτέκτονα Bernard Zehrfuss. Σήμερα  

στεγάζει στις μόνιμες συλλογές του περισσότερα από 
4000 κοσμήματα και μικρογλυπτά από 50 συλλογές, 
σχεδιασμένες από τον ιδρυτή του Ηλία Λαλαούνη, 
μεταξύ του 1940 και 2000. 
Από το 2001 προστίθενται στις μόνιμες συλλογές 
κοσμήματα, μικρογλυπτά και έργα διακοσμητικών 
τεχνών από τον ελληνικό και άλλους πολιτισμούς, με 
αποτέλεσμα τα εκθέματα του Μουσείου να εμπλουτίζο-
νται συνεχώς. Στο μουσείο διοργανώνονται περιοδικές 
εκθέσεις, πολιτιστικά και ερευνητικά προγράμματα και 
εκπαιδευτικές προτάσεις για παιδιά και νέους, εκδόσεις 
και προγράμματα ενηλίκων. 
Ατενίζοντας το μέλλον, το Μουσείο εστιάζει τους 
στόχους του στην εξέλιξή του σε ένα διεθνές κέντρο 
προαγωγής της ιστορίας του κοσμήματος, της τέχνης 
της χρυσοχοΐας, αλλά και των διακοσμητικών και 
εφαρμοσμένων τεχνών γενικότερα. Επιπλέον, ήταν το 
πρώτο προσβάσιμο μουσείο σε ΑμεΑ.

9 Οικία Καλλισπέρη 
Καλλισπέρη και Παρθενώνος 

Η οικία Καλλισπέρη είναι χαρακτηριστικό δείγμα 
εκλεκτικισμού των αρχών του 20ού αι. Πρόκειται για 
συγκρότημα κτιρίων που περικλείεται από τις οδούς 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Παρθενώνος και Νικολάου 
Καλλισπέρη. Το ακίνητο κατασκευάστηκε σε χώρο 
που προέκυψε από τη συνένωση τεσσάρων όμορων 
οικοπέδων, τα οποία αγοράστηκαν διαδοχικά μεταξύ 
των ετών 1907 και 1919 από τους Γεώργιο και Σεβαστή 
Καλλισπέρη. Οι δύο ιδιοκτήτες του αποτέλεσαν εξέ-
χουσες προσωπικότητες του τέλους του 19ου και των 
αρχών του 20ού αι. Ο Γεώργιος Καλλισπέρης -γιος του 
αγωνιστή του 1821 και πολιτικού Νικόλαου Καλλι-
σπέρη- πολέμησε στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 
1897. Η αδερφή του, Σεβαστή Καλλισπέρη, ζήτησε το 
1884 να εγγραφεί στη φιλοσοφική σχολή και, μετά την 
απόρριψη του αιτήματός της, πήγε στη Σορβόννη όπου 
σπούδασε φιλοσοφία και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ - η 
πρώτη Ελληνίδα που πήρε αυτό τον τίτλο. Στην Ελλάδα 
έφτασε μέχρι το αξίωμα του Επιθεωρητή Δημοτικών 
Σχολείων.  

10 Οδός Γουέμπστερ 
Στην οδό Γουέμπστερ βρίσκεται, μεταξύ 

άλλων, το σπίτι που έζησε ο ζωγράφος Σπύρος Βασι-
λείου και το οποίο λειτούργησε ως μουσείο για αρκετά 
χρόνια μέχρι  το 2016,  με σκοπό να ενημερώσει και 
να εκπαιδεύσει τον κόσμο σχετικά με το έργο του ζω-
γράφου, βασικού εκπρόσωπου της γενιάς του ’30. Όσο 
ζούσε ο «Μπάρμπα Σπύρος» ο μικρός αυτός δρόμος 
έπαιρνε ζωή κάθε Καθαρή Δευτέρα, αφού στο σπίτι 
του άνοιγε για όλο τον κόσμο σε ένα πατροπαράδοτο 
καθαροδευτεριάτικο γλέντι.

11  Οδός Τσάμη Καρατάσου 
Ο περίπατος στην οδό Τσάμη Καρατάσου μας 

φέρνει την αύρα της παλιάς Αθήνας, με τις νεραντζιές 
και τα διώροφα σπίτια. Βγαλμένη από παλιά ελληνική 
ταινία, η οδός Τσάμη Καρατάσου έχει προσελκύσει 
καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων. 
 Ο δρόμος κτίστηκε κυρίως στην περίοδο του 
Μεσοπολέμου και μπορούμε να διακρίνουμε όλα τα 
αρχιτεκτονικά στυλ της νεώτερης Αθήνας. Κτίρια 
νεοκλασικά, εκλεκτικιστικά καθώς και κτίρια του Μο-
ντέρνου Κινήματος (Bauhaus). Στη μικρή οδό Λαζαίων, 

κάθετο στην Τσάμη Καρατάσου, υπάρχουν δύο από 
τα πλέον αντιπροσωπευτικά δείγματα του Αθηναϊκού 
Μοντερνισμού:
- Η ανακαινισμένη οικία Σπουργίτη (1933), Λαζαίων 17 
και Μουσών, του αρχιτέκτονα της Μπλε πολυκατοικίας 
της πλατείας Εξαρχείων, Κυριακούλη Παναγιωτάκου 
(1902- 1982), και
- Η πολυκατοικία Στριγγλή (1936), Λαζαίων 3, του αρ-
χιτέκτονα καθηγητή Θουκυδίδη Βαλεντή (1908- 1982), 
το γραφείο του οποίου ήταν, μάλιστα, στο ισόγειο. 

12 Πλατεία Κουκακίου 
Ο Γεώργιος Κουκάκης έζησε στις αρχές του 

20ου αι. και είχε μία μεγάλη βιοτεχνία κατασκευής 
σιδερένιων κρεβατιών στο ύψος του εργοστασίου του 
Φιξ. Καθώς εκείνη την εποχή η περιοχή δεν κατοικεί-
ται, το εργοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς με απο-
τέλεσμα οι ντόπιοι να αποκαλούν την περιοχή «στου 
Κουκάκη». Το σπίτι του ίδιου του Κουκάκη βρισκόταν 
στη γωνία των οδών Δημητρακοπούλου και Γεωργ. 
Ολυμπίου και κατεδαφίστηκε στα μέσα του 20ου αι. Η 
ομώνυμη πλατεία (η πλατεία Κουκακίου) βρίσκεται στη 
συμβολή του πεζόδρομου της Γεωργ. Ολυμπίου με τις 
οδούς Βεΐκου, Ορλώφ και Ματρόζου.

13 Περιβολάκι
Το Περιβολάκι βρίσκεται στο τέλος της οδού 

Φαλήρου και του πεζόδρομου της Γεωργ. Ολυμπίου, 
δίπλα στη Συγγρού. Είναι ένας απρόσμενα ευχάριστος 
χώρος πρασίνου μέσα στην πυκνά κτισμένη πόλη. Εδώ 
υπήρχε πριν τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μία μικρή δε-
ξαμενή όπου έπαιζαν τα παιδιά και πολλά δένδρα που 
κόπηκαν στην Κατοχή. Την ίδια περίοδο, τον Αύγουστο 
του 1944, εκτελέστηκαν έξι νεαροί ΕΠΟΝίτες, τα ονό-
ματα των οποίων φαίνονται στην αναθηματική πλάκα 
από σχιστόλιθο που έχει τοποθετηθεί στο πάρκο. Προς 
τιμήν τους, το πάρκο ονομάστηκε Περιβολάκι Εθνικής 
Αντίστασης. 
Στη μπροστινή πλευρά, στο τμήμα  προς τη Συγγρού, 
υπήρχε ο «Φόρος». Εδώ συνέλεγαν διόδια από τα οχή-
ματα που κατευθύνονταν προς το Φάληρο. Στην πίσω 
μεριά του πάρκου, στον αριθμό 92 της οδού Φαλήρου, 
υπάρχει η εντυπωσιακή μεσοπολεμική πολυκατοικία 
του 1933 ιδιοκτησίας Χρ. Τσόγκα (αρχιτέκτων Π. 
Βρυζακης ), που είναι χαρακτηριστική της περιοχής.
Δίπλα στην πολυκατοικία βρίσκεται σε ερειπωμένη 
κατάσταση το εργοστάσιο ζέρσευ Γυφτόπουλου, ενώ 
διαγώνια απέναντι βρίσκεται το συνεργείο Λυών, ένα 
πολυώροφο κτίριο με μεγάλες τζαμαρίες, πρωτοπορια-
κό για την εποχή του, ιδιοκτησίας των αδελφών Δούκα 
που είχαν ζήσει στη Γαλλία. Το συνεργείο επιτάχθηκε 
στην Κατοχή από τους Γερμανούς και χρησιμοποιήθηκε 
από τους Άγγλους στην Απελευθέρωση και τα Δεκεμ-
βριανά. Επαναλειτούργησε για ένα διάστημα,  αλλά 
πλέον έχει εγκαταλειφθεί.

ΠHΓΕΣ: Βουγιούκα Μ. &  Μεγαρίδης Β., «Κουκάκι, Φιλοπάππου, Γαργαρέττα»,  
εκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, Αθήνα 2006 /// Βουγιούκα Μ. &  Μεγαρίδης 
Β.,«Μακρυγιάννη –Ακρόπολη»,  εκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, Αθήνα 2007   
/// Wikipedia, odysseus.culture.gr, theacropolismuseum.gr, eie.gr,  
diathens.gr/el/links/nordisk-bibliotek, lalaounis-jewelrymuseum.gr 

>> κειμενο online: atenistas.org/koukaki
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