
Mέγας Αλέξανδρος
Πλ. Ομονοίας 19

1Το τετραώροφο ξενοδοχείο “Μέγας 
Αλέξανδρος” οικοδομήθηκε για λο-
γαριασμό του επιχειρηματία Ιωάννη 
Μπάγκα, βάσει σχεδίων του Ernst Ziller. 

Η ανέγερσή του (μαζί με το δίδυμό του 
“Μπάγκειον”) εγκαινίασε μια νέα εποχή σχε-
διασμού για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία, όσον 
αφορά το μέγεθος, την εσωτερική διάταξη 
και την εξωτερική όψη τους. Από αρχιτε-
κτονικής άποψης, το κτίριο αποτελεί δείγμα 
όψιμου νεοκλασικισμού με εκλεκτικιστι-
κά στοιχεία (τέλη 19ου αιώνα). Ο “Μέγας 
Αλέξανδρος”, ενώ παρήκμασε μεταπολε-
μικά, εξακολούθησε να λειτουργεί μέχρι 
και τη δεκαετία του 1950, ενώ το ομώνυμο 
καφενείο-γαλακτοπωλείο του συνέχισε τη 
λειτουργία του έως τα τέλη του 20ού αιώνα.  
Εντυπωσιακότατο στοιχείο για τους επι-
σκέπτες αποτελεί η προτομή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου δίπλα στο περίτεχνο ασανσέρ 
εποχής, μια εικόνα που κυριολεκτικά ταξι-
δεύει τον νου στο άλλοτε, όπως και όλη η 
είσοδος του Μεγάρου που φέρει το δημοφι-
λές χρώμα της εποχής, την πορφύρα.

Brown Acropol Hotel 
Πειραιώς 1  - Φουαγιέ 60ς

2Από το 1868 μέχρι το 1964, στον 
αριθμό 1 της οδού Πειραιώς έστεκε 
το Μέγαρο Μουρούζη, το ωραιότερο 
και αρχοντικότερο, όπως φημολο-

γείται, κτίριο της πλατείας Ομονοίας. Το 
Μέγαρο έδωσε τη θέση του τη δεκαετία 
του ‘60 στο μοντερνιστικό ξενοδοχείο King 

Minos, που σήμερα φέρει το όνομα Brown 
Acropol Hotel. Στην πρόσφατη ανακαίνιση 
διατηρήθηκαν στοιχεία του προηγούμενου 
ξενοδοχείου. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία 
να παρατηρήσουμε στο φουαγιέ τη μεγάλη 
ανάγλυφη τοιχογραφία που αποδίδεται 
στους αρχιτέκτονες Πικιώνη και Κουτσο-
γιάννη, εμπνευσμένη από το παλάτι του 
βασιλιά Μίνωα, ενώ στον ημιώροφο, η ρετρό 
ατμόσφαιρα συνεχίζεται με ένα ανοιχτό 
μπαρ με διακόσμηση εκείνης της εποχής.

Ρομάντσο 
Αναξαγόρα 3 - ταρατσάκι 2ου

3“Ρομάντσο”, “Πάνθεον”, “Βεντέτα”, 
τρεις επιγραφές στην πρόσοψη του 
βιομηχανικού κτιρίου της Αναξαγό-
ρα, ποπ χρώματα αλλά και ποπ ιστο-

ρίες, αν αναλογιστούμε ότι το “Ρομάντσο” 
ήταν το σημαντικότερο ποπ περιοδικό στην 
Ελλάδα. Το κτίριο αυτό ήταν η έδρα των 
εκδοτικών επιχειρήσεων του Νίκου Θεοφα-
νίδη και χτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘30, για να στεγάσει τυπογραφικές 
επιχειρήσεις. Ο εκδότης, εκτός από τα δικά 
του περιοδικά, τύπωνε και πολλές μεγάλες 
εφημερίδες. Στο σήμερα φιλοξενείται ο 
πολιτιστικός πολυχώρος “Ρομάντσο”, με 
ενεργή παρουσία στα αθηναϊκά πράγματα.
Κατά τη διάρκεια του OWA θα μπορείτε να 
περιηγηθείτε στο κτίριο, ενώ στον 2ο όρο-
φο θα έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε στο 
μικρό ταρατσάκι και να έχετε μια εικόνα εκ 
των έσω αυτής της πολύχρωμης γειτονιάς, 
με τη συνύπαρξη διαφορετικών κτιρίων και 
χρήσεων.
*H γειτονιά όπου βρίσκεται ονομάζεται  
Γεράνι, και δημιουργείται στη σύγχρονη 
εποχή της Αθήνας, σε αντίθεση με την 
αρχαία και μεσαιωνική συνοικία του Ψυρρή. 
Το όνομα το χρωστά σε ένα μικρό πηγαδάκι 
από όπου οι κάτοικοι έβγαζαν νερό με το 
γεράνι, ένα μικρό γερανό, και το οποίο βρι-
σκόταν στη διασταύρωση των οδών Σοφο-
κλέους και Γερανίου.

Tυπογραφείο Γκαντήραγα 
Γερανίου 7, 1ος

4Η Γερανίου και η περιοχή κάτω και 
γύρω από την Ομόνοια, είναι η παρα-
δοσιακή τυπογραφική γειτονιά της 
Αθήνας: στην Πειραιώς στεγαζόταν 

η “Βραδυνή”, στη Σωκράτους η “Καθημερι-
νή”, η “Ημερησία” καθώς και πολλά ιδιωτικά 
τυπογραφεία στους ορόφους των γύρω 
κτιρίων. Τα γιγαντιαία ρολά τυπογραφικού 
χαρτιού που κατέκλυζαν τους δρόμους, 
είναι ζωντανή ανάμνηση για όσους εργά-
ζονταν ή περνούσαν από εκεί τη δεκαετία 
του ‘60 ως τα τέλη του ‘80. Σήμερα, τα 
τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, τσιγκογραφεία 
της περιοχής έχουν εξαφανιστεί όλα εκτός 
από ένα, αυτό που με χαρά φιλοξενούμε στο 
ΟWA. To τυπογραφείο Γκαντήραγα φιλοξε-
νείται από το 1976 σε ένα λιτής βιοτεχνικής 
αρχιτεκτονικής κτίριο, με μεγάλους ανοι-
χτούς χώρους, γεμάτους με μηχανές όφσετ 
και βιβλιοδεσίας, δεσμίδες χαρτιών και 
μελάνια. Στο ισόγειο φιλοξενούνται μικρά 
μαγαζιά της μπαγκλαντεσιανής κοινότητας 
της Αθήνας.
*  Πρόσβαση στον 1ο: είσοδος σε στοά και  

αριστερά από τις σκάλες (γκρι πόρτα)

Πολυκαλάς Λικέρ
Κλεισθένους 7

5Ληξούρι, 1897, και ο Βασίλης Πολυ-
καλάς, έμπορος κρασιών την εποχή 
εκείνη, συγκεντρώνει παραδοσιακές 
συνταγές για λικέρ απ’ όλα τα μέρη 

της Ελλάδας που επισκεπτόταν. Μελετώ-
ντας προσεκτικά τα συστατικά τους, βρήκε 
τρόπους για να τις κάνει ακόμα καλύτερες, 
τρόπους τους οποίους κατέγραφε σχολα-
στικά στα μυστικά του συνταγολόγια κι έτσι 
ξεκινά τη δική του ποτοποιία. Τα προϊόντα 
του έγιναν γρήγορα γνωστά για την εξαι-
ρετική ποιότητά τους και η επιχείρηση 
απέκτησε μεγάλη πελατεία, γεγονός που τον 
οδήγησε στη μεταφορά της στην Αθήνα. Η 
φήμη του καλόκαρδου Κεφαλλονίτη εξα-
πλώθηκε γρήγορα, μετατρέποντας το μα-
γαζί του σε σημείο συνάντησης, ακόμα και 

για τα γνωστά ονόματα της τότε πολιτικής 
και κοινωνικής ζωής της πόλης, οι οποίοι 
μαζεύονταν στο Ποτοποιείο για να πιούνε 
το ποτό ή το κρασί τους απευθείας από τα 
βαρέλια, και να συζητήσουν τα προβλήματα 
που απασχολούσαν τη χώρα. Οι επισκέπτες 
θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πλη-
θώρα γεύσεων λικέρ από τη συλλογή 1897, 
όπως πικρομάντολα, τεντούρα, το βιολογι-
κής καλλιέργειας κρασί “Κερκινίτη” (ποικ. 
“Μαλαγουζιά”) αλλά και να γνωρίσουν τους 
απογόνους του εμπνευστή της επιχείρησης.

Δημαρχιακό Μέγαρο
Πλ. Κοτζιά
*  Είσοδος με επίδειξη ταυτότητας,  

χρήση μάσκας, ανά γκρουπ 20 ατόμων

6To κτίριο ανεγέρθηκε το 1874 με 
σχέδια του αρχιτέκτονα Παν. Κάλκου. 
Πρόκειται για διώροφο (αρχικά) 
κεραμοσκεπές κτίριο, με συμμε-

τρική όψη και δωρικό πρόπυλο, αυστηρού 
νεοκλασικού ρυθμού. Σε νεώτερα χρόνια, 
προστέθηκε όροφος, αφαιρέθηκαν μια 
σειρά από διακοσμητικά στοιχεία των 
όψεων και επενδύθηκε η βάση του κτιρίου 
με μαρμάρινες πλάκες. Τον Ιούλιο του 1937, 
ο Δήμος Αθηναίων αναθέτει στους καλλιτέ-
χνες Γ. Γουναρόπουλο και  Φ. Κόντογλου, την 
τοιχογράφηση του Δημαρχείου και είναι οι 
δύο αίθουσες που μπορείτε να επισκεφθεί-
τε στα πλαίσια του OWA.
Α)  Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της 
Αθήνας:  Ο Γιώργος Γουναρόπουλος (1889-
1977), υπήρξε μοναδικός στην τεχνοτροπία 
του και  δημιούργησε ένα απολύτως προ-
σωπικό ύφος, που δεν κατατάσσεται εύκολα 
σε κάποια κατηγορία. Διακρίθηκε για τους 
ιδιαιτέρως ονειρικούς του πίνακες, που 
έχουν έναν υπερβατικό χαρακτήρα. Φιλοτέ-
χνησε για το Δημαρχείο, ένα ζωγραφικό σύ-
νολο επιφάνειας 112 τ. μ. με τη λαμπερή και 
σπάνια τεχνική της ελαιώδους τοιχογραφί-
ας με κερί. Η τοιχογραφία αναπαριστά την 
ιστορία της πόλης των Αθηνών από τους 
αρχαίους χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή. 

Οι εργασίες κράτησαν περίπου δύο χρόνια. 
Μπορούμε να διακρίνουμε: την “Αποθέωση 
στον Περικλή”, τους “Περσικούς Πολέμους”, 
το “Θάνατο του Σωκράτη”, την “Αγία Φιλο-
θέη”, αλλά και το “Αθηναϊκό Πανόραμα” στο 
βάθος της αίθουσας.
Β) Αίθουσα Κόντογλου (παλιά αίθουσα 
Αναγνωστηρίου): Ο Φώτης Κόντογλου 
(1895-1965), ζωγράφος και πεζογράφος, 
πρωτοστάτησε στο κίνημα για τη στροφή 
της ελληνικής τέχνης του 20ου αι. προς 
την πνευματική ένταση της βυζαντινής 
παράδοσης και τη δροσιά της λαϊκής ζω-
γραφικής. Ο Κόντογλου- στην αίθουσα που 
στεγάζει το γραφείο του Προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου- έχει ζωγραφίσει μια 
επιβλητική παράταξη από σαράντα πρόσω-
πα της ελληνικής μυθολογίας και ιστορίας 
που αντιπροσωπεύουν την διαχρονικότητα 
του ελληνικού πνεύματος (τα παρέστη-
σε ολόσωμα και μετωπικά  στην ανώτερη 
ζώνη). Στην κατώτερη ζώνη, ζωγράφισε  μά-
χες και συνθέσεις από όλες τις περιόδους 
της ελληνικής ιστορίας. Οι μορφές προβάλ-
λονται σε ενιαίο μονοχρωματικό βάθος, με 
επίσημο και αυστηρό ύφος, στον τύπο και 
στη μορφολογία των αγίων της Εκκλησίας, 
αν και πρόκειται για κοσμικά πρόσωπα. Η 
τοιχογραφία αυτή, αποτελεί έργο-σταθμό 
στη διαδρομή του Kόντογλου.  

Ολυμπιάς
Αθηνάς 57 & Σοφοκλέους, 2ος & 6ος

7Το πενταώροφο ξενοδοχείο “Ολυ-
μπιάς” οικοδομήθηκε μεταξύ των 
ετών 1928-1931 από τον αρχιτέκτονα 
Φ. Οικονόμου, κι αποτελεί χαρακτηρι-

στικό δείγμα ενός μεταβατικού αφαιρετικού 
μοντερνισμού με νεοβυζαντινά στοιχεία, με 
χαρακτηριστικότερα τις καμάρες των όψε-
ων. Οικοδομήθηκε εξαρχής ως ξενοδοχείο 
60 δωματίων “μετά λουτήρων, εγκαταστά-
σεων θερμού και ψυχρού ύδατος, κεντρικής 
θερμάνσεως, ανελκυστήρος κ.τ.λ.”, και στο 
ισόγειο στέγαζε εμπορικά καταστήματα 
τροφίμων. Τη δεκαετία του ‘70, διέκοψε τη 
λειτουργία του και αργότερα νοικιάστηκε σε 
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εταιρεία εμπορίας υφασμάτων. 
Στον 2ο όροφο θα επισκεφθείτε και θα 
πάρετε μια γεύση εποχής από το εσωτερικό 
του ξενοδοχείου. Στη μεγάλη σάλα, το φως 
εισέρχεται απ’ τα τοξωτά παράθυρα. Δώστε 
προσοχή στα ιδιαίτερα παραθυρόφυλλα που 
ακολουθούν το σχήμα των ανοιγμάτων, με 
σπάνια, εξαιρετικής τεχνικής, κατασκευή.
Στον 6ο όροφο, από το εντυπωσιακά ευ-
ρύχωρο δώμα του κτιρίου, η πανοραμική 
θέα της πόλης, του Παρθενώνα και ιδίως 
της Βαρβακείου και της πολύβουης οδού 
Αθηνάς, είναι μοναδική. Στην ταράτσα 
αυτή, εδώ και έναν χρόνο, φιλοξενείται το 
ομώνυμο Olympias rooftop bar.

Στούντιο Κυανοτυπίας Αrt of the blue
Αρμοδίου 10, 3oς

8“Παραγωγοί λαχανικών, η ψαραγο-
ρά, οι μικροπωλητές με τα σκόρδα, 
μπλέκονται με τουρίστες, περαστι-
κούς και όλοι γίνονται ένα. Η έντονη 

μυρωδιά του καφέ από τη Μόκκα και των 
ψαριών, της ελιάς”.  Όλη η ιστορία της Αθή-
νας (και της Αθηνάς) συνοψίζεται στη θέα 
του παραθύρου ενος γραφειακού χώρου 
σε πολυώροφο κτίριο της οδού Αρμοδίου. 
Στον χώρο φιλοξενείται το Art of the blue 
Studio, που ξεκίνησε το 2018 στην Ολλανδία 
σαν ένας πειραματισμός με την τεχνική 
της κυανοτυπίας*, η οποία συνδυάζει την 
αγάπη για τη φωτογραφία, την αρχιτεκτο-
νική  και το μπλε χρώμα. Δημιουργός του 
χώρου και των έργων που παρουσιάζονται, 
η Μαρία Σέλκου που γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στο μπλε της Αθήνας, και σπούδασε αρ-
χιτεκτονική στην Ολλανδία. Οι δραματικοί 
ουρανοί και τα μπλε κεραμικά του Ντελφτ 
έκαναν τη σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο 
φαινομενικά διαφορετικών πολιτισμών 
μέσω αυτού του χρώματος: του κυανού. Τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα κτίρια και τη 
σχέση τους με το περιβάλλον και το παι-
χνίδι μεταξύ φωτός και σκιάς είναι πάντα 
συναρπαστικά θέματα που προσπαθεί να 
αποτυπώσει.

* Η κυανοτυπία εφευρέθηκε το 1842 απο 
τον John Herschel, και ήταν ένας τρόπος 
εκτύπωσης με το φως του ήλιου, όπου το 
αποτέλεσμα είναι μια εκτύπωση σε τόνους 
του κυανού. 

Καφεκοπτείο Ριζόπουλου
Στρέιτ 1

9Πρόκειται για το αρχαιότερο 
καφεκοπτείο της Αθήνας, με έτος 
ίδρυσης το 1901. Εκείνη τη χρονιά ο 
Ανδρέας Ριζόπουλος εγκαταλείπει 

την Αιγιάλεια και εγκαθίσταται στην Αθήνα, 
όπου και τριγυρνά στα στενά, τις πλατείες 
και τις αγορές της πόλης με το ποδήλατό 
του και αλέθει κόκκους καφέ με έναν μικρό 
χειροκίνητο μύλο για τους περαστικούς 
και τους θαμώνες των παραδοσιακών 
καφενείων της εποχής, οι οποίοι επέμεναν 
ιδιαίτερα στο ποιοτικό χαρμάνι και στον 
παραδοσιακό τρόπο παρασκευής του ελ-
ληνικού καφέ (στη χόβολη). Μερικά χρόνια 
αργότερα, η επιχείρηση περνά στα χέρια 
του αδερφού του, Χαράλαμπου. Η αρχική 
τοποθεσία του καφεκοπτείου ήταν ένα 
μικρό μαγαζάκι μετά βίας 25 τετραγωνικών 
στην οδό Ζεύξιδος (νυν Στεφάνου Στρέιτ), 
παραπλεύρως της πλατείας Κοτζιά και του 
δημαρχείου της Αθήνας. Έκτοτε, το καφε-
κοπτείο παραμένει στην ίδια τοποθεσία, με 
εξαίρεση το χρονικό διάστημα 1957-1959, 
όταν το μαγαζί μεταφέρθηκε σε παρακείμε-
νο δρόμο λόγω των εργασιών ανακαίνισης 
του οικοδομικού τετραγώνου. 
Χαρακτηριστική η ατμόσφαιρα καφεκο-
πτείου της παλιάς εποχής που διατηρεί 
ακόμα και σήμερα το κατάστημα: η νέον 
πινακίδα “ο καλύτερος  των Αθηνών”, οι πα-
λιές καφεκοπτικές μηχανές, τα παλιά ταψιά 
με τα λουκούμια στη βιτρίνα, η παλιά ξύλινη 
σκάλα για το πατάρι και πάνω απ’ όλα το 
άρωμα του καφέ που θα καβουρδίζεται 
κατά τη διάρκεια του OWA.

Υπόγεια στοά Σταδίου 60
Art Bunker, Trackside

10Ένας μικρός κόσμος στο υπό-
γειο μοντέρνου κτιρίου της 
χρυσής δεκαετίας της πλατεί-
ας. Μέγαρο γραφείων ακριβώς 

πάνω στην Ομόνοια, οκταώροφο, όπως 
ήταν το μέγιστο ορόφων που μπορούσε 
να ανεγερθεί στην περιοχή. Αριστερά της 
εισόδου, οι εκτός λειτουργίας κυλιόμενες 
σκάλες, υπόμνηση των κλασικών κυλιόμε-
νων της πλατείας, των πρώτων εν Ελλάδι, 
οδηγούν σ’ έναν υπόγειο χώρο καταστημά-
των. Περιπλανηθείτε στη στοά, απ’ άκρη σ’ 
άκρη, παρατηρήστε ότι έχει και δεύτερο 
υπόγειο (κι όμως ήταν γεμάτα ζωή και περι-
ζήτητα κι αυτά, εδώ το απόλυτο κέντρο της 
πόλης την εποχή εκείνη), ενώ η διαμπερής 
κίνηση εξασφαλίζεται με τη δεύτερη έξοδο 
στην οδό Αιόλου. Στον χώρο τον τελευταίο 
καιρό φιλοξενείται ο χώρος Art Bunker της 
Άννας Θεοδωράκη, και κατά τη διάρκεια του 
OWA θα παρουσιάζονται εικαστικά έργα, 
δίνοντας ζωή κι επιπλέον χρώμα στη στοά 
που ήδη έχει άπειρο με αμέτρητα ταγκς 
χάρη στο κατάστημα Trackside-graffiti 
supplies που στεγάζεται στην στοά.

Ελπίς Νικολαΐδη,
Υπόγεια Στοά Πανεπιστημίου 64

11Στη γωνία της πολύβουης με-
γάλης οδού της Πανεπιστημίου 
με τη Θεμιστοκλέους, βρίσκεται 
ένα πολυτελές κτίριο εποχής της 

αστικής έκρηξης των 60ς. Ένα μέγαρο που 
σκοπό είχε να φιλοξενήσει στο απόλυτο 
κέντρο της πόλης γραφεία δικηγόρων, πολι-
τευτών, μέχρι και βιομηχάνων. Η πολυτέλεια 
είναι διάχυτη απ’ το εσωτερικό του κτιρίου 
με τους πλατιούς διαδρόμους, τα μωσαϊκά 
και τα μάρμαρα, τα αρ νουβό κιγκλιδώματα 
στις σκάλες, τα ψηφιδωτά στους τοίχους, 
μέχρι και το υπόγειο που σας καλούμε 
να περπατήσετε με το ιδιαίτερο δάπεδο, 
σκούρο με λευκούς ποπ κύκλους. Τριγύ-
ρω μικρά άδεια μαγαζάκια εποχής, μικρά 

τόσο όσο για να χωρέσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα, χαρακτηριστικές οι βιτρίνες 
εποχής με καμπύλες γωνίες που δείχνουν 
και το μεράκι στην κατασκευή. Στο σήμερα, 
ο χώρος παραμένει κενός εκτός απ’ το θρυ-
λικότερο, ίσως, προποτζίδικο της Aθήνας, 
το “Ελπίς Νικολαΐδης”, παρόν στο σημείο 
απ’ το 1958, που διατηρεί κάτι απ’ το μύθο 
της περιοχής.  Η οικογένεια Νικολαΐδη 
ασχολείται τρεις γενιές με το πρακτορείο, 
όταν ο Κλεόβουλος εισάγει το 1937 περί-
που, την πώληση λαχείων στο κατάστημα 
τσιγάρων που έχει ανοίξει στον Πειραιά 
από το 1922.  Το χαρακτηριστικό μότο του 
παραμένει ακόμη: “Στο τυχερό πρακτορείο 
μας, η ΕΛΠΙΣ γίνεται πραγματικότης”. 

Bread and Roses   *ταρατσάκι
εντός στοάς Πανεπιστημίου 64

12Στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, 
στη γωνία της εσωτερικής σχή-
ματος “Γ” στοάς, βρίσκεται το 
εστιατόριο “Bread and Roses”, 

που σε μια δύσκολη εποχή της προηγούμε-
νης δεκαετίας πήρε το ρίσκο και άνοιξε ένα 
εναλλακτικό, προσαρμοσμένο στην εποχή 
εστιατόριο που αγαπήθηκε και αγαπιέται 
πολύ για την ποιότητα και τη ζεστασιά του. 
Ανεβαίνετε την ξύλινη σκάλα κι εκεί σας 
περιμένει μια έκπληξη: ένα αστικό μικρο-
τοπίο σε έναν μικρό ακάλυπτο ημιωρόφου, 
ανάμεσα στα ψηλά κτίρια της περιοχής, 
κάτι σαν ένα μικρό ησυχαστήριο που κανείς 
περαστικός της θορυβώδους Ομόνοιας 
δεν μπορεί να φανταστεί. Χαρακτηριστικά 
στους τοίχους τα ψηφιδωτά με ψάρια και 
άλλα θαλάσσια πλάσματα, που χρονολο-
γούνται από την εποχή κατασκευής του 
κτιρίου.

Lighthouse Athens Hotel 
Mαρ. Κοτοπούλη 3 – ταράτσα

13To Lighthouse Athens τιμά 
με τον καλύτερο τρόπο το 
καλλιτεχνικό, και δη θεατρι-
κό, παρελθόν της Ομόνοιας. 

Άλλωστε παλαιότερα εδώ στεγαζόταν το 
Θέατρο Ομόνοια, αργότερα Θέατρο Κοτο-
πούλη, που μετέπειτα έδωσε τη θέση του 
στον κινηματογράφο Κρόνο, για να γίνει το 
1985 το μοντέρνας αρχιτεκτονικής πολυώ-
ροφο ξενοδοχείο Mirage. Στην πρόσφατη 
ανακαίνιση διατηρήθηκαν, επισκευάστηκαν 
και αναδείχθηκαν τα αρχιτεκτονικά στοι-
χεία της πρόσοψης του κτιρίου. Ανεβείτε 
στον τελευταίο όροφο για να απολαύσετε 
την καλύτερη θέα στην αγαπημένη μας 
πλατεία, και να παρατηρήσετε τα αρχιτε-
κτονικά κύματα του χρόνου τριγύρω, απ’ τα 
μοντέρνα της γωνίας Πανεπιστημίου και 
της Σταδίου που ξεχύνεται στο Σύνταγμα, 
μέχρι τα νεοκλασικά μέγαρα εκατέρωθεν 
της οδού Αθηνάς, και φυσικά τον βράχο της 
Ακρόπολης.
Περάστε και από τον 1ο όροφο, στον χώρο 
φιλοξενούνται έργα τέχνης της φετινής Art 
Athina.

Dave Red Athens Hotel
Βερανζέρου 25 & Μ. Kοτοπούλη

14Δεν είναι τυχαίο το Red στον 
τίτλο, κόκκινο παρόν παντού 
μιας κι εδώ ακριβώς στεγάζο-
νταν γραφεία του ΚΚΕ. Αποτίο-

ντας φόρο τιμής στην ιστορία του κτιρίου, 
το νέο ξενοδοχείο διατήρησε τις αναφορές 
στην ιστορία του, συμπεριλαμβανομένων 
κάποιων τοιχογραφιών σε μερικά από τα 
δωμάτια. Αφεθείτε σε μια περιήγηση εντός, 
στη σύγχρονης αισθητικής με ρετρό διακό-
σμηση υποδοχή, ανεβείτε στον ημιώροφο 
στον ανοιχτό χώρο με το μπιλιάρδο και τις 
νέον επιγραφές, και βγείτε στο μπαλκόνι 
για να δείτε την κίνηση στον πεζόδρομο 
της Μ. Κοτοπούλη. Ακολουθήστε τις σκάλες 
-ορατό το γυμνό μπετόν και βιομηχανική 
αισθητική- και στον 10ο όροφο βγείτε στο 
αττικό φως, εκεί φιλοξενείται το ψηλότερο 
σημείο της περιοχής με μια εντυπωσιακή 
θέα 360ο σ’ όλη την πόλη.

Ι. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου 
Αγίου Κωνσταντίνου 16

15Ο ναός σχεδιάστηκε από τον 
Λύσανδρο Καυταντζόγλου 
το 1871. Την κατασκευή του, 
ανέθεσε ο δήμος Αθηναίων, 

προς τιμήν της γέννησης του διαδόχου 
Κωνσταντίνου και  ολοκληρώθηκε το 1905 
μετά από χορηγία της βασίλισσας Όλγας 
όπως αναφέρεται σε πλάκα στην είσοδο 
του ναού. Στην εκκλησιαστική αρχιτεκτο-
νική οι μεγάλοι ναοί που χτίστηκαν την 
εποχή εκείνη στη νεοσύστατη πρωτεύουσα 
εξέφρασαν μια στροφή, αφενός προς την 
τυπολογία της παλαιοχριστιανικής βασι-
λικής, αφετέρου σε ευρωπαϊκά νεοκλασικά 
και αναγεννησιακά πρότυπα, διαμορφώ-
νοντας ένα νέο ιδίωμα με στοιχεία από 
τον εκλεκτικισμό, που αντλεί στοιχεία από 
διαφορετικές περιόδους και αρχιτεκτο-
νικούς ρυθμούς και δηλώνει ρήξη με το 
μεσαιωνικό παρελθόν. Ο ιδιαίτερος λοιπόν 
χαρακτήρας του τονίζεται  από το πρόπυλο 
στην πρόσοψη, τους ημικίονες κορινθιακού 
ρυθμού, πεσσούς και αέτωμα, τα δύο οκτά-
γωνα κωδωνοστάσια ενώ ο τρούλος του  
καλυμμένος με φύλλα χαλκού . Το ιερό και 
ο τρούλος του ναού είναι αγιογραφημένα 
από τον Αναστάσιο Λουκίδη και το παρεκ-
κλήσι του Αγίου Γεωργίου από τον Φώτη 
Κόντογλου (το παρεκκλήσι είναι κλειστό 
λόγω συντήρησης). Υπέστη καταστροφές 
από τους σεισμούς το 1981 και το 1999, που 
οδήγησαν σε αρχιτεκτονική/στατική μελέτη 
και πλήρη επισκευή του.

Εθνικό Ωδείο
Μαιζώνος 8, Πλ. Βάθης, 1ος/ισόγειο

16Ιδρύθηκε το 1926 από τον μου-
σουργό Μανώλη Καλομοίρη και 
μια ομάδα προσωπικοτήτων 
από τον ευρύτερο μουσικό και 

καλλιτεχνικό χώρο με σκοπό την κατάρ-
τιση μουσικών αλλά και η προσέλκυση 
και καλλιέργεια νέου και ενημερωμένου 
ακροατηρίου. Υπήρξε ο πρώτος ελληνικός 

εκπαιδευτικός και πολιτιστικός φορέας 
που ίδρυσε παραρτήματα στην ελληνική 
επαρχία και στην Αίγυπτο, την Κύπρο και 
τον Καναδά. Μεγάλες προσωπικότητες 
δίδαξαν ή συνεργάστηκαν κατά καιρούς με 
το Εθνικό Ωδείο, όπως ο Δημήτρης Μητρό-
πουλος ενώ η Μαρία Κάλλας, όντας μαθή-
τρια του Εθνικού Ωδείου, έκανε την πρώτη 
της εμφάνιση στη σκηνή στην παράσταση 
“Καβαλερία Ρουστικάνα” που ανέβασε το 
Εθνικό Ωδείο στις 2 Απριλίου 1939. Από 
τη χρονιά της ιδρύσεως του το 1926 μέχρι 
το 1935 στεγάστηκε στην οδό Δώρου 3, 
στην συνέχεια στη γωνία Γ’ Σεπτεμβρίου 
και Σολωμού μέχρι το 1936, μετά στην οδό 
Αριστοτέλους και Σολωμού, ενώ μεταφέρ-
θηκε το 1969 στην σημερινή τοποθεσία. 
Το εκλεκτικιστικό τετραώροφο κτίριο των 
αρχών του 20ου αιώνα διαθέτει αίθουσες 
συναυλιών, μελοδραματικής, χορωδίας και 
βιβλιοθήκη. Οι περιπατητές μπορούν να 
πάρουν την περίτεχνη σκάλα εποχής και να 
κατευθυνθούν στις αίθουσες πιάνου 11 και 
13 στον 1ο όροφο χαζεύοντας την κίνηση 
του δρόμου απ’ τα παράθυρα των εξωστών, 
είτε στην αίθουσα συναυλιών στο ισόγειο.

Δημαρχείο - Λιοσίων 22
Επιτοίχια σύνθεση Γ. Μόραλη

17Ο ζωγράφος Γιάννης Μόραλης  
(1916 –2009) υπήρξε ένας από 
τους επιφανέστερους Έλληνες 
καλλιτέχνες του 20ού αιώνα και 

καθηγητής της ΑΣΚΤ επί 35 χρόνια. Εκτός 
από τα πολλά ζωγραφικά του έργα, την 
χαρακτική, την σκηνογραφία και την μικρο-
γλυπτική, ο Γ. Μόραλης ασχολήθηκε και με 
συνθέσεις με στόχο την αρχιτεκτονική τους 
εφαρμογή σε ξενοδοχεία (Χίλτον, Mont 
Parnes, Αμαλία Δελφών κ.α.), καταστήματα 
τραπεζών, υπόστεγα του Ο.Λ.Π. εστιατόριο 
Διόνυσος Φιλοπάππου, σχολή Μωραΐτη, 
σταθμός Μετρό Πανεπιστήμιο. 
Η  εντυπωσιακή μεγάλη σύνθεση σε κε-
ραμικές πλάκες για το ισόγειο του Νέου 
Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνών επί της 

οδού Λιοσίων, φιλοτεχνήθηκε το 1985, με 
συνεργάτη την κεραμίστρια Ελένη Βερναρ-
δάκη και φέρει καθαρά αθηναϊκή θεματική, 
εμπνευσμένη από τον αθηναϊκό νεοκλασι-
κισμό και τον χαρακτηριστικό διάκοσμό του 
με ακροκέραμα και σφίγγες. Ιδιαίτερη μνεία 
και στο ίδιο το κτίριο, γέννημα της αρχιτε-
κτονικής της δεκαετίας του ‘80, εντυπωσια-
κό στοιχείο η φωτιστική σύνθεση μεταλλι-
κών σωληνώσεων στην οροφή.

Πηγές σημείων 1, 2, 6, 7, 15, 17: Αρχείο Νεωτέρων 
Μνημείων Αθηνών (αναβαθμισμένο), Το Δημαρχείο 
της Αθήνας (έκδοση Δ.Αθηναίων, επιμέλεια  
Χρ. Ζεϊμπέκη), Κ. Χατζιώτη ”Πλατεία Ομονοίας”, 
wikipedia.
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