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ΟΜΟΝΟΙΑ

ΤΟΤΕ ΤΩΡΑ
• Η πλατεία προβλεπόταν στο πρώτο πολεοδομικό

σχέδιο της Αθήνας που έγινε κατόπιν παραγγελίας

του Όθωνα το 1834.

• Αρχικά ονομάστηκε πλατεία Ανακτόρων, καθώς

εκεί επρόκειτο να κτιστούν τα βασιλικά ανάκτορα,

όταν όμως τα σχέδια άλλαξαν, η περιοχή

καθιερώθηκε ως το τέρμα του εξοχικού περιπάτου

των Αθηναίων.

• Στη συνέχεια, μετονομάστηκε σε πλατεία Όθωνα

προς τιμήν του βασιλιά και τελικά, το 1862, σε

πλατεία Ομονοίας, λόγω των Πεδινών και των

Ορεινών, των δύο αντιμαχόμενων πολιτικών

παρατάξεων, η συμφιλίωση των οποίων εορτάστηκε

εκεί.

• Είναι πλατεία της Αθήνας και σύγχρονο πολεοδομικό 

κέντρο της Πόλης των Αθηνών. Είναι σημείο συνάντησης 

κατοίκων και επισκεπτών, αποτελώντας σημείο αναφοράς 

της πόλης.

• Από την πλατεία ξεκινούν σημαντικές οδοί του κέντρου της 

πόλης: οι οδοί και λεωφόροι Σταδίου, Αθηνάς, Παναγή 

Τσαλδάρη (Πειραιώς), Πανεπιστημίου, Αγίου 

Κωνσταντίνου και 3ης Σεπτεμβρίου

• Η συνοικία αυτή αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα στις 

αρχές του 19ου που μετατράπηκε κέντρο κοσμικής κίνησης. 

Ωστόσο, το 1960 και 1961 χτίστηκαν πολυώροφα κτήρια 

στην θέση των περισσότερων χαμηλότερων νεοκλασικών και 

σταδιακά η Ομόνοια μετατράπηκε σε εμπορική περιοχή.



ΟΙ 4 ΕΠΟΧΕΣ

«Η ΚΟΚΕΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ»



• Η ιστορία της Ομόνοιας ξεκίνησε ένδοξα κι επαναστατικά, με οράματα και υποσχέσεις,
όταν πλήθος Αθηναίων έτρεξαν στη μέχρι τότε αποκαλούμενη πλατεία Όθωνος για να
πανηγυρίσουν την έξωση του βασιλιά. Τότε ο Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται στον λαό
και δίνουν όρκο ομονοίας επί της πλατείας, που σύμφωνα με τα λόγια του “...λαμβάνει το
ωραίον της Ομονοίας όνομα...”.

• Ο χώρος τότε είχε μόλις μεταμορφωθεί σε πλατεία σύμφωνα με το πρώτο πολεοδομικό
σχέδιο της Αθήνας, που έγινε από τους πολεοδόμους Κλεάνθη και Εντουαρντ Σάουμπερτ
το 1846, με στόχο να φιλοξενήσει τα Ανάκτορα -γι' αυτό και αρχικά βαφτίστηκε πλατεία
Ανακτόρων. Η θέση όμως απορρίφθηκε από τον πατέρα του Οθωνα.

• Η πλατεία απορρίφθηκε από τα βασιλικά γούστα, οπότε τέθηκε πλέον στη διάθεση της
Εκκλησίας, και αρχική απόφαση ήταν να χτιστεί σε αυτή Ναός του Σωτήρος. Το σχέδιο
εγκαταλείφθηκε επίσης για λόγους οικονομικούς.



Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΦΟΙΚΙΝΕΣ, 

ΜΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ

Στα πρώτα χρόνια της ως πλατεία Ομονοίας ομορφαίνει και δενδροφυτεύεται σε βαθμό που γίνεται

καταπράσινη.

Το 1889, στο τέλος της Αθηνάς, οικοδομείται σε σχέδια του Ερνεστ Τσίλερ το ξενοδοχείο Μέγας

Αλέξανδρος, σήμα κατατεθέν της περιοχής, η οποία σταδιακά μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς της

κοσμικής κίνησης της πόλης.

Η παράλληλη άφιξη των καφέ σαντάν στην περιοχή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των

“αμανετζίδικων” από την περιοχή του Ψυρρή βγάζουν την Ομόνοια ηττημένη στη μονομαχία με το

Σύνταγμα ως προς την πιο αριστοκρατική περιοχή, όμως τη μετατρέπουν παράλληλα σε κέντρο κεφιού

και διασκέδασης για Αθηναίους και επαρχιώτες -που τη χρησιμοποιούν ως σταθερό σημείο συνάντησης

στις επισκέψεις τους στην πρωτεύουσα.





Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ, ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Η πλατεία αλλάζει μορφή όταν ολοκληρώνονται τα έργα για τον σταθμό του Ηλεκτρικού το 1930.

Η νέα εικόνα της είναι λιγότερο πράσινη και περισσότερο αστική. Το σχήμα της γίνεται κυκλικό. Στο κέντρο της,

κατασκευάζονται περίπτερα για τους ανθοπώλες και η είσοδος του ηλεκτρικού, ενώ περιμετρικά τοποθετούνται οκτώ

τσιμεντένιες Μούσες κάτω από κίονες, οι οποίοι λειτουργούν ως αεραγωγοί.

Οι Μούσες βεβαίως ήταν εννέα, αλλά για λόγους συμμετρίας και αισθητικής η ένατη που περίσσεψε τοποθετήθηκε

πάνω από τα δημόσια ουρητήρια, συνδέοντας μαζί τους το όνομά της -φτωχή Καλλιόπη...

Οι Μούσες δεν ενθουσίασαν κανέναν, αντιθέτως χαρακτηρίστηκαν κακόγουστες και έξι χρόνια μετά,

απομακρύνθηκαν από την πλατεία, όταν μία από αυτές έπεσε κατά την διάρκεια διαδηλώσεων, με κίνδυνο να

τραυματίσει περαστικούς.

Η πλατεία όμως παρέμεινε γεμάτη ζωή και εκτυφλωτικά χρώματα από τα λουλούδια των ανθοπωλών.

Χαρακτηριστικές εικόνες της Ομόνοιας του '50 δίνει το τραγούδι “Ομόνοια Πλας” που πρώτη η Ρένα

Βλαχοπούλου -ακολούθησε η Σοφία Βέμπο- τραγουδά σε επιθεώρηση στο θέατρο Κυβέλη το 1954



MΑΡΙΝΕΛΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ PLACE





Η ΥΓΡΗ ΕΠΟΧΗ

• Η μεγάλη αναδιάταξη της πλατείας πραγματοποιείται το 1960, όπου η φυσιογνωμία της αλλάζει κατά 

πολύ. Τα λουλούδια, τα περίπτερα, τα κιγκλιδώματα και οι πάγκοι των ανθοπωλών ξηλώνονται και οι 

πεζοί αποκλείονται εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή.

• Η επιφάνεια της πλατείας μετατρέπεται σε τεχνητή λίμνη με συντριβάνια, ενώ υπογείως 

διαμορφώνεται μια δεύτερη, πολύ πιο αποπνικτική. Το κοσμικό παρελθόν της Ομόνοιας έχει ήδη 

αρχίσει να ξεθωριάζει στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του κέντρου που δίνει προτεραιότητα στο 

αυτοκίνητο, μετατρέποντας την περιοχή σε κυκλοφοριακό κόμβο αποκλείοντας την πρόσβαση στους 

πεζούς.





Η ΓΚΡΙ ΕΠΟΧΗ

• Η τελευταία αλλαγή που σηματοδοτεί την απαρχή της Γκρι πλέον εποχής, γίνεται τη δεκαετία του '90. Η

Ομόνοια σκάβεται ξανά! Αυτή τη φορά για τις ανάγκες του μετρό, ενώ αλλάζει και πάλι μορφή. Το υγρό

στοιχείο δίνει τη θέση του στο στερεό, καθώς αντικαθίσταται το σιντριβάνι από το έργο « Δρομέας» του Κώστα

Βαρώτσου. Το άγαλμα αρχικά εντυπωσιάζει όμως λόγω των εργασιών του μετρό μεταφέρεται για λόγους

ασφαλείας απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον και την Εθνική Πινακοθήκη, πάνω στην Βασιλίσσης Σοφίας.

• Τελευταία προσπάθεια ανάπλασής είναι εκείνη που γίνεται το 2001, πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες, η οποία

αφήνει πίσω της έναν οδικό τσιμεντένιο κόμβο. Τότε, τοποθετείται στο κέντρο της ένα γλυπτό ύψους 15 μ., το

Πεντάκυκλο, του Γιώργου Ζογγολόπουλου το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα μεταξύ της Σταδίου και της

Πανεπιστημίου και το πράσινο αντικαθίσταται από πλάκες οι οποίες σήμερα είναι σκούρες από την βρωμιά και

το καυσαέριο.

• Η πλατεία που κάποτε ήταν συνώνυμη με την ζωντάνια σήμερα μαραζώνει χωρίς νερό και χωρίς κίνηση κι

επιλέγεται πια ως τόπος απόγνωσης υποψήφιων αυτόχειρων, όπως ναρκομανών, παράνομων μεταναστών και

άστεγων. Τα ίχνη του ένδοξου παρελθόντος απουσιάζουν ενώ σχεδόν όλα τα ιστορικά καταστήματα της

περιόδου ακμής της έχουν κλείσει...









ΠΗΓΕΣ:

▪ https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/568658/plateia-omonoias-i-pio-palia-tis-athinas

▪ https://www.sansimera.gr/articles/324

▪ http://www.thetoc.gr/magazine/plateia-omonoias-i-koketa-pou-xathike-sti-skoni

▪ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%
B9%CE%B1_(%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1)

▪ https://www.protothema.gr/city-stories/article/621582/i-istoria-tou-dromea/

▪ https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/758839/oi-4-epohes-tis-omonoias

▪ http://mad.tv/platia-omonias-allaxe-prosopo-dite-pos-egine/

▪ https://www.google.com/maps
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