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ΤΖΑΜΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
➢ Δεξιά από τον σταθμό του μετρό, στον πεζόδρομο του Μοναστηρακίου,

δεσπόζει το μουσουλμανικό τζαμί. Χτίστηκε το 1759. Ο Τζισταράκης, για
να εξασφαλίσει τον απαραίτητο ασβέστη για την ανέγερση του τζαμιού,
γκρέμισε έναν κίονα από τον διπλανό ναό του Ολυμπίου Διός. Τότε,
σύμφωνα με τον θρύλο, ξεκίνησε η κατάρα. Οι Τούρκοι δε
συμφωνούσαν με οποιαδήποτε μετακίνηση ή καταστροφή αρχαίων
μνημείων. Θεωρούσαν κάθε τέτοια πράξη ιερόσυλη. Οι βέβηλοι
τιμωρούνταν αυστηρά. Ο Τζισταράκης προσπάθησε να αποφύγει τις
συνέπειες της πράξης του. Για να δωροδοκήσει τον πασά του Ευρίπου,
που ήταν ανώτερός του και υπεύθυνος για την Αθήνα, του έστειλε
δεκάδες πουγκιά, γεμάτα με γρόσια. Η πράξη του όμως, ήταν
ασυγχώρητη και ο Τζισταράκης καθαιρέθηκε. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν
να εμποδίσουν την κατάρα, που πίστευαν ότι απελευθερώθηκε από τη
γη, με το γκρέμισμα της κολόνας. Έτσι, όταν την ίδια χρονιά εμφανίστηκε
πανώλη, θεωρήθηκε πως ήταν η κατάρα της βεβήλωσης του αρχαίου
ναού. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης, το τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως
χώρος συνελεύσεων της Κοινότητας. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν
αποθήκη, στρατώνας, ακόμα και σαν φυλακή. Σήμερα ανήκει στο
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, με εντυπωσιακή συλλογή κεραμικών
και είναι το μόνο επισκέψιμο τζαμί της Αθήνας.



ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
➢ Τα έργα για το νέο σταθμό του Μετρό

(άνοιξε με καθυστέρηση στο

Μοναστηράκι το 2004) συνάντησαν

εξαιρετικές δυσκολίες λόγω της

συνάντησής τους με την κοίτη του

ποταμού Ηριδανού, του ιερού ποταμού

των αρχαίων Αθηναίων. Στη σύγχρονη

πόλη, το μοναδικό ακάλυπτο τμήμα του

ποταμού βρισκόταν στον γειτονικό

αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού. Τα

ίχνη της χαμένης κοίτης που

ανακαλύφθηκαν εκ νέου είναι εν μέρει

ορατά σε ειδικό εκθεσιακό χώρο με

αρχαιολογικά ευρήματα εντός του

σταθμού και μέσω ανοιχτής έκθεσης

πάνω στην ίδια την πλατεία.



ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

➢ Η ονομασία Μοναστηράκι, δηλαδή “το μικρό

μοναστήρι”, προέρχεται από το παλιό γυναικείο
μοναστήρι της Παναγίας Παντάνασσας, που

φέρει επίσης τις ονομασίες “Μέγα μοναστήρι” ή

“Μοναστηράκι”. Βρίσκεται επί της πλατείας,

συγκεκριμένα απέναντι από το σταθμό, και

ιδρύθηκε τον 10ο Αιώνα. Σήμερα, θα το βρει κανείς

περικυκλωμένο από επισκέπτες, ντόπιους και

ξένους, μιας και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα

της πλατείας του Μοναστηρακίου. Το μοναστήρι
αυτό εορτάζεται την ημέρα της Κοίμησης της

Θεοτόκου και στο πέρασμα του χρόνου έχει

υποστεί 3 ανακαινίσεις μέχρι και τα τέλη του 20ου

αιώνα.



ΨΥΡΡΗ
➢ Η μικρή συνοικία του Ψυρρή βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και είναι μια από τις παλαιότερες

συνοικίες της πόλης. Απλώνεται γύρω από την Πλατεία Ψυρρή.

➢ Η περιοχή του Ψυρρή, είναι μια από τις πιο ιστορικές και γραφικές συνοικίες της Αθήνας, καθώς και αγαπημένη
στάση των τουριστών.

➢ Αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές είναι τα στενά δρομάκια, που τα τελευταία χρόνια στρώθηκαν με πέτρα και τα
όχι πολύ ψηλά κτήρια.

➢ Πριν από περίπου μια δεκαετία η συνοικία του Ψυρρή έγινε το επίκεντρο και συνάμα αγαπημένη περιοχή κάθε
τουρίστα ή ντόπιου, με την έντονη νυχτερινή ζωή και την ακατάπαυστη κινητικότητα στα σοκάκια του.

➢ Πρώτη φορά το Ψυρρή αναφέρεται στο βιβλίο του Γάλλου ιατρού Σπον με τίτλο «Ταξίδι σε Ιταλία, Δαλματία,
Ελλάδα και Ανατολή» το 1678, στο οποίο παρουσιάζεται ως ένα από τα οκτώ πλατώματα της Αθήνας.

➢ Η ετυμολογία της ονομασίας της συνοικίας δεν έχει απόλυτα εξακριβωθεί. Πιθανότατα η λέξη Ψυρρή σημαίνει
Ψαριανός και προέρχεται από τις παλαιότερες ονομασίες της νήσου των Ψαρών.



ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΨΥΡΡΗ

➢ Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ο λόρδος

Βύρων διέμεινε στην οικία του υποπροξένου

της Αγγλίας Θεόδωρου Μακρή, όπου και

γνώρισε την Θηρεσία Μακρή, την οποία και

ερωτεύτηκε. Εκείνη την εποχή υπήρχε και το

αρχοντικό του Κυριάκου Πιττάκη, του μετέπειτα

διάσημου για τις ανασκαφές στην Ακρόπολη

αρχαιολόγου. Μετά την απελευθέρωση, στην

περιοχή εγκαταστάθηκαν διάφορες

αρχοντικές οικογένειες όπως αυτή του

ηγεμόνα της Ουγγροβλαχίας Ιωάννη

Καρατζά. Ένας από τους διασημότερους

κατοίκους του Ψυρρή ήταν και ο Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης. Στην συνοικία κατοίκησε για

πάνω απο 20 χρόνια και γι 'αυτο του δόθηκε

το προσωνύμιο ο «Ερημίτης του Ψυρρή».



ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

➢ Στην εποχή μας, η συνοικία του Ψυρρή είναι μία

γραφική και ιστορική γειτονιά γεμάτη μαγαζιά,

εστατόρια/μεζεδοπωλεία και μπαρ. Παρόλα αυτά

γενικά θεωρείται υποβαθμισμένη και αντιμετωπίζει

ακόμη προβλήματα εγκληματικότητας, ιδιαίτερα στο

βόρειο τμήμα της, αποτελώντας μια θλιβερή

εξαίρεση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας Η

πλατεία του Ψυρρή λέγεται πλατεία Ηρώων από τα

ονόματα των οδών που καταλήγουν σ΄ αυτή. Στη

παλιά Αθήνα, προπολεμικά, η ονομασία αυτή

αποδίδονταν ιδιαίτερα σκωπτικά για τους "ήρωες",

τους κουτσαβάκηδες, της εποχής, που

συγκεντρώνονταν σ΄ αυτή. Επί της βορειοδυτικής

πλευράς της πλατείας Ηρώων αναγέρθηκε το 1912

επί δημάρχου Μερκούρη το Α' Υγειονομικό Κέντρο,

στο οποίο σήμερα στεγάζονται δημοτικές

υπηρεσίες του 3ου διαμερίσματος της Αθήνας.



ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ

➢ Η Βαρβάκειος Αγορά που στεγάζει την κεντρική αγορά κρεάτων, ψαριών και
λαχανικών της Αθήνας, βρίσκεται στην οδό Αθηνάς και λειτουργεί αδιάκοπα
από το 1886 όταν οι εργασίες οικοδόμησης αποπερατώθηκαν έπειτα από
περίπου 8 χρόνια. Η κλειστή δημοτική αγορά αντικατέστησε την παλαιότερη
αγορά που λειτουργούσε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η οποία
καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1884. Η νέα αγορά οφείλει το όνομά της στον
εθνικό ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη ο οποίος χρηματοδότησε την κατασκευή της.
Ηταν από τα Ψαρά, από νωρίς έδρασε στο εμπόριο και τη ναυτιλία με μεγάλη
επιτυχία αλλά και συνέδραμε τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία το 1821.



Η εμπορική του δράση στην Τσαρική Ρωσία συνδέθηκε με την αλιεία και ιδιαίτερα με το

χαβιάρι. Με τη μεγάλη περιουσία που απέκτησε βοήθησε ενεργά στην Επανάσταση του 1821.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και χρηματοδότης της Φιλικής Εταιρείας προσφέροντας πολεμοφόδια

και τρόφιμα πολλές φορές πριν και κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Παρά το θάνατό του το

1825, το έργο του συνεχίστηκε. Με το κληροδότημά του κατασκευάστηκε η Βαρβάκειος Αγορά

αλλά και το Βαρβάκειο Λύκειο. Η Βαρβάκειος Αγορά σήμερα αποτελεί την καρδιά των

γευστικών εξελίξεων συνδυάζοντας τη σύγχρονη διατροφική κουλτούρα με την παράδοση. Τα

προϊόντα που πωλούνται εδώ είναι γνωστά για την ποιότητά τους αλλά και για τις

ανταγωνιστικές τιμές τους. Ένα πλήθος από ανθρώπους που πουλούν και αγοράζουν με ένα

σχεδόν καταιγιστικό κέφι είναι η ιδανική βόλτα για να βρει κανείς τα κατάλληλα υλικά για την

κατσαρόλα ή απλά για να πάρει μια «γεύση» από την πραγματική όψη της ζωής στην πόλη.





ΠΗΓΕΣ
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%

CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9_(%CE%

91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1)

 http://balkon3.com/gr/monastiraki-i-istoria-tis-athinas-se-mia-

matia/

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%81%CF%81%C

E%AE

 https://www.athinorama.gr/cityvibe/article/i_geitonia_tou_psurri_

einai_oti_pio_urban_paizei_autin_ti_stigmi_stin_athina-

2529372.html

 https://www.touristorama.com/%CF%88%CF%85%CF%81%CF%81

%CE%B7

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9_(%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1)
http://balkon3.com/gr/monastiraki-i-istoria-tis-athinas-se-mia-matia/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%81%CF%81%CE%AE
https://www.athinorama.gr/cityvibe/article/i_geitonia_tou_psurri_einai_oti_pio_urban_paizei_autin_ti_stigmi_stin_athina-2529372.html
https://www.touristorama.com/%CF%88%CF%85%CF%81%CF%81%CE%B7

