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Α.ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία αφορά ςτθν αποτφπωςθ και ανάλυςθ των όψεων του 

διατθρθτζου κτιρίου που βρίςκεται επί των οδϊν Κοδριγκτϊνοσ 40 και Αριςτοτζλουσ 127. 

Το κτίριο ζχει χαρακτθριςκεί διατθρθτζο ωσ νεότερο μνθμείο με απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

και δθμοςιοποιικθκε ςτθν εφθμερίδα τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ Δ1168α/02.12.1987) μαηί με 

άλλα είκοςι τρία κτίρια εντόσ τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ. Το εν λόγω κτίριο, φερόμενο ωσ 

ιδιοκτθςία Ευςτακίασ Κίτικα, λαμβάνει τον αρικμό 19 όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω 

απόςπαςμα. 

 

Απόσπασμα ΦΕΚ Δ1168α/02.12.1987 (το κτίριο επισημαίνεται με κόκκινο περίγραμμα) 

Για τθν αρτιότερθ τεκμθρίωςθ παρατίκεται θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου 
«νεότερο μνθμείο» ςφμφωνα με τον Ν. 3028/2002 του ΥΡ.ΡΟ.:   

Άρκρο 2  
«Ωσ νεότερα μνθμεία νοοφνται τα πολιτιςτικά αγακά που είναι μεταγενζςτερα του 1830 και 
των οποίων θ προςταςία επιβάλλεται λόγω τθσ ιςτορικισ, καλλιτεχνικισ ι επιςτθμονικισ 
ςθμαςίασ τουσ.»  
Άρκρο 6 – Διακρίςεισ ακίνθτων μνθμείων – Χαρακτθριςμόσ  
«1. Στα ακίνθτα μνθμεία περιλαμβάνονται:  
β) τα νεότερα πολιτιςτικά αγακά που είναι ι ανάγονται ςε περίοδο προγενζςτερθ των 
εκάςτοτε τελευταίων εκατό ετϊν και χαρακτθρίηονται μνθμεία λόγω τθσ αρχιτεκτονικισ, 
πολεοδομικισ, κοινωνικισ, εκνολογικισ, λαογραφικισ, τεχνικισ, βιομθχανικισ ι εν γζνει 
ιςτορικισ, καλλιτεχνικισ ι επιςτθμονικισ ςθμαςίασ τουσ.   
γ) τα νεότερα πολιτιςτικά αγακά που ανάγονται ςτθν περίοδο των εκάςτοτε τελευταίων 
εκατό ετϊν και χαρακτθρίηονται μνθμεία λόγω τθσ ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ, πολεοδομικισ, 
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κοινωνικισ, εκνολογικισ,  λαογραφικισ, τεχνικισ, βιομθχανικισ ι εν γζνει ιςτορικισ, 
καλλιτεχνικισ ι επιςτθμονικισ ςθμαςίασ τουσ.» 
 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το ότι θ Αρχιτεκτονικι (και κατ’ επζκταςθ κάκε μορφι 

ζκφραςθσ τθσ) επθρεάηεται από τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα τθσ κάκε περιόδου, 

αντανακλά τισ ςκζψεισ και τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε κοινωνίασ και εξαρτάται ςε μεγάλο 

βακμό από τθν τεχνολογία τθσ κάκε εποχισ (νζα υλικά, τεχνικζσ καταςκευισ και δόμθςθσ 

κλπ), για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και ανάλυςθ τθσ μορφολογίασ των όψεων του εν λόγω 

κτιρίου, ςτθν παροφςα εργαςία κα επιχειρθκεί μία ςφντομθ ανάλυςθ του ιςτορικοφ 

πλαιςίου μζςα ςτο οποίο πραγματοποιικθκε θ οικοδόμθςθ του κτιρίου κακϊσ και τα 

αρχιτεκτονικά ρεφματα και τάςεισ που κυριαρχοφςαν. Στο πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ 

περιγράφονται ςυνοπτικά οι ςυνκικεσ που επικρατοφςαν τθν περίοδο του Μεςοπολζμου 

και τα χαρακτθριςτικά των κυρίαρχων τάςεων ςε επίπεδο αςτικισ δόμθςθσ. Στο δεφτερο 

μζροσ αναλφεται το κτίριο τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ ςε ςχζςθ με τον περιβάλλοντα χϊρο, τθ 

δομι, τισ χριςεισ και τθν λειτουργία του. Θ τελευταία ενότθτα του δεφτερου μζρουσ 

αφορά ςτθν ανάλυςθ των όψεων όπωσ προκφπτει βάςει των ςτοιχείων που ζχουν 

επιςθμανκεί ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ. 

Θ ςχεδιαςτικι και αναλυτικι αποτφπωςθ του εν λόγω κτιρίου πραγματοποιικθκε 

τθν περίοδο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2012-2013. Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε 

περιλαμβάνει φωτογραφικι τεκμθρίωςθ, επιτόπια ςχεδίαςθ, λεπτομερείσ μετριςεισ με 

αποςταςιόμετρο και μετροταινία. Τα υψόμετρα ςε ςχζςθ με το οδόςτρωμα υπολογίςτθκαν 

ςε ςχζςθ με το οριηόντιο γείςο του ιςογείου λαμβάνοντασ μετριςεισ ςε δζκα ςθμεία κάκε 

πλευράσ του κτιρίου. Μετά το πζρασ τθσ αποτφπωςθσ ξεκίνθςαν διαδικαςίεσ ανακαίνιςθσ 

του δυτικοφ διαμερίςματοσ του Α’ ορόφου, όπωσ φαίνεται ςτθν φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. 

Οι αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται επιςθμαίνονται με διακεκομμζνθ γραμμι ςτα ςχζδια 

τθσ αποτφπωςθσ. Με τον ίδιο ςυμβολιςμό επιςθμαίνονται και οι κζςεισ που προχπιρχαν 

τηάκια ι ςκάλεσ που οδθγοφςαν ςε χϊρουσ παταριοφ. Τζλοσ λόγω του γεγονότοσ ότι το 

κτίριο κατοικείται δεν ιταν εφικτι θ φωτογραφικι αποτφπωςθ όλων των ορόφων ι όλων 

των χϊρων.   

Στθν εργαςία επιςυνάπτονται ςχζδια κατόψεων και όψεων ςε κλίμακα 1:50. 
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Β.ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΟΠΟΛΕΜΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1923-1940) 

 Στα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ των μορφϊν και τθσ τυπολογίασ των αρχιτεκτονικϊν 

ςτοιχείων όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτισ όψεισ του κτιρίου επί τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ, 

κρίνεται απαραίτθτθ θ ςφντομθ αναφορά τόςο ςτα ιςτορικά και κοινωνικά ςτοιχεία τθσ 

περιόδου του Μεςοπολζμου, κατά τθ διάρκεια του οποίου οικοδομικθκε το εν λόγω 

κτίριο, όςο και ςτισ αρχιτεκτονικζσ τάςεισ και ρεφματα που κυριαρχοφςαν ςτον Ελλαδικό 

χϊρο. Λόγω του γεγονότοσ ότι το υπό μελζτθ κτίριο διαρκρϊνεται ςε εφτά κατοικίεσ, 

πραγματοποιείται ςχετικι αναφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ αςτικισ πολυκατοικίασ και κυρίωσ 

δίνεται ζμφαςθ ςτα ςτοιχεία εκείνα που εμφανίηονται ςτθν διάταξθ και το ςχεδιαςμό των 

κατόψεων τθσ περιόδου.    

Ιςτορικό πλαίςιο1 

Αν και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ θ περίοδοσ του μεςοπολζμου ορίηεται χρονικά από 

το 1918 ζωσ το 1940, ο «Ελλθνικόσ μεςοπόλεμοσ» χρονολογείται μεταξφ του 1923 και του 

1940, μεταξφ δθλαδι τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροφισ και τθσ ειςόδου τθσ χϊρασ ςτο B' 

Ραγκόςμιο Ρόλεμο. H ιττα των ελλθνικϊν δυνάμεων ςτθ Mικρά Αςία ςθματοδοτεί τθ λιξθ 

μίασ δεκαετίασ ςυνεχϊν πολζμων (Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913), μικραςιατικι 

εκςτρατεία (1919-1922)), αλλά και τθ ςυρρίκνωςθ τθσ "Μεγάλθσ Λδζασ" μετά από μια 

εκατονταετία εδαφικϊν επεκτάςεων και πλθκυςμιακϊν ενςωματϊςεων. Βαςικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιόδου αποτελοφν θ εςωςτρζφεια και τα αιτιματα εςωτερικισ 

αναςυγκρότθςθσ, ςτθ βάςθ των νζων πολιτικοκοινωνικϊν δεδομζνων. Ρρόκειται για μία 

περίοδο μεταβατικοφ χαρακτιρα με εναλλαγζσ κυβερνιςεων, πολιτικϊν κακεςτϊτων και 

πολιτευμάτων που φτάνει ζωσ τθν δικτατορία του Μεταξά, θ οποία διακόπτεται από τθν 

ζναρξθ του Β’ Ραγκοςμίου πολζμου το 1940. Τα αποτελζςματα του τζλουσ του Α’ 

Ραγκοςμίου πολζμου το 1918 διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτισ αρχζσ τθσ 

μεςοπολεμικισ περιόδου όπωσ και θ ειςροι 1.100.000 προςφφγων ςτθν Ελλάδα, από τουσ 

οποίουσ οι 220.000 περίπου εγκαταςτάκθκαν οριςτικά ςτθν Ακινα, δθμιοφργθςε μία ςειρά 

από αλυςιδωτζσ αντιδράςεισ που επθρζαςαν διάφορουσ τομείσ τθσ χϊρασ.  

 

 

 

                                                           
1
 Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, «Θ Ελλάδα 1923-1945, Μεςοπόλεμοσ 1923-1940»: 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1923_1940/index.html, 1998 
και Γ. Μ. Σαρθγιάννθ, «Ακινα 1830-2000»: εκδόςεισ Συμμετρία, Ακινα 2000, ςελ. 89-93 
και Dr. Ειρινθ Αρτζμθ, Θ περίοδοσ του Μεςοπολζμου και οι κρίςεισ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ: 
http://www.academia.edu/2440893/_, 2013 
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Η οικονομία  

Μετά τον A' Ραγκόςμιο Ρόλεμο και το τζλοσ τθσ δεκάχρονθσ πολεμικισ περιόδου 

(1912-1922), ςτθν Ελλάδα, το πολλαπλό κόςτοσ αναςφνταξθσ κράτουσ και οικονομίασ 

υπιρξε μεγάλο. H πτϊςθ τθσ δραχμισ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '20 και θ ειςροι ςτθ 

χϊρα ξζνων κεφαλαίων, κυρίωσ με τθ μορφι δθμόςιων και ιδιωτικϊν δανείων, οδιγθςαν 

ςε αφξθςθ τθσ παραγωγισ. Θ ανάπτυξθ που παρουςιάςτθκε τθν περίοδο του 

μεςοπολζμου, ιταν αποτζλεςμα μιασ διεργαςίασ, που θ εκκίνθςι τθσ τοποκετείται μερικζσ 

δεκαετίεσ νωρίτερα και ουςιαςτικά διακόπθκε με τθν μεςολάβθςθ τθσ πολεμικισ 

περιόδου2. 

 Ραρατθρικθκε ανάπτυξθ ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ, ιδίωσ τθσ 

κλωςτοχφαντουργίασ, ταπθτουργίασ και ςτισ βιομθχανίεσ τροφίμων, ςτθν οποία ςθμαντικό 

ρόλο ζπαιξε θ προςζλευςθ μεγάλου εργατικοφ δυναμικοφ. Το δθμόςιο χρζοσ τθσ χϊρασ 

εκτινάχτθκε μετά τθν Μικραςιατικι καταςτροφι ςε δραματικά επίπεδα, ωσ αποτζλεςμα 

του εξωτερικοφ δανειςμοφ. Αντίςτοιχα, τα ζςοδα βαςίςτθκαν κατά κφριο λόγο, ςτισ -

περιοριςμζνεσ- εξαγωγζσ αγροτικϊν προϊόντων, ςτο ςυνάλλαγμα από τθ ναυτιλία και ςτθ 

μετανάςτευςθ. Στον τομζα τθσ γεωργίασ υπιρξε υςτζρθςθ το διάςτθμα 1920-1928 και 

εμφανιηόταν και ςτο παραδοςιακό εξαγωγικό εμπόριο (ςταφίδα και καπνόσ) το οποίο 

παρουςίαηε φφεςθ και παράλλθλα ο δθμόςιοσ τομζασ παρζμενε οπιςκοδρομικόσ ςτθ 

διάρκρωςι του3.  

Καταλυτικι ςτάκθκε για τθν Ελλθνικι οικονομία θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ του 

1929. Οι επιδράςεισ τθσ αντιμετωπίςτθκαν με διεφρυνςθ και αφξθςθ των μορφϊν κρατικοφ 

παρεμβατιςμοφ. Στο διάςτθμα 1929-33 θ φφεςθ χτφπθςε όλα τα παραδοςιακά αγροτικά 

προϊόντα που διζκετε θ χϊρα. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ, κακϊσ και τθσ διεφρυνςθσ 

τθσ εςωτερικισ αγοράσ, αναπτφχκθκε θ παραγωγι άλλων προϊόντων προοριηόμενων για 

εγχϊρια κατανάλωςθ. Ωσ ςυνζπεια τθσ εντατικότερθσ ενςωμάτωςθσ τθσ γεωργίασ ςτισ 

εςωτερικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ κατανάλωςθσ, θ ςυνολικι παραγωγι ςτθ δεκαετία του '30 

αυξικθκε αλματωδϊσ. Οι ποικίλεσ δζςμεσ των μζτρων που υιοκετικθκαν ςτακεροποίθςαν 

προοδευτικά τθν ελλθνικι οικονομία, χωρίσ όμωσ να μεταβάλουν τα κεμελιϊδθ 

χαρακτθριςτικά τθσ4.  

H Ελλάδα δοκίμαςε μια παρατεταμζνθ οικονομικι ανάκαμψθ μεταξφ του 1933 και 

του 1936. H εξάπλωςθ τθσ γεωργίασ και τθσ βιομθχανίασ οδιγθςε ςε πραγματικοφσ 

ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ τάξθσ του 5% του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ ςτο διάςτθμα 

1932-36. Οι κφριεσ αιτίεσ μποροφν να ςυνοψιςτοφν ςτθ διεφρυνςθ τθσ ςοδειάσ των 

                                                           
2
 Γ. Μ. Σαρθγιάννθ, «Ακινα 1830-2000»: εκδόςεισ Συμμετρία, Ακινα 2000 

3
 ό.π. Γ.Μ. Σαρθγιάννθ, 2000 

4
 Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, «Θ Ελλάδα 1923-1945, Μεςοπόλεμοσ 1923-1940»: 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1923_1940/index.html, 1998 
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δθμθτριακϊν, ςτθν αφξθςθ τθσ αγροτικισ αγοραςτικισ δφναμθσ και ςτο πλαίςιο 

προςταςίασ των εγχϊριων προϊόντων. 

Καταλθκτικά, με εξαίρεςθ το διάςτθμα 1929-1932, θ ςυνολικι οικονομικι 

δραςτθριότθτα τθσ χϊρασ ακολοφκθςε κετικι πορεία ωσ τισ παραμονζσ του μεγάλου 

πολζμου (1939). 

H ελληνική κοινωνία  

Οι δομικζσ αλλαγζσ που υπζςτθ το ελλθνικό κράτοσ μετά το 1922 δεν άφθςαν 

άκικτο τον προγενζςτερο κοινωνικό ςχθματιςμό. H ρευςτότθτα αποτελοφςε το βαςικό και 

μόνιμο χαρακτθριςτικό τθσ περιόδου. H παρουςία των προςφφγων, θ ςυγκρότθςθ τθσ 

εργατικισ τάξθσ, οι αναδιαρκρϊςεισ ςτον ευρφτερο αγροτικό (απαλλοτριϊςεισ, οριςτικι 

διανομι τςιφλικιϊν) αλλά και αςτικό χϊρο (ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ), αποτζλεςαν τα νζα 

ςτοιχεία του κοινωνικοφ τοπίου. Θ αςτικοποίθςθ που ακολοφκθςε το ’22 ςυνοδεφτθκε από 

μία υπερςυγκζντρωςθ τθσ εξουςίασ ςτθν πρωτεφουςα και ςιμανε το τζλοσ τθσ 

αυτοδυναμίασ και αυτονομίασ τθσ ελλθνικισ επαρχιακισ πόλθσ5. 

Σε όλθ τθ διάρκεια του Μεςοπολζμου, οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ για το μεγαλφτερο 

μζροσ του πλθκυςμοφ ιταν δφςκολεσ, με τα κατϊτερα αςτικά ςτρϊματα των πόλεων 

(εργάτεσ και πρόςφυγεσ) να βρίςκονται κάτω από το όριο τθσ φτϊχιασ6. Οι οργανωμζνοι 

διεκδικθτικοί αγϊνεσ και οι κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ πφκνωςαν, ενϊ παρουςιάςτθκαν νζεσ 

μορφζσ αμφιςβιτθςθσ του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ ςε όλα τα επίπεδα. Σθμαντικό ρόλο ςτα 

παραπάνω διαδραμάτιςαν και οι διεκνείσ εξελίξεισ (εξωγενείσ παράγοντεσ). Κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου 1932 – 1936 όπου ιταν ζντονθ θ πολιτικι αςτάκεια, το 

δθμοκρατικό κακεςτϊσ αλλά και θ κοινωνικι ςυνοχι υπζςτθςαν ανεπανόρκωτα 

πλιγματα7. H ανάλθψθ τθσ εξουςίασ από το δικτάτορα Λωάννθ Mεταξά (1936) όξυνε τα 

ριηοςπαςτικά χαρακτθριςτικά ενόσ ευρφτατου φάςματοσ των κοινωνικϊν ςτρωμάτων. 

Ο Πολιτιςμόσ  

Τα μεςοπολεμικά χρόνια είναι μια περίοδοσ που τθν επιςκίαςε ο Ρρϊτοσ 

Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ και που χαρακτθρίςτθκε από μεταβολζσ και ανακατατάξεισ οι οποίεσ 

εξζβαλαν με ιδιαίτερα γόνιμο τρόπο ςτον τομζα του πολιτιςμοφ. Στον ελλθνικό χϊρο θ 

Μικραςιατικι Καταςτροφι αποτζλεςε το κορυφαίο γεγονόσ που μεταςχθμάτιςε δραματικά 

το γεωγραφικό, πλθκυςμιακό και ιδεολογικό χάρτθ. Τα αςτικά κζντρα ζγιναν πυρινασ 

ςυγκζντρωςθσ πολλϊν πλθκυςμιακϊν ςτρωμάτων με διαφορετικζσ καταβολζσ. Οι άμεςεσ 

ανάγκεσ των ανκρϊπων αλλά και οι επιταγζσ μιασ νζασ πολεοδομικισ αντίλθψθσ 

                                                           
5
 ό.π. Γ.Μ. Σαρθγιάννθ, 2000 

6
 ό.π. Dr. Ειρινθ Αρτζμθ, 2013 

7
 ό.π. Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, 1998 
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κατζςτθςαν το αςτικό τοπίο αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ. Θ πόλθ ζγινε ζνασ 

κόμβοσ επικοινωνίασ μζςα από τον οποίον διαχζονταν τα μθνφματα τθσ νεοτερικότθτασ ςε 

όλθ τθν ελλθνικι κοινωνία8. Νζα καλλιτεχνικά ρεφματα που άνκιηαν ςτον ευρωπαϊκό χϊρο 

απζκτθςαν ςθμαντικι απιχθςθ ςτθν Ελλάδα και αναπροςανατόλιςαν τισ αναηθτιςεισ 

καλλιτεχνϊν και λογοτεχνϊν, ενϊ ο λόγοσ τθσ κριτικισ κλικθκε να ςυνδιαλλαγεί με τα νζα 

ιδιϊματα που διαμορφϊνονταν. Επιςθμαίνεται ζνασ ςυνεχισ προβλθματιςμόσ για τον 

οριςμό τθσ "ελλθνικότθτασ" ςτθν καλλιτεχνικι δθμιουργία, τον κεωρθτικό λόγο και τθ 

λαογραφικι ζρευνα. 

Η Πολεοδομία 

Σε πολεοδομικό επίπεδο θ Ακινα αναπτφςςεται ραγδαία, κυρίωσ λόγω τθσ μεγάλθσ 

αφξθςθσ του πλθκυςμοφ λόγω των προςφφγων. Δθμιουργοφνται νζεσ προςφυγικζσ 

ςυνοικίεσ (κυρίωσ ςτα Δυτικά και κοντά ςε βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ) και αυξάνεται θ 

ζκταςθ του υφιςτάμενου ςχεδίου τθσ πόλθσ με τθν επζκταςθ των ιδθ τότε κατοικθμζνων 

περιοχϊν όπωσ το Ραγκράτι, θ Κυψζλθ, τα Ρατιςια κλπ. Ραράλλθλα δθμιουργοφνται 

οικιςμοί βάςει ςχεδίου όπωσ ςτθν Θλιοφπολθ και «κθπουπόλεισ» με ρυμοτομικό ςχζδιο 

για τα ανϊτερα οικονομικά ςτρϊματα ςτο Ψυχικό, τθν Φιλοκζθ κλπ9. 

Τθν περίοδο του Μεςοπολζμου «το βάροσ δόκθκε ςτθν πολεοδομικι 

αναδιοργάνωςθ των πόλεων και τον εκςυγχρονιςμό τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ. 

[…+Θεςπίηεται το διάταγμα τθσ 17θσ Ιουλίου του 1923, εκπονοφνται ςχζδια για μία ςειρά 

πόλεων και κωμοπόλεων τθσ χϊρασ *…+, αναδιοργανϊνονται οι πολεοδομικζσ και τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ και το Πολυτεχνείο, ενϊ ιδρφονται το Τεχνικό Επιμελθτιριο, ο Σφλλογοσ 

Αρχιτεκτόνων και γίνονται προςπάκειεσ ρφκμιςθσ του Σχεδίου πόλεωσ τθσ Ακινασ»10. Το 

νομοκετικό διάταγμα του 1923 «Ρερί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν και ςυνοικιςμϊν του 

Κράτουσ και οικοδομισ αυτϊν» αποτζλεςε για μιςό αιϊνα το κφριο νομοκετικό πλαίςιο 

του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ11. Το 1929 κεςμοκετείται το νομικό πλαίςιο (Ν.3741/29) 

περί οριηοντίου ιδιοκτθςίασ, επιτρζποντασ τθν κατάτμθςθ του οικοδομθμζνου χϊρου και ο 

γενικόσ οικοδομικόσ κανονιςμόσ (Γ.Ο.Κ. 1929, ΦΕΚ 155Α 22/04/29) με τον οποίο αυξάνονται 

οι ςυντελεςτζσ εκμετάλλευςθσ, ςθματοδοτϊντασ μία ςτροφι ςτον οικοδομικό τομζα 

(επζνδυςθ και καταςκευι), κυρίωσ ςτθν Ακινα. Στα παραπάνω πλαίςια τθν περίοδο του 

Μεςοπολζμου κτίηονται πολυάρικμεσ πολυκατοικίεσ, κυρίωσ ςτθν Σταδίου, Ακαδθμίασ, 

Ρανεπιςτθμίου και ςτισ περιοχζσ του Κολωνακίου και εκατζρωκεν τθσ Ρατθςίων. Πςον 

αφορά τθν εκπόνθςθ των ςχεδίων για τθν Ακινα, το πρϊτο ιταν το ςχζδιο Καλλιγά το 

1924, ακολοφκθςε το ςχζδιο Mawson το 1928, θ μελζτθ «Ακιναι αι ευρφτεραι» του Στ. 

                                                           
8
 ό.π. Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, 1998 

9
 Δ. Φιλιππίδθσ, «Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι»: εκδόςεισ Μζλιςςα, 1984, ςελ. 159-160 

10
 Γ. Μ. Σαρθγιάννθ, «Ακινα 1830-2000»: εκδόςεισ Συμμετρία, Ακινα 2000, ςελ. 97 

11
 Α. Αραβαντινόσ, πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ, για μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ του αςτικοφ χϊρου, εκδόςεισ 

Συμμετρία, Ακινα 1997, ςελ 96 
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Λελοφδα το 1929 και τελευταίο το νζο «Σχζδιον Ρρωτευοφςθσ» το 1940 του Καραντινοφ, 

κανζνα από τα οποία δεν προχϊρθςαν ουςιαςτικά ςε εφαρμογι12.  

Τθν ίδια περίοδο, ξεκινοφν μία ςειρά ςυμβάςεων για ζργα κοινισ ωφζλειασ ςτθν 

Ακινα τα οποία ςυνδζονται με ξζνεσ εταιρείεσ: ζργα για τθν φδρευςι με τθν Αμερικάνικθ 

εταιρεία Οφλεν (1923), ζργα ςτισ μεταφορζσ και τθν θλεκτρικι ενζργεια με τθν Αγγλικι 

εταιρεία Ράουερ (1925), ζργα επικοινωνιϊν με τισ γερμανικζσ εταιρείεσ Ηιμενσ και Χάλςκε 

(1930) κλπ. Επίςθσ το 1927 υπογράφεται θ «Σφμβαςθ Μακρι» που αφορά τθν καταςκευι 

πυκνοφ οδικοφ δικτφου ςε όλθ τθ χϊρα13. 

Αρχιτεκτονικά ρεφματα και τάςεισ τησ περιόδου 

 Θ ιςτορία τθσ Αρχιτεκτονικισ των πρϊτων δεκαετιϊν του 20ου αιϊνα είναι 

οργανικά δεμζνθ με τισ διεργαςίεσ, τα κινιματα, τισ ιδεολογίεσ και τα πνευματικά και 

καλλιτεχνικά ρεφματα του 19ου αιϊνα. Θ αρχιτεκτονικι του Μεςοπολζμου αποτελεί 

ςυνζχεια των τάςεων και των ρευμάτων που ίςχυαν τθν περίοδο πριν το 1922 τόςο ςτθν 

Ευρϊπθ όςο και ςτθν Ελλάδα. Για το λόγο αυτό αναφζρονται ςυνοπτικά τα κυρίαρχα 

ρεφματα και τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ. 

Κλαςικιςμόσ (Νεοκλαςικι αρχιτεκτονικι): Με τον όρο Κλαςικιςμόσ αναφερόμαςτε ςτθν 

απεικόνιςθ τθσ κλαςικισ αρχιτεκτονικισ τον 19ο και ςτισ αρχζσ του 20ου αι14. Ο 

νεοκλαςικιςμόσ αντιπροςωπεφει τθν λόγια αρχιτεκτονικι, τθν αρχιτεκτονικι από 

αρχιτζκτονεσ και ςυνοδεφεται από νεωτεριςτικά ςτοιχεία ςχετικά με15: τθν τυπολογία και 

τθν λειτουργικι οργάνωςθ, τθν μορφολογία, τον τρόπο καταςκευισ και τον ορκολογιςμό 

ςτθ ςφνκεςθ, ςτθ λειτουργικι και μορφολογικι διάρκρωςθ των κτιρίων. 

Τα δθμόςια κτίρια και αςτικά μζγαρα (μζςα 19ου αι.) είχαν τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

 Τρίμερθσ κάτοψθ: ςυμμετρικι διάταξθ με κεντρικό προκάλαμο και παράταξθ 

χωρϊν εκατζρωκεν 

 Κεντρικό κλιμακοςτάςιο: μνθμειακι ζκφραςθ 

 Τρίμερθσ οργάνωςθ τθσ όψθσ ςε αντιςτοιχία με τθν κάτοψθ, το κεντρικό μζροσ ςε 

ελαφρά προεξοχι 

Οι αρχζσ οργάνωςθσ των όψεων: 

 Τρίμερθσ οριηόντιοσ διαχωριςμόσ ςε βάςθ, κορμό και ςτζψθ 

                                                           
12

 ό.π., ςελ. 111-117 και Δ. Φιλιππίδθσ, «Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι»: εκδόςεισ Μζλιςςα, 1984, ςελ. 159-164 
13

 Γ. Μ. Σαρθγιάννθ, «Ακινα 1830-2000»: εκδόςεισ Συμμετρία, Ακινα 2000, ςελ. 97 
14

 Γιϊργοσ Λάββασ «Κλαςικιςμόσ, Λςτοριςμόσ, Εκλεκτικιςμόσ» Νεοκλαςικι πόλθ και αρχιτεκτονικι, πρακτικά 
πανελλθνίου ςυνεδρίου, Κεςςαλονίκθ 1984, ςελ 1-16 
15

 Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ, Ρολυτεχνικι ςχολι, Ξάνκθ, Τμιμα αρχιτεκτόνων μθχανικϊν: 
http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf  
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 Συμμετρία 

 Αξονικότθτα 

 υκμικι επαναλθπτικότθτα (άξονεσ ανοιγμάτων) 

Θ διάρκρωςθ των όγκων: 

 Κεντρικι προεξοχι 

 πλάγιεσ πτζρυγεσ 

 αςφμμετρθ πλάγια υποχϊρθςθ 

 κυλινδρικι γωνιακι άρκρωςθ 

Ο οριηόντιοσ διαχωριςμόσ βάςθ – κορμόσ – ςτζψθ ςχετίηεται άμεςα με τον 

διάκοςμο. Ο ρυκμολογικόσ διάκοςμοσ αναπτφςςεται ςτον όροφο (κορμόσ – ςτζψθ) ενϊ το 

υπόλοιπο ςϊμα του κτιρίου χρθςιμοποιείται ωσ «οπτικό βάκρο» τθσ ςφνκεςθσ (βάςθ). 

Συχνά θ βάςθ για να αποκτιςει τθ ςτιβαρότθτα ενόσ «βάκρου» που φζρει το ρυκμό 

διαμορφϊνονταν επίπλαςτα ωσ ιςόδομθ τοιχοποιία ι ζφερε γωνιόλικουσ16. 

  Θ ηϊνθ του «ρυκμοφ» - ανϊτεροσ όροφοσ: Στθν πλιρθ εφαρμογι των 

ρυκμολογικϊν χαρακτθριςτικϊν παρατθρείται χριςθ παραςτάδων που τονίηουν τθν 

κατακόρυφθ οργάνωςθ των όψεων και «φζρουν» τον υπερκείμενο κριγκό (επιςτιλιο – 

ηωφόροσ) Ράνω από τον κριγκό προβάλλει το προεξζχον γείςο το οποίο ορίηει και τθν 

επίςτεψθ του κτιρίου είτε αυτι ολοκλθρϊνεται με αετωματικι απόλθξθ είτε όχι .  

Θ νεοκλαςικι μορφολογία περνά ςε όλο τον ελλθνικό χϊρο και όλα τα κοινωνικά 

ςτρϊματα με αποτζλεςμα να ςυγκροτείται ςυχνά με ζναν εμπειρικό τρόπο χωρίσ τισ 

αυςτθρζσ αρχζσ του ακθναϊκοφ κλαςικιςμοφ. Θ τυπολογικι οργάνωςθ των κτιρίων του 19ου  

και των αρχϊν του 20ου αι. χαρακτθρίηεται από τον κεντρικό επιμικθ προκάλαμο και τθν 

εκατζρωκεν παράταξθ δωματίων. Αυτι θ οργανωτικι δομι δεν απαντάται μόνο ςτα κτίρια 

κατοικίασ. Χαρακτθρίηει τθν αρχιτεκτονικι τθσ εποχισ αυτισ ανεξαρτιτωσ τθσ χριςεωσ του 

κελφφουσ. 

Ο Λςτοριςμόσ: Είναι ζνα ρεφμα που αναπτφςςεται κατά το 19ο αι και χαρακτθρίηεται από 

υιοκζτθςθ και επαναδιαπραγμάτευςθ γνϊριμων τεχνοτροπιϊν (ςτυλ) του παρελκόντοσ. 

Είναι θ αναφορά ςτο μορφολογικό ςφςτθμα μίασ ςυγκεκριμζνθσ ιςτορικισ περιόδου, όπωσ 

θ Βυηαντινι, θ Γοτκικι, θ Αναγζννθςθ, το Μπαρόκ, που επιλζγει ο αρχιτζκτονασ για να 

εκφράςει ςτιλιςτικά τα κτίρια του. Μζςα ςε αυτά τα πλαίςια κινείται και θ εμφάνιςθ τθσ 

νεοκλαςικισ αρχιτεκτονικισ ςτθν Ελλάδα17. 

                                                           
16

 Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, Ακθναϊκι Αρχιτεκτονικι 1875-1925, εκδόςεισ Μζλιςςα, 1987 
17

 Γιϊργοσ Λάββασ «Κλαςικιςμόσ, Λςτοριςμόσ, Εκλεκτικιςμόσ» Νεοκλαςικι πόλθ και αρχιτεκτονικι, πρακτικά 
πανελλθνίου ςυνεδρίου, Κεςςαλονίκθ 1984, ςελ 1-16 
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Ο Εκλεκτικιςμόσ: Είναι θ επιλογι και θ χρθςιμοποίθςθ αρχιτεκτονικϊν μοτίβων και 

δομικϊν ςτοιχείων διαφόρων εποχϊν και ρυκμϊν ςτο ίδιο κτίριο18. Ο Εκλεκτικιςμόσ 

εμφανίςτθκε ςτο β’ μιςό του 19ου αι. ςαν μια προςπάκεια ανανζωςθσ του μορφολογικοφ 

λεξιλογίου με ανάμειξθ διακοςμθτικϊν ςτοιχείων από διάφορα ςτυλ. Επί τθσ ουςίασ 

εκφράηει μια διακοςμθτικι αντιμετϊπιςθ τθσ αρχιτεκτονικισ μορφολογίασ αποδεςμευμζνθ 

από τισ αυςτθρζσ αρχζσ οργάνωςθσ που χαρακτιριηαν τουσ ιςτορικοφσ ρυκμοφσ. Κινείται 

ςε ζνα πνεφμα ανανζωςθσ με τθ ςφνκεςθ μορφϊν και ςτοιχείων από διαφορετικοφσ 

ιςτορικοφσ ρυκμοφσ. Στθν Ελλάδα εμφανίηεται λίγο ετεροχρονιςμζνα περί το 1900. Αυτι θ 

διάκεςθ ανανζωςθσ εκφράηεται κυρίωσ από το φφοσ τθσ Beaux-Arts. Τθν εποχι αυτι θ 

παριςινι ςχολι (École des Beaux-Arts) ζχει υιοκετιςει τον εκλεκτιςμό και τον διαδίδει με 

τθν τεράςτια επιρροι που αςκεί παγκοςμίωσ19. Τα πρότυπα και οι ιςτορικζσ τεχνοτροπίεσ 

που επεξεργάηεται ςτρζφονται κυρίωσ ςτθ ωμαϊκι Αρχιτεκτονικι, τθν Λταλικι Αναγζννθςθ 

και το Μπαρόκ. Ο εκλεκτιςμόσ ςτθν Ελλάδα δεν κα φτάςει τον πλοφτο του διακόςμου και 

τθν ποιότθτα καταςκευισ του προτφπου τθσ Beaux Arts. Ωςτόςο κα αποτελζςει τθν 

κυρίαρχθ ςτιλιςτικι ζκφραςθ ςτισ αρχζσ του 20ου αι. 

Τυπολογία – οργάνωςθ του χϊρου ςε πολυϊροφα κτίρια 

Θ οργάνωςθ τθσ κατοικίασ ςτθρίηεται ςε κεντρικό ευρφχωρο προκάλαμο μζςω του 

οποίου ενοποιοφνται τα δωμάτια που παρατάςςονται γφρω του. Ο τφποσ αυτόσ αποτελεί 

εξζλιξθ του τρίμερουσ διαχωριςμοφ με τον κεντρικό επιμικθ προκάλαμο των αςτικϊν 

μεγάρων. Ο εκλεκτικιςμόσ διατθρεί τισ αρχζσ οργάνωςθσ των όψεων των ιςτορικϊν 

ρυκμϊν: ςυμμετρία, αξονικότθτα, ρυκμικι επαναλθπτικότθτα με μεγαλφτερθ ελευκζρια 

ςτισ μορφοπλαςτικζσ διατυπϊςεισ αποδεςμευμζνεσ από τουσ αυςτθροφσ κανόνεσ του 

νεοκλαςικιςμοφ. Βαςικό ςτοιχείο επίςθσ είναι ο τονιςμόσ τθσ κατακορυφότθτασ.  

 

Κτίρια με ςτοιχεία εκλεκτικιςμοφ ςτθν Ακινα, δεκαετία 1920. Ρθγι: Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ, 

Ρολυτεχνικι ςχολι, Ξάνκθ, Τμιμα αρχιτεκτόνων μθχανικϊν.  

                                                           
18

 ό.π. Γιϊργοσ Λάββασ 
19

 Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ, Ρολυτεχνικι ςχολι, Ξάνκθ, Τμιμα αρχιτεκτόνων μθχανικϊν: 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/eklektikismos.pdf  
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Art Nouveau: (Ρρϊιμοσ μοντερνιςμόσ) Από το 1890 και μετά αρχίηουν να εμφανίηονται 

τάςεισ και ρεφματα ςτθν Ευρϊπθ που αμφιςβθτοφν τισ παρωχθμζνεσ ιςτορικζσ μορφζσ και 

τον εκλεκτικιςμό. Είναι ζνα ςφντομο ςε διάρκεια καλλιτεχνικό κίνθμα που βοικθςε ςτθ 

μετάβαςθ προσ το μοντζρνο κίνθμα. Το όνομα του «Νζα Τζχνθ» (Art Nouveau, Jugendstil, 

Liberty Stile) δείχνει τθν πρόκεςι του να αντιτεκεί ςτθ βαρεία ατμόςφαιρα του 

εκλεκτικιςμοφ20. 

Τα χαρακτθριςτικά: 

 Δομικόσ ορκολογιςμόσ και ειλικρίνεια ςτθν καταςκευι 

 Απάρνθςθ του διακόςμου των Λςτορικϊν ρυκμϊν 

 Μίμθςθ φυτικϊν, ηωικϊν και γεωμετρικϊν μοτίβων 

 Ζμφαςθ ςτθν καμπφλθ, τθν ζλλειψθ και τισ ελεφκερεσ αςφμμετρεσ γραμμζσ που 

δθλϊνουν ανθςυχία και αναηιτθςθ (οργανικζσ μορφζσ). 

H Art Nouveau υπιρξε κίνθμα που αναπτφχκθκε κυρίωσ τθ τελευταία δεκαετία του 

19ου αιϊνα και τθ πρϊτθ του 20ου ( 1890 – 1910 )ςε διάφορεσ χϊρεσ. Συνδεδεμζνθ με τα 

γαλλικά ςυμβολιςτικά κινιματα τθσ belle époque και τθσ αιςκθτικζσ κεωρίεσ των Ruskin, 

Morris και Wilde, θ Art Nouveau με τθ ςφνκεςθ νατουραλιςτικϊν και αφαιρετικϊν 

επιδιϊξεων, τισ ορκολογικζσ αναηθτιςεισ και τα φυτικά ι ηωικά διακοςμθτικά μοτίβα, τθν 

απλοποίθςθ των όγκων και τον εμπλουτιςμό τουσ με περίτεχνα ςχιματα και δομζσ από νζα 

υλικά όπωσ το ςίδερο, ο χάλυβασ και το γυαλί επιτυγχάνει να δϊςει μια νζα διζξοδο ςτα 

αιςκθτικά προβλιματα τθσ μαηικισ βιομθχανικισ τεχνοδομικισ επαναφζροντασ ςτο 

προςκινιο τθ καταςκευαςτικι κομψότθτα. Στο βάκοσ αποδεικνφεται ότι είναι ζνα κίνθμα 

ρομαντικό, που το πλαιςιϊνουν όχι μόνο καλλιτζχνεσ, αλλά και ποιθτζσ, λογοτζχνεσ, 

θκικολόγοι και φιλόςοφοι. Ωςτόςο ςυνζχειά του μπορεί να κεωρθκεί το Art Deco 

(απλοποιθμζνα γεωμετρικά μοτίβα) που κυριάρχθςε ςτθν Γαλλία κυρίωσ μετά το 1920. Οι 

διατυπϊςεισ αυτοφ του πρωίμου μοντερνιςμοφ (Art Nouveau) ςτθν Ελλάδα είναι λίγεσ και 

αποςπαςματικζσ. Σπάνια είναι τα παραδείγματα που αναπτφςςεται αυτό το ςτυλ αυτοφςιο 

ςτθ μορφολόγθςθ ενόσ κτιρίου21. 

Θ περίοδοσ 1923-1940 

 Σε όλο τον Μεςοπόλεμο επικρατεί θ αντίλθψθ για τθν «επιςτροφι ςτισ ρίηεσ» με 

τθν επιρροι ευρωπαϊκϊν ρευμάτων και ταυτόχρονα τθν άρνθςθ τθσ «ξζνθσ» κουλτοφρασ. 

Αντίςτοιχθ ςτροφι προσ τθν ελλθνικι πραγματικότθτα είχε παρατθρθκεί μια προθγοφμενθ 

περίοδο γφρω ςτα 1880. «Η παραπάνω αντίλθψθ ςφραγίηει τισ δθμιουργίεσ ςτθ λογοτεχνία 

                                                           
20

 Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ, Ρολυτεχνικι ςχολι, Ξάνκθ, Τμιμα αρχιτεκτόνων μθχανικϊν: 
http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/eklektikismos.pdf  
21

  Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ, Ρολυτεχνικι ςχολι, Ξάνκθ, Τμιμα αρχιτεκτόνων μθχανικϊν: 
http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/eklektikismos.pdf  
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και ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ και αφορά όλεσ τισ πνευματικζσ διαμάχεσ που εκδθλϊκθκαν 

αυτι τθν περίοδο. Η ςυμβολι του ελλθνιςμοφ τθσ Ανατολισ, με τθν ειςροι καλλιτεχνϊν 

από τθν Μικρά Αςία, αποτζλεςε μία εμβάκυνςθ ςε ζννοιεσ γόνιμεσ, που επζτρεπαν τθν 

απομάκρυνςθ από τθ «δυτικι εξάρτθςθ» και τθν επιςτροφι ςτον «χαμζνο κόςμο» τθσ 

παράδοςθσ»22. Το πρόβλθμα τθσ ελλθνικότθτασ ςυχνά αντιμετωπίςτθκε είτε μζςω ενόσ 

ανανεωμζνου κλαςικιςμοφ ι εκλεκτικιςμοφ ευρωπαϊκισ προζλευςθσ, είτε μζςω μίασ 

λαϊκισ (νεολαϊκι, λαϊκότροπι) αρχιτεκτονικισ που δανείηεται ςτοιχεία από τθν βυηαντινι, 

νθςιϊτικι ι και βαλκανικι παράδοςθ. Από το ‘30 και μετά, με τθν είςοδο του μοντζρνου 

κινιματοσ και των επιρροϊν του, παρατθρείται μία νζα κατεφκυνςθ ςτθν αρχιτεκτονικι θ 

οποία όμωσ εξακολουκεί να επθρεάηεται και να προβλθματίηεται πάνω ςτα ηθτιματα 

ελλθνικότθτασ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 

 Τθν περίοδο του Μεςοπολζμου ζχουμε και τισ πρϊτεσ δθμοςιεφςεισ για τθν λαϊκι 

αρχιτεκτονικι. Αν και το πρϊτο άρκρο για τθν ελλθνικι «δθμϊδθ» αρχιτεκτονικι γράφτθκε 

από τον Εμμανουιλ Α. Κριεηι το 1912, από το 1923 ακολουκοφν αρκετζσ μελζτεσ και 

άρκρα που αφοροφν ςτθν ανϊνυμθ αρχιτεκτονικι και όχι μόνο, ςτο πλαίςιο του 

προβλθματιςμοφ αλλά και τθσ αναγνϊριςθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ. Ενδεικτικά 

αναφζρονται: θ δθμοςίευςθ του Αριςτοτζλθ Ηάχου το 1923 με τίτλο «Ältere Wohnbauten 

auf griechischem Boden» ςε ςχζςθ με προβλθματιςμοφσ για τθν Βυηαντινι κατοικία και το 

1925 με τίτλο τα «Λωάννινα», θ μελζτθ του Δθμθτρίου Λουκόπουλου το 1925, με τίτλο 

«Αιτωλικαί οικιςεισ, ςκεφθ και τροφαί» με ςτοιχεία τυπολογικά και καταςκευαςτικά πάνω 

ςτθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ κατοικίασ, τθ δθμοςίευςθ τθσ Αγγελικισ Χατηθμιχάλθ το 1925 

με κζμα τθ Σκφρο, το άρκρο του Δθμιτρθ Ρικιϊνθ ςτθ Φιλικι Εταιρεία το 1925 με τίτλο «Θ 

λαϊκι μασ τζχνθ και εμείσ» κλπ.23 Θ ίδρυςθ τθσ ςχολισ των Αρχιτεκτόνων το 1917 ςυνζβαλε 

ςε μεγάλο βακμό ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ αρχιτεκτονικισ φςτερα από το 1922. Τότε 

ιδρφκθκε και ο Σφλλογοσ Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ). Τθν πρϊτθ περίοδο του Μεςοπολζμου 

(ςχθματικά ζωσ το 1930) επικρατεί ςτον Ελλθνικό χϊρο ο εκλεκτικιςμόσ ςτθν 

Αρχιτεκτονικι. Στοιχεία του Κλαςικιςμοφ ςυνδυάηονται με επιρροζσ από τα ρεφματα που 

κυριαρχοφςαν ςτο εξωτερικό μια προθγοφμενθ περίοδο όπωσ το Art Nouneau, το 

γερμανικό μπαρόκ, το Art Deco κλπ. Οι μορφζσ ςυχνά είναι αρκετά ελεφκερεσ ϊςτε να 

κατθγοριοποιθκοφν και να ενταχκοφν ςε κάποιο ρεφμα. Ραρατθρείται χριςθ του αδροφ 

ςοβά πλαιςιωμζνου ςε διάφορεσ υποδιαιρζςεισ τθσ όψθσ και ςε χρϊμα γκρίηο – καφζ που 

παραπζμπει ςτισ μορφζσ του Γερμανικοφ εκλεκτικιςμοφ, πολυγωνικζσ ι καμπφλεσ 

προεξοχζσ ςτισ όψεισ που ςυνδυάηονται με εκλεκτικιςτικι ι κλαςικιςτικι μορφολόγθςθ, 

μορφζσ τοφρκικθσ προζλευςθσ όπωσ παραδοςιακά ςαχνίςια διαφοροποιθμζνα με άλλα 

ςτοιχεία κλπ. «Η πρόκεςθ των τότε αρχιτεκτόνων ιταν να μπορζςουν μάλλον να 

ςυνδυάςουν εκείνεσ τισ γνϊριμεσ – και αποδεκτζσ – μορφζσ με ςτοιχεία δανειςμζνα από 

                                                           
22

 ό.π. Δ. Φιλιππίδθσ, ςελ 150 
23

 ό.π. Δ. Φιλιππίδθσ 
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οποιαδιποτε περίοδο τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ. *…+ Η «ελλθνικι» διακόςμθςθ περιλάμβανε 

τα πιο ετερόκλθτα ςτοιχεία: «βυηαντινζσ» ορκομαρμαρϊςεισ, μωςαϊκζσ παραςτάςεισ ι 

ηϊνεσ με μοτίβα βυηαντινά (άμπελοσ, άκανκοι κλπ), μυκθναϊκζσ ςπείρεσ ι ανκζμια, 

ρόδακεσ με ηωικά ι φυτικά ςτοιχεία (πουλιά, μζλιςςεσ), μετάλλια κλπ»24.  

 Ζνασ ακόμα παράγοντασ που πρζπει να λαμβάνεται υπ ‘όψιν ςτθν αντιμετϊπιςθ 

των κτιρίων τθσ περιόδου, αφορά ςτο ηιτθμα τθσ Μαηικισ ι τθσ Υψθλισ αρχιτεκτονικισ. 

Με τον όρο Υψθλι αρχιτεκτονικι αναφζρονται τα κτίςματα που χτιςκικαν κυρίωσ για τισ 

υψθλζσ οικονομικά τάξεισ ι το δθμόςιο από αρχιτζκτονεσ, ενϊ με τον όρο Μαηικι 

αρχιτεκτονικι κυρίωσ εννοείται θ αρχιτεκτονικι που παράχκθκε είτε από άλλουσ 

μθχανικοφσ ι εργολάβουσ τθσ περιόδου ςε μαηικι κλίμακα. Θ τυποποίθςθ τθσ δεφτερθσ 

πρζπει να ιταν διαδεδομζνθ ςε μεγάλο βακμό παρόλο που δεν είναι εφκολο κανείσ να 

διακρίνει ςτοιχεία που επαναλαμβάνονται αναλλοίωτα από περίπτωςθ ςε περίπτωςθ. Τα 

περιςςότερα κτίρια που ανικουν ςτθν μαηικι αρχιτεκτονικι ςχεδιάςτθκαν πάνω ςε 

κλαςικιςτικζσ αντιλιψεισ, επθρεαςμζνα από τα αντίςτοιχα τθσ Υψθλισ αρχιτεκτονικισ, 

αλλά υπιρξαν και αρκετά που είχαν πιο απλοποιθμζνο φφοσ και απευκφνονταν ςε 

πελατεία περιοριςμζνθσ οικονομικισ δυνατότθτασ. 

 Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’30 ξεκινάει θ επίδραςθ του μοντζρνου κινιματοσ. Θ 

διάδοςθ και εξάπλωςθ τθσ μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ με τθν πάροδο του χρόνου καλφπτει 

τόςο τθν Υψθλι όςο και τθν ανϊνυμθ αρχιτεκτονικι. «Στθν Ελλάδα ο μοντερνιςμόσ 

ςιμαινε πρϊτιςτα τθν άρνθςθ του ςυγκεκριμζνου παρελκόντοσ και ςε δεφτερθ μοίρα τθν 

απόρριψθ τθσ αναβίωςισ του.*…+ Ήταν μία ζκφανςθ του εξευρωπαϊςμοφ.*…+ Από τθν άλλθ 

μεριά, θ μοντζρνα αρχιτεκτονικι ταυτίςτθκε με τθν παραδοςιακι ςτον ελλθνικό χϊρο»25.   

Το 1933 οργανϊνεται ςτθν Ακινα μζροσ του 4ου ςυνζδριου CIAM (Διεκνζσ ςυνζδριο 

μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ) το οποίο ςθματοδότθςε τθν περίοδο. Μια ςειρά από 

αρκογραφίεσ υποςτθρικτϊν και μθ τθσ μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ ξεκινάει βάηοντασ  

προβλθματιςμοφσ για το είδοσ τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ περιόδου. Στοιχεία του νζου 

ρεφματοσ εντάχκθκαν ςτον τρόπο και τισ μορφζσ που οικοδομικθκαν αρκετά κτίρια και 

πολυκατοικίεσ τθσ περιόδου. Μετά το μεςοπόλεμο τα ςτοιχεία αυτά γίνονται πιο φανερά. 

Ραράλλθλα τθν δεκαετία του 1930, θ ςτζγαςθ των προςφφγων που ιδθ ζχει 

απαςχολιςει το κράτοσ νωρίτερα, επιδεικνφει μία ςειρά κτιςμάτων. Γνωςτοί αρχιτζκτονεσ, 

ο Κ. Λάςκαρθσ, ο Δ. Κυριακόσ, ο Β. Τςαγκρισ, ο Ρ. Καραντινόσ, ςχεδιάηουν για το Υπουργείο 

Κρατικισ Υγιεινισ και Αντιλιψεωσ, πολυκατοικίεσ που δεν επιχειροφν απλά να ςτεγάςουν 

τουσ πρόςφυγεσ με χαμθλό κόςτοσ αλλά να παρουςιάςουν ζνα νζο πρότυπο αςτικισ ηωισ. 

Εφαρμόηουν ςτθν Ελλάδα, ςχεδόν ταυτόχρονα με τθν Ευρϊπθ, τισ ριηοςπαςτικζσ  απόψεισ 

του μοντζρνου κινιματοσ τόςο ωσ προσ τισ λιτζσ αρχιτεκτονικζσ μορφζσ, όςο και ωσ προσ 

                                                           
24

 ό.π. Δ. Φιλιππίδθσ, ςελ 164-165 
25

 ό.π. Δ. Φιλιππίδθσ, ςελ 187 
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τθ οργάνωςθ των κτιρίων με τουσ ελεφκερουσ χϊρουσ ανάμεςά τουσ. Τθν ίδια εποχι, από 

το 1928 ζωσ το 1932, ςτα πλαίςια τθσ  εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ εφαρμόςτθκε, ζνα 

μεγάλο κρατικό πρόγραμμα ανζγερςθσ ςχολικϊν κτιρίων που καταςκεφαςε 4.000   

αίκουςεσ διδαςκαλίασ ςτθν ίδια λογικι τθσ νζασ αρχιτεκτονικισ. 

Η εξζλιξη τησ αςτικήσ πολυκατοικίασ ςτισ αρχζσ του Μεςοπολζμου 

 «Είναι ενδεικτικό για το ρόλο τθσ αςτικισ πολυκατοικίασ ότι οι ατομικζσ και 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μζςα ςτθν κατοικία και ςτθν ομάδα των κατοικιϊν τθσ 

πολυκατοικίασ, επθρεάηονται ςοβαρά από τισ κατόψεισ, το είδοσ των εξυπθρετιςεων και τα 

άλλα χαρακτθριςτικά τθσ.»26 

Θ ανάγκθ για τθν καταςκευι πολυϊροφων κτιρίων κατοικίασ βαςίςτθκε κυρίωσ ςε 

δφο λόγουσ: τθν ςυνεχι αφξθςθ του πλθκυςμοφ ιδθ από τθ δεκαετία 1880-90 αλλά κυρίωσ 

φςτερα από τθν Μικραςιατικι καταςτροφι27 και τθν δυνατότθτα για τθν καταςκευι ψθλϊν 

κτιρίων που προςζφερε θ τεχνολογία του ςκυροδζματοσ που ειςάγεται εκείνθ τθν περίοδο. 

Σθμαντικό ρόλο ζπαιξε μετζπειτα και θ μοντζρνα πολεοδομία ςτθν οποία το ψθλό κτίριο 

είχε δομικό ρόλο και παράλλθλα υπιρχαν αναηθτιςεισ για τθν αρχιτεκτονικι τθσ μονάδασ 

κτιρίου (domino του Le Corbusier).  

Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα θ μορφολογία τθσ πόλθσ χαρακτθρίηεται από μικρζσ, 

διϊροφεσ νεοκλαςικζσ κατοικίεσ. Το 1917 οικοδομείται θ πρϊτθ επταϊροφθ οικοδομι 

ςτθν πλατεία Συντάγματοσ (Φιλελλινων και Πκωνοσ, Αρχ: Αλ. Μεταξάσ). Μζχρι και τθν 

διατφπωςθ του 1ου οικοδομικοφ κανονιςμοφ το 1929, θ πόλθ οικοδομείται με γνϊμονα τα 

βαςιλικά διατάγματα που χρονολογοφνται από το 183328. Το τελευταίο Β.Δ. είναι το 1922 

το οποίο τροποποιεί και ςυμπλθρϊνει το αντίςτοιχο του 1919 περί μζγιςτου 

επιτρεπόμενου φψουσ οικοδομϊν. Ζωσ τότε το φψοσ των κτιρίων δεν επιτρεπόταν να 

υπερβαίνει τουσ δφο ορόφουσ. Με το νζο διάταγμα κακορίηονται τρείσ διαφορετικζσ ηϊνεσ 

υψϊν. Στθν πρϊτθ, που αφορά το ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ, κακόριηε αναλογία φψουσ 

κτιρίου και πλάτουσ δρόμου ςτα 17,5/10 με μζγιςτο τα 26μ. και παράλλθλα το μζγιςτο 

φψοσ ςε ςτενοφσ δρόμουσ αυξικθκε ςτα 12μ.29. Στθ δεφτερθ ηϊνθ που περιλάμβανε τθν 

υπόλοιπθ περιοχι κακιερωνόταν αναλογία 15/10 με μζγιςτο τα 24μ.. Ακόμθ πιο ςθμαντικό 

                                                           
26  Μπόυκθ Μπαμπάλου, Δθμιτρθσ Α Φατοφροσ, Κεανϊ Φωτίου, Αςτικι πολυκατοικία ςτθν Ακινα: ζντεκα 

περιπτϊςεισ, Εταιρεία Σπουδϊν Νεοελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ και Γενικισ Ραιδείασ - Μδρυμα Σχολισ Μωραΐτθ 
Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ, Ακινα 1982 
27 Φωτίου Κεανϊ, Αρχιτεκτονικά πρότυπα ςτθν ςφγχρονθ Ακινα. Θ περίπτωςθ τθσ Αςτικισ Ρολυκατοικίασ. Θ 

μορφολογία τθσ πόλθσ ςτο ςυλλογικό Θ νεοελλθνικι πόλθ, Εξάντασ, Ακινα, 1989 
28 «Εν Ακιναισ ,παρά τασ εισ όλασ τασ πόλεισ του πεπολιτιςμζνου κόςμου κακιερωκείςασ αρχασ, οι ιδιοκτιται 

δφνανται ανεξαρτιτωσ τθσ κζςεωσ ,θν κατζχουςι αι οικοδομαί αυτων εν τθ πόλει, να ανεγειρωςιν αυτάσ κακ 
οιονδιποτε ςφςτθμα επικυμοφν». Κ.Μπίρθσ (Α.Δαμάλα,Μ.Ηάμπα,Ε.Κορομβλι, «H αςτικι πολυκατοικία ςτθν 
Ακινα, 1920-40», Αρχιτεκτονικά Κζματα, 12/1978) 
29

 ό.π. Φωτίου Κεανϊ 
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ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ πολυκατοικίασ ζπαιξε θ κζςπιςθ τθσ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ το 1929. 

Το κάκε κτίριο κα μποροφςε να ανικει ςε περιςςότερουσ από ζναν ιδιοκτιτεσ. Λίγουσ 

μινεσ αργότερα, εκδίδεται ο πρϊτοσ Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Γ.Ο.Κ 1929). Σκοπόσ 

του ιταν θ επανατοποκζτθςθ ςε νζεσ βάςεισ οποιουδιποτε κζματοσ αφοροφςε τθν 

ανζγερςθ των οικοδομϊν μζχρι τότε. Χαρακτθρίςτθκε ωσ το πρϊτο ςυςτθματικό και 

ολοκλθρωμζνο κείμενο τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ κτιριοδομικισ νομοκεςίασ. Κακορίηεται 

ωσ ελάχιςτθ μονάδα ςυγκρότθςθσ τθσ πόλθσ το οικοδομικό τετράγωνο, παρόλο που ςτθν 

πράξθ θ ανοικοδόμθςθ δεν ζγινε ςτθν κλίμακα αυτι30. Κατοχυρϊνει τθν οικοδόμθςθ κατά 

μικοσ τθσ οικοδομικισ γραμμισ και ειςάγει τα ςυςτιματα δόμθςθσ (ςυνεχζσ, πανταχόκεν 

ελεφκερο, μικτό κ.α.). Άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία του ΓΟΚ του ’29 που διαμόρφωςαν τισ 

πολυκατοικίεσ ιταν τα εξισ31:  

1. Θ ζλλειψθ κακοριςμζνου ςυντελεςτι κάλυψθσ και θ μθ απαίτθςθ ενιαίου 

ακάλυπτου χϊρου κακορίηουν το ςχεδιαςμό του όγκου τθσ πολυκατοικίασ. Ζτςι, ο 

χτιςμζνοσ όγκοσ προκφπτει με βάςει τισ διατάξεισ που αφοροφν «τθν ελεφκερθ κζα 

και αεριςμό των χϊρων». Το ποςοςτό κάλυψθσ των πολυκατοικιϊν τθσ περιόδου 

αγγίηει το 80-90% και είναι το υψθλότερο που ςυναντάται διαχρονικά.  

2. Μζριμνα, για τον υπαίκριο χϊρο των οικοπζδων. Ρροζβλεπε μεγάλο αρικμό 

διατάξεων και οριςμϊν για τον άχτιςτο χϊρο. Τον ονομάηει αυλι, πλάγια αυλι, 

ανοιχτι αυλι, κλειςτι αυλι, προκιπιο, πραςιά κ.α32. Ζχουμε από τθν μία πρόκεςθ 

για ομαλι ζνταξθ των πολυκατοικιϊν ςτα οικοδομικά τετράγωνα (με τα νεοκλαςικά 

ςπίτια και τισ αυλζσ) και ανάγκθ για μζγιςτθ εκμετάλλευςθ των οικοπζδων από τθν 

άλλθ 

3. Πςον αφορά τον Κακοριςμό υψϊν: Λςχφουν τα φψθ όπωσ είχαν κακοριςτεί από το 

1922 ζωσ το 1934 που ακολουκεί ο επανακακοριςμόσ τουσ, ο οποίοσ προκαλεί 

ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για τα οικόπεδα που βρίςκονται ςε φαρδφσ δρόμουσ και 

ελάττωςθ του ςυνολικοφ φψουσ για αυτά που βρίςκονται ςε ςτενοφσ. 

Διαπιςτϊνεται δθλαδι μια διπλι αντιμετϊπιςθ. Κακορίηονταν δφο ειδϊν φψθ. Αυτό 

που κα ζχει το κτίριο ςτον δρόμο και το ςυνολικό. Άρα μποροφμε να ποφμε πωσ με 

ζνα τρόπο θ ζννοια του νοθτοφ ςτερεοφ, που κα ζρκει αργότερα, υπάρχει ιδθ. 

4. Πςον αφορά τα μορφολογικά ςτοιχεία του κτιρίου: Σχετικά με τθν εξωτερικι 

εμφάνιςθ των κτιρίων, διατυπϊνονται οριςμζνεσ διατάξεισ, από τισ οποίεσ 

ςθμαντικζσ είναι εκείνεσ που αναφζρονται ςτθ δυνατότθτα για καταςκευι κλειςτϊν 

και ανοιχτϊν προεξοχϊν ςτισ όψεισ. Οι κλειςτοί εξϊςτεσ, γνωςτοί ωσ ζρκερ, 

επιτράπθκαν ςε δρόμουσ με πλάτοσ μεγαλφτερο των 7.5 μ. και μποροφςαν να 

προεξζχουν ζωσ 1,40μ. ςε δρόμουσ πλάτουσ μεγαλφτερο των 15μ. Αντίςτοιχα, οι 

                                                           
30

 ό.π. Φωτίου Κεανϊ 
31

  Μαρμαράσ, Θ αςτικι πολυκατοικία τθσ μεςοπολεμικισ Ακινασ, Ρολιτιςτικό Μδρυμα ομίλου Ρειραιϊσ, 1991 
Σελ 57-59 
32

 ό.π. Φωτίου Κεανϊ 
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ανοιχτοί εξϊςτεσ μποροφςαν να προεξζχουν μζχρι και 1.10 μ και να καταλάβουν, 

όχι όλο, αλλά ζωσ τα ¾ του μικουσ τθσ πρόςοψθσ. 

Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ (76%) των πολυκατοικιϊν τθσ περιόδου, ο 

χρθματοδότθσ ιταν και ο τελικόσ ιδιοκτιτθσ του κτιρίου και αποςκοποφςε κυρίωσ ςτθ 

δθμιουργία επζνδυςθσ ςε αςτικό ακίνθτο. Σθμαντικό είναι πωσ θ αντιπαροχι κάνει τθν 

εμφάνιςι τθσ ςτα χρόνια του μεςοπολζμου, καλφπτοντασ το 7% τθσ δραςτθριότθτασ. 

Εμφανίηεται με τθν μορφι που τθν γνωρίηουμε ςιμερα. Ο αρχικόσ οικοπεδοφχοσ 

αποςκοποφςε ςτθν δθμιουργία ςτζγθσ, ενϊ ο επιχειρθματίασ- καταςκευαςτισ ςτθν 

πϊλθςθ των υπόλοιπων διαμεριςμάτων33. Είναι χαρακτθριςτικό λοιπόν, ότι οι πρϊτεσ 

πολυκατοικίεσ χρθματοδοτοφνται από τουσ ιδιοκτιτεσ των οικοπζδων, εφπορουσ ντόπιουσ 

ι πρόςφυγεσ, γεγονόσ που αντανακλά τθν υψθλι παιδεία και τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ 

των ιδιοκτθτϊν αυτϊν. Ζνα από τα αποτελζςματα τθσ ζντονθσ οικοδόμθςθσ ιταν θ 

κατεδάφιςθ παλιϊν νεοκλαςικϊν κτιρίων κατοικιϊν ςτθν Ακινα και θ αντικατάςταςι τουσ 

με πολυκατοικίεσ. Θ αντικατάςταςθ αυτι ενκαρρφνκθκε από τθν μεγάλθ αφξθςθ του 

επιτρεπόμενου όγκου ςε οικοδομζσ και τθν ζντονθ ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ του τρόπου 

ηωισ. Οι πολυκατοικίεσ προςζφεραν ζναν αυξθμζνο αρικμό διαμεριςμάτων και είχαν 

ενςωματωμζνουσ διάφορουσ τεχνολογικοφσ νεωτεριςμοφσ όπωσ κεντρικι κζρμανςθ, ρολά 

και ανελκυςτιρεσ34. Ρερίπου 450 πολυκατοικίεσ χτίςτθκαν από το 1930 ωσ το 1940 ςτισ 

περιοχζσ του κζντρου35. Οι πολυκατοικίεσ τθσ περιόδου ςχεδιάηονται επί το πλείςτον από 

αρχιτζκτονεσ. 

Βαςικά μορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ περιόδου, τα οποία εξελίςςονται 

περιςςότερο μετά τθ δεκαετία του ’30, ιδίωσ ςτα πλαίςια του μοντερνιςμοφ, είναι τα ζρκερ 

και το ρετιρζ. Στθν όψθ θ ςυνεργαςία των ζρκερ, των εξωςτϊν και των ανοιγμάτων 

δθμιουργοφν ενδιαφζρουςεσ γεωμετρικζσ ςχζςεισ. Σθμαντικό, επίςθσ, είναι θ αλλαγι τθσ 

δομισ του χϊρου τθσ ειςόδου, θ οποία γίνεται κοινόχρθςτθ δεδομζνου ότι ςτισ πρϊτεσ 

διϊροφεσ και τριϊροφεσ κατοικίεσ του τζλουσ του19ου αιϊνα, δεν υπιρχε θ ζννοια τθσ 

κεντρικισ ειςόδου. Κάκε διαμζριςμα διζκετε τθν ατομικι του, ανεξάρτθτθ είςοδο. Τθν 

περίοδο από το 1922 ζωσ το 1935 ο χϊροσ τθσ ειςόδου οργανϊνεται με άξονα ςυμμετρίασ 

οδθγϊντασ ςτο ςυμπζραςμα ότι θ είςοδοσ αντιμετωπίηεται με «ςυντθρθτιςμό» 

προερχόμενο από τισ ειςόδουσ των «αςτικϊν μεγάρων» του προθγοφμενου αιϊνα36. 

Ενδιαφζρον ςτοιχείο είναι θ μεγάλθ αναλογία των τετραγωνικϊν διαμερίςματοσ ανά 

μονάδα ανκρϊπου. Αναλογία που κακορίηεται περίπου ςε 30τ.μ. (το λιγότερο)37. 

                                                           
33

 Μαρμαράσ, Θ αςτικι πολυκατοικία τθσ μεςοπολεμικισ Ακινασ, Ρολιτιςτικό Μδρυμα ομίλου Ρειραιϊσ, 1991 
34

 Δ. Φιλιππίδθσ, Θ μοντζρνα αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα, , Σπίτια του ’30, εκδόςεισ Νθρζασ 1998, ςελ 15 
35

 Γ. Μ. Σαρθγιάννθ, «Ακινα 1830-2000»: εκδόςεισ Συμμετρία, Ακινα 2000, ςελ. 106 
36

 Νίκοσ Μοίρασ, Θ είςοδοσ των πολυκατοικιϊν του Μεςοπολζμου, Σπίτια του ’30, εκδόςεισ Νθρζασ 1998, ςελ 
45 
37

 ό.π. Μαρμαράσ, 1991 
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Ρολυκατοικίεσ του Μεςοπολζμου 1919-1941 (πθγι: Μ. Μαρμαράσ 1991) 
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Ρεριοριςμζνοσ ακάλυπτοσ χϊροσ, ςφμφωνα με  
τισ διατάξεισ αεριςμοφ και φωτιςμοφ των χϊρων  
ςτθν πολυκατοικία του Κ. Δθμθτριάδθ, 
Ρλουτάρχου 24 κ Αλωπεκισ, 1928 
(πθγι:Μαρμαράσ,1991) 
 

  

  

 

Διαμόρφωςθ ειςόδων με επιρροζσ κλαςικιςμοφ  
(πθγι ςπίτια του  ‘30)                             

 

Θ πολυκατοικία τθσ λεωφόρου Αμαλίασ οικοδομικθκε 

κατά τθ δεκαετία του 1930, βάςει ςχεδίων του 

αρχιτζκτονα Εμμανουιλ Λαηαρίδθ (1894-1961), 

απόφοιτου τθσ γαλλικισ Ecole des Beaux-Arts, οπαδοφ 

ενόσ εξορκολογιςμζνου "μοντζρνου" κλαςικιςμοφ, με 

ςτοιχεία Art Deco. (πθγι:Εφα Βαροφτα Φλϊρου, 2010) 

Θ πολυκατοικία τθσ οδοφ Ραπαδιαμαντοποφλου  

οικοδομικθκε το 1931, βάςει ςχεδίων του 

Ξενοφϊντα Αγγελίδθ (1877-1970), αρχιτζκτων 

τθσ Academia di Belle Arti του Μιλάνου. 

Συνδυάηει τθν νεοκλαςικι παράδοςθ με τον 

Μοντερνιςμό (πθγι Μ. Μαρμαράσ, 1991) 
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Είςοδοσ πολυκατοικίασ με ςτοιχεία Art 

Deco. 

Κωνςταντίνοσ Κυριακίδθσ. Ρολυκατοικία Θρ. Κυριακόπουλου 

ςτθν οδό Αςκλθπιοφ 19, 1934. Χαρακτθριςτικό δείγμα 

εκλεκτικιςτικισ αρχιτεκτονικισ ζκφραςθσ τθσ μεςοπολεμικισ 

Ακινασ. Το κτίριο αποτελείται από πζντε ςτάκμεσ. Διακρίνονται 

με ςαφινεια τα ςτοιχεία τθσ βάςθσ, του κορμοφ και τθσ ςτζψθσ. 

Θ βάςθ διαμορφϊνεται με ιδιαίτερα τονιςμζνεσ οριηόντιεσ 

γραμμζσ ςτο επίχριςμα ιςογείου. Ο κορμόσ, αποτελοφμενοσ από 

τουσ τρεισ τυπικοφσ ορόφουσ, ενοποιείται μζςα από τα 

κατακόρυφα ςτοιχεία των ζρκερ και εικονογραφείται με ιςόδομθ 

ψευδοπλινκοδομι ςτο επίχριςμα των τριϊν ορόφων.  

Κτίριο Κιμϊλου και Σπετςϊν, δεκαετία ’20.       

Ρθγι: Δ. Φιλιππίδθσ 

Σειρά ςπιτιϊν ςτθν Αγίου Μελετίου 60-56               

Ρθγι: Δ. Φιλιππίδθσ 
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Κτίρια δεκαετίασ ’20  234:Ρολυκατοικία Λυκαβθττοφ 2, Ακαδθμίασ / 235:Κατοικία Καμπάνθ 5, Ρατιςια / 

236: Κατοικία Δροςοποφλου 92, Λιμνου / 235: Κατοικία Κελαίνουσ, Λιμνου / 238: Κατοικία Ρεργάμου, 

Αιγαίωσ / 239: Κατοικία Τριπόδων 11, Ρλάκα (Ρθγι:Δ.Φιλιππίδθσ) 
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Γ.ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΚΟΔΡΙΓΚΣΩΝΟ 40 

Η περιοχή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Χάρτθσ περιοχισ 

1925-1927 

Το κτίριο βρίςκεται ςτθν περιοχι του Αγίου Ραντελειμονα ςε απόςταςθ δφο 

οικοδομικϊν τετραγϊνων από τον ομϊνυμο Λερό Ναό. Ππωσ φαίνεται ςτο χάρτθ θ περιοχι 

ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα άνθκε ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Φυλισ ςτα ςφνορα με τθν 

περιοχι των Αχαρνϊν. Σφμφωνα με τον χάρτθ του Μ. Μπίρθ ( Αι Ακιναι από τον 19ον εισ 

τον 20ον αιϊνα, Ακινα 1999, ςελ 201) από το 1885 τα όρια τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ 

βρίςκονταν ςτθ Γαργαρζττα/Κουκάκι, το Κθςείο, το Γκαηοχϊρι, το Μεταξουργείο, το 

ςτακμό Λαρίςθσ, τθν οδό Κοδριγκτϊνοσ λίγο μετά τθν πλατεία Βικτωρίασ, το 

(αρχαιολογικό) Μουςείο, τον λόφο του Στρζφθ, τα Ρευκάκια ςτθ Νεάπολθ, τον 

Ευαγγελιςμό ςτο Κολωνάκι και το Βατραχονιςι (θ περιοχι ςιμερα γφρω από το 

Ρανακθναϊκό Στάδιο)38. Θ ουςιαςτικι ανάπτυξθ των περιοχϊν περιμετρικά του ιςτορικοφ 

κζντρου όμωσ δεν ξεκίνθςε παρά τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα. Σταδιακά 

αναπτφχκθκε ζνα μζτωπο ςχετικά ομοιογενϊν αςτικϊν ηωνϊν κατοικίασ που ξεκινοφςε 

                                                           
38

 Νίκοσ Ροταμιανόσ, Κζντρο και γειτονιζσ τθσ Ακινασ 1870-1922, www.ekke.gr/images/PDF/Abstract-
potamianos.pdf.  

Κζςθ κτιρίου 
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μετά τθν Ομόνοια πάνω ςτον άξονα τθσ Ρατθςίων. Ο αςτικόσ εποικιςμόσ αρχικά φτάνει 

μζχρι τθν πλατεία Αμερικισ (Αγάμων) και διαμορφϊνει ςε αςτικζσ ςυνοικίεσ τθν Κυψζλθ 

και του δρόμουσ δυτικά τθσ Ρατθςίων. Θ τάςθ εξόδου τθσ κατοικίασ (μεςαία–υψθλά 

ςτρϊματα) από το κζντρο τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20ου οδθγεί μεταξφ άλλων και ςτθν 

επζκταςθ των κατοίκων του Μεταξουργείου ςτισ περιοχζσ του Αγίου Ραντελειμονα και του 

Κολωνοφ39. Σθμαντικό ρόλο ςτθν εν λόγω περιοχι ζπαιξε θ κεμελίωςθ του Λεροφ Ναοφ 

Αγίου Ραντελειμονα το 1910, θ αποπεράτωςθ του οποίου ζγινε το 1930 και πρόκειται για 

ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ ναοφσ των Βαλκανίων και ο μεγαλφτεροσ τθσ Ακινασ. Ιδθ 

από το 1901 λειτουργεί θ γραμμι του ιππιλατου τραμ (Γ’ Σεπτεμβρίου - Βεραντηζρου – 

Αχαρνϊν–Αγ. Ραντελειμονασ) ςυνδζοντασ τθν περιοχι με το κζντρο. Ενδεικτικόσ 

παράγοντασ επίςθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ αποτελεί και θ ίδρυςθ ςυνοικιακοφ 

ςυλλόγου γφρω ςτο 1915. Κριτιριο ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με τον Ν. Ροταμιανό, αποτελοφν 

και οι εκλογικζσ περιοδείεσ του δθμάρχου Μερκοφρθ ςτθν περιοχι τα ζτθ 1903, 1907 και 

1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Θ περιοχι αναπτφςςεται μετά το ’30 με πιο γοργοφσ ρυκμοφσ, διατθρϊντασ το 

ςτοιχείο τθσ γειτονιάσ με τα καφενεία, τα ηαχαροπλαςτεία, τθ «μάντρα» του Αττίκ, το 

υπαίκριο κζατρο Δελφοί, τα γαλακτοπωλεία ζωσ και τθ δεκαετία του ’70 όπου λαμβάνει 

περίπου τθ μορφι που ζχει και ωσ τϊρα.  

 Σιμερα θ περιοχι του Αγίου Ραντελειμονα είναι ιδιαίτερα υποβακμιςμζνθ, όπωσ 

και αρκετζσ περιοχζσ περιμετρικά του κζντρου. Θ υψθλι πυκνότθτα οικοδόμθςθσ και θ 
                                                           
39

 Νίκοσ Ροταμιανόσ, Κζντρο και γειτονιζσ τθσ Ακινασ 1870-1922, www.ekke.gr/images/PDF/Abstract-
potamianos.pdf.  

Κζςθ  

κτιρίου 
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περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ από τθν κυκλοφορία και τισ χριςεισ ζχουν 

επιβαρφνει αιςκθτικά το ςφνολο. Αποτελεί μία εμπορικι περιοχι ςτθν οποία παραμζνουν 

και αρκετζσ κατοικίεσ. Τόςο ςτθ Κοδριγκτϊνοσ όςο και ςτουσ γφρω δρόμουσ ςϊηονται 

αρκετζσ πολυκατοικίεσ χαρακτθριςμζνεσ ωσ νεϊτερα μνθμεία, οι περιςςότερεσ από τισ 

οποίεσ τοποκετοφνται ςτθ μεςοπολεμικι περίοδο, δίνοντασ μία εικόνα για το πϊσ 

εξελίχκθκε θ περιοχι. 

 

Ιςτορικά ςτοιχεία40 

 

Αριςτοτζλουσ και Κοδριγκτϊνοσ, 1924 (αρχείο ιδιοκτιτθ) 

                                                           
40

 Τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε αυτι τθν ενότθτα ζχουν λθφκεί από τθν ςυνζντευξθ που 
πραγματοποιικθκε με τθν Ειρινθ Ραπαςωτθρίου, ςφηυγο του Λωάννθ Ραπαςωτθρίου, ενόσ από τουσ 
αρχικοφσ ιδιοκτιτεσ του ακινιτου. 
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 Το κτίριο επί των οδϊν Κοδριγκτϊνοσ 40 και Αριςτοτζλουσ 127 ξεκίνθςε να 

οικοδομείται μεταξφ 1927-1928 και μζχρι το 1930 είχε ιδθ αποπερατωκεί. Βάςει ςτοιχείων 

του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ του Τεχνολόγου Ρολιτικοφ Μθχανικοφ Κεόδωρου 

Θλιόπουλου τον Οκτϊβριο του 1987, το οικόπεδο ςτο οποίο ζχει ανεγερκεί το παρόν κτίριο 

είναι 218,10τ.μ.. Ρριν τθν ανζγερςθ του κτιρίου υπιρχε ςτθν ίδια κζςθ (όπωσ φαίνεται και 

από τθν ανωτζρω φωτογραφία) ιςόγειο κτίςμα το οποίο είχε χριςθ εμπορικι. Ο μθχανικόσ 

που ςχεδίαςε και επζβλεψε τθν ανζγερςθ του κτιρίου δεν είναι γνωςτόσ. Είναι πικανόν 

ςτθν διαδικαςία τθσ καταςκευισ του κτιρίου να ζλαβαν μζροσ μζλθ τθσ οικογζνειασ 

Ραπαςωτθρίου κακϊσ ιταν μθχανικοί. 

Λδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

«Αρχικόσ ιδιοκτιτθσ του τετραϊροφου ακινιτου ιταν ο Σωτιρθσ Παπαςωτθρίου. 

Μετά από κάποια χρόνια θ επικαρπία του 3ου και 4ου ορόφου πζραςε ςτθν ανιψιά του 

ιδιοκτιτθ Ευςτακία Κίτικα (ςυη. Διονυςίου Κίτικα) ενϊ θ υψθλι κυριότθτα παρζμεινε ςτθν 

οικογζνεια Παπαςωτθρίου»41.  Κατά το ζτοσ 1960 εκδόκθκε οικοδομικι άδεια ςτο όνομα 

του ςυηφγου Δ. Κίτικα για χρωματιςμό των όψεων, υπό τθν επίβλεψθ του αρχιτζκτονοσ 

Δθμιτρθ Μονογιοφ. Αν και αυτι είναι θ μοναδικι οικοδομικι άδεια που εκδόκθκε, «θ 

Ευςτακία Κίτικα, κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ τθσ προζβει ςε μετατροπζσ ςτουσ 

εςωτερικοφσ χϊρουσ. Μετά τθν δολοφονία τθσ και βάςει τθσ διακικθσ τθσ, οι δφο 

τελευταίοι όροφοι πζραςαν υπό τθν ιδιοκτθςία του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ. Το 1985 

πραγματοποιείται μεταβίβαςθ τθσ περιουςίασ του Σωτιρθ Παπαςωτθρίου ςτα παιδιά του  

Ιωάννθ Παπαςωτθρίου, Ευςτακία Προδρομίδθ και Βαςιλικι Μπεχράκθ. Τθν ίδια χρονιά, 

λόγω οικονομικϊν δυςκολιϊν, θ οικογζνεια Παπαςωτθρίου αναγκάηεται να πουλιςει το 

ζνα διαμζριςμα του 2ου ορόφου ςτον Κο Καταγά και το δυτικό διαμζριςμα του ιςογείου 

ςτον Κο Γογόλθ»42. Αργότερα πουλικθκε και το δυτικό διαμζριςμα του 1ου ορόφου ςτον 

Επίςκοπο Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου Ελευκερίου Νφςςθσ, το οποίο μετά τθ δολοφονία 

του (2012) πζραςε ςτον Τιτίκο Λάν, που είχε διατελζςει οδθγόσ του αποκανόντοσ. Το 1987 

ανακθρφςςεται το κτίριο ωσ διατθρθτζο με απόφαςθ του ΥΡ.ΧΩ.Δ.Ε.. «Το 1992 αποβιϊνει ο 

αρχικόσ ιδιοκτιτθσ του τετραϊροφου Σωτιρθσ Παπαςωτθρίου (ςε θλικία 104 χρονϊν). Το 

1998 ο Ερυκρόσ Σταυρόσ ποφλθςε τθν ιδιοκτθςία του ςτον Αντϊνθ Δελακοφρα ο οποίοσ 

αργότερα ποφλθςε ςτον Δ. Μπζθ. Το 2001 ο Ιωάννθσ Παπαςωτθρίου ποφλθςε το 

διαμζριςμα του 2ου ορόφου ςτθν Κα Μπρουχοφμθ. Τζλοσ μετά από οικονομικά προβλιματα 

του Δ. Μπζθ ο 3οσ και 4οσ όροφοσ, αφοφ ιδθ είχαν ξεκινιςει από το 2003 εςωτερικζσ 

μετατροπζσ, καταςχζκθκαν από τθν Marfin Leasing Α.Ε., ςτθν ιδιοκτθςία τθσ οποίασ 

παραμζνουν ζωσ ςιμερα»43. 

                                                           
41

 Απόςπαςμα από τθν ςυνζντευξθ τθσ Ε. Ραπαςωτθρίου 
42

 ό.π. 
43

 ό.π. 
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ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ - ΧΩΡΟΙ ΙΔΙΟΚΣΗΣΕ 
Υπόγειοσ χϊροσ Λωάννθσ Ραπαςωτθρίου, Ευςτακία Ρροδρομίδθ, Βαςιλικι 

Μπεχράκθ 

Δυτικό διαμζριςμα Λςογείου Κοσ Γογόλθσ 

Ανατολικό διαμζριςμα Λςογείου Ευςτακία Ρροδρομίδθ, Βαςιλικι Μπεχράκθ 

Δυτικό διαμζριςμα 1ου ορόφου Τιτίκο Λάν 

Ανατολικό διαμζριςμα 1ου ορόφου Ευςτακία Ρροδρομίδθ, Βαςιλικι Μπεχράκθ 

Δυτικό διαμζριςμα 2ου ορόφου Κοσ Καταγάσ 

Ανατολικό διαμζριςμα 2ου ορόφου Κα Μπρουχοφμθ 

Μεηονζτα 3οσ-4οσ όροφοσ Marfin Leasing Α.Ε. 
ΤΝΟΛΟ: 7 διαμερίςματα  

 

Δομή – Χρήςεισ - Τλικά  

Ο όγκοσ του κτιρίου είναι απλόσ και ςυμπαγισ. Αναπτφςςεται ςχεδόν ςε 

παραλλθλόγραμμο με εξαίρεςθ τουσ δφο ακάλυπτουσ χϊρουσ. Ο τελευταίοσ όροφοσ 

βρίςκεται ςε υποχϊρθςθ από το επίπεδο των όψεων επί του δρόμου ακολουκϊντασ το 

ιδεατό ςτερεό που δθμιουργείται βάςει τθσ αναλογίασ 15/10. Το κτίριο καλφπτει ςχεδόν 

όλο το οικόπεδο και είναι χτιςμζνο κατά το ςυνεχζσ ςφςτθμα με τοποκζτθςθ επί των ορίων 

του δρόμου αναπτφγματοσ όψεων 18,10μ. και 12,05μ.. Θ μόνθ διάςπαςθ του όγκου που 

παρατθρείται, εκτόσ από τον τελευταίο όροφο, αφορά τισ αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ 

(ζρκερ), που ζχουν απόςταςθ από το επίπεδο των τοίχων περίπου 1μ. 

  

 

 

 Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ιςόγειο και τζςςερεισ ορόφουσ, ενϊ ςτο δϊμα 

του υπάρχουν τρείσ χϊροι που λειτουργοφςαν ωσ πλυςταριά. Το ιςόγειο, ο 1οσ και ο 2οσ 

όροφοσ αποτελοφνται από δφο διαμερίςματα ενϊ ο 3οσ και ο 4οσ όροφοσ λειτουργοφςαν 

ςαν μία κατοικία (μεηονζτα). Τθν περίοδο που οικοδομικθκε το κτίριο το τελευταίο 

Ρεριοριςμζνοι ακάλυπτοι χϊροι κτιρίου, άξονασ 

ςυμμετρίασ και ιδεατό ςτερεό με αναλογία 15/10 
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διαμζριςμα (το μεγαλφτερο) ςυνικωσ προορίηονταν για τθν διαμονι του ιδιοκτιτθ ενϊ τα 

υπόλοιπα διατίκεντο προσ ενοικίαςθ. Είναι πικανό αυτό να ιςχφει και ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ. Εκτόσ τθσ μεηονζτασ όλα τα διαμερίςματα είναι μεγάλα (80-95τ.μ.) γεγονόσ που 

υποδθλϊνει τθν άνεςθ και τθν πολυτζλεια των κατοικιϊν αλλά και το γεγονόσ ότι 

απευκφνονταν ςε μεςαία ζωσ υψθλά ςτρϊματα για α ι β κατοικία. Τα διαμερίςματα 

διατάςςονται αριςτερά και δεξιά ενόσ κεντρικοφ άξονα που ορίηεται από τθν είςοδο επί 

τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ και χωρίηει ςχεδόν ςτθ μζςθ το κτίριο. 

Οι ακάλυπτοι χϊροι του κτιρίου βρίςκονται ςτο πίςω δυτικό όριο του κτιρίου και 

επί του άξονα τθσ ειςόδου ςε επαφι με τισ όμορεσ ιδιοκτθςίεσ. Εξυπθρετοφν τον αεριςμό 

των βοθκθτικϊν χϊρων και του κλιμακοςταςίου που βρίςκονται διαταγμζνοι ςτο πίςω 

μζροσ του κτιρίου που δεν βλζπει ςτον δρόμο. Άλλωςτε ςχεδόν πάντα οι ςθμαντικότεροι  - 

κφριοι χϊροι οριοκετοφνταν ςτισ πλευρζσ των κτιρίων που ζβλεπαν προσ το δρόμο. Ο 

ακάλυπτοσ του δυτικοφ ορίου είναι διαμορφωμζνοσ ςε δφο επίπεδα από τα οποία υπάρχει 

πρόςβαςθ ςτθ κουηίνα και ςε ζνα δωμάτιο του δυτικοφ διαμερίςματοσ του ιςογείου. Είναι 

πικανόν ο χϊροσ να χρθςιμοποιοφνταν ωσ πίςω αυλι ι ωσ χϊροσ απλϊματοσ των ροφχων 

και αντίςτοιχων εργαςιϊν. Οι διαςτάςεισ του ακάλυπτου είναι 2,40 x 3,25μ. Στον δεφτερο 

ακάλυπτο, εμβαδοφ 9,56τ.μ., βρίςκονται δφο ςιδερζνια βοθκθτικά κλιμακοςτάςια που 

οδθγοφν ςτο υπόγειο και ςτο δϊμα. Σε παλιότερεσ εποχζσ είκιςται να  χρθςιμοποιοφνται 

από το υπθρετικό προςωπικό για το άπλωμα των ροφχων και τθ μεταφορά πραγμάτων από 

το υπόγειο ςτα διαμερίςματα. Δεν είναι γνωςτό όταν καταςκευάςτθκε το κτίριο με ποια 

άλλα κτίρια ςυνόρευε και εάν είχαν αντίςτοιχουσ χϊρουσ που να ενοποιοφνταν και 

ενδεχομζνωσ να οδθγοφςαν ςε ξεχωριςτι ζξοδο από το οικοδομικό τετράγωνο για το 

προςωπικό που εργαηόταν.  

Το υπόγειο 

Το υπόγειο (200,63τ.μ.) χωρίηεται ςε 

τρία τμιματα κάκε ζνα από τα οποία ζχει 

ανεξάρτθτθ είςοδο και δεν επικοινωνεί με 

τα υπόλοιπα. Το τμιμα 1 καταλαμβάνει τθν 

γωνία Κοδριγκτϊνοσ και Αριςτοτζλουσ. Θ 

είςοδοσ ςτο χϊρο γίνεται από τθν πλευρά 

τθσ Κοδριγκτϊνοσ μζςω κλίμακασ πζντε 

βακμίδων και μίασ που προθγείται ςτο 

επίπεδο του πεηοδρομίου. Το δάπεδο του τμιματοσ ζχει υψομετρικι διαφορά με το 

πεηοδρόμιο 85εκ.. Αρχικά περιελάμβανε ζνα μικρό χϊρο ειςόδου, ζνα μεγάλο δωμάτιο με 

δυνατότθτα να διαςπάται ςε δφο χϊρουσ, ζνα διάδρομο – χωλ, ζνα χϊρο κουηίνασ και ζνα 

λουτρό, που ζχει παράκυρο ςε μεγάλο φψοσ για ζμμεςο αεριςμό. Το αρχικό δάπεδο ιταν 
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επιςτρωμζνο με μωςαϊκό αςπρόμαυρου χρϊματοσ με ςχζδια γραμμικά και ρομβοειδι44. 

Μςωσ ςε παλιότερθ περίοδο να είχε χριςθ κατοικίασ. Σιμερα ο χϊροσ ζχει υποςτεί 

μετατροπζσ ϊςτε να ενοποιθκοφν τα επιμζρουσ δωμάτια (ςυμβ. με διακεκομμζνθ γραμμι) 

και ζχει χριςθ καταςτιματοσ – ανκοπωλείου. Τα δάπεδα είναι επικαλυμμζνα με κεραμικά 

πλακίδια. 

 Το τμιμα 2 του υπογείου αποτελεί ο χϊροσ ςτάκμευςθσ ςτο δυτικό τμιμα του 

κτιρίου. Αρχικά χρθςιμοποιοφνταν ςαν χϊροσ φφλαξθσ του ιππιλατου οχιματοσ τθσ 

οικογζνειασ Ραπαςωτθρίου, αλλά ιδθ από τα πρϊτα χρόνια τθσ καταςκευισ του 

μετατράπθκε ςε χϊρο ςτάκμευςθσ λόγω του ότι ο ιδιοκτιτθσ ιταν από τουσ λίγουσ τθσ 

εποχισ που είχε ςτθν κατοχι του Λ.Χ45. Σιμερα ςτον ίδιο χϊρο βρίςκεται και θ δεξαμενι 

των καυςίμων τθσ πολυκατοικίασ. 

 Οι υπόλοιποι χϊροι του υπογείου αποτελοφν το 3ο τμιμα. Θ είςοδοσ γίνεται είτε 

από το επίπεδο τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ μζςω δφο βακμίδων είτε μζςα από τον κεντρικό 

χϊρο ειςόδου του κτιρίου μζςω κλίμακασ τεςςάρων βακμίδων. Αποτελείται από μεγάλο 

αρικμό αποκθκευτικϊν χϊρων κακϊσ και από το μθχανοςτάςιο του ανελκυςτιρα. Οι τρείσ 

πρϊτοι χϊροι ςτουσ οποίουσ οδθγοφν οι είςοδοι αποτελοφςαν πριν κάποιεσ δεκαετίεσ το 

διαμζριςμα του κυρωροφ. Το δάπεδο των χϊρων είναι επιςτρωμζνο με μωςαϊκό ςε 

αντίκεςθ με τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ του τμιματοσ 3 που ζχουν τςιμεντοκονία ι 

πατθμζνο χϊμα. Ο χϊροσ κάτω από τθν κεντρικι κλίμακα τθσ ειςόδου χρθςιμοποιοφνταν 

ωσ λουτρό ενϊ το μεγάλο επίμθκεσ δωμάτιο ωσ χϊροσ διθμζρευςθσ. Από το τμιμα 3 του 

υπογείου μζςω κλίμακασ οχτϊ βακμίδων ςτον κεντρικό ακάλυπτο χϊρο υπάρχει πρόςβαςθ 

ςε όλα τα διαμερίςματα. Στθν πίςω δυτικι πλευρά του υπογείου βρίςκεται αποκθκευτικόσ 

χϊροσ (α) ο οποίοσ αποτελεί αποκλειςτικό χϊρο για το δυτικό διαμζριςμα του ιςογείου και 

υπάρχει πρόςβαςθ μόνο μζςω αυτοφ. Αντίςτοιχα ςτθν πίςω ανατολικι πλευρά υπάρχει ο 

αποκθκευτικόσ χϊροσ (β) του ανατολικοφ διαμερίςματοσ του ιςογείου ςτον οποίο όμωσ 

υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ και από το υπόγειο. 

 Οι υψομετρικζσ ςτάκμεσ του υπογείου διαφζρουν από τμιμα ςε τμιμα, γεγονόσ 

που ςχετίηεται και με τθν ςτάκμθ του δρόμου (κατθφορικόσ δρόμοσ) ι το υπζδαφοσ. Στο 3ο 

τμιμα εκτόσ από τισ αποκικεσ του ιςογείου που ζχουν διαφορετικι ςτάκμθ δαπζδου, 

παρατθρείται επίςθσ ανιςοςτακμία ςτο χϊρο τθσ ειςόδου και του λουτροφ του κυρωροφ 

ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ. Εκτιμάται πωσ ο λόγοσ είναι θ ζλλειψθ χϊρου για 

τθν τοποκζτθςθ πολλϊν βακμίδων μαηί, δεδομζνθσ τθσ τοποκζτθςθσ των δφο ειςόδων ςε 

μικρι απόςταςθ μεταξφ τουσ αλλά και τθσ μεταξφ τουσ ανιςοςτακμίασ. Τα κακαρά φψθ του 

υπογείου κυμαίνονται από 2μ. (αποκικθ δυτικοφ διαμερίςματοσ ιςογείου) ζωσ 2,67μ. 

                                                           
44

 Σφμφωνα με μαρτυρία τθσ Ε. Ραπαςωτθρίου 
45

 ό.π. 
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 Θ διάταξθ των χϊρων του υπογείου ςε ςχζςθ με τουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ αλλά και 

με τα ανοίγματα των όψεων είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτθν πλειοψθφία των χϊρων 

επαρκι άμεςο ι ζμμεςο αεριςμό και ςε κάποιουσ από τουσ χϊρουσ φυςικό φωτιςμό. 

Το ιςόγειο 

 Το ιςόγειο αποτελείται από δφο 

διαμερίςματα 80 και 93τ.μ περίπου και 

τθν κεντρικι είςοδο. Θ είςοδοσ ςτο κτίριο 

είναι κοινόχρθςτθ και αναπτφςςεται πάνω 

ςτον άξονα ςυμμετρίασ – αν και όχι 

απόλυτθσ – του κτιρίου ωσ προσ τθν οδό 

Κοδριγκτϊνοσ. Θ είςοδοσ αποτελείται από 

τον κεντρικό διάδρομο ειςόδου, το 

κλιμακοςτάςιο, τον ανελκυςτιρα και τον 

διάδρομο που οδθγεί ςτα διαμερίςματα. 

Θ πόρτα ειςόδου υπερυψϊνεται από το επίπεδο του πεηοδρομίου κατά δφο 

βακμίδεσ. Ακολουκεί μαρμάρινθ κλίμακα εννζα βακμίδων που ανεβάηει ςτο επίπεδο του 

κλιμακοςταςίου. Το κλιμακοςτάςιο και ο ανελκυςτιρασ βρίςκονται ςτον πυρινα του 

κτιρίου, αξονικά τοποκετθμζνοι ωσ προσ τθν είςοδο. Ο ανελκυςτιρασ βρίςκεται ςε 

περίοπτθ κζςθ εκφράηοντασ τισ ανζςεισ τθσ ςφγχρονισ ηωισ που ειςάγονταν εκείνθ τθν 

περίοδο. Θ διαμόρφωςθ του με ςφυριλατο ςίδθρο ςε ίδιο μοτίβο με τα κιγκλιδϊματα και 

τθν είςοδο τθσ όψθσ υποδθλϊνει τθν πολυτζλεια ςτθν καταςκευι. Τόςο θ χωροκζτθςθ όςο 

και τα περίτεχνα ςχζδια με ςίδερο του ανελκυςτιρα παραπζμπουν ςε επιρροζσ από belle 

époque και art deco. Το κλιμακοςτάςιο αναπτφςςεται περιμετρικά του ανελκυςτιρα με 

μαρμάρινεσ βακμίδεσ και ςκαλομζρια. Κατά τθν άνοδο του κλιμακοςταςίου, ςτθν πλευρά 

του τοίχου αναπτφςςεται μία ηϊνθ ςε φψοσ περίπου 1,60, θ οποία ορίηεται με λωρίδα 

μαρμάρου ςτο άνω μζροσ ενϊ ο τοίχοσ ζχει διαμορφωκεί με αδρό ςοβά. Αντίςτοιχα τον 

ίδιο χαρακτιρα πολυτζλειασ και ςτιλιςτικϊν επιρροϊν με τον ανελκυςτιρα υποδθλϊνει θ 

διαμόρφωςθ του χϊρου τθσ ειςόδου με τισ ολόςωμεσ μαρμάρινεσ βακμίδεσ, τα μαρμάρινα 

δάπεδα και τισ επιφάνειεσ των τοίχων με επζνδυςθ πολφχρωμου μαρμάρου, τα οποία 

ςφμφωνα με τθν Ειρινθ Ραπαςωτθρίου είχαν ειςαχκεί από τον Καναδά. 

 Στο πλατφςκαλο τθσ κλίμακασ ειςόδου παρατθρείται διαμόρφωςθ με δφο κολϊνεσ 

με τοξωτι επίςτεψθ, που ενδεχομζνωσ υποδθλϊνει εκτόσ από το αιςκθτικό αποτζλεςμα, 

ζνα αςφαλζσ γεφφρωμα κακϊσ ςτο ιςόγειο όπωσ και ςτο υπόγειο τα υλικά καταςκευισ 

είναι ωσ επί των πλείςτων παραδοςιακά (λικοδομι - πλινκοδομι).    

 Μπροςτά από τον ανελκυςτιρα αναπτφςςεται ο διάδρομοσ που οδθγεί ςτα δφο 

διαμερίςματα (κακαρό φψοσ 3,50μ.). Θ διάταξι τουσ είναι ςχεδόν όμοια ωσ προσ τθν 

(Θ ηϊνθ των βοθκθτικϊν χϊρων δθλϊνεται με διαγράμμιςθ) 
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αντίλθψθ και παραπζμπουν ςε χαρακτθριςτικά του εκλεκτικιςμοφ ςε ότι αφορά τθν 

οργάνωςθ τθσ κατοικίασ. Τα κφρια δωμάτια βρίςκονται κατά μικοσ των προςόψεων, ενϊ 

τα υπόλοιπα ςτισ πτζρυγεσ του οικοδομιματοσ προσ το βάκοσ του οικοπζδου. Θ είςοδοσ 

των διαμεριςμάτων οδθγεί ςε ζνα ευρφχωρο χωλ, το οποίο μπορεί να ενοποιθκεί μζςω 

δίφυλλθσ ι τετράφυλλθσ κφρασ με άλλον κφριο χϊρο. Το χωλ αποτελεί των πυρινα γφρω 

από τον οποίο διατάςςονται οι υπόλοιποι χϊροι. Θ δυνατότθτα ενοποίθςθσ δφο χϊρων 

μζςω μεγάλου εςωτερικοφ ανοίγματοσ ιταν ςφνθκεσ φαινόμενο ςτο ςχεδιαςμό των 

κατοικιϊν τθσ περιόδου. Και ςτα δφο διαμερίςματα εκτόσ από τθ διεφρυνςθ του χωλ, 

παρατθρείται θ δυνατότθτα ενοποίθςθσ και δφο ακόμθ δωματίων. Από το χωλ επίςθσ 

ξεκινάει και ο διάδρομοσ που οδθγεί ςτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ. Ο πρϊτοσ χϊροσ είναι το 

λουτρό, όπου ςφμφωνα με τθν ιδιοκτιτρια παλιότερα βριςκόταν δφο βακμίδεσ 

χαμθλότερα από το δάπεδο του υπόλοιπου ςπιτιοφ. Στο διάδρομο προσ τθν κουηίνα 

υπιρχε παλιότερα τηάκι (φουρνζλο) για το ηζςταμα του νεροφ για το πλφςιμο των ροφχων. 

Τηάκι για μαγείρεμα υπιρχε και ςτθν κουηίνα. Μζςω των κουηινϊν των δφο διαμεριςμάτων 

γίνεται και θ πρόςβαςθ ςτον αποκθκευτικό χϊρο του υπογείου κακϊσ και θ πρόςβαςθ 

μζςω των βοθκθτικϊν κλιμακοςταςίων ςτο δϊμα. Ράνω από το μπάνιο υπιρχε δωμάτιο 

υπθρεςίασ, όπου θ πρόςβαςθ γινόταν με κινθτι ςκάλα. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, όλοι οι 

βοθκθτικοί χϊροι ζχουν φυςικό αεριςμό και φωτιςμό μζςω των δφο ακάλυπτων χϊρων 

του κτιρίου.  

Α’ και Β’ όροφοσ 

 Οι επόμενοι δφο όροφοι είναι 

απολφτωσ όμοιοι (κακαρό φψοσ 3,55μ.), 

με τθ διαφορά ότι ο Α’ όροφοσ ζχει ζνα 

επιπλζον εξϊςτθ ωσ προσ τθν 

Κοδριγκτϊνοσ. Τα δυτικά διαμερίςματα 

είναι 94τ.μ. και τα ανατολικά 96τ.μ.. Θ 

διάταξθ των χϊρων δεν διαφζρει ςε 

επίπεδο αντίλθψθσ από αυτι των 

διαμεριςμάτων του ιςογείου. Στα δυτικά 

διαμερίςματα θ είςοδοσ γίνεται ςτο χωλ, 

το οποίο ενοποιείται πλιρωσ με τον κακιςτικό χϊρο και δθμιουργεί ζνα διευρυμζνο 

ςαλόνι. Θ τραπεηαρία ςε άμεςθ ςχζςθ με το κακιςτικό ζχει τθ δυνατότθτα να απομονωκεί 

ςαν χϊροσ μζςω ανοίγματοσ. Τα δωμάτια διατάςςονται κατά μικοσ τθσ δυτικισ πλευράσ 

ςε επαφι με τθν όμορθ ιδιοκτθςία και κάκε ζνα ζχει δικό του εξϊςτθ. Θ δυνατότθτα για 

ενοποίθςθ των χϊρων παρατθρείται και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ. Στο βάκοσ του 

οικοπζδου διατάςςονται οι βοθκθτικοί χϊροι. Θ πρόςβαςθ ςτο δωμάτιο υπθρεςίασ πάνω 

από το λουτρό γίνεται με κτιςτι ςκάλα. Στο παρελκόν υπιρχε ο ίδιοσ αρικμόσ τηακιϊν 

όπωσ ςτο ιςόγειο. Θ διάταξθ ςτα ανατολικά διαμερίςματα είναι παρόμοια με τθ διαφορά 
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ότι τα δωμάτια βρίςκονται ςτθν πρόςοψθ επί τθσ Κοδριγκτϊνοσ. Οι είςοδοι των 

διαμεριςμάτων, όπωσ και ςτο ιςόγειο, είναι δίφυλλεσ ξφλινεσ ταμπλαδωτζσ πόρτεσ.     

 Οι χϊροι των δφο ορόφων διευρφνονται με τθν παρουςία των αρχιτεκτονικϊν 

προεξοχϊν. Ζνα ακόμθ ςθμαντικό ςτοιχείο είναι το γωνιακό μπαλκόνι, ςτθ διαςταφρωςθ 

των δφο δρόμων, το οποίο ζρχεται ςτθν ίδια περαςιά με τισ προεξοχζσ. Ππωσ αναφζρκθκε 

ςτθν ειςαγωγι το δυτικό διαμζριςμα του Α’ ορόφου βρίςκεται υπό διαδικαςία 

μετατροπϊν, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια με διακεκομμζνθ γραμμι. Το λουτρό και το 

δωμάτιο υπθρεςίασ ζχουν καταργθκεί και αποτελοφν ενιαίο χϊρο μαηί με το χωλ, το 

κακιςτικό και τθν τραπεηαρία. Στθ κζςθ του τηακιοφ που βριςκόταν ςτον διάδρομο τθσ 

κουηίνασ και είχε αφαιρεκεί, ζχει καταςκευαςτεί νζο το οποίο χρθςιμοποιεί τθν 

υφιςτάμενθ καμινάδα. Δεν είναι γνωςτι θ τελικι διαμόρφωςθ του διαμερίςματοσ οφτε θ 

χριςθ που κα ζχουν οι χϊροι ι και το ίδιο το διαμζριςμα. 

Γ’ και Δ’ όροφοσ (μεηονζτα) 
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 Θ είςοδοσ ςτθ μεηονζτα πραγματοποιείται αμζςωσ μετά το πλατφςκαλο του 

κλιμακοςταςίου ι κατευκείαν μζςω του ανελκυςτιρα. Ο πρϊτοσ χϊροσ είναι ζνα μικρό 

χωλ που διανζμει τθν κίνθςθ ςτο διαμζριςμα. Οι χϊροι ζχουν υποςτεί μικρζσ μετατροπζσ 

τόςο κατά τθν περίοδο τθσ διαμονισ τθσ Ευςτακίασ Κίτικα (διαμόρφωςθ μπαρ, μεταλλικά 

κιγκλιδϊματα ςτισ κφρεσ κλπ) αλλά και του Δ. Μπζθ (ψευδοροφζσ, ςτζγαςτρο με 

κεραμοςκεπι, κλπ). Θ αρχικι κατάςταςθ του διαμερίςματοσ δεν είναι γνωςτι αλλά θ 

διάταξθ των χϊρων ζχει διατθρθκεί όπωσ προκφπτει από τισ περιγραφζσ τθσ Ε. 

Ραπαςωτθρίου, θ οποία είχε διαμείνει ςτο παρελκόν ςτθν μεηονζτα. 

 Στον Γ’ όροφο (φψοσ 3,30μ.) εκτόσ από τα τρία δωμάτια, το μεγαλφτερο μζροσ το 

αποτελοφν χϊροι γραφείων, κακιςτικϊν και τραπεηαρίασ. Υπάρχουν δφο λουτρά και μία 

κουηίνα ςαν βοθκθτικοί χϊροι. Οι χϊροι που ςτουσ προθγοφμενουσ ορόφουσ 

δθμιουργοφνταν από τισ αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ, ςτον Γ’ όροφο παρουςιάηουν 

διαφορετικά μορφολογικά χαρακτθριςτικά, που κα αναλυκοφν ςτθν ενότθτα για τισ όψεισ, 

και ςτθ κζςθ τθσ μίασ προεξοχισ υπάρχει ςτεγαςμζνοσ εξϊςτθσ. Στθ δυτικι πλευρά 

υπάρχει κλιμακοςτάςιο για τον Δ’ όροφο όπωσ και ςτον χϊρο του μπαρ πάνω από το 

κεντρικό κλιμακοςτάςιο. Επίςθσ άμεςθ πρόςβαςθ ςτον Δ’ όροφο (κακαρό φψοσ 2,40μ.) 

γίνεται και με τον ανελκυςτιρα.  

Στον τζταρτο όροφο είχε μόνο δωμάτια κακϊσ και βοθκθτικοφσ χϊρουσ πλυςταριϊν 

που ιταν κοινόχρθςτοι για όλθ τθν πολυκατοικία. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ του Δ. 

Μπζθ οι χϊροι αυτοί μετατράπθκαν ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ τθσ κατοικίασ με το κλείςιμο τθσ 

βεράντασ που βλζπει ςτον ακάλυπτο (και υπιρχε πρόςβαςθ κοινόχρθςτθ από το 

βοθκθτικό κλιμακοςτάςιο) και τθν ενοποίθςθ τθσ με τθν κουηίνα και τον χϊρο πλυντθρίου. 

Σφμφωνα με περιγραφζσ τθσ Ε. Ραπαςωτθρίου, ο χϊροσ των πλυντθρίων υπιρχε μεγάλοσ 

χτιςτόσ πάγκοσ δεξιά και αριςτερά ενόσ χτιςτοφ φουρνζλου για το ηζςταμα του νεροφ και 

το πλφςιμο των ροφχων.  

Σε όλουσ τουσ ορόφουσ οι κφριοι χϊροι ζχουν δάπεδα με επίςτρωςθ ξφλου ενϊ 

ςτουσ βοθκθτικοφσ μωςαϊκά ι κεραμικά πλακίδια. 

Υλικά καταςκευισ του κτιρίου 

 Δεν ιταν εφικτι θ πλιρθσ καταςκευαςτικι αποτφπωςθ του κτιρίου αλλά με βάςθ 

τθν αποτφπωςθ που πραγματοποιικθκε και τθ βιβλιογραφία ςε ςχζςθ με τα κτίρια τθσ 

εποχισ είναι δυνατό να καταλιξουμε ςε κάποια ςυμπεράςματα.  Ο φζρων οργανιςμόσ του 

κτιρίου είναι ςφμμικτοσ, όπωσ αρκετά κτίρια τθσ εποχισ. Εξωτερικά, θ φζρουςα τοιχοποιία, 

ςτο ιςόγειο και το υπόγειο αποτελείται από πρόχειρα επεξεργαςμζνθ θμιλαξευτι 

λικοδομι από αςβεςτόλικουσ (ίςωσ με αναλογικά μεγάλθ ποςότθτα αργιλϊδουσ 

κονιάματοσ κατά τα κλαςικιςτικά πρότυπα). Στισ γωνίεσ των τοίχων ι ςτουσ ορκοςτάτεσ 

των ανοιγμάτων χρθςιμοποιοφνταν φυςικοί λίκοι λαξευμζνοι με μεγαλφτερθ επιμζλεια και 
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ςυνικωσ ιταν πωρόλικοι από τον Ρειραιά ι ανκεκτικότεροι από τθν Αίγινα46. Στο υπόγειο 

το πάχοσ τθσ λικοδομισ είναι 60εκ. ενϊ μειϊνεται ςτο ιςόγειο κατά 10εκ. Συχνά ςτο ςϊμα 

τθσ τοιχοποιίασ παρενζβαλλαν ςτρϊςεισ τοφβλων προκειμζνου να επιτφχουν – ανά 

οριηόντια επίπεδα – αρτιότερθ ζδραςθ των υπερκείμενων μαηϊν47. Τοφβλα επίςθσ 

υπιρχαν και ανάμεςα ςτουσ λαξευτοφσ λίκουσ των ορκοςτατϊν (λαμπάδων) των 

ανοιγμάτων ι τοποκετθμζνα ςε προεξοχι. Στο πίςω μζροσ του οικοπζδου που βρίςκονται 

οι βοθκθτικοί χϊροι του υπογείου και του ιςογείου φαίνεται ότι θ τοιχοποιία είναι από 

πλινκοδομι πάχουσ 40εκ..  Στουσ ορόφουσ θ φζρουςα τοιχοποιία είναι από πλινκοδομι 

πάχουσ 30εκ. (ςυνικωσ ςυμπαγείσ πλίνκοι διαςτάςεων 11x24x4 κίτρινου χρϊματοσ με 

αρχικά Ρ.Σ. και διάτρθτθ πλινκοδομι εξάοπθ). Εςωτερικά, ςε όλουσ τουσ ορόφουσ, θ 

φζρουςα τοιχοποιία αποτελείται από ςυμπαγείσ ςκαφοειδείσ πλίνκουσ με πάχοσ 30-40εκ.. 

ςτουσ εςωτερικοφσ διαχωριςτικοφσ τοίχουσ επίςθσ ςυναντάται θ οικοδομικι τθσ 

οπτοπλινκοδομισ. Τα πατϊματα, αποτελοφνται εν μζρει από πατοδοκοφσ και τάβλεσ 

ξφλινεσ και εν μζρει από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με πλάκεσ κατά κανόνα δοκιδωτζσ (τφπου 

Zolliner). Το μεταξφ των δοκίδων κενό πλθροφται με διάτρθτεσ πλίνκουσ για λόγουσ 

κερμομόνωςθσ. Δεν γνωρίηουμε αν τα ανοίγματα γεφυρϊνονταν από ςιδθροδοκοφσ 

διατομισ Γ ι διπλοφ Τ, όπωσ ςυνθκίηονταν τθν περίοδο εκείνθ. Ραρατθροφνται επίςθσ και 

ςτοιχεία από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα όπωσ οριηόντιοι δοκοί. 

Οι ςιδεριζσ των κιγκλιδωμάτων, οι εξωτερικζσ βακμίδεσ και τα ξφλινα κουφϊματα 

αποτελοφςαν προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Μάνοσ Γ.Μπίρθσ, Ακθναϊκι αρχιτεκτονικι 1875-1925, εκδόςεισ Μζλιςςα, 1987 
47

 ό.π. 
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Όψεισ 

 Τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά του κτιρίου δεν μποροφν απόλυτα να ενταχκοφν 

ςε μία κατθγορία ι ζνα αρχιτεκτονικό ρεφμα με τθν αυςτθρι ζννοια. Τθν περίοδο τθν 

οποία οικοδομικθκε το κτίριο, όπωσ αναλφκθκε ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ, επικρατοφςαν 

τόςο τα ςτοιχεία του κλαςικιςμοφ και του εκλεκτικιςμοφ, οι ςχζςεισ μορφολογίασ με το 

«ακθναϊκό ςπίτι» αλλά και οι πρϊτεσ επιδράςεισ τθσ μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ που ιδθ 

από τισ αρχζσ του ’20 απθχοφςε ςτον ευρωπαϊκό χϊρο. Με δεδομζνο ότι το κτίριο τθσ οδοφ 

Κοδριγκτϊνοσ δεν ανικει ςτθν κατθγορία τθσ υψθλισ αρχιτεκτονικισ αλλά μοιάηει 

περιςςότερο για κάποιο ςχζδιο μθχανικοφ τθσ περιόδου, δεν μπορεί να ςυνδεκεί με το ςτιλ 

ενόσ επϊνυμου αρχιτζκτονα για τον οποίο υπάρχουν πλθροφορίεσ ι αναλφςεισ των ζργων 

του. Στισ όψεισ του υπό μελζτθ κτιρίου ςυναντϊνται αρκετά ςτοιχεία από τα ρεφματα που 

προαναφζρκθκαν, με εξαίρεςθ ίςωσ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ μοντζρνασ 

αρχιτεκτονικισ. 

 

Θ πρόςοψθ επί τθσ Κοδριγκτϊνοσ πριν και μετά τθν προςκικθ του ςτεγάςτρου 

 Βαςικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτισ δφο προςόψεισ του κτιρίου και 

εντάςςονται ςτα χαρακτθριςτικά του αρχιτεκτονικοφ ρεφματοσ του Εκλεκτικιςμοφ είναι θ 

ςυμμετρία, θ αξονικότθτα, θ ρυκμικι επαναλθπτικότθτα των ανοιγμάτων και ο τονιςμόσ 

τθσ κατακορυφότθτασ. Τα ςτοιχεία αυτά ςυναντϊνται και ςτο μοντζλο του νεοκλαςικιςμοφ 

αλλά ςε αυτι τθν περίπτωςθ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ελευκερία από τθν αυςτθρότθτα 

των κλαςικιςτικϊν προτφπων.  
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Θ όψθ επί τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ πριν και μετά τθν προςκικθ του ςτεγάςτρου 

Στθν όψθ επί τθσ Κοδριγκτϊνοσ παρατθρείται άξονασ ςυμμετρίασ ςε ςχζςθ με τθν 

κεντρικι είςοδο του κτιρίου. Από τθ ςυμμετρικι τοποκζτθςθ ωσ προσ τον άξονα αυτό 

αποκλίνουν τα ανοίγματα ςτο δυτικό και ανατολικό όριο τθσ όψθσ. Θ αξονικότθτα αυτι 

που παρουςιάηεται τονίηει τθν είςοδο ςτο κτίριο ςαν κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ όψθσ. Θ 

είςοδοσ αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο του χαρακτιρα του κτιρίου. Οι διαςτάςεισ του 

ανοίγματοσ είναι μεγάλεσ και δεν ςυνάδουν με τθν ανκρϊπινθ κλίμακα (κακαρό φψοσ 

περίπου 4μ.). Είναι ςαφείσ οι επιρροζσ από τα δθμοτικά μζγαρα τθσ προθγοφμενθσ 

περιόδου.  Αν και ιταν ςφνθκεσ να προεξζχει του επιπζδου τθσ όψθσ, ςτο υπό μελζτθ 

κτίριο θ πόρτα τθσ ειςόδου υπερυψϊνεται από το πεηοδρόμιο κατά δφο βακμίδεσ, 

τονίηοντασ ακόμθ περιςςότερο τθ ςθμαςία τθσ, και τοποκετείται ςτο ίδιο επίπεδο με το 

μζτωπο τθσ όψθσ. Ρλαιςιϊνεται με επενδυμζνεσ με μάρμαρο παραςτάδεσ που προεξζχουν 

από το επίπεδο τθσ τοιχοποιίασ 16εκ. το πλάτοσ τουσ είναι 43εκ. και δθμιουργοφν ςτισ 

άκρεσ μία μικρι ςκοτία. Θ βάςθ των παραςτάδων επενδυμζνθ με το ίδιο λευκό μάρμαρο 

εδράηεται ςτθν πρϊτθ βακμίδα από τθν οποία υψϊνεται 70εκ. θ προεξοχι τθσ από το 

υπόλοιπο ςϊμα είναι μικρι, περίπου 2εκ. από κάκε πλευρά. Θ ςτζψθ τθσ ειςόδου γίνεται 

με ενόσ είδουσ υπερκείμενο κριγκό που παρουςιάηει μία ελαφριά τριγωνικι απόλθξθ ςτο 

πάνω μζροσ θ οποία επικαλφπτεται με ζνα κομμάτι μαρμάρου ςε ςχιμα τραπεηίου το 

οποίο κυμίηει το παραδοςιακό «κλειδί» ςτισ λικόκτιςτεσ καταςκευζσ. Θ ςτζψθ προεξζχει 

ελαφρϊσ των παραςτάδων δθμιουργϊντασ μία μικρι ςκίαςθ. Εςωτερικά των παραςτάδων 

ξεκινϊντασ από το επίπεδο τθσ τελευταίασ βακμίδασ, δθμιουργείται ζνα πλαίςιο με 

χρωματιςτό μάρμαρο που υποδζχεται τθν περίτεχνθ μεταλλικι εξϊκυρα. Θ διακοςμθτικι 

ελαφρότθτα τθσ ειςόδου με τθν χριςθ του μετάλλου ςε γεωμετρικά ςχιματα και τθν 
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διαφάνεια του γυαλιοφ αλλά και ςυνολικά θ μαρμάρινθ διαμόρφωςθ τθσ ειςόδου δείχνουν 

ζντονεσ επιρροζσ art deco. 

 Τα ανοίγματα και ςτισ δφο προςόψεισ τοποκετοφνται αξονικά κακ’ φψοσ και 

τονίηουν τθν κατακορυφότθτα του κτιρίου. Τον άξονα δεν ακολουκοφν οι είςοδοι και τα 

κοντινά τουσ παράκυρα ςτο υπόγειο επί τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ τα οποία όμωσ 

παραμζνουν ςυμμετρικά ωσ προσ τθν είςοδο του κτιρίου. Τα ανοίγματα ζχουν μεγάλεσ 

διαςτάςεισ και χωρίηονται ςε διπλά ι τριπλά φφλλα εςωτερικά. Τα ςκοφρα που φζρουν 

είναι γαλλικοφ τφπου, ξφλινα τεςςάρων ι ζξι φφλλων. Επί τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ ςτο 

ιςόγειο υπάρχει άνοιγμα με τριπλό διαχωριςμό από οπτοπλινκοδομι. Το μεςαίο άνοιγμα 

είναι 1,5 φορζσ μεγαλφτερο από τα ακριανά. Εκτόσ από τα ανοίγματα που βρίςκονται ςτισ 

αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ, παρατθρείται λαμπάσ 8-9εκ. που δίνει τθν αίςκθςθ 

κατακόρυφθσ οδοντωτισ ταινίασ και προςκζτει οπτικά επιπλζον βάκοσ ςτο άνοιγμα. Τα 

παράκυρα φζρουν περβάηι που προεξζχει από τον τοίχο ςτο κάτω μζροσ του οποίου 

υπάρχει μικρό οδοντωτό ςτοιχείο. Το περβάηι προεξζχει εκατζρωκεν του παρακφρου και 

υπογραμμίηει με τθν μορφολογία του το άνοιγμα. Τα παράκυρα του υπογείου δεν ζχουν το 

ςτοιχείο αυτό. Τα ανοίγματα του Δ’ ορόφου δεν ακολουκοφν κάποιο κανόνα κακϊσ δεν 

βρίςκονται ςτο επίπεδο των προςόψεων και δεν είναι ορατά από το επίπεδο του δρόμου. 

Αν και θ εναλλαγι των πλιρων και των κενϊν, ςε ότι αφορά τα ανοίγματα των προςόψεων, 

δεν ακολουκεί κάποιον απόλυτο ρυκμό όπωσ a-b-c-b-a (εκτόσ από τα ανοίγματα 

εκατζρωκεν τθσ ειςόδου), ςτισ όψεισ παρατθρείται μία ρυκμικότθτα των ανοιγμάτων, θ 

οποία οφείλεται ςτισ ςχετικά μικρζσ αποκλίςεισ των μεταξφ τουσ αποςτάςεων αλλά και ςτθ 

ςυνζπεια ςε ςχζςθ με τισ διαςτάςεισ των ανοιγμάτων ι τθν εναλλάξ τοποκζτθςθ μικροφ 

μεγάλου ανοίγματοσ. Ραράδειγμα, επί τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ ςτο ιςόγειο παρατθροφνται 

όμοια ςε μζγεκοσ ανοίγματα, ςτο Α και Β όροφο εναλλαγι δφο μεγεκϊν ανοιγμάτων, ςτον 

Γ’ πάλι όμοια. Κακ’ φψοσ θ μεςαία και οι ακριανζσ ηϊνεσ ανοιγμάτων είναι ίδιου μικουσ 

(και μεταξφ τουσ) ενϊ οι ηϊνεσ που αντιςτοιχοφν ςτισ αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ 

παρουςιάηουν μικρό ςε πλάτοσ δίφυλλο άνοιγμα ςε ιςόγειο και Γ’ όροφο και τρίφυλλο ςε 

Α’ και Β’ (ενοποιϊντασ περεταίρω τουσ δφο ορόφουσ όπωσ αναλφεται παρακάτω). 

Αντίςτοιχα επί τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ κακ’ φψοσ θ πρϊτθ και θ τρίτθ ηϊνθ ανοιγμάτων 

παρουςιάηει ίδιο μικοσ (όχι όμωσ και οι δφο ηϊνεσ μεταξφ τουσ) ενϊ θ μεςαία ηϊνθ ζχει το 

τριπλό άνοιγμα ςτο ιςόγειο, δφο μικρότερα ςε Α’ και Β’ όροφο και ακόμα μικρότερο ςτο Γ’ 

όροφο. Τα ανοίγματα του υπογείου ςε αυτι τθν όψθ είναι όμοια, μικροφ μεγζκουσ και 

τονίηουν το ςυμπαγι χαρακτιρα του.   

 Στισ όψεισ του κτιρίου τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ παρουςιάηεται το κλαςικό πρότυπο 

αιςκθτικισ διάρκρωςθσ. Διακρίνονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία τθσ βάςθσ, του κορμοφ και 

τθσ ςτζψθσ. Θ βάςθ αποτελείται από το υπόγειο και το υπερυψωμζνο ιςόγειο. 

Διαμορφϊνεται με γραμμικι επιςιμανςθ, ςτο επίχριςμα, ιςόδομο ςφςτθμα. Ο χαρακτιρασ 

αυτόσ τθσ βάςθσ δίνει τθν εντφπωςθ ενόσ ςυμπαγοφσ ςτοιχείου. Ραράλλθλα επειδι, όπωσ 
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ςυνθκιηόταν τθν εποχι εκείνθ, ο ρυκμόσ αναπτφςςεται ςτον ανϊτερο όροφο, ο 

υποκείμενοσ, δθλαδι θ βάςθ, αποκτά οπτικά τθ ςτιβαρότθτα «βάκρου». Θ ίδια θ βάςθ 

επίςθσ ακολουκεί κατά μία ζννοια τθ λογικι του τριμεροφσ διαχωριςμοφ του κτιρίου. Θ 

τελικι ηϊνθ, ςτθ χαμθλότερθ ςτάκμθ τθσ βάςθσ θ οποία τθν ολοκλθρϊνει αιςκθτικά, είναι 

μια φαρδφτερθ ηϊνθ από αυτζσ του ιςόδομου ςυςτιματοσ, θ οποία προεξζχει 5-6εκ από το 

επίπεδο των όψεων. Σε κτίρια τθσ περιόδου το ςτοιχείο αυτό ςυχνά είναι μαρμάρινο ϊςτε, 

εκτόσ του αιςκθτικοφ ηθτοφμενου, να προςτατεφει από φκορζσ και υγραςία ςτθ ςτάκμθ 

των πεηοδρομίων. Το κατϊτερο τμιμα τθσ βάςθσ φτάνει ωσ το δάπεδο του υπερυψωμζνου 

ιςογείου και χωρίηεται από το επόμενο τμιμα με ταινία μικρισ προεξοχισ (11-12εκ) και 

φαρδιοφ μετϊπου (22εκ.). Ο «κορμόσ» τθσ βάςθσ αποτελείται από τα ανοίγματα του 

ιςογείου και τουσ εξϊςτεσ (διαςτάςεων περίπου 2μ.x 0,40μ.) οι οποίοι τονίηοντασ τθν 

ταινία διαχωριςμοφ δίνουν τθν αίςκθςθ ζδραςθσ πάνω ςτο κατϊτερο τμιμα τθσ βάςθσ. Θ 

«ςτζψθ» τθσ βάςθσ ορίηεται από τθν πλάκα του Α’ ορόφου με προεξοχι περίπου 17εκ., θ 

οποία ακολουκεί περιμετρικά τουσ μορφολογικοφσ ςχθματιςμοφσ του ορόφου. 

 

 Θ ανϊτερθ ηϊνθ του ιςόδομου ςυςτιματοσ διαφζρει κατ’ ελάχιςτο ςε φψοσ από τισ 

υπόλοιπεσ του ιςογείου, τονίηοντασ το όριο τθσ βάςθσ. Οι οριηόντιεσ ςκοτίεσ τθσ ιςόδομθσ 

χάραξθσ ζχουν διαςτάςεισ 3εκ φψοσ x 1,5 βάκοσ αλλά τα πλιρθ που δθμιουργοφν  δεν 

είναι ιςοχψι κακ’ όλθ τθν επιφάνεια. Ζωσ το δάπεδο του ιςογείου ζχουν φψοσ 37εκ. ενϊ 

ςτο υπόλοιπο τμιμα 39εκ.. Θ διαφορά που προκφπτει για πρακτικοφσ λόγουσ 

(ιςομοίραςμα των επιφανειϊν) δεν είναι ορατι ϊςτε να προκαλεί ανομοιομορφία. Κάκε 

τζτοια ηϊνθ διαμορφϊνεται περιμετρικά με μια κορνίηα 3εκ. από εντελϊσ λείο επίχριςμα, 

ενϊ θ υπόλοιπθ επιφάνεια επεξεργάηεται με κατάλλθλο εργαλείο ϊςτε να δίνει μία 
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αίςκθςθ αδρότθτασ, μιμοφμενθ τθν επεξεργαςία των φυςικϊν λίκων ςε αντίςτοιχεσ 

περιπτϊςεισ. 

 Ο κορμόσ του κτιρίου αποτελείται από τον Α’, Β’ και Γ’ όροφο. Στο τμιμα αυτό 

κυριαρχεί το ςτοιχείο των αυτόνομων αρχιτεκτονικϊν προεξοχϊν, που ςτθν όψθ επί τθσ 

Κοδριγκτϊνοσ τοποκετοφνται ςυμμετρικά ςε ςχζςθ με τθν είςοδο και ςτθν όψθ επί τθσ 

οδοφ Αριςτοτζλουσ αξονικά ςε ςχζςθ με τα κεντρικά ανοίγματα του ιςογείου και του 

υπογείου. Τα ςτοιχεία αυτά δε κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν με τον όρο ζρκερ λόγω 

τθσ διαφοροποίθςθσ μορφολογικά που παρουςιάηουν ςτον τελευταίο όροφο, θ οποία 

αναλφεται ςτθ ςυνζχεια. Θ φπαρξθ των αρχιτεκτονικϊν αυτϊν ςτοιχείων δθμιουργεί ζνα 

αιςκθτικό και ογκοπλαςτικό ενδιαφζρον με τθν εναλλάξ διαδοχι των επιπζδων και 

παράλλθλα δίνει μία αίςκθςθ κατακορυφιςμοφ ςε όλο το κτίριο. Στουσ δφο πρϊτουσ 

ορόφουσ υπάρχει μία ενότθτα και μία ομοιομορφία. Θ επιφάνεια των τοίχων είναι εντελϊσ 

λεία (διαμόρφωςθ επιχρίςματοσ) δθμιουργϊντασ αντίκεςθ αλλά και μία αίςκθςθ 

ελαφρότθτασ και απλότθτασ ςε ςχζςθ με τθ βάςθ. Τα ανοίγματα των όψεων, όπωσ και ςτο 

υπόλοιπο κτίριο, δεν φζρουν γείςα ι διακοςμθτικά περικϊρια, δίνοντασ τθν αίςκθςθ ότι 

κόβονται απευκείασ ςτθ μάηα των τοίχων. Μεταξφ των δφο αυτϊν ορόφων δεν υπάρχει 

διαχωριςτικό γείςο, γεγονόσ που ενοποιεί ακόμα περιςςότερο τισ επιφάνειεσ και ενιςχφει 

τα κατακόρυφα ςτοιχεία.  

Ο Γ’ όροφοσ διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τουσ δφο προθγοφμενουσ και αποτελεί 

τον τελευταίο όροφο του κορμοφ ςτον οποίο αναπτφςςονται τα ιδιαίτερα μορφολογικά 

ςτοιχεία που ζχει επιλζξει να παρουςιάςει ο μθχανικόσ. Διαχωρίηεται με περιμετρικό γείςο 

από τον Α’ και Β’ όροφο που προεξζχει 15εκ. από το επίπεδο των όψεων. Θ τοιχοποιία του 

ςτισ επιφάνειεσ που εναλλάςςονται με τισ αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ παραμζνει λεία μζχρι 

τθ ςτάκμθ που αρχίηει θ ποδιά των παρακφρων και ςτθ ςυνζχεια διαμορφϊνεται με 

κατακόρυφεσ καμπφλεσ λωρίδεσ πλάτουσ 17εκ. με ενδιάμεςο μεταξφ τουσ κενό 4εκ.. Το 

τμιμα των λείων επιφανειϊν ζχει διαμορφωκεί με προςκικθ υλικοφ δίνοντασ τθν αίςκθςθ 

ότι οι κατακόρυφεσ λωρίδεσ ζχουν προκφψει από τθν αφαίρεςθ υλικοφ (ςμίλευςθ του 

τοίχου).  Θ προςκικθ επιπλζον υλικοφ κατά 9εκ. από το αρχικό επίπεδο του τοίχου 

δθμιουργεί επίςθσ μία εςοχι ςτθν ποδιά των παρακφρων. Σε κτίρια τθσ περιόδου ςτισ 

εςοχζσ που δθμιουργοφνταν ςτισ ποδιζσ των παρακφρων παρατθροφνταν θ τοποκζτθςθ 

γφψινων διακοςμθτικϊν ςτοιχείων. Στο εν λόγω κτίριο θ ζλλειψθ αντίςτοιχου πλαςτικοφ 

διακόςμου δθλϊνει τθν επικυμία για απλότθτα ςτισ μορφζσ και για ανάδειξθ πιο 

γραμμικϊν ςτοιχείων.   

Ζνα ακόμθ ςτοιχείο διαφοροποίθςθσ του Γ’ ορόφου ςχετίηεται και με τισ 

αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ. Στουσ δφο πρϊτουσ ορόφουσ οι όγκοι είναι ςυμπαγείσ και 

φζρουν αξονικά ζνα άνοιγμα. Στον τελευταίο όροφο ςτισ γωνίεσ τοποκετοφνται πεςςοί 

διατθρϊντασ τθν ςυνζχεια των όγκων αλλά οι τοίχοι πλιρωςθσ του ςτερεοφ, ςτισ δφο από 
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τισ τρείσ περιπτϊςεισ, βρίςκονται ςε υποχϊρθςθ κατά 12εκ. από το επίπεδο των πλάγιων 

τοίχων και κατά 37 εκ. επί του επιπζδου των προςόψεων, δθμιουργϊντασ ζνα μικρό 

εξϊςτθ αντίςτοιχων περίπου διαςτάςεων με τουσ εξϊςτεσ του ιςογείου. Πςον αφορά τθν 

τρίτθ αρχιτεκτονικι προεξοχι, θ οποία βρίςκεται επί τθσ Κοδριγκτϊνοσ πλθςίον τθσ γωνίασ 

των δρόμων, θ αρχιτεκτονικι προεξοχι επί τθσ ουςίασ καταργείται και ςτθ κζςθ τθσ 

δθμιουργείται ζνασ ςτεγαςμζνοσ εξϊςτθσ. Οι πεςςοί διατθροφν τθν ςυνζχεια των όγκων 

αλλά οι πλαϊνοί τοίχοι αντικακίςτανται με χαμθλά ςυμπαγι ςτθκαία και ςτθν πρόςοψθ 

τοποκετείται ςιδερζνιο κιγκλίδωμα. Οι πεςςοί και ςτισ τρείσ περιπτϊςεισ γεφυρϊνονται με 

περιμετρικό προεξζχον δοκάρι το οποίο ςυνεχίηει ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ των όψεων 

αποτελϊντασ το όριο τθσ κατακόρυφθσ διαμόρφωςθσ τθσ τοιχοποιίασ αλλά και τθν βάςθ 

τθσ διαμόρφωςθσ τθσ ςτζψθσ του κτιρίου. 

Σθμαντικό χαρακτθριςτικό των προςόψεων ςτο τμιμα του κορμοφ του κτιρίου 

αποτελεί και ο τρόποσ διαμόρφωςθσ των εξωςτϊν παρουςιάηοντασ μία κλιμακωτι 

διαφοροποίθςθ. Τα κιγκλιδϊματα του Α’ ορόφου είναι ςυμπαγι, καταςκευαςμζνα από 

ςκυρόδεμα και αποτελοφνται από δφο φαρδιζσ οριηόντιεσ ηϊνεσ ςτο άνω και κάτω μζροσ 

που κλείνουν πλευρικά με τετράγωνα κολωνάκια. Εςωτερικά τοποκετοφνται αρκετά πυκνά 

κατακόρυφα ςτοιχεία από το ίδιο υλικό θμιεξαγωνικισ μορφισ. Τα ςτοιχεία αυτά του Α’ 

ορόφου δίνουν μία αίςκθςθ ςτιβαροφ και μθ διαμπεροφσ ςτθκαίου. Θ φπαρξθ εξϊςτθ με 

αυτά τα χαρακτθριςτικά ακριβϊσ πάνω από τθν κεντρικι είςοδο τονίηει τθν ζδραςθ του 

κορμοφ του κτιρίου επί τθσ βάςθσ. Θ ζλλειψθ του αντίςτοιχου εξϊςτθ ςτον Β’ όροφο 

ενιςχφει τον κατακορυφιςμό που προςδίδουν ςτο κτίριο οι αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ. Τα 

κιγκλιδϊματα του Β’ ορόφου ςε αντίκεςθ με του Α’ είναι ςιδερζνια, ςε ςκοφρο χρϊμα με 

διακοςμθτικά μοτίβα. Θ διαμπερότθτα τουσ είναι αντιλθπτι και παράλλθλα το 

δθμιουργοφν μία αίςκθςθ ελαφρότθτασ. Στθν λογικι αυτι ςτον Γ’ όροφο δεν υπάρχουν 

κιγκλιδϊματα ςε αντιςτοιχία με τουσ άλλουσ ορόφουσ παρά μόνο ςτθ ςυνζχεια των 

αρχιτεκτονικϊν προεξοχϊν. Σε ςχζςθ με τουσ εξϊςτεσ ςθμαντικι είναι θ ζμφαςθ που 

δίνεται ςτθ γωνία του κτιρίου με το γωνιακό μπαλκόνι δίνοντασ ςυνζχεια ςτισ προςόψεισ 

και δθμιουργϊντασ μία ενδιαφζρουςα εικόνα το κτίριο από τθν οπτικι γωνία τθσ 

διαςταφρωςθσ ςτθν απζναντι πλευρά του δρόμου. Τθν περίοδο αυτι και κυρίωσ ςτισ αρχζσ 

του ’30 δίνονται διάφορεσ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των γωνιακϊν κτιρίων (καμπφλεσ 

διαμορφϊςεισ, εςοχζσ, προεξοχζσ κλπ).  

Ο τονιςμόσ των οριηόντιων ςτοιχείων των προςόψεων πραγματοποιείται με τθν 

φπαρξθ οδοντωτϊν ςτοιχείων ςτθν κάτω πλευρά αυτϊν. Στο διαχωριςτικό γείςο του Γ’ 

ορόφου παρατθρείται ζνα οδοντωτό ςτοιχείο φψουσ 5εκ. που βρίςκεται 8εκ. πιο μζςα από 

τθν τελικι εξωτερικι επιφάνεια του γείςου. Στουσ εξϊςτεσ και ςτθν βάςθ των 

αρχιτεκτονικϊν προεξοχϊν υπάρχουν δφο τζτοιεσ διαμορφϊςεισ του ίδιου φψουσ ανά 

24εκ. από τθν τελικι εξωτερικι επιφάνεια. Θ τεχνοτροπία αυτι δίνει ζνα επιπλζον βάκοσ 

και ςκίαςθ ςτα επίπεδα, ενιςχφοντασ τθν προεξοχι των διαφόρων ςτοιχείων. 
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Θ επίςτεψθ του κτιρίου αποτελείται από το ζντονα προεξζχων περιμετρικό γείςο 

που αποτελεί τθν πλάκα του Δ’ ορόφου και από το περιμετρικό ςτθκαίο του ίδιου. Το γείςο 

προεξζχει κατά περίπου 1μ. από το επίπεδο των όψεων ακολουκϊντασ τισ προεξοχζσ του 

κτιρίου. Στθ βάςθ του διαμορφϊνονται πζντε οδόντεσ με φψθ και μεταξφ τουσ αποςτάςεισ 

που διαφζρουν. θ πρϊτθ τζτοια διαμόρφωςθ πραγματοποιείται με το γεφφρωμα των 

πεςςϊν όπωσ ζχει αναφερκεί. Θ φπαρξθ των οδοντωτϊν διαμορφϊςεων τονίηει αυτό το 

ςθμαντικό ςτοιχείο δθμιουργϊντασ μία δυναμικι κορφφωςθ του κτιρίου. Το ςτθκαίο που 

ζπεται του γείςου ακολουκεί το επίπεδο των προςόψεων. Ζχει φψοσ 50εκ. και φζρει 

κιγκλίδωμα επιπλζον 36εκ. εκτόσ από τουσ λειτουργικοφσ λόγουσ τθσ αναγκαιότθτασ του 

ςτθκαίου, θ φπαρξι του προςδίδει μία επιπλζον ςτιβαρότθτα ςτθ ςτζψθ και ζνα επιπλζον 

πάχοσ. 

Ο Δ’ όροφοσ, ιδίωσ πριν τθν προςκικθ του ςτεγάςτρου, δεν ιταν ορατόσ από το 

επίπεδο του δρόμου. Οι όψεισ του δεν παρουςιάηουν κανζνα ενδιαφζρον και τα επιμζρουσ 

ςτοιχεία τουσ δεν ςχετίηονται με τα αντίςτοιχα των υπολοίπων ορόφων. Το ίδιο ιςχφει και 

για τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ του δϊματοσ, οι οποίοι δεν είναι γνωςτό εάν υπιρχαν από 

τθν καταςκευι του κτίςματοσ ι προςτζκθκαν λίγο αργότερα. 

Οι όψεισ του κτιρίου που βλζπουν ςτουσ ακάλυπτουσ ζχουν εντελϊσ διαφορετικι 

αντίλθψθ. Επειδι δεν είναι ορατζσ ςτο κοινό, θ οργάνωςι τουσ γίνεται με βάςει τισ 

ανάγκεσ αεριςμοφ και φωτιςμοφ των βοθκθτικϊν χϊρων. Τα ανοίγματα είναι μικρά, ςυχνά 

φζρουν και φεγγίτθ και θ μορφολογία τουσ είναι απλι. 

Τζλοσ τα κιγκλιδϊματα και οι ςιδεριζσ των ανοιγμάτων αποτελοφν χαρακτθριςτικά 

ςτοιχεία των όψεων. Σε επιρροζσ art deco είναι διαμορφωμζνα με ςφυριλατο ςίδερο ςε 

απλζσ γεωμετρικζσ μορφζσ. Ο βαςικόσ κορμόσ ςχθματίηεται με κάκετεσ και οριηόντιεσ 

βζργεσ ορκογωνικισ διατομισ που ορίηουν τετράγωνα ι ορκογϊνια κενά ι και πλάγιεσ 

βζργεσ που δθμιουργοφν πολυγωνικά ςχιματα. Ανάμεςά τουσ τοποκετοφνται ςπείρεσ ι 

κυμάτια. Τα κιγκλιδϊματα αποτελοφςαν προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία τα οποία 

ερχόντουςαν ζτοιμα ςτθν οικοδομι, επομζνωσ οι ςπείρεσ και τα κυμάτια ιταν ςε 

ςυγκεκριμζνα μεγζκθ. Το ίδιο ςτιλ με διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ των μερϊν 

παρατθρείται ςτισ ςιδεριζσ των ανοιγμάτων του υπογείου, ςτθν εξϊκυρα, και ςτα 

κιγκλιδϊματα των ορόφων και του δϊματοσ.  
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Άξονεσ ςυμμετρίασ και ανοιγμάτων 
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Διαμόρφωςθ ειςόδου 

 

Μεταλλικά κιγκλιδϊματα και ςιδεριζσ 
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Πρόταςη αιςθητικήσ αναβάθμιςησ 

 Ραρόλο που θ παροφςα εργαςία δεν ςτοχεφει ςτθν ςφςταςθ μίασ ςυνολικισ 

πρόταςθσ αποκατάςταςθσ του κτιρίου, ςτθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηεται μία πρόταςθ 

αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ των προςόψεων με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ και τθσ 

αρχιτεκτονικισ αξίασ του κτιρίου. Οι λόγοι ο οποίοι δεν κα κακιςτοφςαν δυνατι τθν 

εφαρμογι μίασ ολοκλθρωμζνθσ αποκατάςταςθσ, που να αφορά και τθν εςωτερικι 

διαρρφκμιςθ του κτιρίου, αφοροφν τόςο τισ ιδθ παγιωμζνεσ χριςεισ βάςει των αναγκϊν 

των ιδιοκτθτϊν (εμπορικό κατάςτθμα υπογείου, αλλαγι χαρακτιρα ςτουσ χϊρουσ των 

ορόφων) όςο και το γεγονόσ ότι κατά το πζρασ των χρόνων ζχουν πραγματοποιθκεί 

αρκετζσ μετατροπζσ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ, οι οποίεσ ζχουν αλλοιϊςει τα αρχικά 

χαρακτθριςτικά των χϊρων και δεν είναι εφικτι θ επιβεβαίωςθ τθσ αρχικισ μορφισ τουσ. 

Σιμερα οι χϊροι ανταποκρίνονται και εξελίςςονται βάςει των αναγκϊν τθσ ςφγχρονθσ ηωισ 

και των ςυνθκειϊν των κατοίκων τουσ και θ προςαρμογι τουσ ςτα δεδομζνα τθσ εποχισ 

ςτθν οποία καταςκευάςτθκαν δεν κα μποροφςε να είναι αποτελεςματικι. 

 Σε ότι αφορά τισ προςόψεισ του κτιρίου κα μποροφςαν να πραγματοποιθκοφν 

μικρζσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ δε κα επθρζαηαν τθν λειτουργία του κτιρίου.  

 Απομάκρυνςθ ςκίαςτρων ςτο υπόγειο και τον Α’ όροφο. Ρροτείνεται θ 

κατάργθςθ τθσ τζντασ του εμπορικοφ καταςτιματοσ και τθσ τζντασ του 

γωνιακοφ μπαλκονιοφ ςτον Α’ όροφο κακϊσ αποτελοφν μεμονωμζνα 

ςτοιχεία, αλλοιϊνουν τθν ςυμμετρία και τθν αξονικότθτα των όψεων και δεν 

ςυνάδουν με τθν αιςκθτικι του κτιρίου.  

 Μετακίνθςθ των εξωτερικϊν μονάδων των κλιματιςτικϊν. Ρροτείνεται θ 

μετακίνθςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων του Γ’ ορόφου ςτο δϊμα του Δ’ 

ορόφου, ϊςτε να μθν είναι ορατά ςτισ όψεισ και θ μετακίνθςθ των μονάδων 

του Α’ και Β’ ορόφου ςτθν εςωτερικι πλευρά των εξωςτϊν με ςκοπό τθν όςο 

το δυνατόν μεγαλφτερθ απόκρυψι τουσ από το επίπεδο των όψεων. 

 Αντικατάςταςθ του μεγάλου αρικμοφ κεραιϊν, ςτο επίπεδο του δϊματοσ, με 

μία ενιαία κεραία, ςφγχρονθ, θ οποία κα τοποκετθκεί ςτθν εςωτερικι 

πλευρά του οικοπζδου ϊςτε να μθν είναι ορατι από το επίπεδο του δρόμου. 

 Απομάκρυνςθ τθσ προςκικθσ του κεραμοςκεποφσ ςτεγάςτρου του Δ’ 

ορόφου κακϊσ αποτελεί αλλοίωςθ του χαρακτιρα των προςόψεων. 

 Απομάκρυνςθ των εμπορικϊν πινακίδων και τοποκζτθςθ μίασ πινακίδασ για 

το κατάςτθμα του υπογείου θ οποία κα βρίςκεται ςε απόςταςθ από τθν 

επιφάνεια των όψεων και κα είναι καταςκευαςμζνθ από υλικά αρμονικά ωσ 

προσ το χαρακτιρα και τα υλικά των όψεων (π.χ. ξφλινθ πινακίδα χωρίσ 

εςωτερικό φωτιςμό) 
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 Κλάδεμα και καλλωπιςμό δζντρων επί τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ ϊςτε να 

αναδεικνφεται θ πρόςοψθ του κτιρίου. 

Επίςθσ προτείνονται και οι ζξθσ οικοδομικζσ εργαςίεσ: 

 Κακαίρεςθ ςακρϊν επιχριςμάτων επιφανειϊν προςόψεων και 

αντικατάςταςι τουσ με νζα, ςυμβατά με τα υφιςτάμενα. Ρροτείνεται επίςθσ 

θ επιςκευι των γείςων και των περβαηιϊν των παρακφρων ςτα ςθμεία που 

ζχουν αποκολλθκεί τμιματα. 

 Απομάκρυνςθ ςτρατηαριςτοφ μεταλλικοφ πλαιςίου ςτζψθσ, το οποίο ζχει 

τοποκετθκεί πρόχειρα για τθν αςφάλεια από τθν αποκόλλθςθ τμθμάτων 

ςοβά και τθν αποφυγι διείςδυςθσ βρόχινων υδάτων ςτισ υφιςτάμενεσ 

ρωγμζσ τθσ ςτζψθσ και τθν προςταςία από περαιτζρω διάβρωςθ. Μετά τθν 

απομάκρυνςθ του πλαιςίου κα τοποκετθκεί μόνωςθ ςτο άνω μζροσ τθσ 

ςτζψθσ, κα κακαιρεκοφν τα ςακρά τμιματα και κα επιςκευαςτοφν - 

ςυμπλθρωκοφν με νζο τριπτό κονίαμα. 

 Αντικατάςταςθ παλαιϊν υδρορροϊν με νζεσ ςφγχρονεσ, οι οποίεσ κα 

βαφτοφν ςτο χρϊμα των όψεων. Δεν προτείνεται θ μεταφορά τουσ ςτθν 

πίςω πλευρά του οικοπζδου κακϊσ αυτό κα ςιμαινε και ταυτόχρονθ αλλαγι 

των ριςεων του δϊματοσ. Επίςθσ ζνασ επιπλζον λόγοσ είναι ότι δεν 

αποτελοφν παραφωνία ςτθν αιςκθτικι των όψεων γιατί βρίςκονται ςτα όρια 

με τισ όμορεσ ιδιοκτθςίεσ. Ραράλλθλα με τθν αντικατάςταςθ των υδρορροϊν 

κα επιςκευαςτοφν – ςυμπλθρωκοφν τα τμιματα των όψεων που ζχουν 

υποςτεί βλάβεσ λόγω διαρροϊν ι ζχουν αποκολλθκεί κατά τθν διάρκεια τθσ 

τοποκζτθςθσ των υφιςτάμενων υδρορροϊν. 

 Χρωματιςμόσ των όψεων. Ρροτείνεται ο χρωματιςμόσ των όψεων με 

γνϊμονα τον υφιςτάμενο χρωματιςμό του κτιρίου και τα παραδείγματα 

χρωματιςμϊν κτιρίων τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου. Τα χρϊματα κα είναι ςτισ 

αποχρϊςεισ τθσ ϊχρασ – μπεη. Στθ βάςθ του κτιρίου το χρϊμα όπωσ και 

ςιμερα κα είναι πιο ανοιχτό, το ίδιο και ςτθν ςτζψθ. Ο κορμόσ κα ζχει πιο 

ςκοφρα απόχρωςθ από τθ βάςθ και τα διακοςμθτικά ςτοιχεία του Γ’ ορόφου 

κα είναι πιο ςκοφρα από τον κορμό. 

 Τα μεταλλικά κιγκλιδϊματα κα βαφτοφν ςε χρϊμα μαφρο όπωσ τα 

υφιςτάμενα του ιςογείου, ενϊ τα χτιςτά ςτθκαία κα βαφτοφν ςτο ίδιο 

χρϊμα με τθ βάςθ του κτιρίου. 

 Τα κουφϊματα του κτιρίου κα ςυντθρθκοφν και κα επιςκευαςτοφν όπου 

κρίνεται απαραίτθτο και κα βαφτοφν με καφζ ςκοφρο χρϊμα (ίδια 

απόχρωςθ με το υφιςτάμενο). 
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        χρωματικι πρόταςθ 

 

 

   

 

 

φωτογραφία κτιρίου πριν τθν τοποκζτθςθ 

εξωτερικϊν μονάδων κλιματιςμοφ και 

ςκιάςτρων (Ρθγι: Υ.Ρ.Ε.Κ.Α., αρχείο 

διατθρθτζων κτιρίων, Δ/νςθ Ρολεοδομικοφ 

ςχεδιαςμοφ, estia.minenv.gr/EXEC) 
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Πψθ επί τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ (μεταφορά 

κλιματιςτικϊν και αφαίρεςθ πινακίδων)  

 

 

Πψθ επί τθσ οδοφ Κοδριγκτϊνοσ 

(μεταφορά κλιματιςτικϊν) 
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Δ.ΕΠΙΛΟΓΟ 

 Θ περίοδοσ ςτθν οποία εντάςςεται το υπό μελζτθ κτίριο χαρακτθρίςτθκε από 

ζντονεσ εξελίξεισ ςε κοινωνικό – οικονομικό – πολιτικό επίπεδο, που ακλοφκθςαν τθν 

Μικραςιατικι καταςτροφι και διιρκθςαν ζωσ και τθν ζναρξθ του Β’ Ραγκοςμίου πολζμου. 

Τόςο οι εξελίξεισ αυτζσ όςο και θ ειςροι χιλιάδων Ελλινων τθσ Μικράσ Αςίασ 

διαμόρφωςαν τουσ όρουσ και το τοπίο μζςα ςτα οποία ζδραςαν μία ςειρά από πολιτιςμικά 

και αρχιτεκτονικά ρεφματα, που αν και είχαν ζντονεσ επιρροζσ από τθν ευρωπαϊκι 

πραγματικότθτα, βαςικό χαρακτθριςτικό των αναηθτιςεων τουσ ιταν θ αναηιτθςθ τθσ 

Ελλθνικότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτον τομζα τθσ αρχιτεκτονικισ αυτι θ αναηιτθςθ 

οδιγθςε ςτθν μελζτθ των λαϊκϊν ςπιτιϊν, τθσ βυηαντινισ αρχιτεκτονικισ αλλά ςε μεγάλο 

βακμό διερευνικθκε μζςα από τα πρότυπα του κλαςικοφ, διαχωριηόμενθ όμωσ από τθν 

αυςτθρότθτα των γερμανικϊν επιρροϊν μιασ προθγοφμενθσ περιόδου. 

 Στο επίπεδο τθσ αρχιτεκτονικισ επικράτθςαν τα ρεφματα του κλαςικιςμοφ, του 

εκλεκτικιςμοφ, τθσ art nouveau αν και βρίςκονταν ςε φκίνουςα πορεία. Θ λαϊκι 

αρχιτεκτονικι με διάφορεσ μορφζσ ζρχεται ςτο προςκινιο ενϊ από τθ δεκαετία του ’30 

αςκεί μεγάλθ επιρροι το μοντζρνο κίνθμα. Θ οικοδομικι δραςτθριότθτα τθσ περιόδου, ςε 

ςχζςθ με τθν επζκταςθ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν και των νζων ςυνοικιϊν τθσ, είναι αρκετά 

ζντονθ και ςε ςυνδυαςμό με το νομοκετικό πλαίςιο που ειςάγεται τόςο ςυγκροτθμζνα για 

πρϊτθ φορά αλλά και τθν εμπορικότθτα που αρχίηει να αποκτά θ κατοικία, κάνει τθν 

εμφάνιςι τθσ θ αςτικι πολυκατοικία, θ οποία παρουςιάηει ανάπτυξθ όλθ αυτι τθν 

περίοδο. 

 Θ περιοχι του Αγίου Ραντελειμονα αποτελεί μία από τισ περιοχζσ που 

αναπτφχκθκαν ςτο μεςοπόλεμο μαηί με τα Ρατιςια και τθν κυψζλθ. Το κτίριο επί των οδϊν 

Κοδριγκτϊνοσ και Αριςτοτζλουσ, ενταγμζνο ςτισ ςυνκικεσ τθσ περιόδου και ςε μία 

αναπτυςςόμενθ περιοχι, αποτελεί αξιόλογο δείγμα τθσ μαηικισ – ανϊνυμθσ 

αρχιτεκτονικισ και χρονολογικά τοποκετείται λίγο πριν τθν άφιξθ του μοντζρνου 

κινιματοσ, που οδιγθςε ςτθν καταςκευι πολλϊν πολυκατοικιϊν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. 

 Τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτθν οργάνωςθ τόςο των κατόψεων αλλά όςο 

κυρίωσ των όψεων, ςχετίηονται με τα ρεφματα του κλαςικιςμοφ, του εκλεκτικιςμοφ και του 

διακοςμθτικοφ ςτιλ art deco. Κατ’ αυτι τθν ζννοια οι εςωτερικοί χϊροι οργανϊνονται με 

κζντρο το ευρφχωρο χωλ ενϊ παράλλθλα απαντϊνται και ςτοιχεία κοινωνικισ αντίλθψθσ 

τθσ περιόδου με τθν φπαρξθ δωματίου υπθρεςίασ και τθν «υποβάκμιςθ» ςτο βάκοσ του 

οικοπζδου των βοθκθτικϊν χϊρων. Στισ όψεισ ςυναντάται θ ςυμμετρία, θ αξονικότθτα, θ 

ρυκμικότθτα των ανοιγμάτων και ο τονιςμόσ τθσ κατακορυφότθτασ που αποτελοφν βαςικζσ 

αρχζσ του εκλεκτικιςμοφ. Ραράλλθλα το κτίριο ακολουκεί τον τριμερι διαχωριςμό ςε βάςθ 

– κορμό – ςτζψθ, που αποτελεί ςαφι αναφορά ςτο κλαςικιςτικό πρότυπο. Διακοςμθτικά 
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ςτοιχεία όπωσ οι γεωμετρικοί ςχθματιςμοί των μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων, ο πλαςτικόσ 

διάκοςμοσ τθσ τοιχοποιίασ του Γ’ ορόφου και θ διαμόρφωςθ τθσ κεντρικισ ειςόδου 

δείχνουν επιρροζσ από το ςτιλ τθσ art deco και τθσ belle époque. 

 Αν και οι όψεισ του κτιρίου ζχουν διαφοροποιθκεί με τθν προςκικθ του 

κεραμοςκεποφσ ςτεγάςτρου ςτο επίπεδο του Δ’ ορόφου, το κτίριο διατθρεί αναλλοίωτα τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εποχισ του και αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογο μνθμείο για τθ 

νεϊτερθ οικιςτικι ιςτορία του τόπου.    
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Ε.ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 
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Ρθγι: Φωτογραφικό αρχείο Η. Κανετάκθ 
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Ρθγι: Φωτογραφικό αρχείο Η. Κανετάκθ 
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Ρθγι: Φωτογραφικό αρχείο Η. Κανετάκθ 
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Αποτφπωςθ όψεων διατθρθτζου κτιρίου οδοφ Κοδριγκτϊνοσ 40      
 

Σπουδαςτισ: Κατςαρόσ Ε. Κατςαρόσ 
Επιβλ.Κακθγιτρια: Κανετάκθ Ηωι 

 

 

 
62 

 



Αποτφπωςθ όψεων διατθρθτζου κτιρίου οδοφ Κοδριγκτϊνοσ 40      
 

Σπουδαςτισ: Κατςαρόσ Ε. Κατςαρόσ 
Επιβλ.Κακθγιτρια: Κανετάκθ Ηωι 

 

 

 
63 

 



Αποτφπωςθ όψεων διατθρθτζου κτιρίου οδοφ Κοδριγκτϊνοσ 40      
 

Σπουδαςτισ: Κατςαρόσ Ε. Κατςαρόσ 
Επιβλ.Κακθγιτρια: Κανετάκθ Ηωι 

 

 

 
64 

Σ.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, 1998, «Θ Ελλάδα 1923-1945, Μεςοπόλεμοσ 1923-1940»: 
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1923_1940/index.html 
Γ. Μ. Σαρθγιάννθ, «Ακινα 1830-2000»: εκδόςεισ Συμμετρία, Ακινα, 2000 
 
Dr. Ειρινθ Αρτζμθ, Θ περίοδοσ του Μεςοπολζμου και οι κρίςεισ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ: 
http://www.academia.edu/2440893/_ , 2013 
 
Δ. Φιλιππίδθσ, «Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι»: εκδόςεισ Μζλιςςα, 1984 
 
Α. Αραβαντινόσ, πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ, για μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ του αςτικοφ χϊρου, 
εκδόςεισ Συμμετρία, Ακινα 1997 
 
Γιϊργοσ Λάββασ «Κλαςικιςμόσ, Λςτοριςμόσ, Εκλεκτικιςμόσ» Νεοκλαςικι πόλθ και 
αρχιτεκτονικι, πρακτικά πανελλθνίου ςυνεδρίου, Κεςςαλονίκθ 1984 
 
Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ, Ρολυτεχνικι ςχολι, Ξάνκθ, Τμιμα αρχιτεκτόνων 
μθχανικϊν: http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf και 
http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/eklektikismos.pdf 
 
Μάνοσ Γ. Μπίρθσ, Ακθναϊκι Αρχιτεκτονικι 1875-1925, εκδόςεισ Μζλιςςα, 1987 
 
Μπόυκθ Μπαμπάλου, Δθμιτρθσ Α Φατοφροσ, Κεανϊ Φωτίου, Αςτικι πολυκατοικία ςτθν 
Ακινα: ζντεκα περιπτϊςεισ, Εταιρεία Σπουδϊν Νεοελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ και Γενικισ 
Ραιδείασ - Μδρυμα Σχολισ Μωραΐτθ Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ, Ακινα 1982 
 
Φωτίου Κεανϊ, Αρχιτεκτονικά πρότυπα ςτθν ςφγχρονθ Ακινα. Θ περίπτωςθ τθσ Αςτικισ 
Ρολυκατοικίασ. Θ μορφολογία τθσ πόλθσ ςτο ςυλλογικό Θ νεοελλθνικι πόλθ, Εξάντασ, 
Ακινα, 1989 
 
 Α.Δαμάλα,Μ.Ηάμπα,Ε.Κορομβλι, «H αςτικι πολυκατοικία ςτθν Ακινα, 1920-40», 
Αρχιτεκτονικά Κζματα, 12/1978  
 
Μαρμαράσ, Θ αςτικι πολυκατοικία τθσ μεςοπολεμικισ Ακινασ, Ρολιτιςτικό Μδρυμα ομίλου 
Ρειραιϊσ, 1991 
 
Δ. Φιλιππίδθσ, Θ μοντζρνα αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα, Σπίτια του ’30, εκδόςεισ Νθρζασ, 
1998 
 
Νίκοσ Μοίρασ, Θ είςοδοσ των πολυκατοικιϊν του Μεςοπολζμου, Σπίτια του ’30, εκδόςεισ 
Νθρζασ, 1998 
 
Νίκοσ Ροταμιανόσ, Κζντρο και γειτονιζσ τθσ Ακινασ 1870-1922, 
www.ekke.gr/images/PDF/Abstract-potamianos.pdf. 
 



Αποτφπωςθ όψεων διατθρθτζου κτιρίου οδοφ Κοδριγκτϊνοσ 40      
 

Σπουδαςτισ: Κατςαρόσ Ε. Κατςαρόσ 
Επιβλ.Κακθγιτρια: Κανετάκθ Ηωι 

 

 

 
65 

Ζ.ΧΕΔΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΧΕΔΙΟΤ ΣΙΣΛΟ ΧΕΔΙΟΤ ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΕΔΙΟΤ 

1 Κάτοψη Τπογείου 1/50 

2 Κάτοψη Ιςογείου 1/50 

3 Κάτοψη Α’ ορόφου 1/50 

4 Κάτοψη Β’ ορόφου 1/50 

5 Κάτοψη Γ’ ορόφου 1/50 

6 Κάτοψη Δ’ ορόφου 1/50 

7 Κάτοψη Πλυςταριϊν 
Δϊματοσ 

1/50 

8 Κάτοψη Δϊματοσ 1/50 

9 Όψη επί τησ οδοφ 
Κοδριγκτϊνοσ 

1/50 

10 Όψη επί τησ οδοφ 
Αριςτοτζλουσ 

1/50 

11 Όψη επί τησ οδοφ 
Κοδριγκτϊνοσ 

(χωρίσ ςτζγαςτρο) 

1/50 

12 Όψη επί τησ οδοφ 
Αριςτοτζλουσ 

(χωρίσ ςτζγαςτρο) 

1/50 

13 Όψη επί τησ οδοφ 
Κοδριγκτϊνοσ 

(χρωματική πρόταςη) 

1/50 

14 Λεπτομζρεια 
Κυρίασ Ειςόδου 

1/25 

15 Λεπτομζρεια 
Κουφωμάτων 

1/25 

16 Λεπτομζρεια 
Κιγκλιδωμάτων 

1/25 

 


