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ΠΡΟΛΟΓΟ  
 

Δ παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ζπνπδαζηή Μπνπγά 

Υξήζην ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ αξρηηέθηνλνο κεραληθνχ Παπαζηακόπνπινπ 

Γεκνζζέλε Βξγαζηεξηαθνχ ζπλεξγάηε ζην «Δξγαζηήξην Οηθνδνκηθήο ΗΗΗ» ηνπ 

ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Ανκηθψλ Έξγσλ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ 

Ώλσηάηνπ Σερλνινγηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ Εδξχκαηνο Πεηξαηά (Σ.Δ.Η Πεηξαηά). 

       ηφρνο ηεο παξαθάησ πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε, θαηαγξαθή θαη 

αλάιπζε  θηηξίσλ θαηνηθίαο  λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη θαηαλφεζε ηεο 

ηππνινγίαο ησλ θηηξίσλ απηψλ. Αίλεηαη επίζεο έκθαζε ζηελ ζηαηηθή νξγάλσζε ησλ 

θηηξίσλ αλά ζηάζκε θαη αλά δνκηθφ ζηνηρείν       

 Σα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε 

ηνπ Βιιεληθνχ Ώλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Β.Ώ.Π) πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ζπκβνιή ησλ νδψλ Σξηψλ Ναπάξρσλ θαη Μαηδψλνο, ηε δεκνηηθή βηβιηνζήθε ηνπ 

δήκνπ Παηξέσλ, ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σερληθνχ Βπηκειεηεξίνπ Βιιάδαο πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νδφ Λέθθα 23-25 ζηελ Ώζήλα, θαζψο θαη απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ Ώ.Σ.Β.Ε 

Παηξψλ. εκαληηθά επίζεο  ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ θαη απφ ηελ 2
ε
 εθνξία λεσηέξσλ 

κλεκείσλ πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα ζηελ νδφ Μαηδψλνο 17, θαζψο θαη απφ ην  

δηαδίθηπν (internet). 

Γηα ηελ ιήςε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ ρξεηάζηεθαλ κεξηθέο επηζθέςεηο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Πάηξαο θαη 

ηεο Άλσ πφιεο ,αξρηθά γηα ηελ επηινγή ησλ πεξηνρψλ κειέηεο θαη γηα ηελ ιήςε 

θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, κεηέπεηηα έγηλαλ κεξηθέο επηζθέςεηο αθφκα ζηηο πεξηνρέο 

κειέηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επηηφπνπ παξαηεξήζεσλ. 

Σέινο ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο (νηθνλνκηθή θαη εζηθή) θαζψο θαη ζηνλ θαζεγεηή θχξην 

Παπαζηακφπνπιν Αεκνζζέλε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ζέκαηνο θαη γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη βνήζεηά ηνπ πάλσ ζε απηφ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

Δ παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία έρεη ζέκα: «Σππνινγία ησλ Νενθιαζηθώλ 

θηηξίσλ ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο». Πεξίνδνο αζρνιίαο ηεο παξαθάησ εξγαζίαο είλαη 

ν 19
νο

 αηψλα θαη νη αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα φπνπ θαη έρεη επεξεαζηεί εθείλε ηελ επνρή 

ην Βιιεληθφο θαη Βπξσπατθφο ρψξνο απφ ην θίλεκα ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ. 

. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο , φπνπ είρε κεγάιε εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα εθείλε ηελ επνρή ιφγσ ηνπ ιηκαληνχ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη 

νηθνδνκηθή ( πνιινί έκπνξνη θαηαζθεχαδαλ εθεί ηηο νηθίεο ηνπο ). Αίλεηαη έκθαζε 

ζηελ αλψλπκε ιατθή θαη κηθξναζηηθή λενθιαζηθή θαηνηθία, ηηο θάζεηο εμέιημήο ηεο 

θαη ηνλ ηξφπν ζηαηηθήο νξγάλσζεο ησλ θηηξίσλ απηψλ ζηνλ 19
ν
 αηψλα. 

Βηδηθφηεξα :ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη κηα αλαθνξά γηα ην πψο μεθίλεζε ν 

λενθιαζηθηζκφο σο θίλεκα θαη πσο έθζαζε θαη εμειίρηεθε ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Βπξψπεο.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην καο αλαθέξεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν μεθίλεζε θαη 

επεξέαζε ηνλ Βιιαδηθφ ρψξν ε λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή θαη πψο ππνδέρζεθαλ νη 

Έιιελεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ αξρηηεθηνληθή. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αζηηθή θαηνηθία θαη ζηηο δηάθνξεο 

θάζεηο εμέιημήο ηεο ηελ πεξίνδν ηνπ λενθιαζηθηζκνχ. Αίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ φςεσλ θαη ησλ θαηφςεσλ αιιά θαη ην πέξαζκα ηνπ λενθιαζηθηζκνχ 

ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ηηο κεηθηέο κνξθέο λενθιαζηθψλ θηηξίσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην δίλνληαη ζηνηρεία γεσγξαθηθά, ηζηνξηθά (επηγξακκαηηθά)  

αιιά θαη πνιενδνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ πφιε ηεο Πάηξαο απφ ηα ειιεληζηηθά ρξφληα 

κέρξη θαη ηνλ Καπνδίζηξηα θαη ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ ζσλα. Βπί Καπνδίζηξηα 

αξρίδεη θαη ε απνηχπσζε ηεο πφιεο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ζε 

ζρέδηα ΐνχιγαξε . Δ απνθαηάζηαζε θαη ε δηαθφζκεζε ησλ θηηξίσλ γίλεηαη κε 

λενθιαζηθά ζηνηρεία, δεδνκέλνπ φηη βαζηθή επηδίσμε ηνπ Καπνδίζηξηα ήηαλ λα θέξεη 

ηνλ λενθιαζηθηζκφ ζηελ Βιιάδα, θαη λα δψζεη ζηηο πφιεηο ηελ αίγιε άιισλ 

Βπξσπαηθψλ πφιεσλ.  

        ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή κειέηεο. Παξνπζηάδνληαη 

ηα θηίξηα κε θσηνγξαθηθή απνηχπσζε, αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο ζέζε ηνπο ζηνλ 

ηζηφ ηεο πφιεο ( αθξηβή νδφ θαη αξηζκφ) θαζψο θαη ην είδνο ηνπο. Βπίζεο γίλεηαη 
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ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο κνξθνιφγεζεο ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ. Βπηιέρζεθαλ θηίξηα 

αλάκεζα ζε λενθιαζηθά, πξψηκα θαη χζηεξν-λενθιαζηθά   

ην έθην θεθάιαην δίδεηαη κηα έκθαζε ζηελ ζηαηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ απηψλ, 

ζηα πιηθά δφκεζεο, ζηνπο ηχπνπο θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ, εηδή παησκάησλ, ζθεπψλ, 

θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο. 

ην έβδνκν θεθάιαην δίδεηαη έκθαζε ζηελ παζνινγία ησλ λενθιαζηθψλ 

θηηξίσλ θαη παξνπζηάδνληαη κε αλαιπηηθνχο πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, νη παζνινγίεο 

ηνπ θάζε ζηνηρείνπ θαηαζθεπήο μερσξηζηά (παηψκαηα, ζηέγεο) θαη νη αηηίεο πνπ ηα 

πξνθαινχλ. 

ην φγδνν θεθάιαην δίδνληαη αλαιπηηθέο  ιεπηνκέξεηεο θαη δηάθνξνη  ηξφπνη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε αιιά θαη απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζεο ησλ δπν βαζηθψλ πιηθψλ 

ησλ θηηξίσλ: ηνπ μχινπ θαη ηεο ηνηρνπνηίαο. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο. 

       Σέινο ζην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη επεμήγεζε θάπνησλ φξσλ , 3
νπ 

, 5
νπ

 ,6
νπ

 ,  

7
νπ

 θαη 8
νπ

 θεθαιαίνπ.  

Δ πφιε ηεο Πάηξαο είλαη αξθεηά γλσζηή γηα ηελ πιεζψξα λενθιαζηθψλ θηηξίσλ 

πνπ θνζκνχλ ηνπο δξφκνπο ηεο. ε απηφ έρεη βνεζήζεη θαη ην γεγνλφο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα θηίξηα, είλαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο απνθαηεζηεκέλα, 

αλαδεηθλχνληαο έηζη θαιχηεξα ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο εξγαζίαο  είλαη ε νκαδνπνίεζε θαη 

παξνπζίαζε 43 λενθιαζηθψλ θηηξίσλ ηεο Πάηξαο.  
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SUMMARY 

 

 
       The following work is entitled "Types of neoclassical buildings in the city of 

Patras. Period occupation in the following work is the 19th century and early 20th 

century where it was affected at that time the Greek and European space by the 

movement of Neoclassicism. 

       Focus interest in the city of Patra, which had great commercial activity at this 

time that the port and therefore building activity (there are many dealers manufactured 

their homes).  

 Emphasis is given to the anonymous folk and small-urban  neoclassical house, the 

phases of evolution and how structural organization of these buildings in the 19th 

century.  

Specifically: The first chapter gives an indication of how the neoclassicism began as a 

movement and how it arrived and developed in various European countries. 

       The second chapter tells us how that started and influenced by Greece, the 

neoclassical architecture and how the Greeks have welcomed this type of architecture. 

       The third chapter give us  a reference to urban house and the various phases of 

development during the period of Neoclassicism. The emphasis is on how to organize 

views and floor plans and the passage of neoclassicism in the lower social classes and 

composite forms of neoclassical buildings 

       The fourth chapter present data from geographically, historically (collectively) 

and urban data for the city of Patras from the Hellenistic period until the Kapodistrias 

and governance of Othon. The Kapodistrias enter and capture the city and creating the 

first urban plan projects Voulgaris S. The restoration and decoration of buildings 

made with neoclassical elements, since the main objective was to bring Kapodistrias 

neoclassicism in Greece, and to give cities, the allure of other European cities. 

       The fifth chapter presents the study area. Present buildings with photographic 

prints, detailed record of their place in the fabric of the city (exact street and number) 

and their type. It also becomes morfologisis detailed analysis of the facades of 

buildings. Selected among neoclassical buildings, early and late-neoclassical 

       The sixth chapter gives an emphasis on statics of buildings, building materials, 

the types of masonry, articles floors, roofs, and ways of their construction.  
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              In the seventh chapter give emphasis on the pathology of neoclassical 

buildings and presented with detailed tables and charts, the pathologies of every 

individual building (floors, roofs) and reason to causes them. 

       The eighth chapter is given full details and several ways for the treatment and 

rehabilitation and maintenance of two basic building materials: wood and masonry. 

       The ninth chapter presents the general conclusion of the work.  

 Finally, the Annex presents an explanation of certain terms, third, fifth, sixth, seventh 

and eighth chapter. 

       The city of Patras is well known for the many neoclassical buildings that adorn 

their streets. On this, has helped and the fact that most of buildings, for the most part 

restored and highlight better history of the city.  

        The end result of this study is the grouping and presentation of 43 neoclassical 

buildings of Patras. 
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1. Ζ ΝΔΟΚΛΑΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ  
 

O 19νο αηψλαο είλαη κηα επνρή ηεξάζηησλ πνιηηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, αθφκα θαη δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ ζηελ Βπξψπε. Δ δεκνγξαθηθή 

έθξεμε, άκεζε ζπλάξηεζε ηεο ιεγφκελεο ΐηνκεραληθήο Βπαλάζηαζεο, απνηειεί 

γχξσ ζην 1800 έλα γεγνλφο πνπ νη επηπηψζεηο ηνπ είλαη άκεζεο ζηελ αξρηηεθηνληθή .    

Οη πφιεηο κεγαιψλνπλ κε πξσηφγλσξε ηαρχηεηα θη ν πιεζπζκφο ησλ ρσξψλ 

γεληθφηεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ ν πιεζπζκφο 

ηεο Ώγγιίαο απμάλεηαη απφ 9 ζε 45, ηεο Γεξκαλίαο απφ 24 ζε 66, ησλ Δ.Π.Ώ. απφ 5 

ζε 123 εθαηνκκχξηα. Σν 1871 απφ ηνπο 100 Γεξκαλνχο νη 64 δνχζαλ ζηελ χπαηζξν 

θαη 5 κφλν ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σν 1933 έκεηλαλ κφλν 33 ζηελ χπαηζξν θαη 30 ζηηο 

κεγαινππφιεηο. Σν Λνλδίλν νθηαπιαζηάζζεθε κέζα ζε 150 ρξφληα, ην Παξίζη 

κεγάισζε 2,5 θνξέο κέζα ζε 50 ρξφληα. Μέρξη ηνλ 19ν αηψλα ηα θχξηα «ζέκαηα» ηεο 

αξρηηεθηνληθήο είλαη εθθιεζίεο, παιάηηα, πχξγνη, δεκαξρεία, αζηηθά ζπίηηα θαη βίιεο.  

Δ λέα νξγάλσζε ηεο δσήο θαη ηεο νηθνλνκίαο δεκηνπξγνχλ λένπο ηχπνπο 

θηηξίσλ θαη λέα ζέκαηα, άγλσζηα ή ιηγφηεξν ζεκαληηθά κέρξη ηψξα: εξγνζηάζηα θαη 

βηνκεραληθέο γεληθά εγθαηαζηάζεηο, δηνηθεηηθά θηίξηα, νδηθέο αξηεξίεο, 

ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, λνζνθνκεία, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζρνιεία, 

παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο, θηίξηα δηεζλψλ θαη ηνπηθψλ εθζέζεσλ, βνπιεπηήξηα, 

ρξεκαηηζηήξηα, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, κνπζεία, ζέαηξα, δηθαζηηθά κέγαξα θηι.  

Οη επηπηψζεηο είλαη άκεζεο ζηελ πνιενδνκηθή δνκή θαη θιίκαθα κε ηε 

δεκηνπξγία αδηεμφδσλ θαη εθξεθηηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαβηψζεσο κέζα ζηηο πφιεηο. 

Φπζηθή ζπλέπεηα είλαη λα αξρίζνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ 

δσλψλ, δσλψλ θαηνηθίαο θαη γεληθά λα βξεζεί κηα ηζφξξνπε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

νηθνδνκηθή κάδα, ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο , ην πξάζηλν θαη ηηο δψλεο θπθινθνξίαο. 

Σν πξφβιεκα ηεο θαηνηθίαο γίλεηαη ζηγά-ζηγά «ζέκα» βαζηθφ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, 

ηδηαίηεξα σο καδηθή θαηνηθία γηα ηε ζηέγαζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη 

θεξδνζθφπνη εθκεηαιιεχνληαη θάζε δπλαηφηεηα γηα εχθνιν πινπηηζκφ νηθνδνκψληαο 

θηίξηα καδηθήο δηαβηψζεσο, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έληνλεο αληηδξάζεηο θη νδεγνχλ ζε 

λέεο πξνηάζεηο θαη ξεαιηζηηθέο ιχζεηο (Robert Owen, Ch. Fourier, Ebenezer 

Howard).  

       Μαδί κε ηα λέα πξνβιήκαηα θαη ηα αξρηηεθηνληθά «ζέκαηα» ελφο εθξεθηηθνχ θαη 

πιεζσξηθνχ αηψλα, νη αξρηηέθηνλεο έρνπλ λα ιχζνπλ θαη λέα πξνβιήκαηα, 
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θαηαζθεπαζηηθά θαη κνξθνινγηθά. Ώπηά δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

λέσλ θηηξηνινγηθψλ ηχπσλ, αιιά θαη απφ ηα λέα νηθνδνκηθά πιηθά (κέηαιια, γπαιί, 

κπεηφλ, ζηδεξνκπεηφλ) θαη ηηο ηερληθέο, πνπ πξέπεη λα βξνπλ ηε ζσζηή 

θαηαζθεπαζηηθή θαη κνξθνινγηθή έθθξαζε.  

Μπξνζηά ζην πιήζνο απηφ ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ ν ραξαθηήξαο ηνπο είλαη 

ζχλζεηνο θαη πνιχπιεπξνο, ν 19νο αηψλαο έδσζε απαληήζεηο θαη ιχζεηο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία. εκεηψλεηαη πσο δχν είλαη νη κεγάιεο 

θαηεγνξίεο νηθνδνκηθψλ έξγσλ ζ' απηήλ ηελ πεξίνδν:  

α)εθείλα πνπ έγηλαλ απφ αξρηηέθηνλεο θαη  

β)εθείλα πνπ νθείινληαη ζε κεραληθνχο, θεπνπξνχο, σξνινγνπνηνχο θηι. Θα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα κε ζπληνκία ηηο δχν απηέο θαηεπζχλζεηο, πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πηζηνπνηνχλ ηνλ δηραζκφ ζηελ αξρηηεθηνληθή, θαηλφκελν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 19νπ αηψλα.  

Σν δηάζηεκα 1750-1800 είλαη κηα πεξίνδνο γεκάηε απφ έληνλεο πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπκψζεηο, πνπ θνξπθψλνληαη κε ηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε θαη ηηο 

δηαθεξχμεηο ηεο (1789). Δ βαζηά θνηλσληθή θξίζε αλάκεζα ζηε κεγαιναζηηθή ηάμε 

ηνπ εκπνξηθνχ παιαηνχ ζηπι θαη ησλ λέσλ δπλάκεσλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηνλ 

βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ, πξφθεηηαη λα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή.   

Σαπηφρξνλα γελληέηαη ζηελ ίδηα πεξίνδν κηα λέα πνιηηηζηηθή θαη ηδενινγηθή 

θίλεζε, πνπ ζα δψζεη ηα εξεζίζκαηα θαη ηελ έκπλεπζε γηα ην κνξθνινγηθφ δηάθνζκν 

ησλ θηηξίσλ. Βίλαη ε ζηξνθή πξνο ηελ Ώξραηφηεηα, ηελ Βιιελνξσκατθή δειαδή 

πεξίνδν θαη ε κειέηε ησλ έξγσλ θαη ησλ ηξφπσλ δσήο ηεο. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ 

ηδενινγηθφ θίλεκα ηνπ Κιαζηθηζκνχ, πνπ θπξηαξρεί ζηελ Βπξψπε ην πξψην κηζφ ηνπ 

19νπ αηψλα, γηα λα ην δηαδερζεί ζηε ζπλέρεηα ν κνξθνινγηθφο πινπξαιηζκφο, 

γλσζηφο κε ην φλνκα Βθιεθηηθηζκφο ή Εζηνξηζκφο. Ο Κιαζηθηζκφο δηαθξίλεηαη ζε 

δχν ζθέιε, ηνλ Ρνκαληηθφ Κιαζηθηζκφ θαη ηε ιεγφκελε Βπαλαζηαηηθή 

αξρηηεθηνληθή.  

       O Νενθιαζηθηζκφο δελ απνηειεί «θπζηθή» ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

ξεπκάησλ, πνπ απνξξένπλ απ' ηελ Ώλαγέλλεζε, παξφιν πνπ, φπσο θαη ε ηειεπηαία 

δηαθεξχζζεη θη απηφο ηελ επηζηξνθή ζηα αξραία θιαζηθά πξφηππα θαη ρξεζηκνπνηεί 

ην ίδην θάζκα ηχπσλ. Δ πνιηηηζηηθή θάκςε, κεηά ηε ζχληνκε πεξίνδν ηνπ Ρνθνθφ 

θαη νη ηεξάζηηεο αλάγθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη λέεο ζπλζήθεο, πνπ ζεκεηψζεθαλ ήδε, 

ζηξέθνπλ ηα πλεχκαηα ζε αλαδήηεζε λέσλ πξνηχπσλ θαη λέσλ πιαηζίσλ δσήο.     
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       Ώξρηθά, εκθαλίδεηαη σο έλα ξεχκα πνπ θπξηεχεη θαη ελνπνηεί ηα πάληα: 

ζπγθεθξηκέλα, ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηείλεηαη απφ ην 1770 σο ην 1820 πεξίπνπ, 

ε επξσπατθή αξρηηεθηνληθή παξνπζηάδεη κηα πξσηνθαλή ελφηεηα. Γηα πξψηε θνξά 

κάιηζηα ηα θαιιηηερληθά ζχλνξα ηεο Βπξψπεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε 

ειαζηηθφηεηα, πεξηθιείνληαο θαη ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Ώγγιία, ε Γαιιία, ε 

Εηαιία θαη ε Βιιάδα νθείινπλ ζην Νενθιαζηθηζκφ ηελ εζληθή αξρηηεθηνληθή 

θιεξνλνκηά ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ ηνπο. Ο Νενθιαζηθηζκφο είλαη ν ξπζκφο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ 19ν αηψλα, πνπ ηδηαίηεξα ζηελ Βπξψπε θαη πεξηζζφηεξν ζην 

Νενειιεληθφ θξάηνο παξήγαγε ηηο κνξθέο ησλ πφιεσλ φπσο εμειίρζεθαλ ζήκεξα.  

 

1.1 ΟΗ ΡΗΕΔ ΣΟΤ ΝΔΟΚΛΑΗΚΗΜΟΤ 
1
 

 

<<ηνλ πνκπψδε, εκθαηηθφ θαη ηαξαγκέλν ραξαθηήξα ηνπ Μπαξφθ θαη ζηελ 

ειαθξφηεηα θαη παξαδνμφηεηα ηνπ Ρνθνθφ, ζπλεζίδνπκε θαηαξρήλ λα 

αληηδηαζηέιινπκε ηηο «θιαζηθέο» πεξηφδνπο θαη ηνπο «θιαζηθνχο» δεκηνπξγνχο ηεο 

Ώλαγέλλεζεο θαη ηνπ 17νπ αη., νη νπνίνη πξφζθεξαλ ζην Νενθιαζηθηζκφ δπν βαζηθά 

ζέκαηα: ηνλ Ππιψλα ηνπ Παιάληην θαη ηελ Κηνλνζηνηρία ηνπ Πεξφ, ζηελ αλαηνιηθή 

πξφζνςε ηνπ Λνχβξνπ. ην κεηαίρκην ηνπ 18νπ αη., επηρεηξνχληαη νξηζκέλεο πην 

ζπζηεκαηηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο θηλήζεηο, πνπ πηνζεηνχλ σο νινθάλεξν ζεκείν 

αλαθνξάο ηνλ Παιάληην θη απηφ, φρη κφλν ζηελ παηξίδα ηνπ κεγάινπ αξρηηέθηνλα, ηε 

ΐελεηία αιιά θαη ζηελ Ώγγιία. πγθεθξηκέλα, νη επαχιεηο ηνπ Παιάληην ιεηηνπξγνχλ 

σο πξφηππν γηα ηηο αγγιηθέο επαχιεηο . Ήδε απφ ην 1715, ν Κφιελ Κάκπει, ζην 

ηξίηνκν έξγν ηνπ Vitruvius Britannicus, θαιεί ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη ηνπο εξαζηηέρλεο 

λα ηηο κηκεζνχλ. Έλαο απ‘ απηνχο, ν Λφξδνο Μπέξιηλγθηνλ, εθδίδεη ηα έξγα ηνπ 

Παιάληην θαη αλεγείξεη δπν ππνδεηγκαηηθά νηθνδνκήκαηα: ηελ ηδησηηθή ηνπ έπαπιε 

θνληά ζην Λνλδίλν, θαη ηελ Ώίζνπζα πλεδξηάζεσλ ζην Γηνξθ, πνπ εκπλένληαη 

αληίζηνηρα απφ ηελ Κπθιηθή Έπαπιε θαη ηελ «αηγππηηαθή αίζνπζα» ηνπ ΐηηξνχβηνπ.  

      << Σν επφκελν ζηάδην ηνπνζεηείηαη ζηε Ρψκε ηνπ πάπα Κιήκε Εΐ‘ (1730-1740), 

φπνπ πιάη ζην Νηθνιφ άιβη (1697-1751) θαη ζην Λνπίηδη ΐαλβηηέιη (1700-1773) ν 

αξρηηέθηνλαο Ώιεζάληξν Γθαιηιέη (1691-1737) δεκηνπξγεί ην πην πξνσζεκέλν έξγν 

ηεο επνρήο, ηελ πξφζνςε ηεο βαζηιηθήο ηνπ Λαηεξαλνχ. Χζηφζν, ελψ ζηε Ρψκε ε 

ηδέα ηεο κεηαξξχζκηζεο παξαπέκπεη ζηελ Ώλαγέλλεζε, ζηε Γαιιία, ην ξεχκα πνπ 

                                                           
1
 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 ζει 194, Βθδφζεηο Larousse   
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αξρίδεη λα δηαγξάθεηαη γχξσ ζην 1745, ζπλδέεηαη κε ηε κεγάιε «θιαζηθή» επνρή ηνπ 

Λνπδνβίθνπ ΕΑ‘. Πξψηνο αξρηηέθηνλαο ηνπ Λνπδνβίθνπ ΕΒ‘, ν Γαθ-Ώλδ Γθακπξηέι 

(1698-1782) πξνζειψλεηαη ζην πξφηππν απηφ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα θαζηεξσζεί 

απφ ην κεγάιν δάζθαιν θαη ζεσξεηηθφ Γαθ-Φξαλζνπά Μπινληέι (1705-1774). ηελ 

Ώγγιία, ηηο ίδηεο αλεζπρίεο απερεί ην έξγν ηνπ Γνπίιηακ Σζέηκπεξο (1726-1796), ν 

νπνίνο έρεη καζεηεχζεη πιάη ζηνλ Μπινληέι θαη ζεσξείηαη σο ν θαηεμνρήλ 

«επίζεκνο» αξρηηέθηνλαο. ηφρνο φισλ απηψλ ησλ δεκηνπξγψλ είλαη κηα 

κεηαξξχζκηζε πνπ δε ζα απνξξίπηεη νινθιεξσηηθά ην παξειζφλ αιιά ζα επηιέγεη 

πξνζεθηηθά ηα πξφηππα ηεο. Δ αξρηθή απηή θάζε απνθαιείηαη «πξψηνο 

Νενθιαζηθηζκφο» ή «κπαξφθ Νενθιαζηθηζκφο». >> 
2
 

<<Σελ πεξίνδν ηεο σξηκφηεηαο ηνπ ν Νενθιαζηθηζκφο αλάγεηαη ζε αθφκε 

παιαηφηεξεο επνρέο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ίδηα ηελ θιαζηθή Ώξραηφηεηα. Σν 

1775, ν Λεληνχ πηνζεηεί ην δσξηθφ θίνλα, πνπ ζεσξείηαη «αξζεληθφο» θαη πην 

«πξσηφγνλνο» απφ ηνπο άιινπο θίνλεο. Βθηφο απ‘ ηελ Ώξραηφηεηα, ν Λνδηέ 

ζπγθαηαιέγεη ζηηο ζεκειηαθέο θαηαθηήζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηε γνηζηθή 

ηερλνηξνπία, ελψ θαηαιήγεη λα παξνπζηάζεη σο ζεκέιην ηεο αξρηηεθηνληθήο ηελ 

πξσηφγνλε θαιχβα ησλ πξψησλ αλζξψπσλ. >>
3
 

ην Παξίζη, ην ειιελν-γνηζηθφ πξφηππν εκπλέεη ην θνξπθαίν έξγν ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ηελ Ώγία Γελεβηέβε ηνπ Γεξκέλ νπθιφ (1713-1780), ην 

γλσζηφ Πάλζενλ (1756-1790). Ο αξραίνο ειιεληθφο λαφο αληηπξνζσπεχεη ηελ πην 

γλήζηα πέηξηλε εθδνρή ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαιχβαο: ππνζηεξίγκαηα 

(θίνλεο), δνθάξηα (επηζηήιην) θαη αέησκα. Δ γνηζηθή ειαθξφηεηα θαη επξχηεηα ηνπ 

ρψξνπ, ε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ θαη νη ηερληθέο επηλνήζεηο, πνπ ζπλελψλνληαη 

κε ηνλ αξραίν αξρηηεθηνληθφ ξπζκφ ζηελ ειεχζεξε θηνλνζηνηρία θαη ζην επηζηχιην 

(ζηε ζέζε ηνπ αλαγελλεζηαθνχ ηφμνπ), ζπληεινχλ ζηε κνλαδηθφηεηα ηεο Ώγίαο 

Γελεβηέβεο.  

<<Πνιχ πην δηαδεδνκέλε ηελ επνρή απηή, είλαη κηα ζηάζε αξραηνινγηθήο 

πνιπκάζεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα λα θηίζεη θαλείο κε λέν ηξφπν, απαηηνχληαη 

αλαδεηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο «γλήζηεο» πεγέο, δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

εθηέιεζε πηζηψλ αληηγξάθσλ. Έλα ηαμίδη ησλ επίζεκσλ εθπξνζψπσλ ηεο Γαιιίαο 

ζεκαηνδνηεί ηελ «επηζηξνθή ζηηο πεγέο» θαη ηαπηφρξνλα κηα ζηξνθή: πξφθεηηαη γηα 

                                                           
2 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3, Βθδφζεηο Larousse  ζει 195-196 
3  Ο.π  ζει 197 
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ην ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηεί ην 1751 ν αδειθφο ηεο θπξίαο ληε Πνκπαληνχξ, ν 

κειινληηθφο καξθήζηνο ηνπ Μαξηλί πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηα κειινληηθά 

ηνπ θαζήθνληα, σο Γεληθφο Αηεπζπληήο ησλ Οηθνδνκεκάησλ ηνπ βαζηιηά. Ο ίδηνο 

επηζθέπηεηαη ηελ Δξάθιεηα θαη ηελ Πνκπεία, ελψ ν νπθιφ θηάλεη κέρξη ηελ 

Πνζεηδψληα. >>
4
 

Δ Γαιιία, πνπ είλαη ζίγνπξε γηα ηε δηθή ηεο θαιιηηερληθή παξάδνζε, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ζε κηα πξαγκαηηθά πνιχπιεπξε αλάπηπμε. Ώληίζεηα, 

ζηελ Ώγγιία, θπξηαξρεί ε κνξθή ηνπ θαιιηεξγεκέλνπ εξαζηηέρλε θαη ιάηξε 

αξραηνηήησλ, ζπκβνχινπ ή αθφκε θαη εκπλεπζηή, θαζψο θαη απηή ηνπ αξρηηέθηνλα 

πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηηο αξραηνινγηθέο ηνπ γλψζεηο: απφ ηνλ «Ώζελαίν» ηνχαξη σο 

ην Ρφκπεξη Άληακ, πνπ ην 1764 πξνεηνηκάδεη ζπλεηδεηά ην έξγν ηνπ γηα ην αλάθηνξν 

ηνπ Αηνθιεηηαλνχ ζην πιηη– ή αθφκε ηνλ Κφθεξει θαη ηνλ Ίλγνπλη, πνπ ζηε 

δεθαεηία 1810-1820, ηαμηδεχνπλ ζηε λφηηα Εηαιία θαη ηελ Βιιάδα, απ‘ φπνπ 

πξνζθνκίδνπλ ζεκαληηθέο λέεο γλψζεηο. Βμάιινπ, ν ηνχαξη θαη ν Ρίβεη θάλνπλ 

γλσζηά δπν κηθξά κλεκεία ηεο Ώζήλαο, ηνλ Πχξγν ησλ αλέκσλ θαη ην Μλεκείν ηνπ 

Λπζηθξάηε, ηα νπνία γίλνληαη, ζρεδφλ παληνχ, πξνζθηιή πξφηππα γηα αξρηηεθηνληθέο 

θαηαζθεπέο θήπσλ ή θακπαλαξηά εθθιεζηψλ (θσδσλνζηάζην ηνπ αηλη-Πάλθξαο ζην 

Λνλδίλν, έξγν ηνπ Ίλγνπλη , 1819-1822).  

Βκθαλίδνληαη Γάιινη Ώξρηηέθηνλεο (κεηαμχ 1755-1790) κε κειέηεο νπηνπίεο, 

πνπ δελ κπνξνχλ κε ηα κέζα ηεο επνρήο εθείλεο λα θαηαζθεπαζζνχλ, είλαη κε άιια 

ιφγηα, ζπλεηδεηέο νπηνπίεο, πνπ πξνθεηεχνπλ έλαλ θφζκν πνπ έξρεηαη. Δ πηνζέηεζε 

ελφο πξνηχπνπ ηεο θιαζηθήο Ώξραηφηεηαο, πνπ ζεσξείηαη αλαρξνληζηηθφ, ε αλάδεημε 

ηεο απιφηεηαο θαη ηνπ κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα, ε θαζαξφηεηα θαη ε λεθαιηφηεηα, 

ζπληζηνχλ κηα απ‘ ηηο πηπρέο ηεο ηαξαγκέλεο απηήο επνρήο. ηελ απφιπηε ινγηθή 

αληηηάζζεηαη ην ζπλαίζζεκα. ην έξγν ησλ ηξηψλ «επαλαζηαηψλ» αξρηηεθηφλσλ, ηνπ 

Μπνπιέ, ηνπ Λεληνχ θαη ηνπ Λεθέ, νξζνινγηζκφο θαη παξαινγηζκφο αλακηγλχνληαη 

κε ηξφπν ηδηαίηεξα μερσξηζηφ θαη αληηθαηηθφ. θηαγξαθνχλ κειινληηθέο 

αξρηηεθηνληθέο κνξθέο, αθξηβψο ιίγν πξηλ μεζπάζεη ε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε.   

πιιακβάλνπλ έηζη ηα λέα κελχκαηα πνπ έξρνληαη, πξψηνη απηνί αληί ησλ 

δσγξάθσλ, πνπ είλαη θαη ην ζπλεζέζηεξν ζηελ Εζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνχ. Σα έξγα ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ρξήζε θαλνληθψλ γεσκεηξηθψλ ζσκάησλ (ζθαίξεο, θχβνη, 

                                                           
4 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 197 
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θχιηλδξνη θηι.), πνπ εθθξάδνπλ αθξηβψο ηε δηάζεζε επηζηξνθήο ζε πξσηνγελείο 

κνξθέο θαη δειψλνπλ ηαπηφρξνλα έλα λέν μεθίλεκα. Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπηνπηθέο 

απηέο κειέηεο, ζα εκπλεχζνπλ πξσηνπνξηαθνχο αξρηηέθηνλεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηειηθά σο ηδέεο ζηελ επνρή καο, αιιά κε έληνλε δηαθνξνπνίεζε.  

<<Δ δπζπηζηία πξνο ηελ θιεξνλνκηά ηεο θαιιηηερληθήο παξάδνζεο 

ζπλεπάγεηαη ηελ αμηνπνίεζε ηχπσλ πνπ αληινχληαη είηε απ‘ ηνλ θιαζηθφ θφζκν είηε 

απφ μέλα πξφηππα (γνηζηθφ παξεθθιήζη, θηλέδηθε παγφδα). Ώθφκε, σζεί ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ αξρέηππσλ δνκψλ άιινηε ζηε θχζε θαη άιινηε ζηελ αξρηηεθηνληθή 

(θαιχβα). ηελ πεξίπησζε απηή, ν επηπφιαηνο ραξαθηήξαο ηνπ Ρνθνθφ ζπλππάξρεη 

κε ηε ραξά ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηελ αλαδήηεζε ππαηληθηηθψλ ζπλδπαζκψλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο θήπνπο, πξψηα ζηελ Ώγγιία θαη ζηε ζπλέρεηα ζ‘ 

νιφθιεξε ηελ Βπξψπε, ηνπνζεηνχληαη αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο πνπ εκπλένληαη 

απφ ηα απζηεξά πξφηππα ησλ δσξηθψλ ή ησλ κηθξψλ θπθιηθψλ ησληθψλ λαψλ ή 

αληίζεηα απνηεινχλ ηαπεηλά, γξαθηθά θαη αθαλφληζηα ζχλνια, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην «δηαθνζκεκέλν αγξφθηεκα». Σν πην δηάζεκν δείγκα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ην 

Μηθξφ Σξηαλφλ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1783 απφ ην Μίθ γηα ηε Μαξία Ώληνπαλέηα, 

θαη πεξηιακβάλεη κηθξφ ρσξηφ, παξαηεξεηήξην θαη ην λαφ ηνπ Έξσηα. Δ αληίζεζε 

αλάκεζα ζηελ πνιχ απζηεξή γεσκεηξία ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ θαη ζηελ 

άθζνλε βιάζηεζε αληαπνθξίλεηαη ζηε «ιαηξεία ηεο ινγηθήο θαη ηεο θχζεο» ηνπ 

Μπνπιέ . >>
5
 

ηελ Ώγγιία, ζηα κέζα ηνπ 18νπ αη., ε έπαπιε ζπιιακβάλεηαη σο έλαο θπβηθφο 

φγθνο θαη ζπλήζσο γεηηνλεχεη κ‘ έλα πάξθν πνπ κνηάδεη θπζηθφ. Μεηά ην 1763, κε 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ ελάληηα ζηελ Ώγγιία, ε Γαιιία αξέζθεηαη ζην ιεγφκελν 

«αγγιν-θηλεδηθφ» πάξθν, πνπ ζξηακβεχεη ζην Πάξθν Μνλζφ, ζηελ Βξκελνλβίι θαη 

ζηε Μεξεβίι. Βμάιινπ, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ξπζκφ ζην Γαιαθηνθνκείν ηεο Μαξίαο 

Ώληνπαλέηαο ζην Ρακπνπγέ, ν Σεβελέλ ελαιιάζζεη κε επηηπρία ηξνχιν, εκη-

θπιηλδξηθφ ζφιν θαη κπζνινγηθφ ζπήιαην.  

<<Ο πεηξακαηηζκφο θαη ε αλαδήηεζε ησλ απιψλ κνξθψλ (θχβνο, ζθαίξα, 

ππξακίδα) αλνίγνπλ ην δξφκν πξνο ηηο θαιιηηερληθέο αληηιήςεηο ηνπ 19νπ θαη ηνπ 

20νπ αη. Χζηφζν, ζε πξψηε θάζε, ν Νενθιαζηθηζκφο εκθαλίδεηαη σο έλα 

ζπληεξεηηθφ θίλεκα θαη ην βαζηθφ ηνπ ξεχκα πξνζαλαηνιίδεηαη ηειηθά πξνο κηα λέα 

                                                           
5 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3, Βθδφζεηο Larousse  ζει 198 
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Ώλαγέλλεζε, πνπ απνηειεί ηνλ πην ζίγνπξν ηξφπν γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη άκεζεο 

πξαθηηθέο θαη ρξεζηηθέο αλάγθεο. Ο ζπληεξεηηζκφο απηφο αμίδεη λα ηνπνζεηεζεί πιάη 

ζηε ζπγθηλεηηθή θαη επαλαζηαηηθή νξκή ησλ ξνκαληηθψλ. Σειηθά, φηαλ κηιάκε γηα 

«ηερλνηξνπία Λνπδνβίθνπ ΕΣ‘», δελ πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ θάπνηα 

πξσηνπνξηαθά επηηεχγκαηα αιιά κηα αξρηηεθηνληθή πνπ κέλεη πηζηή ζηνπο 

ζπκβαηηθνχο θαλφλεο θαη θαιιηεξγείηαη επθνιφηεξα ζηνλ εζσηεξηθφ δηάθνζκν. 

 Ώπηφ ηζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο, ηνπ Αηεπζπληεξίνπ 

θαη ηεο Ώπηνθξαηνξίαο. Πξάγκαηη, ζηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο ηέρλεο, ε 

ηερλνηξνπία ηνπ Λνπδνβίθνπ ΕΣ‘΄ εκθαλίδεηαη σο ε θνξχθσζε ηνπ εθιεπηπζκνχ 

ζηελ εζσηεξηθή δηαθφζκεζε, ηδηαίηεξα γηα ηα ηδησηηθά δηακεξίζκαηα (π.ρ. ηα 

δηακεξίζκαηα ηεο Μαξίαο Ώληνπαλέηαο ζην Φνληελεκπιφ , πνπ δηεπζεηνχληαη ην 

1785 απφ ηνπο αδειθνχο Ρνπζφ). Βμίζνπ ιακπξνί δηαθνζκεηέο είλαη θαη ν Νηε ΐειί , 

ν Λεληνχ θαη ν Μπειαλδέ . Παξά ηελ εμέιημε πξνο κηαλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

ιακπξφηεηα θαη επηζεκφηεηα, ε πεξίνδνο ηεο Ώπηνθξαηνξίαο δηαηεξεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απηή ηελ θνκςφηεηα, φπνπ επίζεο ηελ επνρή απηή, ηα πθάζκαηα, θαζψο θαη 

φιν ην θάζκα ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε δηαθφζκεζε 

ηνπ ρψξνπ.>>
6
 

 

1.2 ΟΗ ΣΤΠΟΗ ΣΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ  

 

       <<πσο ζα πεξίκελε θαλείο, ε ηζηνξηθή ζεψξεζε ηεο επνρήο απηήο 

ζεκαδεχεηαη θπξίσο απ' ηε κλεκεηαθή αξρηηεθηνληθή. Οη κεηαξξπζκηζηέο, πνπ 

δηαθεξχζζνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα, έρνπλ αξρηθά θαηά λνπ ηα 

δεκφζηα νηθνδνκήκαηα, ελψ νη ξνκαληηθνί νπαδνί ηνπ Πηξαλέδη αλαδεηνχλ έλα 

άγλσζην κεγαιείν. Δ ηδενινγία ηνπ Αηαθσηηζκνχ απαηηεί απφ ην θξάηνο λα 

αλεγείξεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα, ηα νπνία κάιηζηα 

λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ πςειφηεξε ηάμε αξρηηεθηνληθψλ ζπκβφισλ. Σα αλάθηνξα 

θαη νη εθθιεζίεο ειαηηψλνληαη θη απηφ, παξφιν πνπ νη ηειεπηαίεο πηνζεηνχλ 

ζηνηρεία απ' ηνπο αξραίνπο λανχο θαη ηηο παιαηνρξηζηηαληθέο βαζηιηθέο, κε 

απνηέιεζκα λα δηαζέηνπλ απφ πνιχ λσξίο ηα γλσξίζκαηα πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηνλ 

πην ιηηφ θιαζηθηζκφ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο θαη νη πην πνιπηειείο θαηαζθεπέο ηεο 

επνρήο είλαη ηα ζέαηξα, πνπ κεηαβάιινληαη ζε ζρνιεία εζηθήο θαη 

                                                           
6 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3, Βθδφζεηο Larousse  ζει 195-196 
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ζπλαγσλίδνληαη ηηο εθθιεζίεο. Χο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηελ Κνκεληί Φξαλζέδ, ην Οληεφλ ηνπ ΠεΎξ θαη ηνπ Νηε ΐειί , πνπ 

ζρεδηάδεηαη ην 1767 θαη αξρίδεη λα νηθνδνκείηαη ην 1779 ζην Παξίζη . Βπίζεο, ην 

Μεγάιν Θέαηξν ηνπ ΐηθηφξ ΛνπΎ ζην Μπνξληφ (εηθ. 1.1), πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

ζηα ρξφληα 1773-1780 θαη ηέινο, ην Θέαηξν ηνπ Λεληνχ ζηελ Μπεδαλζφλ, ην 

νπνίν αλεγείξεηαη ζηα 1775-1784.>>
7 

 

 

 
 

Δηθόλα 1.1 Μεγάλο Θέαηπο ηος Μποπνηό(Βordeaux): Η κενηπική κλίμακα καηαζκεςάζηηκε ζηα σπόνια 1773- 

1780 από ηον Βίκηοπ Λοςί.8 

 

 

<< Σν 1748, κε αθνξκή ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο 

λέαο ΐαζηιηθήο Πιαηείαο ζην Παξίζη, πξνο ηηκήλ ηνπ Λνπδνβίθνπ ΕΒ‘, 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα εληππσζηαθή ζηξνθή. Δ αζξφα ζπκκεηνρή θέξλεη ζηελ 

επηθάλεηα πξνηάζεηο πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην 

ζπλδπαζκφ ηνπ Αεκαξρείνπ κ' έλα βαζηιηθφ άγαικα. Ώπφ ην δηαγσληζκφ απηφ ζα 

πξνθχςεη ηειηθά ε ζεκεξηλή πιαηεία Οκνλνίαο.  

Σα ζρέδηα εκπλένληαη απφ ηα ηδενινγηθά ξεχκαηα ηεο επνρήο, ελψ κεγάιε είλαη 

θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ εξαζηηερλψλ (ζπγγξαθέσλ, θηιάλζξσπσλ, δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ, επηζηεκφλσλ, ηερληθψλ). Δ λέα αθεξεκέλε ηππνιαηξία κπνξεί λα 

                                                           
7 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3, Βθδφζεηο Larousse  ζει 198-199 
8 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 198 
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ελαληησζεί θαη ζπλάκα λα ζπλδπαζηεί κε κηαλ εμίζνπ λέα ιεηηνπξγηθφηεηα, γεγνλφο 

πνπ θαηαδεηθλχεη γηα κηαλ αθφκε θνξά ηνλ ακθηιεγφκελν ραξαθηήξα ηεο επνρήο. 

 Ο δπτζκφο απηφο δηακνξθψλεηαη ζηνπο θφιπνπο ησλ Ώθαδεκηψλ, θαη πξψηα 

απ' φια ηεο Ώθαδεκίαο ησλ Παξηζίσλ, φπνπ, κε ηελ επθαηξία ησλ κεγάισλ εηήζησλ 

δηαγσληζκψλ (βξαβείν ηεο Ρψκεο), πξνηείλνληαη ηδαληθέο ιχζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

κνπζείσλ, βηβιηνζεθψλ, λνζνθνκείσλ, θπιαθψλ, ρξεκαηηζηεξίσλ θαη ηεισλείσλ (νη 

Αεκφζηνη ηηνβνιψλεο ηνπ Λ. Ώ. Νηηκπί , 1797), πνπ δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

θαλέλα ρσξνηαμηθφ ή νηθνλνκηθφ πεξηνξηζκφ θαη απειεπζεξψλνπλ ηε κεγαιφζρεκα 

ησλ αξραίσλ αξρηηεθηνληθψλ ξπζκψλ θαη ηεο γεσκεηξίαο. Ο Νηθνιά Νηηξάλ (1760-

1834) (Jean Nicolas Luis Durand), καζεηήο ηνπ Μπνπιέ (Boullee) θαη Λεληνχ 

(Ledoux) θαη θαζεγεηήο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή (έρεη κφιηο ηδξπζεί) (Ecole 

Polytechnique), ν νπνίνο επξφθεηην λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνπο ζπγρξφλνπο 

ηνπ, ζπζηεκαηνπνηεί ηα ζρέδηα απηά θαη ηα κεηαθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, σο 

ζρήκαηα γηα ην κέιινλ .  

Αηαθξίλεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην ζπγγξαθηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν θαη 

ιηγφηεξν γηα ηα θηίξηα πνπ έθηηζε. Ο Νηηξάλ κεηνπζίσζε ηε ζεσξία ησλ νπηνπηζηψλ 

«επαλαζηαηηθψλ» αξρηηεθηφλσλ ζε απινπζηεπκέλε θαη νξζνινγηζκέλε πξάμε, κε ηελ 

έλλνηα φηη ρξεζηκνπνηεί ηα πξσηνγελή γεσκεηξηθά ζψκαηα- ζθαίξα, ππξακίδα, θχβν, 

θχ-ιηλδξν θηι.- κε κηα ζπλδπαζηηθή ρξήζηκε ζηνπο καζεηέο ηνπ. Οη επξσπατθέο 

πφιεηο γέκηζαλ κε έξγα θιαζηθηζηηθήο κνξθνινγίαο, ησλ νπνίσλ φκσο ε ζχλζεζε 

ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή θαη ηε ζπλδπαζηηθή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θηηξίσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην έξγν ηνπ «Precis des lecons d‘architecture», (Παξίζη 1805), έλα είδνο 

«Τπνδεηγκαηηθνχ Καηαιφγνπ» ηεο επνρήο ηνπ. Σν έξγν απηφ είλαη έλαο πιήξεο 

νδεγφο κε θηίξηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπο θη ν αξρηηέθηνλαο 

δελ είρε παξά λα επηιέμεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνλ θαηαιιειφηεξν 

ζπλδπαζκφ. Βλψ νη φςεηο ησλ πξνηχπσλ απηψλ είλαη ιίγν-πνιχ λενθιαζηθέο, ε δνκή 

ηνπο θαη ν ηξφπνο νξγαλψζεσο ησλ επηκέξνπο κεξψλ ππαθνχεη ζε ιεηηνπξγηθέο αξρέο 

θαη αλάγθεο ηεο απνζηνιήο ηνπ θηηξίνπ. Έρνπκε έηζη ηζηνξηθφ «έλδπκα» ζε ιχζεηο 

ζπγρξφλσλ αλαγθψλ ηεο επνρήο. >>
9
 

Χζηφζν, είλαη πξνθαλέο φηη ηα λέα ζέκαηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο αλάγθεο, 

φπσο καξηπξνχλ νη ζπδεηήζεηο κε αθνξκή ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Οηέι - Νηηε ζην 

                                                           
9 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3, Βθδφζεηο Larousse  ζει 199 
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Παξίζη, κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1772 (ζρέδην Πνπαγέ, 1785), θαζψο θαη νη ηηαιηθέο, 

αγγιηθέο θαη γαιιηθέο δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. 

ε φηη αθνξά ηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο, ην 18ν αη. γλσξίδνπλ κηα πξψηε ιακπξή 

θάζε, σο αξρηηεθηνληθά ζέκαηα. ην Λνλδίλν, νη Κήπνη ηνπ ΐφμρνι ζπληζηνχλ έλα 

ππνδεηγκαηηθφ πξφηππν γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ρψξσλ ζην Παξίζη. 

Ώθφκε, αλάκεζα ζηα πην δηάζεκα δείγκαηα απηνχ ηνπ είδνπο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε ην Πάλζενλ, ζηελ μθνξλη ηξηη ηνπ Λνλδίλνπ (1770-1772), πνπ 

εκπλέεηαη απφ ηελ Ώγία νθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαζψο θαη ην Κνινζζαίν 

ησλ Διπζίσλ Πεδίσλ ζην Παξίζη (1769, ΛνπΎ-Νηελί Λε Κακί).  

Σν κνπζείν θαη ε βηβιηνζήθε απνηεινχλ ηα θεληξηθά ζέκαηα ηνπ Μπνπιέ. Σν 

Μνπζείν ηνπ Φξεηδεξίθνπ (1769-1776) ζην Κάζει, ην Πξάλην (1785-1787) ηεο 

Μαδξίηεο, ην Μνπζείν ηνπ Πίνπ Κιεκεληίλνπ (1770-1787) θαη ε Νέα Πηέξπγα 

(1817-1822) ηνπ ΐαηηθαλνχ, ην Παιαηφ Μνπζείν (1823-1830) ηνπ ΐεξνιίλνπ θαη ε 

Γιππηνζήθε (1816-1834) ηνπ Μνλάρνπ απνηεινχλ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά 

δείγκαηα ηνπ είδνπο απηνχ.  

ηε Γαιιία, ν Νενθιαζηθηζκφο βξίζθεηαη ζε πιήξε άλζεζε. Δ Ώίζνπζα κε ην 

ζηηάξη (1763-1767) ηνπ Νηθνιά Λε Κακί ληε Μεδηέξ θαη ε ρνιή ρεηξνπξγηθήο (1769-

1775) ηνπ Γθνληνπέλ ζεσξνχληαη επζχο ακέζσο αιεζηλά αξηζηνπξγήκαηα. ην 

κεηαμχ, νη «επαλαζηάηεο» αξρηηέθηνλεο νδεγνχλ ηηο ηππνινγηθέο νπηνπίεο ζην 

απνθνξχθσκα κηαο «νκηινχζαο αξρηηεθηνληθήο» (architecture parlante) πνπ δίθαηα 

νλνκάζζεθε έηζη: απζηεξή γεσκεηξηθφηεηα ησλ φγθσλ, ιηηφηεηα θαη ςπρξφηεηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα είλαη θνξηηζκέλα κε έλαλ ζπκβνιηζκφ πνπ «θσλάδεη»: νη πχιεο ησλ 

ηεισλείσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο πξέπεη λα είλαη κλεκεηψδεηο θη απζηεξέο γηα λα 

εθθξάδνπλ ηε δχλακε ηνπ θξάηνπο. Σν «ζπίηη ηνπ θνζκνπνιίηε», ηνπ Vaudoyer, ζε 

ζρήκα αησξνχκελεο ζθαίξαο, είλαη κηα αλαθνξά ζηε γήηλε ζθαίξα , ζηνλ γήηλν 

θφζκν.  

Γεληθά ε κνξθνινγία ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο εθθξάδεη κηα κλεκεηαθφηεηα 

ξηδνζπαζηηθή. Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ε κεγαινκαλήο δηάζεζε θαη ηάζε, πνπ ζα 

απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο ζε κεηαγελέζηεξα έξγα θαη κάιηζηα ζε δεκηνπξγήκαηα 

νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ. Ο αξρηηέθησλ ηνπ Υίηιεξ Ώ. Speer έρεη εμαθξηβσζεί 

φηη γλψξηδε ηα έξγα ησλ αξρηηεθηφλσλ ηεο Βπαλαζηαηηθήο αξρηηεθηνληθήο, φηαλ 

ζρεδίαδε ηα γεκάηα γηγαληηζκφ, κεγαινκαλία θαη κλεκεηαθφηεηα ρηηιεξηθά 
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νηθνδνκήκαηα, φπσο ην Kuppelbau ηεο Νέαο Καγθειιαξίαο, δίπια ζηελ πχιε ηνπ 

ΐξαλδεκβνχξγνπ ή ην ζπγθξφηεκα Zeppelin ζηε Νπξεκβέξγε.  

ηε δεθαεηία ηνπ 1780, ν Λνπί Βηηέλ Μπνπιέ (1728-1799) πξνζεγγίδεη 

πεξηζζφηεξν απ' φινπο ηελ αθαδεκατθή παξάδνζε ηφζν ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ 

ηνπ φζν θαη ζηε ζχλζεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ (Παξίζη, Βζληθή ΐηβιηνζήθε). Ώιιά νη 

ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζθηψλ καξηπξνχλ ηε δχλακε κηαο 

θαληαζίαο πνπ μερεηιίδεη απφ εηθφλεο. 

Ο Κινλη Νηθνιά Λεληνχ (εηθ. 1.2) (1736-1806) μεθηλά απφ έλα δηθφ ηνπ ζρέδην 

ηνπ 1774, πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηηο Ώιπθέο ηνπ Ώξθ-ε-ελάλ, γηα λα ζπιιάβεη- κφιηο 

γχξσ ζην 1800- ην ηδαληθφ ζρέδην ηεο πφιεο ηνπ ν, κηα απφ ηηο πξψηκεο 

βηνκεραληθέο πφιεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν θαηά έλα κέξνο ην νπνίν θαη 

δεκνζηεχεη ζην έξγν ηνπ: L‘architecture consideree sous le rapport de l‘ art (ε 

Ώξρηηεθηνληθή κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ηέρλεο, ησλ εζψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο , 1804).  

 
Δηθόλα 1.2 Το Φπάγμα ηος θπόνος ζηο Παπίζι.Οικοδομήθηκε ηο 1788 από ηον Κλονη Νικολά Λενηού 

(Claude Nicolas Ledoux).10 
 

       Ώλάκεζα ζη‘ άιια. ην ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη θαη κεξηθέο αιιφθνηεο 

αξρηηεθηνληθέο αιιεγνξίεο (ην πίηη ησλ θξνπξψλ ησλ θξελψλ, νε ζρήκα βαξειηνχ, ν 

νίθνο αλνρήο Οίθεκα, ζε θαιιηθφ ζρέδην). Βμάιινπ, ν Γαλ-Γαθ Λεθέ αληιεί ηα 

ζθνηεηλά επξήκαηα ησλ ζρεδίσλ ηνπ απφ κηα ςπρνινγία πνπ απφ νξηζκέλεο απφςεηο 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ θφζκν ηνπ αθχζηθνπ.  

Ο Γαλ-Νηθνιά Νηηξάλ ζπλζέηεη ηφζν ην ζρέδην φζν θαη ηελ αλσδνκή κε βάζε 

έλα ηεηξάγσλν θηλεηφ ζηνηρείν. Ώπηή ε νκνγελνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζπληζηά, 

                                                           
10 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 199 
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θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ, 

νη απαξρέο ηνπ νπνίνπ έηεηλαλ λα απνβάινπλ ηνπο ηχπνπο πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ 

νξγαληθή δσή, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θακπχιε, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ αζηάζεηα, 

ζηνηρεία ηδηαίηεξα πξνζθηιή ζην δπλακηθφ πλεχκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.  

Μπνξνχκε λα πξνηείλνπκε κηα ζπκβνιηθή εξκελεία ησλ ηππνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ: ε εγθαηάιεηςε ησλ ελσκέλσλ ηχπσλ θαη ηεο 

δνκήο ζε επάιιεια επίπεδα πνπ ζρεκαηίδνπλ ππξακίδα γχξσ απφ έλα θεληξηθφ 

ζεκείν ζα αληηζηνηρνχζε ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, ε απνκφλσζε 

ησλ ηχπσλ, ζην λενγέλλεην αηνκηθηζκφ, ν γεσκεηξηθφο ραξαθηήξαο θαη νη 

θνινζζηαίεο ηνπο δηαζηάζεηο ζηα θαηλφκελα ηεο κάδαο θαη ηέινο, ε αλαδήηεζε ησλ 

αξρέηππσλ κνξθψλ θαη ηεο αξραίαο ειιεληθήο θιεξνλνκηάο ζην Κνηλσληθφ 

ζπκβφιαην θαη ηε δεκνθξαηία. 

Ο Νενθιαζηθηζκφο ζξηακβεχεη ζηα έξγα πνπ δελ δηαζέηνπλ ρξεζηηθφ 

ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζηα κλεκεία. Χο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηα εμήο: θαηαξρήλ ηελ Πχιε ηνπ ΐξαδεκβνχξγνπ (1788-1789) ηνπ Κ. 

Γθ. Λάλγθαλο ζην ΐεξνιίλν, θαη ηα Παξηζηλά θξάγκαηα ηνπ Λεληνχ , πνπ αξρίδνπλ 

λα νηθνδνκνχληαη ην 1785. Έπεηηα, ηα κλεκεία πνπ αθηεξψλνληαη ζην Πλεχκα (δελ 

αλεγέξζεθαλ πνηέ), φπσο ην Κελνηάθην ηνπ Μπνπιέ γηα ην Νεχησλα (1784) φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην κνηίβν ηεο ζθαίξαο θαη ηνπ θπιίλδξνπ θαη ζπκίδεη ηελ πδξφγεην 

αθφκε, ηνλ ππεξπςσκέλν δσξηθφ λαφ ηνπ Γθίιη γηα ην Φξεηδεξίθν ην Μεγάιν, ζην 

Πφηζληακ, ηέινο, ζην Παξίζη, ηελ επνρή ηνπ Ναπνιένληα, ην Θξηακβηθφ ηφμν ηνπ 

Καξνπδέι ησλ Πεξζηέ θαη Φνληέλ, έξγν ηνπ 1806, θαζψο θαη ην Θξηακβηθφ ηφμν 

(1806-1836) ηνπ αιγθξέλ . 

 

1.3 Ζ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΟΡΦΧΝ  

        

        <<Ο Νενθιαζηθηζκφο επηδεηά ηε ζπλερή επζεία γξακκή θαη ηε γπκλή, παξζέλα 

επηθάλεηα. ε φηη αθνξά ηελ εμσηεξηθή φςε ησλ θηηζκάησλ, ην ιεπθφ είλαη ην 

αγαπεκέλν ηνπ ρξψκα. Αηαηεξεί κηαλ εξσηηθή, ζα ιέγακε, ζρέζε κε ηνλ θίνλα, κε ηηο 

«ηεξάζηηεο ζεηξέο θηφλσλ» θαη ην «ζέακα ηεο απεξαληνζχλεο» (Μπνπιέ), 

αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα ην ζρέδην πνπ ππνβάιιεη ν Νηε ΐειί ζην δηαγσληζκφ 

ηνπ 1752 ή γηα ην Ναπαξρείν ηεο Ώγίαο Πεηξνχπνιεο, γηα ην δηθαζηηθφ κέγαξν ηεο 

Λπψλ, πνπ νηθνδνκείηαη ην 1835 απφ ηνλ Μπαιηάξ, ή γηα ηα ακεξηθαληθά 
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θπβεξλεηηθά θηίξηα ηεο ίδηαο επνρήο. Δ θπξηαξρία ηεο επζείαο γξακκήο απεηιείηαη 

κφλνλ απ' ηνλ θχθιν, ηνλ ηξνχιν (Πάλζενλ) θαη ηα κηζά ηνπο, πνπ απνδίδνληαη σο 

εμψζηεο (ζηηο γσλίεο ηνπ ηεηξαγψλνπ), θφγρεο , εκηθπιηλδξηθνί ζφινη ή επίπεδα ηφμα. 

Ο αγέξσρνο θαη αλάιαθξνο ραξαθηήξαο ηνπ ςηκνπ Μπαξφθ αληηθαζίζηαηαη απ' ηελ 

νξηδνληηνπνίεζε θαη ην βάξνο.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ρακειέο αλαινγίεο δίλνπλ ηελ εληχπσζε κηαο 

«εληαθηαζκέλεο» αξρηηεθηνληθήο . Ο Νενθιαζηθηζκφο εθδειψλεη κηα πξνηίκεζε γηα 

ηνπο ππφγεηνπο ρψξνπο θαζψο θαη κηα ηάζε πξνο ηε λεθξνθηιία θαη ην ξνκαληηζκφ 

ησλ εξεηπίσλ. Με βάζε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ, ην ζψκα ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο έλαο φγθνο φζν ην δπλαηφλ πην ζπκπαγήο 

θαη λα παξνπζηάδεη επίπεδεο επηθάλεηεο. ζν γηα ηνλ θίνλα, δελ έρεη σο ζηφρν λα 

πξνζθέξεη κηαλ αλάγιπθε φςε, νθείιεη θπξίσο λα εληάζζεηαη ζην νηθνδφκεκα, ή λα 

ζρεκαηίδεη θηνλνζηνηρία, φπσο ζ' έλαλ ειιεληθφ λαφ, ή αθφκε λα ζρεκαηίδεη κηαλ 

νζφλε (ζπλεζηζκέλνο ηχπνο απφ ηελ επνρή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ΠεΎξ γηα ην Μέγαξν ηνπ 

Κνληέ ζην Παξίζη, 1762). Σα αλάγιπθα ζηνηρεία βξίζθνληαη θαηά πξνηίκεζε πην 

κέζα, ελψ νη θαηαθφξπθνη θσηηζκνί αληηθαζηζηνχλ ζθφπηκα ηα αλνίγκαηα ησλ 

παξαζχξσλ. >>
11

 

<<ηελ πξάμε, σζηφζν,  απηή ε ηδαληθή απνγχκλσζε, ζπκβαδίδεη κε ηε κεγάιε 

ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη δεκηνπξγνί ζηε γνεηεία ηεο επηθάλεηαο. Δ ηειεπηαία 

δηαηξείηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη κε ιηγνζηά δηαθνζκεηηθά πιηθά, 

ηα νπνία δελ αθήλνπλ λα εκθαληζηεί θαλέλαο ηφλνο ή θίλεζε. ηελ αξρή 

ρξσκαηίδεηαη κε ιεπηφηεηα θαη αξγφηεξα, ηνλίδεηαη κε πην θαζαξά θαη ζθνχξα 

ρξψκαηα. Μ' άιια ιφγηα, ρξεζηκνπνηείηαη πιήξσο φιν ην θάζκα ησλ δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο Ώλαγέλλεζεο, κάιηζηα, ηα ζηνηρεία ηνπ γείζνπ θαη ησλ ηνίρσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο αθξηβψο είραλ πηνζεηεζεί απφ ηε ζρνιή ηνπ Ραθαήι ή φπσο 

έρνπλ απνθαιπθζεί ζηηο πξφζθαηεο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο.>>
12

 Σν ζθέινο απηφ 

(Ρνκαληηθφο Κιαζηθηζκφο) ηεο θιαζηθηζηηθήο κνξθνινγίαο μεθηλά απφ ηελ 

«αλαθάιπςε» θαηά θχξην ιφγν ησλ κνξθψλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Βίλαη 

κηα αξρηηεθηνληθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηεθκεξησκέλε, αξραηνινγηθή γλψζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θη φρη ζε κηα νπηνπηθή, παξφιν ηνλ νξζνινγηζκφ 

                                                           
11 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 200 
12 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 201 
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ηεο, αλαθνξά ζε πξσηνγελείο κνξθέο δσήο θη αξρηηεθηνληθήο, φπσο νη κνξθέο θη ε 

ηδενινγία ηεο «Βπαλαζηαηηθήο αξρηηεθηνληθήο».  

Δ αληίιεςε απηή (πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ θίλεζε ησλ αξραηνιφγσλ θαη ησλ 

αξραηνιφγσλ-αξρηηεθηφλσλ), ζπλδπαζκέλε θαη κε κηα λέα θαηαλφεζε ηεο θχζεσο, 

αλαπηχζζεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ Ώγγιία. Σν πξφηππν εδψ είλαη ν Andrea Palladio, ν 

αξραηνιφγνο- αξρηηέθηνλαο ηεο ξηκεο Ώλαγελλήζεσο, πνπ ζα απνηειέζεη γηα ηνπο 

Άγγινπο αξρηηέθηνλεο βαζηθφ πφιν έιμεσο. Σν έξγν ηνπ ζα κειεηεζεί θαη ζα 

γλσξίζεη κεγάιε δηάδνζε ζηα ΐξεηαληθά Νεζηά κε αλάινγε επίδξαζε ζηα έξγα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Ώγγιία (Παιιαδηαληζκφο). Βπίζεο ν λένο 

ηχπνο πάξθσλ- ην «landscape garden»- , πνπ δηακνξθψλεηαη ειεχζεξα θαη γξαθηθά 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ελφο «θπζηθνχ» πεξηβάιινληνο θη φρη κε ηνπο θεληξηθνχο 

άμνλεο ηεο γαιιηθήο ή ηηαιηθήο ζρνιήο, απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο λέαο αληηιήςεσο 

θαη πξνζεγγίζεσο ηεο θχζεσο. Σν αγγιηθφ πάξθν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ειεχζεξε 

νξγάλσζε ζηνηρείσλ (κνλνπάηηα, ιφθνη, ζπζηάδεο δέλδξσλ, κηθξά πεξίπηεξα, 

«εξείπηα» Γνηζηθά, ειιεληθνί λανί, θηλέδηθεο παγφδεο), φια ζπληαηξηαζκέλα ρσξίο 

απζηεξέο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο, αιιά κε «θπζηθφ» ηξφπν.  

Ώπηή ε «θπζηθφηεηα», πνπ επηδηψθεηαη βέβαηα ζπλεηδεηά, ζα επηδξάζεη έκκεζα 

θαη ζηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή ησλ κεραληθψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ φιε 

θίλεζε ηεο «Μνληέξλαο» αξρηηεθηνληθήο αξγφηεξα, γηαηί επηηξέπεη επειημία ζηε 

ζχλζεζε, πνπ, κεηαθεξκέλε ζηελ θηηξηνινγία, ζεκαίλεη ειεπζεξία ζηελ θάηνςε θαη 

ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ. Μηα λέα ζρέζε γελληέηαη έηζη αλάκεζα ζηελ αξρηηεθηνληθή 

θαη ηε θχζε, κηα ζρέζε, πνπ ζα επηδξάζεη θαη ζηνλ κέρξη ηφηε θιεηζηφ νξγαληζκφ ηεο 

πφιεο, αθήλνληαο ηε θχζε λα εηζβάιιεη ειεχζεξα κέζα ηεο. Ώπφ ηα πξψηα 

παξαδείγκαηα ησλ «landscape garden» είλαη ην πάξθν ηνπ Lord Burlington(1695-

1753) ζην Chiswick, θνληά ζην Λνλδίλν. ρεδφλ θάζε κεγάιε επξσπατθή πφιε ζα 

απνθηήζεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην δηθφ ηεο «αγγιηθφ πάξθν» κε ηε γξαθηθή 

δνκή ζηε ζχλζεζε ηνπ. ηνλ ηνκέα απηφ, ν Κελη είλαη έλαο ζεκαληηθφο πξφδξνκνο.  

<<ηε δεθαεηία ηνπ 1860, θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηνλ δηαδέρεηαη ν Ρφκπεξη 

Άληακ, ν νπνίνο  επηδεηθλχεη κηα πινπζηφηαηε δξαζηεξηφηεηα. Ώθνινπζψληαο ηα ίρλε 

ηνπ Palladio απνηππψλεη κε αθξίβεηα ην αλάθηνξν ηνλ Αηνθιεηηαλνχ ζην παιάην 

ηεο Ααικαηίαο θαη θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ κε ζχγρξνλα 

κεζνδνινγηθά θξηηήξηα (δηάθξηζε παιαηψλ-λέσλ ηκεκάησλ θηι.). Ώπηή ηνπ ε 

εκπεηξία ζα ηνπ επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα κηα ηεθκεξησκέλε 
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θιαζηθηζηηθή κνξθνινγία, ζηεξηγκέλε δειαδή ζε άκεζε, αθξηβή θη επηζηεκνληθή 

γλψζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Σν πάζνο ηνπ 19νπ αηψλα γηα 

αθξηβείο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη κεηξήζεηο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

γηα κηα εμίζνπ απζηεξή επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο Εζηνξίαο, δηαπηζηψλεηαη εδψ 

έληνλα..  

       Σα ζρέδηα απνθεχγνπλ ηε ξεπζηή ζχλδεζε ησλ δσκαηίσλ θαη πξνηηκνχλ ηελ 

παξάζεζε ρψξσλ κε πξσηφηππα ζρήκαηα, πξνζδίδνληαο ζε θαζέλαλ απ' απηνχο 

εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα. Καη ζηνλ ηνκέα απηφ, ν Άληακ απνδεηθλχεηαη άξηζηνο 

ηερλίηεο. 

Δ έκπλεπζε αληιείηαη απφ ηα ξσκατθά απηνθξαηνξηθά ινπηξά θαη αλάθηνξα. Ο 

Ρφκπεξη Άληακ, επηζηξέθνληαο ζηελ Ώγγιία, «εθαξκφδεη» απηήλ ηελ εκπεηξία θαη 

γλψζε ζε λέα θηίξηα, φπσο θη άιινη ζπλάδειθνη ηνπ αξρηηέθηνλεο. Σν γλσζηφηεξν 

έξγν ηνπ Ρφκπεξη Άληακ είλαη έλα ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ ζην Λνλδίλν (Adelphi 

Terrace), ζην νπνίν θαίλεηαη ε επίδξαζε ησλ ζεσξεηηθψλ θη αλαζηεισηηθψλ κειεηψλ 

ηνπ ζην παιάην. Ο Μαξί-Γνδέθ ΠεΎξ (1730-1785), θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ ζηε Ρψκε (1753-1756), ζπιιακβάλεη ηδαληθέο ζπλζέζεηο, πνπ ην 1765 

δεκνζηεχνληαη ζην έξγν ηνπ: Oeuvres d‘ architecture (Ώξρηηεθηνληθά έξγα), ην νπνίν 

γελλά πιεζψξα ζρεδίσλ ζηελ Ώθαδεκία. Ώπηφο ν ηχπνο ζχλζεζεο απαληάηαη αθφκε 

θαη ζε ρψξνπο πεξηνξηζκέλνπο, π.ρ. ζε νξηζκέλα εμεδεηεκέλα δείγκαηα ηδησηηθψλ 

κεγάξσλ θαη πεξηπηέξσλ. Βλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηνλ Πχξγν ηνπ Μνλκηδάξ, θνληά 

ζηε Νηηδφλ, πνπ αλεγείξεηαη απ' ηνλ Νηε ΐειί ζηα ρξφληα 1764-1772, ηελ Πνιπηειή 

θαηνηθία ηνπ δνχθα ηεο Οξιεάλεο ζην Παξίζη, έξγν ηνπ Μπξνληάξ, θαη ην Μέγαξν 

ηνπ Μνλκνξαλζί, θηηζκέλν ην 1769 απφ ην Λεληνχ. Σέινο, ηα ζπίηηα ηνπ ίδηνπ 

αξρηηέθηνλα γηα ηε δεζπνηλίδα Γθηκάξ) θαη ηελ θπξία ληη Μπαξχ, έξγα ησλ εηψλ 1770 

θαη 1771 αληίζηνηρα.  

<<Δ ππθλφηεηα ησλ ζπλζέζεσλ θνξπθψλεηαη ζην έξγν ηνπ Λεληνχ. Βμάιινπ, 

λένπο δξφκνπο αλνίγεη θαη έλαο ρεηξνηερληθφο ζρεδφλ ηξφπνο ζπλδπαζκνχ ησλ ηχπσλ, 

πνπ απαληάηαη θπξίσο ζηα έξγα ηεο πξψηεο θάζεο. ηε θάζε απηή αλήθεη θαηαξρήλ 

έλα έπηπιν, ην γξαθείν πνπ θαηαζθεχαζε ν ΛνπΎ ιε Λνξέλ γηα ηνλ θχξην Λαιίβ ληε 

Γηιί , ην νπνίν ζήκεξα θπιάζζεηαη ζην Μνπζείν Κνληέ ηνπ αληηγί , επίζεο, ε 

ρσξηζκέλε κε απιά πιαίζηα πξφζνςε ηνπ κεγάξνπ ηνπ αβάλ, ζην Παξίζη, έξγν ηνπ 

Π. Λ. Μνξφ-Νηεζπξνχ (1727-1793). Σέινο, ην έξγν: Recueil elementaire 

d‘architecture (ΐαζηθή ζπιινγή αξρηηεθηνληθήο) ηνπ Γ. Φ. Νεθφξδ, πνπ άζθεζε 



23 
 

κεγάιε επίδξαζε. Σν βαζηθφ ζέκα θαη ησλ ηξηψλ απηψλ έξγσλ, ε θαηαζθεπή ησλ 

νπνίσλ μεθίλεζε ηελ ίδηα ρξνληά (1757), είλαη ε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε.  

ηηο χζηεξεο θάζεηο, κεηά ηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε, επέξρεηαη θαη πάιη κηα 

ραιάξσζε ησλ δνκψλ. Ο Σδνλ Ναο (1752-1835), επίζεο απφ ηνπο πξψηνπο 

θιαζηθηζηέο αξρηηέθηνλεο, γίλεηαη εθθξαζηήο ηεο ηάμεσο εθείλεο ησλ κεγαιναζηψλ, 

πνπ αληινχλ ηε δχλακε ηνπο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ 

απνηθηνθξαηία, πνπ ηελ πεξίνδν απηή θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ζηελ Ώγγιία.>> 

Δ λέα απηή θνηλσληθή ηάμε εκθνξείηαη απφ ηελ ηδενινγία ηνπ θιαζηθηζκνχ, ηα 

αλζξσπηζηηθά ηδεψδε, πνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή βξίζθνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο κε 

αληηπξνζσπεπηηθά θιαζηθηζηηθά θηίξηα γηα θαηνηθίεο. Κνκςά θαη γξαθηθά, 

ελζαξθψλνπλ αθφκα ηελ ηδέα ηεο «θεπνχπνιεο» (garden city), αθνχ φιεο νη 

θιαζηθηζηηθέο πξνζφςεηο ηνπο νξγαλψλνληαη έηζη, ψζηε λα «βιέπνπλ» πξνο έλα 

αγγιηθφ πάξθν. Δ θιαζηθηζηηθή απηή κνξθνινγία, πνπ δηαδίδεηαη ζχληνκα, ζα 

κεηαθεξζεί απφ ηηο πνιπηειείο θαηνηθίεο ηνπ Λνλδίλνπ , ζηηο νπνίεο ζπλελψλεη κε 

γξαθηθφ ηξφπν ηα θιαζηθά ζηνηρεία (Regent street), ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα 

μελνδνρεία (Δotel Palaces), πνπ κε ηελ πξψηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θπηξψλνπλ 

ζε αθηέο, ζε ιίκλεο θαη ζε άιιεο ηνπνζεζίεο ηεο Βπξψπεο.  

       Ο Νάο έθηηζε ηεξάζηηα αζηηθά ζχλνια πνπ πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ ηα 

θιαζηθηζηηθά παιάηηα θαη ζε άιινπο ξπζκνχο, φπσο ην βαζηιηθφ πεξίπηεξν ηνπ 

ΐrighton, φπνπ ρξεζηκνπνηεί ηλδηθά θαη θηλεδηθά κνηίβα. Ο ειιεληθφο λαφο πξνζθέξεη 

ηνλ ηδαληθφ ηχπν γηα ηα πην πνηθίια πεξηερφκελα θαη ιεηηνπξγίεο. Ώπηή ε ζπλνπηηθή, 

ζα ιέγακε, αληίιεςε ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ ηζρχεη γηα νιφθιεξε ηελ Βπξψπε αιιά 

εθδειψλεηαη θπξίσο ζηελ Ώγγιία, φπνπ απνθαιείηαη Greek revival (Βιιεληθή 

Ώλαβίσζε). Γηα ηελ αθξίβεηα, εκθαλίδεηαη ην 1804, κε ηε δηακάρε γχξσ απφ ην 

Νηάνπληλγθ Κφιεηδ ηνπ Κέκπξηηδ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ νπνίνπ ν Σφκαο Υφνππ, 

έλαο εξαζηηέρλεο, παίξλεη σο πξφηππν ηνλ Παξζελψλα θαη επηβάιιεη σο αξρηηέθηνλα 

έλαλ καζεκαηηθφ, ην Αξα Γνπίιθηλο. Ώπφ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηζκνχο, πνπ 

ζπλδένληαη ήδε κε ηνλ ηζηνξηθηζκφ, πεγάδνπλ θαη πνιιά άιια έξγα : θαηαξρήλ, ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Γνπίιθηλο φπσο γηα παξάδεηγκα ην Πεξίπηεξν ηνπ Γθξέηληδ Παξθ ηνπ 1809, 

θαη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (1834). Έπεηηα, ηνπ καηξθ (Smirke), κε πην 

ιακπξφ παξάδεηγκα ην ΐξεηαληθφ Μνπζείν (1823-1847) θαη ηέινο, ην Υξεκαηηζηήξην 

ησλ Παξηζίσλ (1808-1815) ηνπ Μπξνληάξ (Brongniart) θαη ε ΐαιράια (Wallhalla) 
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ηνπ Κιέληδε (Κlenze), θνληά ζηε Ραηηζβφλε, πνπ φπσο θαη ν Παξζελψλαο, βξίζθεηαη 

ζηελ θνξπθή ελφο ιφθνπ θαη δεζπφδεη ζην γχξσ ρψξν (1830-1842). 

 

 

 
 

Δηθόλα 1. 3 Nash : Κηίπια ζηη Regent street, Λονδίνο13 

 

 

         πσο είλαη γλσζηφ, ήδε πξηλ ηελ επνρή ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ, ν θίνλαο έρεη 

κεηαβιεζεί ζε θελφ ηχπν, π.ρ. ν Μπινληέι (Blondel) θαη ν Ρνληειέ (Ronteler) 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αθεξεκέλν ηερληθφ φξν «ζεκείν ζηήξημεο». Με ηνλ ίδην ηξφπν, ην 

ζχλνιν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ λανχ ράλεη θη απηφ ηνλ ππνδεηγκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα.  

       ηελ ηειηθή θάζε, ραξαθηεξίδεηαη σο ππεξβνιηθά δεζκεπηηθφο ηχπνο θαη 

ζεσξείηαη αδηάθνξνο ζε φηη αθνξά ηελ ηέρλε, θαη άζθνπα πνκπψδεο απφ εζηθήο 

πιεπξάο. Δ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηχπσλ ηεο Ώξραηφηεηαο ζηηο λέεο θαηαζθεπέο, πνπ 

επηδηψθεηαη απφ ηελ επνρή ησλ Μαξηληί (Marigny) , Λνδηέ (Laugier) θαη ηνχαξη 

(Stuart), θαζψο θαη ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο Ώξραηφηεηαο σο 

βάζεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο ζεσξίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο, θαληάδνπλ απηνλφεηα γηα ηελ 

Βιιεληθή Ώλαβίσζε. Καη φκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη αθξηβψο ην 

αληίζεην.  

       Ο Νενθιαζηθηζκφο γίλεηαη ν ίδηνο κηα ηερλνηξνπία, ελψ ν αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ 

ραξαθηήξαο ηνλ θαζηζηά θαηάιιειν λα εθθξάζεη έλα πνιηηηθφ θαη πλεπκαηηθφ θχξνο 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Ώπνθαιππηηθφ ζχκπησκα ηεο θξίζεο απνηειεί ην 

                                                           
13 Λαββά Π. Γεσξγίνπ , ― Δπίηομη Ιζηοπία ηηρ απσιηεκηονικήρ ‖ , University Studio Press 
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γεγνλφο φηη, γχξσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1820, μεθηλά ε ζπδήηεζε γηα ηελ 

πνιχρξσκε φςε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ νηθνδνκεκάησλ (Υίηνξθ- Δittorf), πνπ 

θαηαξξίπηεη ην κχζν ηεο απφιπηεο θαζαξφηεηαο ηεο θιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο. 

 

 

1.4 Ζ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΚΛΑΗΚΗΜΟΤ  

 

1.4.1 Ηηαιία  

 

<<Δ Εηαιία απνηειεί ηελ αθεηεξία θαη ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ 

Νενθιαζηθηζκνχ αιιά ε ίδηα είλαη ειάρηζηα δεκηνπξγηθή. Δ πφιε θαη ε Γαιιηθή 

Ώθαδεκία ηεο Ρψκεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηηο αληαιιαγέο λέσλ ηδεψλ. ηε 

ΐελεηία, ζ' έλα κνλαζηήξη Φξαγθηζθαλψλ, ν παηέξαο Κάξιν Λνληφιη δηδάζθεη ηελ 

πιένλ απζηεξή ιεηηνπξγηθφηεηα . H δηδαζθαιία ηνπ δηαδίδεηαη κέζα απφ ηα θείκελα 

ηνπ Φξαληζέζθν Ώιγθαξφηη ην 1753, ηνπ Φξαληζέζθν Μηιίηζηα ,ην 1768 θαη ην 

1785, θαη ηνπ Ώληξέα Μέκν, ην 1788. ηε Ρψκε, ν Σδνβάλη Μπαηίζηα Πηξαλέδη, έλαο 

κάιινλ απνηπρεκέλνο αξρηηέθηνλαο απφ ηε ΐελεηία (κνλαδηθφ ηνπ επίηεπγκα είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο άληα Μαξία ληει Πξηνξάην ην 1764), δηαπξέπεη σο ραξάθηεο θαη 

παίδεη θπξίσο ξφιν εκπλεπζηή. Αεκηνπξγεί εηθφλεο πνπ ππνβάιινπλ ην κεγαιείν ηεο 

αξραίαο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ θαληαζηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εκπλένληαη απ' απηή, ηα νπνία αλακηγλχεη αθφκε θαη κε ζηνηρεία ηεο  εηξνπζθηθήο ή 

ηεο αηγππηηαθήο ηέρλεο, γχξσ. Σν κήλπκα ηνπ Πηξαλέδη (Ρiranesi) θηάλεη σο ηελ 

Ώγγιία, κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Άληακ (Adam), θαη σο ηε Γαιιία, ράξε ζηνπο 

πνιπάξηζκνπο δεκηνπξγνχο πνπ επεξεάδνληαη έληνλα απ' απηφ: Λεδέ (Legeay), Λε 

Λνξέλ (Le Lorrain), Κιεξηζφ (Clerisseau), νι (Challe) θ.ά. >>
14

 

<<ε αληίζεζε κε ηελ εθξεθηηθή απηή θαληαζία, πνπ είλαη γεκάηε αληηθάζεηο, 

νη δηαζέζεηο ησλ Εηαιψλ είλαη θπξίσο αλαλεσηηθέο. Δ ζρνιή απηή γλσξίδεη ηελ πην 

ιακπξή θαη αδηάθνπε αλάπηπμε ζηε Λνκβαξδία, ράξε ζε ηξεηο ζεκαληηθνχο 

δεκηνπξγνχο: πξψηα, ηνλ Σδνπδέπε Πηεξκαξίλη (Giuseppe Piermarini, 1734-1808), 

καζεηή ηνπ ΐαλβηηέιη (Vanvitelli) θαη αξρηηέθηνλα ηεο απιήο ηνπ Μηιάλνπ 

{Ώλάθηνξν Μπειηδντφδν- Palazzo Belgioioso, 1772-1781 θαη Θέαηξν ηεο θάιαο, 

1776-1778). Έπεηηα, ην ηκφλε Καληφλη (Simone Cantoni, 1739-1818), ην έξγν ηνπ 

νπνίνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (Ώλάθηνξν εξκπειφλη- Palazzo Serbelloni, 

                                                           
14 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 201 
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1775-1794, Έπαπιε ικν [Villa olmo], θνληά ζην Κφκν- Como, 1782-1794) θαη 

ηέινο, ηνλ θνκςφ ΛνπΎηδη Καλνληθά (Luigi Canonica, 1762-1844). Σα θπξηφηεξα 

ζέκαηα θαη ησλ ηξηψλ απηψλ θαιιηηερλψλ είλαη ην αλάθηνξν θαη ην ζέαηξν, πνπ 

θπξηνιεθηηθά απνηεινχλ θνηλφ ηφπν γηα ηελ ηηαιηθή αξρηηεθηνληθή ηεο επνρήο.             

Ώληίζεηα, ζηα ρξφληα ηνπ Ναπνιένληα, ν Σδνβάλη Ώληφλην Ώληνιίλη (1756-

1841) ζρεδηάδεη- γηα ην Μηιάλν- κηα κεγαιφπξεπε Ώγνξά ηνπ ΐνλαπάξηε (1801) θαη 

ν ΛνπΎηδη Καληφια (Luigi Cagnola, 1762-1833) νηθνδνκεί εθεί ηελ αξέλα θαη ηα 

ζξηακβηθά ηφμα ησλ ππιψλ ηεο πφιεο. ηε Νεάπνιε, ε θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα, 

θαζψο ν ΐαλβηηέιη (Vanvitelli) δεκηνπξγεί πξαγκαηηθή ζρνιή (ΐαζηιηθή Καηνηθία 

ζηελ Καδέξηα- Caserta, απ' ην 1751). Μφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη., αλαγγέιιεηαη 

έλα λέν ξεχκα, κε ην Θέαηξν αλ Κάξιν (San Carlo) (εηθ. 1.6), πνπ νηθνδνκείηαη ζηα 

ρξφληα 1809-1811 απ' ηνλ Ώληφλην Νηθνιίλη (Ώntonio Niccolini, 1772-1850).  

Ώξθεηά αλαλεσηηθφο εκθαλίδεηαη θαη ν Κφδηκν Μνξέιη (Cosimo Morelli, 1732-

1812), πνπ αλαπηχζζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηα παπηθά θξάηε. Ώπφ ην 1782, 

επηρεηξείηαη κηα λέα δηαθφζκεζε ηνπ Αηακεξίζκαηνο ηεο Έπαπιεο Μπνξγθέδε 

(Borghese). Χζηφζν, νη πην ελδηαθέξνπζεο ιχζεηο ηεο επνρήο αθνξνχλ ζηελ 

επέθηαζε ησλ κνπζείσλ ηνπ ΐαηηθαλνχ. Σελ επνρή ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, ν 

ΛνπΎηδη ΐαιαληηέξ (Luigi Valadier, 1762-1839) ζπκκεηέρεη ζηα κεγάια λαπνιεφληεηα 

ζρέδηα γηα ηε Ρψκε: ηελ Πηάηζα ληει Πφπνιν (Ρiazza del Popolo) θαη ην Πίληζην 

(Ρincio), πνπ πξννξίδνληαη λα γίλνπλ νη «θήπνη ηνπ Μεγάινπ Καίζαξα» (1813-1820). 

Βμάιινπ, ην γεγνλφο φηη ν Νενθιαζηθηζκφο επηδεί ζηε Ρψκε κέρξη ηελ εμαθάληζε ησλ 

θξαηψλ ηεο Βθθιεζίαο, είλαη ηδηαίηεξα ελδεηθηηθφ. >>
15

 

 

                                                           
15 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 202 
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Δηθόλα 1.4 Ππόζοτη ηος Θεάηπος Σαν Κάπλο ζηη Νεάπολη. Οικοδομήθηκε από ηον Νικολίνι 

(Niccolini). 16 

 

 

<<Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, δξαζηεξηνπνηνχληαη θέληξα ειάζζνλνο 

ζεκαζίαο, φπσο ε Πάξκα κε ηνλ Βλεκφλ Ώιεμάληξ Πεηηηφ, θαη ε ΐελεηία κε ην 

Φξαληζέζθν Μαξία Πξέηη. Ώξγφηεξα, ζηε ΐελεηία εξγάδεηαη επίζεο ν Σδαλ-Ώληφλην 

έιβα , πνπ αλάκεζα ζη' άιια, νηθνδνκεί ην ζέαηξν Λα Φελίηζε ζηα ρξφληα 1790-

1792, θαη ην Μηθξφ λαφ ηνπ Καλνβηάλν (Canoviano), ζην Πνζάλην (Possagno), ην 

1818. ηελ Σεξγέζηε, ζπλαληάκε ην Μαηέν Πέξηο ,θαζψο θαη ηνλ Πέηεξ θνλ Νφκπηιε 

(Peter Von Nobile , 1776-1854), πνπ θαηαζθεπάδεη ηελ Βθθιεζία ηνπ Ώγίνπ 

Ώλησλίνπ (1825-1849). ηελ Πάδνπα, ν Σδνπδέπε Γαπέιη μεθηλά ην 1826 ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ Καθέ Πεληξφθη (Café Pedrocchi). Σέινο, ζε κηα πην φςηκε πεξίνδν, 

ην 1835, ε επαλαζηαηηθή αξρηηεθηνληθή βξίζθεη δπλακηθή απήρεζε ζηα πιαίζηα ησλ 

πνιενδνκηθψλ εξγαζηψλ ζην Ληβφξλν (Livorno), κε ην Σζηζηεξλφλε (Cisternone) ηνπ 

Φξαληζέζθν Πνηζηάληη.>> 

1.4.2 Ηζπαλία θαη Γαιιία  

 

<<ηελ Εζπαλία, ε ηζηνξία ηεο λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο ζεκαδεχεηαη απφ 

δπν πνιχ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο: ηνλ ΐεληνχξα Ρνληξίγθεζ (Ventura 

                                                           
16 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse   
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Rodriguez, 1717-1785) θαη ην Υνπάλ ληε ΐηιαλνπέβα (Juan de Villanueva, 1739-

1811). Ο πξψηνο δελ απνζπλδέεηαη πνηέ νινθιεξσηηθά απ' ην ςηκν Μπαξφθ, κεηά 

ην 1760, φκσο, δεκηνπξγεί κεξηθά απζηεξά θαη ιηηά έξγα, φπσο ε ρνιή 

ρεηξνπξγηθήο ηεο ΐαξθειψλεο (1761) θαη ε πξφζνςε ηνπ θαζεδξηθνχ λανχ ηεο 

Πακπιφλαο (1783). ζν γηα ην δεχηεξν, κε ηελ νηθνδφκεζε ηνπ Πξάλην (Prado), 

πξαγκαηψλεη έλα πην δσληαλφ ζχλνιν.  

ηε Γαιιία, ε εμέιημε είλαη ζαθψο πην ινγηθή απφ αιινχ θαη νη πεξίνδνη πην 

επδηάθξηηεο. Σα γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απαξρέο είλαη αξθεηά: ε 

επηζηξνθή ηνπ Λεδέ (Legeauy) απφ ηε Ρψκε, ην 1742, ην ηαμίδη ηνπ Μαξηλί 

(Μarigny) ζηελ Εηαιία, ν δηαγσληζκφο γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο πιαηείαο Λνπδνβίθνπ 

ΕΒ‘ ζην Παξίζη, θαζψο θαη νξηζκέλα πξψηκα έξγα, φπσο ηα έπηπια ηνπ Λαιίβ ληε Γηιί 

(Lalive de Jully) ή ηα ζρέδηα ηνπ νπθιφ (Soufflot) γηα ην Πάλζενλ αθφκε, 

μερσξίδνπλ ηα ζρέδηα γηα ηελ πξφζνςε ηνπ Άγηνπ νπιπίθηνπ ζην Παξίζη, ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθε πξψηα (1732-1736) ν Γαλ Νηθφια εξβαληνλί (Jean Nicolas 

Servandoni, 1695-1766), αξρηηέθηνλαο ηνπ ζεάηξνπ, θαη νινθιήξσζε πνιχ αξγφηεξα 

(1777) ν αιγθξέλ (Chargrin).  

Δ πξψηε θάζε αληηζηνηρεί ζηα ρξφληα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γαθ-Ώλδ 

Γθακπξηέι (Jacques –Ange Gabriel), αξρηηέθηνλα ηεο απιήο. Ώξρηθά, γχξσ ζην 1750, 

ν Γθακπξηέι θαηαζθεπάδεη πεξίπηεξα γηα θήπνπο (π.ρ. Γαιιηθφ πεξίπηεξν ηνπ 

Σξηαλφλ- Trianon), δηακνξθψλνληαο ηδαληθά ζρέδηα πνπ εληάζζνληαη ζηε γαιιηθή 

παξάδνζε. ηε ζπλέρεηα, νηθνδνκεί ηα δπν κεγάια αλάθηνξα ηεο πιαηείαο Οκνλνίαο, 

πνπ ζπλνςίδνπλ ηελ ηδέα ηεο αλαηνιηθήο πξφζνςεο ηνπ Λνχβξνπ, κε αθφκα 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη επηηήδεπζε. Σέινο, νινθιεξψλνληαο ην κεγάιν ζχλνιν ηεο 

ηξαηησηηθήο ζρνιήο (1751-1788), ν Γθακπξηέι (Gabriel) πξαγκαηνπνηεί έλα 

απνθαζηζηηθφ βήκα πξνο ην Νενθιαζηθηζκφ. Πάλησο, ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ΐεξζαιίεο : πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα ηελ πεξα (1769-1770), θαζψο 

θαη ην ηεηξάγσλν ζρεδφλ πεξίπηεξν ηνπ Μηθξνχ Σξηαλφλ (Petit Trianon), πνπ 

νηθνδνκήζεθε ζηα ρξφληα 1764-1768 γηα ηελ εξσκέλε ηνπ βαζηιηά θαη δηαθξίλεηαη 

γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή νκνηνγέλεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ δηαθφζκνπ. >>
17

 

                                                           
17 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 203 
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              ρ 1.5  Παξίζη- Κνλζηάλ λη'Ηβξύ 
18

 

 

Σε κεηαβαηηθή απηή θάζε ζεκαδεχνπλ θαη νη Γεξκέλ νπθιφ (Germain 

Soufflot) θαη Πηεξ Κνληάλ λη' Εβξί (Pierre Contant d‘Ivry, 1698-1777), θαζέλαο κε 

ηνλ ηξφπν ηνπ. Ο πξψηνο κε ηα θηίξηα πνπ αλεγείξεη ζηε Λπψλ (Lyon) ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1740 (Loge au Change θαη Δotel Dieu), θαη ν δεχηεξνο κε νξηζκέλνπο 

εθιεθηηθνχο ηχπνπο, πνπ ζα ζπλερηζηνχλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ 

(θπξίσο ε βαζηιηθή κε θίνλεο ηνπ Saint Vaast ζην Ώrras, απφ ην 1755).  

ζνλ αθνξά ζηα ηδησηηθά κέγαξα, νη λένη ηχπνη ελζσκαηψλνληαη ζηελ 

παιαηφηεξε ηππνινγία κε αξγφ ξπζκφ θαη ζπρλά κε ηξφπν επηθαλεηαθφ. Βλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ην Μέγαξν αηειέ (Chatelet) ηνπ Μαηηξέλ εξπηηέι (Μathurin 

Cherpitel), έξγν ηνπ 1770, ην Αηνηθεηηθφ Μέγαξν ηνπ ΐηθηφξ ΛνπΎ (Victor Luis) ζηελ 

Μπεδαλζφλ (Besancon), έξγν ησλ εηψλ 1771-1778, ην Μέγαξν ηνπ Γθαιηθέ (Gallifet) 

ηνπ Λεγθξάλ (J.G.Legrand), ην Μέγαξν ηνπ Μνλαθφ (1775-1777) θαη ην Μέγαξν 

Μπνπξκπφλ-Κνληέ (ΐourbon -Conde) ηνπ Μπξνληάξ (Brongniart), θαη ην Μέγαξν 

ηνπ αικ (Salm) ηνπ Ώληνπάλ Ρνπζφ (Ώntoine Rousseau, 1784). ηε δεθαεηία ηνπ 

1760, νη Μπνπιέ (Boullee) θαη Λεληνχ (Ledoux) πξαγκαηνπνηνχλ νξηζκέλα 

απνθαζηζηηθά βήκαηα, κε έξγα φπσο ην Μέγαξν Ώιέμαλδξνο ν πξψηνο, θαη ηα 

Μέγαξα ηνπ Ώιβίι (Hallwyl) θαη ηνπ Εδέο (Uzes) ν δεχηεξνο.  

Βμάιινπ, νη ίδηνη απηνί αξρηηέθηνλεο πξνηείλνπλ κηα λέα ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

θαηνηθία θαη ηνλ θήπν ηεο: ν Μπνπιέ κε ην Μέγαξν ηνπ Μπξηλνπά (Brunoy), έξγν 

                                                           
18 http://www.artmag.gr/art-history/468-neoclassicism 
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ησλ εηψλ 1772-1779, θαη ν Λεληνχ κε ην Μέγαξν ηνπ Σειηζφλ (Thelusson), πνπ 

νηθνδνκείηαη ζηα ρξφληα 1778-1783.  

Ώπφ ην 1770 θαη εμήο, ζηηο λέεο παξηζηλέο ζπλνηθίεο νηθνδνκνχληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα θηίξηα αλαςπρήο (πεξίπηεξα, πινχζηεο θαηνηθίεο), ζηα νπνία νη ηχπνη 

μεδηπιψλνληαη κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη πνηθηιία, θαλεξψλνληαο ζπρλά κηα 

πξνηίκεζε γηα ην πεξίθεληξν ζρέδην. ηνλ ηνκέα απηφ, δίπια ζην Λεληνχ , νη πην 

ιακπξνί αξρηηέθηνλεο είλαη ν αξι ληε ΐειί (Charles de Waily, 1729-1798), ν 

Ώιεμάληξ-Σενληφξ Μπξνληάξ (Ώlexandre- Theodore Brongniart, 1739-1813) (εηθ. 

1.7), θαζψο θαη ν Φξαλζνπά-Γνδέθ Μπειαλδέ (Francois– Joseph Belanger, 1744-

1818), πνπ ην 1777 νηθνδνκεί ην Μπαλθαηει (Bagatelle), γηα ηνλ θφκε ηνπ Ώξηνπά 

(Artois).  

 
 
ρ 1.6 Πολςηελήρ καηοικία ηος Γούκα ηηρ Οπλεάνηρ.Οικοδομήθηκε από ηον Αλεξανηπ Μππονιάπ19 

 

       Ο κλεκεηαθφο ραξαθηήξαο εθδειψλεηαη κε ηε βνήζεηα παξαδνζηαθψλ κέζσλ, 

φπσο είλαη ν θνινζζηαίνο αξρηηεθηνληθφο ξπζκφο θαη, θπξίσο, ην ξνπζηίθ, πνπ 

απνδίδεηαη ηψξα κε αξθεηά βαξχ- ηξφπν. Σαπηφρξνλα, φκσο, αλαπηχζζεηαη θαη κηα 

ηάζε γηα αλαδήηεζε ηνπ γπκλνχ, πξψηα ην 1762 ζηελ Πνιπηειή θαηνηθία Νεκπνχξ 

(Neubourge), ηνπ ΠεΎξ (Ρeyre), θαη αξγφηεξα ζηε Μνλή ησλ Καπνπηζίλσλ (1780-

1783), ηνπ Μπξνληάξ (ΐrogniard), πνπ αξγφηεξα ζα ζηεγάζεη ην Λχθεην Κνληνξζέ 

(Condorcet). Ο ΐηθηφξ Λνπί (Victor Louis, 1731-1800) ζπιιακβάλεη ην κλεκεηαθφ 

απηφ ραξαθηήξα κε αξθεηά ειεχζεξν θαη κάιινλ δηαθνζκεηηθφ ηξφπν, φηαλ ην 1781, 

ζην Παιέ Ρνπαγηάι (Ρalais Royal), ζπλδπάδεη ηνπο θνινζζηαίνπο ξαβδσηνχο θίνλεο 

                                                           
19 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 203 
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ησλ ζηνψλ κε ηηο ηνμνζηνηρίεο ηνπ ηζνγείνπ. Οξηζκέλα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα 

δηαζέηνπλ κλεκεηαθφ εζσηεξηθφ δηάθνζκν πςειήο πνηφηεηαο, φπσο νη πξνζάιακνη 

θαη νη θιίκαθεο ησλ ζεάηξσλ ζην Παξίζη (π.ρ. Οληεφλ [Οdeon]) θαη ζην Μπνξληφ 

(ΐordeaux), ή ε κεγάιε αίζνπζα ηνπ Ννκηζκαηνθνπείνπ (Παξίζη, 1768-1775), ηελ 

νπνία νθείινπκε ζην Γαθ-Νηελί Ώληνπάλ (Jacques Denis Antoine, 1733-1801). Γηα 

ηελ απιή εξγάδνληαη, επίζεο, ν Πηεξ-Ώληξηάλ Παξί (Pierre -Adrien Paris, 1745-1819) 

θαη ν Ρηζάξ Μηθ (Richard Mique, 1728-1794), πνπ ζηα ρξφληα 1767-1772 νηθνδνκεί 

ηε Μνλή ηεο ΐαζίιηζζαο, ζηηο ΐεξζαιιίεο.  

         ηηο παξακνλέο ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, αθφκε θαη ηα θηίξηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εθκεηάιιεπζε παξνπζηάδνπλ έληνλν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη Καηνηθίεο Οζηέλ ηνπ Λεληνχ (Ledoux), πνπ νηθνδνκνχληαη 

ζηα ρξφληα 1782-1792, θαη ε Ώπιή Μπαηάβ (ΐatave) ησλ νκπξ (Sombre) θαη Ώπ 

(Δappe), έξγν ηνπ 1791.  

Ώλ εμαηξέζνπκε ην Παξίζη, πιάη ζην Μπνξληφ (ΐordeaux), φπνπ ν ΐηθηφξ Λνπί 

(Victor Louis) νηθνδνκεί πνιπάξηζκεο θαηνηθίεο, μερσξίδεη ε Νάληε, πνπ 

κεηαβάιιεηαη νινθιεξσηηθά απφ ηνπο Γαλ-Μπαηίζη ελεξέ (1722-1811) θαη 

Μαηηξέλ Κξηζί (Μathurin Crucy, 1749-1826). Βμάιινπ, ζε αξθεηέο πφιεηο (Reims, 

Rennes, Lyon), νη βαζηιηθέο πιαηείεο ζρεδηάδνληαη κε πξφηππν ηελ Πιαηεία 

Οκνλνίαο ησλ Παξηζίσλ, δειαδή κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο αλνηρηήο πιαηείαο . Eηδηθά 

ζην Μεηο (Μetz) θαη ην ηξαζβνχξγν, νη πιαηείεο απηέο εληάζζνληαη ζ' έλα επξχηεξν 

πξφγξακκα αλαδηάηαμεο ηεο πφιεο, πνπ έρεη ζρεδηάζεη ν Μπινληέι (ΐlondel). 

Βπίζεο, ζε πνιιέο πφιεηο, ζην Καλ (Caen), ζηε Νάληε, ζην αιφλ – ζπξ - Μαξλ 

(Chalons- sur - Marnes), νηθνδνκνχληαη δεκφζηα θηίξηα.  

Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηε Γαιιία, ν Νενθιαζηθηζκφο αγγίδεη ηελ πην 

γλήζηα έθθξαζε ηνπ γχξσ ζην 1770, κε ηε ρνιή Υεηξνπξγηθήο ηνπ Γθνληνπέλ 

(Gondouin), ην πην ζηαζεξφ θαη ην πην ηζρπξφ απφ ηα νηθνδνκήκαηα ηνπ Λεληνχ . ηε 

ζπλέρεηα, μεηπιίγεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ, πνπ έρεη αλαδσνγνλεζεί απφ ηελ 

Βπαλάζηαζε, ζηηο επαλαζηαηηθέο ενξηέο. Βμάιινπ, νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ λέσλ δεκνθξαηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνηείλνληαο ηελ θαηάιιειε 

αξρηηεθηνληθή γηα ηηο έδξεο ηνπο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηα ηδαληθά ζρέδηα ησλ 

Μπνπιέ (ΐoullee), Λεγθξάλ (Legrand) θαη Μνιηλφο (Μolinos) γηα ην Κνηλνβνχιην, 

δε ζα εθηειεζηεί θαλέλα.  
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Σελ επνρή ηνπ Ναπνιένληα, ε ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηιηθψλ αλαθηφξσλ θαη 

πχξγσλ θαη πξψηα απ' φια ησλ αηζνπζψλ επίδεημεο ζηα αλάθηνξα ηνπ Λνχβξνπ θαη 

ηνπ Κεξακεηθνχ, θαζψο θαη ησλ δηακεξηζκάησλ ηεο Κνκπηέλεο- απνηειεί ηε βαζηθή 

κέξηκλα ησλ αξι Πεξηέ (Charles Perier, 1764-1838) θαη Πηεξ-Φξαλζνπά Λενλάξ 

Φνληέλ (Pierre Francois Leonard Fontaine, 1762-1853). Οη αξρηηέθηνλεο απηνί δελ 

ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηηο ρσξνηαμηθέο ή πιαζηηθέο εληππψζεηο νχηε γηα ηελ- 

πεξηνξηζκέλε, άιισζηε- ρξήζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ξπζκψλ, αιιά αλαπηχζζνπλ έλα 

δηαθνζκεηηθφ ζχζηεκα πνπ θαιχπηεη ηνίρνπο θαη ζφινπο. Δ εηεξφθιεηε ζχιιεςε 

ησλ ηειεπηαίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηαλ εληππσζηαθή επξχηεηα. Σν αξηζηνχξγεκα 

ηνπ είδνπο απηνχ, παξά ηηο ηαπεηλέο ηνπ δηαζηάζεηο, είλαη ν πχξγνο ηνπ Μαικεδφλ 

(Μalmaison), πνπ θηίζηεθε γηα ηε Γνδεθίλ ληε Μπσαξλέ ζηα ρξφληα 1800-1802.  

Σελ επνρή ηνπ Ναπνιένληα, αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη γέθπξεο (π.ρ. ε Γέθπξα ησλ Σερλψλ, ε 

Γέθπξα ηνπ Ώνχζηεξιηηο θαη ε Γέθπξα ηεο Εέλαο, ζην Παξίζη). ην ζεκείν απηφ, 

αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ε επηζηήκε ησλ κεραληθψλ έρεη αλεμαξηεηνπνηεζεί θαη 

αλαπηπρζεί αξθεηά ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Λνπδνβίθνπ ΕΑ‘. Ο ηδξπηήο ηεο ρνιήο 

νδνπνηίαο (1747), Γαλ-Ρηληφιθ Πεξνλέ (Jean Rudolphe Perronnet, 1708-1772), 

πξνθαιεί αίζζεζε κε ηελ ηνικεξή ηνμνεηδή θακπχιε ηεο Γέθπξαο ηνπ Νετγί 

(Νeuilly) ράξε ζηε δηθή ηνπ ππνζηήξημε, άιισζηε, ν Γαλ-Μπαηίζη Ρνληειέ (1743-

1829) ζα κπνξέζεη λα θέξεη ζε πέξαο ηηο εξγαζίεο ηεο Ώγίαο Γελεβηέβεο. Ώξγφηεξα, ν 

Ρνληειέ (Rondelet) ζα επηδνζεί ζε κηαλ αξρηηεθηνληθή πνπ νπζηαζηηθά νξηνζεηείηαη 

απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ ηερληθή .  

Σελ επνρή ηεο Παιηλφξζσζεο, θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο εθθιεζίεο, νη νπνίεο 

πηνζεηνχλ ην πξφηππν ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο. Σν πην ζεκαληηθφ 

νηθνδφκεκα απηήο ηεο ηδηαίηεξα ζπλεθηηθήο ζεηξάο είλαη ε Παλαγία ηεο Λνξέη 

(Notre- Dame -Lorette) ζην Παξίζη (1823-1826), έξγν ηνπ Λνπδνβίθνπ-Εππφιπηνπ 

Λεκπά (Louis Hippolyte Lebas) επίζεο , ην πην κλεκεηαθφ έξγν ηεο ίδηαο ζεηξάο είλαη 

ε ιεγφκελε Μαληιέλ (Μadeleine), πνπ ηελ επνρή απηή (1807-1845) επηηέινπο 

νινθιεξψλεηαη. Δ εμσηεξηθή ηεο φςε ζπκίδεη αξραίν λαφ θαη είλαη έξγν ηνπ 

Ώιεμάληξ-Πηεξ ΐηληφλ (Alexandre Pierre Vignon), ελψ ην εζσηεξηθφ, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ην Γαλ-Γαθ-Μαξί Εβέ (Jean Jacques Marie Huve) απνηειεί 

απνκίκεζε ξσκατθψλ ινπηξψλ.   
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1.4.3 Αγγιία 

  

<<ηελ εμέιημε ηεο αγγιηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 18νπ αη., ηδηαίηεξε ζεκαζία 

έρνπλ νη επαχιεηο, πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ εμαηξεηηθά πνηθίιεο κνξθέο : πξφζνςε κε 

ζηνά ή ζπκπηεζκέλε ζ' έλαλ θπβηθφ φγθν ζηνλ πχξγν ηνπ ιφξδνπ Μπέζκπνξν, ζην 

Ρννπράκπηνλ (Roehampton), θαη ζηηο θαηαζθεπέο ηνπ Σζέηκπεξο ((Chambers) θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1760, ή κεγάια ζχλνια πνπ εθηείλνληαη θαηά κήθνο κ' έλα ζχλζεην 

ξπζκφ (ζρέδηα ηνπ Campbell γηα ην Γνπάλζηελη Υάνπδ, 1725-1730, θαη ηνπ Ρaine γηα 

ην Κέληιεζηνλ Υνι- Κedleston Hall, ην Υφιθρακ Υνι- Δolkham Hall ηνπ Κελη, 

1734, θαη ην Υίηνλ Υνι- Δeaton Hall ηνπ Γνπάηαη-Wyatt, 1772). Σα πην ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ηκήκαηνο είλαη ηψξα νη πξνζάιακνη (π.ρ. ζην ίνλ Υάνπδ- 

Syon House ηνπ Άληακ) θαη νη θιίκαθεο, πνπ νδεγνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο, 

πεξηβάιινληαη απφ θίνλεο θαη επηζηέθνληαη απφ ηξνχιν, φπσο ζην Γνπφξληνπξ 

Καζηι (Wardour Castle) ηνπ Πέηλ (Ρaine), έξγν ησλ εηψλ 1770-1776, ζην Κάιδηαλ 

Καζηι (Culzean Castle) ηνπ Άληακ (Ώdam) θαη ζην Υέξηλγθηνλ Υνι (Δerrington 

Hall) ηνπ Υφιαλη (Δνlland), πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1778, επίζεο, ηα ζαιφληα (πνπ 

ζπλήζσο είλαη θπθιηθά κε ηξνχιν θαη δηαζέηνπλ θφγρεο, φπσο π.ρ. ζην Κέληιεζηνλ 

Υνι θαη ην Υίηνλ Υνι- Heaton Hall), νη ηξαπεδαξίεο θαη νη βηβιηνζήθεο Κέλγνπλη 

Υάνπδ ηνπ Άληακ (1764-1768), ελψ δελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ηηο ζηνέο (Syon 

House)  

 

 
 
ρ  1.7 Ο πποθάλαμορ ηος Syon House.Αναμοπθώθηκε ζηα ηέλη ηος 18ος αι. από ηον Robert Adam. 20 

 

                                                           
20 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 205 
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Παληνχ, ε ρξεζηκνπνίεζε αξραίσλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ παίδεη 

πξσηαξρηθφ ξφιν (Βηξνπζθηθή Ώίζνπζα ζην Οζηέξιετ Πάξθ- Osterlay Park, ηνπ 

Άληακ, 1775-1777, Γσγξαθηζκέλε Ώίζνπζα ζην πέλζεξ Υάνπδ- Spencer House, ηνπ 

ηνχαξη, 1758, ηνά ηνπ Πνκπήηνπ ζην Πάθηλγθηνλ Υνι, ηνπ Σδφδεθ Μπφλνκη- 

Joseph Bonomi, 1786). 

Βπηζηξέθνληαο απφ ηελ Εηαιία ην 1758, ν Ρφκπεξη Άληακ πξνηείλεη 

εληππσζηαθά ζχλνια, ζηα νπνία ε ζηνά (Osterlay Park, 1761) θαη ην ζξηακβηθφ ηφμν 

(Κedleston Hall, 1765) εληάζζνληαη σο πξνθαζνξηζκέλα ζρήκαηα, ζε πξνζφςεηο κε 

εληειψο δηαθνξεηηθή δηάηαμε. Δ νηθνδφκεζε κε βάζε έλα ζπλνπηηθφ ζρέδην ή κε ηε 

ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ παξακέλεη ε ελαιιαθηηθή ιχζε, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

19νπ αη.  

Ο πξψηνο ηχπνο αληηζηνηρεί ζε κηαλ απζηεξή αλαβίσζε θαη ν δεχηεξνο ζηελ 

αλαδήηεζε θάπνηαο γξαθηθφηεηαο: απφ ηε κηα πιεπξά, ην Μπέιζετ Υνι ηνπ ζεξ 

Σζαξιο Μνλθ  θαη ησλ θίισλ ηνπ (1806-1817), θαη απφ ηελ άιιε ην Γθξέηληδ Παξθ  

ηνπ Γνπίιθηλο (Wilkins) θαη ην Νηφληηγθηνλ Παξθ ηνπ Γνπάηαη. Άιια παξαδείγκαηα 

ησλ δπν απηψλ ηάζεσλ είλαη νη ζηνέο ζε πξσηφγνλε θαη απζηεξή δσξηθή ηερλνηξνπία 

κπξνζηά απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπ ηξάηνλ Παξθ θαη ηνπ Σζέζηεξ Υνι , ησλ Νηαλο 

(Dance) θαη Σφκαο Υάξηζνλ ζηα 1803/4 θαη 1793-1820 αληίζηνηρα. ην έξγν ηνπ 

Οξάηηνπ Γνπφιπνι, πνπ απφ ην 1750 δηεπζεηεί ην ηξφκπεξη Υνι κε βάζε ηε γνηζηθή 

ηερλνηξνπία, ε ειεχζεξε έθθξαζε ζπλνδεχεηαη αξρηθά απφ κηαλ αληηθιαζηθίδνπζα 

ζηάζε. ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ην έξγν ηνπ Ναο (Νash), πνπ ζηα ρξφληα 1799-

1804 νηθνδνκεί ην Λάνθννπκπ Καζηι (Luscombe Castle), ηνπ Σδέθξετ Γνπάηαηβηι 

(]effrey Wyatville) κε ην Έλζιατ (Βnsleigh), έξγν ησλ εηψλ 1810/11, θαη ηνπ Σφκαο 

Υφνππ (Σhommas Hope), πνπ ζηα ρξφληα 1818-1823 αλεγείξεη ην Νητπληελο 

(Deepdence). ηνλ ηνκέα απηφ πξνβάιινληαη ζαθέζηεξα νη ιακπξνί αξρηηέθηνλεο. 

πλεξγάηεο ηνπ ιφξδνπ Μπέξιηλγθηνλ (Burlington), ν Γνπίιηακ Κελη (1685-

1748) έρεη πινχζηεο ηδέεο θαη ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ην έξγν ηνπ 

εθθξάδεη ηηο πην πνηθίιεο απφςεηο , ζρεδηάδεη θήπνπο θαη πεξίπηεξα (Ρνχζακ- 

Rousham, ηφνπ- Stowe) θαη απφ πνιχ λσξίο πεηξακαηίδεηαη κε ην λενγνηζηθφ ξεχκα. 

Βίλαη επηλνεηηθφο ζε φηη αθνξά ηελ εμσηεξηθή φςε ησλ νηθνδνκεκάησλ ηνπ θαη 

θνκςφο ζηε δηαξξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, φπνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ έλαλ 

εθιεπηπζκέλν ζπγθξεηηζκφ (γηα παξάδεηγκα ζην ζπλδπαζκφ ησλ αξραίσλ πξνηχπσλ 

ζην κεγάιν πξνζάιακν ηνπ Υφιθρακ Υνι , 1730). Βμάιινπ, ελψ έλαο ηερλίηεο φπσο 
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ν Γνπίιηακ Σδέηκο Πέηλ (1716-1789) δελ πξνζθέξεη ζρεδφλ ηίπνηε θαηλνχξην, ν 

Ρφκπεξη Άληακ (1728-1792)- θαηά θάπνηνλ ηξφπν ν θιεξνλφκνο ηνπ Κελη (Κent)- 

δηαπξέπεη ζηε δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ, πνπ ζπλήζσο είλαη θνκςή θαη 

εθιεπηπζκέλε, κε ιεπηνχο παξαζηάηεο. ηνλ ηνκέα απηφ, ν Άληακ (Ώdam) 

αλαιακβάλεη ππαίζξηεο θαη αζηηθέο θαηνηθίεο (ε ζεηξά ησλ δσκαηίσλ ηνπ Νηέξκπη 

Υάνπδ- Derby House , ζην 20 Πφξηκαλ θνπέαξ- Ρortman Square, ε αίζνπζα 

κνπζηθήο κε ην δηάθνζκν ηεο), πνιπθαηνηθίεο γηα εθκεηάιιεπζε ζην Λνλδίλν 

(Adelphi Terrasse, 1768-1772) θαη έλαλ εληππσζηαθφ πχξγν (Culzean Castle, 1777-

1790, κε αφξηζηα κεζαησληθή εμσηεξηθή φςε θαη λενθιαζηθφ εζσηεξηθφ).  

Κάπσο λεφηεξνο, ν Σδέηκο Γνπάηαη (1747-1813) είλαη έλαο κνληέξλνο 

αξρηηέθηνλαο εμίζνπ ιακπξφο κε ηνλ Άληακ ηνπ νπνίνπ πηνζεηεί ηε κέζνδν πξνο κηα 

πνπξηζηηθή, ζα ιέγακε, θαηεχζπλζε (Δeaton Δall, Δeveningham, απφ ην 1788). 

Γλσξίδεη, κάιηζηα, λα εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηελ ηερλνηξνπία, θηάλνληαο ζηα 

άθξα (βι. ην Πάλζενλ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνλ πην δηάζεκν απφ ηνπο ιεγφκελνπο 

ςεχηηθνπο πχξγνπο, ην Ώβαείν ηνπ Φφληρηι- Fonthill, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1795 

γηα ην Γνπίιηακ Μπέθθνξλη). Πην απζηεξφο θαη πην θνληά ζηε Γαιιία δείρλεη λα 

βξίζθεηαη ν Υέλξη Υφιαλη (Δenry Holland, 1745-1806), ην αξηζηνχξγεκα ηνπ 

νπνίνπ- Κάξιηνλ Υάνπδ (Carlton House) ζην Λνλδίλν, 1783-1795, γηα ην δνχθα ηεο 

Οπαιίαο- έρεη δπζηπρψο θαηαζηξαθεί (σζηφζν, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε Έπαπιε 

ηνπ Μπέξηλγθηνλ , έξγν ηνπ 1778).  

ην πεξηζψξην φισλ απηψλ, ηνπνζεηείηαη ν κεγάινο αληίδεινο ηνπ Άληακ , έλαο 

απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο Ώθαδεκίαο ην 1768, ν Γνπίιηακ Σζέηκπεξο (1723-1796). 

ζεσξεηηθφο θαη αδηακθηζβήηεηνο εηδηθφο ηεο θηλέδηθεο αξρηηεθηνληθήο (Κήπνη ηνπ 

Κew, 1757-1776), αληηπξνζσπεχεη ηνλ πην απζηεξφ θιαζηθηζκφ θαη πξαγκαηψλεη 

ζεκαληηθέο επηηπρίεο κε ειάζζνλα ζρέδηα (π.ρ. ην Μαπζσιείν ζην Μαξίλo, θνληά 

ζην Ανπβιίλν, 1758-1776).  

Ο Σδνξηδ Νηαλο ΐ‘ (Georges Dance II, 1741-1825) θαη ν ζεξ Σδνλ φαλ  (Sir 

John Soane, 1753-1837) πξνέξρνληαη απφ ηελ αθαδεκατθή παξάδνζε θαη 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε νξηζκέλεο επαλαζηαηηθέο ξνκαληηθέο αληηιήςεηο, πηνζεηψληαο 

παξάιιεια ηε ιεπηφηεηα θαη ηελ ηζρλφηεηα ηνπ δηαθφζκνπ ηνπ Άληακ . Ώκέζσο κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε Ρψκε (1763), ν Νηαλο (Dance) επηρεηξεί κηα πξψηε 

πξνζέγγηζε ηεο ιεγφκελεο «νκηινχζεο αξρηηεθηνληθήο» κε ηε ζπκπαγή θαη βαξηά 

ξνπζηίθ πξφζνςε ηεο θπιαθήο ηνπ Νηνχγθετη (Νewgate), ζην Λνλδίλν 
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(θαηεζηξακκέλε). Καη ζην Νηαλο θαη ζην φαλ , νη εζσηεξηθνί ρψξνη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κείσζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ξπζκψλ - ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

επηζηπιίνπ - θαη απφ ζνισηέο ζηέγεο ρσξίο αλνίγκαηα, πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε ελφο 

θξεκάκελνπ ζφινπ. H αίζζεζε απηή εληζρχεηαη εμαηηίαο κεξηθψλ θξπθψλ 

αλνηγκάησλ, πνπ βξίζθνληαη πνιχ ςειά, κε απνηέιεζκα λα ππνβάιινπλ ζπρλά ηελ 

αηκφζθαηξα ελφο ζπειαίνπ. 

                                         ζρ 1.8 Μαςζυλείο (Dulwich College,London) ηος ζεπ Τζον Σόαν.  

 

ηα ρξφληα 1765-1767, ν Νηαλο θηίδεη ζην Λνλδίλν ηελ εθθιεζία ηνπ Οι 

Υφιννπο (All Hallows). Ο φαλ (Soane), απ' ηελ πιεπξά ηνπ, δηεπζεηεί ηηο- λέεο ή 

αλακνξθσκέλεο - πνιπάξηζκεο αίζνπζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ώγγιίαο, δηακνξθψλνληαο 

έλα ζχλζεην ζχλνιν απφ δσκάηηα θαη εζσηεξηθέο απιέο (1792-1824). Βπίζεο, ζην 

Λίλθνιλο Ελ Φίιληο (Lincoln‘s Inn Fields) ηνπ Λνλδίλνπ, νηθνδνκεί ηε δηθή ηνπ 

θαηνηθία, φπνπ ζα πεξάζεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο δσήο ηνπ. ηνλ ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλν απηφ ρψξν, ηνλίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε λεπξσηηθή ζρεδφλ ιεπηφηεηα 

ησλ γξακκψλ, ηελ έληαζε ησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ απνκφλσζε ηνπ ηφπνπ. πσο θαη ν 

Μπνπιέ, ν φαλ ππνγξακκίδεη ηελ «πνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο», βαζηθή πεγή ηεο 

νπνίαο είλαη ην θσο.  

Ο Σδνλ Ναο (John Nash, 1752-1835) εηζάγεη ζηηο θαηαζθεπέο ηνπ ην γξαθηθφ 

ζηνηρείν, θαηαθεχγνληαο ζε δηαθνξεηηθά κέζα   

πλδέεη ηα νηθνδνκήκαηα κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη ρξεζηκνπνηεί κε θάπνηα 

αζπλέπεηα ηνπο θιαζηθνχο ηχπνπο. ηα ρξφληα 1811-1827, νηθνδνκεί ηα «καθξφζηελα 
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θηίζκαηα» θαη ηηο «πιαηείεο» πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ην Ρίηδελη'ο Πάξθ (Regent‘s Park), 

θαη ζρεδηάδεη ηε Ρίηδελη ηξηη (Regent Street), ε νπνία ζρεκαηίδεη έλαλ άμνλα πνπ 

πξνρσξεί πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο, δηαξζξψλνληαο κε κεγαιεηψδε ηξφπν ηνπο 

θφκβνπο θαη ηηο θακπχιεο ηεο. ηελ χπαηζξν, πχξγνη θαη επαχιεηο (Cronkhill) 

βεβαηψλνπλ ηνλ θνξπθαίν ξφιν πνπ παίδεη ν Ναο ζην ιεγφκελν Picturesque 

Movemenet (Γξαθηθφ Κίλεκα), γχξσ ζην 1800. Βμάιινπ, ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Υάκθξετ Ρέπηνλ (Humphrey, 1752-1811), ην βαζηθφηεξν εθπξφζσπν ηεο ηειεπηαίαο 

θάζεο ηνπ θήπνπ-θπζηθνχ ηνπίνπ. 

 

 

 

 
 
Δηθόλα 1.9 Κηίπιο Καμπεεπλανη (Cumberlanh Terrace) ηος ζεπ Τζον Ναρ ζηο Λονδίνο21 
 

Ώπφ ηελ επνρή ησλ επηηεπγκάησλ πνπ γέλλεζε ην επηλνεηηθφ πλεχκα ηνπ Κελη, 

νη θαηαζθεπέο ησλ θήπσλ, πνπ δηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε εηθνληζηηθέο αξρέο, έρνπλ 

δηαδνζεί ζρεδφλ παληνχ (π.ρ. ν ηνχαξη -Stuart, ζην άγθκπνξν- Shugborough, 1764-

1770). Γχξσ ζηα κέζα ηνπ αηψλα, ν Λάλζεινη «Καπακπίιηηη» Μπξάνπλ (1715-1783) 

αλαπηχζζεη ηνλ θήπν σο θπζηθφ ηνπίν. Βμίζνπ αμηφινγνο είλαη ν Υέλξη Υφαξ (Henry 

Hoar, 1741-1783), πνπ δεκηνπξγεί ην ηφνπξρελη (Stourhead). Πξηλ απφ ην 1800, ε 

ζεσξία ηνπ αγγιηθνχ πάξθνπ, πνπ θαιιηεξγήζεθε απ' ηνπο αηζζεηηθνχο Γνπίιηακ 

Γθίιπηλ , ζεξ Γηνπληεβαι Πξάηο θαη Ρίηζαξλη Πέηλ Νάηη , είρε ήδε δηακνξθσζεί 

νξηζηηθά.  

                                                           
21 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 206 
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ηε Μεγάιε ΐξεηαλία, ε αξρηηεθηνληθή ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ απνηειεί ζε 

κεγάιν βαζκφ πξντφλ ηεο φςηκεο θάζεο θαη, ζπλεπψο, ζεκαδεχεηαη απφ ην 

Picturesque Movemenet (Γξαθηθφ Κίλεκα). Οη αξρηηέθηνλεο ηεο Βιιεληθήο 

Ώλαβίσζεο δέρνληαη ηελ επίδξαζε ηνπ ηφζν ζηελ Ώγγιία φζν θαη ζηε θσηία. ηε 

ζεηξά ησλ πξσηεξγαηψλ θαηαηάζζνληαη ν Γνπίιηακ ΓνπΎιθηλο ( 1776-1839) θαη ν 

Ρφκπεξη κάηξθ (Robert Smirke, 1780-1867), κε έξγα φπσο ην Κεληξηθφ 

Σαρπδξνκείν θαη ην ΐξεηαληθφ Μνπζείν. Ο Υάξβετ Λνλζληέηι Βικο (Harvey 

Lonsdale Elmes 1813-1847), ζηε ζχληνκε πεξίνδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, 

εξγάδεηαη ζην Μάληζεζηεξ θαη ζην Λίβεξπνπι φπνπ ην 1840, κε ην αηλη Σδνξηδ 

Υνι, δεκηνπξγεί ην πην ελδηαθέξνλ ίζσο έξγν ηνπ θηλήκαηνο απηνχ. ηε θσηία, 

ζπλαληνχκε θάπνηα αμηφινγα έξγα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Γπκλάζην ηνπ 

Βδηκβνχξγνπ (1825-1829), ηνπ Σφκαο Υάκηιηνλ, θαη ηελ Βιεχζεξε εθθιεζία ηεο 

νδνχ Καιεδνλίαο (1856), ζηε Γιαζθφβε, ηνπ Ώιεμάληεξ Σφκζνλ (Ώlexandre 

Thomson). Ώληίζεηα, ζην Ανπβιίλν, νηθνδνκήκαηα φπσο ηα Σέζζεξα Αηθαζηήξηα 

(1776-1796) θαη ην Σεισλείν (1781-1791) ηνπ Σδέηκο Γθάληνλ (1742-1823), πνπ 

ζηάζεθε πην ηπρεξφο απ' ην δάζθαιν ηνπ, ηνλ Σζέηκπεξο (Chambers), εγγξάθνληαη 

αθφκε ζην αλαλεσηηθφ ξεχκα ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ.  

 

1.4.4 Γεξκαληθέο ρώξεο 
22

 
 

ηηο γεξκαληθέο ρψξεο, ε παιαηά πξσηεχνπζα ηεο Ώπηνθξαηνξίαο, ε ΐηέλλε, 

δηαζέηεη ζεκαληηθά έξγα, ηα νπνία φκσο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

αξηζηνπξγήκαηα. ηηο απαξρέο ηνπ, ν Νενθιαζηθηζκφο αληηπξνζσπεχεηαη εδψ απ' ηνλ 

Γηφραλ Φέξληηλαλη Υέηδεληνξθ θνλ Υφρελκπεξγθ (1732-1806), πνπ ην 1775 

νηθνδνκεί ηε Γθινξηέηε (Gloriette), πάλσ απ' ην έλκπξνπλ (Schonbrunn). ηελ 

θνξπθαία θάζε ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ μερσξίδεη ν Ίζηληνξ Καλεβάιε (Isidor Canevale, 

1730-1786), κε πην ραξαθηεξηζηηθφ έξγν ην Σφμν ηνπ Ώνπγθάξηελ (Augarten), ζηε 

ΐηέλλε. Σέινο, θαηά ηε φςηκε θάζε ηνπ, ν Νενθιαζηθηζκφο ζηηο γεξκαληθέο ρψξεο- 

Μπηληεξκάγεξ - αληηπξνζσπεχεηαη θπξίσο απ' ην Γηφδεθ Κνξλρφηδει (1782-1863), 

πνπ ζηα ρξφληα 1820-1823 αλεγείξεη ηνλ πχξγν ΐάηικπνπξγθ (Weilburg) ζην 

Μπάληελ (ΐaden), θνληά ζηε ΐηέλλε.  

                                                           
22 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse  ζει 207 
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Οη κηθξέο πξηγθηπηθέο πφιεηο δηαζέηνπλ αθφκε κεγάιε ιακπξφηεηα, πξηλ 

ππνζθειηζηνχλ απφ ηηο λέεο βαζηιηθέο πφιεηο, φπσο ην Μφλαρν ή ην ΐεξνιίλν. ηε 

ΐηέλλε, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο δπηηθέο πεξηνρέο, θαηά ηελ πξψηε απηή θάζε, 

ππεξηζρχεη ε γαιιηθή επίδξαζε: ν Πηεξ-Μηζέι Εμλάξ (Pierre Michel Ixnard) κε ηελ 

εθθιεζία ηνπ αβαείνπ ηνπ αλθη-Μπιάδηελ ζην Μέιαλα Αξπκφ (1768-1783), ν 

Νηθνιά ληε Πηγθάδ (Nicolas de Pigage) θαη ν ηκφλ ΛνπΎ ληε Ρε (Simon Louis De 

Rey). ην ΐέξιηηδ, ήδε απφ ηελ πεξίνδν 1769-1773, ν Φξίληξηρ ΐίιρεικ θνλ 

Έξληκαλζληνξθ (1736-1800) νηθνδνκεί έλα νιφθιεξν ζχλνιν, πνπ πεξηιακβάλεη έλα 

αλάθηνξν κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ δηάθνζκν, έλα αγγιηθφ πάξθν θαη πεξίπηεξα γηα ην 

δνχθα ηνπ Άλραιη-Νηεζάνπ. ηε ΐάτκάξε (1802-1804), ν Γθεληδ (Gentz) δηεπζεηεί 

κηα ζεηξά απφ αίζνπζεο επίδεημεο ζηνλ πχξγν ηνπ δνχθα. Ο Υάηλξηρ Γθεληδ (1766-

1811), πνπ ζηα 1798-1800 αλεγείξεη ην Ννκηζκαηνθνπείν, γίλεηαη- καδί κε ηνλ 

Νηάβηλη Γθίιη- ν πξαγκαηηθφο ζεκειησηήο ηεο ζρνιήο ηνπ ΐεξνιίλνπ θαη ηεο 

Ώθαδεκίαο (1799).  

Σν ξφιν ηνπ κεγάινπ λεσηεξηζηή αλαιακβάλεη ν γηνο ηνπ ηειεπηαίνπ, ν 

Φξίληξηρ Γθίιη (Friedrich Gilly, 1772-1800), ράξε ζηα ζρέδηα ηνπ, πνπ εκπλένληαη 

απφ ηνλ επαλαζηαηηθφ Νενθιαζηθηζκφ (Ο Gilly πέζαλε λένο, αιιά άθεζε πνιιά 

ζρέδηα θαη κειέηεο (Μλεκείν ηνπ Φξεηδεξίθνπ θ.ά.), πνπ επεξέαζαλ πνιινχο απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ δηαζεκφηεξν ίζσο απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

θιαζηθηζηέο, ηνλ Φξίληξηρ ίλθει (Friedrich Schinkel, 1781-1841), πνπ θπξηαξρεί 

ζηελ θαιιηηερληθή δσή σο αξρηηέθηνλαο, δσγξάθνο, ζθελνγξάθνο θαη ζεσξεηηθφο. Ο 

Schinkel είλαη ν αξρηηέθησλ κε νπκαληζηηθή κφξθσζε, πνπ εξγάδεηαη επίζεο γηα 

αλζξψπνπο κε ηα ίδηα ηδαληθά. Έθηηζε πνιιά έξγα (Bauakademie,Schauspielhaus θαη 

Altes Museum ζην ΐεξνιίλν) θαη ζρεδίαζε αθφκε πεξηζζφηεξα.  
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Δηθόλα 1.10 Gilly. Σσέδιο για ηο Δθνικό Θέαηπο , Βεπολίνο.1800. 23 

 

Σα έξγα ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πξφηππε νξγάλσζε, θαζαξή άξζξσζε, 

αλαινγίεο θαη αίζζεζε ηεο κλεκεηαθφηεηαο Ο Schinkel ππήξμε φκσο θαη αξρηηέθησλ 

κε ακθηιεγφκελεο ζέζεηο, φηαλ π.ρ. ζρεδηάδεη ηαπηφρξνλα γηα ηελ ίδηα εθθιεζία δχν 

ιχζεηο (λενγνηζηθή - λεναλαγελλεζηαθή) γηα ηε Werder kirche  ζην ΐεξνιίλν (1824-

1830) ή δέρεηαη λα νηθνδνκήζεη ηελ Ώθξφπνιε ησλ Ώζελψλ αλάθηνξα γηα ηνλ 

ζσλα, κηα αληίιεςε, πνπ θαη απαξάδεθηε είλαη, αιιά θαη αθαηαλφεηε γηα έλαλ 

γλψζηε ησλ αξραηνινγηθψλ.  

 
 

Δηθόλα 1.11 Schinkel, Θέαηπο, Βεπολίνο , 1818-182124 

                                                           
23 Λαββά Π. Γεσξγίνπ , ― Δπίηομη Ιζηοπία ηηρ απσιηεκηονικήρ ‖ , University Studio Press 
24 Λαββά Π. Γεσξγίνπ , ― Δπίηομη Ιζηοπία ηηρ απσιηεκηονικήρ ‖ , University Studio Press 
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       Ώπφ ην 1810, ρξεζηκνπνηεί ηαπηφρξνλα ηνπο γνηζηθνχο θαη ηνπο θιαζηθνχο 

ηχπνπο. Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1830, εθδειψλεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ γηα ηνπο 

ηχπνπο ηεο Ώλαγέλλεζεο, εμαθνινπζεί φκσο λα αλαδεηά κηα «θαζαξή ηερλνηξνπία».   

 

 
 

Δηθόλα 1.12 Schinkel, Δκκληζία Werder ζηο Βεπολίνο ζε νεογοηθικό και νέο- αναγεννηζιακό 

ζηςλ:Η επιλογή αθήνεηαι ζηοςρ Δπιηπόποςρ ηηρ Δκκληζίαρ(1821-30). 25 

 

ην δηάζηεκα απηφ, αλεγείξεη νηθνδνκήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

θιαζηθίδνπζα θαη εμαηξεηηθά ιηηή θαη θαζαξή ηερλνηξνπία, φπσο ην απζηεξφ Νέν 

Φπιάθην (1816), ην Αξακαηηθφ ζέαηξν (1818-1821) θαη, θνληά ζηνλ Πχξγν ηνπ 

ΐεξνιίλνπ, ην Παιαηφ Μνπζείν (1823-1830), πνπ είλαη ηέιεην σο πξνο ηνλ 

εηθνληζηηθφ ζρεδφλ ραξαθηήξα ηεο εμσηεξηθήο ηνπ φςεο θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγηθφ 

σο πξνο ηε δηάηαμε. Με ην αξιφηελρνθ (Charlottenhof) ηνπ Πφηζληακ (Portsdam), 

έξγν ησλ εηψλ 1826-1835, ν ίλθει (Schinkel) πξαγκαηψλεη κε μερσξηζηή αθξίβεηα 

ηελ ηδέα ελφο γξαθηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ κε θιαζηθνχο ηχπνπο. Οξηζκέλα 

άιια ζρέδηα ηνπ γηα βαζηιηθνχο πχξγνπο ζηελ Οξηέληα ηεο Κξηκαίαο θαη ζηελ 

                                                           
25 Λαββά Π. Γεσξγίνπ , ― Δπίηομη Ιζηοπία ηηρ απσιηεκηονικήρ ‖ , University Studio Press 
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Ώθξφπνιε ησλ Ώζελψλ δε ζα κπνξέζνπλ λα πινπνηεζνχλ θαη ζα παξακείλνπλ ηα 

θαζπζηεξεκέλα φλεηξα ελφο αηψληα θιαζηθνχ θφζκνπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν 

ίλθει αλαπηχζζεη έλαλ εληειψο αζπλήζηζην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. αληί γηα 

παξάζπξα, δηεπζεηεί ζηηο γσλίεο ησλ ηνίρσλ ζρηζκέο ζε ζρήκα θίνλα).  

ην Μφλαρν, ν Νενθιαζηθηζκφο αλζεί κε ην Λέν θνλ Κιέληδε (Leo von Klenze, 

1784-1864), πνπ κεηά ην 1816 ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ πξίγθηπα-δηάδνρν ηεο ΐαπαξίαο 

Λνχληβηρ (Ludwig). Ο θιαζηθηζκφο ηνπ Κιέληδε (Κlentze) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο ηζηνξηθν-ξνκαληηθφο θαη εθθξάδεη ηελ επηζπκία ησλ Γεξκαλψλ λα ηαπηηζηνχλ κε 

ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη ε 

Γιππηνζήθε, σο ρψξνο ιαηξείαο απνθιεηζηηθά πξννξηζκέλνο γηα αγάικαηα, ηα 

Πξνπχιαηα θαη, ηέινο, ε ΐαιράια (Walhalla),έλαο λαφο πξνο ηηκήλ ηνπ γεξκαληθνχ 

πλεχκαηνο.  

 
 

Δηθόλα 1.13 Ππόζοτη ηος Παλαιού Μοςζείος, ζηο νηζί ηυν μοςζείυν ζηο Βεπολίνο. 26 

 

 

ηελ Καξιζξνχε, ν Φξίληξηρ ΐαηλκπξέλεξ (Friedrich Weinbrenner , 1766-

1826) δίλεη ζηελ Πιαηεία ηεο Ώγνξάο (1804-1824) κηα θιεηζηή κνξθή, πνπ 

εμηζνξξνπείηαη κε κεγάιε ειεπζεξία. ην ΐίξηζκπνπξγθ, ην ηξαηφπεδν, (1809/10), 

πνπ θαηαζθεπάδεηαη απ' ηνλ Πέηεξ πέεη (Peter Speeth) απνηειεί έλα κεκνλσκέλν 

δείγκα επαλαζηαηηθνχ Νενθιαζηθηζκνχ. 

 

 

 

                                                           
26 Chatelet Albert, Groslier Bernard-Philippe (1994), Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκνο 3 , Βθδφζεηο Larousse   
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2. Ζ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ 

18oπ Χ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 20νπ ΑΗΧΝΑ  

 
Ο Αηαθσηηζκφο είλαη ε θπξίαξρε θνζκνζεσξία ηνπ 18νπ αη. πνπ απιψλεηαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Βπξψπε θεξχηηνληαο ηελ επηζηξνθή ζηελ Ώξραηφηεηα ζαλ κέζν γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο νινθιήξσζεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Πξνθχπηεη έηζη ην ηδενινγηθφ 

θίλεκα ηνπ θιαζηθηζκνχ πνπ δίλεη ηα εξεζίζκαηα θαη ηελ έκπλεπζε γηα ην 

κνξθνινγηθφ έλδπκα ησλ θηηξίσλ ηεο επνρήο.  

ε πξψηε θάζε νη γλψζεηο πάλσ ζηελ Ώξραηφηεηα είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο, πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ αλαγελλεζηαθέο πεγέο, θαη ε πξνζέγγηζε 

ηεο Ώξραηφηεηαο αξθεηά επηπφιαηε.  

Δ αξρή ηνπ 18° αη. βξίζθεη ηελ Βπξψπε ζε ζχγρπζε. Σν Μπαξφθ έρεη 

εθθπιηζηεί ζε Ώθαδεκατθφ Κιαζηθηζκφ ζηελ Εηαιία, ζε Ρνθνθφ ζηε Γαιιία θαη ζε 

Παιιαδηαληζκφ ζηελ Ώγγιία, κε κφλν θνηλφ ζεκείν ηελ ηαχηηζε ηνπο κε ην πλεχκα 

ηνπ Αηαθσηηζκνχ.  

Καζψο φκσο αξρίδνπλ, νη επηηφπνπ έξεπλεο εθεί φπνπ άιινηε απιψζεθε ν 

αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο, παξνπζηάδνληαη θαη νη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο κειέηεο 

γηα ηελ Ώξραηφηεηα, νπφηε απφ ηα κέζα ηνπ αηψλα εδξαηψλεηαη ζηελ Ώξρηηεθηνληθή 

κηα λέα θάζε ηνπ θιαζηθηζκνχ, ν ξνκαληηθφο θιαζηθηζκφο ή λενθιαζηθηζκφο.  

Βίλαη κηα αξρηηεθηνληθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηεθκεξησκέλε, αξραηνινγηθή 

γλψζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, ζπλδπαζκέλε κε κηα λέα θαηαλφεζε 

ηεο θχζεσο κε εκκνλή ζηελ ειιελνξσκατθή πεξίνδν.  

Δ άιιε κνξθή ηνπ ξνκαληηθνχ θιαζηθηζκνχ είλαη ε Βπαλαζηαηηθή 

Ώξρηηεθηνληθή πνπ εκθαλίδεηαη γχξσ ζηα 1700 θαη ζην φλνκα ηεο Φχζεο θαη ηνπ 

ηδεαιηζκνχ βάιιεη θαηά ηνπ ειιελνξσκατθνχ ξπζκνχ.  

<<Ο Κιαζηθηζκφο θπξηαξρεί ζηελ Βπξψπε ην πξψην κηζφ ηνπ 19νπ αη. γηα λα 

ηνλ δηαδερζεί ζηε ζπλέρεηα ν κνξθνινγηθφο πινπξαιηζκφο, γλσζηφο κε ην φλνκα 

Βθιεθηηζκφο ή Εζηνξηζκφο, πνπ ζα δηαηεξεζεί κέρξη θαη ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 

20νπ αη.  

Ο Εζηνξηζκφο είλαη κηα έλλνηα απφ ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη θαζηεξψζεθε ζηελ 

Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο γχξσ ζηα 1900. Μεηά ηελ πξνζέγγηζε θαη γλψζε ηεο 
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ειιελνξσκατθήο αξρηηεθηνληθήο ε ηζηνξηθή έξεπλα επεθηείλεηαη θαη ζηηο άιιεο 

κεγάιεο πεξηφδνπο αξρηηεθηνληθνχ παξειζφληνο. >>
1
 

Δ ξσκαληθή, ε γνηζηθή, ε αλαγελλεζηαθή αξρηηεθηνληθή, ην Μπαξφθ θαη άιιεο 

αθφκα πεξίνδνη αλαθαιχπηνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 19ν αη. ζαλ 

κνξθνινγηθά ελδχκαηα ησλ παιηψλ θαη λέσλ ζεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη ε λέα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δνκή ηεο Βπξψπεο..  

Δ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ξπζκψλ ράλεη έηζη ηελ παιηά ηεο έλλνηα θαη δηάθνξα 

ξπζκνινγηθά ζηνηρεία αλακηγλχνληαη αλάινγα κε ηελ ππνθεηκεληθή πξνηίκεζε ηνπ 

αξρηηέθηνλα, φρη φκσο ζαλ νξγαληθά ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο αιιά ζαλ 

δηαθνζκεηηθέο ζθελνγξαθηθέο ελδείμεηο. ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο γηα θάζε 

ηχπν θηηξίνπ επηιέγεηαη θη έλαο νξηζκέλνο ηζηνξηθφο ξπζκφο, ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη 

εχθνια ε ιεηηνπξγία απφ ηελ εμσηεξηθή κνξθή ηνπ θηίζκαηνο.  

Ο Βθιεθηηζκφο είλαη κηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ Εζηνξηζκνχ, κε ηελ έλλνηα φηη ζ' 

απηφλ εκθαλίδνληαη κνηίβα θαη ζηνηρεία δηαθφξσλ ηερλνηξνπηψλ ζην ίδην θηίξην.  

Δ κεγάιε ζηξνθή πνπ ζα νδεγήζεη ζε λέα επνρή κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηα 

κέζα ηνπ 19νπ αη. Δ βηνκεραληθή επαλάζηαζε πξνζθέξεη ηα λέα πιηθά, ζίδεξν, 

γπαιί, ηζηκέλην, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο κέζνδνη θαηαζθεπήο αθξηβείο θαη 

γξήγνξεο, θαη λέα δνκηθά κεραλήκαηα πνπ δίλνπλ θαηλνχξγηεο δπλαηφηεηεο ζηνπο 

κειεηεηέο πνπ θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο.  

Χζηφζν παξακέλεη ε άπνςε φηη ε αξρηηεθηνληθή πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνην 

ζηπι πνπ ζήκαηλε ηφηε αλαπαξαγσγή ησλ κνξθψλ ηνπ παξειζφληνο. Έηζη ηα 

πεξηζζφηεξα θηίξηα θαη νπσζδήπνηε ηα επίζεκα πνπ εθπξνζσπνχλ ην θξάηνο, 

εμαθνινπζνχλ λα ρηίδνληαη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ αηψλα ζε κλεκεηαθφ χθνο, ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ηεο Βπξψπεο θαη ηα λέα πιηθά θαιχπηνληαη πίζσ απφ κνξθνινγηθά 

ζηνιίδηα.  

ιν θαη πεξηζζφηεξν φκσο νη λένη αξρηηέθηνλεο γνεηεχνληαη, απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θαηλνχξγησλ πιηθψλ θαη πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηνπο 

ηεηξηκκέλνπο, απζηεξά ηππνπνηεκέλνπο θαλφλεο ηνπ θιαζηθηζκνχ θαη ηνπ 

ηζηνξηζκνχ. ε φιν ηνλ θαιιηηερληθφ επξσπατθφ ρψξν, ζην ηέινο ηνπ 19νπ αη. 

επηθξαηεί ε θίλεζε γηα εθαξκνγή λέσλ κνξθψλ, ε νπνία αλάινγα κε ηε ρψξα πνπ 

                                                           
1 Λαββά Π. Γεσξγίνπ,(1983)  Κιαζηθηζκφο, Εζηνξηζκφο, Βθιεθηηθηζκφο  
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εκθαλίδεηαη νλνκάδεηαη «Art nouveau» ζηε Γαιιία θαη ζην ΐέιγην πνπ ζεσξείηαη θαη 

ην θέληξν ηεο εμέιημεο απηήο, «Modern style» θαη «Ώrts and crafts» ζηελ Ώγγιία θαη 

Ώκεξηθή, «Jugendstill» ζηε Γεξκαλία θαη «Sezessionsstil» ζηελ Ώπζηξία.  

<<Δ Art nouveau δίλεη ψζεζε ζηηο θαιέο ηέρλεο, ζηηο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο θαη 

ηελ αξρηηεθηνληθή, ζηηο εζσηεξηθέο δηαθνζκήζεηο, ζηηο εηθνλνγξαθήζεηο βηβιίσλ, 

αλαδεηψληαο αγλέο κνξθέο ηεο θχζεο (θχκα, θιφγα, ειηθνεηδή ζρήκαηα) κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηε γξακκηθή ζχλζεζε θαη ην ζπλδπαζκφ δηαθφζκεζεο θαη 

ζπκβνιηζκνχ. Σειηθά φκσο ε ηέρλε ηεο «Art nouveau» δελ θαηνξζψλεη λα πξνζθέξεη 

βηψζηκεο ιχζεηο ζηα λέα πξνβιήκαηα θαη παξακέλεη κηα δηαθνζκεηηθή αλαλέσζε, κηα 

ηέρλε ρσξίο ξπζκφ πνπ εμαξηψκελε απφ ηνλ πινχην θαη ηελ εθθεληξηθφηεηα ιίγσλ 

θαιιηεξγεκέλσλ «εθιεθηψλ» ζηάζεθε καθξηά απφ ηηο αλάγθεο ησλ καδψλ ηεο 

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο ηνπ 20νπ αη. >>
2
 

       Ώπφ ηελ πξψηε εηθνζαεηία ηνπ 20νπ αη. πξσηνπνξηαθά ξεχκαηα, φπσο ν 

θνβηζκφο, ν εμπξεζηνληζκφο, ν θνπηνπξηζκφο, ν θπβηζκφο εκθαλίδνληαη κε λέεο 

νπηηθέο αληηιήςεηο ηνπ θφζκνπ, επαλαζηαηνχλ, θαη θφβνπλ θάζε δεζκφ κε ηελ 

θαζηεξσκέλε θαιιηηερληθή παξάδνζε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Έηζη παξνπζηάδεηαη ε 

πνιιαπιφηεηα ησλ ηάζεσλ ηνπ 20νπ αη., ε αλάγθε ησλ δεκηνπξγψλ γηα λένπο 

πξσηνπνξηαθνχο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο θαη κέζα, πνπ ζα ζεκαδέςεη ηνλ 20° αη 

 

2.1 ΓΡΟΜΟΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΝΔΟΚΛΑΗΚΗΜΟΤ ΠΡΟ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΡΟΦΧ  
 

      << Δ Βπξσπατθή λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή έθηαζε ζηελ Βιιάδα κε ηελ 

αλάθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο καο, ε νπνία δελ είλαη ηπραίν φηη, επηηεχρζεθε ηελ επνρή 

αθξηβψο πνπ ε αλαβίσζε ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο βξηζθφηαλ 

ζηελ αθκή ηεο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε επξσπατθή λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή 

βξήθε άκεζε αληαπφθξηζε θαη δηαδφζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ ρψξν είλαη 

θπξίσο δπν. Ο έλαο είλαη ην γεγνλφο φηη ε θιαζζηθή παξάδνζε ήηαλ πάληνηε δσληαλή 

θαη παξνχζα ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή. Σα πιηθά θαη νη ηξφπνη δνκήζεσο 

(ιηζνδνκία), νη θηεξηνινγηθνί ηχπνη θαη ε δηάηαμε ησλ φγθσλ ,ην ζρήκα ησλ 

αλνηγκάησλ αιιά αθφκε θαη δηαθνζκεηηθέο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο- φζν 

απινπζηεπκέλεο θη αλ ήηαλ φια είλαη ζηνηρεία βαζηθά πνπ έρνπλ επηδήζεη κέζα απφ 

                                                           
2 Λαββά Π. Γεσξγίνπ,(1983)  Κιαζηθηζκφο, Εζηνξηζκφο, Βθιεθηηθηζκφο  
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ηνπο αηψλεο . ηε ζηεξεή απηή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη 

αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε θάζε πεξηνρή ηνπ 

έξρνληαλ θάζε θνξά λα κπνιηαζηνχλ νη «εξκελείεο» πνπ θαηά θαηξνχο κέζα ζηελ 

ηζηνξία έδσζε ε Βπξψπε ζηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα απφ ηνλ 15ν αηψλα θαη εμήο, 

δειαδή ε Ώλαγέλλεζε, ην Barock, ν Νενθιαζηθηζκφο. Οη ηερλνηξνπίεο απηέο (αθφκε 

θαη νη δχν πξψηεο πνπ θαηάγνληαλ έκκεζα θαη φρη άκεζα απφ ηελ θιαζζηθή Βιιάδα) 

ήηαλ εχθνιν λα γίλνπλ δεθηέο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, αθνχ ζηα θχξηα ζεκεία ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ίδην αξρηηεθηνληθφ ιεμηιφγην θαη ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο δνκήζεσο 

κε ηε δσληαλή θιαζζηθή παξάδνζε ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο. Σα ζηνηρεία πνπ 

πήξε ε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή απφ ηηο ηξείο δηαδνρηθέο επξσπατθέο «εξκελείεο» ηεο 

αξραηφηεηαο, αθνχ αθνκνηψζεθαλ θαη κεηαπιάζζεθαλ δεκηνπξγηθά θάζε θνξά απφ 

ηελ εληφπηα αξρηηεθηνληθή παξάδνζε, έδσζαλ κνξθέο πνπ- ηεξνπκέλσλ βεβαίσο ησλ 

αλαινγηψλ- είλαη παξάιιειεο πξνο ηηο κνξθέο ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ 

ηερλνηξνπηψλ αιιά ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ θαη έλαλ ηδηαίηεξν ηνπηθφ ραξαθηήξα, κία 

ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία. >>
3
 

       Σελ Ώλαγέλλεζε ηε βιέπνπκε λα αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε ,ελ κέξεη 

ζην Ώηγαίν θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαζψο θαη ζηα Βπηάλεζα. 

Σν Barock ην ζπλαληνχκε ζην Ώηγαίν, ζηε βνξεηνδπηηθή θπξίσο Βιιάδα θαη ηδηαίηεξα 

ζηα Βπηάλεζα. Ο Νενθιαζηθηζκφο αλζίδεη ζ' νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ήηαλ ε 

επνρή αθξηβψο πνπ νη Έιιελεο ηφζν νη απειεπζεξσκέλνη φζν θαη νη αθφκε 

ππφδνπινη αλαδεηνχζαλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. Φπζηθφ ήηαλ ινηπφλ λα δερζνχλ 

κε ελζνπζηαζκφ κνξθέο ηέρλεο πνπ πήγαδαλ άκεζα απφ ηελ πην ιακπξή πεξίνδν ηεο 

ηζηνξίαο ηνπο, ηελ νπνία άιισζηε θαηά ηελ επνρή εθείλε ζαχκαδαλ φινη νη 

Βπξσπαίνη. Οη Έιιελεο ηνπ 19νπ αηψλα επηζπκνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ θιαζζηθή 

Βιιάδα θαη λα ηελ μαλαδσληαλέςνπλ 

 

2.2 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΟΚΛΑΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

       Ο λενθιαζηθηζκφο ζηελ αξρηηεθηνληθή πξφεθπςε ζηελ Βιιάδα καδί κε ηελ 

ΐαζηιεία πνπ επέβαιαλ νη κεγάιεο δπλάκεηο (Ώγγιία- Γαιιία –Ρσζία) ζην 

λενζχζηαην θξάηνο (1832). Χο ξπζκφο αιιά θαη σο θαιιηηερληθή έθθξαζε 

γεληθφηεξα είρε ήδε κηζφ αηψλα δσήο, θαη πηνζεηήζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ακέζσο 

                                                           
3 Φαηνχξνπ – Δζπράθε Κάλησ (1983), Αξφκνη ηνπ επξσπατθνχ Νενθιαζηθηζκνχ πξνο ηελ Βιιάδα θαη αληηζηξφθσο 
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ζηελ Βιιάδα κηα ρσξά φπνπ βξηζθφηαλ δηάζπαξηα εξείπηα ηεο έλδνμεο αξραηφηεηαο 

πνπ ηφζν ζαχκαδαλ νη Βπξσπαίνη δηαλννχκελνη
4
 

       ηαλ ν ζσλαο αλέιαβε βαζηιηάο ηεο Βιιάδνο απνθαζίζηεθε λα επηιεγεί ν 

λενθιαζηθηζκφο σο επίζεκε κνξθνινγηθή έθθξαζε θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζήζεθε 

ην κνηίβν ηνπ Γεξκαληθνχ – ΐαπαξηθνχ κνληέινπ ηνπ λενθιαζηθηζκνχ. Τπήξραλ 

πνιινί ιφγνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λενθιαζηθηζκνχ ζην ειιαδηθφ ρψξν. Έλαο ιφγνο 

ήηαλ πσο ν λενθιαζηθηζκφο ήηαλ νπζηαζηηθά θάηη γλσζηφ ζηνπο Έιιελεο ζαλ 

αξρηηεθηνληθή κνξθνινγία, δειαδή κηα λέα θιαζηθή πεξίνδνο (εμνχ θαη ην φλνκά 

ηνπ) θαη δεχηεξνλ νη Έιιελεο επεξεαζκέλνη απφ ηα θηιειιεληθά δείγκαηα ππέξ ηεο 

επαλάζηαζεο είραλ ελαπνζέζεη ζηνπο μέλνπο ηηο ειπίδεο γηα θαιπηέξεπζε ηεο δσήο 

ηνπο θαη επνκέλσο δέρνληαλ κε ελζνπζηαζκφ ηνλ θιαζηθηζκφ πνπ έθεξλαλ απηνί.  

Δ επηινγή ηεο Ώζήλαο σο πξσηεχνπζαο ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

δελ ήηαλ κηα απιή ππφζεζε, αθνχ αξθεηέο αληίδειεο πφιεηο (αλάκεζα ηνπο, ην 

Ναχπιην, ε Κφξηλζνο, ε Βξκνχπνιε θ.ά.) δηεθδίθεζαλ κε πείζκα ηνλ ηίηιν απηφ. 

Με ηελ άθημε ηνπ ΐαπαξνχ πξίγθηπα (1833-1862), ε πιάζηηγγα έθιηλε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ηδεαιηζηηθνχ θαη αξραηφθηινπ θιίκαηνο ηεο Ώπιήο ηνπ Μνλάξρνπ. 

Σειηθά απνθαζίζηεθε λα  πξαγκαηνπνηεζεί ε ζέιεζε ηνπ παηέξα ηνπ ζσλα, ηνπ 

πνιππξάγκνλα θαη θηιφηερλνπ εγεκφλα ηεο ΐαπαξίαο Λνπδνβίθνπ Ώ‘, λα πξνζθέξεη 

ζηελ μεραζκέλε Ώζήλα κηα κεγαιεηψδε αλαβίσζε, αληάμηα ηνπ πεξίθεκνπ ηζηνξηθνχ 

θαη πλεπκαηηθνχ παξειζφληνο ηεο.  

       Έηζη επψλπκνη μέλνη (θπξίσο ΐαπαξνί) αιιά θαη Έιιελεο αξρηηέθηνλεο 

θαηαθζάλνπλ ζηελ Βιιάδα θαη εθηφο απφ ηα δεκφζηα θηίξηα,  αλαιακβάλνπλ θαηφπηλ 

παξαγγειίαο λα ζρεδηάζνπλ θαη ηδησηηθέο θαηνηθίεο εχπνξσλ θαη επηθαλψλ 

πξνζσπηθνηήησλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ  ζηελ λέα πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο πνπ είρε 

νξηζηεί ε κηθξή θσκφπνιε ηεο Ώζήλαο (1836). Σέηνηα πνιπδάπαλα θηίξηα, ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Βιιάδαο, θπξίσο κε 

εκπνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
5
 

  ηελ απφθαζε φκσο απηή  ήηαλ κνηξαίν ηα ηδενινγηθά θξηηήξηα πνπ 

απνηέιεζαλ ην νπζηαζηηθφ θίλεηξν ηεο, λα παξαβιέςνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Κπξίσο, ησλ άζιησλ θνηλσληθψλ θαη 

                                                           
4
 Φηιηππίδεο Αεκήηξεο (2001), Εζηνξία ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο : Σέρλεο I: ειιεληθέο εηθαζηηθέο ηέρλεο, 

επηζθφπεζε ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο ηφκνο Α, Πάηξα εθδφζεηο Β.Ώ.Π (Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην) ζει 30 
5 Ο.π ζει 32 
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νηθηζηηθψλ δεδνκέλσλ ελφο εκηθαηεζηξακκέλνπ  νηθηζκνχ ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ζηνλ 

νπνίν είρε κεηαβιεζεί κε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ ε «θαιιίζηε θαη πεξηθεκφηαηε» 

θνηηίδα ηνπ ειιεληθνχ θιαζηθνχ κεγαιείνπ. Βπηπιένλ φκσο, θαη ηελ εμαηξεηηθά 

πξνβιεκαηηθή, γηα ην κέιινλ ηεο λέαο πξσηεχνπζαο, χπαξμε ηνπ εθηεηακέλνπ θαη 

αλεμεξεχλεηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο επξφθεηην - ζχκθσλα κε ην πξνηαζέλ 

ζρέδην- λα εγθισβηζηεί κέζα ζην λεπξαιγηθφ ππξήλα (δηνηθεηηθφ-εκπνξηθφ) ηνπ λένπ 

πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
6
 

Σν πξψην ζρέδην ηεο πξσηεχνπζαο, πνπ  άξρηζαλ λα ζπληάζζνπλ εκπλεπζκέλνη 

αξρηηέθηνλεο  φπσο ν ηακάηηνο Κιεάλζεο θαη 'Βληνπαξλη άνπκπεξη, αλ θαη πήγαδε 

απφ νξζνινγηθέο πνιενδνκηθέο ζέζεηο, θάλεθε απφ ηελ πξψηε παξνπζίαζή ηνπ, 

θάπσο αζχκβαην ζε ζρέζε κε ηηο ηφηε πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ νηθηζκνχ. Βπηπιένλ 

ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν ζηελ επηηφπηα πηζηή εθαξκνγή ηνπ.  Δ θαηαθξαπγή απφ ηα 

ζηγφκελα ζπκθέξνληα, πνπ θνξπθψζεθε θαηά ηηο πξψηεο δηαλνίμεηο ησλ νδψλ, ε 

πεξηπινθή ηνπ δεηήκαηνο ησλ απνδεκηψζεσλ, πνπ εθκεηαιιεχηεθε αλελδνίαζηα ην 

κηθξνζπκθέξνλ ησλ «ηζρπξψλ» ηεο επνρήο, επέθεξαλ ηε κεηαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ, ηελ 

νπνία επεμεξγάζηεθε- φπσο είλαη γλσζηφ- ν αξρηηέθηνλαο ηνπ Μνλάρνπ θαη 

βαζηιηθφο Leo von Klenze, πεξηνξίδνληαο ην απφ ηελ αξρηθή κεγαιφπλνε θιίκαθα 

ηνπ, ζε κηα πξαθηηθή αιιά θαη εκθαλψο θνληφθζαικε παξαιιαγή ηνπ.  

Παξ' φιε φκσο ηελ «κεηαθχηεπζε» ηνπ λενθιαζηθηζκνχ ζηελ Βιιάδα  

παξνπζηάδνληαη απφ λσξίο νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο:  

Δ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 19νπ αη. είλαη πην ακηγήο θαη δελ αληαγσλίδεηαη 

παιηφηεξεο κνξθέο κηα θαη ην πξφζθαην παξειζφλ έρεη απνξξηθηεί σο πξντφλ ηεο 

ζθιαβηάο. Σν είδνο ηνπ θιαζηθηζκνχ πνπ πηνζεηείηαη είλαη πνιχ πην θνληά ζηα αξραία 

πξφηππα. ε απηφ βνεζάεη ε γεηηλίαζε κε ηηο αξραηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

κειεηεζνχλ άκεζα. 

Οη ηδηαίηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο επηβάιινπλ κηθξήο θιίκαθαο έξγα κε ρακειφ 

πξνυπνινγηζκφ. ηελ Βιιάδα αλ θαλείο αθαηξέζεη ηα Ώλάθηνξα δελ ρηίδεηαη ηίπνηα 

ηζάμην κε ηα ηεξάζηηα θιαζηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο Βπξψπεο. Δ ιηηφηεηα 

επεξεάδεη αλαγθαζηηθά θαη ηε κνξθή ψζηε λα ιείςνπλ νη αθξφηεηεο ζε κεγάιν 

βαζκφ.  

                                                           
6 Λαββά Π. Γεσξγίνπ (2002), Βπίηνκε Εζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο 
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       Ο ειιεληθφο θιαζηθηζκφο απνθηά έληνλα εζληθφ πεξηερφκελν. Ο λενθιαζηθηζκφο 

ζηελ Βιιάδα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εθηεηακέλεο κειέηεο απφ πνιινχο 

κειεηεηέο .Κάπνηνη ηνλ έρνπλ δερζεί αλεπηθχιαθηα ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αλαπηχρζεθε ζεκαληηθή πνιεκηθή θαη ηέζεθε ππφ απζηεξή θξίζε θπξίσο σο πξνο ηελ 

ειιεληθφηεηα ηνπ. 

 

            2.3 ΚΛΑΗΚΗΜΟ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ  

 

Ο αξρηηεθηνληθφο θιαζηθηζκφο εηζέξρεηαη ζηελ Βιιάδα κεηά ηελ αλαθήξπμε 

ηνπ ειεχζεξνπ θξάηνπο σο εθπξφζσπνο θάπνηαο επίζεκεο αξρηηεθηνληθήο, ρσξίο 

φκσο κεγάιε έκθαζε αξρηθά. Έηζη επί Καπνδίζηξηα έρνπκε πεξηνξηζκέλα δείγκαηα 

κηαο θιαζηθηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ιηηήο θαη απζηεξήο ζε φγθνπο θαη δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία. Μηα ζεηξά Γεξκαλνί αξρηηέθηνλεο θαη Έιιελεο ζπνπδαζκέλνη ζην 

εμσηεξηθφ γίλνληαη θνξείο ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ηδενινγίαο. Παξάιιεια ηελ ίδηα 

επνρή δεκηνπξγνχληαη ζην πλεχκα ηνπ θιαζηθηζκνχ θαη ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα 

δηαθφξσλ πφιεσλ (π.ρ. Ώζήλαο, Πάηξαο, Βξέηξηαο, πάξηεο, Σξίπνιεο θ.α.) Έηζη 

θαζηεξψλεηαη ε «ρνιή ηεο Ώζήλαο» πνπ δέρεηαη ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηνπ 

γεξκαληθνχ θιαζηθηζκνχ θαη γίλεηαη ηδενινγηθφ πξφηππν γηα φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα πνπ αληηγξάθεη ηα λενθιαζηθά ηεο θηίξηα, φρη κφλν φζνλ αθνξά ηελ 

επίζεκε αξρηηεθηνληθή (δεκφζηα θηίξηα) αιιά θαη ηηο θαηνηθίεο ηεο άξρνπζαο ηάμεο .  

Παξάιιεια φκσο θαη ζηελ ειεχζεξε Βιιάδα (λφηηα Βιιάδα) φπσο θαη ζ' έλα 

κεγάιν ππφδνπιν ηκήκα ηεο (Μαθεδνλία, Θξάθε, Κξήηε θ.α.) ππάξρεη ε ιατθή 

αξρηηεθηνληθή, πνπ πεγάδεη απφ ηνπηθέο κνξθέο θαη ιατθέο παξαδφζεηο, ζπλήζεηεο θαη 

ηξφπν δσήο. Βπφκελν ήηαλ ινηπφλ λα ππάξμεη, φπνπ ήηαλ δπλαηφ απφ ηηο γεληθφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, κηα επηκημία ησλ δχν βαζηθψλ αξρηηεθηνληθψλ 

ηάζεσλ.  

Έηζη θαηνηθίεο επξχηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπ ιανχ ληχλνληαη λενθιαζηθά ή κε 

δηάθνξα άιια κνηίβα (π.ρ. βπδαληηλά, αλαγελλεζηαθά, γνηζηθά, κπαξφθ θιπ.) 

δηαηεξψληαο φκσο ηελ παξαδνζηαθή νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη, απηφ πνπ νλνκάζηεθε ιατθφο θιαζηθηζκφο .  

         πκπεξαζκαηηθά, ν θιαζηθηζκφο εδξαηψζεθε θαη επηθξάηεζε ζηε λφηηα Βιιάδα 

φπνπ νη ζπλζήθεο ήηαλ πξφζθνξεο, είηε σο απζεληηθφο επξσπατθφο θιαζηθηζκφο, είηε 

σο ιατθφο θιαζηθηζκφο, ζηα αζηηθά θπξίσο θέληξα, θαη ιηγφηεξν ζηελ χπαηζξν, γη' 
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απηφ θαη ηα πεξηζζφηεξα θαη πην αμηφινγα δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ Ώζήλα, ηελ 

Πεινπφλλεζν θαη ηα λεζηά. Ώληίζεηα ιφγσ δηαθφξσλ ελδνγελψλ αηηηψλ δε θαηάθεξε 

λα εηζρσξήζεη ζηνλ Μαθεδνληθφ ρψξν θαη εκθαλίδεηαη επθαηξηαθά θαη 

θαζπζηεξεκέλα ζε νξηζκέλα κφλν θέληξα (π.ρ. Καβάια, Θεζζαινλίθε θ.ι.π.).                            

Βηζέξρεηαη, ζαλ αξρηηεθηνληθή κνλάδα ή ζχλνιν, ςπρξφο άρξσκνο ζπκκεηξηθφο θαη 

άθακπηνο ζπκθηιηψλεηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα θαη δηαρέεηαη ζηνπο δξφκνπο 

θαη ηηο παξπθέο ησλ λεαξψλ πφιεσλ, απνξξνθάηαη θαη αλαπαχεηαη . Υψλεηαη αθφκα 

θαη ζε πεξηνρέο πνπ δηαηεξνχλ έληνλε αξρηηεθηνληθή πξνζσπηθφηεηα φπσο ζην Άγην 

ξνο θαζψο θαη ζε απνκαθξπζκέλεο πφιεηο ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ π.ρ. ζηε 

Θξάθεο. Ώπφ κλεκεηαθφ θηίξην γίλεηαη δσληαλφ θηίζκα ηεο πφιεο: Ώξρνληφζπηην, 

κηθξναζηηθή θαηνηθία, εθθιεζία, ζέαηξν, δεκαξρείν θηι. ρη κφλν αθειιελίζηεθε, 

απνθηψληαο γλήζην ηνπηθφ ραξαθηήξα αιιά εμειιέληζε θαη μέλνπο φπσο ηνλ Ziller. 

Κπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή αηκφζθαηξα, απνθηά ξπζκηθή θαη νηθνδνκηθή επιπγηζία. 

πξνζθέξεη κνλάδεο θαη ζηνηρεία ρξήζηκα θαη αλαγθαία γηα ηε ζχλζεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ησλ λέσλ ή αλαπηπζζφκελσλ πφιεσλ αλεμάξηεηα κε ην ξπκνηνκηθφ 

ηνπο ραξαθηήξα π.ρ. νξζνγσληθφ ζηελ Ώζήλα, παξαδνζηαθφ ζηελ Βξκνχπνιε, 

απνδεζκεχεηαη απφ ηελ ηνπηθή ζπκκεηξία θαη επηθαλεηαθή πξνβνιή θαη ρεηξίδεηαη 

άλεηα ειεχζεξνπο φγθνπο , θαηαηκήζεηο γσληψλ , ηνμσηέο ή κε πεζζνχο θαη επηζηήιηα 

ζηνέο . ηεξίδεη παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ: 

θηγθιηδψκαηα, δηαθνζκεηηθά θεξακηθά πξφζηελα, δσγξαθηθέο θξίδεο θιπ . 

 

2.4 Ζ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΑΘΖΝΑΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ  

Ο Κιαζηθηζκφο, παξά ηελ παγθφζκηα δηάζηαζε ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηελ ηζηνξία 

ηεο αξρηηεθηνληθήο σο κία απφ ηηο πνηθίιεο θάζεηο ησλ ξπζκνινγηθψλ θαηεπζχλζεσλ 

ηνπ 19νπ αηψλα. κσο, ε απνθάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Ώζελατθνχ Κιαζηθηζκνχ 

έξρεηαη ηψξα λα ακθηζβεηήζεη απηή ηελ άπνςε. Αηφηη ε κεηέσξε εζληθή ζπλείδεζε 

ηεο «λενειιεληθήο αλαγέλλεζεο» βξήθε ζηελ Ώζήλα, ζηνλ ηφπν ησλ ηζηνξηθψλ 

πξνηχπσλ ηεο, πξφζθνξν έδαθνο γηα λα ξηδψζεη θαη λα αλαπηπρζεί — ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα πάλσ απφ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ αηψλα — θαη θπξίσο λα απνθηήζεη ηελ 

απηνδπλακία ελφο ζχκθπηνπ κε ην ιατθφ αίζζεκα θαιιηηερληθνχ ξεχκαηνο.  

ηαλ ην Μάην ηνπ 1938 έγηλε ζηελ Ώζήλα ε πξψηε (θσηνγξαθηθή ηφηε) έθζεζε 

γηα ηνλ Ώζελατθφ Κιαζηθηζκφ, άξρηζε ζηαδηαθά λα αλαπηχζζεηαη έλα είδνο 
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πεξηέξγεηαο γη' απηφ ην ηδηφξξπζκν θαηλφκελν δεκηνπξγίαο. Βίλαη αιήζεηα φηη νη 

«κνληεξληζηέο» ηεο γεληάο ηνπ '30 αληέδξαζαλ, θαζψο ηα «πνπξηζηηθά» ηνπο 

θεξχγκαηα έβξηζθαλ ζχκκαρν ηνπο ζηηο ιηηέο κνξθέο ησλ ιατθψλ ζπηηηψλ- φπσο π.ρ. 

ζηνλ θπβηζκφ ησλ Ώλαθηψηηθσλ θαη ηνλ «θνπθηηνλαιηζκφ» ησλ ραγηαηηψλ ηεο 

Πιάθαο- ελψ ην «μελφθεξην θνπζηνχκη» ηεο ΐαπαξέδηθεο θαηνρήο (φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά απνθαινχζαλ ην λενθιαζηθφ δηάθνζκν) βξηζθφηαλ κάιινλ ζηελ 

έθδειε πεξηθξφλεζε ηνπο.  

Πνιχ αξγφηεξα, ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ήξζε ε θαηαζηξνθή ησλ καδηθψλ 

θαηεδαθίζεσλ ησλ λενθιαζηθψλ ζπηηηψλ θαη ηφηε ε πδξνθέθαιε πξσηεχνπζα άξρηζε 

λα ελδχεηαη ην «ηνπηθφ θνπζηνχκη» ηεο, απηφ δειαδή πνπ ζπλέζεηαλ νη απξφζσπεο 

θαη ζιηβεξέο πνιπθαηνηθίεο. Σφηε έγηλε επηηέινπο- δπζηπρψο φκσο αξγά- θαηαλνεηή 

ε αηζζεηηθή αμία ηνπ ρακέλνπ γηα πάληα Ώζελατθνχ Κιαζηθηζκνχ.  

ήκεξα, ην θαηλφκελν ηεο λενθιαζηθήο Ώζήλαο ηνπ 19νπ αηψλα έρεη 

θαηαρσξεζεί σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ηεο λεψηεξεο ηζηνξίαο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο, φρη κφλν ζην ηνπηθφ, αιιά θαη ην επξσπατθφ επίπεδν.  

Ώπηφ ινηπφλ ην νπνίν απζφξκεηα- ζα ιέγακε- εμέθξαζε ε απαξάκηιιε 

επαηζζεζία ελφο Σζαξνχρε ζηα αλεθηίκεηα «θιαζηθηζηηθά» ηνπία ηνπ, έρεη ήδε 

αλαιπζεί απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Ώξρηηεθηνληθήο σο κία απηφλνκε 

κνξθνινγηθή παξνπζία. Έλα είδνο «ηζηνξηθνχ ξπζκνχ» πνπ θαιιηεξγήζεθε ζην δηθφ 

ηνπ θχθιν δσήο: ηελ πξψηκε θάζε, ηελ αθκή, ηελ νξηζηηθή θάκςε ζην ηέινο.  

Γηα λα αληηιεθζνχκε ην γεγνλφο απηφ- ηδηαίηεξα γηα ηε θάζε ηεο αθκήο ζηελ 

πεξίνδν ηνπ Γεσξγίνπ Ώ‘- αξθεί λα παξαθνινπζήζνπκε ηε ζπγθίλεζε θαη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ δηαζεκφηεξνπ αξρηηέθηνλα ηεο απηνθξαηνξηθήο ΐηέλλεο, ηνπ 

Θεφθηινπ Υάλζελ, φηαλ απηφο νινθιεξψλνληαο ηελ Ώθαδεκία Ώζελψλ παξαδερφηαλ 

φηη απηφ ην έξγν ήηαλ ην κνλαδηθφ αξηζηνχξγεκα ηνπ. Ώθφκε, αξθεί λα θαληαζηνχκε 

ηνπο καξκαξνγιχπηεο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αξρηηερλίηε Κνπκέιε, φηαλ απηνί 

αληέγξαθαλ- ρηιηνζηφ πξνο ρηιηνζηφ- ζην παξζέλν πεληειηθφ κάξκαξν ηα ησληθά 

θηνλφθξαλα ηνπ Βξερζείνπ. Σέινο, λα πιεζηάζνπκε- λνεξά- ηνπο πεξίθεκνπο 

«θνζκεκαηνγξάθνπο» ζηελ εξγαζία ηνπο, φηαλ απηνί θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Ώξζαθείνπ, ηνπ Λχζαλδξνπ Καπηαληδφγινπ, 

απνηχπσλαλ ηα θπαλφρξπζα θαηλψκαηα ηνπ Θεζείνπ ζηηο νξνθέο ησλ επηβιεηηθψλ 

κεγάξσλ, γηα λα δηαδνζνχλ απηά ακέζσο κεηά θαη ζηα πην ηαπεηλά αζηηθά ζπίηηα ησλ 

αζελατθψλ ζπλνηθηψλ.  
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Έηζη, κέζα απφ απηή ηε δεκηνπξγία, δφζεθε ε πην αμηφπηζηε απάληεζε —σο 

δηα καγείαο ζα ιέγακε— ζην πξφβιεκα, ην νπνίν ν Λέν θνλ Κιέληζε, ν αξρηηέθηνλαο 

ηνπ Λνπδνβίθνπ Ώ' ηεο ΐαπαξίαο, είρε επσκηζζεί απφ ην κνλάξρε εξγνδφηε ηνπ, φηαλ 

ν ηειεπηαίνο ηνπ απαίηεζε νη λέεο θαηνηθίεο ηνπ Μνλάρνπ λα θηίδνληαη θαηά ηελ 

αξραηνειιεληθή κνξθνινγία.  

Πξαγκαηηθά απηή ε «αλζξψπηλε πξνζαξκνγή» ησλ αξραίσλ πξνηχπσλ έγηλε απφ 

ηνπο αλψλπκνπο θαη επψλπκνπο Ώζελαίνπο αξρηηέθηνλεο κε κεγάιε δεμηνηερλία. 

Έηζη, ν ησληθφο ξπζκφο θαηέβεθε απφ ην θιαζηθφ ηνπ ΐάζξν γηα λα κεηνπζησζεί ζε 

έλα θνκςφ, επίπιαζην απνηχπσκα, πνπ θνζκνχζε ηνλ «άλσ φξνθν» ηνπ αζελατθνχ 

ζπηηηνχ. Σα δηαθνζκεηηθά επίθξαλα ησλ παξαζηάδσλ δηαπιάζηεθαλ κε ζνθία 

επηιεγκέλα, φρη απφ ηα απζηεξήο κνξθήο πξφηππα ηεο Ώθξφπνιεο, αιιά απφ ηελ 

θνξηλζηάδνπζα παξαιιαγή ηεο φςηκεο αξραηφηεηαο. Καη ήξζε κεηά ν πεξίθεκνο 

Σζίιιεξ λα πξνζζέζεη ζηηο φςεηο έλα πιήζνο θεξακηθψλ επίπιαζησλ δηαθνζκήζεσλ, 

νη νπνίεο, εκπινπηίδνληαο κε ηελ εκθάληζε ηνπο ηε ξπζκηθή θσηνζθίαζε ησλ 

παξαζηάδσλ, ησλ θνξσλίδσλ ησλ γείζσλ, έδηλαλ κία απαξάκηιιε θνκςφηεηα ζην 

αξρηηεθηφλεκα.  

Σν θξηηηθφ αίζζεκα ηεο θνηλσλίαο, πνπ πάληα είλαη έηνηκν λα θαηαδηθάζεη θάζε 

εθδήηεζε θαη θάζε ξερφ κηκεηηζκφ, δηέθξηλε ζην επξεκαηηθφ ξεπεξηφξην απηήο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κηα ακηγή έθθξαζε, ζην επίπεδν ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ. 

Έηζη, ην «μελφθεξην θνπζηνχκη» ησλ ΐαπαξψλ ηνπ ζσλα κεηνπζηψζεθε γξήγνξα 

ζε έλα πάλδεκν γισζζάξη κνξθνινγίαο, πνπ γξήγνξα πξνζαξκφζηεθε απφ ηελ 

αξραηνπξεπή θαη επίζεκε ιάκςε ησλ δεκνζίσλ αζηηθψλ κεγάξσλ ζηελ εχγισηηε 

ζεκλφηεηα θαη ην κεηξεκέλν απζνξκεηηζκφ ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο. Βίλαη απηή ε 

κεηαιακπάδεπζε, ην απφγεην ηεο επηηπρίαο ελφο ξπζκνχ. Κάηη, πνπ ζηελ ηζηνξία ηεο 

αηζζεηηθήο ησλ ηζηνξηθψλ ξπζκψλ ζπάληα ζπκβαίλεη. Εδηαίηεξα, εάλ θαλείο ζπλδέζεη 

απηή ηελ απνδνρή ησλ κνξθψλ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο, έρεη λα 

παξαηεξήζεη ηελ πην ζεκαληηθή, ίζσο, ηδηφηεηα ηνπ Ώζελατθνχ Κιαζηθηζκνχ: Να 

πξνβάιιεη απηφο -κέζα απφ ηα αξρέηππα ζπζηαηηθά ηνπ- έλα καγηθφ θψδηθα 

ζπκπφξεπζεο, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ αηζζήκαηνο, επίζεκνπ θαη αλεπίζεκνπ ρψξνπ 

επηθνηλσλίαο, ελφο δειαδή ηδηφηππνπ πνιηηηζκηθνχ ζπγθεξαζκνχ, ν νπνίνο ππήξμε 

θπξίαξρν γλψξηζκα ησλ αλεξρφκελσλ ζηξσκάησλ ηεο λενζχζηαηεο αζηηθήο ηάμεο 

ζηελ Ώζήλα.  
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2.5  ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ  
 

 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη Έιιελεο θαη μέλνη αξρηηέθηνλεο  πνπ θαηαζθεχαζαλ 

αμηνζαχκαζηα έξγα ζηελ ζηε Βιιάδα θαη θαη επέθηαζε θαη ζηελ Πάηξα  απφ ηελ αξρή 

ηεο απειεπζέξσζεο σο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηλήζεθαλ ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ζηα πιαίζηα ηνπ θιαζηθηζκνχ.  

Ώπηνί δεκηνχξγεζαλ ηα κεγαινπξεπή δεκφζηα θηίξηα αιιά θαη ηα κέγαξα ησλ 

πινπζίσλ. Βπίζεο, ην έξγν ηνπο απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο θαη αληηθείκελν κίκεζεο απφ 

ην πιήζνο ησλ αλψλπκσλ δεκηνπξγψλ θαη εκπεηξηθψλ καζηφξσλ, πνπ έρνληαο σο 

πξφηππα ηα δηθά ηνπο έξγα, δεκηνχξγεζαλ ηηο ιατθέο θαηνηθίεο ησλ επξχηεξσλ 

ζηξσκάησλ  

 
 

Σηαμάηης Βούλγαρης (1774-1842)  

 

       ηε Λεπθίηε ην 1774 γελληέηαη ν πξψηνο πνιενδφκνο ηεο Βιιάδαο, ηακάηεο 

ΐνχιγαξεο. Δ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη ραξηζκαηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

Κεξθπξαίνπ ηακάηε ΐνχιγαξε, κε ηελ πνιπζρηδή δξαζηεξηφηεηά ηνπ σο 

ζηξαηησηηθνχ, πνιενδφκνπ θαη δσγξάθνπ, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλαζπγθξφηεζε 

ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο θαηά ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν. 

       Έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζην ζέαηξν San Giacomo ηεο Κέξθπξαο ήηαλ ε 

αθνξκή γηα λα ζπνπδάζεη πνιενδφκνο. Σν ζέαηξν San Giacomo θηλδχλεπζε λα θαεί 

θαηά ηε Νενηνπξθηθή πνιηνξθία (1799) φηαλ έλα βιήκα απφ ερζξηθφ θαλφλη, πνπ δελ 

είρε εθξαγεί, έπεζε ζηα πφδηα ελφο λεαξνχ Κεξθπξαίνπ, πνπ εθείλε ηε ζηηγκή έηπρε 

λα βξίζθεηαη δίπια ζην ζέαηξν. Ο λεαξφο, πνπ νλνκαδφηαλ ηακάηεο ΐνχιγαξεο, 

ηξαβψληαο αζηξαπηαία ην θπηίιη θαηάθεξε λα εμνπδεηεξψζεη ην βιήκα, ζψδνληαο 

ζηελ θπξηνιεμία ην ζέαηξν San Giacomo αιιά θαη έλα Γαιιηθφ ζηξαηησηηθφ 

απφζπαζκα, πνπ εθείλε ηε ζηηγκή πεξλνχζε παξαδίπια κεηαθέξνληαο βαξχ νπιηζκφ 

θαη ππξνκαρηθά. Οη Γάιινη ηηκψληαο ηνλ εξσηζκφ ηνπ λεαξνχ, ηνλ θαηέηαμαλ ζηε 

θξνπξά θαη φηαλ έθπγαλ ν λεαξφο πήγε καδί ηνπο, φπνπ ζην Παξίζη ζπνχδαζε 

πνιενδφκνο, κε κεγάιεο επηδφζεηο ζηε κεραληθή θαη δσγξαθηθή, θαη επί Καπνδίζηξηα 

έκειιε λα γίλεη ν πξψηνο πνιενδφκνο ηεο απειεπζεξσκέλεο Βιιάδνο. 

       Aπνηειεί κηα εθπιεθηηθή πεξίπησζε απηνδεκηνχξγεηνπ αλζξψπνπ θαη 

δηαθεθξηκέλνπ επηζηήκνλα. Ώπφ ηνλ Καπνδίζηξηα ν ΐνχιγαξεο παίξλεη ηελ εληνιή 

λα αλαθαηλίζεη ην Ναχπιην θαη λα θαηαζηξψζεη λέν ξπκνηνκηθφ ζρέδην κε δηαλνίμεηο 
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δξφκσλ, θαηεδαθίζεηο εηνηκφξξνπσλ θηεξίσλ θαη κεηαθνξά λεξνχ απφ ηηο 

πιεζηέζηεξεο πεγέο. Παξάιιεια θαηεδαθίδνληαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ηα παιηά 

ηείρε ηνπ Ναππιίνπ, θαη κε ην πιηθφ απηφ θαηαζθεπάδεηαη ε πξνθπκαία, θαη νη 

ιηκελνβξαρίνλεο. ηελ Ώθξνλαππιία θαη ζην Παιακήδη γίλνληαη εμσξατζηηθά έξγα. 

Σν παιηφ Ννζνθνκείν ηνπ Ώηδαγαιηψηε δηαξξπζκίδεηαη θαη αλεγείξεηαη έλαο κεγάινο 

ζηξαηψλαο ν νπνίνο αξγφηεξα κεηαηξάπεθε ζε θπιαθέο. Κηίδεηαη ην ηξηψξνθν 

Κπβεξλείν. Αεκηνπξγείηαη ε κεγάιε πιαηεία ησλ Σξηψλ Ναπάξρσλ. Με φια απηά ν 

ΐνχιγαξεο θάλεη φηη είλαη δπλαηφλ γηα λα πξνζιάβεη ην Ναχπιην ηε γνεηεία θαη ηε 

ράξε κηαο ηδηφηππεο πνιηηείαο.  

Aιιά νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ζηακαηνχλ εθεί. Με ηελ έγθξηζε ηνπ Καπνδίζηξηα 

εθδειψλεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 'Σξίπνιε θαη ην Ώξγφο.  

Σν έξγν φκσο πνπ δνμάδεη ην φλνκα ηνπ είλαη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

Πάηξαο, πνπ μεθίλεζε ζηηο 5-12-1828. Σν ζρέδην ηνπ παξνπζηάδεη ηελ πφιε ζε ζρήκα 

κεγάινπ ηεηξάπιεπξνπ παξαιιεινγξάκκνπ. Ώξρίδεη απφ ηε ζάιαζζα θαη θηάλεη σο 

ηελ άθξε ηεο Παιηάο Πάηξαο φπνπ ήηαλ θαη ε Ώθξφπνιε.  

Δ ζαθήλεηα ζηε ράξαμε ηεο Πάηξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νιφηεια αζπλήζηζηε 

θαλνληθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηα πεξηκεηξηθά επξχηαηα θελά κε ηηο αμνληθέο 

πχιεο θαη ηηο νρπξψζεηο δεκηνπξγεί εχινγεο απνξίεο θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξκελεία 

θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο ζχλζεζεο,, πνπ ζπκίδεη πνιχ ηνλ ππξήλα ελφο αξρατθνχ 

ξσκατθνχ ζηξαηνπέδνπ. Δ γλψζε φκσο απηή δελ είρε θαηαθηεζεί ην θαηξφ ηνπ 

ΐνχιγαξε θαη δελ κπνξνχζε λα παίμεη γη' απηφλ θαλέλα δηδαθηηθφ ή άιιν ξφιν. 

Βμίζνπ αδηαλφεηε είλαη θαη ε πξνέιεπζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ηηο «BASTIDES». 

Πξφθεηηαη γηα νξγαλσκέλεο δφκεζεο, ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα νηθηζκνχο, πνπ 

ειέγρνπλ άμνλεο επηθνηλσληψλ ζηελ πζηεξνκεζαησληθή Γαιιία, πνπ δελ είλαη φκσο ε 

πεξίπησζε ηεο Πάηξαο θαη δελ ππάξρεη άιισζηε θαη θακηά καξηπξία φηη είρε θηάζεη 

εθεί ν ΐνχιγαξεο. ΐέβαηα ζηελ Πάηξα ππάξρεη, έλα κνηίβν θαζαξά αλαγελλεζηαθφ. 

Καη απηφ είλαη ε δηαγψληα ή ρηαζηί δηάηαμε ησλ 5 πιαηεηψλ ηεο. κσο ζηα κνληέια 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ Εηαιία, έρνπκε κηα δηάηαμε ζηαπξηθή.  

       Σέινο, κηα ηειεπηαία άπνςε θαη κάιινλ ε πην πεηζηηθή, είλαη φηη ν ΐνχιγαξεο 

ζρεδίαζε ηελ Πάηξα κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ξσκατθνχ ζηξαηνπέδνπ απφ ηνλ 

Πνιχβην. Δ αληηπαξάζεζε ησλ δχν ζρεδίσλ έρεη λα δψζεη πνιιά θνηλά ζεκεία. Βθηφο 

φκσο απφ απηφ, βιέπνπκε θαη ηελ επηξξνή πνπ εμαζθνχζαλ ζηνπο Νενθιαζηθνχο φρ 

κφλν νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο αιιά θαη ηα αξραία, θείκελα .  
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Ερνέζηος Τζίλλερ (Ziller) (1834 – 1923)  

 

          Ο Βξλέζηνο Σζίιιεξ (Ernst Ziller) γελλήζεθε ζηηο 22 Ενπλίνπ 1837 ζην 

Oberloessnitz ηεο αμσλίαο. Σν 1855 γίλεηαη δεθηφο ζηελ ΐαζηιηθή ρνιή ηεο 

Ώξρηηεθηνληθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Αξέζδεο απ' φπνπ απνθνηηά ην 1858. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ εξγάδεηαη γηα έλα δηάζηεκα ζηε ΐηέλλε ζην γξαθείν ηνπ 

Ααλνχ αξρηηέθηνλα Θεφθηινπ Υάλζελ. Δ γλσξηκία καδί ηνπ ζα θαζνξίζεη ηελ 

θαξηέξα ηνπ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1861, ν Σζίιιεξ θζάλεη ζηελ Ώζήλα σο 

εθπξφζσπνο ηνπ Υάλζελ θαη αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

Ώθαδεκίαο Ώζελψλ.  

       Γξήγνξα εληάζζεηαη ζηελ αζελατθή θνηλσλία θαη εγθαζίζηαηαη ζηελ Βιιάδα. 

Παληξεχεηαη Βιιελίδα δεκηνπξγεί νηθνγέλεηα θαη παξακέλεη ζηε ρψξα κέρξη ηνλ 
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ζάλαηφ ηνπ ην Ννέκβξην ηνπ 1923. ηα πξψηα ρξφληα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε ρψξα ν 

Σζίιιεξ πεξηνδεχεη ηελ Βιιάδα γηα λα γλσξίζεη ηνπο αξραηνινγηθνχο ηεο ζεζαπξνχο. 

Μεηά ηελ έμσζε ηνπ ζσλα ηα έξγα ζηελ Ώθαδεκία δηαθφπηνληαη θαη ν Σζίιιεξ ζα 

επηζηξέςεη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα ζηε ΐηέλλε. 

       Σν 1868 επαλέξρεηαη ζηελ Βιιάδα. Σν 1872 δηνξίδεηαη θαζεγεηήο ζην ρνιείν 

ησλ Σερλψλ, ηνλ πξφδξνκν ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Οη παξαγγειίεο 

έξρνληαη ε κηα κεηά ηελ άιιε. Ο Σζίιιεξ έρεη πηα θαζηεξσζεί. Δ εχλνηα ηνπ βαζηιέσο 

θαη ε αλάζεζε ζ΄ απηφλ ηεο κειέηεο ησλ ζεξηλψλ αλαθηφξσλ ζην Σαηφη, ζηνπο 

Πεηαιηνχο θαη αξγφηεξα ηνπ αλαθηφξνπ ηνπ Αηαδφρνπ πξνζειθχεη φπσο είλαη θπζηθφ 

πιήζνο κεγαιναζηψλ πνπ ηνπ αλαζέηνπλ ηα κέγαξά ηνπο ή ηηο εμνρηθέο ηνπο 

επαχιεηο. Σα Μέγαξα ιήκαλ (1878), ηαζάηνπ (1895), Πεζκαηδφγινπ, νη επαχιεηο 

ησλ Θσλ, πγγξνχ (1872) θ.α. είλαη έξγα δηθά ηνπ. Παξάιιεια ζρεδηάδεη ζεηξά 

δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη λαψλ. Μηθξφ κφλν ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ ην Βζληθφ (ΐαζηιηθφ) Θέαηξν ηεο Ώζήλαο(1895), ν 

Άξεηνο Πάγνο (1857), ε ρνιή Βπειπίδσλ (1900), ην ζέαηξν Ώπνιισλ ηεο Πάηξαο 

(1871),  ηεο Γαθχλζνπ (θαηεδαθηζκέλν), ην Μνπζείν ηεο Οιπκπίαο, ην Υεκείν, ε 

Ώγνξά ηνπ Πχξγνπ, ν λαφο ηνπ Ώγίνπ Λνπθά Παηεζίσλ, ν Ναφο ηεο Φαλεξσκέλεο 

ζην Ώίγην (1899) Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη αθφκα δπλαηή ε πιήξεο 

θαηαινγνγξάθεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ηνπ. 

       Ώλεμάξηεηα φκσο απφ ην πιήζνο ησλ θηηξίσλ πνπ κειέηεζε, ηα νπνία πξέπεη λα 

μεπεξλνχλ ηα 600, ν Σζίιιεξ απνηειεί γηα ηε λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θεθάιαην. Σν αξρηηεθηνληθφ ηνπ έξγν, πνπ εθηείλεηαη ρξνληθά 

ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δεκηνπξγηθή πλνή θαη απφ αίζζεζε θαιιηηερληθήο ειεπζεξίαο. Ώπηή ε θιαζηθηζηηθή 

ζηελ αξρή αίζζεζε ζα ζθξαγίζεη ηε θάζε ηνπ ψξηκνπ αζελατθνχ λενθιαζηθηζκνχ γηα 

λα πξνρσξήζεη πξνο ηνλ εθιεθηηζκφ θαη ην ξνκαληηζκφ θπξίσο ζηηο ηδησηηθέο 

θαηνηθίεο. ηελ αξρηηεθηνληθή φκσο ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ ζα δηαηεξήζεη ην 

ειιεληθφ πλεχκα ηνπ θιαζηθηζκνχ, ελψ αληίζηνηρα ζηελ εθθιεζηαζηηθή 

αξρηηεθηνληθή ζα πξνζπαζήζεη λα δηαθπιάμεη ηε βπδαληηλή παξάδνζε., Παξφιν ηνλ 

εθιεθηηζκφ ηνπ ν Σζίιιεξ δηαζέηεη κηα ηζνξξνπία πνπ ζπλήζσο ιείπεη ζηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ζηελ Βπξψπε, κε έλα ζεβαζκφ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο 

αληίζηνηρεο θνηλσληθέο αλάγθεο 
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Σηαμάηης Κλεάνθης (1802-1862)                      

       O ηακάηεο Κιεάλζεο, αξρηηέθηνλαο, πνιενδφκνο θαη επηρεηξεκαηίαο, γελλήζεθε 

ζην ηνπξθνθξαηνχκελν ΐειβεληφ ην έηνο 1802 θαη πέζαλε ζηελ Ώζήλα ην 1862. 

Φνίηεζε ζηελ Κνηλνηηθή ρνιή ΐειβεληνχ, αιιά ήδε ζηα εθεβηθά ηνπ ρξφληα πήγε 

ζην ΐνπθνπξέζηη, φπνπ αλζνχζε κηα βειβεληηλή θνηλφηεηα. Βθεί ζπλέρηζε ηηο 

ζπνπδέο ζηελ Βιιεληθή ρνιή, δίπια ζηνλ Δπεηξψηε ιφγην Νεφθπην Ανχθα. 

       Σν Μάξηην ηνπ 1821 άθεζε ην ΐνπθνπξέζηη θαη εληάρζεθε ζηνλ Εεξφ Λφρν κε 

ηνλ Ώιέμαλδξν Τςειάληε. ην Αξαγαηζάλη πνπ έγηλε ε κάρε κε ηνπο Σνχξθνπο, 

φπνπ νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο έραζαλ ηε δσή ηνπο, ν Κιεάλζεο πηάζηεθε 

αηρκάισηνο θαη κεηαθέξζεθε ζηελ Πφιε γηα λα ζαλαησζεί. Καηάθεξε φκσο λα 

δξαπεηεχζεη, λα πάεη ζηε ΐηέλλε θαη απφ εθεί ζηε Λεηςία. 

       ηελ Βπξψπε αξρίδεη γηα ηνλ ηακάηε Κιεάλζε έλαο λένο θχθινο, θαζψο μεθηλά 

ηηο ζπνπδέο ηνπ πάλσ ζηελ Ώξρηηεθηνληθή, ζηε ζρνιή ηεο Λεηςίαο. Γξήγνξα φκσο 

ηνλ ηξάβεμε ε Ώξρηηεθηνληθή ρνιή ηεο Ώθαδεκίαο Καιψλ Σερλψλ ηνπ ΐεξνιίλνπ, 

εγθαηέιεηςε ηε Λεηςία θαη θνίηεζε δίπια ζηνλ θαζεγεηή Φξηδεξίθν ίλθει ( Fr . 

Schinkel ). Βίλαη εθεί ζην ΐεξνιίλν πνπ απφ ηακάηεο ηακαηίνπ – πνπ ήηαλ ην 

θαλνληθφ ηνπ φλνκα – πήξε ην φλνκα ηακάηεο Κιεάλζεο: νη γεξκαλνί θίινη θαη 

θαζεγεηέο ηνπ, επεηδή ηνλ ζαχκαδαλ γηα ην δηπιφ αγψλα πνπ έδηλε, ζπνπδάδνληαο θαη 

δνπιεχνληαο σο εκπνξηθφο κεζίηεο θαη δηεξκελέαο ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηεο 

Λεηςίαο, ηνλ νλφκαζαλ Κιεάλζε, θαηά ηνλ αξραίν Κιεάλζε ηνλ Φξεάληιε. Οη 

θαζεγεηέο ηνπ αλαγλψξηζαλ ηε κεγάιε αμία, εθηίκεζαλ ηελ εμππλάδα θαη ηνλ 

αθέξαην ραξαθηήξα ηνπ. 
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       Ο ηακάηεο Κιεάλζεο πήξε ην πηπρίν ηνπ κε άξηζηα απφ ηνλ ίδην ηνλ βαζηιηά ηεο 

Πξσζζίαο. Σν 1828 πήξε ηελ απφθαζε λα έξζεη ζηελ Βιιάδα γηα λα ζπκβάιιεη καδί 

κε ηνλ ζπκθνηηεηή ηνπ θαη θίιν Βδνπάξδν νχκπεξη ( Eduard Scheaubert ) ακηζζί 

ζηελ αλνηθνδφκεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο.  

Παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ θπβεξλήηε ηεο Βιιάδαο Εσάλλε Καπνδίζηξηα θη δηνξίδνληαη 

«αξρηηέθηνλεο ηεο Κπβέξλεζεο», αξρηθά ζην Αεκφζην ηεο Ώίγηλαο. Ώκέζσο πηάλνπλ 

δνπιεηά ζρεδηάδνληαο δεκφζηα θηίξηα θαη πνιενδνκηθά ζρέδηα. Σαπηφρξνλα, 

αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο αξρηηεθηνληθήο ζε φζνπο καζεηέο ηνπ 

Οξθαλνηξνθείνπ ηεο Ώίγηλαο ζα έδεηρλαλ ηδηαίηεξε θιίζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Μεηά 

ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα νη δπν θίινη εγθαηαιείπνπλ ην Αεκφζην θαη 

εγθαζίζηαληαη αξρηθά ζην Ναχπιην θη έπεηηα ζηελ Ώζήλα, ηελ πφιε πνπ ζα γηλφηαλ 

αξγφηεξα ε λέα πξσηεχνπζα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

       Ο Κιεάλζεο είρε πιένλ απνθηήζεη νηθνλνκηθή επρέξεηα θη έηζη θαηάθεξε λα 

αγνξάζεη ζηελ Ώζήλα, απφ ηνπο Σνχξθνπο πνπ έθεπγαλ, πνιιέο εθηάζεηο γεο. ηελ 

Πάξν απφθηεζε ιαηνκεία, ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαδείμεη ηα ειιεληθά κάξκαξα. 

ηα ιαηνκεία απηά φκσο ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά, κεηαθέξζεθε ζηελ Ώζήλα θαη 

ππέθπςε ην 1862. 

        Βπί Καπνδίζηξηα : ε νκάδα ησλ «αξρηηεθηφλσλ ηεο Κπβέξλεζεο», κέζα ζηελ 

νπνία αλήθεη θαη ν η. Κιεάλζεο νηθνδνκνχλ ην Οξθαλνηξνθείν ηεο Ώίγηλαο θαη κηα 

πιεηάδα λέσλ ζρνιείσλ αλά ηελ Βιιάδα. Ώλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ νηθνδφκεζε κηαο 

ζεηξάο λέσλ δεκφζησλ θηηξίσλ θαη επηζθεπέο εξεηπνκέλσλ θηηζκάησλ. 

ην δηάζηεκα 1830-1833, πξνηνχ δειαδή νξηζηεί ε Ώζήλα σο πξσηεχνπζα, 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ώζήλα. Έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θηίξηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε νηθία ησλ αξρηηεθηφλσλ ηακάηε 

Κιεάλζε θαη Β. Schaubert , ζηελ νδφ Θφινπ 5 ζηελ Πιάθα, θάησ απφ ηελ Ώθξφπνιε. 

Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα θηίζκα ησλ νζσκαληθψλ ρξφλσλ, ην νπνίν 

αλαδνκήζεθε εθ βάζξσλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1831-1833 απφ ηνπο 2 αξρηηέθηνλεο θαη 

αξγφηεξα ζηέγαζε ην Ώ' Γπκλάζην (1835-1836) θαη ην «Παλεπηζηήκην ηνπ ζσλα» 

(1837-1841), ην πξψην δειαδή Παλεπηζηήκην ηνπ ειεχζεξνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο . 

Ώπφ ην 1841 κέρξη ην 1850 ζηελ « νηθία Κιεάλζνπο » ζηεγαδφηαλ πιένλ ην 

Αηδαζθαιείν . Σν 1963 ην θηίξην θεξχρζεθε δηαηεξεηέν κλεκείν θαη πεξηήιζε ζην 

Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Ώπφ ην 1987 ιεηηνπξγεί σο Μνπζείν ηεο Εζηνξίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη έρεη κείλεη γλσζηφ σο « Οηθία Κιεάλζνπο 
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           Βπί ζσλα : πηζηφο νπαδφο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ «ξνκαληηζκνχ» (θαη ιηγφηεξν 

ηνπ «ειιεληθνχ/  λενθιαζηθνχ ξπζκνχ») ν ηακάηεο Κιεάλζεο δεκηνχξγεζε κεξηθά 

απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ ξνκαληηζκνχ ζηελ Βιιάδα: ην «Μέγαξν ηνπ 

Ώκβξνζίνπ Ράιιε» ζηελ πιαηεία Κιαπζκψλνο (: θαηεδαθίζηεθε ην 1938), ην 

«Μέγαξν ηνπ Αάξξα» ζηελ νδφ Παλ/κίνπ (επίζεο θαηεδαθηζκέλν ζήκεξα), ηα 

«Παιάηηα ηεο Ανχθηζζαο Πιαθεληίαο» ζηελ Ώζήλα (ζεκεξηλφ ΐπδαληηλφ Μνπζείν) 

θαη ηα αλάθηνξα Ρνδνδάθλεο, Maisonette , Tourelle θιπ... ζηελ Πεληέιε, απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ. Βμίζνπ ζεκαληηθή δνπιεηά απνηεινχλ 

ηα εξγνζηάζηα θαη νη εκπνξηθέο απνζήθεο απφ πσξφιηζν ζηνλ Πεηξαηά (πνπ 

ρξνλνινγείηαη πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αη.). 

       Σν «ζρέδην Ώζελψλ Κιεάλζε- Schaubert »: Σν 1832 αλαηίζεηαη ζηνπο 2 

αξρηηέθηνλεο ε ζχληαμε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ησλ «Νέσλ Ώζελψλ». Με ην 

ζρέδην απηφ ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο εγθαηληάδεηαη ε 

πνιενδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νζσληθήο πεξηφδνπ. Σν «ζρέδην Κιεάλζε - 

Schaubert » ιάκβαλε ππφςε ηνπ φια ηα αξραία κλεκεία ηεο πφιεο θαη πξνέβιεπε 

ειεχζεξν ρψξν γηα κειινληηθέο αλαζθαθέο, εθθιεζίεο, δεκφζηα θηίξηα, θήπνπο, 

ρψξνπο εκπνξίνπ. ιε ε νξγάλσζε βαζηδφηαλ ζηελ αξρή ησλ κεγάισλ νηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ κε θαξδχο δξφκνπο θαη πιαηείεο θαη κε θέληξν ηα Ώλάθηνξα ζηε 

ζεκεξηλή πιαηεία Οκφλνηαο. Σν ζρέδην εγθξίζεθε αιιά δηάθνξνη ιφγνη δελ 

επέηξεςαλ ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ θαη θαηά πξνέθηαζε ηελ ξηδηθή 

αλακφξθσζε ηεο Ώζήλαο πνπ νξακαηίζηεθαλ νη 2 αξρηηέθηνλεο γηα κηα πφιε πνπ ηεο 

δηλφηαλ ε επθαηξία λα μαλαθηηζηεί απφ ηελ αξρή. 
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             3.ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΔΟΚΛΑΗΚΟ ΠΗΣΗ  
 

 
   3.1 ΣΑ ΠΡΧΣΑ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ  

 

 

Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο πξψηκεο πεξηφδνπ, νη θαηνηθίεο δηαηεξνχλ γεληθά ην 

παξαδνζηαθφ ηνπο ζρήκα, εηζάγεηαη φκσο γηα πξψηε θνξά ε ζηνηρεηψδεο ζχκκεηξε 

νξγάλσζε ησλ ρψξσλ ζηελ θάηνςε, ελψ είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο πην επίζεκεο πξφζνςεο πξνο ην δξφκν, ρσξίο φκσο αθφκε ζαθή 

απφδνζε ηδηαίηεξσλ ξπζκνινγηθψλ ιεπηνκεξεηψλ .  

Σα πξψηα δείγκαηα, ελαξκνληζκέλα απφιπηα κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζηελ Βπξψπε 

αληηιήςεηο γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη κνξθνινγηθή δηάξζξσζε ηεο αζηηθήο θαηνηθίαο 

εκθαλίδνληαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζηε δεθαεηία ηνπ 1840 θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

πξφηππα θαη γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, φηαλ επί Γεσξγίνπ Ώ‘ αλνηθνδνκνχληαη κε 

ηαρχ ξπζκφ ηα αζηηθά θέληξα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  

Ο πξψηκνο γεξκαληθφο θιαζηθηζκφο πνπ κεηαθπηεχηεθε ζηελ Βιιάδα , 

εθθξάδεηαη φζνλ αθνξά ηελ θαηνηθία θαηά ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηεο Οζσληθήο 

αξρηηεθηνληθήο απφ έλαλ βαζηθφ ηχπν κνλνθαηνηθίαο, θχξηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ είλαη 

ν θπβηθφο θιεηζηφο φγθνο ηνπ θηηξίνπ θαη ε ηξηκεξήο θάηνςε. Βκθαλίδεηαη δειαδή, 

κία απιή ζχκκεηξε δηάηαμε κε ην θεληξηθό ρώι ηνπ ηζνγείνπ θαη πιάγηεο αίζνπζεο 

ππνδνρήο ή γξαθείσλ. Σν θχξην θιηκαθνζηάζην έρεη ζπλήζσο άκεζε επηθνηλσλία κε 

ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη νδεγεί ζηελ παξφκνηα νξγάλσζε ησλ δσκαηίσλ δηακνλήο 

ηνπ πάλσ νξφθνπ. Δ δηάξζξσζε ηεο φςεο είλαη αλάινγε ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο 

θάηνςεο θαη ε φιε ζχλζεζε δηέπεηαη απφ απζηεξή ζπκκεηξία. (ρ 3.1) 

Δ θαηλνχξγηα γηα ηελ Βιιάδα αληίιεςε γηα ηελ αζηηθή αξρηηεθηνληθή , πνπ 

φκσο ήηαλ γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε απφ ηελ αλαγελλεζηαθή θηφιαο πεξίνδν ζηελ 

Βπξψπε, είρε άκεζε εθαξκνγή ζε πξψηε θάζε ζηηο θαηνηθίεο ησλ πινπζίσλ πνπ 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγείινπλ ηα κέγαξα ηνπο ζηνπο επψλπκνπο μέλνπο θαη 

Έιιελεο αξρηηέθηνλεο ηεο πεξηφδνπ.  

ΐέβαηα φπσο ήηαλ θπζηθφ, απηά ηα κέγαξα απνηέιεζαλ ηα ππνδείγκαηα θαη γηα 

ηηο θαηνηθίεο ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ πνπ ηα κηκήζεθαλ παξαιιάζζνληάο ηα ζε 

πην νηθνλνκηθέο κνξθέο ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 
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δπλαηφηεηεο αιιά θαη νη αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη νη παηξνπαξάδνηεο 

ζπλήζεηεο ηνπ Έιιελα. 

 

 

ρ 3.1 Σξηκεξήο θάηνςε  Οηθία Osten (1836) Αζήλα 
1
  

 

Έηζη δηαηεξείηαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ε παξαδνζηαθή ζπγθξφηεζε ησλ ρψξσλ 

ηεο θαηνηθίαο γχξσ απφ κηα απιή, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξν νη θαηφςεηο ηείλνπλ 

πξνο κηα νξγαληθή ζπλνρή, ζε αληίζεζε κε ηηο παιηέο δηαηάμεηο .  

ηα κέζα ηνπ αηψλα, θαζψο θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο γεσξγηαλήο πεξηφδνπ, 

απνθξπζηαιιψζεθαλ ηχπνη θαηνηθίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπλζεηηθή νξγάλσζε θαλέξσλε 

κηα ζχγθιηζε ζηνηρείσλ, ηφζν ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο φζν θαη ηνπ 

θιαζηθηζκνχ- φπσο απηφο ηφηε εθθξαδφηαλ ζηελ Βπξψπε. Βηδηθφηεξα, απφ ηελ 

άπνςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εζσηεξηθήο δηαξξχζκηζεο δχν ήηαλ νη ηάζεηο πνπ 

επηθξάηεζαλ αξρηθά θαη εθαξκφδνληαλ αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηελ πνηφηεηα ή ην 

είδνο θάζε θαηνηθίαο θαζψο θαη ην γεληθφηεξν ζρήκα ηνπ δηαηηζέκελνπ νηθφπεδνπ:  

1) Δ κνξθή, πνπ πιεζίαδε πεξηζζφηεξν ζηε γλσζηή απφ παιηά δηάηαμε ησλ 

δσκαηίσλ γχξσ απφ ηελ απιή ζε κηα θάηνςε ζρήκαηνο Γ (ή ζπαληφηεξα Π ). ρ 3.2 

2)Μηθηέο ζπλζέζεηο κεγαιχηεξσλ θαηνηθηψλ (πνιπθαηνηθίεο) κε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο θαη ραξαθηεξηζηηθή ηε δηάηαμε αλεμαξηήησλ εηζφδσλ θαη 

εζσηεξηθψλ θιηκαθνζηαζίσλ γηα θάζε δηακέξηζκα. Ο αθάιππηνο ρψξνο κεηψλεηαη 

                                                           
1 http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf 

 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf
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ζεκαληηθά ελψ αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη νη εζσηεξηθνί δηάδξνκνη θαη πξνζάιακνη 

επηθνηλσλίαο ησλ δσκαηίσλ. 

 

 

 

ρ 3.2 θάηνςε θαηνηθηώλ κε δηάηαμε ζρήκαηνο Γ θαη Π 
2
 

 

       Ώπηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη αθφκα θαη ζηηο πην ιατθέο θαηνηθίεο πνπ 

ρηίδνληαλ ζχκθσλα κε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα , ε πξφζνςε αθνινπζνχζε 

ξπζκνινγηθά ηνπο θαλφλεο ηνπ αζηηθνχ θιαζηθηζκνχ. (ζρ . 3.4) 

 

ρ 3.3 Γηάηαμε ησλ ρώξσλ ζην ηζόγεην ζε ζπίηη ζηελ Πιάθα 

                                                           
2  http://morfologia.arch.duth.gr/4o_etos/4o_exam_VII/morfi.pdf 
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ρ.  3.4  Αξρέο νξγάλσζεο ησλ όςεσλ (Αζελατθόο θιαζηθηζκόο) 
3
 

 

 

3.2   Ζ ΟΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΣΤΠΧΝ  

 
Ώπφ ηα κέζα ηνπ αηψλα γίλεηαη επδηάθξηηε ε ππνηαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θάηνςεο 

- φςεο ζηηο γεσκεηξηθέο αξρέο ηνπ θιαζηθηζκνχ. Δ πηζηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

ήηαλ θπζηθά επθνιφηεξε ζε θηίζκαηα κε ιεηηνπξγηθή ζπλνρή θαη ζρεηηθά απιή 

ζπγθξφηεζε ρψξσλ. Αειαδή ζε κνλνθαηνηθίεο ηζφγεηεο ή κε φξνθν, θαη θαη' 

επέθηαζε ζηηο δηψξνθεο δηπινθαηνηθίεο πνπ απνξξένπλ άκεζα απφ ηνλ ίδην ηφπν.  

Ώπηέο νη θαηνηθίεο απνηεινχζαλ κηα παξαιιαγή ζε κηθξνγξαθία ησλ ηδησηηθψλ 

κεγάξσλ ησλ δχν πξψησλ Οζσληθψλ δεθαεηηψλ θαη δε δηέζεηαλ επξχρσξεο αίζνπζεο 

ππνδνρήο θαη επίζεκα θιηκαθνζηάζηα. ε απηά δηακνξθσλφηαλ θαηά θαλφλα έλαο 

θαξδχο δηάδξνκνο ή έλα ρνι πνπ έλσλε ην θιηκαθνζηάζην κε ηα δσκάηηα ησλ 

δηακεξηζκάησλ.  

Δ θάηνςε είρε πεξίπνπ ηεηξαγσληθφ ζρήκα. Έλαο δηακήθεο δηάδξνκνο πνπ 

μεθηλά απφ ηελ είζνδν ρψξηδε ζε δχν ίζα κέξε φιν ην ζπίηη. Αεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ 

δηαδξφκνπ, αλά δχν κεγάια δσκάηηα , νινθιήξσλαλ ηε δηάηαμε, ελψ ζην βάζνο 

άλνηγε ε πφξηα πξνο ηελ απιή. Πνιιέο θνξέο ηα δχν ζπλερφκελα δσκάηηα ηεο κηαο 

                                                           
3 http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf ζει 17 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf
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πιεπξάο ελψλνληαλ κε θαξδηά ηεηξάθπιιε πφξηα ή θαη ειεχζεξν άλνηγκα, έηζη ψζηε 

λα δηακνξθψλεηαη έλαο εληαίνο ρψξνο ππνδνρήο. ρ 3.5  (Πξφθεηηαη γηα κία ζπλήζεηα 

πνπ επαλαιακβαλφηαλ ηαθηηθά θαη ζε ζπλζεηφηεξεο θαηφςεηο).  
4
 

 

 

 

.ρ 3.5   Όςε λενθιαζηθνύ θηηξίνπ  

 

 

 

 

ρ.3.6  θάηνςε θηηξίνπ κε θεληξηθό δηάδξνκν 
5
 

                                                           
4 http://library.tee.gr/digital/m2368/m2368_sirmakezis.pdf ζει 10 
5 http://library.tee.gr/digital/m2368/m2368_sirmakezis.pdf ζει 10 

 

http://library.tee.gr/digital/m2368/m2368_sirmakezis.pdf
http://library.tee.gr/digital/m2368/m2368_sirmakezis.pdf
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Ώπηή ε απινχζηαηε κνξθή θαηνηθίαο είρε επξχηαηε δηάδνζε θαη επηθξάηεζε 

ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηηο επαξρηαθέο πφιεηο. Σν κεγαιχηεξν 

κεηνλέθηεκα ηεο ήηαλ φηη επέηξεπε ειάρηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνδνκήζηκεο γεο 

θαη άθελε ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηε δηάξζξσζε ησλ ρψξσλ.  

Δ επαχμεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο ηζφγεηαο κνλνθαηνηθίαο κε ηελ πξνζζήθε 

ελφο αθφκα νξφθνπ, είλαη ζρεηηθά απιή. Βδψ γίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε ελφο 

εγθάξζηνπ πξνζαιάκνπ, πνπ επλνεί ηελ πιάγηα ηνπνζέηεζε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ. 

Βθφζνλ ε πξφζβαζε πξνο ην θιηκαθνζηάζην εμαθνινπζεί λα γίλεηαη απφ ηελ 

θεληξηθή είζνδν, ηφηε ζην ηζφγεην έρνπκε έλα ζχζηεκα αμφλσλ επηθνηλσλίαο, πνπ 

δηαζηαπξψλνληαη ζε ζρήκα Σ (ζπκκεηξηθή είζνδνο) ή Γ (πιάγηα είζνδνο).  

 

 

ρ  3.7 θάηνςε θαη όςε θηηξίνπ κε έθθεληξε είζνδν 
6
 

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε αμνληθά ηνπνζεηεκέλε εμψζπξα, επλννχζε κηα 

απφιπηα ζχκκεηξε ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο φςεο. Βίρε φκσο ην βαζηθφ 

ειάηησκα φηη αθ' ελφο κελ δηαζπνχζε ηελ ελφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ ηζνγείνπ θαη αθ' 

εηέξνπ απέθιεηε κηα απηφλνκε επηθνηλσλία ηνπ νξφθνπ απ' επζείαο κε ην δξφκν, 

πξάγκα απαξαίηεην ζηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηνπ θηεξίνπ ζε δηπινθαηνηθία.  

Ώπηή αθξηβψο ε επξχηαηε δηάδνζε ηεο δηψξνθεο ή εκηδηψξνθεο 

δηπινθαηνηθίαο ζην ηέινο ηνπ 19νπ αη. δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ηεο πιάγηαο εηζφδνπ 

θαη ηεο απηφλνκεο πξφζβαζεο πξνο ην θιηκαθνζηάζην.(ζρ 3.8) Έηζη ζηα νηθφπεδα 

                                                                                                                                                                        
 
6  http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf ζει 13 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf
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πνπ δηέζεηαλ «πξφζσπν» αξθεηφ, θαζηεξψζεθε ην ζρήκα θεληξηθή είζνδνο γηα ην 

ηζφγεην θαη πιάγηνο αθάιππηνο κε είζνδν πξνο ην θιηκαθνζηάζην. Ώληίζεηα, ζηα 

ζηελνκέησπα νηθφπεδα πξνηηκήζεθε κνλαδηθφ πιάγην πέξαζκα απφ ηνλ δξφκν πξνο 

ηα νξνθνδηακεξίζκαηα θαζψο θαη πξνο ηελ εζσηεξηθή απιή.  

 

 

ρ 3.8 θαηνηθία κε πιάγηα είζνδν 
7
 

 

                                                           
7 http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf ζει 12 
 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf
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Πξφηππα γη' απηέο ηηο θαηνηθίεο απεηέιεζαλ νη πξψηεο κεγάιεο κνλνθαηνηθίεο 

πνπ ρηίζηεθαλ ζηελ Ώζήλα ηελ Οζσληθή πεξίνδν, νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ 

γεληθφηεξα έλα ζηαζεξφ πιηθφ αλαθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ειιεληθήο αζηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο . Ώπηέο θαζηέξσζαλ ηε ραξαθηεξηζηηθή ηξηκεξή δηάξζξσζε ηεο 

θάηνςεο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα . Βπίζεο θαη ε φςε, αληαπνθξηλφκελε 

ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε, δηακνξθσλφηαλ δηαηξεκέλε ζε ηξία ηκήκαηα . 

Σν θεληξηθφ ζπλήζσο πξφβαιιε ηνληζκέλν κε ξπζκνινγηθά ζηνηρεία , ελψ ηα 

πιάγηα ζε κηθξή ππνρψξεζε -σο πξνο ην κεζαίν ζψκα-απνηεινχζαλ ηηο πηέξπγεο πνπ 

ην πιαηζίσλαλ. 

ΐέβαηα, νη εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ησλ «θνηλψλ» ζπηηηψλ, φληαο πξνζαξκνζκέλεο 

ζηηο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπο, απέθιηλαλ απφ ηηο 

απζηεξέο αμνληθέο δνκέο ησλ πξνηχπσλ, ελψ ε ζπκκεηξία ηεο φςεο παξέκελε ζε 

θάζε πεξίπησζε αλαιινίσηε. Ώπηφ ην γεγνλφο νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε αληηλνκίεο 

(ζθελνγξαθηθέο ιχζεηο φπσο ηπθιά παξάζπξα θιπ.). Γεληθά, ν θιαζηθηζκφο 

απαηηνχζε απφιπηε πεηζαξρία ζηε κνξθνιφγεζε ησλ θηηξίσλ θαη αδηαθνξνχζε θαηά 

θάπνην ηξφπν γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηε δηάξζξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ.  

 

3.2.1 Μέζε πεξίνδνο  
 

Ώπφ ην ηέινο ηεο Οζσληθήο πεξηφδνπ σο ην 1880 πεξίπνπ δηαξθεί ε ιεγφκελε 

«κέζε πεξίνδνο» ηνπ ειιεληθνχ θιαζηθηζκνχ. Κπξηαξρεί ε δηπινθαηνηθία, πνπ έρεη 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ήδε απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζε πην βειηησκέλε φκσο 

κνξθή. Δ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε πεξίνδν είλαη ε 

κεηαθνξά ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ (WC. θνπδίλα) απφ ηελ απνκνλσκέλε γσληά ηεο 

απιήο κέζα ζηε θαηνηθία, θαη αθφκε ε πξφβιεςε γηα ρψξνπο δηακνλήο ηνπ 

ππεξεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πξφθεηηαη γηα αιιαγέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο νπζηαζηηθέο 

κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αη. ζηε δσή ηεο κεζναζηηθήο 

ηάμεο θαη ζην ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηεο αλαγθψλ.  

Αηαηεξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ραξαθηεξηζηηθή αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ 

πξνζβάζεσλ πξνο ηα δηακεξίζκαηα. Δ εμσηεξηθή δηάπιαζε ππαθνχεη γεληθά ζηελ 

αληίιεςε ηνπ «αξρατθνχ» ζηνηρείνπ , ρσξίο φκσο ηνλ ζπληεξεηηθφ ραξαθηήξα θαη ηε 

γεσκεηξηθφηεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ. Σα ξπζκνινγηθά ζηνηρεία ηνπ θιαζηθηζκνχ 

απνδίδνληαη πιένλ κε αθξίβεηα, κε ζθνπφ πάληνηε ηελ επίηεπμε απζηεξνχ θαη 

αμηνπξεπνχο χθνπο.  
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Δ νξγάλσζε ησλ φςεσλ δηέπεηαη απφ απζηεξή ζπκκεηξία θαη κλεκεηαθφ χθνο 

πνπ ππνδειψλεηαη θπξίσο κε ηε πξνεμνρή ηνπ θεληξηθνχ ζψκαηνο θαη θάπνηεο θνξέο 

θαη κε ηελ αεησκαηηθή ζηέςε ηνπ. (ρ 3.9) 

 

 

ρ 3.9 όςε  θηεξίνπ κε ηξηκεξή όςε θαη αεησκαηηθή ζηέςε 
8
 

 

 

ρ 3.10 Κάηνςε παξαπάλσ θηεξίνπ  

                                                           
8  Θαλφπνπινο Ν. (2007), Σα Ώζελατθά κλεκεηαθά θηήξηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα κε δηεξεχλεζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο θαη ζηαηηθήο κεζνδνινγίαο (1834-1916), ηφκνη Ώ θαη ΐ, Ώζήλα: εθδφζεηο ηακνχιεο. 
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‘ απηή ηε θάζε εκθαλίδεηαη θαη ν ζχλζεηνο θηεξηαθφο ηχπνο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ησλ δχν ή ηξηψλ νξφθσλ πνπ κνηξάδνληαη ηξία σο πέληε δηακεξίζκαηα 

ζπλήζσο θαη ν νπνίνο ζα αλαπαξάγεηαη κε ηαρχ ξπζκφ ηεο θεληξηθέο ζπλνηθίεο ηεο 

πξσηεχνπζαο θαη ησλ κεγάισλ πφιεσλ κέρξη θαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ επφκελνπ 

αηψλα. 

 

 

 

ρ 3.11 όςε ηξηόξνθεο λενθιαζηθήο πνιπθαηνηθίαο 
10

 

                                                           
10 http://morfologia.arch.duth.gr/4o_etos/4o_exam_VII/morfi.pdf ζει 28 

 

http://morfologia.arch.duth.gr/4o_etos/4o_exam_VII/morfi.pdf
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ρ 3.12 θάηνςε ά θαη γ΄ νξόθνπ πνιπθαηνηθίαο

11
 

 

 

3.2.2  Ύζηεξν – λενθιαζηθή πεξίνδνο 
 

Δ θάζε απηή ηνπ ειιεληθνχ θιαζηθηζκνχ είλαη ε ζηηιηζηηθή πεξίνδνο πνπ 

αξρίδεη γχξσ ζην 1885 θαη δηαξθεί σο ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ επφκελνπ αηψλα.  

Σελ επνρή απηή ην θιαζηθηζηηθφ ξεπεξηφξην γλσξίδεη ηελ επξχηεξε δηάδνζε 

ηνπ ζηα αζηηθά θηίξηα ηεο ρψξαο. Δ αξρηηεθηνληθή έρεη ηππνπνηεζεί ζεκαληηθά θαη νη 

επηρεηξεκαηίεο -θαηαζθεπαζηέο έρνπλ πηα απνθηήζεη κηα εμεηδίθεπζε ζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ηεο θαηαζθεπέο.  

Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κηα ηάζε γηα εληαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο γεο 

αιιά θαη ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ κεζναζηηθψλ ζηξσκάησλ γηα λα ζηεγαζηνχλ 

ζε δηακεξίζκαηα, ηδηαίηεξα ζηελ Ώζήλα.  

Ώπνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπλζεθψλ είλαη ε θαζηέξσζε ζην ηέινο ηνπ αηψλα 

κεγαιχηεξσλ πνιπθαηνηθηψλ . Δ δηάξζξσζε ησλ ρψξσλ δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο. Αηαηεξνχληαη κε ιίγεο εμαηξέζεηο νη αλεμάξηεηεο είζνδνη ησλ 

δηακεξηζκάησλ κε ζπλέπεηα ηελ κεγάιε απψιεηα σθέιηκσλ ρψξσλ ζην ηζφγεην, ελψ 

εμαθαλίδνληαη νη πιάγηνη αθάιππηνη θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ κηθξνί θσηαγσγνί.  

                                                           
11 http://morfologia.arch.duth.gr/4o_etos/4o_exam_VII/morfi.pdf ζει 27 

 

http://morfologia.arch.duth.gr/4o_etos/4o_exam_VII/morfi.pdf
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Δ θπθινθνξία νξγαλψλεηαη ηψξα γχξσ απφ έλα θεληξηθφ επξχρσξν ρνι , πνπ 

παίξλεη ηε ζέζε ηνπ παιαηνχ δηαδξφκνπ, ζην νπνίν έρνπλ άκεζε πξνζπέιαζε νη 

θεληξηθνί ρψξνη, ελψ νη βνεζεηηθνί ρψξνη επηθνηλσλνχλ κε απηφ δηά κέζνπ 

δεπηεξεχνληνο δηάδξνκνπ. Οη παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ηχπνπ παξέκεηλαλ γηα ηηο δχν 

επφκελεο δεθαεηίεο νπζηαζηηθά αζήκαληεο.  

 

ρ 3.13 Κάηνςε θηηξίνπ ύζηεξεο πεξηόδνπ 
12

 

 

Σελ πεξίνδν απηή δελ απνδεηθλχεηαη κηα ζπλνιηθή θαη επδηάθξηηε ζηξνθή πξνο 

λέεο κνξθνινγηθέο θαηεπζχλζεηο. Παξαηεξνχληαη κε νινέλα απμαλφκελε ζπρλφηεηα 

θάπνηεο παξεθθιίζεηο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ φςεσλ θαη λεσηεξηζηηθέο 

αλαδεηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ληεθφξ, πνπ βέβαηα δελ θαηαξγνχλ ηε γεληθφηεξε εηθφλα 

ηνπ ξπζκνχ, θάλνπλ πην επδηάθξηηε ηελ πνξεία πξνο ηε δχζε θαη δείρλνπλ ηε 

κεηαζηξνθή πνπ δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά ζηελ αηζζεηηθή αληίιεςε ηεο αζηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο.  

Έηζη ε απαξαίηεηε γηα ηνλ δνγκαηηθφ θιαζηθηζκφ νξηδφληηα (θαηά φξνθν) δηαίξεζε, 

απνθηά δεπηεξεχνπζα ζεκαζία ή θαη θαηαξγείηαη. Αελ παχεη θπζηθά λα ππάξρεη ε 

θαηψηεξε δψλε, εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζην εκηππφγεην, ε νπνία απνηειεί ηελ 

αηζζεηηθή βάζε ηνπ θηηξίνπ. Παξάιιεια ππνδειψλεηαη έλαο έληνλνο  

θαηαθνξπθηζκφο , πνπ εληζρχεηαη κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

φςεο: Με ηελ απνκφλσζε δειαδή ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο θαη ηελ ζπγθξφηεζε ζε 

θαηαθφξπθεο ελφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ηεο πιάγηνπο άμνλεο. Ώπηφ ην 

                                                           
12 http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/eklektikismos.pdf ζει 19 

 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/eklektikismos.pdf
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θαηλφκελν εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε ηάζε ηεο επνρήο, λα ζπγθεληξψλνληαη 

νξηζκέλα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ζε απηνδχλακεο νπηηθά ελφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα 

ηνλίδνληαη ζηελ φςε θεληξνβαξηθέο ζπλζέζεηο. Παξάιιεια γίλεηαη αηζζεηή ε 

ππνρψξεζε ηνπ πλεχκαηνο ιηηφηεηαο πνπ δηέθξηλε ην θαζαξά θιαζζηθφ χθνο ηνπ 

λενειιεληθνχ ξπζκνχ θαη ραξαθηήξηδε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.  

Οη αξρηηέθηνλεο έρνπλ πηα απνθηήζεη ηελ επθνιία ρεηξηζκνχ ησλ ξπζκηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη είλαη ζε ζέζε λα παξαθάκπηνπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηνπο 

άθακπηνπο θαλφλεο ησλ πξνηχπσλ. πλζέηνπλ κε επρέξεηα ηηο φςεηο, αμηνπνηψληαο 

ζην έπαθξν ηα γλσζηά κνξθνινγηθά επξήκαηα, πξνθεηκέλνπ πάληνηε λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο ξπζκνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ θιαζηθηζκνχ. Ώπηφ γεληθά νδεγεί ζε 

κία κεγαιχηεξε πνηθηιία ιχζεσλ, κνξθνινγηθά αλνξζφδνμσλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

πλήζσο επηθξαηεί ε αξκνληθή δηάπιαζε ησλ φςεσλ κε ηε γεληθφηεξε ηζνξξνπία ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπκκεηξία. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν δηάθνζκνο 

είλαη ηδηαίηεξα θνξησκέλνο , θαη δεκηνπξγείηαη θνξεζκφο, γεληθά φκσο είλαη αξθεηά 

ζπληεξεηηθφο, κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή πιαηζίσζε ησλ αλνηγκάησλ, κε παξαζηάδεο -

πνπ ζπλήζσο θέξνπλ ζξηγθφ -θαη ην γείζν ζηε ζηέγε, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

γεηζίπνδεο, νδφληεο θαη ππθλή ζεηξά απφ αθξνθέξακα. Αε ιείπνπλ απφ ηε ζχλζεζε ηα 

δηαθνζκεηηθά ρπηνζηδεξά ή ζθπξήιαηα θηγθιηδψκαηα ησλ εμσζηψλ κε ηα πεξίηερλα 

ζθαιίζκαηα .  

Βθεί πνπ νη παξεθθιίζεηο είλαη πην έληνλεο είλαη ζην εζσηεξηθφ ληεθφξ ησλ 

θαηνηθηψλ, πνπ πξνζθεξφηαλ πεξηζζφηεξν γηα ζηηιηζηηθέο παξεθηξνπέο απφ ηνλ 

ζπληεξεηηθφ θαλφλα. Δ δσγξαθηθή θαη ε πιαζηηθή δηαθφζκεζε ησλ δσκαηίσλ 

εξρφκελε ζε αληίζεζε κε ην χθνο ηεο φςεο, αθνινπζνχζε δηαθνξεηηθφ πλεχκα, απηφ 

ηνπ κπαξφθ, ζε πην ιατθή απφδνζε .  

       Αηαπηζηψλεηαη αθφκε ε απαίηεζε γηα πεξηζζφηεξε άλεζε θαη πνιπηέιεηα ζηα 

δηακεξίζκαηα. Βπηζηξαηεχνληαη έηζη ηα κεγάια θιηκαθνζηάζηα θαη νη πνιχθπιιεο 

θξπζηάιιηλεο πφξηεο, πνπ νδεγνχλ ζηα εκηθψηηζηα εζσηεξηθά Υσι θαη απφ εθεί πάιη 

ηα θαξδηά αλνίγκαηα πνπ νδεγνχλ ζηηο ζάιεο ππνδνρήο, ζηελ επράξηζηε αηκφζθαηξα 

ηνπ θαληαρηεξνχ ζθεληθνχ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ζηπιηδαξηζκέλα έπηπια θαη ηα 

πεξίηερλα δηαθνζκεκέλα ηαβάληα . 

Πάλησο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αηνικία πνπ παξαηεξείηαη ζηελ εθαξκνγή 

εληειψο πξσηφηππσλ ιχζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαλεψζνπλ ηε κνξθή ηνπ 

φςηκνπ θιαζηθηζκνχ. Οη θπξηφηεξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ήηαλ βέβαηα ην 
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δεδνκέλν κνξθνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ήηαλ απφ κφλν ηνπ ζπληεξεηηθφ, αιιά θαη νη 

ιεηηνπξγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζπλζεθψλ ζηηο λέεο ηάζεηο, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκέλεο 

θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δελ είραλ αλαλεσζεί .  

Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ ηα θηίξηα κεηθηψλ ρξήζεσλ (ζηνπο 

νξφθνπο θαηνηθίεο θαη ζην ππφγεην καγαδηά). Σν ηζφγεην δηακνξθψλεηαη θαηά ηξφπν 

πνπ λα ζπκθσλεί κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο αηζζεηηθήο 

πνπ πξέπεη λα απνηειεί ε θαηψηεξε δψλε γηα ηνπο ππεξθείκελνπο νξφθνπο. Οη ρψξνη 

είλαη κεγάινη θαη ςεινηάβαλνη -γχξσ ζηα 6 κ.- θαη ηα αλνίγκαηα αθνινπζνχλ ηεο 

αλαινγίεο ησλ ππνινίπσλ ηεο πξφζνςεο. Με ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ κέζσλ (ρξήζε ζηδεξνδνθψλ δηπινχ Σαπ) γίλεηαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή κηαο πξαθηηθφηεξεο αληίιεςεο θαζψο γίλεηαη δπλαηή ε δεκηνπξγία 

κεγάισλ αλνηγκάησλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηνίρσλ απφ ιεπηφθνξκνπο πεζζνχο νη 

νπνίνη ζηεξίδνπλ επζχγξακκν επηζηχιην ή αθφκε -ηελ ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ 

πεξίνδν γχξσ ζην 1900 - ηνμνζηνηρία . Έηζη ζηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο ησλ πφιεσλ 

(Ώζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα) δηακνξθψλεηαη κηα ηδηαίηεξε εηθφλα ηνπ ρηηζκέλνπ 

ρψξνπ, κε ηε ζπλέρεηα απηψλ ησλ κεγάισλ αλνηγκάησλ πνπ πιαηζηψλνπλ βηηξίλεο, 

εηζφδνπο καγαδηψλ, θαθελείσλ θιπ., ηα νπνία ζπλήζσο πξνθπιάζζνληαη απφ ζπλερή 

ζηέγαζηξα πνπ ζηεξίδνληαη ζε πεξίηερλνπο βξαρίνλεο απφ ζθπξήιαην ζίδεξν.  

 

 

ρ 3.14 όςε όςηκνπ θηηξίνπ (Πάηξα νδόο Καλαθάξε) 
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       Ώληίζεηα ζηνπο νξφθνπο απηψλ ησλ θηηξίσλ δελ παξαηεξείηαη θακία ζεκαληηθή 

παξαιιαγή ζην γλσζηφ ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο φςεο θαη ηεο θάηνςεο ησλ κεγάισλ 

αζηηθψλ θαηνηθηψλ .  

 

3.2.3 Μεηαβαηηθέο ηάζεηο  

 

       Καηά ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα ζεκεηψλνληαη αιιαγέο πνπ 

απνκαθξχλνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή πεξηζζφηεξν απφ ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ ξπζκνχ θαη 

ηελ νδεγνχλ ζε έλα πινπξαιηζηηθφ ζηπι. Σα ζπίηηα ζπλερίδνπλ λα ρηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγηθή αξρή ησλ νξνθνδηακεξηζκάησλ. Βζσηεξηθά δηαηεξείηαη ε παξαδνζηαθή 

ζπγθξφηεζε ησλ ρψξσλ. Μνξθνινγηθά φκσο εθδειψλεηαη κηα απνκάθξπλζε απφ ηηο 

ακηγείο θιαζηθηζηηθέο ιχζεηο ηφζν εμσηεξηθά , φζν θαη εζσηεξηθά , ζηελ δηαθφζκεζε. 

       Έηζη παξαηεξείηαη κηα ηάζε γηα θαηάξγεζε ηεο γεσκεηξηθφηεηαο ηνπ θπβηθνχ 

φγθνπ -ζηνηρείν απαξαίηεην ζηνλ δνγκαηηθφ θιαζηθηζκφ- θαη απνδπλάκσζε ηνπ 

ζηέξενπ ζρήκαηνο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε πινχζηνπ 

πιαζηηθνχ δηαθφζκνπ, ν νπνίνο δηαζπά ηελ ελφηεηα ησλ ηνίρσλ ηεο φςεο .  

 

 

ρ 3.15 όςε θηηξίνπ κε θαηάξγεζε ησλ απζηεξώλ αξρώλ ηνπ θιαζηθηζκνύ 
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       Σέινο, ν θαηαθνξπθηζκφο γίλεηαη εληνλφηεξνο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ γείζσλ 

δηαρσξηζκνχ ησλ νξφθσλ θαη ηελ αλά θαηαθφξπθν άμνλα ζπγθξφηεζε ησλ 

αλνηγκάησλ, ζε θαζ‘ χςνο ελφηεηεο . 

 

3.3 ΔΗΑΓΧΓΖ ΝΔΟΚΛΑΗΚΗΜΟΤ ΣΑ ΚΑΣΧΣΔΡΑ  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΣΡΧΜΑΣΑ 

 

 
 

ρ 3.16 όςεηο ιατθώλ λενθιαζηθώλ 
13

 

 

       Ο λενθιαζηθφο ξπζκφο  έγηλε απνδεθηφο απφ ηνπο Έιιελεο  κε ηδηαίηεξν 

ελζνπζηαζκφ θαζψο έλνησζαλ λα ελψλνληαη κε ηνπο  έλδνμνπο πξνγφλνπο ηνπο, ελψ 

γηα φζνπο βξίζθνληαλ εθηφο  Βιιάδαο λα ζπλδένληαη κε ηελ κεηέξα παηξίδα θαζψο 

ππνδήισλε ηελ εζληθή ηνπο  θαηαγσγή. Έηζη ε λενθιαζηθή κνξθνινγία πεξλά ζε φιν 

ηνλ Βιιεληθφ ρψξν θαη ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα κε απνηέιεζκα λα 

επηθξαηήζεη ζαλ ‗‘ε εζληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 19
νπ

 αηψλα‘‘.  

       Δ λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή άξρηζε λα ζπγθξνηείηαη ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα κε έλαλ εκπεηξηθφ ηξφπν ρσξίο ηηο απζηεξέο  αξρέο ηνπ Ώζελατθνχ   

                                                           
13  http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf ζει 28 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf
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ρ 3.17 όςεηο ιαηθώλ θηηξίσλ 
14

 

θιαζηθηζκνχ. Παληνχ ππήξρε ε πέηξηλε καξκάξηλε βάζε ηνπ θηηξίνπ κε ηα 

καξκάξηλα ζθαινπάηηα, φπσο θαη ηα κπαιθφληα κε ηα δηαθνζκεηηθά θνπξνχζηα. 

Ώπηφ πνπ ραξαθηήξηδε φκσο πεξηζζφηεξν ηα θηίξηα εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ νη 

δηαθνζκεηηθνί πνπ ζηφιηδαλ ηηο πξνζφςεηο ησλ θαηνηθηψλ ηνπο.    

       ηελ εμάπισζε ηνπ λενθιαζηθψλ κνξθψλ εθείλεο ηεο επνρήο ζπλέβαιαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα ηππνπνηεκέλα θεξακνπιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεδίαζε ν Έ Σζίιιεξ, 

ηέηνηα ήηαλ ηα αθξνθέξακα, επίθξαλα, γεηζίπνδεο θ.α. 
15

 

 

 

ρ 3.18  αθξνθέξακνη 
16

 

 

       Σν απαγνξεπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ λενθιαζηθψλ αξρνληηθψλ δελ 

ιεηηνχξγεζε απνηξεπηηθά ζε φζνπο ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ  ηηο ζχγρξνλεο 

αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο. Τηνζέηεζαλ ζηνηρεία θαη ηα πξνζάξκνζαλ ζηηο δηθέο ηνπο 

απαηηήζεηο δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ ιατθή αξρηηεθηνληθή, ζε θάζε ζεκείν ηεο 

ειεχζεξεο Βιιάδαο, αθφκε θαη ζε  πεξηνρέο φπνπ ππήξρε  καθξφρξνλε ηνπηθή  

παξάδνζε .Δ θαηαζθεπή ησλ ιεγφκελσλ  ιατθψλ   λενθιαζηθψλ γηλφηαλ απφ 

                                                           
14 Φηιηππίδεο Αεκήηξεο (1984), Νενθιαζηθή Ώξρηηεθηνληθή: αξρηηεθηνληθή ζεσξία θαη πξάμε ζει 143 
15 Ο.π ζει 143 
16 http://www.artmag.gr/art-history/468-neoclassicism?start=2 
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έκπεηξνπο ηερλίηεο θαη καζηφξνπο νη νπνίνη είραλ ζαλ πξφηππν θαη ήηαλ 

επεξεαζκέλνη απφ ηα εθάζησηε λενθιαζηθά αξρνληηθά θηίξηα πνπ θαηαζθεχαδαλ νη 

επψλπκνη Έιιελεο θαη μέλνη Ώξρηηέθηνλεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Πάηξα, 

Ώζήλα, Ναχπιην, Βξκνχπνιε) θαη θαηαζθεχαδαλ ηηο θαηνηθίεο ρσξίο λα μεθεχγνπλ 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λενθιαζηθνχ ξπζκνχ, ρξεζηκνπνηνχληαλ φκσο πιηθά ησλ 

νπνίσλ ην θφζηνο κπνξνχζαλ λα επσκηζηνχλ  νη εθάζησηε ελδηαθεξφκελνη. 

 

 

ρ 3.19 Λαηθό λενθιαζηθό θηίξην 
17

 

 

       Σν  δηψξνθν απηφ ζπίηη αθνινπζψληαο ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο λενθιαζηθήο 

αξρηηεθηνληθήο, δηαθξίλεηαη γηα ηνλ ζπκπαγή φγθν ηνπ,  ηε ζπκκεηξηθή αλάπηπμε, 

εμψζηε ζην 2
ν
 φξνθν κε θηγθιίδσκα  απιντθφ φπσο θαη ηα θνπξνχζηα ζηε δηαηνκή 

ησλ νξηδφληησλ γείζσλ. ηνλ φξνθν ππάξρνπλ θαη δχν αλνίγκαηα δηαθνζκεηηθά 

βπδαληηλήο ξπζκνινγίαο, θαη ην θηίξην επηζηέθεηαη κε αέησκα δηαθνζκεκέλν κε  

αθξνθέξακα, δηακνξθψλνληαο έηζη έλα θηίξην αληαπνθξηλφκελν ζηηο πξνζέζεηο ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ γηα θάηη κλεκεηαθφ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ηφπνπ ηνπ, αιιά πνπ ηειηθά 

δελ απνθεχγεη ηελ γξαθηθφηεηα. Αελ θαίλεηαη λα έρεη εθπνλεζεί ζπγθεθξηκέλε 

                                                           
17 http://www.google.images? 
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κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπηηηνχ. Μηα άιιε πεξίπησζε γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ είλαη λα νθείιεηαη ζηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ηδηνθηήηε ζηελ 

Πάξν κεηά απφ απνπζία γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ζε θάπνηα πφιε κε λενθιαζηθά 

θηίξηα, θαη ζέιεζε λα θηίζεη ην ζπίηη ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ. 

 

3.4 ΓΗΑΓΟΖ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΗΞΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΚΛΑΗΚΗΜΟΤ 

 

       ηελ πεξίνδν ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ λενθιαζηθηζκνχ, ε αξρηηεθηνληθή πνπ 

ζρεδηαδφηαλ θαη ρηηδφηαλ γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, 

αλαγθαζηηθά κηκήζεθε ηα θαιιηκάξκαξα κλεκεηαθά θηίξηα, κε θζελφηεξα πιηθά. 

       Αεκηνπξγήζεθε έηζη κηα ηππνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή, κε κεγάιε νηθνλνκία ζηα 

πιηθά θαη ζηελ δηαθφζκεζε, πνπ ηαίξηαδε απφιπηα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο  

νηθνλνκηθέο θαη θιηκαηηθέο. Έλαο ηέηνηνο ιατθφο λενθιαζηθηζκφο απινπνηνχζε θαη 

πξνζάξκνδε ηηο κνξθέο θαη ηηο θαηαζθεπέο, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο 

ειιεληθέο ζπλζήθεο , αθφκα θαη ζηηο ηνπηθέο. Σν απνηέιεζκα έηζη κπνξεί λα έκνηαδε 

κε ηα αξρηθά μέλα πξφηππα αιιά ηψξα δηέζεηε ηελ πνιχηηκε ειιεληθή ηαπηφηεηα. 

        ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβαηλε θάηη αθφκα πην ζχλζεην: ε δηείζδπζε ηεο 

λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο ηνπξθνθξαηίαο 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κεηθηψλ κνξθψλ (εηθόλα ζρ 3.20). Δ κείμε απηή 

δελ ήηαλ ίδηα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Βιιάδνο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο βνξεηλέο 

πεξηνρέο πνπ θαζπζηεξνχζε ε απειεπζέξσζε , νη λενθιαζηθέο επηδξάζεηο 

πξνέξρνληαλ απφ ηα βαιθάληα ή ηελ θεληξηθή Βπξψπε, αιιά φρη απφ ηελ Ώζήλα. 

Παξφια απηά ν θιαζηθηζκφο ησλ αιχηξσησλ πεξηνρψλ ζπκβφιηδε ηελ Βιιάδα. 

       ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβαηλε θάηη αθφκα πην ζχλζεην: ε δηείζδπζε ηεο 

λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο ηνπξθνθξαηίαο 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κεηθηψλ κνξθψλ. Δ κείμε απηή δελ ήηαλ ίδηα ζε 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Βιιάδνο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο βνξεηλέο πεξηνρέο πνπ 

θαζπζηεξνχζε ε απειεπζέξσζε , νη λενθιαζηθέο επηδξάζεηο πξνέξρνληαλ απφ ηα 

βαιθάληα ή ηελ θεληξηθή Βπξψπε, αιιά φρη απφ ηελ Ώζήλα.
18

        

                                                           
18 Φηιηππίδεο Αεκήηξεο (2001), Εζηνξία ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο : Σέρλεο I: ειιεληθέο εηθαζηηθέο ηέρλεο, 

επηζθφπεζε ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο ηφκνο Α, Πάηξα εθδφζεηο Β.Ώ.Π (Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην) ζει 65-67 
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ρ 3.20  Λαηθό λενθιαζηθό
19

 

 

 

.ρ 3.21 ζπίηη κε κεηθηά ζηνηρεία 
20

 

 

       

 

                                                                                                                                                                        
 
19 Φηιηππίδεο Αεκήηξεο (2001), Εζηνξία ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο : Σέρλεο I: ειιεληθέο εηθαζηηθέο ηέρλεο, 

επηζθφπεζε ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο ηφκνο Α, Πάηξα εθδφζεηο Β.Ώ.Π (Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην) ζει 70 
20 Ο.π ζει 69 
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        Δ έληαζε πάιη ησλ λενθιαζηθψλ επηδξάζεσλ ήηαλ πάιη κηθξφηεξε εθεί πνπ 

ππήξρε καθξφρξνλε θαη ηζρπξή  ηνπηθή παξάδνζε ζηε αξρηηεθηνληθή, ελψ γηλφηαλ 

αθφκα πην έληνλε εθεί πνπ ε ηνπηθή παξάδνζε είρε απνδπλακσζεί. Άιιε ζεκαληηθή  

αηηία ήηαλ ε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Σέηνηα ήηαλ ηα ιηκάληα ζηα παξάιηα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ,  ζηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ απφ λσξίο 

απνθηψληαο εκπνξηθφ ζηφιν.  

      Ώλ θαη αθφκα δελ έρεη κειεηεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απηή ε ηφζν κεγάιε 

πνηθηιία πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 19 νπ αηψλα ζηελ Βιιάδα, μέξνπκε 

πηα ζήκεξα πσο ν λενθιαζηθηζκφο αλαδσνγφλεζε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή 

θαη πνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξήζεθε ζε πνιιέο πεξηνρέο κέρξη ην 1940. 

       Ώπηφο  ν ιατθφο ραξαθηήξαο νπζηαζηηθά εμαζθάιηδε κηα ζπλέρεηα κε ηελ 

παιαηφηεξε παξάδνζε ηεο Σνπξθνθξαηίαο, γηαηί νπζηαζηηθά δελ είρε αιιάμεη ν 

ηξφπνο δσήο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.   
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Φηιηππίδεο Αεκήηξεο (2001), Εζηνξία ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο : Σέρλεο I: ειιεληθέο εηθαζηηθέο ηέρλεο, 

επηζθφπεζε ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο ηφκνο Α, Πάηξα εθδφζεηο Β.Ώ.Π (Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην) ζει 68-69 
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4 .ΠΑΣΡΑ 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

4.1 Ζ ΠΑΣΡΑ ΖΜΔΡΑ 

 

       Δ Πάηξα είλαη ε ηξίηε ζε κέγεζνο πφιε ηεο Βιιάδαο ,πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ 

ΏραΎαο ηεο πεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδνο  θαη ην κεγαιχηεξν αζηηθφ, εκπνξηθφ, 

πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο Πεινπνλλήζνπ. ΐξίζθεηαη 216 ρηιηφκεηξα 

δπηηθά ηεο Ώζήλαο  ζηα βνξεηνδπηηθά παξάιηα ηεο Πεινπνλλήζνπ ,ζηνπο πξφπνδεο 

ηνπ Παλαρατθνχ φξνπο θαη βξέρεηαη απφ ηνλ Παηξατθφ θφιπν, ν νπνίνο είλαη ζηελ 

νπζία εγθφιπσζε ηνπ Ενπλίνπ πειάγνπο. 

       Δ ηαπηφηεηά ηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πινχζην παξειζφλ ηεο θαη ην δπλακηθφ 

παξφλ ηεο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνπζα ζχλζεζε ζηνηρείσλ αληίζεησλ ή δηαθνξεηηθψλ 

φπσο  : 

  Παλεπηζηήκην θαη Ληκάλη 

 Ώζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 Ννζνθνκεία - μελνδνρεία  

 Βθθιεζηέο – κνλαζηήξηα  

 Αηαλφεζε – εκπφξην 

 Νενθιαζηθά κέγαξα θαη πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο 

 πληεξεηηθέο ζέζεηο θαη πξννδεπηηθέο αλεζπρίεο  

 

4.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΟΛΖ 

 

       Δ Πάηξα είλαη κηα απφ ηηο πνην ζεκαληηθέο θαη αξραηφηεξεο πφιεηο ηεο Βιιάδνο. 

Δ ηζηνξηθή ηεο δσή παξνπζηάδεηαη ζπλερήο, ε πφιε δελ έπαςε πνηέ λα ππάξρεη. Δ 

ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή , ε αλάδεημή ηεο ζαλ πχιε πξνο ηελ Αχζε θαη ε αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ, ηελ έρνπλ εκπινπηίζεη κε έλδνμν θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ παξειζφλ. 

       Οη πξντζηνξηθνί ρξφλνη, ηζηνξηθνί, Ρσκατθνί, Παιαηνρξηζηηαληθνί, νη βπδαληηλνί 

–Μεζαησληθνί, ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαη νη Μεηαπειεπζεξσηηθνί θαη λεψηεξνη ρξφλνη 
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άθεζαλ ζην πέξαζκα ηνπο, αλεμήηειε ηελ ζθξαγίδα ζηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή 

θπζηνγλσκία ηεο πφιεο. 

       Ώξραηνινγηθά επξήκαηα θαη κλεκεία, θάζηξα (Ρίν- Πάηξα), ην αξραίν σδείν, ην 

δεκνηηθφ ζέαηξν- φπεξα, λενθιαζηθά θηίξηα πςειήο πνηφηεηαο θαη εμαηξεηηθήο 

πνηθηιίαο, λανί (φπσο ν Άγηνο Ώλδξέαο ) επηβεβαηψλνπλ ην πινχζην παξειζφλ ηεο. 

Σνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, είρε πνιπεζληθφ ραξαθηήξα κε 

απνηέιεζκα ηελ κεγάιε εκπνξηθή αθκή ηεο, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απνηππψζεθαλ 

ζηα λενθιαζηθά θηίξηα ηεο πφιεο.  

 

Ζ Πάηξα ζηελ αξραηόηεηα 

       Σν 800 π.Υ., ε Πάηξα καδί κε άιιεο πφιεηο ηεο Ώραίαο ίδξπζαλ ηελ "Ώρατθή 

πκπνιηηεία". ηε κεγάιε απηή νκνζπνλδηαθή νξγάλσζε, ε νπνία γξήγνξα 

απιψζεθε θαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο Ώραίαο, ν ξφινο ηεο Πάηξαο παξέκεηλε 

εγεκνληθφο.Ο ραξαθηήξαο ηεο "Ώρατθήο πκπνιηηείαο" ήηαλ ζηελ αξρή θαζαξά 

ζξεζθεπηηθφο θαη απφ ην 280 π.Υ. έγηλε θαη πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή νξγάλσζε κε 

ζηφρν ηελ άκπλα θαηά ησλ θνηλψλ ερζξψλ. Ώπφ ην 146 π.Υ. ε Πάηξα, φπσο θαη φιε ε 

Βιιάδα, ππνδνπιψλεηαη ζηνπο Ρσκαίνπο. Ώπφ εδψ αξρίδεη κηα πεξίνδνο αθκήο γηα 

ηελ Πάηξα, φπνπ έηπρε ηδηαίηεξεο εχλνηαο ησλ Ρσκαίσλ απηνθξαηφξσλ. (Ώχγνπζηνο, 

Ώλδξηαλφο). Σα απηνθξαηνξηθά ρξφληα είλαη ε πξψηε ρξπζή επνρή ηεο ηζηνξίαο ηεο 

πφιεο. Ο Ώχγνπζηνο εμεηίκεζε σο πιενλεθηηθή ηε ζέζε ηεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε 

ηελ Εηαιία θαη εγθαηέζηεζε Ρσκαίνπο παιαίκαρνπο σο απνίθνπο, ελψ παξάιιεια 

δηεπθφιπλε ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Πάηξα πνιπάξηζκσλ θαηνίθσλ παξαθκαζκέλσλ 

αρατθψλ πνιηηεηψλ. Δδε ε πφιε έρεη αξρίζεη λα επεθηείλεηαη πξνο ηελ λνηηνδπηηθή 

θαηεχζπλζε φπνπ ππήξρε θαη ην ηφηε ιηκάλη (ζηε ζεκεξηλή ζέζε ηνπ λανχ ηνπ 

Ώπφζηνινπ Ώλδξέα). Ο Νέξσλαο έθαλε δηάθνξεο δσξεέο θαη έθηηζε αξθεηά 

νηθνδνκήκαηα ζηελ πφιε, φπσο ε αγνξά θαη ην Χδείν, εξείπηα ησλ νπνίσλ ζψδνληαη 

κέρξη ζήκεξα. Σνλ 2ν κ.Υ. αηψλα αλαθέξεηαη σο κηα απφ ηηο πξψηεο πφιεηο, 

πνιπάλζξσπε θαη πινχζηα. Μεηά ην 300 κ.Υ. ε πφιε δεηλνπάζεζε, φρη κφλν απφ ηνπο 

πεηξαηέο αιιά θαη απφ ηζρπξνχο ζεηζκνχο. Σνλ 9ν αηψλα ε Πάηξα είλαη κηα πινχζηα 

εκπνξηθή πφιε κε αξθεηφ πιεζπζκφ. 
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Ζ Πάηξα από ην 1200 -1900 

       Ώπφ ην 1204 θαη έπεηηα δέρεηαη αιιεπάιιεια, πνιινχο θαηαθηεηέο. Καηά ηε Α' 

ηαπξνθνξία (1204) ππνδνπιψζεθε ζηνπο Φξάγνπο θαη ηδξχζεθε αλεμάξηεηε 

θξαγθηθή βαξσλία κε νλνκαζία "ην Πξηγθηπάην ηεο Ώραταο" θαη πξσηεχνπζα ηελ 

Ώλδξαβίδα. Σν 1360 ππάγεηαη ζηελ θνζκηθή εμνπζία ηνπ Πάπα, φπνπ παξαηεξείηαη 

αλάπηπμε ηεο πθαληνπξγίαο κε πάξα πνιιά πθαληνπξγεία (θχξηα ησλ κεηαμσηψλ) 

θαη ηαπεηνπξγεία, ζηα νπνία εξγάδνληαλ ρηιηάδεο άλδξεο θαη γπλαίθεο. Φεκηζκέλα 

ήηαλ ηα κεηαμσηά θαη ιηλά πθάζκαηα, θαζψο επίζεο θαη ηα πνιχρξσκα ραιηά. Γεληθά 

ε Πάηξα ήηαλ έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα βηνηερληθά θαη εκπνξηθά θέληξα ηεο 

ΐπδαληηλήο θαη Φξαγθηθήο επνρήο. Καηφπηλ ππνδνπιψλεηαη ζηνπο Σνχξθνπο (1460), 

πνπ θαηέρνπλ ηελ πφιε κέρξη ηελ απειεπζέξσζή ηεο ην 1828, εθηφο απφ έλα κηθξφ 

δηάζηεκα (1687-1715) πνπ βξίζθεηαη ππφ Βλεηηθή θαηνρή (Μνξνδίλεο). Μέρξη ηελ 

πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε Πάηξα θαηαιάκβαλε κφλν ηε ιεγφκελε "Ώλσ Πφιε", 

θαη κφιηο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο πξνεπαλαζηαηηθνχο ρξφλνπο ζεκεηψζεθε κηθξή 

επέθηαζε δπηηθά κέρξη πεξίπνπ ηε ζεκεξηλή νδφ Καξατζθάθε. ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο εκθαλίζηεθαλ ζπνξαδηθά θαηνηθίεο κεηαμχ ηεο πφιεο θαη ηνπ 

ιηκαληνχ, πνπ αλήθαλ θπξίσο ζηνπο Σνχξθνπο. ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1769 

(Οξισθηθά) ε Πάηξα παξαδίλεηαη ζηηο θιφγεο, γεγνλφο πνπ γπξίδεη ηελ νηθνλνκία ηεο 

πνιχ πίζσ 

       ηα 1835 ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο  καδί κε άιια ηεο πεξηνρή, ζπγθέληξσλε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ μέλσλ πινίσλ. Ώπφ εδψ θαη εκπξφο θαη κέρξη πξηλ απφ ηνλ 2ν 

Παγθφζκην πφιεκν, ε αλάπηπμε ηεο Πάηξαο είλαη ζπλερήο θαη γξήγνξε. Δ αλάπηπμε 

απηή πξνζειθχεη πνιινχο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ελδνρψξαο γηα εξγαζία θαη 

εγθαηάζηαζε. Αεκηνπξγνχληαη βηνηερλίεο βακβαθνθισζηηθήο, νηλνπνηίαο, 

ραξηνπνηίαο θιπ. Πινχζηα πεγή ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο είλαη ε εμαγσγή ζηαθίδαο.                                                                                                                                                                                    

Ο ραξαθηήξαο ηεο πφιεο γίλεηαη έληνλα εκπνξηθφο - κεηαπξαηηθφο. Ώπηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα νη κεγάινη ζηαθηδέκπνξνη ηεο επνρήο θαζψο θαη βακβαθνπαξαγσγνί λα 

εγθαζίζηαληαη ιφγσ ηνπ ιηκαληνχ ζηελ πφιε θαη λα θηίδνπλ εθεί κεγαινπξεπή θηίξηα 

θαη επαχιεηο γηα θαηνηθία θαη γηα εκπφξην. Οη επαχιεηο απηέο ιφγσ ηνπ ξεχκαηνο ηεο 

επνρήο, απνθηνχλ ηαπηφηεηα, ηα λενθιαζηθά ζηνηρεία, πνπ ζαπκάδνπκε αθφκα θαη 

ζήκεξα.  
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4.3 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΟΛΖ 

 

       Πνιενδνκηθά ε πφιε ππήξμε επλννχκελε δηφηη απέθηεζε ζρέδην ηνλ Εαλνπάξην 

ηνπ 1829 κεηά αθξηβψο απφ ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο (Οθηψβξηνο 

1828). Ο Εσάλλεο Καπνδίζηξηαο θπβεξλήηεο, ηεο ηφηε λενζχζηαηεο Βιιάδνο 

αλαζέηεη ζηνλ κεραληθφ Παληειή ΐνχιγαξε, ηελ δεκηνπξγία πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ 

γηα ηελ πφιε ηεο Πάηξαο.  

       Ο ΐνχιγαξεο εθάξκνζε ηνλ νξζνγσληθφ ηχπν ζην ξπκνηνκηθφ πιέγκα ηεο 

Πάηξαο. Βιήθζεζαλ ππ φςηλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο πνιενδνκηθήο ζχλζεζεο 

φπσο : ε κνξθή ηνπ εδάθνπο, νη βαζηθέο πνιενδνκηθέο ζπλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή, ε δηαθαηλψκελε εμέιημε ηεο πφιεο (ζρεδηάζηεθε πφιε γηα 100.000 

θαηνίθνπο), ε δηαθχιαμε ε αλάδεημε ηεο αξραηνινγηθήο ηεο ππφζηαζεο (θάζηξν, 

σδείν, πςειά αιψληα, ιηκάλη, ακθηζέαηξν) νη δψλεο πξαζίλνπ θαη ε αηζζεηηθή ηνπ 

ηνπίνπ. 

       Σν ζρέδην ρσξίζηεθε ζε δχν ελφηεηεο, ζην ζρέδην ηεο θάησ πφιεο θαη ζην ζρέδην 

ηεο άλσ πφιεο, κε δηαθνξεηηθή δηάηαμε ησλ νξζνγσλίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζρεδίνπ είλαη φηη ν ΐνχιγαξεο δελ αξθέζηεθε λα ραξάμεη ηηο εμσηεξηθέο νηθνδνκηθέο 

γξακκέο, αιιά ζπγρξφλσο ράξαμε θαη ηηο εζσηεξηθέο νηθνδνκηθέο γξακκέο θάζε 

ηεηξαγψλνπ. Έηζη θαζνξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ αθάιππην ρψξν, πνπ ζα απνηειείηαη απφ 

ηηο ππνρξεσηηθέο απιέο ησλ νηθνδνκψλ. Βδψ ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φηη ρξεηάζηεθε 

λα πεξάζνπλ 126 ρξφληα απφ ηνλ θαηξφ ηνπ ΐνχιγαξε γηα λα γίλεη ζηελ Βιιάδα 

λφκνο πνπ λα θάλεη ππνρξεσηηθή ηελ ηήξεζε απηνχ ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ απφ ηνλ 

θαζέλα πνπ ζέιεη λα νηθνδνκήζεη. 

       Σν ζρέδην ηξνπνπνηήζεθε ην 1858, θαη απηφ είλαη ηειηθά πνπ εθαξκφζηεθε. Δ 

θάησ πφιε απνηειεί έλα θαλνληθφ νξζνγψλην, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 500 επί 1.000 

κέηξα.. Δ πιαηεία Γεσξγίνπ έγηλε δηπιάζηα απ' φηη πξνέβιεπε ην ζρέδην θαη 

θαηαξγήζεθαλ δχν άιιεο πιαηείεο, ε κία ζηελ νδφ Γνχλαξε θαη ε άιιε ζηελ 

Κνινθνηξψλε, ελψ νη δχν πνπ απφκεηλαλ άιιαμαλ ιίγν ζέζε.  

       Κάησ απφ ηελ πίεζε ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ αλνίρηεθαλ λένη 

δξφκνη, δεκηνπξγήζεθαλ λέα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, θάησ απφ ηελ νδφ Ώγίνπ 

Ώλδξέα, φπνπ πξνβιεπφηαλ ρψξνο πξαζίλνπ. Ώθφκα θαη νη ζηνέο, πνπ πξνβιέπνληαλ 

γηα φινπο ηνπο δξφκνπο, θαηαξγήζεθαλ ζε αξθεηνχο, φπσο ζηελ Καξατζθάθε, 
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Γνχλαξε, Ρήγα Φεξαίνπ, θα. Ώξθεηέο αιιαγέο έγηλαλ θαη ζηελ πάλσ πφιε πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί ηεξάζηηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα.  

       κσο ν θφζκνο, θχξηα νη θάηνηθνη ηεο άλσ πφιεο, δελ απνθάζηδαλ λα 

θαηνηθήζνπλ ηελ θάησ πφιε, πνπ ήηαλ έλαο ακπειψλαο δηαξξεφκελνο απφ πνιιά 

ξπάθηα. Υξεηάζηεθαλ λνκνζεηηθά κέηξα, γηα λα εγθαηαιείςνπλ νη θάηνηθνη ηελ άλσ 

πφιε αιιά αθφκα θαη ηφηε έρηηδαλ φρη ζχκθσλα κε ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Μφιηο επί 

δεκαξρείαο Γ. Ρνχθνπ (1872) αθνχ ε αζηπλνκία γθξέκηζε 1.000 πεξίπνπ απζαίξεηα 

θαιχβηα ζηελ θάησ πφιε, άξρηδε λα εθαξκφδεηαη ην ζρέδην.  

       Οκσο ε αλάπηπμε ηεο πφιεο ζηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο, δελ ππήξμε 

πξνγξακκαηηζκέλε. Ώπφ έθηαηεο ζπλζήθεο εηζξνήο πιεζπζκνχ δεκηνπξγήζεθαλ λέεο 

ζπλνηθίεο (Κξεηηθά, Πξνζθπγηθά). Βηζη ε επέθηαζε ηεο πφιεο, απιψο λνκηκνπνίεζε 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ρσξίο πξφβιεςε γηα ηηο δεκηνπξγεκέλεο λέεο αλάγθεο. Ώπηφ 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ην 40% ησλ θαηνηθηψλ ηεο λα βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ, ε δε 

πφιε λα αλαπηχζζεηαη θαη λα επεθηείλεηαη ρσξίο νπζηαζηηθφ έιεγρν. Δ ζεκεξηλή 

πφιε παξνπζηάδεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αληηλνκίεο ελφο αλαπηπζζφκελνπ 

ειιεληθνχ αζηηθνχ θέληξνπ.  
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5.  ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ  

 

5.1 Παξνπζίαζε πεξηνρήο κειέηεο 

 
       Δ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηηο πεξηνρέο ηεο παιηάο πφιεο ησλ Παηξψλ 

αιιά θαη ζην ζεκεξηλφ Εζηνξηθφ θέληξν θαη πεξηιακβάλεη θχξηνπο δξφκνπο φπσο ε 

νδφο Γεξκαλνχ (Άλσ πφιε) φπνπ έγηλε θαηαγξαθή θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ. Βπίζεο 

ζην ηζηνξηθφ θέληξν, επηιέρζεθαλ νη εμήο δξφκνη, νδφο Σζακαδνχ, Ώγίνπ Ώλδξένπ, 

Μαηδψλνο, Βξκνχ, Ώγίνπ Νηθνιάνπ, Παηξέσο θαη Σξηψλ Ναπάξρσλ, Καλαθάξε θαη 

Μηανχιε.  

       Με επηηφπηεο παξαηεξήζεηο έγηλε ε θαηαγξαθή ησλ θηηξίσλ πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ φπσο επίζεο έγηλε θαη θσηνγξαθηθή θαηαγξαθή ησλ ηδίσλ θηηξίσλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο έγηλαλ νη κειέηεο 

φπσο επίζεο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ λενθιαζηθψλ (αλψλπκσλ) θηηξίσλ ηεο 

πφιεο.   

 
ρ 5.1 ε πόιε ηεο Πάηξαο 
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ρ 5.2  Υάξηεο πεξηνρήο Άλσ πόιεο ησλ Παηξώλ 

 

 
ρ 5.3  Πεξηνρή ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ 
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5.2 Οξγάλσζε θαξηειώλ 

 

       Δ Οξγάλσζε ησλ θαξηειψλ έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλεη θηίξηα 

ηα νπνία  έρνπλ δηαθνξεηηθή ηππνινγία σο αλαθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο θχξηαο φςεο 

ηνπο (πξφζνςε) , ησλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ ηνπο, (αλ θαη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

είλαη δπφξνθα θηίξηα) ηελ χπαξμε ή κε χπαξμε παξφδησλ ζηνψλ, ηελ πεξίνδν 

θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ (πξψηκε , λενθιαζηθή ,χζηεξν- λενθιαζηθή πεξίνδν) , ηα 

πιηθά θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαη νη θαξηέιεο είλαη νκαδνπνηεκέλεο 

θαηά πεξηνρέο. 

       Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο 43 θηηξίσλ λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο 

θαζψο θαη ξπκνηνκηθφ απφζπαζκα ηνπ θηηξίνπ, επίζεο παξνπζηάδνληαη θαη 

θσηνγξαθίεο ησλ ηδίσλ θηηξίσλ ζε παιαηφηεξε θαηάζηαζε πνπ καο βνεζά λα 

βγάινπκε έλα ζπκπέξαζκα ζε πνία θαηάζηαζε βξίζθνληαλ ηα θηίξηα πξηλ κεξηθά 

ρξφληα θαη ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαη ηψξα. Σέινο αθνινπζνχλ νη παξαηεξήζεηο 

φπνπ γίλεηαη κία αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο πξφζνςεο ησλ θηηξίσλ.  
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5.3 ΚΑΡΣΔΛΔ ΚΣΗΡΗΧΝ 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

1 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ 81 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε ελδηαθέξνληα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ζηελ φςε. Σν 

θηίξην θηινμελεί θαηνηθίεο θαη  ζηνπο δχν νξφθνπο. πσο βιέπνπκε θαη απφ ηηο δχν 

θσηνγξαθίεο ην θηίξην έρεη επηζθεπαζηεί θαη έρεη βαθηεί πξφζθαηα. Δ πξφζβαζε 

ζηνπο ρψξνπο ησλ δπν δηακεξηζκάησλ γίλεηαη απφ έθθεληξε είζνδν ε κία εθ ησλ 

νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ππαίζξην ηεο νηθίαο.. Κχξην ζηνηρείν ηεο φςεο είλαη 

ν δηπιφο καξκάξηλνο εκηθπθιηθφο εμψζηεο κε ηα καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ην 

κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Σα αλνίγκαηα φπσο βιέπνπκε είλαη πην απιά ζην ηζφγεην θαη  

κε πηπρσηέο θνξλίδεο θαη θαηλψκαηα θάησ απφ ηηο πνδηέο ζηνλ φξνθν. Σηο φςεηο 

δηαηξέρεη δηαθνζκεηηθή θνξλίδα, ελψ ηεο ζηέςε ηνπ θηηξίνπ θνζκνχλ νδφληεο, 

πηπρσηφ γείζν θαη αθξνθέξακα. Δ ζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε 

θέξνληα νξγαληζκφ απφ  μχιν θαη επηθάιπςε κε θεξακίδηα.  
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

2 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ 72 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Πξφθεηηαη γηα δηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην ζηελ νδφ Σζακαδνχ  . ΐιέπνληαο ηηο 

δχν θσηνγξαθίεο κηα πξφζθαηε θαη κηα παιαηφηεξε παξαηεξνχκε φηη ην θηίξην έρεη 

ππνζηεί κεγάιεο θαηαζηξνθέο απφ ηνλ πξφζθαην ζεηζκφ. Παξαηεξνχληαη κεγάιεο 

ξσγκέο ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο φςεο. Χο πξνο ηελ ηππνινγία ηνπ θηηξίνπ 

ηψξα ν θέξνληαο νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ νπηνπιηλζνδνκή. Σν πάησκα ηνπ 

ηζνγείνπ δπζηπρψο έρεη θαηαξξεχζεη επίζεο θαη απηφ. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο φςεο καο 

παξνπζηάδεη έλαλ θεληξηθφ εμψζηε κε ρπηά θνπξνχζηα κε κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα , 

φπσο επίζεο θαη ηελ ζπκκεηξία ηελ νπνία δηαθξίλνπκε ζηελ φςε σο αλαθνξά ηα 

αλνίγκαηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

3 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ 70 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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Παξαηεξήζεηο : 

 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην. Ο θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ 

ιηζνδνκή θαη νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ νξφθνπ κε νπηνπιηλζνδνκή. Ώπφ ηελ 

ζχγθξηζε ησλ δχν θσηνγξαθηψλ βιέπνπκε πσο ην θηίξην έρεη πιήξσο αλαθαηληζηεί. 

Σν ηζφγεην θηινμελνχζε θαη θηινμελεί πάληα επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη ν φξνθνο 

θαηνηθία. Δ πξφζβαζε ζηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη κε έθθεληξε είζνδν θαη  

θιηκαθνζηάζην πνπ νδεγεί ζηνλ φξνθν φπνπ θηινμελεί πξνο ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο 

θαη πξνο ηνλ αθάιππην ηνπο ρψξνπο ππλνδσκαηίσλ κε ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη 

ην θιηκαθνζηάζην πξνο ηε ζνθίηα θαη ην δψκα κεηαμχ ηνπο. Σν θεληξηθφ 

θιηκαθνζηάζην καξκάξηλν έρεη αληηθαηαζηαζεί (ελψ παξακέλεη ην αξρηθφ 

θηγθιίδσκα) ζε αληίζεζε κε ην βνεζεηηθφ πξνο ηε ζνθίηα πνπ δηαηεξείηαη αλέπαθν. 

Οκνίσο έρε αληηθαηαζηαζεί ε θεληξηθή είζνδνο κε πφξηα αινπκηλίνπ ελψ παξακέλεη 

ε καξκάξηλε θνξλίδα. Δ φςε ηνλίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ εμψζηε κε ηα ρπηά 

θνπξνχζηα θαη ηα ελδηαθέξνληα θηγθιηδψκαηα ελψ ηα αλνίγκαηα θνζκνχλ πηπρσηέο 

θνξλίδεο θαη θέξνπλ λενθιαζηθή θιείδα θαη θαηλψκαηα θάησ απφ ηηο πνδηέο. Δ ζηέγε 

ηνπ θηηξίνπ κε λενθιαζηθφ γείζν θαη θνξλίδα θάησ απφ απηφ. Δ ζηέγαζε ζην 

κπξνζηηλφ ηκήκα κε ζηέγε ελψ ην πίζσ ηκήκα έρεη δψκα φπνπ θαη ε κηθξή ζνθίηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

4 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ 52 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Κηίξην λενθιαζηθφ δηψξνθν κε θεξακνζθεπέο θαη κε  εκηππφγεην, πνπ 

θηινμελνχζε βνεζεη. ρψξνπο ηεο θαηνηθίαο ε νπνία αλαπηπζζφηαλ ζηνπο άιινπο δχν 

νξφθνπο. ήκεξα ην θηίξην θηινμελεί επαγγεικαηηθή ζηέγε (Σερληθή εηαηξία) ζην 

ηζφγεην θαη ζηνλ φξνθν. Σν θηίξην δηαηεξείηαη αλέπαθν πιελ κηθξναιιαγψλ φπνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή θνπθσκάησλ βαθή πξφζνςεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ν θεληξηθφο εμψζηεο κε ηα κεηαιιηθά θνπξνχζηα κε ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα 

θαη ην μχιηλν πάησκα (εμψζηε), φπσο επίζεο θαη ε ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ. 

Κνξλίδεο κεηαγελέζηεξεο θαηαζθεπή θαη ην πηπρσηφ γείζν ζπκπιεξψλνπλ ην 

δηάθνζκν ηεο φςεο.  
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

5 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ  49 & ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Αηψξνθν γσληαθφ λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ζηνά ζηελ νδφ Κνξίλζνπ. Δ 

παξφδηα ζηνά ζηεξίδεηαη ζε πέηξηλνπο πεζζνχο νη νπνίνη είλαη επελδπκέλνη κε 

κάξκαξν. Σν θηίξην θηινμελνχζε θαη θηινμελεί απηφλνκεο ρξήζεηο ζηνπο δχν 

νξφθνπο ζηνπο νπνίνπο ε πξφζβαζε γίλεηαη κε μερσξηζηέο θεληξηθέο εηζφδνπο απφ 

ηηο δχν φςεηο. ηηο δχν φςεηο ηνπ θηηξίνπ ζην χςνο ηνπ ηζνγείνπ παξαηεξνχκε 

ζνβάηηζκα κε ζθσηίεο ην νπνίν ζηακαηά ζην γείζν κεηαμχ ησλ νξφθσλ. Σηο εηζφδνπο 

ζηνπο νξφθνπο πιαηζηψλνπλ καξκάξηλεο παξαζηάδεο, επίθξαλα θαη γείζν φπσο θαη ηα 

αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν φςεσλ είλαη νη δχν θεληξηθνί 

καξκάξηλνη εμψζηεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ζε θάζε φςε κε ηα καξκάξηλα 

θνπξνχζηα θαη ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Βπίζεο παξαηεξείηαη ζπκκεηξία ησλ 

αλνηγκάησλ σο πξνο ηελ κηθξή φςε (νδφ Σζακαδνχ) θαη κηα κηθξή αζπκκεηξία σο 

αλαθνξά ηελ θχξηα (κεγάιε φςε).  Δ φςε ηνπ θηηξίνπ νινθιεξψλεηαη ζηελ θνξπθή 

ηεο κε ην πηπρσηφ γείζν θαη ηνπο νδφληεο θάησ απφ απηφ. Δ ζηέγαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη  κε θεξακνζθεπή θαη κηθξφ δψκα.  
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

6 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ  42 & ΜΑΗΕΧΝΟ 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

      Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην. Παξαηεξνχκε ηκήκα ζνθίηαο, ζηελ φςε πξνο ηελ 

νδφ Σζακαδνχ, ζηελ πξψηε θσηνγξαθία, ε νπνία πιένλ έρεη θαζαηξεζεί . Σν ηζφγεην 

θηινμελεί θαηαζηήκαηα ελψ ν φξνθνο θαηνηθίεο. Δ πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη  απφ 

δηαθνξεηηθέο εηζφδνπο ζηηο δχν φςεηο ηνπ θηηξίνπ. Παξαηεξψληαο ηηο φςεηο βιέπνπκε 

ηελ ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ ηζνγείνπ-νξφθνπ φπσο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εμσζηψλ ζην θέληξν ηεο θάζε φςεο. Σα αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ είλαη επελδπκέλα κε 

θνξλίδεο  ελψ είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη γείζα άλσζελ απηψλ . Μπνξνχκε επίζεο λα 

δνχκε ηηο παξαζηάδεο κε ηα επηθξίαλα κεηαμχ ησλ αλνηγκάησλ. Οη εμψζηεο 

απνηεινχληαη απφ καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Δ φςε 

νινθιεξψλεηαη κε πηπρσηφ γείζν Δ επηθάιπςε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε  

ζηέγε θαη επηθάιπςε απφ θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

7 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ  40& ΜΑΗΕΧΝΟ 

146 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Σξηψξνθν γσληαθφ θηίξην χζηεξν-λενθιαζηθήο πεξηφδνπ κε αμηφινγα 

κνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά ζηνηρεία. Σν εκηππφγεην θηινμελεί επαγγεικαηηθή 

ρξήζε θαη νη φξνθνη θαηνηθίεο. Δ πξφζβαζε ζηνπο νξφθνπο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

δηαθνξεηηθή φςε γηα θάζε δηακέξηζκα. Μέζσ εζσηεξηθήο καξκάξηλεο θιίκαθαο πνπ 

νδεγεί ζε ζηεγαζκέλν πιαηχζθαιν γηα ηνλ πξψην φξνθν θαη κέζσ εζσηεξηθήο 

θιίκαθαο γηα ηνλ δεχηεξν φξνθν (Σζακαδνχ). Σν θηίξην ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ 

ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ. Σα αλνίγκαηα δηαζέηνπλ επέλδπζε απφ θνξλίδεο ζηα 

αλνίγκαηα εκηππφγεηνπ θαη β νξφθνπ, ελψ ηα αλνίγκαηα ηνπ β νξφθνπ δηαζέηνπλ θαη 

θαηλψκαηα. Δ είζνδνο ηεο νδνχ Σζακαδνχ  είλαη επελδπκέλε κε  πςίθνξκεο 

παξαζηάδεο πνπ πεξηθιείνπλ θαη ηνλ θεγγίηε θαη πηπρσηφ γείζν.. ιν ην θηίξην θέξεη 

ζνβά κε  ζθσηίεο  κε πην έληνλεο απηέο ηνπ ηζνγείνπ θαη ιηγφηεξν έληνλεο απηέο ηνπ  

δεπηέξνπ νξφθνπ. Σν θηίξην ηνλίδεηαη θαη απφ ηνπο καξκάξηλνπο εμψζηεο κε ηα κηθξά 

θνπξνχζηα θαη ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ νινθιεξψλεηαη κε 

πηπρσηφ γείζν θαη νδφληεο ελψ ε επηθάιπςε πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ  32 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Αηψξνθν χζηεξν-λενθιαζηθφ θηίξην. Φηινμελεί θαηνηθίεο θαη ζηνπο δχν νξφθνπο. 

Δ πξφζβαζε ζηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη  κε εμσηεξηθή καξκάξηλε ζθάια απφ ηνλ 

πιάγην αθάιππην, ελψ ζην ηζφγεην απφ έθθεληξε πφξηα.  Κπξίαξρν ζηνηρείν ηεο φςεο 

είλαη  ε ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ ηα νπνία είλαη  ηακπιαδσηά επελδπκέλα κε 

πηπρσηή θνξλίδα θαζψο θαη ν καξκάξηλνο εμψζηεο κε ηα ζθαιηζηά θνπξνχζηα θαη ηα 

θαιαίζζεηα ζηδεξέληα θάγθεια. Πξφζζεηνο δηάθνζκνο ηεο φςεο είλαη ε δηαρσξηζηηθή 

ηαηλία κεηαμχ ησλ νξφθσλ θαη ην πηπρσηφ γείζν ηεο ζηέςεο. Δ επηθάιπςε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ  21-23 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Αηψξνθν θηίξην χζηεξν-λενθιαζηθήο πεξηφδνπ . ηεγάδεη δχν δηαθεθξηκέλεο 

ηδηνθηεζίεο. Δ θάζε κία θηινμελεί  δπν θαηνηθίεο, κηα ζην ηζφγεην θαη  κηα ζηνλ 

φξνθν κε μερσξηζηή είζνδν (4 είζνδνη ζπλνιηθά ζηελ φςε). ην θέληξν ηεο φςεο  

θάζε επηκέξνπο ηδηνθηεζίαο αλαπηχζζεηαη έλαο εμψζηεο. Ο εμψζηεο ζηεξίδεηαη ζε 

καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Σα αλνίγκαηα 

ηζνγείνπ-νξφθνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζπκκεηξηθά ελψ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ θνζκνχλ 

ςεπδνπεζζνί κε θνξηλζηαθά επίθξαλα θαζψο θαη πηπρσηφ γείζν κε αθξνθέξακα θαη 

νδφληεο θάησ απφ απηφ. Σα αλνίγκαηα δηαθνζκνχληαη κε θνξλίδεο θαη θάησ απφ ηηο 

πνδηέο θαηλψκαηα.. Δ ζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε εληαία 

θαηαζθεπή απφ θέξσλ νξγαληζκφ θαη ε επηθάιπςε είλαη απφ θεξακίδηα 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΑΜΑΓΟΤ  29 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Νενθιαζηθφ θηίξην δχν νξφθσλ κε ππφγεην. Σν θηίξην αλήθεη ζην Β.Ώ.Π. Δ 

πξφζβαζε ζηνπο νξφθνπο πξαγκαηνπνηείηαη  απφ δηαθνξεηηθή είζνδν ζηελ θάζε φςε 

ηνπ θηηξίνπ. Κεληξηθή είζνδνο γηα ην ηζφγεην (νδφο Σζακαδνχ)  θαη έθθεληξε είζνδνο 

γηα ηνλ φξνθν (νδφο Ρ. Φεξαίνπ). Δ φςε ηεο Σζακαδνχ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνλ 

ηξηκεξή δηαρσξηζκφ ηεο κε ην θεληξηθφ ηκήκα λα πξνεμέρεη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηα 

άιια δπν ηκήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο φςεο είλαη ε ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ 

νξφθνπ – ηζνγείνπ, θαζψο θαη  ν θεληξηθφο καξκάξηλνο εμψζηεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. 

ην θεληξηθφ ηκήκα είλαη ηνπνζεηεκέλε θαη ε είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ. ια ηα 

αλνίγκαηα θαη ησλ δχν νξφθσλ είλαη δηαθνζκεκέλα  κε πηπρσηέο θνξλίδεο, ελψ  ηνπ 

νξφθνπ έρνπλ θαη  θαηλψκαηα θάησ απφ ηηο πνδηέο. Βπάλσ απφ ηελ θεληξηθή είζνδν 

ζηελ νδφ Σζακαδνχ ππάξρεη άλνηγκα – ρψξνο φπνπ πηζαλφηαηα είρε θηινμελήζεη 

θάπνην δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν παιαηφηεξα. Δ ζηέςε ηεο φςεο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

γείζν θαη δηαθνζκεηηθή ηαηλία. Δ ζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε μχιηλν 

θέξνληα νξγαληζκφ θαη επηθάιπςε απφ θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΣΡΗΧΝ ΝΑΤΑΡΥΧΝ 88 & ΑΛ. 

ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΣΧ ΠΟΛΖ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

         Πξφθεηηαη γηα δηψξνθν γσληαθφ λενθιαζηθφ θηίξην. Οη δχν φςεηο ηνπ θηηξίνπ 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ ηνπο. Δ θχξηα φςε επί ηεο Σξηψλ 

Ναπάξρσλ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ ειαθξηά πξνεμνρή ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηα πιεπξηθά. ηνλ καξκάξηλν εμψζηε κε ηα καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ην 

κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Δ άιιε φςε ηνπ θηηξίνπ (νδφο Τςειάληνπ) ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ην κηθξφ θπθιηθφ εμψζηε. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αέησκα 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θεληξηθφ πξνεμέρνλ ηκήκα ηεο νηθίαο, ελψ θάησ απφ 

απηφ ππάξρεη  γείζν θαη απφ ην γείζν ηξαβερηή ηαηλία. Σε ζηέςε ηνπ θηηξίνπ 

θνζκνχλ επίζεο θαη αθξνθέξακνη. Δ επηθάιπςε  ηνπ θηηξίνπ είλαη κε μχιηλε  ζηέγε 

θαη επηθάιπςε κε θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΜΑΗΕΧΝΟ 183 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΚΑΣΧ ΠΟΛΖ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην ζε επαθή κε άιιν αμηφινγν κε ην νπνίν απνηειεί 

ελδηαθέξνλ ζχλνιν ζπκπιεξψλνληάο ην. Φηινμελεί εκπνξηθφ θαηάζηεκα ζην ηζφγεην 

θαη θαηνηθία ζηνλ φξνθν. Δ είζνδνο ζηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη κε πιάγηα είζνδν 

απφ ην ππαίζξην ηεο νηθίαο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο φςεο είλαη ε ζπκκεηξία ησλ 

αλνηγκάησλ ηζνγείνπ-νξφθνπ αιιά θαη ν θεληξηθφο καξκάξηλνο εμψζηεο κε ηα 

καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο 

ην θάηλσκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο φςεο  Δ φςε ηνπ θηηξίνπ 

έρεη ππνζηεί κηθξέο αιινηψζεηο ζην ηζφγεην ιφγσ ηεο βηηξίλαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  Δ 

ζηέςε  ηνπ θηηξίνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ην πηπρσηφ γείζν, ελψ ε φςε θέξεη θαη 

αθξνθεξάκνπο. Δ ζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΔΡΜΟΤ 96 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΡΣΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

      Πξφθεηηαη γηα δηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ηνμσηή ζηνά πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε θπιηλδξηθνχο πεζζνχο κε επίθξαλα θεληξηθά θαη ζε θνιψλεο κε 

επίθξαλα ζηηο δχν άθξεο. ην ηζφγεην πεξηιακβάλεη θαηάζηεκα θαη ζηνλ φξνθν 

θαηνηθία.. Ο εμψζηεο ζηνλ φξνθν είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θέληξν ηεο πξφζνςεο θαη 

ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθά θνπξνχζηα, ελψ ηα θηγθιηδψκαηα είλαη απιά κεηαιιηθά θαη 

ην πάησκα μχιηλν. Σα αλνίγκαηα  ηνπ θηηξίνπ είλαη απιά κε μχιηλα θνπθψκαηα. Δ 

ηνηρνπνηία παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θζνξέο ζηελ πξψηε θσηνγξαθία, νη νπνίεο θαη 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί απηή ηελ επνρή. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ θνζκείηαη κε  

δηαρσξηζηηθφ πηπρσηφ γείζν κε νδφληεο θάησ απφ απην θαη θπκάηηα θαζψο θαη 

δηαθνζκεηηθά αθξνθέξακα πάλσ απφ ην γείζν. Δ ζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή.  

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

 

14 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΔΡΜΟΤ 98 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

     Αηψξνθν θηίξην λενθιαζηθφ πνπ θέξεη παξφδηα ζηνά θαη ζηεξίδεηαη ζε πεζζνχο 

θαη επίθξαλα. Σν ηζφγεην πεξηιακβάλεη θαηάζηεκα ελψ ν φξνθνο θαηνηθία. Μεηαμχ 

ηζνγείνπ θαη νξφθνπ ππάξρεη δηαρσξηζηηθφ γείζν ζε ζπλέρεηα ηνπ δαπέδνπ ηνπ 

εμψζηε. Ο εμψζηεο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θέληξν ηεο φςεο θαη θέξεη καξκάξηλν 

δάπεδν, καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Σα αλνίγκαηα είλαη  απιά, 

κε μχιηλα θνπθψκαηα θαη σο αλαθνξά ηελ πξφζνςε, θέξνπλ πηπρσηέο θνξλίδεο θαη 

δηαθνζκεηηθή γηξιάληα ζηελ πνδηά. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη γείζν 

πηπρσηφ θαη θάησ απφ απηφ επέλδπζε κε νδφληεο. Δ επηζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή. [ Τυπινή θυηογπαθία ηος κηιπίος δεν μπόπεζε να ςπάπξει 

λόγυ ύπαπξηρ  μεηαλλικών ζκαλυζιών ζηην ππόζοτη και ύπαπξη λινάηζαρ. Το κηίπιο έσει ςποζηεί 

ζημίερ λόγυ ηος ζειζμού ηος 06/2008]  
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ΏΡΕΘΜΟ ΚΣΕΡΕΟΤ 
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ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΚΣΕΡΕΟΤ 

 

 

ΔΡΜΟΤ 25 

 

ΠΒΡΕΟΥΔ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Κηίξην ηξηψξνθν λενθιαζηθφ πνπ θηινμελεί θαηάζηεκα θαη ζηνπο ηξεηο νξφθνπο 

ηνπ. Σν ηζφγεην πεξηιακβάλεη παξφδηα ζηνά πνπ ζηεξίδεηαη ζε θπιηλδξηθνχο πεζζνχο. 

Σα αλνίγκαηα πξψηνπ θαη δεπηέξνπ νξφθνπ έρνπλ ζπκκεηξηθή δηάηαμε θαη 

ζηνιίδνληαη απφ δηαθνζκεηηθέο θνξλίδεο. ηνλ πξψην φξνθν ππάξρεη  εμψζηεο  πνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο πξφζνςεο ελψ ζηνλ δεχηεξν φξνθν 

ππάξρνπλ δχν εμψζηεο κηθξφηεξε απηνχ ηνπ πξψηνπ νξφθνπ φπνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη έθθεληξα ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηεο πξφζνςεο. Οη εμψζηεο 

πεξηιακβάλνπλ καξκάξηλα θνπξνχζηα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κεηαιιηθά 

θηγθιηδψκαηα. Ώλάκεζα ζηνλ πξψην θαη δεχηεξν φξνθν ππάξρεη δηαθνζκεηηθή 

θνξλίδα πνπ ηξέρεη ζε φιν ην κήθνο ηεο φςεο   ελψ ε ζηέςε ηνπ θηηξίνπ 

νινθιεξψλεηαη κε δηαθνζκεηηθφ γείζν θαη νδφληεο θάησ απφ απηφ. Δ επηθάιπςε ηνπ 

θηηξίνπ νινθιεξψλεηαη κε θεξακνζθεπή   
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΔΡΜΟΤ 14 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Κηίξην δηψξνθν λενθιαζηθφ κε παξφδηα ζηνά πνπ ζηεξίδεηαη ζε πεζζνχο κε 

επίθξαλα.. ην ηζφγεην πεξηιακβάλεη θαηάζηεκα ελψ ζηνλ φξνθν πεξηειάκβαλε 

θαηνηθία, ελψ ηψξα πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθή ζηέγε. Σν θηίξην ηνλίδεηαη απφ ηνλ 

θεληξηθφ καξκάξηλν εμψζηε κε ηα καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ηα πεξίηερλνπ ζρεδίνπ 

κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα.  Σα αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ είλαη ζε ζπκκεηξηθή δηάηαμε 

ηνπνζεηεκέλα θαη έρνπλ αθαηξεζεί ηα μχιηλα εμψθπιια. (παξαηεξψληαο ηελ παιηά 

θαη θαηλνχξγηα θσηνγξαθία). Δ φςε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πεζζνχο κε ηα 

επίθξαλα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα αλάκεζα ζηα αλνίγκαηα θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 

θαηλψκαηα ζηηο πνδηέο ησλ αλνηγκάησλ θαη πηπρσηέο θνξλίδεο πεξηκεηξηθά ησλ 

αλνηγκάησλ. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ νινθιεξψλεηαη κε δηαρσξηζηηθφ γείζν θαη ζηεζαίν 

κε κηθξνχο πεζζνχο θαη ζσξάθηα ζε αληηζηνηρία κε ηα αλνίγκαηα απνηεινχλ ηελ 

απφιεμε ηνπ θηηξίνπ. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

17 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΔΡΜΟΤ 46 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Κηίξην δηψξνθν λενθιαζηθφ, κε παξφδηα ζηνά πνπ ζηεξίδεηαη ζηα άθξα απφ 

θνιφλεο θαη θεληξηθά απφ δχν πεζζνχο πνπ θέξνπλ επίθξαλα. Ο θεληξηθφο 

καξκάξηλνο εμψζηεο ηνπ θηηξίνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξία καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Δ είζνδνο ζηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ έθθεληξε είζνδν, ελψ ε πφξηα ηεο εηζφδνπ πιαηζηψλεηαη απφ πεζζνχο  νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ζθσηίεο. Σα αλνίγκαηα  ηνπ θηηξίνπ βξίζθνληαη ζε ζπκκεηξηθή 

δηάηαμε θαη ζπκπιεξψλνληαη κε θνξλίδεο θαη ζην πξέθη κε γείζν θαη θάησ απφ απηφ 

κε νδφληεο, ελψ ε πνδηά  πεξηιακβάλεη γείζν πνπ ζηεξίδεηαη ζε γεηζίπνδεο. Δ ζηέςε 

ηνπ θηηξίνπ είλαη δηαθνζκεκέλε κε γείζν θαη θάησ απφ απηφ πεξηιακβάλεη νδφληεο ζε 

φιν ην κήθνο ηεο φςεο.  Δ ζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

18 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 27 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΚΑΣΧ ΠΟΛΖ 

 

 

+
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε κηθξή ζνθίηα θαη ηνμσηή παξφδηα ζηνά πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε πεζζνχο  κε κηθξά επίθξαλα. ηεγάδεη θαηαζηήκαηα ζην ηζφγεην ελψ ν 

φξνθνο είλαη αθαηνίθεηνο. Δ φςε ηνπ θηηξίνπ ηνλίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ καξκάξηλν 

εμψζηε πνπ ζηεξίδεηαη ζε καξκάξηλα θνπξνχξηα θαη απιφ κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. ε 

ζπλέρεηα ηνπ εμψζηε ππάξρεη δηαθνζκεηηθφ γείζν αλάκεζα ζηνπο νξφθνπο. Σα 

αλνίγκαηα  ηνπ θηηξίνπ είλαη ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ 

θηηξίνπ θαη πεξηιακβάλνπλ γεξκαληθά εμψθπιια. Δ φςε επίζεο ηνλίδεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηηο ζθσηίεο πνπ ηξέρνπλ θαηά κήθνο ηεο. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ 

είλαη δηαθνζκεκέλε κε πηπρσηφ γείζν θαη νινθιεξψλεηαη κε ην αέησκα πνπ 

βξίζθεηαη άλσζελ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ζνθίηαο.  Δ επηζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο 

ζνθίηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

19 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 29 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΚΑΣΧ ΠΟΛΖ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

    

       Αηψξνθν θηίξην κε λενθιαζηθά ζηνηρεία θαη παξφδηα ζηνά πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

πεζζνχο κε επίθξαλα. Σν ηζφγεην ζηεγάδεη θαηάζηεκα ελψ ν φξνθνο επαγγεικαηηθφ 

ρψξν. ηνλ φξνθν εμψζηεο καξκάξηλνο εμψζηεο ζε φιε ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ κε 

πεξίηερλα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα πνπ ζηεξίδεηαη ζε καξκάξηλα θνπξνχζηα Σα 

αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ είλαη ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ηα 

θνπθψκαηα κε λένπ ηχπνπ αινπκηλέληα θνπθψκαηα. Σα αθξαία αλνίγκαηα ηνλίδνληαη 

κε αέησκα θαη πηπρσηή θνξλίδα. Σν θεληξηθφ άλνηγκα ηνλίδεηαη κε ςεπδνπεζζνχο θαη 

θνξηλζηαθνχ ξπζκνχ επίθξαλα.. ηε ζηέςε ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη πηπρσηφ γείζν θαη 

ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο φςεο αεησκαηηθή απφιεμε θαη ε ζηέςε νινθιεξψλεηαη κε 

ζπκπαγέο ζηεζαίν. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

                 20 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Κ 

ΜΑΗΕΧΝΟ 95 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Πξφθεηηαη γηα δηψξνθν θηίξην ηεο Πξψηκεο λενθιαζηθήο πεξηφδνπ. Σν ηζφγεην 

θαη ν φξνθνο θηινμελεί θαηάζηεκα έλδπζεο. Βμσηεξηθά πεξηιακβάλεη παξφδηα ζηνά 

ζηελ φςε ηεο νδνχ Ώγίνπ Νηθνιάνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζε  θνιψλεο δσξηθνχ ξπζκνχ. Σα 

αλνίγκαηα ζηνλ φξνθν παξνπζηάδνπλ ζπκκεηξηθή δηάηαμε θαη είλαη επελδπκέλα κε 

απιφ γείζν θαη απιή θνξλίδα. Ο θεληξηθφο άμνλαο ησλ φςεσλ ηνλίδεηαη απφ εμψζηεο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθά θνπξνχζηα θαη θέξνπλ απιά θηγθιίδσκα. Δ ζηέςε ηνπ 

θηηξίνπ ζπκπιεξψλεηαη κε πηπρσηφ γείζν θαη νδφληεο. Δ ζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

                 21 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΜΑΗΕΧΝΟ 93 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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 ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

        Κηίξην δηψξνθν λενθιαζηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ζην ηζφγεην θαηάζηεκα θαη ζηνλ 

φξνθν επαγγεικαηηθή ζηέγε. Σν ηζφγεην είλαη κνξθνινγηθά αιινησκέλν απφ 

επηγξαθέο θαη απφ ηηο ηέληεο. Οη πφξηεο ηνπ ηζνγείνπ πιαηζηψλνληαη απφ πεζζνχο, 

επίθξαλα θαη επηζηχιην 
2
.Μεηαμχ νξφθνπ θαη ηζνγείνπ ππάξρεη γείζν θαη θάησ απφ 

απηφ νδφληεο . Δ δηάηαμε ηεο φςεο ηνπ πξψηνπ νξφθνπ είλαη ηξηκεξήο κε ην θεληξηθφ 

ηκήκα λα βξίζθεηαη ειάρηζηα πην κέζα ζε ζρέζε κεηά άιια δχν. Σα αλνίγκαηα ηνπ 

νξφθνπ παξνπζηάδνπλ ζπκκεηξηθή δηάηαμε. Σα δχν αθξαία αλνίγκαηα θέξνπλ 

πηπρσηή θνξλίδα ελψ άλσζελ ησλ δχν αλνηγκάησλ ππάξρνπλ αεηψκαηα πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη κε νδφληεο. Σν θεληξηθφ ηκήκα ηνλίδεηαη απφ ηξία ηνμσηά 

αλνίγκαηα πνπ ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ πεζζνχο κε επίθξαλα θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηνπο ςεπδνεμψζηεο κε κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ 

δηακνξθψλεηαη κε γείζν πεξηιακβάλεη νδφληεο θαη θπκάηηα. Άλσζελ ηνπ γείζνπ   

ππάξρεη ζηεζαίν ζηα δχν αθξαία ηκήκαηα ελψ ζην θεληξηθφ ηκήκα θαη πάλσ απφ ηα 

ηξία ηνμσηά αλνίγκαηα έρεη δηαθνζκεηηθά θνινλάθηα πνπ δηαθφπηνληαη απφ πεζζνχο 

κε επίθξαλα ζηελ πξνέθηαζε ηνπ άμνλα ησλ πεζζψλ ηνπ νξφθνπ.  

 

 

                                                           
2 Βπηζηχιην= παξαιιειφγξακκν θνκκάηη καξκάξνπ πνπ ζπλδέεη ηνπο θίνλεο 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

22 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΔΡΜΟΤ 73 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Κηίξην δηψξνθν κε ζηνά, θαηάζηεκα εκηππφγεην, θαηνηθία ζην ππεξπςσκέλν 

ηζφγεην θαη ζηνλ πξψην φξνθν θαη δψκα. ηα δχν άθξα ηεο ζηνάο ππάξρνπλ πεζζνί 

κε επίθξαλα θαη ππεξάλσ απηψλ δηαρσξηζηηθφ γείζν πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 

δαπέδνπ ηνπ εμψζηε. Ο εμψζηεο ηνλίδεη ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ θηηξίνπ θαη 

πεξηιακβάλεη πεξίηερλν λενθιαζηθφ θηγθιίδσκα θαη αλάγιπθα καξκάξηλα 

θνπξνχζηα. ηνπο θαηαθφξπθνπο άμνλεο ηνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ πεζζνί κε επίθξαλα. 

Σα αλνίγκαηα πιαηζηψλνληαη απφ ηξαβερηά θπκάηηα, γείζν θαη δηαθνζκεηηθή πνδηά. 

Κάησ απφ ην αλψηαην γείζν ππάξρεη δηαθνζκεηηθή ηαηλία κε γιπθέο, νδφληεο θαη 

θαηλψκαηα. πκπαγέο ζηεζαίν κε κηθξνχο πεζζνχο ζε αληηζηνηρία κε ηνπο πεζζνχο 

ησλ νξφθσλ απνηειεί ηελ απφιεμε ηνπ θηηξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

23 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  60 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΚΑΣΧ ΠΟΛΖ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

      Πξψηκν ηξηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε ηνμσηή ζηνά ζην ηζφγεην πνπ ζηεξίδεηαη 

ζε πεζζνχο κε απιά επίθξαλα θαη θέξεη ηνμσηή θνξλίδα. ηεγάδεη θαηαζηήκαηα ζην 

ηζφγεην θαη ζηνπο νξφθνπο επαγγεικαηηθή ζηέγε. Δ πξφζβαζε ζηνπο νξφθνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επίθεληξε είζνδν. Σα αλνίγκαηα ζηνπο νξφθνπο είλαη 

ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα θαη ηα θνπθψκαηα – εμψθπιια είλαη μχιηλα γεξκαληθνχ 

ηχπνπ, ελψ άλσζελ ησλ αλνηγκάησλ ππάξρεη θαη δηαθνζκεηηθφ γείζν. Οη εμψζηεο 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο φςεο  θαη είλαη δηαθνξεηηθνχ 

δηακεηξήκαηνο.(ζηνλ δεχηεξν φξνθν ιίγν κηθξφηεξνο εμψζηεο). ηεξίδνληαη ζε ρπηά 

θνπξνχζηα θαη θέξνπλ απιφ κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. ε ζπλέρεηα ησλ εμσζηψλ 

ππάξρεη δηαρσξηζηηθφ γείζν. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ δηαθνζκείηαη  κε γείζν θάησ απφ ην 

νπνίν ππάξρνπλ νδφληεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

24 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΠΑΣΡΔΧ 34 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

              Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην φπνπ θηινμελνχζε θαηνηθία θαη ζηνπο δχν 

νξφθνπο αιιά ηψξα θηινμελεί επαγγεικαηηθή ζηέγε ( ρψξνο εζηίαζεο). Δ πξφζβαζε 

γηλφηαλ κε μερσξηζηέο εηζφδνπο γηα ην θάζε φξνθν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ έθθεληξεο 

εηζφδνπο. Μνξθνινγηθά ε φςε είλαη ιηηή απνηεινχκελε απφ θεληξηθφ εμψζηε κε 

ρπηά θνπξνχζηα καξκάξηλν πάησκα θαη αμηφινγεο κνξθήο κεηαιιηθά θάγθεια. 

Βπίζεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ φπνπ απνηειείηαη απφ 

ηακπιαδσηά παξάζπξα ζηνλ φξνθν. Βπίζεο ε φςε δηαθξίλεηαη γηα ην πηπρσηφ γείζν 

ην νπνίν δηαηξέρεη θαηά κήθνο ηελ θνξπθή ηεο φςεο αιιά θαη  ηελ πηπρσηή θνξλίδα 

κεηαμχ ησλ νξφθσλ. Δ επηθάιπςε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηέγε απφ 

θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

25 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΠΑΣΡΔΧ 16 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. ην ηζφγεην θηινμελνχζε 

θαη θηινμελεί επαγγεικαηηθή ρξήζε, ζηνλ φξνθν  θηινμελνχζε νηθία αιιά απηή ηελ 

ζηηγκή θηινμελεί επαγγεικαηηθή ζηέγε. Δ πξφζβαζε ζηνλ φξνθν γηλφηαλ απφ ηελ 

θεληξηθή είζνδν κε ηνλ ηνμσηφ θεγγίηε ηελ νπνία δηαθνζκνχλ παξαζηάδεο κε 

επίθξαλα θαη πηπρσηή θνξλίδα. Δ φςε είλαη ζπκκεηξηθή σο αλαθνξά ηα αλνίγκαηα 

ηζνγείνπ θαη α νξφθνπ ελψ ν εμψζηεο  είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην  θέληξν ηεο φςεο. Ο 

εμψζηεο ζηεξίδεηαη ζε ζηδεξέληα θνπξνχζηα θαη θέξεη κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Σα 

αλνίγκαηα ηνπ ηζνγείνπ είλαη ηνμσηά κε θεγγίηεο ελψ ηνπ νξφθνπ δηαζέηνπλ 

γεξκαληθά θνπθψκαηα θαη γείζν πάλσ απφ ηα πξέθηα .Δ φςε ηνπ θηηξίνπ 

νινθιεξψλεηαη κε πηπρσηφ γείζν ελψ ε ζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ μχιηλε ζηέγε 

θαη επηθάιπςε  κε θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

26 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΠΑΣΡΔΧ 7 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

       Σξηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην. Σν ηζφγεην θαη νη φξνθνη  θηινμελνχλ  θαηάζηεκα,  

νη φξνθνη ζην παξειζφλ θηινμελνχζαλ θαηνηθία. Σν θηίξην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

απφιπηε ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ. Δ πξφζβαζε ζηνπο νξφθνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε έθθεληξε είζνδν. ην ηζφγεην ηα αλνίγκαηα ηνλίδνληαη κε 

ςεπδνπεζζνχο, ελψ θέξνπλ παξαζηάδεο θαη επίθξαλα. Βπίζεο έρεη ηνπνζεηεζεί 

κεηαιιηθφ ζηέγαζηξν κεηαγελέζηεξεο θαηαζθεπήο. Ο πξψηνο φξνθνο ραξαθηεξίδεηαη 

γηα ηνλ θεληξηθφ καξκάξηλν εμψζηε κε ηα ηέζζεξα καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ην  

απιφ κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. ε ζπλέρεηα ηνπ εμψζηε ππάξρεη γείζν ζε φιν ην κήθνο 

ηεο πξφζνςεο. Σα αλνίγκαηα πξψηνπ θαη δεπηέξνπ νξφθνπ δηαθνζκνχληαη κε 

ςεπδνπεζζνχο πνπ θέξνπλ θνξηλζηαθνχ ηχπνπ επίθξαλα θαη ζηεξίδνπλ επηζηχιην 

πάλσ απφ απηά. Βπίζεο άλσζελ ηνπ επηζηπιίνπ ππάξρεη δηαθνζκεηηθφ  γείζν θαη 

θάησ απφ απηφ κε νδφληεο. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε γείζν θαη 

ζηεγάδεηαη κε θεξακνζθεπή. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

27 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΠΑΣΡΔΧ 80 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν χζηεξν-λενθιαζηθφ θηίξην κε θέξνπζα ηνηρνπνηία απφ ιηζνδνκή. Σν 

ηζφγεην θηινμελεί θαηάζηεκα θαη θαηνηθία ζηνλ φξνθν. Δ πξφζβαζε ζηνλ φξνθν 

γίλεηαη κε έθθεληξε είζνδν. ην θηίξην ππάξρεη εληαίν ζηέγαζηξν πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ρπηά θνπξνχζηα, ελψ ν θεληξηθφο εμψζηεο ηνπ νξφθνπ αλαπηχζζεηαη πάλσ απφ απηφ 

θαη θέξεη κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Ο ζνβάο ηνπ ηζνγείνπ θέξεη ζθσηίεο κέρξη ην χςνο 

ηνπ νξφθνπ. Σα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ είλαη ζπκκεηξηθά θαη ηα θνπθψκαηα μχιηλα. 

Σα αλνίγκαηα είλαη δηαθνζκεκέλα κε πςίθνξκε θιείδα πνπ θηάλεη έσο ηε κεηψπε. Σν 

θηίξην ζηεγάδεηαη κε ζηέγε πίζσ απφ ην ζηεζαίν.  
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

 ΠΑΣΡΔΧ 5 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν θηίξην κε λενθιαζηθά ζηνηρεία. Σν θηίξην θηινμελεί επαγγεικαηηθή 

ζηέγε ζην ηζφγεην θαη θαηνηθία ζην φξνθν. Δ είζνδνο ζηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη 

κε έθθεληξε είζνδν. ηελ έθθεληξε είζνδν έρεη ηνπνζεηεζεί ζηδεξέλην ζηέγαζηξν.  

Σα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ είλαη ζε ζπκκεηξηθφ άμνλα θαη είλαη δηαθνζκεκέλα κε 

ςεπδνπεζζνχο θαη επίθξαλα ζην ηζφγεην θαη απιή πηπρσηή θνξλίδα κε  γείζν ζηνλ 

φξνθν. Σκήκα ηεο φςεο βξίζθεηαη  ζε πξνεμνρή ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη 

καξκάξηλνο εμψζηε κε καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ηα ζθπξήιαην θηγθιίδσκα. Δ 

ζηέςε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθνζκεηηθή ηαηλία λα δηαηξέρεη φιε ηελ 

φςε θάησ ην πηπρσηφ γείζν ηεο . Δ ζηέγαζε ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

29 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΟΤ 177 &  

ΑΥΣΟΤΡΖ 14 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΚΑΣΧ ΠΟΛΖ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν γσληαθφ λενθιαζηθφ θηίξην. Δ θέξνπζα ηνηρνπνηία ηνπ είλαη απφ 

ιηζνδνκή, ε ζηέγαζή ηνπ κε ζηέγε θεξακνζθεπή. Σν ηζφγεην θαη ν φξνθνο 

θηινμελνχλ ρψξνπο ηνπ Ώλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Σν θηίξην ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ θεληξηθή είζνδν απφ ηελ νδφ αρηνχξε φπνπ βξίζθεηαη θαη ε κεγαιχηεξε 

φςε ηνπ, ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο νπνίαο πξνεμέρεη ειαθξηά ελψ νη εμψζηεο 

ηνπνζεηνχληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο. Σξαβερηή θνξλίδα 

ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο δχν νξφθνπο. Δ φςε ηεο Ώγ. Ώλδξένπ θέξεη εμψζηε ζην 

θέληξν ηεο. Οη εμψζηεο είλαη φινη καξκάξηλνη κε ζηδεξέληα θηγθιηδψκαηα. Σα 

αλνίγκαηα ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα θέξνπλ θαηλψκαηα θάησ απφ ηηο πνδηέο, 

παξαζηάδεο κε επίθξαλα θνξηλζηαθνχ ηχπνπ θαη ζηεξίδνπλ επηζηχιηα. Άλσζελ ησλ 

επηζηπιίσλ ππάξρνπλ δηαθνζκεηηθά γείζα θαη θάησ απφ απηά νδφληεο. Δ ζηέςε ηνπ 

θηηξίνπ κε πηπρσηφ γείζν, νδφληεο θάησ απφ απηφ Σν θηίξην θέξεη κηθξή ηαξάηζα 

ζηνλ φξνθν επί ηεο νδνχ αρηνχξε ελψ έρνπλ ππνζηεί αιιαγή ηα θνπθψκαηα ηνπ 

ηζνγείνπ. Δ ζηέγαζή ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηέγε θεξακνζθεπή 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

30 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΚΑΝΑΚΑΡΖ Κ 

ΦΗΛΟΠΟΗΜΔΝΟ 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Βλδηαθέξνλ γσληαθφ, λενθιαζηθφ, δηψξνθν θηίξην κε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία σο 

αλαθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο φςεο. Αηαζέηεη παξφδηα ηνμσηή ζηνά πνπ καδί κε ην 

δηπιαλφ ηνπ ζπκπιεξψλνπλ θάηη ην πνιχ φκνξθν ζηελ πεξηνρή. Σν θηίξην θηινμελεί 

επαγγεικαηηθή ρξήζε ζηνλ φξνθν θαη θαηάζηεκα ζην ηζφγεην. Δ θέξνπζα ηνηρνπνηία 

είλαη απφ ιηζνδνκή ελψ ε επηθάιπςε κε  ζθεπή. Αηαζέηεη εμψζηε θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο. Ώπνηειείηε απφ δηπιά καξκάξηλα θνπξνχζηα ζηελ θχξηα φςε (Καλαθάξε), 

καξκάξηλα θνπξνχζηα, καξκάξηλν πάησκα θαη κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Σα αλνίγκαηα 

ηζνγείνπ – νξφθνπ  είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ φςε, ελψ ηα θνπθψκαηα είλαη 

ληακιαδνηά. Σα αλνίγκαηα δηαθνζκνχλ πηπρσηφ γείζν ζην χςνο ηνπ πξεθηνχ θαη 

δηαθνζκεηηθή θνξλίδα πεξηκεηξηθά ησλ αλνηγκάησλ. Βπίζεο θηνλφθξαλα θνξηλζηαθνχ 

ηχπνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνπο ςεπδνπεζνχο πνπ πξνεμέρνπλ ζηελ κηα φςε ηνπ θηηξίνπ. 

Δ είζνδνο ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Φηινπνίκελνο θαη φρη ζηελ θχξηα φςε ηνπ 

θηηξίνπ ηελ νδφ Καλαθάξε.  
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

31 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΚΑΝΑΚΑΡΖ 181 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν θηίξην κε παξφδηα ζηνά πνπ ζηεξίδεηαη ζε πεζζνχο κε επίθξαλα. Σα 

αλνίγκαηα θαη ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπ νξφθνπ είλαη ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα. Σα 

αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ δηαζέηνπλ ςεπδνπεζζνχο κε θνξηλζηαθά θηνλφθξαλα  ηα νπνία 

ζπκπιεξψλνληαη απφ γείζν θαη νδφληεο ζηα πξέθηα ησλ αλνηγκάησλ αιιά θαη 

θαηλψκαηα ζηηο πνδηέο απηψλ. Σν θηίξην θηινμελεί επαγγεικαηηθή ζηέγε ζηνλ φξνθν 

θαη θαηάζηεκα ζην ηζφγεην. Δ φςε απνηειείηαη απφ θεληξηθφ εμψζηε κε δχν δεχγε 

απφ καξκάξηλα θνπξνχζηα παθησκέλα ζηελ ηνηρνπνηία θαη κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα Σηο 

φςεηο δηαηξέρεη δηαθνζκεηηθή θνξλίδα, ελψ ηελ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ θνζκνχλ νδφληεο, 

γείζν θαη αθξνθέξακα. Δ ζηέγε ηνπ θηηξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε θέξνληα 

νξγαληζκφ απφ μχιν θαη επηθάιπςε απφ θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

32 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΜΗΑΟΤΛΖ 46 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν χζηεξν-λενθιαζηθφ θηίξην κε λενθιαζηθά ζηνηρεία. Φηινμελνχζε 

θαηνηθία θαη ζηνπο δχν νξφθνπο ελψ ζήκεξα θηινμελεί επαγγεικαηηθή ρξήζε. Δ 

πξφζβαζε ζηνπο νξφθνπο  πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηαθνξεηηθέο εηζφδνπο (ζηα άθξα 

ηεο φςεο) ζηηο νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί κεηαγελέζηεξα ζηδεξέληα ζηέγαζηξα. Δ φςε 

είλαη δνκεκέλε ζε ηξηκεξή δηάηαμε. Σν θεληξηθφ ηκήκα πξνεμέρεη ηνλίδεηαη κε 

πιαίζην ζρήκαηνο Π. ην θεληξηθφ ηκήκα ππάξρεη καξκάξηλνο εμψζηεο κε καξκάξηλα 

θνπξνχζηα θαη κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πηπρσηφ γείζν θαη κηθξφ ζηεζαίν.  
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

33 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΜΗΑΟΤΛΖ 66 & ΚΑΝΑΚΑΡΖ 129 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν γσληαθφ λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ηνμσηή ζηνά ζηελ νδφ 

Καλαθάξε, πνπ ζηεξίδεηαη ζε πεζζνζηνηρεία κε κηθξά επίθξαλα. Δ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία  είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιηζνδνκή,. Σν ηζφγεην θηινμελνχζε θαη 

θηινμελεί ρψξν εζηίαζεο ελψ ν φξνθνο έρεη αιιάμεη ρξήζε γηα ηνλ ίδην ιφγν. Δ 

είζνδνο ζηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηθξή απιή επί ηεο νδνχ Μηανχιε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ φςεσλ είλαη νη δχν καξκάξηλνη εμψζηεο δηαθνξεηηθνχ κήθνπο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα νη νπνίνη 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην θέληξν θάζε φςεο. Αηαθξίλεηαη επίζεο θαη ζπκκεηξία ησλ 

αλνηγκάησλ ηζνγείνπ θαη νξφθνπ, επίζεο ςεπδνπεζζνί δηαθξίλνληαη ζηελ φςε ζην 

χςνο ηνπ νξφθνπ νη νπνίνη απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ πεζζψλ ηνπ ηζνγείνπ. ηελ 

ζηέςε ηνπ θηηξίνπ δηαθξίλεηαη επίζεο γείζν φπσο θαη κεηαμχ ησλ νξφθσλ. Δ 

επηθάιπςε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θέξσλ νξγαληζκφ μχιηλε ζηέγεο θαη 

επηθάιπςε κε θεξακνζθεπή. 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Σξηψξνθν θηίξην πξψηκεο λενθιαζηθήο πεξηφδνπ  κε παξφδηα ζηνά κε πεζζνχο. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο φςεο δηαθξίλεηαη γηα ηα ιηηά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κε ηελ 

ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ αιιά θαη ησλ εμσζηψλ λα είλαη δηαθξηηή. Οη εμψζηεο ησλ 

νξφθσλ εθηείλνληαη ζε φιε ηελ φςε θαη είλαη μχιηλνη κε ζηδεξέληα θνπξνχζηα θαη 

κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Σα θνπθψκαηα είλαη  μχιηλα γεξκαληθήο αξρηηεθηνληθήο. Δ 

φςε ζην επάλσ κέξνο ηεο ζπκπιεξψλεηαη κε μχιηλν γείζν θαη θάησ απφ απηφ 

δηαθνζκεηηθνί νδφληεο. Δ ηνηρνπνηία είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κπαγδφηνηρν. Δ 

ζηέγε είλαη  μχιηλεο θαηαζθεπήο θαη ε επηθάιπςε γίλεηαη κε θεξακνζθεπή.  
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ΓΔΡΜΑΝΟΤ & ΒΑ. ΡΟΤΦΟΤ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

       Αηψξνθν χζηεξν-λενθιαζηθφ  θηίξην κε παξφδηα ζηνά  ζε ηνμνζηνηρία ζηελ νδφ 

Γεξκαλνχ θαη Ρνχθνπ γσλία. Ώλάκεζα ζηα ηφμα δηαθξίλνληαη θαη ηα κεηαιιηθνί 

ειθπζηήξεο πνπ ζπγθξαηνχλ ηα ηφμα. Σα αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ είλαη ζπκκεηξηθά 

ηνπνζεηεκέλα. ην ηειείσκα δηαζέηεη κεηψπε θαη ζηνλ φξνθν ππάξρεη ζνθίηα. Σν 

θηίξην θηινμελεί επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη ζηνπο δχν νξφθνπο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ δχν φςεσλ ηνπ είλαη νη θεληξηθνί εμψζηεο κε ηα κεηαιιηθά θνπξνχζηα θαη ηα 

κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα, φπσο επίζεο θαη ην δηαθνζκεηηθφ γείζν πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ νδφληεο. Δ επηθάιπςε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θέξσλ 

νξγαληζκφ ζηέγεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΓΔΡΜΑΝΟΤ 98 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΑΝΧ ΠΟΛΖ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ζηνά πνπ δηακνξθψλεηαη απφ δχν 

αθξαίνπο πεζζνχο θαη ηξεηο θεληξηθνχο θίνλεο κε επίθξαλα, ζηα νπνία θαηαιήγνπλ ηα 

εκηθπθιηθά ηφμα κε ηηο ηξαβερηέο θνξλίδεο. Δ δνκή  ηεο φςεο ζηνλ φξνθν  είλαη 

ηξηκεξήο θαη  ηνλίδεηαη απφ ην θεληξηθφ αέησκα. Σν  θεληξηθφ ηκήκα βξίζθεηαη ζε 

ειαθξηά πξνεμνρή θαη πιαηζηψλεηαη απφ πεζζνχο κε επίθξαλα. Πεζζνί πιαηζηψλνπλ  

θαη ηηο άθξεο ηνπ θηηξίνπ. Ο φξνθνο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ καξκάξηλν εμψζηε 

κε ηα καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Σα αλνίγκαηα είλαη 

ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα αθνινπζνχλ ηελ ηξηκεξή δηάηαμε ηεο φςεο  θαη ηνπο 

άμνλεο ηεο ηνμνζηνηρίαο ηεο ζηνάο. Σα θνπθψκαηα ηνπ νξφθνπ είλαη μχιηλα 

γεξκαληθά θαη ηνπ ηζνγείνπ μχιηλα κε ηακπιάδεο. Σα αλνίγκαηα ζηνλ φξνθν 

πιαηζηψλνληαη απφ θνξλίδεο, θέξνπλ κηθξφ γείζν θαη θάησ απφ ηελ πνδηά 

θαηλψκαηα. Δ ζηέγε είλαη μχιηλεο θαηαζθεπήο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ θεξακίδηα 

ελψ ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ κηα  κηθξή ζνθίηα. 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ηνμσηή ζηνά. ηέγαδε επαγγεικαηηθή 

ρξήζε ζην ηζφγεην θαη θαηνηθία ζηνλ φξνθν. Δ ζηνά είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

εκηθπθιηθά ηφμα κε ηξαβερηέο θνξλίδεο θαη ζηεξίδεηαη ζε πεζζνχο κε επίθξαλα. Δ 

φςε ηνπ νξφθνπ δηαθξίλεηαη γηα ηνλ θεληξηθφ καξκάξηλν εμψζηε κε ηα ρπηά 

θνπξνχζηα θαη ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. Σα αλνίγκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηνπο 

άμνλεο ησλ ηφμσλ ηεο ζηνάο θαη πεξηέρνπλ γεξκαληθά θνπθψκαηα. ηε φςε 

δηαθξίλεηαη επίζεο δηαρσξηζηηθή θνξλίδα κεηαμχ ησλ νξφθσλ. Δ ζηέςε ηνπ θηηξίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απιφ γείζν θαη ε επηθάιπςε κε θεξακνζθεπή . Φσηνγξαθία 

ησξηλήο πεξηφδνπ δελ κπφξεζε λα ππάξμεη θαζψο ην θηίξην είλαη ζε θαηάζηαζε 

θαηάξξεπζεο  
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ζηνά πνπ δηακνξθψλεηαη απφ πεζζνχο κε 

απιά επίθξαλα δηαθξίλεηαη επίζεο ειθπζηήξαο κεηαμχ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ πεζζνχ. 

Σν θηίξην θηινμελεί επαγγεικαηηθή ζηέγε ζην ηζφγεην (θαξκαθείν) θαη θαηνηθία ζηνλ 

φξνθν. Δ δνκή ηεο φςεο ραξαθηεξίδεηαη  σο ηξηκεξήο κε ην θεληξηθφ ηκήκα λα  

πξνεμέρεη σο πξνο ηα πιεπξηθά ηνπ. Αηαθξίλεηαη επίζεο ν θεληξηθφο καξκάξηλνο 

εμψζηεο κε ην ζθπξήιαην θηγθιίδσκα θαη ζηεξίδεηαη ζε καξκάξηλα θνπξνχζηα. 

Μεηαμχ ησλ νξφθσλ ππάξρεη δηαρσξηζηηθή θνξλίδα. Δ δηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ είλαη 

ζπκκεηξηθή. Σα θνπθψκαηα είλαη γαιιηθνχ ηχπνπ μχιηλα. Σελ φςε ηνπ θηηξίνπ 

δηαηξέρεη δηαθνζκεηηθή θνξλίδα ελψ ε επίζηεςε δηακνξθψλεηαη κε πηπρσηφ γείζν 

ζην νπνίν θαηαιήγεη ε ζηέγε ηεο νπνίαο ε επηθάιπςε είλαη κε θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ζηνά δηακνξθσκέλε κε ηνμσηή 

πεζζνζηνηρία. Οη πεζζνί θέξνπλ επίθξαλα θαη ηα εκηθπθιηθά ηφμα πηπρσηέο 

θνξλίδεο. Σν ηζφγεην θηινμελεί επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη ν φξνθνο θαηνηθία. Σα 

αλνίγκαηα ηνπ ηζνγείνπ θέξνπλ ηνμνηνχο θεγγίηεο θαη είλαη ζπκκεηξηθά 

ηνπνζεηεκέλα κε απηά ηνπ πξψηνπ νξφθνπ. Δ είζνδνο ζηνλ φξνθν γίλεηαη απφ 

έθθεληξε είζνδν. Ο φξνθνο δηαθξίλεηαη σο αλαθνξά ηελ φςε ηνπ γηα ηνλ θεληξηθφ 

καξκάξηλν εμψζηε πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα καξκάξηλα θνπξνχζηα ηα νπνία είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηηο άθξεο ηνπ εμψζηε θαη ζθπξήιαην κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Οη 

πεζζνί ηνπ ηζφγεηνπ ζπλερίδνληαη ζηνλ φξνθν κε ςεπδνπεζζνχο ζηελ φςε, κε 

θνξηλζηαθνχ ηχπνπ επίθξαλα,. Σα αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ πεξηβάιινληαη κε πηπρσηέο 

θνξλίδεο θαη θαηλψκαηα θάησ απφ ηελ πνδηά. Φέξνπλ επίζεο πηπρσηφ γείζν κε 

κηθξνχο νδφληεο ζηα πξέθηα ηνπο. Πηπρσηφ γείζν κε νδφληεο θαη αθξνθεξάκνπο 

θνζκεί ηελ θνξπθή ηεο φςεο ηνπ θηηξίνπ.. Δ ζηέγαζε  ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε θεξακνζθεπή  
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Αηψξνθν θηίξην λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο κε παξφδηα ζηνά πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

πεζζνχο κε απιά επίθξαλα. Σν θηίξην θηινμελεί θαηνηθία ζηνλ φξνθν θαη 

επαγγεικαηηθή ζηέγε ζην ηζφγεην. Δ είζνδνο ζηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

έθθεληξε είζνδν. Σν ηζφγεην έρεη ππνζηεί αιινηψζεηο ελψ ν φξνθνο δηαηεξεί ηα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δ φςε πιαηζηψλεηαη απφ ςεπδνπεζζνχο ζηα άθξα. 

Δ φςε δηαθξίλεηαη γηα ηνλ θεληξηθφ  καξκάξηλν εμψζηε κε καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη 

ην κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Σα αλνίγκαηα είλαη ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα θέξνπλ 

θάησ απφ ηελ πνδηά θαηλψκαηα  κε δηαθξηηφ ζρέδην κέζα ζε απηά. Δ φςε πεξηέρεη 

επίζεο ζθνηίεο ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηνπ νξφθνπ κέρξη θαη ην χςνο ηνπ 

πξεθηνχ. Μεηαμχ ησλ δχν νξφθσλ ηεο φςεο δηαηξέρεη δηαθνζκεηηθή θνξλίδα. Δ φςε 

νινθιεξψλεηαη κε πηπρσηφ γείζν θαη ζηέγε κε επηθάιπςε απφ θεξακίδηα. 
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ΑΠΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

       Αηψξνθν θηίξην κε παξφδηα ηνμσηή ζηνά θαη πεζζνχο. Σν θηίξην θηινμελεί 

θαηνηθία ζηνλ φξνθν θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε ζην ηζφγεην. πσο παξαηεξνχκε απφ 

ηηο δπν θσηνγξαθίεο κηα πξφζθαηε θαη κηα παιαηφηεξε ην θηίξην έρεη ππνζηεί 

κηθξναιιαγέο σο αλαθνξά ηελ φςε. ηνπο πεζζνχο έρνπλ πξνζηεζεί ζνβαηηζηέο 

ζθσηίεο κέρξη θαη ην χςνο ηνπ νξφθνπ.  ην επάλσ κέξνο ησλ πεζζψλ δηαθξίλνληαη 

ηα επίθξαλα ελψ παξαηεξψληαο ηα εκηθπθιηθά ηφμα παξαηεξνχκε ηηο πηπρσηέο 

θνξλίδεο πνπ δηαζέηνπλ. Αηαθξίλνληαη επίζεο νη κεηαιιηθνί ειθπζηήξεο νη νπνίνη 

έρνπλ κείλεη αλέπαθνη. Σν θηίξην δηαθξίλεηαη επίζεο γηα ηελ ζπκκεηξία ηνπ, κε ηα 

αλνίγκαηα ηνπ ηζνγείνπ λα είλαη ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα κε απηά ηνπ νξφθνπ. Ο 

θεληξηθφο εμψζηεο είλαη  καξκάξηλνο κε καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη πεξίηερλν 

κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. ηα αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ δηαθξίλνληαη επίζεο θνξλίδεο νη 

νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνξλίδα κεηαμχ ησλ νξφθσλ δεκηνπξγνχλε θάηλσκα 

ζηηο πνδηέο ησλ αλνηγκάησλ. Μεηαμχ ησλ νξφθσλ δηαθξίλεηαη δηαρσξηζηηθή θνξλίδα. 

Αηαθξίλεηαη επίζεο πηπρσηφ γείζν ζηε ζηέςε ηνπ θηηξίνπ. Δ επηθάιπςε  ηνπ θηηξίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θεξακνζθεπή  
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Παξαηεξήζεηο : 

              Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ηνμσηή ζηνά πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

πεζζνχο θαη βξίζθεηαη ζηελ νδφ Γεξκαλνχ απέλαληη απφ ην αξραίν σδείν. Σν θηίξην 

θηινμελνχζε θαηνηθίεο θαη ζηνπο δχν νξφθνπο ησλ νπνίσλ ε είζνδνο γηλφηαλ απφ 

μερσξηζηέο έθθεληξεο εηζφδνπο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο φςεο είλαη ν θεληξηθφο 

καξκάξηλνο εμψζηεο κε ηα καξκάξηλα θνπξνχζηα θαη ην κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Σν 

θηίξην φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα  είλαη επηζθεπαζκέλν ζην ηζφγεην ελψ είλαη ππφ 

θαηαζθεπή ζηνλ φξνθν, ζηνλ νπνίν δηαθξίλεηαη ε θέξνπζα ιηζνδνκή  θαη ηα 

αλαθνπθηζηηθά ηφμα επάλσ απφ ηα αλνίγκαηα. Βπίζεο κε θαιή παξαηήξεζε 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη ηνπο νδφληεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην επάλσ κέξνο ηεο 

ιηζνδνκήο . Δ επηζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θέξσλ νξγαληζκφ ζηέγεο 

θαη επηθάιπςε απφ θεξακίδηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

43 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

 

ΓΔΡΜΑΝΟΤ  8 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

 

ΑΝΧ ΠΟΛΖ 

 

 
 

 

 

 
Παξαηεξήζεηο : 

              Αηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε παξφδηα ηνμσηή ζηνά πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

πεζζνχο θαη βξίζθεηαη ζηελ νδφ Γεξκαλνχ απέλαληη απφ ην αξραίν σδείν. Σν θηίξην 

θηινμελεί ηαηξείν (επαγγεικαηηθφ ρψξν ζηνλ φξνθν) θαη θαηάζηεκα ζην ηζφγεην. Δ 

είζνδνο ζηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη απφ έθθεληξε εηζφδνπο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο φςεο είλαη ν θεληξηθφο εμψζηεο κε ηα κεηαιιηθά θνπξνχζηα θαη ην κεηαιιηθφ 

θηγθιίδσκα. Σν θηίξην επίζεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζπκκεηξία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ 

αιιά θαη γηα ην πηπρσηφ γείζν ην νπνίν δηαθξίλεηαη ηφζν ζην άλσ κέξνο ηεο φςεο 

φζν θαη κεηαμχ ησλ δχν νξφθσλ. Δ επηζηέγαζε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θέξσλ νξγαληζκφ ζηέγεο θαη επηθάιπςε απφ θεξακίδηα. 
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6. ΦΔΡΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΝΔΟΚΛΑΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 

 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 
       Δ πέηξα θαη ην μχιν είλαη κεξηθά απφ ηα  πιηθά πνπ έρεη  ρξεζηκνπνηήζεη ν 

άλζξσπνο απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα θαη ζήκεξα παξά ην γεγνλφο ηεο 

κεγάιεο θπξηαξρίαο ζηηο κέξεο καο πιηθψλ φπσο ην ηζηκέλην θαη ν ζίδεξνο θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Δ εκπεηξία ηνπ πνπ ζπζζψξεπζε κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ηνπ 

επέηξεςε λα δεκηνπξγήζεη θαηαζθεπέο απφ πέηξα θαη μχιν πνπ αθφκα θαη ζήκεξα 

ζαπκάδνπκε φρη κφλν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή αιιά θαη γηα ηελ ζηαηηθή θαη νηθνδνκηθή 

άπνςε 

 

6.2  Σύπνη θηηξίσλ 
 

       Σα θηίξηα λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο ζρεδφλ  

θαηαζθεπαζκέλα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ μχιηλα δνκηθά 

ζηνηρεηά .Δ θαηαζθεπή ηνπο ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εκπεηξηθή θαη γηλφηαλ απφ 

ηερλίηεο νη φπνηνη είραλ πιήξε αληίιεςε ηεο θαηαζθεπήο θαη βαζεηά γλψζε ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ. 

       Ο θέξσλ νξγαληζκφο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία εκθαλίδεη πνιχ  κεγάιε 

πνηθηιία ηχπσλ. Σα πνηφ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θηηξίσλ θαη ζπγρξφλσο απνηεινχλ παξάγνληεο δηάθξηζεο ηνπο ζε θαηεγνξίεο 

είλαη:
1
 

 

1.   Ο ηχπνο ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ (θαηαθφξπθνο θέξσλ νξγαληζκφο). 

2.   Ο ηχπνο ησλ παησκάησλ θαη ζηεγψλ (νξηδφληηνο θέξσλ νξγαληζκφο). 

3.   Δ χπαξμε ή κε θαη ν ηχπνο ειθπζηήξσλ θαη δηαδσκάησλ. 

 

6.2.1 Σύπνη θεξνπζώλ ηνηρνπνηηώλ 

 

       Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη ηνηρνπνηηψλ πνπ ζπλαληνχκε ζε θηίξηα απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία είλαη νη αθφινπζνη : 

                                                           
1 Εγλαηάθεο Υξήζηνο (1994), Φέξνληεο νξγαληζκνί θηηξίσλ απφ ηνηρνπνηία, Αηαηήξεζε απνθαηάζηαζε αλαζηχισζε, ζ190, 

Θεζζαινλίθε  
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    1. Ληζνδνκή θπζηθψλ ιίζσλ  

    2. Πιηλζνδνκή (πιήξσλ νπηφπιηλζσλ ,σκφπιηλζσλ, δηάηξεησλ νπηφπιηλζσλ) 

    3. Ξπιφπηθηε ηνηρνπνηία (ηζαηκάο) 

Σν θνλίακα ηεο δφκεζεο ήηαλ ζπλήζσο ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ : 

1. Ώζβεζηνθνλίακα 

2. Ώζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 

3. Πεινθνλίακα 

 

       Οη πιηλζνδνκέο δηάηξεησλ νπηφπιηλζσλ θαη νη ηζαηκάδεο έρνπλ ρακειή αληνρή 

θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη. 

       Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ιηζνδνκψλ 

θαη ησλ πιηλζνδνκψλ πιήξσλ πιίλζσλ είλαη ην ζρεηηθά κεγάιν βάξνο ηδηαίηεξα ζε 

ζρεηηθά πςειά θηίξηα φπνπ ην πάρνο ησλ ηνίρσλ είλαη ζεβαζηφ. Έηζη ζηα θηίξηα απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηεο κάδαο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν 

ζηηο ζηάζκεο ησλ παησκάησλ θαη ηεο ζηέγεο. 

       Σν κέγεζνο, ην πιήζνο αιιά θπξίσο ε ζρεηηθή θαζ‘ χςνο ηνπνζέηεζε ησλ 

αλνηγκάησλ (πφξηεο, παξάζπξα) ζην ηζφγεην θαη ηνπο ππεξθείκελνπο νξφθνπο 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο, ηφζν ππφ 

θαηαθφξπθα, θπξίσο φκσο ππφ νξηδφληηα (ζεηζκηθά) θνξηία. Καηά θαλφλα ζε θηίξηα 

πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί εκπεηξηθά ή κε κεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο ή πξνζζήθεο 

νξφθσλ θαζ‘ χςνο, παξαηεξείηαη ην ηδηαίηεξα δπζκελέο θαηλφκελν ηεο 

αλαληηζηνηρίαο ησλ αλνηγκάησλ θαζ‘ χςνο. Βίλαη θαλεξφ φηη ε αλαληηζηνηρία απηή 

πξνθαιεί έληνλε δηαηάξαμε ζηε ξνή ησλ ηάζεσλ πξνο ηα ζεκέιηα.  
2
 

6.2.2 Σύπνη παησκάησλ θαη ζηεγώλ 

       Σν βαζηθφ κεραληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παησκάησλ πνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ ππφ θαηαθφξπθα αιιά θαη νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία 

είλαη ε αθακςία κέζα ζην επίπεδν θαη ζπλεπαθφινπζα ν βαζκφο δηαθξαγκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο,  ην βάξνο ηνπ παηψκαηνο  θαη ε εκθάληζε ή κε νξηδφληησλ σζήζεσλ ππφ 

θαηαθφξπθα θνξηία.            

                                                           
2 Εγλαηάθεο Υξήζηνο (1994), Φέξνληεο νξγαληζκνί θηηξίσλ απφ ηνηρνπνηία, Αηαηήξεζε απνθαηάζηαζε αλαζηχισζε, ζ190, 

Θεζζαινλίθε  
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Οη ηχπνη παησκάησλ πνπ ζπλήζσο ζπλαληψληαη ζε θηίξηα απφ θέξνπζα ιηζνδνκή  

είλαη
3
 

1. Ξύιηλα παηώκαηα (ζαλίδσκα επί ηζρπξψλ μχιηλσλ δνθψλ): Βίλαη κηα 

ειαθξά θαη εχθακπηε θαηαζθεπή κε κηθξή έσο κέζε (ζε πεξίπησζε 

δηπινχ ζαληδψκαηνο) δπζθακςία κε αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

βαζκνχ δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ώθφκα δελ αζθνχλ νξηδφληηεο 

σζήζεηο ζηα θαηαθφξπθα θνξηία ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ. 

2. Πιηλζόθηηζηα θακαξσηά παηώκαηα επί ζηδεξνδνθώλ: Ώπνηεινχληαη 

απφ θέξνληεο ζηδεξνδνθνχο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 80 cm. Σν βάξνο ηνπο 

θπκαίλεηαη απφ κέζν έσο κεγάιν (γηα ηε θαηεγνξία ηχπνπ θακαξσηή 

πιηλζνδνκή)  Βμαζθαιίδνπλ κηθξή έσο κέζε δπζθακςία κε απνηέιεζκα 

λα έρνπλ αληίζηνηρα κηθξή έσο κέζε  δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία. Βπίζεο 

δελ αζθνχλ νξηδφληηεο σζήζεηο ζηα θαηαθφξπθα θνξηία ησλ θεξνπζψλ 

ηνηρνπνηηψλ.  

3. Βαξηά ζνισηά παηώκαηα κεγάινπ πάρνπο: Ώπνηεινχληαη απφ 

πιηλζφθηηζηεο ή ιηζφθηηζηεο θακάξεο. Πξφθεηηαη γηα βαξέσο ηχπνπ 

παηψκαηα, φπνπ είλαη θαη  ν κνλαδηθφο ηχπνο παησκάησλ πνπ αζθνχλ 

ηζρπξέο νξηδφληηεο σζήζεηο ζηνπο πεξηκεηξηθνχο θέξνληεο ηνίρνπο. 

Βμαζθαιίδνπλ κεγάιε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπο 

δπζθακςίαο. 

4. Πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο : Βκθαλίδνπλ κεγάιε δπζθακςία θαη 

ζπλεπψο εμαζθαιίδνπλ πιήξε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία εάλ ππάξρεη 

θαιή ζχλδεζε κε ηελ θέξνπζα ηνηρνπνηία κε ηελ νπνία εδξάδνληαη. Σν 

βάξνο ησλ παησκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπγθξηλφκελν κε ηα 

πξνεγνχκελα  είλαη κέζν έσο κεγάιν(αλάινγα κε ην άλνηγκα ην νπνίν 

πξέπεη λα γεθπξσζεί). Βπίζεο δελ αζθνχλ νξηδφληηεο σζήζεηο ππφ 

θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο νπνίεο εδξάδνληαη. 

 

                                                           

3 εκηλάξην Μηθξήο δηάξθεηαο, Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία (θαλνληζκφο – βιάβεο - απνθαηάζηαζε) (ζει 42,43,44) 

ΣΒΒ Βιιάδνο, ηκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο 
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ρ. 6.1  Σύπνη παησκάησλ 
4
 

       Οη ζηέγεο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ μχιηλα 

δεπθηά κε ζαλίδσκα θαη επηθάιπςε . Σα δεπθηά εδξάδνληαη ζην θνξπθαίν δηάδσκα, ή 

ζε μχιηλεο δνθνχο (πνηακνί) ελζσκαησκέλεο θαηά κήθνο ηεο ζηέςεο ησλ ηνίρσλ. Οη 

μχιηλεο ζηέγεο είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ κεξηθή δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία θαηά 

ηελ δηεχζπλζε ησλ δεπθηψλ, φρη φκσο θαη ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε, θαζψο ε 

εγθάξζηα ζχλδεζε ησλ δεπθηψλ είλαη αλεπαξθήο. Πξνυπφζεζε  ηεο δηαθξαγκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο είλαη ε άξηηα δηθηχσζε ησλ δεπθηψλ θαη ε επαξθήο αγθχξσζε ηνπο ζηνπο 

μχιηλνπο πνηακνχο, ή ζην θνξπθαίν πεξηκεηξηθφ δηάδσκα ηεο ηνηρνπνηίαο. Πνιιέο 

θνξέο θαη ζπλεζέζηεξα φηαλ ε ζηέγε εδξάδεηαη θαη επί εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ, ηα 

δεπθηά δελ είλαη ζηαηηθψο πιήξεηο απηνθεξφκελνη θνξείο ( απνπζία ή πιεκκειήο 

κάηηζε ησλ μχιηλσλ δνθψλ ησλ θάησ πεικάησλ), κε απνηέιεζκα ηελ άζθεζε 

ηζρπξψλ σζήζεσλ απφ θεθιηκέλνπο ακείβνληεο επί ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνηρνπνηηψλ.   

 

                                                           
4 Κνθθηλάθε Άλλα Ααληήι, "Ξχιν θαη μχιηλεο θαηαζθεπέο, Παζνινγία, πξνζηαζία θαη ηερληθέο ζπληήξεζεο, πλδεζκνινγία 

ησλ μχιηλσλ θαηαζθεπψλ. Εζηνξηθέο θαη ζχγρξνλεο ιχζεηο, Β01", Βξγαζηήξην Οηθνδνκηθήο θαη Ανκηθήο Φπζηθήο Ώ.Π.Θ. 
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6.2.3 Γηαδώκαηα – Διθπζηήξεο  

       Σα δηαδψκαηα θαη νη ειθπζηήξεο απνηεινχλ βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία πνπ αζθνχλ 

θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ απφθξηζε ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία ππφ 

νξηδφληηα (ζεηζκηθά) θνξηία. Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη δηαδσκάησλ θαη ειθπζηήξσλ 

είλαη νη αθφινπζνη: 

        

1. Ξχιηλα, κεηαιιηθά, ή ζπαληφηεξα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πξέθηα ζηα 

αλψθιηα ησλ αλνηγκάησλ (απνπζία ζπλερψλ δηαδσκάησλ). 

2. πλερή μχιηλα (μπινδεζηέο), κεηαιιηθά, ή ζπαληφηεξα απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα δηαδψκαηα ζηα αλψθιηα ησλ αλνηγκάησλ ή θαη ζηηο ζηάζκεο ησλ 

νξφθσλ ηεο ζηέγεο. 

3. Καηαθφξπθα δηαδψκαηα μχιηλα, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ε κεηαιιηθά. 

4. Μεηαιιηθνί ειθπζηήξεο (παζεηηθνί ή ειαθξά πξνεληεηακέλνη) ζηηο ζηάζκεο 

ησλ νξφθσλ, ηεο ζηέγεο ή θαη ησλ αλσθιηψλ.  

 

 
 

ρ. 6.2     Ξύιηλν πεξηκεηξηθό δηάδσκα ( ζελάδ) 

 

 

       Ο θχξηνο ξφινο ησλ ζπλερψλ νξηδνληίσλ δηαδσκάησλ είλαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

εθηφο επηπέδνπ θνπηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνηρνπνηηψλ, αλαιακβάλνληαο ηηο νξηδφληηεο 

ζεηζκηθέο δπλάκεηο θάζεηα ζην επίπεδν ηνπ ηνίρνπ θαη κεηαθέξνληάο ηηο ζηνπο 
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εγθάξζηνπο ηνίρνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε παρχο ηνίρνπο νη μπινδεζηέο απνηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ δχν παξάιιειεο μχιηλεο δνθνχο ζηηο φςεηο ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νξζνζηάηεο ή θαη ινμέο μχιηλεο ξάβδνπο ψζηε λα 

δηακνξθψλεηαη έλα νξηδφληην μχιηλν δηθηχσκα θαηά κήθνο ηνπ ηνίρνπ. Ώληίζηνηρα, 

ηα δηαδψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξν ην πιάηνο ηεο 

ηνηρνπνηίαο, ελψ έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ χςνο, θαζψο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

δνθνί ζε νξηδφληην επίπεδν.
5
 

 
 
 ρ 6.3 Σύπνη δηαδσκάησλ, ειθπζηήξσλ θαη ζπλδέζεσλ παησκάησλ θαη ζηεγώλ κε ηηο θέξνπζεο 

ηνηρνπνηίεο 
6
 

 

 

       Ο θχξηνο ξφινο ησλ νξηδνληίσλ κεηαιιηθψλ ειθπζηήξσλ είλαη λα απνηξέςνπλ 

ηελ απνθφιιεζε ππφ ζεηζκηθή θαηαπφλεζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ θαζ‘ χςνο 

ησλ θαηαθφξπθσλ αθκψλ ζε γσλίεο ηχπνπ Γ ή Σ. Οη ειθπζηήξεο είλαη ζπλήζσο 

ραιχβδηλεο ιεπίδεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο, (κεξηθέο θνξέο θαη θπθιηθήο) 

                                                           
5 Εγλαηάθεο Υξήζηνο (1994), Φέξνληεο νξγαληζκνί θηηξίσλ απφ ηνηρνπνηία, Αηαηήξεζε απνθαηάζηαζε αλαζηχισζε, ζ190, 

Θεζζαινλίθε  

6 εκηλάξην Μηθξήο δηάξθεηαο, Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία (θαλνληζκφο – βιάβεο - απνθαηάζηαζε) (ζει 50) ΣΒΒ 

Βιιάδνο, ηκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο 
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ηνπνζεηνχληαη θαηά ηελ δφκεζε ησλ ηνίρσλ θαη πξνεληείλνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ. Δ πξνέληαζε είλαη ειαθξά θαη επηηπγράλεηαη 

είηε κε ξάβδνπο αγθχξσζεο θαηάιιεινπ ζρήκαηνο, είηε κε ζπζηξνθή ηεο κεηαιιηθήο 

ιεπίδαο ζε ζεκεία φπνπ απηή είλαη πξνζπειάζηκε. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκβνιή ηεο 

πξνέληαζεο ησλ ειθπζηήξσλ ζηελ αλάπηπμε πξφζιηςεο ζηελ ηνηρνπνηία είλαη 

ζπλήζσο ακειεηέα. Δ πξνέληαζε επηβάιιεηαη θπξίσο γηα ηελ άξζε ηπρφλ αλνρψλ 

κήθνπο ψζηε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ειθπζηήξα λα είλαη άκεζε. 

       Σα θαηαθφξπθα ζε ζπλεξγαζία κε ηα νξηδφληηα δηαδψκαηα, ζπγθξνηνχλ ζην 

επίπεδν ηεο ηνηρνπνηίαο, πιαίζηα απμεκέλεο  δπζθακςίαο πνπ αθελφο εληζρχνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία δίζθνπ ηεο ηνηρνπνηίαο θαη αθεηέξνπ εγθηβσηίδνπλ ηκήκαηα ηεο 

ηνηρνπνηίαο απνηξέπνληάο ηελ πξφσξε ξεγκάησζή ηεο ππφ ζεηζκηθή θαηαπφλεζε ηεο 

εληφο ηνπ επηπέδνπ ηεο. 
7
 

 

 
    

ρ. 6.4 άπνςε ησλ ειθπζηήξσλ θαηά κήθνο ησλ ηόμσλ. 

 

 

 

 

                                                           

7 εκηλάξην Μηθξήο δηάξθεηαο, Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία (θαλνληζκφο – βιάβεο - απνθαηάζηαζε) (ζει 51.) ΣΒΒ 

Βιιάδνο, ηκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο 
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6.2.4 πκπεξηθνξά θηηξίσλ από θέξνπζα ηνηρνπνηία 

 

       Βίλαη θαλεξφ φηη νη ζπλδπαζκνί πιηθψλ θαη ηχπσλ παησκάησλ θαη ζηεγψλ, 

πιηθψλ θαη ηχπνπ δφκεζεο θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ, πιηθψλ θαη κνξθήο δηαδσκάησλ 

θαη ειθπζηήξσλ, (ή θαη ε απνπζία ηνπο) παξάγνπλ κηα κεγάιε πνιπηππία θηηξίσλ 

απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία 
8
 

       Σα θνξηία πνπ δέρεηαη θάζε θαηαζθεπή κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν 

θχξηεο θαηεγνξίεο, ηα θαηαθφξπθα θνξηία (βαξχηεηαο θαη θηλεηά) θαη ηα νξηδφληηα 

ζεηζκηθά θνξηία. Δ απφθξηζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ γηα απηά ηα δχν είδε 

θφξηηζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ. 

 

Η. Καηαθόξπθα θνξηία:  

 

       Δ κεηαβίβαζε ησλ θηλεηψλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ θαη ησλ ηδίσλ βαξψλ ησλ 

νξηδνληίσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (παηψκαηα, ζηέγεο) ζηα θαηαθφξπθα (θέξνπζεο 

ηνηρνπνηίεο) θαη απφ εθεί καδί κε ηα ζεκαληηθά ίδηα βάξε ησλ ηνίρσλ, ζηε ζεκειίσζε 

θαη ην έδαθνο, είλαη ζπλήζσο ζαθήο θαη εμαζθαιηζκέλε ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Ώπηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζρεηηθά πςειή ζιηπηηθή 

αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο. 

       Σα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη νθείινληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ 

γήξαλζε ησλ πιηθψλ, ζηελ αιιαγή ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο, ζηηο επεκβάζεηο πνπ 

γίλνληαη (πξνζζήθεο, δηαξξπζκίζεηο θιπ) θαη θπζηθά ζηνλ εμαξρήο θαθφ ζρεδηαζκφ. 

 

ΗΗ. Οξηδόληηα ζεηζκηθά θνξηία: 

 

       Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο ζεηζκηθήο δφλεζεο θαηά ηελ νπνία δέρεηαη νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία. 

<<Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αληίζηαζε κηαο ηνηρνπνηίαο ζε ζεηζκφ. Οη 

θχξηνη είλαη ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο. Ώπφ ηα αξραία ρξφληα γίλνληαλ 

πξνζπάζεηεο γηα ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο, αχμεζε ηεο αθακςίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο 

ηεο λα αλαιακβάλεη εθειθπζηηθέο δπλάκεηο, κε ηελ πξνζζήθε νξηδνληίσλ θαη 

                                                           

8 εκηλάξην Μηθξήο δηάξθεηαο, Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία (θαλνληζκφο – βιάβεο - απνθαηάζηαζε) (ζει 53.) ΣΒΒ 

Βιιάδνο, ηκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο 
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ζπαληφηεξα, θαηαθφξπθσλ δσλψλ ελίζρπζεο. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείην μχιν.>>
9
 

       Βλψ ε θφξηηζε ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία νξίδεηαη κε ζρεηηθή ζαθήλεηα, θάηη 

ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κε ηελ ζεηζκηθή θφξηηζε. Βίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ην κέγεζνο φζν 

θαη ε θαηαλνκή ηεο ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο θαζ‘ χςνο (αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θάζε νξφθνπ) εμαξηάηαη απφ ηα κεραληθά θαη 

εηδηθφηεξα ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ.   

       Δ πνιπκνξθία θαη πνιπηππία ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία αιιά θαη ε 

δπζθνιία εθηίκεζεο ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ, πεξηνξίδνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ θαη πξνζνκνίσζεο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ θαη 

ηεο απφθξηζήο ηνπ ζε νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία κφλν ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο φπσο 

νη αθφινπζεο:  

α) Παηψκαηα απφ πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο – Σνηρνπνηία πςειψλ αληνρψλ 

κε θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα δηαδψκαηα (ηθαλνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά ππφ νξηδφληηα 

ζεηζκηθή θφξηηζε). 

β) Βχθακπηα μχιηλα παηψκαηα- Παρχο ηνίρνη ρακειήο αληνρήο ρσξίο δηαδψκαηα θαη 

ειθπζηήξεο ( αλεπαξθήο ζπκπεξηθνξά ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθή θφξηηζε) : 

Φπζηθά ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία βξίζθεηαη 

ζπλήζσο κεηαμχ ησλ δχν αθξαίσλ απηψλ πεξηπηψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

δχζθνιε ε πξφγλσζε ηεο απφθξηζεο ηνπο ππφ νξηδφληηα ζεηζκηθή θφξηηζε. 

 

       ην ζρήκα 6.5 πνπ αθνινπζεί, θαίλνληαη νη ηππηθέο κνξθέο απφθξηζεο 

κνλψξνθνπ θηηξίνπ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία ππφ ζεηζκηθή θαηαπφλεζε: 

 ην ζρήκα  6.5 (a) θαη (b) αληηζηνηρνχλ ζε πιήξε απνπζία δηαθξάγκαηνο 

θαη δηαδσκάησλ κε απνηέιεζκα νη ηνίρνη λα είλαη αζχλδεηνη θαη κεηά ηνλ 

απνρσξηζκφ ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα(θξίζηκε ε εθηφο επηπέδνπ 

θνπηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνίρσλ πνπ είλαη θάζεηνη ζηελ δηεχζπλζε ηνπ 

ζεηζκνχ). 

                                                           
9 Σνπιηάηνο Παλαγηψηεο (1998), Δ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ζηελ ηζηνξία ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ Βιιάδα. Δ ζεκαζία ησλ 

μχιηλσλ θαηαζθεπψλ, Ώζήλα  
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ρ. 6.5 :Σππηθέο κνξθέο απόθξηζεο θηηξίσλ θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ππό ζεηζκηθή θαηαπόλεζε
10

             

a θαη b: αζύλδεηνη θέξνληεο ηνίρνη 

c: θέξνληεο ηνίρνη κε θνξπθαίν δηάδσκα 

d: θέξνληεο ηνίρνη κε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία παηώκαηνο 

 

 ηελ πεξίπησζε (c) ππάξρεη πεξηκεηξηθφ δηάδσκα ζηελ ζηέςε ησλ 

ηνηρνπνηηψλ. Τπφ ζεηζκηθή θαηαπφλεζε ζπλήζσο απνθεχγεηαη ν 

απνρσξηζκφο ησλ ηνίρσλ ζηηο γσλίεο, αιιά ε ζρεηηθά κηθξή εγθάξζηα 

δπζθακςία ηνπ δπγψκαηνο δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηε ηνπηθά έληνλε 

εθηφο επηπέδνπ θάκςε ησλ επηκεθψλ ηνίρσλ θάζεηα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ 

ζεηζκνχ. 

 ηελ πεξίπησζε (d) ππάξρεη πιήξεο δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ζην 

επίπεδν ηεο ζηέςεο ησλ ηνίρσλ, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ κεηαθνξά θαη 

αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηεο ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο απφ ηνπο ηνίρνπο 

θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζεηζκνχ(ιεηηνπξγία δίζθνπ- πςειή αληνρή 

ηνηρνπνηίαο) 

                                                           

10  εκηλάξην Μηθξήο δηάξθεηαο, Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία (θαλνληζκφο – βιάβεο - απνθαηάζηαζε) (ζει 57.) ΣΒΒ 

Βιιάδνο, ηκήκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο 
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6.3 ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ 

       Οη ηνηρνπνηίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο : είηε σο θέξνληεο 

νξγαληζκνί, είηε σο δηαρσξηζηηθά δνκηθά ζηνηρεία ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο. Οη 

θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο ήηαλ ζπλήζσο ζηνηρεία κεγάινπ κήθνπο ζε ζρέζε κε ην πιάηνο 

ηνπο. Σν κέζν πάρνο ηνπο θπκαηλφηαλ απφ 50-70 εθ. θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

έθζαλε θαη ηα 90 εθ. Δ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ  ηνηρνπνηηψλ (θεξνπζψλ θαη 

δηαρσξηζηηθψλ) γηλφηαλ ζπλήζσο, κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο. 

        ηα λενθιαζηθά θηίξηα ζπλαληνχκε ζπλήζσο θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο απφ 

ιηζνδνκέο,  πιηλζνδνκέο θαη ηηο κεηθηέο ηνηρνπνηίεο. Δ βάζε ησλ θηηξίνπ ήηαλ 

ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλε απφ ιαμεπηνχο ή εκηιαμεπηνχο ιίζνπο. Ώξθεηέο θνξέο ζην 

ζψκα ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο αλαπηχζζνληαλ δψλεο απφ νπηφπιηλζνπο (ηνχβια) κε 

ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε εθειθπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Δ 

θαηαθφξπθε ζπλέρεηα ησλ ηνίρσλ θαηαζθεπαδφηαλ είηε απφ ιίζνπο είηε απφ 

νπηφπιηλζνπο. 

 

6.3.1 Ληζνδνκέο 

       Οη ιίζνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δφκεζε ηνηρνπνηηψλ είλαη ζπλήζσο νξπθηνί 

θαη πξνέξρνληαη απφ εμφξπμε θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πεηξσκάησλ. Ώπφ ππξηγελή 

πεηξψκαηα εμνξχζζνληαη ιίζνη φπσο ν γξαλίηεο, ν πσξφιηζνο θ.α., απφ ζηξσζηγελή 

(πδαηνγελή) ν ςακκίηεο, νη αζβεζηφιηζνη θ.α., θαη απφ κεηακνξθσζηγελή, ην 

κάξκαξν, ν ραιαδίηεο, νη ζρηζηφιηζνη θ.α. ηελ Βιιάδα ν πην δηαδεδνκέλνο ιίζνο 

είλαη ν αζβεζηφιηζνο. Ώλάινγα κε επεμεξγαζία πνπ ρνπλ ππνζηεί δηαθξίλνληαη ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο:  

 Ώξγνί ιίζνη: κηθξή ή θαζφινπ επεμεξγαζία  

 Δκίμεζηνη, θαη  

 Ξεζηνί: απηνί πνπ παίξλνπλ θαλνληθά ζρήκαηα κεηά απφ πιήξε επεμεξγαζία  

Αξγνιηζνδνκέο  

       ε απηφ ην είδνο ηεο ιηζνδνκήο ε δφκεζε γηλφηαλ κε ιίζνπο (πέηξεο) 

αθαηέξγαζηεο, φπνπ κεηά απφ κία κηθξή επεμεξγαζία απφ ηνλ ρηίζηε 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο. Δ δφκεζε γηλφηαλ κε ηξφπν 
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ψζηε νη πέηξεο λα πιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ κεγάιε θαη ηελ κηθξή δηάζηαζε ζε 

ελαιιαγή. ηηο γσλίεο ησλ αξγνιηζνδνκψλ  ηνπνζεηνχληαλ αθξνγσληαίεο πέηξεο ίδηαο 

ζχζηαζεο  αιιά κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. Καηά ηελ δφκεζε ηεο ηνηρνπνηίαο γηλφηαλ 

θαη ρξήζε θνληάκαηνο. (αζβεζηνθνληάκαηνο)     

 

ρ 6.6  Όςε αξγνιηζνδνκήο 
11

 

Ζκηιαμεπηέο ιηζνδνκέο  

       Βίλαη ε απινχζηεξε θαη θζελφηεξε ιηζνδνκή θπζηθψλ ιίζσλ θαη απνηειείηαη 

ζπλήζσο απφ ςακκίηε, ελψ ζπαληφηεξα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ αζβεζηφιηζν ε 

αθφκα θαη γξαλίηε. Οη πέηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δφκεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ 

απηψλ, έρνπλ κνξθή νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδε, θαη  κεηά απφ κηθξή επεμεξγαζία 

(μερφλδξηζκα θαη θαζάξηζκα), θπξίσο ζηελ νξαηή πιεπξά θαη ζε βάζνο 10 – 12 εθ  

ηνπνζεηνχληαη θαηά ζηξψζεηο ελψ θάζε 1 – 1.50 κ πξαγκαηνπνηείηαη νξηδφληηα 

ζηξψζε εμνκάιπλζεο. Ώπηή ε κνξθή ηνηρνπνηίαο παξνπζηάδεη κεγάιεο ζεξκηθέο 

απψιεηεο γη απηφ ζηηο κέξεο καο πιένλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. 

                                                           
11 Μπουρνιά Ρζνα, Φιντικάκησ Νίκοσ (1983), Αρχιτεκτονικζσ Λεπτομζρειεσ(ςημειώςεισ οικοδομική ΙΙ ΣΕΙ Πειραιά, Αθήνα, 

Εκδόςεισ : Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικών Βιβλίων 
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ρ 6.7 όςε εκηιάμεπηεο ιηζνδνκήο
12 

Λαμεπηέο ιηζνδνκέο  

       Βίλαη απφ ηα αξραηφηεξα ζπζηήκαηα ιηζνδνκψλ, κε ην νπνίν έρνπλ θηηζηεί 

ζεκαληηθά κλεκεία, αιιά ζπάληα εκθαλίδεηαη σο ηνηρνπνηία, ιφγσ θπξίσο ηνπ 

κεγάινπ θφζηνπο ηεο. Σν κηθξφηεξν δπλαηφ πάρνο απηήο ηεο ηνηρνπνηίαο δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 60 εθ. Κπξίσο απηνχ ηνπ είδνπο ε ηνηρνπνηία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κηθηή ηνηρνπνηία ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπ είδνπο ηνηρνπνηία θαη 

ηνπνζεηείηαη ζην έμσ ηκήκα απηήο, γηα λα δψζεη κηα θαιή εμσηεξηθή εκθάληζε. 

Αηάθνξα ζπζηήκαηα ιαμεπηήο ηνηρνπνηίαο παξνπζηάδνληαη ζην ρ 6.8. 

Ξεξνιηζνδνκέο 
13

 

       Βίλαη ε παιαηφηεξε κέζνδνο ιηζνδνκήο, ρξεζηκνπνηνχκελε κφλν γηα πξφρεηξεο 

θαηαζθεπέο. Δ δφκεζε γίλεηαη ρσξίο θνλίακα (κφλν κε μεξφ ρψκα), κε κηθξή 

θαηεξγαζία θαη κε ζσζηή ζπλδεζκνινγία ησλ ιίζσλ θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

πξνθχπηνπλ ιεπηνί αξκνί θαη κηθξφηεξα θελά. Σα αλαπφθεπθηα θελά γεκίδνληαη κε 

κηθξέο ιαμεπηέο πέηξεο ηηο ιαηχπεο (ηζηβίθηα). Σν κέζν πάρνο ηεο μεξνιηζηάο είλαη 

                                                           

12 Μπνπξληά Ρέλα, Φηληηθάθεο Νίθνο (1983), Ώξρηηεθηνληθέο Λεπηνκέξεηεο(ζεκεηψζεηο νηθνδνκηθή ΕΕ ΣΒΕ Πεηξαηά, Ώζήλα, 

Βθδφζεηο : Οξγαληζκφο Βθδφζεσλ Αηδαθηηθψλ ΐηβιίσλ 

13 Παπατσάλλνπ Κπξηάθνο (1998), Δ ηερλνινγία ηεο ηνηρνπνηίαο, Θεζζαινλίθε 
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πεξίπνπ ίζν κε ην 1/3 ηνπ χςνπο. Καηαιιειφηεξεο πέηξεο γηα ηηο μεξνιηζηέο είλαη νη 

πιαθνεηδείο.  

 

ρ 6.8 Όςεηο Λαμεπηήο ιηζνδνκήο 
14

 

 

ρ 6.9  Όςε μεξνιηζνδνκήο 
15 

                                                           
14 Μπνπξληά Ρέλα, Φηληηθάθεο Νίθνο (1983), Ώξρηηεθηνληθέο Λεπηνκέξεηεο(ζεκεηψζεηο νηθνδνκηθή ΕΕ ΣΒΕ Πεηξαηά, Ώζήλα, 

Βθδφζεηο : Οξγαληζκφο Βθδφζεσλ Αηδαθηηθψλ ΐηβιίσλ 

15 Παπατσάλλνπ Κπξηάθνο (1998), Δ ηερλνινγία ηεο ηνηρνπνηίαο, Θεζζαινλίθε 
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ρ  6.10 Δθειθπζηηθέο δώλεο από ηνύβια ζην ζώκα ηεο ιηζνδνκήο
16 

 

 

 

 
 

 

ρ 6.11 Φέξνπζα ιηζνδνκε θαη αλαθνπθηζηηθό ηόμν αλνίγκαηνο.
16

 

 

                                                           
16  http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf 

 
 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf


188 
 

 
ρ 6.12 Σνκή κε ιηζνδνκή ζηελ βάζε θαη πιηλζνδνκή ζηελ αλνδνκή

17
 

                                                           
17 http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf
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ρ 6.13  Σνκή  κε εκθαλή ηελ θέξνπζα ιηζνδνκή ζε νιν ην ύςνο ηνπ θηηξίνπ

18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf 

http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/neoklassika.pdf
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6.3.2 Μεηθηέο ηνηρνπνηίεο ( μπιόπεθηεο )   

 

       Οη μπιφπεθηεο ηνηρνπνηίεο είλαη γλσζηέο θαη σο ηζαηκάδεο ή κπαγδαηφηνηρνη . Οη 

ηζαηκαδφηνηρνη απνηεινχληαη απφ μχιηλν ζθειεηφ ηα θελά ηνπ νπνίνπ γεκίδνληαη απφ 

πιίλζνπο , θεξακηθά ή ιηζνζχληξηκα, κε ζπλδεηηθφ πιηθφ ζθήλσζεο αζβεζηνθνλίακα 

ή άξγηιν θαη θαιχπηνληαη κε επίρξηζκα. ηνπο κπαγδαηφηνηρνπο δελ ηνπνζεηείηαη 

πιηθφ πιήξσζεο, αιιά ηνπνζεηνχληαη μχιηλα περάθηα ζηηο φςεηο ηα νπνία επίζεο 

θαιχπηνληαη κε επίρξηζκα.  

 

 

 
       
Υ 6.14 Όςε νξόθνπ ζπηηηνύ κε θαλεξό ην ζθειεηό ηνπ ηζαηκά ηνπ νπνίνπ ηα θελά έρνπλ 

γεκηζηεί κε ηνύβια θαη κηθξέο πέηξεο 

 

 

        Οη ηζαηκαδφηνηρνη σο θέξνληεο εμσηεξηθνί ηνίρνη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε 

κηθξέο θαηνηθίεο, κέρξη δειαδή δχν νξφθσλ ην πνιχ. ε κεγαιχηεξα πνιπψξνθα 

θηίξηα πρ 3 νξφθσλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηνπο αλψηεξνπο νξφθνπο σο  

εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη ιφγσ ηεο κηθξήο θέξνπζαο ηθαλφηεηάο ηνπο. Οη 

κπαγδαηφηνηρνη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο δηαρσξηζηηθνί εζσηεξηθνί ηνίρνη. 

       Γεληθά πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα εππαζείο θαηαζθεπέο. Δ εππάζεηα ηνπο 

νθείιεηαη ζην φηη είλαη κηθηέο θαηαζθεπέο απφ εηεξφθιηηα πιηθά πνπ δελ έρνπλ 

ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο (θπξίσο νη ηζαηκαδφηνηρνη ).Βπηπιένλ έρνπλ δηαθνξεηηθή 

δηφγθσζε φηαλ πγξαίλνληαη. Έηζη κε ηελ παξακηθξή έλδεημε πγξαζίαο πξνθαιείηαη 

θνχζθσκα ησλ μχισλ θαη ησλ πιηθψλ πιήξσζεο, θαη ξεγκάησζε ησλ επηρξηζκάησλ.  
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6.4 ΞΤΛΗΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

       Σν μχιν ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θαηαζθεπέο  φρη κφλν σο απηφλνκν δνκηθφ ζηνηρείν  

(πρ  σο δνθφο ή ππνζηχισκα) αιιά θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλζεησλ θνξέσλ (φπσο 

ζηέγεο , παηψκαηα  θ.η.ι.)  θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια πιηθά. Σν θπξηφηεξν πξνζφλ 

ηνπ είλαη ε κεγάιε ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ, κεραληθή αληνρή ηνπ. 

       ηηο λενθιαζηθέο θαηαζθεπέο ην μχιν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή 

παησκάησλ , ζηεγψλ , ηνηρνπνηηψλ (ηζαηκαδφηνηρνη) θ.η.ι. 

 

6.4.1 ΣΔΓΔ  

 

       Οη ζηέγεο έρνπλ σο θχξην ξφιν ηελ πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα ( ήιηνο, βξνρή, άλεκνο) . Πέξαλ φκσο 

απηνχ ηνπ πξνθαλνχο ξφινπ, νη ζηέγεο κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα ιεηηνπξγνχλ θαη 

σο δηαθξάγκαηα. Σα δηαθξάγκαηα ζπλδένπλ ηηο ηνηρνπνηίεο θαη ηηο αλαγθάδνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ απμάλνληαο έηζη ηελ αθακςία ηνπο. 

Δ δηακφξθσζε κηαο ζηέγεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ηεο φπσο : ηα δηαζέζηκα πιηθά, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα θνξηία 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ κνξθνινγία ηεο θαηαζθεπήο πνπ πξφθεηηαη λα θαιχςεη. 

 

 

ρ. 6.15 θέξσλ νξγαληζκόο ζηέγεο 
20 

 

 

                                                           
20 Θαλφπνπινο Ν. (2007), Σα Ώζελατθά κλεκεηαθά θηήξηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα κε δηεξεχλεζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο θαη ζηαηηθήο κεζνδνινγίαο (1834-1916), ηφκνο Ώ ζει 43  Ώζήλα: εθδφζεηο ηακνχιεο 
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Φέξσλ νξγαληζκόο ζηέγεο 

 

       ηελ πην απιή ηνπ κνξθή, ν θέξσλ νξγαληζκφο κηαο ζηέγεο απνηειείηαη απφ 

παξάιιειεο δνθνχο πνπ εδξάδνληαη ζε δχν απέλαληη ηνίρνπο, αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο, 

πάλσ ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη επηθάιπςε απφ ζαλίδεο, θεξακίδηα, ζρηζηφπιαθεο ή 

θάπνην άιιν πιηθφ. Γηα ηελ θάιπςε κεγαιχηεξσλ αλνηγκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε δεπθηψλ. Οη ζηέγεο απηέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δηαθξαγκαηηθά θαηά ηελ 

δηεχζπλζε ησλ δνθψλ ή δεπθηψλ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ζηέγε θαη ζηηο δχν 

δηεπζχλζεηο είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ησλ δεπθηψλ κεηαμχ ηνπο, ή ε θαηαζθεπή 

ελφο ρσξνδηθηπψκαηνο. ηε ζσζηή δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο ζηέγεο ζεκαληηθφ 

ξφιν παίδεη θαη ε ζσζηή ζχλδεζε ηεο κε ηελ ηνηρνπνηία. 

 

Δπηθαιύςεηο ζηεγώλ 

 

       Δ επηθάιπςε ηεο ζηέγεο είλαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ 

ζην θέξνληα νξγαληζκφ γηα ζηεγάλσζε θαη κφλσζε. Σα βαζηθφηεξα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθάιπςε είλαη ην μχιν (ζαλίδεο) θαη ηα θεξακίδηα. 
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ρέδην 6.16 . Εεπθηά (νλνκαηνινγία) 
21

 

 

6.4.2 ΠΑΣΧΜΑΣΑ 

        
       Σα παηψκαηα είλαη νξηδφληηα θέξνληα ζηνηρεηά κηθξνχ πάρνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

επηθάλεηά ηνπο ηα νπνία αλαιακβάλνπλ κέξνο ηφζν ηεο ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηηξίνπ (κεηαθνξά θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ, νξηδφληηα αθακςία), φζν θαη ιεηηνπξγίεο 

δεκηνπξγίαο ρψξσλ. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ ρ 6.14 (β) έλα μχιηλν πάησκα 

απνηειείηαη απφ ηα θέξνληά ηνπ ζηνηρεία (δνθνχο) θαη ηελ επηθάλεηα θίλεζεο 

(δάπεδν) πνπ απνηειείηαη απφ ζαλίδεο. 
22

 

       πσο θαη νη ζηέγεο έηζη θαη ηα παηψκαηα, ιεηηνπξγνχλ δηαθξαγκαηηθά θπξίσο 

θαηά ηελ δηεχζπλζε ησλ δνθψλ. Με ηηο θαηάιιειεο εγθάξζηεο ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ αθακςία θαη θαηά ηελ εγθάξζηα ζηνπο δνθνχο δηεχζπλζε. 

       Δ επηθάλεηα θίλεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ζαλίδεο , πήιηλα πιαθίδηα ή 

αθφκα θαη κε κάξκαξν. Γηα ηελ δεκηνπξγία ζηα παηψκαηα ερνκνλσηηθψλ θαη 

ζεξκνκνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαλ πιηθά φπσο ιάζπε, άκκνο θαη πιίλζνη. 

 

 

                                                           
21 Σζηλίθαο Νίθνο (1993), Ώξρηηεθηνληθή Σερλνινγία B‘ Έθδνζε (ζει 132 ) Θεζζαινλίθε : Βθδφζεηο University Studio Press 
22 Μπίθαο Αεκήηξεο  (1994) Ξχιηλα παηψκαηα. Ώπαηηήζεηο, εππαζή ζεκεία, παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπαζηηθέο 

ιχζεηο, Αηαηήξεζε απνθαηάζηαζε αλαζηχισζε, ζ337, Θεζζαινλίθε  
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ρ 6.17(α) Σππηθέο κνξθέο παησκάησλ 
23 

 

 

 

ρ 6.17 (β). Σππηθέο  κνξθέο  μύιηλνπ παηώκαηνο 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Θανόπουλοσ Ν. (2007), Σα Αθηναϊκά μνημειακά κτήρια του 19ου αιώνα και των αρχών του 20οφ αιώνα με διερεφνηςη τησ 

καταςκευαςτικήσ και ςτατικήσ μεθοδολογίασ (1834-1916), τόμοσ Α ςελ 42, Αθήνα: εκδόςεισ ταμοφλησ. 
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6.5 ΑΛΛΑ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 
6.5.1 Δμώζηεο 

 

       Οη εμψζηεο είλαη θέξνληα νξηδφληηα επηκήθε δνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία   

πξνεμέρνπλ ησλ φςεσλ. ηα λενθιαζηθά θηίξηα, ηα νπνία θαη  εμεηάδνπκε, 

απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ καξκάξηλεο πιάθεο παθησκέλεο ζηελ ηνηρνπνηία, φπνπ 

ζηεξίδνληαη ζε καξκάξηλα είηε κεηαιιηθά  θνπξνχζηα παθησκέλα επίζεο  ζηελ 

ηνηρνπνηία θαη θέξνπλ ζηεζαία καξκάξηλα ή κεηαιιηθά. Βπίζεο κπνξεί λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ κεηαιιηθά θνπξνχζηα παθησκέλα ζηελ ηνηρνπνηία θαη πάησκα 

απφ μχιν πάρνπο  2 εθ πεξίπνπ. 

 

6.5.2  Αλώθιηα 
24

 

 

       Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία επζχγξακκα ή ηνμσηά, κηθξήο δηαηνκήο ζε ζρέζε κε ην 

κήθνο ηνπο, πνπ ζαλ ζθνπφ έρνπλ ηελ γεθχξσζε αλνηγκάησλ. Μεηαθέξνπλ πέξαλ 

ηνπ ηδίνπ βάξνπο ηνπο, ηα ππεξάλσ απηψλ θνξηία ησλ ηνίρσλ ζηα εθαηέξσζελ ηνπ 

αλνίγκαηνο θαηαθφξπθα ζηνηρεία. Αηαθξίλνληαη ζε  : 

 α) Οιφζσκα ζπλήζσο απφ μπινδνθνχο πνπ έρνπλ ζαλ βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηελ 

θζνξά ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ζε ιίζηλεο δνθνχο.  

β) Ώςηδσηά, πνπ δηακνξθψλνληαη κε θπζηθνχο ή ηερλεηνχο ιίζνπο ,κεηαβηβάδνπλ 

ζπκκεηξηθά ηηο πηέζεηο απφ ηελ θιείδα ηνπο (ζθελνεηδή ιίζν ζηελ θνξπθή ηνπο) πξνο 

ηηο εδξάζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ κεηαθνξά σζήζεσλ ζηα ππνθείκελα 

θαηαθφξπθα ζηνηρεία, νη νπνίεο είλαη κηθξφηεξεο ζηηο πεξηπηψζεηο  κεγάινπ χςνπο ζε 

ζρέζε κε άλνηγκα θαη κεγαιχηεξεο φηαλ ην χςνο είλαη κηθξφ 

       Γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ αλσθιηψλ απφ ηα ππεξάλσ απηψλ θνξηία εθαξκφδνληαη 

ηα αλαθνπθηζηηθά ηφμα, ππεξθείκελα ησλ βαζηθψλ αλσθιηψλ, ηα νπνία 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ ηνηρνπνηία    

 

 

 

                                                           
24 Θανόπουλοσ Ν. (2007), Σα Αθηναϊκά μνημειακά κτήρια του 19ου αιώνα και των αρχών του 20οφ αιώνα με διερεφνηςη τησ 

καταςκευαςτικήσ και ςτατικήσ μεθοδολογίασ (1834-1916), τόμοσ Α ςελ 44-45, Αθήνα: εκδόςεισ ταμοφλησ 
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ρ. 6.18   Οιόζσκν αλώθιη από μπινδνθνύο (αξηζηεξά) θαη αςηδσηό από ζθελνεηδή ιηζώκαηα 

(δεμηά) 
25

 

 

 

6.5.3 Πεζζνί 

       Οη πεζζνί είλαη ηνίρνη κηθξνχ κήθνπο κε ζθνπφ είηε ηελ δεκηνπξγία ζεηξάο 

αλνηγκάησλ, είηε ηελ δεκηνπξγία εληαίσλ ρψξσλ  κεγάιεο έθηαζεο. (Βίλαη νπζηαζηηθά 

δειαδή έλα είδνο ππνζηπιψκαηνο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Θανόπουλοσ Ν. (2007), Σα Αθηναϊκά μνημειακά κτήρια του 19ου αιώνα και των αρχών του 20οφ αιώνα με διερεφνηςη τησ 

καταςκευαςτικήσ και ςτατικήσ μεθοδολογίασ (1834-1916), τόμοσ Α ςελ 45, Αθήνα: εκδόςεισ ταμοφλησ 
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7.  ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ  - ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΒΛΑΒΧΝ 

 

7.1. Γεληθά 

       Σα λενθιαζηθά θηίξηα είλαη ζην ζχλνιν ηνπο ζρεδφλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ μχιηλα δνκηθά ζηνηρεία. Δ θαηαζθεπή 

ηνπο ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εκπεηξηθή θαη γηλφηαλ απφ ηερλίηεο νη νπνίνη είραλ 

πιήξε αληίιεςε ηεο θαηαζθεπήο θαη βαζηά γλψζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ.  

ε θάζε πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα πξνεγεζεί δηάγλσζε ησλ βιαβψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

 

7.2 Αηηίεο Βιαβώλ  

       Οη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο βιάβεο κπνξεί λα είλαη κφληκεο, φπσο πγξαζία, 

θαθνηερλία, βιάζηεζε αιιά θαη παξνδηθέο φπσο ζεηζκφο, θξαδαζκνί, ππξθαγηέο, 

ππνρψξεζε εδάθνπο θ.α. 

 

7.3 Καηεγνξίεο Βιαβώλ  

       Οη βιάβεο ρσξίδνληαη ζε ελδνγελείο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο ή 

κε ζθάικαηα ηεο κειέηεο θαη ζε εμσγελείο πνπ νθείινληαη ζε εμσηεξηθά αίηηα( πρ. 

θπζηθφ πεξηβάιινλ). Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο εμσγελείο βιάβεο, δειαδή 

ζηηο αιινηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζηα θηίξηα ιφγσ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 

7.3.1 Δμσγελείο βιάβεο 

 

7.3.1.1 Βξνρή  

Σν λεξφ, επεηδή ιφγσ ηεο αλάκεημήο ηνπ κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο 

αηκφζθαηξαο πεξηέρεη αλζξαθηθφ νμχ, αλ πέζεη ζε κάξκαξν ή αζβεζηφιηζν αληηδξά 

θαη πξνθαιεί δηάβξσζε, ε νπνία κάιηζηα επηηαρχλεηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Να 

ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηνπ αέξα ην βξφρηλν λεξφ κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζε ιηζνδνκέο ή 

ηνχβια θαη λα πξνθαιέζεη θαη εζσηεξηθέο θζνξέο.  
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7.3.1.2Πάγνο  

         Σν λεξφ κπνξεί λα εγθισβηζηεί ζηνπο πφξνπο ελφο δνκηθνχ πιηθνχ θαη φηαλ 

παγψζεη πξνθαιεί εζσηεξηθέο ηάζεηο, θαη αλ μεπεξαζηεί ε εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ 

πιηθνχ κπνξεί λα νδεγεζεί κέρξη ζξπκκαηηζκφ. 

 

7.3.1.3 Τγξαζία  

        Σα λεξά ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα αλεβαίλνληαο κέζσ ησλ ζεκειίσλ ζηελ 

αλσδνκή θαη θηάλνληαο ζε ειεχζεξε επηθάλεηα εμαηκίδνληαη. Σν πνζνζηφ πνπ 

εμαηκίδεηαη φκσο δελ είλαη φιε ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ έθηαζε ζηελ αλσδνκή. Σν 

επηπιένλ απηφ λεξφ απνζεθεχεηαη ζην πιηθφ κε κνξθή πγξαζίαο. Δ πγξαζία απηή 

πξνθαιεί ζπζζψξεπζε αιάησλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ κηθξνξσγκέο θαη 

απνθνιιήζεηο. Δ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ απηνχ κέζα ζην πιηθφ κεηψλεη ηελ 

πξφζθπζε ηεο πέηξαο κε ην θνλίακα, κεηψλνληαο θπζηθά ηελ αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο. 

Βθηφο απηνχ ε πγξαζία πξνθαιεί αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, απνρξσκαηηζκφ ηεο 

επηθάλεηαο, κείσζε ζεξκνκφλσζεο .  

 

7.3.1.4 Ζιηαθή αθηηλνβνιία  

        Σα δνκηθά πιηθά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνξξνθνχλ κήθε θχκαηνο. Σν θσο 

φκσο, απνηειεί θαηαζηξεπηηθφ παξάγνληα ησλ νξγαληθψλ ηδηαίηεξα δνκηθψλ πιηθψλ. 

Γηα παξάδεηγκα ην μχιν, ρσξίο πξνζηαζία κπνξεί λα ππνζηεί θζνξά δηάβξσζεο κε 5-

6 mm αλά 100 ρξφληα.  

 

7.3.1.5 Θεξκηθέο κεηαβνιέο  

       Δ αιιαγή ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί ζηα δνκηθά πιηθά ζεξκηθέο κεηαθηλήζεηο, 

αλνκνηνγελείο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηε κάδα ησλ πιηθψλ δφκεζεο, κε 

απνηέιεζκα δεκηνπξγία ξσγκψλ πνπ κπνξεί λα πξνμελήζνπλ κέρξη θαη απνθφιιεζε 

ηεκαρίσλ πιηθνχ. Βίλαη δε θαηαζηξεπηηθφηεξεο, εάλ νη κεηαβνιέο εκπνδίδνληαη απφ 

άιια δνκηθά πιηθά δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ζπζηνιήο – δηαζηνιήο.  

       Καηά ηε ζπληήξεζε, πξέπεη ηα λέα πιηθά πνπ πξνζηίζεληαη λα είλαη ζπκβαηά κε 

ηα αξρηθά ηνπ θηηξίνπ, ψζηε νη ζπζηνινδηαζηνιέο λα κελ πξνμελνχλ θζνξά.  

       εκαληηθφ ξφιν ζην πνζνζηφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξαιακβάλεη έλα θηίξην 

παίδνπλ ην ρξψκα θαη ε επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ. 
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7.3.1.6 θνπξηά  

        Ώλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ξάβδσλ ζηδήξνπ πνπ κε ζθπξφδεκα 

εληζρχνπλ ηελ πέηξα. Πξφιεςή ηεο κπνξεί λα γίλεη κε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηδήξνπ 

απφ ηηηάλην.  

 

7.3.1.7 Νεξά πδξνθόξνπ νξίδνληα  

       Σν λεξφ ηεο αηκφζθαηξαο θαηαιήγεη ζην έδαθνο φπνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ 

ππφγεηεο ιίκλεο θαη κε ηελ ηξηρνεηδή αλχςσζε λα θηάζεη ηα ζεκέιηα θηηξίνπ. Δ 

πγξαζία απνξξνθάηαη απφ ηα ζεκέιηα θαη θηάλεη ζηελ αλσδνκή. 

 

7.3.1.8 Άλεκνο 

       πσο πξναλαθέξζεθε ην λεξφ κέζα ζηελ πέηξα δεκηνπξγεί άιαηα ηα νπνία, αλ 

κελ ην λεξφ εμαηκηζηεί κέλνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη κε ηελ δηφγθσζε ησλ θξπζηάιισλ 

ηνπο πξνθαινχλ επηθαλεηαθή απνζάζξσζε, αλ δε ην λεξφ δελ θηάζεη σο ηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη εμαηκηζηεί πην πξηλ, παξακέλνπλ κέζα ζην πιηθφ θαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν επηθέξνπλ εζσηεξηθή απνζάζξσζε. Ο ζπλδπαζκφο ηεο εμάηκηζεο απηήο 

ηνπ λεξνχ κε ηνλ δπλαηφ άλεκν, πνπ ηελ επηηαρχλεη, δεκηνπξγεί νπέο ζηελ επηθάλεηα 

ηεο πέηξαο. ηηο νπέο απηέο εγθισβίδεηαη αέξαο θαη επηηαρχλεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

ζηξνβίισλ ε εμάηκηζε θαη ε ππν-επηθαλεηαθή απνζάζξσζε. 

 

7.3.1.9 εηζκόο  

       Οη θηλήζεηο ηνπ εδάθνπο επηθέξνπλ ζην θηίξην ηάζεηο ηφζν εθειθπζηηθέο φζν θαη 

δηαηκεηηθέο θαη έηζη αλάινγα κε ην έδαθνο, ηελ δηάξθεηα, ηελ έληαζε, αιιά θαη ηα 

πιηθά ηνπ θηηξίνπ πξνθαινχληαη απφ ξεγκαηψζεηο κέρξη θαη θαηάξξεπζε. 

 

 

7.3.1.10 Πξνβιήκαηα εδάθνπο  

       Δ εδαθνηερληθή κειέηε είλαη πιένλ απαξαίηεηε ιφγσ ζπρλψλ πξνβιεκάησλ 

θαζίδεζεο ή θαηνιίζζεζεο. πγθεθξηκέλα νη δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ είλαη 

: - κεηαηφπηζε – θαζίδεζε – νιίζζεζε – δηαξξνή – ζηξνθή. 
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Αηηίεο  βιαβώλ γηα όια ηα δνκηθά ζηνηρεία.
1
 

 

Πίνακες με βλάβες ανά δομικό ζηοιχείο
2
 

 

 

 

                                                           
1  Γεσξγαθφππινο Ώζαλάζηνο - Παζπαλλήρ Χαπάλαμπορ (2000), Παζνινγία θαη Ώπνθαηάζηαζε Ανκηθψλ ηνηρείσλ Φέξνληνο 

Οξγαληζκνχ Παξαδνζηαθψλ Κηηξίσλ ,  Θεζζαινλίθε 
2 Γεσξγαθφππινο Ώζαλάζηνο - Παζπαλλήρ Χαπάλαμπορ (2000), Παζνινγία θαη Ώπνθαηάζηαζε Ανκηθψλ ηνηρείσλ Φέξνληνο 

Οξγαληζκνχ Παξαδνζηαθψλ Κηηξίσλ ,  Θεζζαινλίθε  
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8. ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 

  

8.1 Γεληθά  

       ηα θηίξηα θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ επηθέξνληαη θζνξέο, νη νπνίεο 

είλαη αλαγθαίν λα θαηαλνεζνχλ θαη κεηέπεηηα λα αλαζηαινχλ νη δηεξγαζίεο ρεκηθέο 

θαη θπζηθέο νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζε απηέο. Δ ηειηθή δηάβξσζε ηνπ πιηθνχ είλαη 

απνηέιεζκα ζπλεξγηζηηθήο δξάζεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζξπκκαηηζκφο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ εζσηεξηθέο ηάζεηο 

ιφγσ ζεξκηθήο δηαζηνιήο , θξπζηάιισζεο αιάησλ, θαη δεκηνπξγίαο πάγνπ ζηνπο 

πφξνπο. 

 

8.2 Μέζνδνη πληήξεζεο 

       Δ ζπληήξεζε ζε έλα πιηθφ κπνξεί λα γίλεη κε :  

- θαζαξηζκφ  

- ελίζρπζε  

- πξνζηαζία 

 αιιά θαη κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ.  

 

8.2.1.1 Καζαξηζκόο κε κεραληθέο κεζόδνπο  

 κεηαιιηθέο βνχξηζεο  

 εθηφμεπζε άκκνπ: Ώπνκαθξχλνληαη κηθξά θνκκάηηα ξχπνπ απφ ηελ 

επηθάλεηα, αιιά ζε αλάγιπθεο επηθάλεηεο ππάξρεη θίλδπλνο απνθφιιεζεο 

ηκεκάησλ ηνπ πιηθνχ.  

 Βθηφμεπζε κηθξφθνθθσλ αινπκίλαο ή γπαιηνχ ζε ζθφλε: Σα πιηθά απηά 

έρνπλ κηθξή ζθιεξφηεηα θαη ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε 

επηθάλεηα είλαη πνιχ θαηεζηξακκέλε, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ελίζρπζε. 

 

8.2.1.2 Καζαξηζκόο κε ρξήζε ζεξκόηεηαο  

       Βθπέκπεηαη γηα πνιχ ιίγν ρξφλν απφ ζπζθεπή αθηίλα laser ζπλερήο ή αζπλερήο 

πνπ πξνθαιεί αχμεζε εο ζεξκνθξαζίαο θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη εμαηκίδεη ηελ 

θαπληά(καχξε θξνχζηα ζηε επηθάλεηα). 
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8.2.1.3 Καζαξηζκόο κε λεξό  

       Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο καχξεο θξνχζηαο απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ πιηθνχ.  

 Φεθαζκφο κε πίεζε λεξνχ: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαζαξηζκφ φςεσλ, 

κε ηελ πηζαλφηεηα φκσο απνθφιιεζεο ηκεκάησλ πέηξαο ιφγσ πίεζεο.  

 Φεθαζκφο λεξνχ: Έρεη βξαδχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξνεγνχκελε 

κέζνδν αιιά έρνπκε θαιχηεξε εηζρψξεζε λεξνχ ζηνπο πφξνπο ηεο πέηξαο. Ώπηφ 

κπνξεί λα κελ είλαη επηζπκεηφ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην λεξφ κπνξεί λα θηάζεη σο ηηο 

εζσηεξηθέο επηθάλεηεο.  

 

 Υξήζε απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ: Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καιιί, 

ζεπηνιίηεο, ραξηνπνιηφο ή βακβάθη ηα νπνία κπνξνχλ λα εκπνηηζηνχλ κε λεξφ ή κε 

νξγαληθνχο δηαιχηεο.  

 Βκβάπηπζε ζε λεξφ: Υξεζηκνπνηείηαη γηα κηθξνχ φγθνπ ηκήκαηα θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξγαζηήξην, κε ζπλερή ξνή λεξνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αιάησλ 

απφ ηελ επηθάλεηα, αιιά κε πξνζνρή γηα κπνξεί λα πξνθιεζεί ζξπκκαηηζκφο.  

 Φεθαζκφο κε λεξφ κε ιεπηφ αθξνθχζην: Ο θαζαξηζκφο πνπ επηηπγράλεηαη 

είλαη ήπηνο θαη κε κηθξφηεξν θίλδπλν θζνξάο ηεο πέηξαο. κσο ζε επηθάλεηεο κε 

θαθψζεηο ή κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα ζα ήηαλ επηθίλδπλν.  

 

 Ώηκφο: Μπνξεί λα επηθέξεη ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα αιιά νη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα απνβνχλ βιαβεξέο γηα ηελ επηθάλεηα ηεο πέηξαο.  

 

 

8.2.2 Καζαξηζκόο κε ρεκηθέο κεζόδνπο  

 Κνιινεηδήο πάζηεο: Οη πάζηεο απηέο κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νξνθέο ή θαη 

ζε θάζεηεο επηθάλεηεο, θαη παξακέλνπλ εθεί πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνλ 

ςεθαζκφ αθνχ ιφγσ ηνπ παρχξεπζηνπ πιηθνχ δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα 

εηζρσξήζεη ζηελ πέηξα.  

 Υεκηθά πιηθά: Γηα ιεθέδεο φπσο πρ. ιεθέδεο ζηδήξνπ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε 

πάζηαο θξπζηάιισλ αιάησλ θαιίνπ κε λεξφ, αλάινγα πάληα κε ην πέηξσκα. 
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ε αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα γηα παξάδεηγκα ε δηάιπζε απηή ζα πξνθαιέζεη 

αληίδξαζε θαη θζνξά. ε ππξηηηθά πεηξψκαηα δελ ζα ππάξμεη πξφβιεκα.  

 Αηαιχκαηα νμέσλ: Υξεζηκνπνηνχληαη ηζρπξά νμέα γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

θξνχζησλ αζβεζηίηε. Δ κέζνδνο απηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή 

εηδηθά φηαλ ν ιίζνο είλαη αζβεζηνιηζηθφο γηαηί κπνξεί ην νμχ λα δηαβξψζεη ην 

πέηξσκα αλ πεξάζεη ζε απηφ. Βπίζεο ζε άιαηα ζηδήξνπ πνπ κπνξεί λα 

πεξηέρεη ην πιηθφ κπνξεί λα πξνθιεζεί αιιαγή ρξψκαηνο κε ηελ δηάιπζή ηνπο 

 

8.2.3 Καζαξηζκόο νξγαληθήο αλάπηπμεο:  

Δ ρξήζε θπηνθαξκάθσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε βξχσλ, ιεηρηλψλ θ.α. κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηελ θαηαζηξνθή αιάησλ ηνπ πιηθνχ θαη κεηέπεηηα απνζάζξσζε. Σα 

βηνθηφλα βαζηζκέλα ζε κηα ζχλζεηε επίδξαζε ηεζζάξσλ κεηγκάησλ ακκσλίνπ 

πξνθαινχλ αξρηθή ζαλάησζε, θαη φηαλ ζπλδπάδεηαη κε νμείδην θαζζίηεξνπ ζα έρνπλ 

κηα καθξνπξφζεζκε δξάζε. Πξψηα αθαηξνχληαη κε βνχξηζεο νη κεγάιεο πνζφηεηεο 

βξχσλ θαη κεηά ςεθάδνληαη κε ςεθαζηήξα κε ρνλδξφ αθξνθχζην κε ην κείγκα 

βηνθηφλνπ θαη αθήλεηαη λα δξάζεη. 

 

8.3 Δλίζρπζε  

       Γίλεηαη εκπνηηζκφο ηνπ ιίζνπ κε θαηάιιεια πιηθά φρη κφλν ζην θζαξκέλν ηκήκα 

ηνπ αιιά θαη ζε κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ. ηφρνο είλαη λα απμεζεί ε ζπλνρή ηνπ πιηθνχ 

θαη έηζη ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. ήκεξα γίλεηαη ρξήζε πιηθψλ 

δηαπνηηζκνχ ηα νπνία είλαη δηαπεξαηά απφ ηνπο πδξαηκνχο, ψζηε ε παγηδεπκέλε 

βαζηά ζηνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ πγξαζία λα κπνξεί λα εμαηκηζηεί, θαη αδηαπέξαζηα 

απφ λεξφ.  

 

8.3.1 Τιηθά Δλίζρπζεο  

  Ώλφξγαλα πιηθά: Έρνπλ κεγαιχηεξε αληνρή αιιά είλαη εχζξαπζηα θαη έρνπλ 

κηθξή ειαζηηθφηεηα. Μπνξνχλ λα θαιχςνπλ κέρξη θαη 100κm βάζνο ξσγκήο θαη λα 

θνιιήζνπλ απνθνιιεκέλα ηκήκαηα πέηξαο.  

 Οξγαληθά πιηθά:  

 αθξπιηθέο ξπηίλεο: Βίλαη ζεξκνπιαζηηθέο, δηαθαλείο κε αληνρή ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο(ζεξκνθξαζία, λεξφ, ειηαθή αθηηλνβνιία). Παξάγνληαη απφ 
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αθξπιηθφ νμχ θαη δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ζπγθφιιεζε γηαηί δελ αληέρνπλ ζε 

θαηαπνλήζεηο.  

 επνμεηδηθέο ξεηίλεο: Παξάγνληαη κεξηθψλ απφ πνιπκεξή θαη θαηαιχηεο θαη 

δηάθνξνη ζπλδπαζκνί ηνπο κε ζθιεξπληηθά θαη πξφζζεηα νδεγνχλ ζε 

δεκηνπξγία ζηφθσλ, βεξληθηψλ, θνιιψλ θ.α. Έρνπλ αληνρή ζηα νμέα, αιιά 

αιιάδνπλ ρξψκα κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Πξνζηαηεχνπλ ηελ επηθάλεηα 

απφ ηελ ξχπαλζε θαη κε ην γέκηζκα ησλ ηνίρσλ κε ξεηίλε εκπνδίδεηαη ε 

εηζρψξεζε λεξνχ θαη έρνπλ αληνρή ζηνλ ρξφλν.  

 ζηιηθφλε: Αελ δηαπεξλάηαη απφ λεξφ, αιιά επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ησλ 

πδξαηκψλ θαη ηηο ηδηφηεηεο απηέο ηηο πξνζιακβάλεη θαη ην πιηθφ πνπ 

δηαπνηίδεηαη κε απηήλ. Δ επηθάλεηα πξψηα θαζαξίδεηαη κε βνχξηζα γηα λα 

θχγνπλ νη θφθθνη ζθφλεο.  

 

8.3.2 Γνκηθή Δλδπλάκσζε  

       ηελ πεξίπησζε απηή ην ρακέλν ζπλδεηηθφ πιηθφ κεηαμχ ησλ θφθθσλ 

αληηθαζίζηαηαη κε ηερλεηφ ζχλδεζκν. Βθαξκφδεηαη πγξφ πιηθφ πνπ ελψλεη ηνπο 

θφθθνπο, φπσο αζβεζηφλεξν πνπ δεκηνπξγεί θξπζηάιινπο θαη θαιχπηνπλ ηα θελά, ή 

θνλίακα πνπ πξνζηαηεχεη απφ λεξφ, ξχπνπο θαη ζπγθνιιά ηα πιηθά, ή θεξί πνπ φκσο 

αθήλεη ζεκάδηα θ.α. Μεηνλέθηεκα είλαη φηη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζπγθφιιεζε «γεξλάλε». 

 

8.3.3 Τδξόθνβε Δπεμεξγαζία 

        Με ρξήζε ηξηρνεηδνχο θαηλνκέλνπ εκπνδίδεηαη ε εηζρψξεζε λεξνχ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ, ε επηθάζηζε ξχπσλ θαη ζθφλεο ζηελ επηθάλεηα, κεηψλνληαη νη 

ηάζεηο ιφγσ πάγνπ. Δ δηάξθεηα ηεο κεζφδνπ απηήο φκσο είλαη πνιχ κηθξή.  

 

8.4  Πξνζηαζία  

       Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ελίζρπζε γηα λα κελ μαλαξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

θζνξάο, δεδνκέλνπ φηη ην πιηθφ εθηίζεηαη ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο επηβάιιεηαη ε 

πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο. Μηα πηζαλή ιχζε είλαη ε θάιπςε ηεο επηθάλεηαο κε 

ζπλζεηηθή ξεηίλε. Έηζη εκπνδίδεηαη ε δηείζδπζε λεξνχ θαη ξχπσλ αιιά επηηξέπεηαη ε 

εμάηκηζε απφ ην εζσηεξηθφ. Μηα αδηαβξνρνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο δελ ζα επέηξεπε 

ηελ εμάηκηζε θαη ζα επεξρφηαλ εζσηεξηθή απνζάζξσζε.  
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       Πξηλ ηελ πξνζηαζία πξέπεη ε επηθάλεηα λα είλαη ιεία, ρσξίο ζρηζκέο θαη απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζηφθσλ. Οη ζηφθνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη είηε 

απφ ην πιηθφ ην ίδην, είηε απφ κείμε αδξαλψλ( πρ ζθφλε αζβεζηφιηζνπ). Μπνξεί 

επίζεο λα γίλεη ρξήζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο (εηδηθά γηα ζπγθφιιεζε ιίζηλσλ ηεκαρίσλ) 

πνπ φκσο πξνζβάιιεηαη απφ αθηηλνβνιία. Έηζη κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηεο απφ κέζα 

κέρξη έλα ζεκείν θαη απέμσ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηφθνο. 

 

 

Σξόπνη επέκβαζεο (γηα όια ηα δνκηθά ζηνηρεία) ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ζην ζύλνιν ηνπ 

δείγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

9. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 
       Δ λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή ζηελ Βιιάδα  πηνζεηήζεθε απφ ηελ Απηηθή Βπξψπε 

θαη εθαξκφζηεθε θαζψο ε ληφπηα αξρηηεθηνληθή ζχκηδε έληνλα ηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ ην λενζχζηαην θξάηνο, θαζψο κε ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θίνλεο αεηψκαηα θιπ,  δεκηνπξγήζεθε ε αίζζεζε ηεο ζχλδεζεο 

κε ηελ αθκαία αξραηνειιεληθή αξρηηεθηνληθή,  κεξηθά δείγκαηα ηεο νπνίαο 

βξηζθφηαλ ζε εξείπηα δηάζπαξηα ζε φιε ηεο ειιεληθή επηθξάηεηα θαη φρη κφλν. 

Ώθφκε θαη νηθνλνκηθά εχξσζηνη Έιιελεο ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία, φηαλ νη 

ζπλζήθεο ην επέηξεςαλ, έθηηζαλ ηα ζπίηηα-κέγαξα ηνπο ζε αλάινγν ξπζκφ, 

ππνδειψλνληαο κε ηελ επηινγή ηνπο ηελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή. 

            Ώθφκε θαη ζηα κεζαία θαη θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ν ξπζκφο απηφο 

πξνθάιεζε έληνλε ζπγθίλεζε θαη πξνζπάζεζαλ κε ηα πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά κέζα 

πνπ δηέζεηαλ  αιιά αξθεηφ κεξάθη, λα θηίζνπλ ζπίηηα δηαθνζκψληαο εμσηεξηθά κε 

θάπνηα ζηνηρεία ηνπ, κε αμηνπξφζεθην απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

Δ πφιε ηεο Πάηξαο , σο κηα απφ ηηο πξψηεο πφιεηο πνπ απειεπζεξψζεθαλ απφ 

ηελ Σνπξθνθξαηία θαη σο κηα απφ ηηο πξψηεο πφιεηο ιηκάληα επεξεάζηεθε έληνλα απφ 

ηελ  λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή, θαζψο έρεη λα επηδείμεη έλα κεγάιν κέξνο 

λενθιαζηθψλ αξρνληηθψλ, θαζψο θαη αζηηθψλ κεζναζηηθψλ θαη ιατθψλ θαηνηθηψλ,   

θαζψο δηαηεξεί αθφκα θαη ζήκεξα  ραξαθηεξηζηηθά θαη  θπζηνγλσκία απφ εθείλε ηελ 

επνρή. Βίλαη αλακθηζβήηεην φηη θαηά ηελ Καπνδηζηξηαθή επνρή αιιά θαη θαηά ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ ζσλα ε πνιενδνκία θαη ε αξρηηεθηνληθή απνηεινχλ 

δχν ζεκαληηθά θεθάιαηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο, θαη απηφ γηαηί 

πξνζδηφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε κνξθή ησλ πφιεσλ ηεο λεψηεξεο Βιιάδαο.  

Δ Πάηξα ζήκεξα  παξνπζηάδεη εηθφλα κηαο ζχγρξνλεο πφιεο, αιιά ηαπηφρξνλα 

δηαηεξεί ηελ ηζηνξηθφηεηά ηεο, θαζψο έλαο κεγάινο αξηζκφο θηηξίσλ, θάζηξσλ θαη 

άιισλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ καξηπξνχλ φιεο ηηο θάζεηο εμέιημεο ηεο πφιεο 

       Με ηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαπηζηψζεθε φηη ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα : 

       Σν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο θαζψο θαη ε πεξηνρή ηεο Άλσ πφιεο απνηεινχλ 

κηα ζπνπδαία αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ηζηνξηθνχ 

θέληξνπ θαζψο θαη ηεο Άλσ πφιεο απνηειείηαη απφ δηαηεξεηέα θηίξηα εθ ησλ νπνίσλ 

329 είλαη αλαγλσξηζκέλα κε δηάθνξα Φ.Β.Κ απφ ην Τ.ΠΒ.ΥΧ.ΑΒ. 
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       Ώπφ ηα 329 δηαηεξεηέα θηίξηα ην 50 % πεξίπνπ ή  160 θηίξηα αλήθνπλ ζηελ 

λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή ( πξψηκα, λενθιαζηθά, χζηεξν-λενθιαζηθά ) αζηηθά θαη 

ιατθά, δείγκα πνπ δείρλεη εκπξάθησο πσο ε λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή είρε επεξεάζεη 

αξθεηά ηελ πφιε ηεο Πάηξαο.  

       Ώπφ απηά ηα θηίξηα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 80%  είλαη δπφξνθα ελψ 20 %  

πνζνζηφ είλαη ηξηφξνθα . Βπίζεο απφ απηά ηα θηίξηα ην 65% είλαη λενθιαζηθά, ην 

28,2 % είλαη χζηεξν-λενθιαζηθά θαη ην 6,80 % είλαη πξψηκα 

      Άιιν έλα ζηνηρείν εθείλεο ηεο επνρήο πνπ καο έθαλε λα βγάινπκε ζπκπέξαζκα 

σο πξνο ηελ παζνινγία ησλ θηηξίσλ, είλαη ε ειιηπήο παξνπζία ή αθφκα θαη ε απψιεηα 

δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, (ε νπνία πξνθχπηεη ηφζν απφ αηνκηθή επηηφπνπ έξεπλα, 

φζν θαη απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαζψο θαη απφ εθζέζεηο κειεηψλ).   Χο γλσζηφ 

ζηα θηίξηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα παηψκαηα θαη ηα δψκαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

ιεγφκελε «δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία» δειαδή ηελ ζπλεξγαζία νξηδνληίσλ θαη 

θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ. ηα θηίξηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο ησλ νξηδνληίσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ (φπσο παηψκαηα θαη ζηέγεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιν ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο) θαη ηα θαηαθφξπθα θέξνληα 

ζηνηρεία (ηνίρνη θαη πεζζνί απφ πιηλζνδνκή θαη νπηνπιηλζνδνκή) ησλ νπνίσλ  ηα 

πιηθά θαηαζθεπήο ήηαλ δηαθνξεηηθά, δελ εμαζθάιηδαλ ζε κεγάιν βαζκφ ή ζην βαζκφ 

πνπ ζα έπξεπε ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία κε ζπλέπεηα ηελ κε εμαζθάιηζε ηνπ 

ζπκβαηνχ ησλ κεηαηνπίζεσλ θαη άξα ηελ απηνλφκεζε ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θαη 

ηελ ξεγκάησζή ηνπο. 

       Σέινο ζα ήζεια λα θιείζσ ιέγνληαο πσο ην πξφβιεκα ηεο πξνζηαζίαο 

δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο ηζηνξηθψλ κνξθψλ δφκεζεο  (φπσο ησλ θηηξίσλ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη εληνλφηεξα. Ώπφ ηελ παξαπάλσ εξγαζία 

δηαπηζηψζεθε πψο έλα κεγάιν κέξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο καο θιεξνλνκίαο βξίζθεηαη 

ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε, ππάξρεη φκσο θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ (δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηνρέο κειέηεο ) ην νπνίν έρεη εγθαηαιεηθζεί, θαη είηε ηα 

θηίξηα έρνπλ θαηαξξεχζεη (εηδηθά κεηά ην ζεηζκφ ην 2008), είηε ηελ ζέζε ηνπο έρνπλ 

πάξεη πνιπηειή ζχγρξνλα θηίξηα. Οθείινπκε φκσο παξφια απηά λα αλαδείμνπκε θαη 

λα  δηαηεξήζνπκε ηα ηζηνξηθά απηά θηίξηα θαζψο απνηεινχλ ηελ αξρηηεθηνληθή καο 

ηζηνξία. 
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11. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
Αέησκα : ν ηξηγσληθφο ρψξνο πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ απφ ην επηζηχιην θαη θάησ απφ 

ηε ζηέγε, ζηελ εκπξφζζηα θαη νπίζζηα φςε ησλ θιαζηθψλ θηεξίσλ θαη δηαθνζκείηαη 

κε γιππηέο ζπλζέζεηο 

 

Αλαθαηαζθεπή: Ώληηθαηάζηαζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ (θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή).  

Απνθαηάζηαζε: Βπαλαθνξά ζηελ αξρηθή «παξζεληθή αληνρή» Φ.Ο 

Γείζν: ην ηκήκα ηεο ζηέγεο πνπ εμέρεη απφ ηνπο ηνίρνπο 

 

Δλίζρπζε: ΐειηίσζε κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (βιακκέλνπ ή/θαη «αζζελνχο» 

ζηνηρείνπ).  

Δλίζρπζε: Ώχμεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο Φ.Ο 

Δπέκβαζε: Κάζε εξγαζία αλαθαηαζθεπήο, επηζθεπήο, εληζρχζεσο ή, γεληθά θάζε 

εξγαζία δηαθνξνπνηήζεσο ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, 

δηαθνξνπνηήζεσο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηνπ ζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο, θιπ.  

Δπηζθεπή: Ώπνθαηάζηαζε κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

πληήξεζε: πλερή θαη κφληκε θξνληίδα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο ηνπ κλεκείνπ.  

Φνπξνύζηα: Βίλαη ηα ζηεξίγκαηα ησλ εμσζηψλ. Κάηη αλάινγν ησλ ζεκεξηλψλ δνθψλ  

 

 Έηζη, βάζε θαη ησλ Μειεηώλ επέκβαζεο, μερσξίδνπκε 5 ηξόπνπο 

απνθαηάζηαζεο:  

Αλαθαηαζθεπή: Ώλαθέξεηαη ζε πην ζχλζεηα δνκηθά ζηνηρεία φπσο ζηέγεο θαη 

ηνηρνπνηίεο. Πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε απνθαζήισζε ηνπο, ησλ δηαρσξηζκφ ησλ επί 

κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο ζε πγηή πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε, θαη 

ηελ εθ λένπ θαηαζθεπή ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ 

ζηνηρείσλ. 

Αληηθαηάζηαζε: Ώθαίξεζε ηνπ θζαξκέλνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη αληηθαηάζηαζε 

ηνπ κε άιιν ίζεο ε κεγαιχηεξεο αληνρήο.  

Δλίζρπζε: Ώχμεζε αληνρήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθψλ ιακψλ, 

κεηαιιηθψλ ζπλδέζκσλ, ειθπζηήξσλ, αγθπξίσλ, εηδηθψλ θνληακάησλ θαη άιισλ 

πιηθψλ φπσο επνμεηδηθφο ζηφθνο 
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Δπηζθεπέο – ζπληεξήζεηο: Πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιάκβαλαλ 

αληηθαηαζηάζεηο δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη είραλ σο ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε 

επηθαλεηαθψλ θπξίσο θζνξψλ απφ πξνζβνιή εληφκσλ, κπθήησλ, πγξαζίαο θαη απφ 

θσηηά θαη ηελ ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή εηδηθψλ θνληακάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

Πξνζζήθεο: Καηαζθεπή λέσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ πξνυπήξραλ κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο. Ώλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή 

ζελάδ (πεξηκεηξηθψλ δηαδσκάησλ) ζε ηνηρνπνηίεο.  

Με ηνλ φξν απνηύπσζε βιαβώλ, λνείηαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπληζηνχλ θζνξά ή βιάβε πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηε θέξνπζα 

ηθαλφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη έρεη πξνθιεζεί απφ δηάθνξεο εμσηεξηθέο ελέξγεηεο, 

έθηαθηεο θαηαπνλήζεηο, αιιαγή ζηελ ρξήζε, θζνξά ησλ πιηθψλ ή αθφκε θαη απφ 

ειαηηψκαηα ηεο αξρηθήο ζπιιήςεσο ηνπ έξγνπ.  

 ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνηππσζνχλ είλαη ελδεηθηηθψο ηα παξαθάησ:  

 Σνπηθέο θαηαξξεχζεηο ηνηρνπνηηψλ, ζηεγψλ, παησκάησλ.  

 Ρεγκαηψζεηο .  

 Ώπφθιηζε θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ θαηαθφξπθν.  

 Δ δεκηνπξγία εκθαλνχο βέινπο ζε νξηδφληηα θέξνληα ζηνηρεία.  

 Δ δεκηνπξγία βέινπο θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα ζε θαηαθφξπθα ζηνηρεία.  

 Δ εκθάληζε ηνπηθψλ θαη γεληθψλ θαζηδήζεσλ ηνηρνπνηίαο.  

 Δ ζηξνθή πεζζψλ ηνηρνπνηίαο ή ζηχισλ απφ δηάθνξα πιηθά πεξί ηνλ άμνλα    

 ηνπο.  

 Δ παξακφξθσζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ζηεγψλ.  

 Σνπηθέο παξακνξθψζεηο ζηνηρείσλ ιφγσ ππεξθνξηίζεσο ή επεκβάζεσλ ή  

 θπζηθήο θζνξάο.  

• Φζνξέο απφ ρξήζε, ππξθαγηά, πγξαζία, ρεκηθέο ή πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο                             

(π.ρ. δηάβξσζε).  

Βκθαλίδνπλ πνιχ κεγάιε – πξαθηηθά άπεηξε – δπζθακςία κέζα ζην επίπεδφ ηνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα εμαζθαιίδνπλ πιήξε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία, κε ηελ πξνυπφζεζε 

θαιήο ζχλδεζεο κε ηηο θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο επί ησλ νπνίσλ εδξάδνληαη. 

- Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηεξίδνληαη θαη ζπλδένληαη επαξθψο κε ηηο ππνθείκελεο 
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ηνηρνπνηίεο θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπο, κεηαθέξνπλ ηα θαηαθφξπθα θνξηία 

ζχκθσλα κε ηε γλσζηή κέζνδν ηνπ ρσξηζκνχ ηεο επηθάλεηάο ηνπο ζε ηξίγσλα θαη 

ηξαπέδηα θαη δηαλέκνπλ ηηο ζεηζκηθέο ηέκλνπζεο ζηηο ππνθείκελεο ηνηρνπνηίεο 

αλάινγα 

κε ηε δπζθακςία ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ζεηζκηθήο θαηαπφλεζεο 

(ηζφηξνπε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία). 

- Σν βάξνο ησλ πιαθψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζπγθξηλφκελν κε απηφ ησλ άιισλ 

ηχπσλ παησκάησλ είλαη κέζν έσο κεγάιν αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο πνπ 

θαινχληαη λα γεθπξψζνπλ. 

- Αελ αζθνχλ νξηδφληηεο σζήζεηο ππφ θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ ηνηρνπνηηψλ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδνληαη. 


