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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο Οικοδοµικής ΙΙ του τµήµατος 

Πολιτικών ∆οµικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Πειραιά από τον 

σπουδαστή Γρηούλα Ηλία υπό την επίβλεψη της αρχιτέκτων µηχανικού Βιδάλης Ιωάννας και 

της αρχιτέκτων µηχανικού Τζουβελέκη Μαριλένας εργαστηριακές συνεργάτιδες. 

            Τα στοιχεία και οι πληροφορίες προέρχονται από την κεντρική βιβλιοθήκη του Πανε-

πιστήµιου Πατρών, τη βιβλιοθήκη του τµήµατος Αρχιτεκτόνων και τη βιβλιοθήκη του Τεχνι-

κού Επιµελητηρίου ∆υτικής Ελλάδας που εδρεύει στην οδό Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα. 

Επίσης σηµαντικά στοιχεία συλλέχθηκαν και από την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πατρών όπως 

και από την Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων της Πάτρας. Σηµειώνεται επίσης ότι µέρος του 

υλικού αντλήθηκε από το διαδίκτυο. 

           Για την λήψη φωτογραφικού υλικού χρειάστηκαν πέντε επισκέψεις στο κτήριο της µε-

λέτης, για τις οποίες χρειάστηκε να λάβω άδεια από την γραµµατεία του αντιδηµάρχου Πα-

τρών και την διεύθυνση ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Πατρέων, αρχικά για τις γενικές 

λήψεις και έπειτα για τις φωτογραφίες λεπτοµερειών καθώς για µετρήσεις αποτύπωσης.  

           Τα αρχικά σχέδια αποτύπωσης καθώς και φωτογραφίες που απεικονίζουν το κτήριο 

της µελέτης σε προγενέστερες περιόδους προέρχονται από την Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων 

της ∆υτικής Ελλάδος που εδρεύει στην πόλη των Πατρών. Τέλος οι πολεοδοµικοί χάρτες και 

όλα τα πολεοδοµικά στοιχεία της περιοχής και του κτηρίου της µελέτης προέρχονται από την 

Πολεοδοµία Πατρών. 
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1.1 Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

Η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητη µια εποχή που ο κλασικισµός στην Ευρώπη έχει ήδη δώσει α-

ξιόλογα δείγµατα στην αρχιτεκτονική. Η συγκυρία να ανακηρυχθεί βασιλιάς της Ελλάδας ο 

Όθωνας από τη Βαυαρία, γιος ενός από τους πιο φανατικούς ιδεολόγους του κλασικισµού, 

είναι φυσικό να οδηγήσουν στην εισαγωγή της νεοκλασικής µορφολογίας στον ελληνικό χώ-

ρο. Το έδαφος για την ανάπτυξή της είναι πρόσφορο.  

 Επίσης ο νεοκλασικισµός που στα µάτια των Ελλήνων είναι «Ελληνικός» µια και θυµίζει 

αρχαία Ελλάδα, είναι βαθιά κολακευτικός και τονωτικός για την περηφάνια τους που µετά 

από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς είναι βαθιά πληγωµένη. Ένα ακόµα θετικό στοιχείο που συ-

ντελεί στην ανάπτυξη του νεοκλασικισµού είναι και η µόνιµη παρουσία πολλών Βαυαρών 

µηχανικών και τεχνικών καθώς και Ελλήνων αρχιτεκτόνων όπου έχουν σπουδάσει  στο εξω-

τερικό και έχουν γίνει φορείς της νέας αρχιτεκτονικής ιδεολογίας αλλά και η περιοδική µετά-

κληση διαφόρων Ευρωπαίων, κυρίως Γερµανών αρχιτεκτόνων, για να τους ανατεθούν συ-

γκεκριµένα έργα. 

Με την εγκαθίδρυση της ελληνικής µοναρχίας, το 1832, η επίσηµη τεχνοτροπία στρέφεται 

προς τον Κλασικισµό, τον οποίο υιοθετεί µέχρι και τον 20ο αι. Όπως και οι βασιλικές δυνα-

στείες, οι αρχιτέκτονες που εργάζονται στην Αθήνα, προέρχονται αρχικά απ' τη Βαυαρία π.χ. 

ο Φρίντριχ Γκέρτνερ (Friedrich Gartner) επεξεργάζεται το πολεοδοµικό σχέδιο της πρωτεύ-

ουσας και οικοδοµεί τα Βασιλικά Ανάκτορα και στη συνέχεια απ' τη ∆ανία Ο Χανς Κρίστιαν 

Χάνσεν (1803-1883) και ο Τέοφιλ Χάνσεν (1813-1891) ανεγείρουν το Πανεπιστήµιο (1839-

1849), την Ακαδηµία των Επιστηµών (1859-1887) και την Εθνική Βιβλιοθήκη (1888-1891 ).  
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Εικ.1.1 Εθνική Βιβλιοθήκη 

 

 

Εικ. 1.2 Εθνικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
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 Ο αρχιτεκτονικός κλασικισµός εισέρχεται στην Ελλάδα µετά την ανακήρυξη του ελεύθερου 

κράτους ως εκπρόσωπος κάποιας επίσηµης αρχιτεκτονικής, χωρίς όµως µεγάλη έµφαση αρ-

χικά. Έτσι επί Καποδίστρια έχουµε περιορισµένα δείγµατα µιας κλασικιστικής αρχιτεκτονι-

κής, λιτής και αυστηρής σε όγκους και διακοσµητικά στοιχεία (π.χ. η πρώτη Σχολή Ευελπί-

δων στο Ναύπλιο, το ορφανοτροφείο στην Αίγινα (1829).  

 

Εικ. 1.3 Ορφανοτροφείο Αίγινας (Πηγή:www.kapodistriaka.com) 

 

 

 

Εικ. 1.4 Ά Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Ναύπλιο (Πηγή: Κωνσταντίνος Τσίρος) 
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Η πραγµατική «εισβολή» του κλασικιστικού κινήµατος στον αστικό ελληνικό χώρο πραγµα-

τοποιείται όπως προαναφέρθηκε στην περίοδο που ακολουθεί τον Όθωνα. Μια σειρά Γερµα-

νοί αρχιτέκτονες και Έλληνες σπουδασµένοι στο εξωτερικό (Κλεάνθης, Καυταντζόγλου, 

Κάλκος κ.α.) γίνονται φορείς της νέας αρχιτεκτονικής ιδεολογίας. Παράλληλα την ίδια εποχή 

δηµιουργούνται στο πνεύµα του κλασικισµού και τα πολεοδοµικά σχέδια διαφόρων πόλεων 

(π.χ. Αθήνας, Πάτρας, Ερέτριας, Σπάρτης, Τρίπολης κ.α.) Έτσι καθιερώνεται η «Σχολή της 

Αθήνας» που δέχεται την ισχυρή επίδραση του γερµανικού κλασικισµού και γίνεται ιδεολο-

γικό πρότυπο για όλη την ελληνική επικράτεια που αντιγράφει τα νεοκλασικά της κτίρια, όχι 

µόνο όσον αφορά την επίσηµη αρχιτεκτονική (δηµόσια κτίρια) αλλά και τις κατοικίες της άρ-

χουσας τάξης .  

Παράλληλα όµως και στην ελεύθερη Ελλάδα (νότια Ελλάδα) όπως και σ' ένα µεγάλο 

υπόδουλο τµήµα της (Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη κ.α.) υπάρχει η λαϊκή αρχιτεκτονική, που 

πηγάζει από τοπικές µορφές και λαϊκές παραδόσεις, συνήθειες και τρόπο ζωής. Επόµενο ήταν 

λοιπόν να υπάρξει, όπου ήταν δυνατό από τις γενικότερες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, 

µια επιµιξία των δύο βασικών αρχιτεκτονικών τάσεων. Έτσι κατοικίες ευρύτερων στρωµάτων 

του λαού ντύνονται νεοκλασικά ή µε διάφορα άλλα µοτίβα (π.χ. βυζαντινά, αναγεννησιακά, 

γοτθικά, µπαρόκ κλπ.) διατηρώντας όµως την παραδοσιακή οργάνωση των εσωτερικών χώ-

ρων. Έτσι δηµιουργείται, αυτό που ονοµάστηκε λαϊκός κλασικισµός .  

Συµπερασµατικά, ο κλασικισµός εδραιώθηκε και επικράτησε στη νότια Ελλάδα όπου οι 

συνθήκες ήταν πρόσφορες, είτε ως αυθεντικός ευρωπαϊκός κλασικισµός, είτε ως λαϊκός κλα-

σικισµός, στα αστικά κυρίως κέντρα, και λιγότερο στην ύπαιθρο, γι' αυτό και τα περισσότερα 

και πιο αξιόλογα δείγµατα προέρχονται από την Αθήνα, την Πελοπόννησο και τα νησιά. 

Εκφραστές του νέου αυτού ρεύµατος στην Ελλάδα είναι πολλοί ξένοι αλλά και Έλληνες 

αρχιτέκτονες οι οποίοι από την αρχή της απελευθέρωσης ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα κινούνται λιγότερο ή περισσότερο στα πλαίσια του κλασικισµού δηµιουργούν 

µεγαλοπρεπή δηµόσια κτίρια αλλά και µέγαρα εύπορων οικογενειών και γίνονται πηγή 

έµπνευσης και αντικείµενο µίµησης από το πλήθος των ανώνυµων δηµιουργών και 

εµπειρικών µαστόρων, που έχοντας ως πρότυπο τα δικά τους έργα, δηµιουργούν τις λαϊκές 

κατοικίες των ευρύτερων στρωµάτων.  

Μερικοί από τους επώνυµους αρχιτέκτονες της εποχής είναι ο Κερκυραίος στρατιωτικός 

µηχανικός Σταµάτης Βούλγαρης, ο Σταµάτης Κλεάνθης όπου µαζί µε τον Έντουαρντ 

Σούµπερτ ήταν οι πρώτοι αρχιτέκτονες που κατεβήκαν στην Ελλάδα,o Λύσανδρος 

Καυταντζόγλου (1812-1885), o Παναγιώτης Κάλκος (1810-1878), o Φ. Σίνκελ (1781-1841), 
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o Θεόφιλος Χάνσεν (1803-1891), o Φρειδερίκος Φον Γκέρτνερ (F. Gartner), o Kρίστιαν 

Χάνσεν (Ηansen) (1803-1885) κ.α. Σπουδαίος αρχιτέκτονας υπήρξε ο Ερνέστος Τσίλλερ 

(Ziller) (1834 – 1923), πολλά από τα έργα που σχεδίασε, κοσµούν την Αθήνα και άλλες 

πόλεις ανά την Ελλάδα, όπως το ∆ηµοτικό θέατρο της Αθήνας (κατεδαφίστηκε), το Εθνικό 

θέατρο (1895), ο Άρειος Πάγος (1857), το ηλίου Μέλαθρον, το µέγαρο της Ιταλικής 

Πρεσβείας, Σχολή Ευελπίδων (1900), το ∆ηµαρχείο Σύρου, το ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

στην Πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα (1884), το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (1887), το 

Μέγαρο Σταθάτου (1895), το ∆ηµοτικό θέατρο της Πάτρας, το ∆ηµοτικό θέατρο του Πύργου 

και τη ∆ηµοτική Αγορά του Πύργου, o Τάφος του Schlieman στο Α' Νεκροταφείο. 
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Εικ. 1.5 Το δηµαρχείο της Ερµούπολης. 1876 µε αρχιτέκτονα τον Ε.Τσίλερ.(Πηγή:www.kapodistriaka.com) 

 

 
Εικ. 1.6 Το κτήριο του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα κατασκευάστηκε 1876 µε αρχιτέκτονα τον Ε.Τσίλερ. 

(Πηγή:www.n-t.gr) 
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Εικ. 1.7  "Ιλίου Μέλαθρον" (1878-1880), έργο του Ερνέστου Τσίλερ, κατοικία, άλλοτε, του Ερρίκου Σλήµαν, 

σήµερα στεγάζει το Νοµισµατικό Μουσείο. 

 

Εικ.1.8 Μέγαρο Σταθάτου (1895), τετραώροφο οικοδόµηµα, από τα πιο σηµαντικά δείγµατα νεοκλασικής αρχι-

τεκτονικής της Αθήνας, έργο του Ερνέστου Τσίλλερ, σήµερα στεγάζεται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 
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1.2  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΣΠΙΤΙ  

 

1.2.1 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑ-

ΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ  

 

Κατά τα πρώτα χρόνια της πρώιµης περιόδου, οι κατοικίες διατηρούν γενικά το παραδοσιακό 

τους σχήµα, εισάγεται όµως για πρώτη φορά η στοιχειώδης σύµµετρη οργάνωση των χώρων 

στην κάτοψη, ενώ είναι εµφανής η προσπάθεια για τη δηµιουργία µιας πιο επίσηµης πρόσο-

ψης προς το δρόµο, χωρίς όµως ακόµη σαφή απόδοση ιδιαίτερων ρυθµολογικών λεπτοµε-

ρειών .  

Τα πρώτα δείγµατα, εναρµονισµένα απόλυτα µε τις καθιερωµένες στην Ευρώπη αντι-

λήψεις για τη λειτουργική και µορφολογική διάρθρωση της αστικής κατοικίας εµφανίζονται 

σε περιορισµένο αριθµό στη δεκαετία του 1840 και λειτουργούν σαν πρότυπα και για την ε-

πόµενη περίοδο, όταν επί Γεωργίου Α’ ανοικοδοµούνται µε ταχύ ρυθµό τα αστικά κέντρα του 

ελληνικού κράτους.  

Ο πρώιµος γερµανικός κλασικισµός που µεταφυτεύτηκε στην Ελλάδα , εκφράζεται ό-

σον αφορά την κατοικία κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της Οθωνικής αρχιτεκτονικής από 

έναν βασικό τύπο µονοκατοικίας, κύρια στοιχεία του οποίου είναι ο κυβικός κλειστός όγκος 

του κτιρίου και η τριµερής κάτοψη. Εµφανίζεται δηλαδή, µία απλή σύµµετρη διάταξη µε το 

κεντρικό χολ του ισογείου και πλάγιες αίθουσες υποδοχής ή γραφείων. Το κύριο κλιµακο-

στάσιο έχει συνήθως άµεση επικοινωνία µε τους χώρους υποδοχής και οδηγεί στην παρόµοια 

οργάνωση των δωµατίων διαµονής του πάνω ορόφου. Η διάρθρωση της όψης είναι ανάλογη 

της συγκρότησης της κάτοψης και η όλη σύνθεση διέπεται από αυστηρή συµµετρία.  
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Η καινούργια για την Ελλάδα αντίληψη για την αστική αρχιτεκτονική , που όµως ήταν 

γνωστή και διαδεδοµένη από την αναγεννησιακή κιόλας περίοδο στην Ευρώπη, είχε άµεση 

εφαρµογή σε πρώτη φάση στις κατοικίες των πλουσίων που είχαν τη δυνατότητα να παραγ-

γείλουν τα µέγαρα τους στους επώνυµους ξένους και Έλληνες αρχιτέκτονες της περιόδου. 

Βέβαια όπως ήταν φυσικό, αυτά τα µέγαρα αποτέλεσαν τα υποδείγµατα και για τις κατοικίες 

των κατώτερων στρωµάτων που τα µιµήθηκαν παραλλάσσοντάς τα σε πιο οικονοµικές µορ-

φές ώστε να εξυπηρετούνται οι περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες αλλά και οι ανάγκες 

της καθηµερινής ζωής και οι πατροπαράδοτες συνήθειες του Έλληνα.  

Έτσι διατηρείται κατά τα πρώτα χρόνια η παραδοσιακή συγκρότηση των χώρων της 

κατοικίας γύρω από µια αυλή, αλλά όλο και περισσότερο οι κατόψεις τείνουν προς µια οργα-

νική συνοχή, σε αντίθεση µε τις παλιές διατάξεις . 

Στα µέσα του αιώνα, καθώς και τα πρώτα χρόνια της γεωργιανής περιόδου, αποκρυ-

σταλλώθηκαν τύποι κατοικίας, των οποίων η συνθετική οργάνωση φανέρωνε µια σύγκλιση 

στοιχείων, τόσο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής όσο και του κλασικισµού όπως αυτός τότε 

εκφραζόταν στην Ευρώπη. Ειδικότερα, από την άποψη της λειτουργίας και εσωτερικής διαρ-

ρύθµισης δύο ήταν οι τάσεις που επικράτησαν αρχικά και εφαρµόζονταν ανάλογα µε το µέγε-

θος, την ποιότητα ή το είδος κάθε κατοικίας καθώς και το γενικότερο σχήµα του διατιθέµενου 

οικόπεδου:  

1) Η µορφή, που πλησίαζε περισσότερο στη γνωστή από παλιά διάταξη των δωµατίων 

γύρω από την αυλή σε µια κάτοψη σχήµατος Γ (ή σπανιότερα Π ). 

 2)Μικτές συνθέσεις µεγαλύτερων κατοικιών (πολυκατοικίες) µε βελτίωση της λειτουρ-

γικής οργάνωσης και χαρακτηριστική τη διάταξη ανεξαρτήτων εισόδων και εσωτερικών κλι-

µακοστασίων για κάθε διαµέρισµα. Ο ακάλυπτος χώρος µειώνεται σηµαντικά ενώ αρχίζουν 

να δηµιουργούνται οι εσωτερικοί διάδροµοι και προθάλαµοι επικοινωνίας των δωµατίων.  

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ακόµα και στις πιο λαϊκές κατοικίες που χτίζο-

νταν σύµφωνα µε τα παραδοσιακά πρότυπα , η πρόσοψη ακολουθούσε ρυθµολογικά τους κα-

νόνες του αστικού κλασικισµού. (σχ. 1.1) 
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1.2.2 Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ  

 

Από τα µέσα του αιώνα γίνεται ευδιάκριτη η υποταγή του συστήµατος κάτοψης - όψης στις 

γεωµετρικές αρχές του κλασικισµού. Η πιστή εφαρµογή των κανόνων ήταν φυσικά ευκολό-

τερη σε κτίσµατα µε λειτουργική συνοχή και σχετικά απλή συγκρότηση χώρων. ∆ηλαδή σε 

µονοκατοικίες ισόγειες ή µε όροφο, και κατ' επέκταση στις διώροφες διπλοκατοικίες που α-

πορρέουν άµεσα από τον ίδιο τόπο.  

Αυτές οι κατοικίες αποτελούσαν µια παραλλαγή σε µικρογραφία των ιδιωτικών µεγά-

ρων των δύο πρώτων Οθωνικών δεκαετιών και δε διέθεταν ευρύχωρες αίθουσες υποδοχής και 

επίσηµα κλιµακοστάσια. Σε αυτά διαµορφωνόταν κατά κανόνα ένας φαρδύς διάδροµος ή ένα 

χολ που ένωνε το κλιµακοστάσιο µε τα δωµάτια των διαµερισµάτων. Η κάτοψη είχε περίπου 

τετραγωνικό σχήµα. Ένας διαµήκης διάδροµος που ξεκινά από την είσοδο χώριζε σε δύο ίσα 

µέρη όλο το σπίτι. ∆εξιά και αριστερά του διαδρόµου, ανά δύο µεγάλα δωµάτια , ολοκλήρω-

ναν τη διάταξη, ενώ στο βάθος άνοιγε η πόρτα προς την αυλή. Πολλές φορές τα δύο συνεχό-

µενα δωµάτια της µιας πλευράς ενώνονταν µε φαρδιά τετράφυλλη πόρτα ή και ελεύθερο ά-
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νοιγµα, έτσι ώστε να διαµορφώνεται ένας ενιαίος χώρος υποδοχής. (Πρόκειται για µία συνή-

θεια που επαναλαµβανόταν τακτικά και σε συνθετότερες κατόψεις).  

Αυτή η απλούστατη µορφή κατοικίας είχε ευρύτατη διάδοση και επικράτησε στις λαϊ-

κές συνοικίες της πρωτεύουσας και τις επαρχιακές πόλεις. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της 

ήταν ότι επέτρεπε ελάχιστη εκµετάλλευση της οικοδοµήσιµης γης και άφηνε ελάχιστα περι-

θώρια για εναλλακτικές λύσεις στη διάρθρωση των χώρων.  

Η επαύξηση αυτού του τύπου της ισόγειας µονοκατοικίας µε την προσθήκη ενός ακόµα 

ορόφου, είναι σχετικά απλή. Εδώ γίνεται αναγκαία η χρήση ενός εγκάρσιου προθαλάµου, που 

ευνοεί την πλάγια τοποθέτηση του κλιµακοστασίου. Εφόσον η πρόσβαση προς το κλιµακο-

στάσιο εξακολουθεί να γίνεται από την κεντρική είσοδο, τότε στο ισόγειο έχουµε ένα σύστη-

µα αξόνων επικοινωνίας, που διασταυρώνονται σε σχήµα Τ (συµµετρική είσοδος) ή Γ (πλά-

για είσοδος). 

Στην πρώτη περίπτωση, η αξονικά τοποθετηµένη εξώθυρα, ευνοούσε µια απόλυτα 

σύµµετρη τοποθέτηση των στοιχείων της όψης. Είχε όµως το βασικό ελάττωµα ότι αφ' ενός 

µεν διασπούσε την ενότητα των χώρων του ισογείου και αφ' ετέρου απέκλειε µια αυτόνοµη 

επικοινωνία του ορόφου απ' ευθείας µε το δρόµο, πράγµα απαραίτητο στην περίπτωση µετα-

τροπής του κτηρίου σε διπλοκατοικία.  

Αυτή ακριβώς η ευρύτατη διάδοση της διώροφης ή ηµιτριώροφης διπλοκατοικίας στο 

τέλος του 19ου αι. δηµιούργησε την ανάγκη της πλάγιας εισόδου και της αυτόνοµης πρόσβα-

σης προς το κλιµακοστάσιο. Έτσι στα οικόπεδα που διέθεταν «πρόσωπο» αρκετό, καθιερώ-

θηκε το σχήµα κεντρική είσοδος για το ισόγειο και πλάγιος ακάλυπτος µε είσοδο προς το 

κλιµακοστάσιο. Αντίθετα, στα στενοµέτωπα οικόπεδα προτιµήθηκε µοναδικό πλάγιο πέρα-

σµα από τον δρόµο προς τα οροφοδιαµερίσµατα καθώς και προς την εσωτερική αυλή.  

Πρότυπα γι' αυτές τις κατοικίες απετέλεσαν οι πρώτες µεγάλες µονοκατοικίες που χτί-

στηκαν στην Αθήνα την Οθωνική περίοδο , οι οποίες δηµιούργησαν γενικότερα ένα σταθερό 

υλικό αναφοράς για την υλοποίηση της ελληνικής αστικής αρχιτεκτονικής . Αυτές καθιέρω-

σαν τη χαρακτηριστική τριµερή διάρθρωση της κάτοψης σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

. Επίσης και η όψη, ανταποκρινόµενη στην εσωτερική οργάνωση, διαµορφωνόταν διαιρεµένη 

σε τρία τµήµατα . Το κεντρικό συνήθως πρόβαλλε τονισµένο µε ρυθµολογικά στοιχεία , ενώ 

τα πλάγια σε µικρή υποχώρηση -ως προς το µεσαίο σώµα-αποτελούσαν τις πτέρυγες που το 

πλαισίωναν. 

Βέβαια, οι εσωτερικές διατάξεις των «κοινών» σπιτιών, όντας προσαρµοσµένες στις ι-

διαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις των κατοίκων τους, απέκλιναν από τις αυστηρές αξονικές 

δοµές των προτύπων, ενώ η συµµετρία της όψης παρέµενε σε κάθε περίπτωση αναλλοίωτη. 
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Αυτό το γεγονός οδηγούσε αναπόφευκτα σε αντινοµίες (σκηνογραφικές λύσεις όπως τυφλά 

παράθυρα κλπ.). Γενικά, ο κλασικισµός απαιτούσε απόλυτη πειθαρχία στη µορφολόγηση των 

κτιρίων και αδιαφορούσε κατά κάποιο τρόπο για τη σχέση της µε τη διάρθρωση του εσωτερι-

κού χώρου. 

 

1.2.3 ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  

 

Από το τέλος της Οθωνικής περιόδου ως το 1880 περίπου, διαρκεί η λεγόµενη «µέση περίο-

δος» του ελληνικού κλασικισµού. Κυριαρχεί η διπλοκατοικία, που έχει κάνει την εµφάνισή 

της ήδη από τα προηγούµενα χρόνια, σε πιο βελτιωµένη όµως µορφή. Η σηµαντικότερη αλ-

λαγή σε σχέση µε τη προηγούµενη περίοδο είναι η µεταφορά των βοηθητικών χώρων (WC. 

κουζίνα) από την αποµονωµένη γωνιά της αυλής µέσα στη κατοικία, και ακόµη η πρόβλεψη 

για χώρους διαµονής του υπηρετικού προσωπικού. Πρόκειται για αλλαγές που προσδιορίζουν 

τις ουσιαστικές µεταβολές που έγιναν κατά το δεύτερο µισό του 19ου αι. στη ζωή της µεσοα-

στικής τάξης και στο τρόπο αντιµετώπισης των καθηµερινών της αναγκών.  

∆ιατηρείται σε κάθε περίπτωση η χαρακτηριστική ανεξαρτητοποίηση των προσβάσεων 

προς τα διαµερίσµατα. Η εξωτερική διάπλαση υπακούει γενικά στην αντίληψη του «αρχαϊ-

κού» στοιχείου , χωρίς όµως τον συντηρητικό χαρακτήρα και τη γεωµετρικότητα της πρώτης 

περιόδου. Τα ρυθµολογικά στοιχεία του κλασικισµού αποδίδονται πλέον µε ακρίβεια, µε 

σκοπό πάντοτε την επίτευξη αυστηρού και αξιοπρεπούς ύφους.  

Η οργάνωση των όψεων διέπεται από αυστηρή συµµετρία και µνηµειακό ύφος που υ-

ποδηλώνεται κυρίως µε τη προεξοχή του κεντρικού σώµατος και κάποιες φορές και µε την 

αετωµατική στέψη του.  

Σ’ αυτή τη φάση εµφανίζεται και ο σύνθετος κτιριακός τύπος της πολυκατοικίας των 

δύο ή τριών ορόφων που µοιράζονται τρία ως πέντε διαµερίσµατα συνήθως και ο οποίος θα 

αναπαράγεται µε ταχύ ρυθµό στις κεντρικές συνοικίες της πρωτεύουσας και των µεγάλων 

πόλεων µέχρι και την πρώτη δεκαετία του επόµενου αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

1.2.4  ΌΨΙΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ   

 

Η όψιµη φάση του ελληνικού νεοκλασικισµού είναι η στιλιστική περίοδος που αρχίζει γύρω 

στο 1885 και διαρκεί ως την πρώτη δεκαετία του επόµενου αιώνα.  

Την εποχή αυτή το κλασικιστικό ρεπερτόριο γνωρίζει την ευρύτερη διάδοση του στα 

αστικά κτίρια της χώρας. Η αρχιτεκτονική έχει τυποποιηθεί σηµαντικά και οι επιχειρηµατίες - 

κατασκευαστές έχουν πια αποκτήσει µια εξειδίκευση σε αυτού του είδους τις κατασκευές.  

Ταυτόχρονα παρατηρείται µια τάση για εντατικότερη εκµετάλλευση της γης αλλά και 

το αυξηµένο ενδιαφέρον των µεσοαστικών στρωµάτων για να στεγαστούν σε διαµερίσµατα, 

ιδιαίτερα στην Αθήνα.  

Αποτέλεσµα αυτών των συνθηκών είναι η καθιέρωση στο τέλος του αιώνα µεγαλύτε-

ρων πολυκατοικιών . Η διάρθρωση των χώρων δεν παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές. ∆ια-

τηρούνται µε λίγες εξαιρέσεις οι ανεξάρτητες είσοδοι των διαµερισµάτων µε συνέπεια την 

µεγάλη απώλεια ωφέλιµων χώρων στο ισόγειο, ενώ εξαφανίζονται οι πλάγιοι ακάλυπτοι και 

τη θέση τους παίρνουν µικροί φωταγωγοί. 

Η κυκλοφορία οργανώνεται τώρα γύρω από ένα κεντρικό ευρύχωρο χολ , που παίρνει 

τη θέση του παλαιού διαδρόµου, στο οποίο έχουν άµεση προσπέλαση οι κεντρικοί χώροι, ενώ 

οι βοηθητικοί χώροι επικοινωνούν µε αυτό διά µέσου δευτερεύοντος διάδροµου. Οι παραλ-

λαγές αυτού του τύπου παρέµειναν για τις δύο επόµενες δεκαετίες ουσιαστικά ασήµαντες. 

Την περίοδο αυτή δεν αποδεικνύεται µια συνολική και ευδιάκριτη στροφή προς νέες 

µορφολογικές κατευθύνσεις. Παρατηρούνται µε ολοένα αυξανόµενη συχνότητα κάποιες πα-

ρεκκλίσεις στα επιµέρους στοιχεία των όψεων και νεωτεριστικές αναζητήσεις στο εσωτερικό 

ντεκόρ, που βέβαια δεν καταργούν τη γενικότερη εικόνα του ρυθµού, κάνουν πιο ευδιάκριτη 

την πορεία προς τη δύση και δείχνουν τη µεταστροφή που δηµιουργείται σταδιακά στην αι-

σθητική αντίληψη της αστικής αρχιτεκτονικής.  

Έτσι η απαραίτητη για τον δογµατικό κλασικισµό οριζόντια (κατά όροφο) διαίρεση, 

αποκτά δευτερεύουσα σηµασία ή και καταργείται. ∆εν παύει φυσικά να υπάρχει η κατώτερη 

ζώνη, εκείνη που αντιστοιχεί στο ηµιυπόγειο, η οποία αποτελεί την αισθητική βάση του κτι-

ρίου. Παράλληλα υποδηλώνεται ένας έντονος κατακορυφισµός , που ενισχύεται µε την κα-

τάλληλη οργάνωση των στοιχείων της όψης: Με την αποµόνωση δηλαδή του κεντρικού τµή-

µατος και την συγκρότηση σε κατακόρυφες ενότητες των στοιχείων που αντιστοιχούν τους 

πλάγιους άξονες. Αυτό το φαινόµενο εντάσσεται στη γενικότερη τάση της εποχής, να συγκε-

ντρώνονται ορισµένα αρχιτεκτονικά στοιχεία σε αυτοδύναµες οπτικά ενότητες, µε αποτέλε-

σµα να τονίζονται στην όψη κεντροβαρικές συνθέσεις. Παράλληλα γίνεται αισθητή η υποχώ-
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ρηση του πνεύµατος λιτότητας που διέκρινε το καθαρά κλασσικό ύφος του νεοελληνικού 

ρυθµού και χαρακτήριζε τις προηγούµενες περιόδους.  

Οι αρχιτέκτονες έχουν πια αποκτήσει την ευκολία χειρισµού των ρυθµικών συστηµά-

των και είναι σε θέση να παρακάµπτουν στο µέτρο του δυνατού τους άκαµπτους κανόνες των 

προτύπων. Συνθέτουν µε ευχέρεια τις όψεις, αξιοποιώντας στο έπακρο τα γνωστά µορφολο-

γικά ευρήµατα, προκειµένου πάντοτε να εξυπηρετήσουν τις ρυθµολογικές απαιτήσεις του 

κλασικισµού. Αυτό γενικά οδηγεί σε µία µεγαλύτερη ποικιλία λύσεων, µορφολογικά ανορθό-

δοξων τις περισσότερες φορές. Συνήθως επικρατεί η αρµονική διάπλαση των όψεων µε τη 

γενικότερη ισορροπία των στοιχείων και την χαρακτηριστική συµµετρία.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις ο διάκοσµος είναι ιδιαίτερα φορτωµένος , και δηµιουργείται 

κορεσµός, γενικά όµως είναι αρκετά συντηρητικός, µε την χαρακτηριστική πλαισίωση των 

ανοιγµάτων, µε παραστάδες -που συνήθως φέρουν θριγκό - και το γείσο στη στέγη, που συ-

νοδεύεται από γεισίποδες, οδόντες και πυκνή σειρά από ακροκέραµα. ∆ε λείπουν από τη 

σύνθεση τα διακοσµητικά χυτοσιδηρά ή σφυρήλατα κιγκλιδώµατα των εξωστών µε τα περί-

τεχνα σκαλίσµατα . 

Εκεί που οι παρεκκλίσεις είναι πιο έντονες είναι στο εσωτερικό ντεκόρ των κατοικιών, 

που προσφερόταν περισσότερο για στιλιστικές παρεκτροπές από τον συντηρητικό κανόνα. Η 

ζωγραφική και η πλαστική διακόσµηση των δωµατίων ερχόµενη σε αντίθεση µε το ύφος της 

όψης, ακολουθούσε διαφορετικό πνεύµα, αυτό του µπαρόκ, σε πιο λαϊκή απόδοση .  

∆ιαπιστώνεται ακόµη η απαίτηση για περισσότερη άνεση και πολυτέλεια στα διαµερί-

σµατα. Επιστρατεύονται έτσι τα µεγάλα κλιµακοστάσια και οι πολύφυλλες κρυστάλλινες 

πόρτες, που οδηγούν στα ηµιφώτιστα εσωτερικά Χωλ και από εκεί πάλι τα φαρδιά ανοίγµατα 

που οδηγούν στις σάλες υποδοχής, στην ευχάριστη ατµόσφαιρα του φανταχτερού σκηνικού 

που σχηµατίζουν τα στυλιζαρισµένα έπιπλα και τα περίτεχνα διακοσµηµένα ταβάνια . 

Πάντως είναι χαρακτηριστική η ατολµία που παρατηρείται στην εφαρµογή εντελώς 

πρωτότυπων λύσεων που θα µπορούσαν να ανανεώσουν τη µορφή του όψιµου κλασικισµού. 

Οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες ήταν βέβαια το δεδοµένο µορφολογικό σύστηµα που 

ήταν από µόνο του συντηρητικό, αλλά και οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες που προήλθαν από 

την ανάγκη προσαρµογής των παραδοσιακών συνθηκών στις νέες τάσεις, καθώς και οι περι-

ορισµένες κατασκευαστικές δυνατότητες που δεν είχαν ανανεωθεί . 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα κτίρια µεικτών χρήσεων (στους ορόφους κατοι-

κίες και στο υπόγειο µαγαζιά). Το ισόγειο διαµορφώνεται κατά τρόπο που να συµφωνεί µε 

την επικρατούσα αντίληψη για τον χαρακτήρα της αισθητικής που πρέπει να αποτελεί η κα-

τώτερη ζώνη για τους υπερκείµενους ορόφους. Οι χώροι είναι µεγάλοι και ψηλοτάβανοι -
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γύρω στα 6 µ.- και τα ανοίγµατα ακολουθούν της αναλογίες των υπολοίπων της πρόσοψης. 

Με τον εκσυγχρονισµό των κατασκευαστικών µέσων (χρήση σιδηροδοκών διπλού Ταυ) γίνε-

ται δυνατή η εφαρµογή µιας πρακτικότερης αντίληψης καθώς γίνεται δυνατή η δηµιουργία 

µεγάλων ανοιγµάτων και η αντικατάσταση των τοίχων από λεπτόκορµους πεσσούς οι οποίοι 

στηρίζουν ευθύγραµµο επιστύλιο ή ακόµη -την χαρακτηριστική για την περίοδο γύρω στο 

1900 - τοξοστοιχία . Έτσι στους εµπορικούς δρόµους των πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα) διαµορφώνεται µια ιδιαίτερη εικόνα του χτισµένου χώρου, µε τη συνέχεια αυτών των 

µεγάλων ανοιγµάτων που πλαισιώνουν βιτρίνες, εισόδους µαγαζιών, καφενείων κλπ., τα ο-

ποία συνήθως προφυλάσσονται από συνεχή στέγαστρα που στηρίζονται σε περίτεχνους βρα-

χίονες από σφυρήλατο σίδερο.  

Αντίθετα στους ορόφους αυτών των κτιρίων δεν παρατηρείται καµία σηµαντική παραλ-

λαγή στο γνωστό τρόπο διαµόρφωσης της όψης και της κάτοψης των µεγάλων αστικών κα-

τοικιών . 

 

1.2.5 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ  

            Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σηµειώνονται αλλαγές που αποµα-

κρύνουν την αρχιτεκτονική περισσότερο από την οµοιογένεια του ρυθµού και την οδηγούν σε 

ένα πλουραλιστικό στυλ. Τα σπίτια συνεχίζουν να χτίζονται µε τη λειτουργική αρχή των ο-

ροφοδιαµερισµάτων. Εσωτερικά διατηρείται η παραδοσιακή συγκρότηση των χώρων. Μορ-

φολογικά όµως εκδηλώνεται µια αποµάκρυνση από τις αµιγείς κλασικιστικές λύσεις τόσο 

εξωτερικά , όσο και εσωτερικά , στην διακόσµηση .  

Έτσι παρατηρείται µια τάση για κατάργηση της γεωµετρικότητας του κυβικού όγκου - 

στοιχείο απαραίτητο στον δογµατικό κλασικισµό - και αποδυνάµωση του στέρεου σχήµατος, 

που σε µεγάλο βαθµό επιτυγχάνεται µε τη χρήση πλούσιου πλαστικού διακόσµου, ο οποίος 

διασπά την ενότητα των τοίχων της όψης .  

Τέλος, ο κατακορυφισµός γίνεται εντονότερος µε την κατάργηση των γείσων διαχωρι-

σµού των ορόφων και την ανά κατακόρυφο άξονα συγκρότηση των ανοιγµάτων, σε καθ’ ύ-

ψος ενότητες . 
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1.3 ΠΑΤΡΑ 

1.3.1  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η Πάτρα είναι η τρίτη σε µέγεθος πόλη της Ελλάδας, πρωτεύουσα του Νοµού Αχαΐας της 

περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και το µεγαλύτερο αστικό, εµπορικό, πολιτιστικό και οικονο-

µικό κέντρο της Πελοποννήσου. Βρίσκεται 216 χιλιόµετρα δυτικά της Αθήνας στα βορειοδυ-

τικά παράλια της Πελοποννήσου, στους πρόποδες του Παναχαϊκού όρους και βρέχεται από 

τον Πατραϊκό κόλπο, ο οποίος στην ουσία είναι µία εγκόλπωση του Ιονίου πελάγους. Επίσης 

η υπερσύγχρονη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου συνδέει το προάστιο της Πάτρας Ρίο µε το Αντίρρι-

ο, ενώνοντας την Πελοπόννησο µε την Στερεά Ελλάδα. Το ευρύτερο Πολεοδοµικό Συγκρό-

τηµα της Πάτρας έχει µόνιµο πληθυσµό 190.843 κατοίκους ενώ ο δήµος Πατρέων 160.446 

κατοίκους. Αποκαλείται Πύλη της Ελλάδας προς τη ∆ύση, καθώς είναι διεθνές εµπορικό κέ-

ντρο, µεγάλο λιµάνι και κοµβικό σηµείο για το εµπόριο και την επικοινωνία µε την Ιταλία και 

την Ευρωπαϊκή ∆ύση(εικ.1.9).Το λιµάνι ανέκαθεν έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική, 

κοινωνική και πολιτική ζωή της πόλης. Κατά τον προηγούµενο αιώνα γνώρισε µια περίοδο 

µεγάλης άνθησης σαν κέντρο σταφιδεµπορίου (εικ.1.10.) Τα πλεονεκτήµατα της γεωγραφι-

κής θέσης της επεφύλαξαν µια εκτεταµένη περίοδο ακµής, που σηµάδεψε τη ζωή της Πάτρας 

και διαµόρφωσε σε µεγάλο βαθµό τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονοµίας. Τα χαρακτηρι-

στικά του λιµανιού σε όλη την περίοδο του µεσοπολέµου µέχρι και τις αρχές του Β’ παγκό-

σµιου πολέµου ορίζουν ένα εύρωστο λιµάνι µε έντονη εµπορευµατική δραστηριότητα. 
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  Εικ. 1.9 το λιµάνι της Πάτρας σήµερα.(Πηγή:www.arxipelagos.com) 

 

 
Εικ. 1.10 Απεικόνιση του λιµανιού της Πάτρας στα τέλη του 19ου  αιώνα. Καρτ Ποστάλ. 
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 1.3.2  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  

Ο Ι. Καποδίστριας πρώτος επιχείρησε την ανοικοδόµηση της Ελλάδας. Βασικοί συνεργάτες 

του ο κερκυραίος µηχανικός Σταµάτης Βούλγαρης και οι αρχιτέκτονες Σταµάτης Κλεάνθης 

και Eduard Schaubert.  

Στις 5 ∆εκεµβρίου 1826, ο Σταµάτης Βούλγαρης, µηχανικός του γαλλικού στρατού, 

αναλαµβάνει να ετοιµάσει το σχέδιο της νέας πόλης των Πατρών και στις 26 του Γενάρη 

1829 το υποβάλει στον Κυβερνήτη Καποδίστρια, ο οποίος και το εγκρίνει. Ο Σ. Βούλγαρης 

σχεδιάζει µια πόλη συµµετρική. Το κάτω τµήµα της είναι απόλυτα ορθογώνιο και χωρίζεται 

σε 41 οικοδοµικά τετράγωνα. Ορθογώνιο τύπο, όσο το επιτρέπουν οι τοπογραφικές συνθήκες, 

δίνει και στο πάνω τµήµα της πόλης που χωρίζεται σε 43 οικοδοµικά τετράγωνα (σχ.1.1). Το 

σχέδιο αυτό αποτελεί µια πολύ καλή οργανική σύλληψη του ρόλου που θα παίξει η πόλη ως 

εµπορικό εξαγωγικό κέντρο. 

 

 

 
Σχ. 1.1 Τοπογραφική Αποτύπωση και πολεοδοµικό σχέδιο της Πάτρας (Ιαν. 1828) 
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Στο σχέδιο του µηχανικού Σ. Βούλγαρη, ελήφθησαν υπ’ όψιν σηµαντικοί παράγοντες της πο-

λεοδοµικής σύνθεσης, όπως, Η µορφή του εδάφους, οι βασικές κυκλοφοριακές συνδέσεις µε 

την ευρύτερη περιοχή, η διαφαινόµενη εξέλιξη της πόλεως (σχεδιάστηκε πόλη 100.000 κα-

τοίκων, όταν ο πληθυσµός των Πατρών ήταν 10.00 κάτοικοι), 

η διαφύλαξη και η ανάδειξη της αρχαιολογικής και ιστορικής της υποστάσεως (Κάστρο, Ω-

δείο, Αµφιθέατρο, Ψηλά Αλώνια, Λιµάνι), οι διεισδύουσες σηµαντικές ζώνες πρασίνου και η 

αισθητική του τοπίου. Στον αρχικό Πολεοδοµικό Σχεδιασµό είναι εµφανής η προσπάθεια σύ-

ζευξης πόλης και φύσης. Εκτός από τις πλατείες, προβλέπονται δύο σηµαντικές ζώνες πρασί-

νου, η παραθαλάσσια ζώνη πρασίνου κατά µήκος του θαλάσσιου µετώπου της πόλης και η 

ζώνη πρασίνου στην περιοχή συνάντησης και αλλαγής υψοµέτρου των δύο υπό γωνία σκελών 

Άνω και Κάτω Πόλεως. Η ζώνη αυτή διήρχετο από το Κάστρο, το Αρχαίο Ωδείο και τα Ψηλά 

Αλώνια. 

Το 1858 η έκταση του σχεδίου που εγκρίθηκε ήταν 644 στρέµµατα. Το 1885 ο Σπύρος 

Τσέτσος εκπονεί το σχέδιο για την επέκταση της πόλης των Πατρών, στο οποίο γίνεται εµφα-

νές το όριο του δοµηµένου τµήµατος µε τα χωράφια(σχ.1.2,1.3) Το 1929, οπότε και κλείνει ο 

πρώτος κύκλος των επεκτάσεων έφτασε τα 4000 στρέµµατα. Είναι το λεγόµενο σήµερα Ιστο-

ρικό Κέντρο. Σήµερα, η εκτίναξη των ορίων της πόλεως είναι γεγονός. Από το 1858 µέχρι και 

το 1929 το σχέδιο επεκτάθηκε 12 φορές. Όλες αυτές οι επεκτάσεις απαρτίζουν το σηµερινό 

λεγόµενο παλαιό σχέδιο πόλης, το οποίο διατηρήθηκε µέχρι το 1971, οπότε άρχισε νέος κύ-

κλος επεκτάσεων συνολικής έκτασης 4000 στρεµµάτων και πληθυσµού 111.607 κάτοικοι. Η 

συνεχόµενη αύξηση του πληθυσµού, οι νέες συνθήκες ζωής και κυρίως οικοδοµήσεως δηµι-

ουργούν νέες απαιτήσεις. Οι αλλαγές όµως στον πολεοδοµικό σχεδιασµό οδηγούν την πόλη 

των Πατρών στην ολοκληρωτική αλλοίωσή της.  
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Σχ. 1.2 Σχέδιο της πόλης των Πατρών στα τέλη του 19ου αιώνα 

 

 

Σχ. 1.3 Σχέδιο της πόλης των Πατρών στα τέλη του 19ου αιώνα Το µοναδικό σωζόµενο σχέδιο του µηχανικού 
Σπυρίδωνα Τζέτζου, 1885.Εκτύπωση: Λιθογραφείο Γούττµανν, Τεργέστη. 
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Η εκβιοµηχάνιση της περιοχής έρχεται κατά την περίοδο του 1952 όπου λειτουργούν στην 

πόλη αρκετές βιοµηχανίες και µικρότερες βιοτεχνίες µε αποτέλεσµα όλες οι αλλαγές που θα 

συµβούν βρίσκουν την βιοµηχανική ζώνη να απλώνεται κατά µήκος της παραλιακής ζώνης. 

Το 1955 έχουµε την δηµιουργία των Εργατικών Κατοικιών, ενώ το 1969 τροποποιούνται οι 

όροι δόµησης του παλαιού σχεδίου: Ορίζονται Συντελεστές ∆όµησης (Σ.∆.) και τα πρώτα πο-

λυώροφα κτίρια κάνουν την εµφάνιση τους ενώ επιβάλλονται οι στοές στους κεντρικούς 

δρόµους. 

Το 1975 αυξάνονται οι Σ.∆. σε περιοχές ευαίσθητες, όπως η Άνω Πόλη και γύρω από το 

Φρούριο, ενώ το 1978 επιβάλλεται η µείωση των Σ.∆. στο παλαιό σχέδιο µιας και τα ωραιό-

τερα νεοκλασικά µέγαρα της Πάτρας έπεσαν θύµατα της αντιπαροχής και των όρων δόµησης. 

Το 1979 έχουµε ενιαίο µέγιστο συντελεστή δόµησης για όλη την χώρα, ενώ το 1983 µε τον 

νόµο περί αυθαιρέτων επιτυγχάνεται ο έλεγχός τους. Οι επεκτάσεις (71-93) αντί να λύσουν, 

πολλαπλασίασαν τα προβλήµατα. Παράλληλα, το κέντρο της Πάτρας προστατεύεται µε την 

εφαρµογή του Ιστορικού Κέντρου το ‘96 και τις ειδικές χρήσεις γης µέσα σε αυτό. 

 
1.3.3 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
 
Η Πάτρα εξελίσσεται ταχύτατα χάρις στο λιµάνι της και το εµπόριο που διεξάγεται µέσω αυ-

τού. Τις αχυρένιες καλύβες αντικαθιστούν ωραία νεοκλασικά κτίρια. Υπάρχουν πολλές κοµ-

ψές κατοικίες, προ πάντων των προξένων και των εµπόρων. Έπειτα δηµόσια κτίρια, ξενοδο-

χεία και µαγαζιά κάνουν την Πάτρα να φαίνεται Ευρωπαϊκή πόλη.  

Σαν πόλη η Πάτρα αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα αστικού κέντρου της 

απελευθερωµένης Ελλάδας και ζει σε διαρκή συνάφεια µε την ακµαία ενδοχώρα της – απ’ 

όπου αντλεί τον πλούτο της – και µε το λιµάνι της, µέσω του οποίου εξελίσσεται σε 

κοσµοπολίτικη πόλη. Είναι φυσικό επακόλουθο λοιπόν, να ακολουθεί το νέο αρχιτεκτονικό 

ρεύµα που έχει κατακτήσει Ευρώπη και Ελλάδα.  

Πολλά είναι τα νεοκλασικά κτίρια που ακόµα και σήµερα όχι µόνο θεωρούνται στολίδι 

για την πόλη  αλλά είναι και αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας της. Tα νεοκλασικά 

κτίρια και οι στοές µε τα οποία κοσµήθηκε η πόλη στα τέλη του 19ου αιώνα µαρτυρούν την 

τότε ευµάρειά της. Ο Ερνέστος Τσίλερ σχεδίασε τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια που συναντά 

κανείς στην πλατεία Γεωργίου (την κεντρική της πόλης), όπως το ∆ηµοτικό Θέατρο 

«Απόλλων» (1871), που αποτελεί το αρχαιότερο από τα σωζόµενα κλειστά θέατρα των 

νεοτέρων χρόνων και αποτελεί επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της Πάτρας καθώς φιλοξενεί 
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πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως και το κτίριο που στεγάζει τον Εµπορικό Σύλλογο 

που είναι αδύνατον να τα δεις και να µην τα θαυµάσεις. Όλες σχεδόν οι κεντρικές οδοί της 

Πάτρας, αλλά και η Άνω Πόλη είναι γεµάτες οικοδοµικές «ανάσες» που προσφέρουν 

διώροφα διατηρητέα κτίρια (µε υπέροχες οροφογραφίες, τοιχογραφίες και ακροκέραµα) αλλά 

και στοές και σκάλες. Ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος είναι και ο Καθολικός Ναός 

του Αγίου Ανδρέα καθώς και ο Αγγλικανικός Ναός της Πάτρας. Πιο συγκεκριµένα, 

παρακάτω αναφέρονται τα σηµεία που πρέπει να επισκεφτεί κάποιος για να θαυµάσει την 

νεοκλασική αρχιτεκτονική της πόλης µε τις θαυµαστές στοές. 

 

Θέατρο «Απόλλων» Θεµελιώθηκε το 1871 και αποπερατώθηκε το 1872 σε σχέδια του 

Γερµανού αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ. Το Θέατρο αποτελεί µια µικρογραφία της «Σκάλας 

του Μιλάνου» και διαθέτει πλατεία 156 θέσεων, τρείς σειρές θεωρείων 51 θέσεων και 

υπερώο. Φέρει πολλά διακοσµητικά στοιχεία στο εσωτερικό του. Στην πρόσοψη ο Τσίλερ 

χρησιµοποίησε επάλληλες τοξοστοιχίες, προσδίδοντας στο κτίριο τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού του ύφους.  

 

Παλιό ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Πατρών (1857), στην Πλατεία Κορυλλού 2, έργο του ∆ανού 

αρχιτέκτονα Ch. Hansen, λειτούργησε σαν νοσοκοµείο από το 1872 έως το 1973.  

Θεµελιώθηκε το 1857 από τον Όθωνα και εγκαινιάστηκε το 1872, υπηρετώντας µε τη 

λειτουργία του την πόλη. Επεκτείνεται τις επόµενες δεκαετίες, κατόπιν δωρεών, σύµφωνα µε 

τις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες, διαµορφώνοντας ένα ανοµοιογενές σύµπλεγµα κτιρίων 

που περικλείεται εντός οικοδοµικού τετραγώνου. Το 1972 µε τη συµπλήρωση εκατό χρόνων 

προσφοράς, οι λειτουργίες του µεταφέρονται στο νέο Νοσοκοµείο. Σήµερα φιλοξενούνται 

πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, παραστάσεις, εκδηλώσεις λόγου) αξιοποιώντας έτσι το 

κτιριακό σύνολο και αναδεικνύοντας την αισθητική και µνηµειακή του αξία ενώ λειτουργεί 

και ως κέντρο τεχνών.  
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Εικ. 1.11 το ∆ηµοτικό Θέατρο «Απόλλων» (1871) έργο του Τσίλερ κοσµεί την Πλατεία Γεωργίου Ά, την κε-

ντρική πλατειά της  πόλης.(Πηγή:www.visit-achaia.gr) 

Εικ. 1.12 το εσωτερικό του Θεάτρου «Απόλλων». (Πηγή:www.visit-achaia.gr) 
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Εικ. 1.13 Εµπορικός Σύλλογος Πατρών, έργο του Τσίλερ 

 
 Εικ. 1.14 παλαιό ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Πατρών (1857) έργο του ∆ανού αρχιτέκτονα Ch. Hansen. 
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∆ηµαρχείο (1880), στην Μαιζώνος 108, ένα κτίριο επιβλητικό, η όψη του οποίου 

βρίσκεται στην οδό Μαιζώνος και εκτίνεται από την γωνία µε την οδό Παντανάσσης έως την 

γωνία µε την οδό Βότση. Ξεχωρίζει για την επιβλητική του είσοδο τους µαρµάρινους εξώστες 

και την διακόσµηση της όψης µε κορνίζες και γλυπτό διάκοσµο. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.15 ∆ηµαρχείο Πατρών (1880) 
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Οικία Τζίνη, χτίστηκε το 1832, σύµφωνα µε την χρονολογία που αναγράφεται στο υπέρθυρο 

της εισόδου του κτιρίου. Βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος 

και αποτελεί ένα από τα λίγα εναποµείναντα δείγµατα πρώιµης αρχιτεκτονικής των Πατρών, 

των πρώτων µεταεπαναστατικών χρόνων. 

 

 
Εικ. 1.16 Οικία Τζίνη (1832). Ένα από τα λίγα εναποµείναντα δείγµατα πρώιµης αρχιτεκτονικής. 
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Οικία Κρεµµύδη, χτίστηκε το 1840 περίπου. Βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αγίου Νικο-

λάου και Μαιζώνος και είναι µοναδικό δείγµα πρώιµου αστικού µεγάρου της µεταεπαναστα-

τικής περιόδου. Είναι τριώροφο κτίριο µε στοά µε τοξωτά ανοίγµατα στο ισόγειο, που στηρί-

ζεται σε πέτρινες τετράγωνες κολώνες. 

 

 

 
Εικ. 1.17 Οικία Κρεµµύδη (1840). 
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Οικία Παπαγιάννη, έργο του αρχιτέκτονα Έρνστ Τσίλλερ και χτίστηκε το 1972. Είναι τριώ-

ροφο κτίριο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πλατείας Βασ. Γεωργίου Α΄, διαθέτο-

ντας τρεις όψεις µία επί της οδού Γεροκωστοπούλου και τις δύο άλλες επί της Κανακάρη και 

της πλατείας όπου στο ισόγειο διαµορφώνονται στοές µε τοξωτά ανοίγµατα. 

 

 

 

Εικ. 1.18 Οικία Παπαγιάννη (1872), Έργο του αρχιτέκτονα Έρνστ Τσίλλερ. Στο ισόγειο στοές µε τοξωτά ανοίγ-

µατα. 
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Οικία Περιβολαρόπουλου, Αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Έρνστ Τσίλλερ. Βρίσκεται στην 

συµβολή των οδών Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου. Είναι διώροφο κτίριο νεοκλασικού ύφους 

χτισµένο στο τέλος του 19ου αιώνα, µε ισόγεια στοά στο πεζοδρόµιο της οδού Αγίου Νικο-

λάου, η οποία στηρίζεται σε µαρµάρινους ιωνικού ρυθµού κίονες και φέρει ζωγραφική δια-

κόσµηση στην οροφή της. Έχει εντυπωσιακή είσοδο µε µαρµάρινο κλιµακοστάσιο που οδη-

γεί στον όροφο ο οποίος διατηρεί την ζωγραφική διακόσµηση των οροφών του, τυπικό δείγµα 

των νεοκλασικών µεγάρων της εποχής του.  

 

 

 

Εικ. 1.19 Οικία Περιβολαρόπουλου, χτισµένο στα τέλη του 19ου  αιώνα, πιθανολογείται έργο του Τσίλλερ. 
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Εικ.1.20 Οικία Περιβολαρόπουλου, ταβάνι στοάς. 

 

 

 

Εικ. 1.21 Οικία Περιβολαρόπουλου, άλλο ταβάνι στοάς. 
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Εικ. 1.22 Οικία Περιβολαρόπουλου, παραδοσιακό µαρµάρινο µπαλκόνι µε φουρούσια. 

 

 

 

Εικ.1.23 Η Οικία Περιβολαρόπουλου διαθέτει στην πλευρά της Αγίου Νικολάου 4 κίονες ιονικού ρυθµού µε 

καταπληκτικά κιονόκρανα. 
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Οικία Θωµόπουλου, έργο του αρχιτέκτονα Έρνστ Τσίλλερ και χτίστηκε το 1870. Είναι τριώ-

ροφο γωνιακό κτίριο, στην βόρεια πλευρά της πλατείας Βασ. Γεωργίου Α΄, που έχει στοές µε 

τοξωτά ανοίγµατα και στις δύο όψεις, χαρακτηριστικό δείγµα αστικής νεοκλασικής κατοικίας 

του 19ου αιώνα. 

 

 

 

 

Εικ. 1.24 Οικία Θωµόπουλου (1870), έργο του αρχιτέκτονα Τσίλλερ. 
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Οικία Γκολφινόπουλου, χτίστηκε το 1917 στη δυτική πλευρά της πλατείας Ψηλών Αλωνίων, 

στην συµβολή µε την οδό Μεσολογγίου. Είναι διώροφο κτίριο µε εκλεκτικιστικό ύφος καθώς 

στην κλασική διαµόρφωση των όψεών του ενσωµατώνει στοιχεία και από ρεύµατα όπως η 

άρτ νουβώ. Ξεχωριστό στοιχείο είναι η κυκλική διαµόρφωση του γωνιακού τµήµατος του 

κτιρίου το οποίο απολήγει σε θόλο καλυµµένο µε µεταλλικά ελάσµατα, που του προσδίδει 

έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και χάρη. 

 

  

 
Εικ. 1.25 Οικία Γκολφινόπουλου (1917). 
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Οικία Γαλανόπουλου, βρίσκεται στην άνω πόλη των Πατρών, επί της οδού Παλαιών Πατρών 

Γερµανού, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Είναι διώροφη κατοικία µε κήπο στο πλάι και το 

πίσω µέρος, η οποία χτίστηκε το 1924 σε σχέδια του Αλέξανδρου Χατζηλιάκου. Αποτελεί 

χαρακτηριστικό δείγµα αστικής κατοικίας του µεσοπολέµου, µε εκλεκτικιστικό ύφος, όπου 

έχουν ενσωµατωθεί στοιχεία άρτ-ντεκώ. 

 

 

 

 

Εικ. 1.26 Οικία Γαλανόπουλου, (1924) , σε σχέδια του Αλέξανδρου Χατζηλιάκου. 
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         ΜΕΡΟΣ Β 

            ΜΕΛΕΤΗ 
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

 

Το νεοκλασικό κτίριο στην οδό Κανακάρη 180 – 182 στην Πάτρα χτίστηκε το 1870 βάση 

πληροφοριών από το αρχείο της διεύθυνσης νεοτέρων µνηµείων και το αρχείο της τοπικής 

εφηµερίδος η « Πελοπόννησος». 

 Το κτίριο πρωτοκατοικήθηκε από την οικογένεια ∆ηµητρόπουλου. Βάση 

πληροφοριών που συνέλεξα από τους ιδιοκτήτες των γειτονικών κτιρίων, η οικογένεια 

ασχολούνταν µε την διοργάνωση κοσµικών συγκεντρώσεων στην Πάτρα. Στο πέρασµα των 

δεκαετιών µέσα από κληρονοµικές µεταβιβάσεις κατέληξε στην ιδιοκτησία της Ειρήνης 

Σαραντζούρης και της Έλλης Λαµπροπούλου δισέγγονες του πρώτου ιδιοκτήτη. 

 Στις 15 Ιουνίου 1983 µετά από προηγηθείσα εισήγηση της 2ης Εφορείας Νεωτέρων 

Μνηµείων Πατρών, µε απόφαση της τότε Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών Μελίνας 

Μερκούρη, το κτίριο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο ως έργο τέχνης. Απόσπασµα της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις 8 Ιουλίου 1983 οπού δηµοσιεύτηκε η απόφαση αναφέρει: 

Είναι ένα διώροφο νεοκλασικό κτίριο µε χαρακτηριστική λιτότητα και συµµετρία. Στο 

ισόγειο υπάρχει τοξωτή στοά ενώ στον όροφο µαρµάρινο µπαλκόνι που στηρίζεται σε 

µαρµάρινα φουρούσια και φέρει καλοδουλεµένη σιδεριά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το εσωτερικό του κτιρίου, όπου υπάρχουν γύψινες διακοσµήσεις και τοιχογραφίες που 

διακρίνονται για την τέχνη της σύνδεσης, την επιµέλεια της κατασκευής και τους ζωντανούς 

χρωµατισµούς. 

Το 1984 ο δεύτερος όροφος ενοικιάζεται για να στεγάσει το Ευρώπειο Ωδείο. Στις 17 

Μαρτίου 1993 το κτίριο αγοράστηκε από τον ∆ήµο Πατρέων έναντι του ποσού των 

36.000.000 δρχ., ποσό που δώρισε ο Εισαγγελέας Αργυρόπουλος Παναγιώτης µε σκοπό την 

αγορά του κτιρίου και την αξιοποίηση του ως κέντρο κοινωνικών και πνευµατικών 

υπηρεσιών µε την ονοµασία « Αργυροπούλειο Κέντρο»  

  Ο ∆ήµος Πατρέων µετά το έτος 1996 προχώρησε σε εξώσεις των µισθωτών του 

κτιρίου µε σκοπό την αποκατάσταση του. Από τότε όµως εγκαταλείφθηκε και  από τα 

προσκοµιζόµενα έγγραφα δεν προκύπτει ότι σήµερα αξιοποιείται µε κάποιο τρόπο. Από 

έγγραφο που βρέθηκε προκύπτει ότι ο 1ος όροφος µισθωνόταν στον Ζαχαράτο Ιωάννη 

πολιτικό µηχανικό ήδη από το 1993 µε αόριστη διάρκεια και µηνιαίο µίσθωµα 58,70 ευρώ, 
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αλλά δεν προσδιορίζεται το ποσό του σηµερινού µηνιαίου µισθώµατος, ούτε και βεβαιώνεται 

ότι συνεχίζει και σήµερα να είναι µισθωµένο.  

Το 2006 υπήρξε ενδιαφέρον από την εταιρία «Ξενόγλωσση ∆ανειστική Βιβλιοθήκη 

Πατρών» για παραχώρηση του κτιρίου µε αντάλλαγµα την επισκευή και συντήρησή του από 

την πλευρά της, αλλά η αίτησή της δεν έγινε δεκτή, καθώς η «χαριστική παραχώρηση» δεν 

συµβάδιζε µε το σκοπό του διαθέτη.  

 Έως σήµερα έχουν συνταχτεί πολλές εκθέσεις από αρµόδιες υπηρεσίες και 

µισθωµένους µηχανικούς του ∆ήµου που αναφέρουν την ανάγκη αποκατάστασης του κτιρίου, 

παρόλα αυτά δεν έχει υπάρξει καµία ενέργεια υλοποίησης τους, µε αποτέλεσµα το 

νεοκλασικό χαρακτηρισµένο έργο τέχνης κτίριο µετά τον σεισµό του 2008 να υποστεί ζηµιές 

µεγάλου µεγέθους, και να κριθεί κατεδαφιστέο. 

 Αξίζει να αναφερθεί πως το 1999 τρία χρόνια πριν το θάνατο του, ο δωρητής του 

κτηρίου Αργυρόπουλος Παναγιώτης, µε ιδιόχειρη επιστολή του, που έστειλε στον τότε 

∆ήµαρχο Πατρέων κ. Φλωράτο, παρουσιάζει έκθεση µε το ποσό που κοστίζει η 

αποκατάσταση, καθώς του προτείνει και τρόπους δανειοδότησης της, και του αποκαλύπτει 

την πρόθεση του να συµµετάσχει στην χρηµατοδότηση καταθέτοντας το ήµισυ του ποσού 

από τον προσωπικό του λογαριασµό. Κάτι που για άγνωστους λόγους δεν πραγµατοποιήθηκε 

ποτέ. 

Σήµερα οι σχετικές προτάσεις από τις αρµόδιες διευθύνσεις τείνουν σε δυο λύσεις:  

1) Την κατεδάφιση του κτιρίου αφού προηγηθεί αποτοίχιση των οροφογραφιών από 

ειδικό συντηρητή, για µελλοντική έκθεση τους στο υπό ίδρυση µουσείο 

αρχιτεκτονικών µελών και, 

2)  Να ληφθούν µέτρα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του, κάτι που είναι 

πραγµατικά δύσκολο. 

 

2.2  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

 

Το Αργυροπούλειο δηµοτικό κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας (Εικ.2.1, Σχ.2.1). 

Απέχει πεντακόσια µέτρα από την κεντρική πλατεία του βασιλέα Γεωργίου Ά και διακόσια 

µέτρα από το Μέγαρο των ∆ικαστηρίων Πατρών (Εικ.2.2, Σχ.2.2), στο τετράγωνο που 

διασχίζουν οι οδοί Γούναρη, Κορίνθου, Φιλοποίµενος, Κανακάρη. Στη βόρεια και νότια 

πλευρά  του συνορεύει µε πολυώροφα κτίρια κατασκευασµένα τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, 

ενώ στην ανατολική πλευρά του υπάρχει ο ακάλυπτος χώρος. Τέλος η πρόσβαση σε αυτό 

γίνεται από τη νοτιοδυτική πλευρά του όπου βρίσκεται η είσοδος του κτιρίου, κάτω από την 
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παρόδια στοά η οποία εφάπτεται στην οδό Κανακάρη 180–182 και αποτελεί χαρακτηριστικό 

αρχιτεκτονικό στοιχείο για τα περισσότερα νεοκλασικά κτίρια της Πάτρας. Ο δρόµος είναι 

εµπορικός µε αποτέλεσµα τα κτίσµατα της γύρω περιοχής να στεγάζουν στους ισόγειους 

χώρους εµπορικά καταστήµατα και στους ορόφους γραφεία. 

 

2.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Το Αργυροπούλειο ∆ηµοτικό κτίριο πρόκειται για ένα τριώροφο νεοκλασικό κτίσµα 

συνολικού εµβαδού 505,66 τ.µ. κτισµένο επί οικοπέδου έκτασης 293,37 τ.µ.  

Αποτελείται από τρία επίπεδα από τα οποία, το ισόγειο µε δύο εισόδους στην 

πρόσοψη καταλαµβάνει 122,95 τ.µ. διαιρείται  σε τέσσερις χώρους όπου οι δύο έχουν 

πρόσβαση από εµπρός και οι άλλοι δυο από τον ακάλυπτο χώρο και έχει ύψος 2,80 µ., το 

µεσοπάτωµα µε είσοδο στα δεξιά της πρόσοψης καταλαµβάνει 127,55 τ.µ. διαιρείται σε 

τέσσερις χώρους όπου η σύνδεση τους επιτυγχάνεται µε διάδροµο σε σχήµα Γ, µε ύψος 3,43 

µ., ο όροφος µε είσοδο στα αριστερά της πρόσοψης καταλαµβάνει 202,10 τ.µ. διαιρείται σε 

έξι χώρους όπου συνδέονται µεταξύ τους µε διάδροµο σχήµατος Γ και διαθέτει δύο εξώστες, 

έναν µαρµάρινο στην πρόσοψη και έναν προς τον ακάλυπτο χώρο, µε ύψος 5,15 µ., και το 

δώµα συνολικής έκτασης 53,06 τ.µ. διαιρείται σε ένα χώρο και έναν εξώστη, µε ύψος 2,72 µ. 

Στεγάζεται µε ξύλινη στέγη µε βυζαντινά κεραµίδια, ενώ στο ισόγειο υπάρχει παρόδιος στοά 

επί της Κανακάρη συνολικού εµβαδού 36,80 τ.µ. 

Στην πίσω όψη υπάρχει ακάλυπτος χώρος που καταλαµβάνει και µέρος της αριστερής 

όψης. Το κεντρικό κλιµακοστάσιο βρίσκεται στην πίσω όψη και συνδέει το ισόγειο µε τον 

πρώτο όροφο και το δώµα. Υπάρχουν άλλα δυο κλιµακοστάσια που βρίσκονται στις εισόδους 

της πρόσοψης και συνδέουν αντίστοιχα το µεσοπάτωµα και τον όροφο. 

Το κτίριο είναι εγκαταλελειµµένο ενώ στον ακάλυπτο χώρο η ατηµέλητη ανάπτυξη 

των φυτών και των δέντρων καθώς και η εναπόθεση µπαζών δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε 

αυτό και παράλληλα καλύπτει µέρος της όψης. 

Ο σεισµός του 1993 δηµιούργησε µικρές ζηµιές και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

µέρος της κατασκευής, παρόλα αυτά διατηρήθηκε µε µικρές επισκευές και κρίθηκε ικανό για 

επιστέγαση.    

 



 

44 
 

 

Εικ. 2.1  ∆ορυφορική απεικόνιση του ιστορικού κέντρου και της ευρύτερης περιοχής της 

πόλης των Πατρών   

 

 

 
Εικ. 2.2  ∆ορυφορική απεικόνιση του ιστορικού κέντρου της πόλης των Πατρών και της ευ-

ρύτερης περιοχής του αντικειµένου µελέτης. 
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Σχ. 2.1 Χάρτης οικοδοµικών τετραγώνων της πόλης των Πατρών. Προεπισκόπηση στο 

ιστορικό κέντρο. 

 

 

 

 
Σχ. 2.2 Χάρτης οικοδοµικών τετραγώνων της πόλης των Πατρών. Προεπισκόπηση στα 

οικοδοµικά τετράγωνα της ευρύτερης περιοχής του αντικειµένου µελέτης. 
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Εικ.2.3 Πρόσοψη Αργυροπούλειου ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Κανακάρη στον αριθ. 180-182. (1993). 

(Πηγή: 2η Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων Πάτρας). 
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Εικ.2.4 Πρόσοψη Αργυροπούλειου ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Κανακάρη στον αριθ. 180-182. (1999). 

(Πηγή: Υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδος). 
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Ο σεισµός του 2008 δηµιούργησε µεγάλες ζηµιές και στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό µέρος της κατασκευής παρουσιάζοντας ρωγµές και αποκολλήσεις διακοσµητικών 

εξωτερικών στοιχείων.   

 
Εικ.2.5 Σηµερινή άποψη της πρόσοψης. Μετά το σεισµό του 2008 τα αετώµατα αποκολλήθηκαν και µεταφέρ-

θηκαν σε χώρο της Πυροσβεστικής 

 

 
Εικ.2.6  Σηµερινή εικόνα της εξωτερικής επιφάνειας του ορόφου. 
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Εικ.2.7  Σηµερινή εικόνα της τοξωτής στοάς µε πεσσούς κατασκευασµένους µε λαξευµένη πέτρα. 

 

 

 
Εικ. 2.8  Εικόνα δεξιού τόξου στοάς. 
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2.4  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΗΣΗ 

 

Το κτίριο που µελετάµε χρησιµοποιήθηκε τον περισσότερο χρόνο µέχρι και σήµερα ως 

κατοικία. Την περίοδο που χρησιµοποιήθηκε ως Ωδείο στον δεύτερο όροφο καθώς και ως 

γραφεία στον ηµιώροφο υπέστη µικρές διαρρυθµιστικές αλλαγές όπως και βάψιµο                                        

τοιχοποιίας και κουφωµάτων .  

 Στο ισόγειο το 1990 υπήρξε παράνοµη επέµβαση ανακαίνισης για την χρήση 

καφετέριας που µετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη του Ωδείου σταµάτησε. Παρόλα αυτά 

κατά την διάρκεια της παράνοµης ενέργειας τοποθετήθηκε ψευδοροφή. Τέλος στο δώµα λόγω 

της σηµερινής κατεδαφιστέας κατάστασης δεν υπάρχει ασφαλής πρόσβαση. 

 Το κτίριο αποτελείται από τέσσερις εισόδους, δυο κύριες δίφυλλες πόρτες που 

οδηγούν η µια δεξιά της πρόσοψης µέσω ξύλινου κλιµακοστασίου στον ηµιώροφο και η άλλη 

αριστερά της πρόσοψης µέσω ξύλινου κλιµακοστασίου στον όροφο και µέσω παράπλευρου 

διαδρόµου στον προαύλιο χώρο και στο ισόγειο. Οι άλλες δύο βρίσκονται στο κέντρο της 

πρόσοψης και οδηγούν στο ισόγειο.  

 Το ισόγειο επικοινωνεί µε τον όροφο µέσω της ξύλινης κλίµακας της αριστερής 

εισόδου και µέσω του κεντρικού κλιµακοστασίου που εφάπτεται στο πίσω αριστερά µέρος 

του κτιρίου και έχει εισόδους πρόσβασης από τον προαύλιο χώρο, από είσοδο που βρίσκεται 

στην κουζίνα του πρώτου ορόφου και από είσοδο που βρίσκεται στο δώµα. 

 Η στάθµη εισόδου στο ισόγειο διαµορφώνεται µε µία βαθµίδα στο 0.30µ. από τη 

στάθµη του πεζοδροµίου της Κανακάρη που έχει ορισθεί στο +0.00µ. 

Αποτελείται από δυο ενιαίους χώρους που βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου και 

επικοινωνούν µέσω τοξωτού ανοίγµατος στην δεξιά πλευρά της µεσοτοιχίας που παλαιότερα 

στέγαζε εµπορικά καταστήµατα, και δυο χώρους που χρησιµοποιούνταν ως αποθήκες µε 

ξεχωριστές εισόδους πρόσβασης από τον ακάλυπτο χώρο, όπου η προσέγγισή τους είναι 

αδύνατη λόγω υπερβολικής βλάστησης. Η µία αποθήκη που βρίσκεται στην πίσω όψη έχει 

έξοδο σε ιδιωτικό ακάλυπτο χώρο.  
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Σχ. 2.3 Τοπογραφικό διάγραµµα. 
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Σχ. 2.4  Αποτύπωση ισογείου (1992) του Πολιτικού Μηχανικού Βουτσινά Χάρη. 
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Εικ.2.9  Τοξωτό άνοιγµα που συνδέει τους δυο χώρους του ισογείου που χρησιµοποιούταν ως καταστήµατα.  

 

 
Εικ.2.10 Αριστερά το W.C. του καταστήµατος, δεξιά ξύλινη πόρτα που οδηγεί στον προαύλιο χώρο. ∆ιακρίνεται 

επίσης η παράνοµη ψευδοροφή. 
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 Ο ηµιώροφος έχει µια κύρια είσοδο µε δίφυλλη ξύλινη θύρα µε υπέρθυρο, στα δεξιά της 

πρόσοψης όπου µέσω ξύλινου κλιµακοστασίου οδηγεί στην στάθµη του, και είναι αυτόνοµος. 

Η πρόσβαση σε αυτόν δεν ήταν δυνατή καθώς η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής περιουσίας µου 

διευκρίνισε πως τα κλειδιά τα έχει στην κατοχή του ο κύριος Ζαχαράτος, ο τελευταίος 

ενοικιαστής µε τον οποίο βρίσκονται σε δικαστική διαµάχη. Από έρευνα που έκανα, ο κύριος 

Ζαχαράτος, Πολιτικός Μηχανικός, χρησιµοποιούσε τον ηµιώροφο ως τεχνικό γραφείο από το 

1993 και πια δεν χρησιµοποιεί το ακίνητο εδώ και αρκετά χρόνια. 

Χωρίζεται σε τέσσερα δωµάτια µια κουζίνα, WC και µια αποθήκη. Όλοι οι χώροι 

επικοινωνούν µεταξύ τους µε διάδροµο σε σχήµα (Γ), ενώ τα δύο συνεχόµενα δωµάτια της 

µιας πλευράς ενώνονταν µε φαρδιά δίφυλλη πόρτα (Πρόκειται για µία συνήθεια που 

επαναλαµβανόταν τακτικά και σε συνθετότερες κατόψεις νεοκλασικών). Στο τέλος του ο 

διάδροµος καταλήγει σε µεταλλικό εξώστη ο οποίος κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1980 

και πλέον αποτελεί σκουριασµένο ερείπιο. 

 Από στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Νεοτέρων Μνηµείων Πατρών, οι οροφές του 

ηµιώροφου είναι καλυµµένες από ασβεστόχρωµα, όπου για να διαπιστώσουµε την ύπαρξη ή 

µη ζωγραφικού διακόσµου θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν διερευνητικές τοµές.    
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Σχ. 2.5  Αποτύπωση ηµιώροφου (1992) του Πολιτικού Μηχανικού Βουτσινά Χάρη. 

 

 

 

 

 



 

56 
 

Ο  Όροφος  έχει πρόσβαση µέσω κύριας εισόδου δίφυλλης θύρας µε υπέρθυρο στα αριστερά 

της πρόσοψης. Συνδέεται µε το ισόγειο µέσω ξύλινου κλιµακοστασίου που φέρει περίτεχνο 

σφυρήλατο κάγκελο και ξύλινη κουπαστή. 

 Χωρίζεται σε ένα προθάλαµο που αποµονώνεται από το κλιµακοστάσιο µέσω ψηλής 

δίφυλλης πόρτας, σε έξι δωµάτια, από τα οποία τρία έχουν θέα προς την πρόσοψη όπου το 

µεσαίο έχει πρόσβαση στο µαρµάρινο εξώστη, ένα βρίσκεται πάνω από το κλιµακοστάσιο και 

έχει θέα στον ακάλυπτο χώρο και δυο που έχουν είσοδο από τα αριστερά του διαδρόµου και 

έχουν θεά στον ακάλυπτο, ενώ το πρώτο έχει πρόσβαση σε εξώστη, µια κουζίνα στο τέλος 

του διαδρόµου όπου βρίσκεται είσοδος στο κεντρικό κλιµακοστάσιο στην πίσω όψη και ένα 

WC. 

 Τα  τρία συνεχόµενα δωµάτια της πρόσοψης όπως και τα δυο άλλα αριστερά του 

διαδρόµου, επικοινωνούν µεταξύ τους µε τετράφυλλες θύρες. Όλοι οι χώροι του ορόφου 

συνδέονται µε διάδροµο σχήµατος Γ. 

 Ο πρώτος όροφος είναι αυτός που τα διακοσµητικά του στοιχεία, ο ζωγραφικός 

διάκοσµος των οροφών του και τον τοίχων του, καθώς και ο µαρµάρινος εξώστης που 

στηρίζεται σε µαρµάρινα φουρούσια και φέρει περίτεχνη σφυρήλατη σιδεριά, είναι ο λόγος 

που κρίθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. ως έργο τέχνης άξιο να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί.   

 Το δώµα έχει µια και µοναδική είσοδο από το κεντρικό ξύλινο κλιµακοστάσιο που το 

συνδέει µε τον όροφο και το ισόγειο. Αποτελείτε από ένα κυρίως δωµάτιο και έναν εξώστη. 

Η πρόσβαση στο χώρο µε ασφάλεια είναι αδύνατη λόγω αποσάθρωσης του ξύλινου 

πατώµατος.    
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Σχ.2.6  Αποτύπωση Ά ορόφου (1992) του Πολιτικού Μηχανικού Βουτσινά Χάρη. 
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Σχ. 2.7  Αποτύπωση δώµατος (1992) του Πολιτικού Μηχανικού Βουτσινά Χάρη. 
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 Εικ.2.12 Σφυρήλατη σιδεριά µε ξύλινη κουπαστή             
στην εξωτερική πλευρά του προθάλαµου. 

 

  
Εικ.2.13 ∆ίφυλλη πόρτα που οδηγεί στο δωµάτιο   
που βρίσκεται πάνω από το κλιµακοστάσιο. 

 

Εικ.2.11 Ξύλινη κλίµακα που οδηγεί στον όροφο και 
παράπλευρος διάδροµος που οδηγεί στον ακάλυπτο 
χώρο και στο ισόγειο. 

Εικ.2.13 Ξύλινη πόρτα που οδηγεί στην κουζίνα. Στο 
βάθος ξύλινη πόρτα που οδηγεί στο κεντρικό κλιµακο-
στάσιο. 
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2.5 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Το κτίριο της µελέτης πρόκειται για µια κατασκευή της µέσης περιόδου του ελληνικού 

νεοκλασικισµού και ακολουθεί πιστά τα χαρακτηριστικά που επέβαλε η αρχιτεκτονική 

εκείνης της εποχής. Έτσι υπάρχουν βοηθητικοί χώροι (κουζίνα,WC.) µέσα στην κατοικία 

καθώς και χώροι διαµονής του προσωπικού. 

              ∆ιατηρείται σε κάθε περίπτωση η χαρακτηριστική ανεξαρτητοποίηση των 

προσβάσεων προς τα διαµερίσµατα, ενώ η εξωτερική διάπλαση υπακούει γενικά στην 

αντίληψη του «αρχαϊκού» στοιχείου. 

              Η όψη, διαµορφώνεται διαιρεµένη σε τρία τµήµατα . Το κεντρικό προβάλλει  

τονισµένο µε ρυθµολογικά στοιχεία , ενώ τα πλάγια σε µικρή υποχώρηση -ως προς το µεσαίο 

σώµα- αποτελούν τις πτέρυγες που το πλαισιώνουν. Όλα τα ανοίγµατα είναι σε κατακόρυφη 

και οριζόντια συµµετρία. 

  Στην τοξωτή στοά συναντάµε υποστυλώµατα από γκρίζα πέτρα, όπως και στους 

παραστάδες των δυο κύριων εισόδων κάτω από την στοά. 

 Ο µαρµάρινος εξώστης του πρώτου ορόφου µε τα τρία φουρούσια έχει περίτεχνο 

σφυρηλατηµένο κιγκλίδωµα και εντάσσεται στο χαρακτηριστικό διαχωριστικό γείσο, το 

οποίο χωρίζει νοητά το κτίριο καθ’ ύψος. Ο δεύτερος εξώστης που έχει θέα στον ακάλυπτο 

είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και φέρει κιγκλίδωµα από µασίφ σίδηρο µε                        

επαναλαµβανόµενα σχέδια. Εικάζεται να προστέθηκε αργότερα. 

Όλα τα ανοίγµατα ακόµη και δευτερευόντων όψεων, βρίσκονται σε συµµετρική διάταξη και 

έχουν εξώφυλλα γαλλικού τύπου.  

Ιδιαίτερης αισθητικής αξίας αποτελούν τα δύο ανοίγµατα του κύριου κλιµακοστασίου που 

οδηγεί στον όροφο καθώς έχουν µεγαλύτερο άνοιγµα και στις δύο διαστάσεις, δεν περιέχουν 

εξώφυλλα και οι υαλοπίνακες είναι χωρισµένοι σε ορθογώνια και τετράγωνα πλαίσια και 

χρωµατισµένοι. Το δεύτερο, δε, άνοιγµα από τα δυο όπως ανεβαίνουµε στον όροφο έχει το-

ξωτό υπέρθυρο στο ίδιο µοτίβο. Τα ανοίγµατα της πρόσοψης στον όροφο είναι διακοσµηµένα 

µε γύψινα γείσα και πλαστούς γύψινους παραστάδες. 

Τα υπόλοιπα ανοίγµατα που έχουν θέα τον ακάλυπτο χώρο και την πίσω όψη ,πέραν ότι υπο-

τάσσονται στην συνθήκη της συµµετρίας, δεν έχουν κάποιο άλλο διακοσµητικό ενδιαφέρον. 
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Εικ.2.14 Πρόσοψη Αργυροπούλειου ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Κανακάρη στον αριθ. 180-182.(Πηγή: 2η 

Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων). 

 

 

 
Εικ.2.15 Πρόσοψη του κτιρίου (2003). ( Πηγή: ∆ιεύθυνση ∆ηµοτική περιουσίας ∆ήµου Πατρέων). 
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Εικ.2.17 Άνοιγµα παραθύρου διαιρεµένο σε ορθογώ-
νια και τετράγωνα µε χρωµατιστούς υαλοπίνακες.  
                                                                                     

 
Εικ. 2.18  Παράθυρο στο ίδιο µοτίβο µε το επάνω                    Εικ.2.19 Παράθυρο κλιµακοστασίου εξωτερικά.                                                                        
διαφορά το τοξωτό υπέρθυρο. 

Εικ.2.16 Άνοιγµα παραθύρου πάνω από το πλατύσκαλο 
της κύριας κλίµακας που οδηγεί στον όροφο. 
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Οι κύριες είσοδοι του µεσοπατώµατος και του ορόφου δεσµεύονται µε δίφυλλες ξύλινες µε-

γάλου ύψους θύρες που διαθέτουν υπέρθυρα διακοσµηµένα µε σχέδια από σφυρήλατο σίδε-

ρο. Στο εσωτερικό της κύριας εισόδου που οδηγεί στον όροφο και σε µικρή απόσταση από 

αυτή, αριστερά και δεξιά υπάρχουν κοίλα τοξωτά επιτοίχια διακοσµητικά στοιχεία. Αντιθέ-

τως οι δίφυλλες θύρες του ισογείου, που βρίσκονται συµµετρικά στο κέντρο της πρόσοψης, 

έχουν χαµηλό ύψος και το µόνο διακοσµητικό στοιχείο είναι µια ξύλινη απλή κορνίζα.   

 

 

 
Εικ.2.20  Ανοίγµατα που βρίσκονται στην όψη που έχει θέα στον ακάλυπτο χώρο. 
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 Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της πρόσοψης είναι το ανώτατο γείσο, αυτό δηλαδή της 

στέγης, καθώς και δυο χαρακτηριστικά διαζώµατα, ένα πάνω από το επιστύλιο της στοάς και 

ένα κάτω από την στέψη. Η στέψη του κτιρίου γίνεται µε στέγη επικαλυµµένη από κεραµίδια 

βυζαντινού τύπου. 

Ενδιαφέροντα διακοσµητικά στοιχεία των όψεων αποτελούν οι οριζόντιες διακοσµη-

τικές ταινίες που τρέχουν τις όψεις καθώς και τα τετράγωνα στοιχεία κάτωθεν των ανοιγµά-

των του ορόφου.  

Τέλος όλα τα εσωτερικά κουφώµατα είναι ξύλινα ταµπλαδωτά µεγάλου ύψους και τυ-

ποποιηµένης µορφής.  

 

 

 

 
Εικ.2.22 Ξύλινη πόρτα µε υπέρθυρο που οδηγεί στο                                                                                 
προθάλαµο του ορόφου. 

 
 

 

 

Εικ.2.21 Κύρια είσοδος µε υπέρθυρο και εσωτερικά 
 Κοίλα επιτοίχια διακοσµητικά, που οδηγεί στον όροφο. 
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2.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η πέτρα και το ξύλο είναι υλικά που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος για την κατασκευή των 

κατοικιών του από τα πολύ παλιά χρόνια µέχρι σήµερα και αυτό παρά το γεγονός της µεγά-

λης κυριαρχίας στις µέρες µας υλικών όπως το τσιµέντο και ο σίδηρος και νέων τεχνολογιών.  

Η εµπειρία που συσσώρευσε µε το πέρασµα των αιώνων του επέτρεψε να δηµιουργή-

σει κατασκευές από πέτρα και ξύλο που ακόµη και σήµερα θαυµάζουµε, όχι µόνο από την 

αρχιτεκτονική, αλλά και από στατική και οικοδοµική άποψη.                                                

Τα νεοκλασικά κτίρια της περιόδου που εξετάζουµε, είναι στο σύνολο τους σχεδόν, κατα-

σκευασµένα από φέρουσα τοιχοποιία που συµπληρώνεται από ξύλινα δοµικά στοιχεία.                                           

Η κατασκευή τους ήταν τις περισσότερες φορές εµπειρική και γινόταν από τεχνίτες οι οποίοι 

είχαν πλήρη αντίληψη της κατασκευής και βαθιά γνώση των χρησιµοποιούµενων υλικών. 

 

2.6.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

∆εν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην θεµελίωση στα πλαίσια της θεωρητικής µελέτης, γι’ αυτό 

δεν µπορεί να µελετηθεί σε βάθος η κατάσταση, αλλά ούτε και η µορφή των θεµελίων. Σύµ-

φωνα όµως µε γενικές βιβλιογραφικές αναφορές στον τρόπο θεµελίωσης των νεοκλασικών 

της Πάτρα, πιθανολογείται τα θεµέλια του κτιρίου να βρίσκονται 1,50 µ. περίπου κάτω από 

το δάπεδο του ισογείου και να έχουν την µορφή πέδιλων διαστάσεων 1,00 Χ 0,80 µ. 

2.6.2 ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ  

Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου αποτελείτε από τοιχοποιίες λιθοδοµής πάχους από 50 έως 

65 εκ. µε συνδετήριο υλικό κονίαµα. Στις γωνίες των τοίχων χρησιµοποιούνται λαξευµένοι 

γωνιόλιθοι διαστάσεων 40 Χ 60εκ. Για την ενίσχυση των τοίχων χρησιµοποιήθηκαν κλειδιά .  

Οι τοίχοι των ορόφων χωρίζονται σε φέροντες και πληρώσεως. Οι φέροντες είναι επί-

σης κατασκευασµένοι από λιθοδοµή όπως και του ισογείου, ενώ οι πληρώσεως είναι ξυλόπη-

κτες τοιχοποιίες γνωστές και ως µπαγδατότοιχοι.  

Αποτελούνται από ξύλινο σκελετό στα κενά των οποίων δεν τοποθετείται υλικό πλή-

ρωσης, αλλά τοποθετούνται ξύλινα πηχάκια στις όψεις τα οποία επίσης καλύπτονται µε επί-

χρισµα. 
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2.6.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

Τα πατώµατα των επιπέδων είναι κατασκευασµένα από ξύλο. Αποτελούνται από καδρόνια 

ορθογωνικής διατοµής 10 Χ 20 εκ. τα οποία φέρουν το βάρος των φορτίων των ορόφων, και 

εισχωρούν κατά τα 2/3 στον φέρον οργανισµό από λιθοδοµή. 

 Κάθετα σε αυτά είναι τοποθετηµένες διανοµές από µικρότερης τετραγωνικής διατο-

µής καδρόνια, 5 Χ 5 εκ, όπου πάνω τους εδράζει το δάπεδο από σανίδες δρύινης ξυλείας. Για 

την δηµιουργία της οροφής έχει τοποθετηθεί ξύλινη ψευδοροφή µε τρόπο παρόµοιο όπως οι 

τοίχοι πληρώσεως (µπαγδατί).  

 

2.6.4  ∆ΑΠΕ∆Α 

Τα δάπεδα του ισογείου αποτελούνται από πέτρινες ορθογωνικές πλάκες διαφόρων διαστά-

σεων(Εικ.2.23) ενώ τα δάπεδα των ορόφων αποτελούνται από ξύλινες σανίδες  πλάτους 11 

έως 14 εκ, οι οποίες είναι τοποθετηµένες η µία δίπλα στην άλλη κάθετα πάνω στα πατόξυλα 

και οι οποίες είναι καρφωµένες µεταξύ τους και µε την κάθε δοκό (Εικ.2.24). 

 

 

 

 
Εικ.2.23 ∆άπεδο ισογείου από ακανόνιστες πέτρες.               Εικ.2.24 ∆άπεδο ορόφου από  ξύλινες σανίδες. 
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 2.6.5 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Για τη διαµόρφωση των υπερθύρων των ανοιγµάτων του κτιρίου χρησιµοποιήθηκαν µεταλλι-

κά πρέκια πάχους 10 εκ. τα οποία εισχωρούσαν σε βάθος 9 έως 22 εκ. στους εκατέρωθεν 

µπαµπάδες του ανοίγµατος.  

Όπου υπήρχαν τοξωτά ανοίγµατα τα ανώφλια διαµορφώνονταν µε ανακουφιστικά τό-

ξα από συµπαγή τούβλα. Τα κατώφλια των ανοιγµάτων  είναι  όλα µαρµάρινα. Στις εσωτερι-

κές παρειές των ανοιγµάτων (λαµπάδες) διαµορφώνονται σε καθορισµένα ύψη δύο ή τρείς 

εσοχές µέσα στις οποίες τοποθετούνται ξύλινοι τάκοι ώστε πάνω τους να µπορούν να καρφω-

θούν οι κάσες των κουφωµάτων.  

Στο κτίριο υπάρχουν κάποιοι βασικοί τύποι κουφωµάτων που επαναλαµβάνονται σε 

όλους τους ορόφους. 

Στις όψεις κυριαρχούν τέσσερις τύποι κουφωµάτων: οι ταµπλαδωτές εξωστόθυρες µε 

γαλλικά εξώφυλλα, τα παράθυρα µε γαλλικά εξώφυλλα τα παράθυρα και οι πόρτες του κε-

ντρικού κλιµακοστασίου και του δώµατος χωρίς εξώφυλλα και τα παράθυρα του κλιµακο-

στασίου του ορόφου, από τα οποία το ένα έχει τοξωτό υπέρθυρο.    

  Στο ισόγειο δεσπόζουν στα άκρα οι δυο επιβλητικές εξώθυρες  µε τα σφυρήλατα 

υπέρθυρα ενώ στο κέντρο οι δύο απλές ξύλινες πόρτες του ισογείου. Οµοίως στο εσωτερικό 

του κτιρίου, οι βασικοί τύποι των κουφωµάτων που συναντώνται είναι: η δίφυλλη και 

µονόφυλλη ταµπλαδωτή θύρα, η δίφυλλη ταµπλαδωτή µε φεγγίτη. 
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Εικ.2.27 Εξώθυρα ηµιώροφου. 

 

 

 
Εικ.2.28 Μονόφυλλη ταµπλαδωτή  
πόρτα κουζίνας ορόφου. Στο βάθος  
µονόφυλλη ταµπλαδωτή πόρτα µε 
 φεγγίτη, είσοδος κεντρικού 
 κλιµακοστασίου. 

Εικόνα 2.25  Εξώθυρα ορόφου. Εικ.2.26 Εξώθυρα ισογεί-
ου και παράθυρο ηµιώρο-
φου. 

Εικ.2.29 Εσωτερική δίφυλλη 
ταµπλαδωτή πόρτα. 

Εικ.2.30 Παράθυρο ορόφου µε θέα 
στην πρόσοψη και γαλλικού τύπου 
εξώφυλλα. 
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Εικ.2.33 Εξωστόθυρα και παράθυρα ορόφου µε γαλλικού τύπου εξώφυλλα. Θέα στον ακάλυπτο. χώρο.  

 

Εικ.2.32 Παράθυρα ηµιώροφου µε γαλλικού τύπου 
εξώφυλλα. Θέα στον ακάλυπτο χώρο. 

Εικ.2.31 Φεγγίτες κεντρικού κλιµακοστασίου και 
δώµατος. 
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Εικ.2.34 Εξωστόθυρες και παράθυρα ορόφου µε γαλλικού τύπου εξώφυλλα. Θέα στην πρόσοψη. 

 

 

Εικ.2.36 ∆ίφυλλο παράθυρο µε τοξωτό υπέρθυρο 
εξωτερικά στο κλιµακοστάσιο του ορόφου. 
 

 

 

 

 

Εικ.2.35 δίφυλλο παράθυρο µε τοξωτό υπέρθυρο εσω-
τερικά στο κλιµακοστάσιο του ορόφου. 
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 Εικ.2.38 ∆ίφυλλη ταµπλαδωτή πόρτα µε  φεγγίτη και 
υπέρθυρο στην είσοδο του προθάλαµου του ορόφου. 

 

 
2.6.6 ΚΛΙΜΑΚΕΣ                                           
 
 Την εποχή του νεοκλασικισµού οι κλίµακες στα ιδιωτικά κτίρια πρόδιδαν την οικονο-

µική ευµάρεια του ιδιοκτήτη, µέσα από την πολυτέλεια και τον διάκοσµο τους. Την κατα-

σκευή τους αναλάµβαναν έµπειρη τεχνίτες µε βαθιά γνώση δόµησης των στοιχείων τους. Το 

κτίριο που µελετάµε έχει δύο κύριες κλίµακες και ένα κεντρικό κλιµακοστάσιο.           

  Ο σκελετός της κύριας κλίµακας, αριστερά της εισόδου, που ενώνει το ισόγειο µε τον 

όροφο καθώς και τα σκαλοπάτια είναι κατασκευασµένα από µασίφ ξυλεία, τα δε σκαλοπάτια 

είναι λουστραρισµένα. Έχει σχήµα Π όπου το δυο τελευταία µέρη περιέχουν λιγότερα σκα-

λοπάτια από το πρώτο. Επίσης κάθε αλλαγή κατεύθυνσης επιτυγχάνεται µε πλατύσκαλο.  

 Το προστατευτικό κιγκλίδωµα είναι από περίτεχνο σφυρήλατο µασίφ σίδερο.             

Ο χειρολισθήρας είναι κατασκευασµένος από µασίφ λουστραρισµένο ξύλο και ολοκληρώνει 

την αισθητική του συνόλου.  

 Η κλίµακα της δεξιάς εισόδου είναι κατασκευασµένη όπως και η προηγούµενη. Απο-

τελείται από µια ευθεία χωρίς πλατύσκαλο και οδηγεί στον ηµιώροφο. Τα σκαλοπάτια και 

των δυο είναι λουστραρισµένα σε χρώµα καφέ ανοιχτό.     

 Το κεντρικό κλιµακοστάσιο εφάπτεται στο πίσω αριστερά µέρος του κτιρίου στα όρια 

του ακάλυπτου χώρου. Έχει δευτερεύουσα χρήση, γι αυτό το λόγο είναι µικρότερη σε πλάτος 

 

Εικ.2.37 ∆ίφυλλο παράθυρο χωρίς εξώφυλλα, στο κλι-
µακοστάσιο του ορόφου. Θέα στον ακάλυπτο χώρο.                                                            
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κατασκευή. Όπως και στα άλλα κλιµακοστάσια έτσι και εδώ κυριαρχεί η χρήση του µασίφ 

ξύλου και στον σκελετό, όπως και στα σκαλοπάτια.  

 Το προστατευτικό κιγκλίδωµα αποτελείται από ξύλινους ορθοστάτες ενώ ο χειρολι-

σθήρας είναι από ελαφρύ ξύλο. Όλα τα εµφανή ξύλινα στοιχεία είναι βαµµένα µε λαδοµπογιά 

σε χρώµα σκούρο καφέ.                        

 Τέλος στο κτίριο την δεκαετία του 1980 προστέθηκε εξωτερική βοηθητική σιδερένια 

κλίµακα εφαπτόµενη στην επιφάνεια του κεντρικού κλιµακοστασίου.     

 

                                                                                
Εικ.2.39 Κλιµακοστάσιο ορόφου.           Εικ.2.40 Κλιµακοστάσιο ορόφου. 

 
Εικ.2.41 Κεντρικό κλιµακοστάσιο.        Εικ.2.42 Κεντρικό κλιµακοστάσιο. 
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2.6.7 ΕΞΩΣΤΕΣ – ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 

           Υπάρχουν δύο εξώστες στον όροφο, ο ένας στην πρόσοψη ο οποίος είναι µαρµάρινος 

ορθογωνικής διατοµής και διακοσµείται από µαρµάρινα φουρούσια στη βάση του. Το 

προστατευτικό κιγκλίδωµα έχει ύψος 90 εκ. και αποτελείται από περίτεχνο σφυρήλατο µασίφ 

σίδερο διακοσµηµένο µε πυκνές σιδερένιες φιγούρες και στα δύο άκρα του εδράζουν 

υπερυψωµένοι περίτεχνοι ορθοστάτες. 

          Ο δεύτερος εξώστης είναι ορθογωνικής διατοµής κατασκευασµένος από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, προστέθηκε µεταγενέστερα της κατασκευής του κτιρίου και αποτελείτε από 

κιγκλίδωµα µασίφ σίδερου χωρισµένου σε τετραγωνικής διατοµής ορθοστάτες που το 

πλαισιώνουν µεταλλικές φιγούρες.   

 

 

 
Εικ.2.43 Εξώστης ορόφου στην πρόσοψη του κτηρίου. 

 

Εικ.2.44 Εξώστης ορόφου µε θέα τον ακάλυπτο χώρο. 
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2.6.8 ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΣ 

           Το ισόγειο είχε δευτερεύουσα χρήση οπότε και δεν υπάρχουν οροφογραφίες. Στον 

ηµιώροφο οι οροφές είναι καλυµµένες από ασβεστόχρωµα. Για να διαπιστώσουµε την 

ύπαρξη ή µη ζωγραφικού διακόσµου πρέπει να πραγµατοποιηθούν διερευνητικές τοµές. 

           Στο κλιµακοστάσιο προς τον όροφο, πάνω από την κεντρική είσοδο υπάρχει 

τοιχογραφία που παρουσιάζει την Ακρόπολη (Εικ.2.41,2.42) Στην οροφή υπάρχει ζωγραφικός 

διάκοσµος από γεωµετρικά (Εικ.2.43) και φυτικά (Εικ.2.44) σχέδια σε αποχρώσεις του καφέ 

           Ο όροφος αποτελείται από έξι κύρια δωµάτια, κουζίνα, WC και διάδροµος. Τα 

τέσσερα από τα δωµάτια αυτά κοσµούνται στις οροφές µε ζωγραφικό διάκοσµο. 

   Στο δωµάτιο που βρίσκεται στην πρόσοψη της οικίας και καταλαµβάνει χώρο στα 

αριστερά της, η οροφή του κοσµείται µε πλούσιο ζωγραφικό διάκοσµο που είναι σύνθεση 

φυτικών και γεωµετρικών σχηµάτων. Τα τέσσερα γωνιακά σχέδια της οροφογραφίας είναι 

µπουκέτα από αγριολούλουδα και τριαντάφυλλα (Εικ.2.49, 2.50) Τα χρώµατα που 

κυριαρχούν εδώ είναι ζεστά γαιώδη. 

   Το δεύτερο δωµάτιο που βρίσκεται και αυτό στην όψη και είναι συνεχόµενο µε τα 

προηγούµενο καταλαµβάνει την µεσαία πλευρά της πρόσοψης. Η οροφογραφία έχει σαν θέµα 

γραµµικούς και φυτικούς σχεδιασµούς. Μια εντυπωσιακή µεγάλη ζωγραφική ροζέτα µε ένα 

µπουκέτο τριαντάφυλλα καλύπτει 1/3 της οροφής. Κυρίαρχα χρώµατα και εδώ είναι το 

γαιώδη. 

           Το επόµενο δωµάτιο βρίσκεται στο πίσω µέρος της οικίας και έχει θέα προς τον 

ακάλυπτο χώρο. Η οροφογραφία σε αυτό είναι µια σύνθεση φυτικών στοιχείων µε κυρίαρχα 

χρώµατα την ώχρα, το κόκκινο και το πράσινο. Η µεγάλη φυτική µπορντούρα στο κέντρο της 

οροφογραφίας αφήνει στο θεατή την αίσθηση του ανάγλυφου. Στις τέσσερις γωνίες της 

οροφογραφίας υπάρχουν ανθέµια και ρόδα. Περιµετρική µπορντούρα υπάρχει στο σηµείο που 

συνδέεται ο τοίχος µε την οροφή. 
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Εικ. 2.45 Τοιχογραφία που απεικονίζει την Ακρόπολη στο κλιµακοστάσιο του ορόφου πάνω από την εξώθυρα. 

 

 
Εικ. 2.46 Τοιχογραφία που απεικονίζει την Ακρόπολη στο κλιµακοστάσιο του ορόφου πάνω από την εξώθυρα. 
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Εικ.2.47 Οροφή κλιµακοστασίου ορόφου. Ζωγραφικός διάκοσµος από γεωµετρικά σχέδια στις αποχρώσεις του 
καφέ. 

 

 
Εικ.2.48 Οροφή κλιµακοστασίου ορόφου. Ζωγραφικός διάκοσµος από φυτικά σχέδια στις αποχρώσεις του καφέ. 
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 Το επόµενο δωµάτιο αποτελεί συνέχεια του προηγούµενου µε διαχωριστική δίφυλλη 

πόρτα κα έχει θέα στον ακάλυπτο χώρο. Η οροφογραφία εδώ είναι µια ζωγραφική ροζέτα στο 

κέντρο της και περιµετρικά υπάρχει σταµπωτή επαναλαµβανόµενη µπορντούρα (Εικ.2.47, 

2.48). Τα χρώµατα της είναι ζεστά γαιώδη.     

Τα υπόλοιπα δύο δωµάτια και ο διάδροµος έχουν καλυφθεί µε ασβεστόχρωµα. Για να 

διαπιστώσουµε την ύπαρξη ή µη ζωγραφικού διακόσµου πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

διερευνητικές τοµές. 

 

 

 
                                      Εικ.2.49                                                                              Εικ.2.50 

 

   
                                      Εικ.2.50                                                                             Εικ.2.52 
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Εικ.2.53 

 

 
Εικ.2.54 
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2.6.9 ΣΤΕΓΕΣ 

Το κτίριο της µελέτης αποτελείται συνολικά από τρείς στέγες. Η µία στεγάζει το κυρίως 

οικοδόµηµα και είναι δίρριχτη. Η δεύτερη στεγάζει το δώµα και είναι τρίρριχτη και η τρίτη 

στεγάζει το κεντρικό κλιµακοστάσιο και είναι δίρριχτη. 

Και οι τρείς στέγες αποτελούνται από ξύλινα ζευκτά που γεφυρώνονται µε ξύλινο πέτσωµα 

και επιστέγαση από κολυµβητά βυζαντινά κεραµίδια. Η πρόσβαση από κοντά σε αυτές µε 

ασφάλεια ήταν αδύνατη λόγω των σαθρών πατωµάτων. 

 

 

  

 
Εικ.2.55 ∆ίρριχτη στέγη κυρίως κτιρίου. 
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Εικ.2.56 Στέγη του κεντρικού κλιµακοστασίου και στέγη του δώµατος. 

 

 

2.6.10 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Επιφάνεια της πίσω και αριστερής όψης καταλαµβάνει υπαίθριος ακάλυπτος χώρος. 

Σε αυτόν βρίσκεται το κεντρικό κλιµακοστάσιο όπου έχει την είσοδο του. Άλλη είσοδος προς 

τον ακάλυπτο είναι από το ισόγειο. Στον υπαίθριο αυτό χώρο, έχουν θέα τα πίσω δωµάτια 

όλων των ορόφων συµπεριλαµβανοµένων του ισογείου και του δώµατος, καθώς και των φεγ-

γιτών του κλιµακοστασίου του ορόφου και του κεντρικού.    

Επίσης στη δεξιά πλευρά της πίσω όψης, βρίσκεται µικρής επιφάνειας ακάλυπτος χώ-

ρος που χωρίζεται µε µάντρα από λιθοδοµή µε τον κύριο ακάλυπτο και έχει πρόσβαση µόνο 

από το δωµάτιο που βρίσκεται στην πίσω όψη του ισογείου.     

Λόγω ανεπτυγµένης βλάστησης αλλά και εναποθετηµένους όγκους µπαζών, είναι αδύνατη η 

πρόσβαση στους υπαίθριους χώρους. 
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Εικ.2.57 Κύριος ακάλυπτος χώρος. 

 

 

Εικ.2.58 Μάντρα από λιθοδοµή που χωρίζει τον πρωτεύον ακάλυπτο χώρο από τον δευτερεύων. 
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2.6.11 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε όλους τους χώρους του κτιρίου υπάρχουν ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις. Όπως είναι φυσι-

κό επειδή τα τελευταία χρόνια είναι εγκαταλελειµµένο δεν ηλεκτροδοτείται. 

  2.6.12 Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η σύνδεση του κτιρίου µε το τοπικό δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης είναι εµφανής από την 

ύπαρξη ειδών υγιεινής και σωλήνων αποχέτευσης.  

 

 
Εικ. 2.59 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις                  Εικ. 2.60 Χώρος WC. 
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2.7  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Η σηµερινή κατάσταση του κτιρίου είναι ετοιµόρροπη. Οι λόγοι που το νεοκλασικό 

αυτό οικοδόµηµα κατέληξε στην σηµερινή του κατάσταση είναι πολλοί και κάποιοι από αυ-

τούς προκύπτουν από ασυνεννοησία των αρµόδιων υπηρεσιών.       

Η εγκατάλειψη από τις αρµόδιες αρχές και η καθυστέρηση της αποκατάστασης του, 

είναι από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην σηµερινή εικόνα του κτιρίου. Έπει-

τα οι δυο ισχυροί σεισµοί του 1993 και πρόσφατα του 2008, δυσχέρειναν την κατάσταση α-

φού δεν υπήρξε µετέπειτα πρόληψη.      

Τέλος η διάρρηξη της στέγης από τα βρόχινα νερά ήταν το τελειωτικό χτύπηµα για 

την καταστροφή πολλών ξύλινων στοιχείων του οικοδοµήµατος. 

 

2.7.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο υποκεφάλαιο της κατασκευαστικής ανάλυσης, η µελέτη της 

θεµελίωσης δεν ήταν δυνατή, αλλά είναι προφανές ότι ο µεσότοιχος έχει υποστεί κάποια µι-

κρή καθίζηση κατά την διάρκεια ανέγερσης της διπλανής πολυκατοικίας (µεγαλύτερο βάθος 

θεµελίωσης, µεγάλες ακαµψίες).       

Σύµφωνα µε µαρτυρία του ένοικου κ. Ζαχαράτου, Πολ. Μηχανικού που βρέθηκε σε έγγραφο 

κατά την διάρκεια της έρευνας, έχει πραγµατοποιηθεί υποθεµελίωση του κτιρίου από τους 

εργολάβους που κατασκεύασαν τα διπλανά πολυώροφα κτίρια. Παρόλα αυτά, η κατάσταση 

διατήρησης θα πρέπει να εξακριβωθεί πραγµατοποιώντας διερευνητικές τοµές. 

 

2.7.2  ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

Όπως προαναφέρθηκε λόγω της εγκατάλειψης του κτιρίου και των δύο ισχυρών σεισµών, ο 

φέρων οργανισµός που αποτελείται από τοιχοποιίες λιθοδοµής από ακανόνιστη πέτρα  πα-

ρουσιάζει τα εξής προβλήµατα: Κατακόρυφες διαµπερείς ρωγµές στα υπέρθυρα των ανοιγµά-

των του ορόφου που εξαντλούνται στην στέψη της τοιχοποιίας, ρωγµή στο τόξο της τοξο-

στοιχίας  της στοάς. Εσωτερικά, εντοπίζεται κατακόρυφη σηµαντική ρωγµή στο βόρειο τοίχο 

του κλιµακοστασίου, όπως και ρωγµές λοξές υπό γωνία 45ο περίπου ως προς σε την κατακό-

ρυφο µερικούς από τους τοίχους των δωµατίων του ορόφου. Επίσης διαπιστώθηκαν αποκολ-

λήσεις των διαχωριστικών τσατµαδότοιχων από τους φέροντες τοίχους. Σε αρκετά σηµεία της 

τοιχοποιίας διαπιστώνονται ρηγµατώσεις και αποκολλήσεις των επιχρισµάτων.   
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Εικόνα 2.61 Ρωγµές στα υπέρθυρα των ανοιγµάτων της πρόσοψης που εξαντλούνται στην στέψη της τοιχοποι-
ίας.  
 

 
Εικόνα 2.62 ∆ιαµπερές ρωγµή στο υπέρθυρο ανοίγµατος της πρόσοψης (εσωτερικά). 
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 Εικ.2.63 Αποκόλληση επιχρίσµατος στο                       Εικ.2.64 Ρωγµές δεξιά του παραθύρου στο                                        
κλιµακοστάσιο του ορόφου.          κλιµακοστάσιο του ορόφου. 
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2.7.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Τα πατώµατα των επιπέδων όπως έχει προαναφερθεί είναι κατασκευασµένα από ξύλο. 

Οι φθορές είναι σηµαντικές και εντοπίζονται στον όροφο καθώς και στο δώµα, όπου σε πολ-

λά σηµεία όπου τα επιχρίσµατα έχουν αποκολληθεί, η εµφανείς ξυλεία έχει διαβρωθεί από 

την υγρασία µε κίνδυνο κατάρρευσης(Εικ.2.61,2.62)    

 

 

 

 
                                 Εικ.2.65                                                                          Εικ.2.66 

    

 

 

2.7.4 ∆ΑΠΕ∆Α    

Τα δάπεδα στην συνολική τους επιφάνεια είναι επικαλυµµένα µε µια στρώση µπαζών, προερ-

χόµενη από πρόχειρες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν για την αντιστήριξη των οροφών. 

Εκτός λίγων εξαιρέσεων δεν παρουσιάζουν σηµαντικές φθορές παρά µόνο γδαρσίµατα καθώς 

και µικρής κλίµακας παραµορφώσεις της επιπεδότητας τους λόγω της υγρασίας.    
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2.7.5 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Στα ανοίγµατα παρατηρούµε αποκολλήσεις επιχρισµάτων και ρωγµές προερχόµενες 

από την υγρασία στο πέρασµα του χρόνου λόγω εγκατάλειψης. 

Τα κουφώµατα του κτιρίου  έχουν υποστεί τις αναµενόµενες φθορές µε το πέρασµα του 

χρόνου. ∆ιαπίστωσα σπασµένους υαλοπίνακες και µεντεσέδες, αποσάθρωση όπου υπήρχαν 

ξύλινα κουφώµατα εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, της υγρασίας του κλίµατος και της έλ-

λειψης συντήρησης. Τα κινητά µέρη κάποιων κουφωµάτων έχουν αποκολληθεί διατηρώντας 

ωστόσο τα κασσώµατα τους. Σε γενικές γραµµές τα εσωτερικά κουφώµατα βρίσκονται σε 

καλή κατάσταση σε σχέση µε τα εξωτερικά.       

  

      

 
       Εικ.2.68 Εσωτερικό κούφωµα ορόφου. 

                                                                                                    

 

 

 

 

Εικ.2.67 Κούφωµα εξωστόθυρας πρόσοψης. 
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2.7.6 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Το κτίριο όπως έχει προαναφερθεί περιέχει τρία κλιµακοστάσια. Τα δύο κύρια που 

βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου και οδηγούν στον ηµιώροφο και όροφο αντίστοιχα, 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι φθορές εντοπίζονται στα πατήµατα και περιορίζονται σε 

χάραξη της ξυλείας και σε ορισµένα διαπιστώνεται στρέβλωση που προκαλεί τριξίµατα. Τα 

κιγκλιδώµατα και των δύο από σφυρήλατο σίδερο έχουν υποστεί επιφανειακή οξείδωση και 

οι ξύλινες χειρολισθήρες έχουν εν µέρει αποκολληθεί από την βάση τους και διαπιστώνεται 

µετατόπιση. 

Το κεντρικό κλιµακοστάσιο έχει υποστεί περισσότερες φθορές που εντοπίζονται σε 

αποκολλήσεις αρκετών ξύλινων πατηµάτων καθώς και των ξύλινων κιγκλιδωµάτων. Από 

στατικής άποψης ειδικά το κοµµάτι που οδηγεί από τον όροφο στο δώµα χρειάζεται αντιστή-

ριξη και επισκευή σε επιµέρους σηµεία. Λόγω της αποσάθρωσης των δαπέδων στα σηµεία 

των εισόδων προς το κλιµακοστάσιο, µας απαγορεύει την πρόσβαση ώστε να διαπιστωθεί 

ολοκληρωµένη η σηµερινή εικόνα διατήρησης του.   

 

            

 
        Εικ.2.69 Κιγκλίδωµα και χειρολισθήρας.                  Εικ.2.70 Κλιµακοστάσιο ορόφου. 
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2.7.7   ΕΞΩΣΤΕΣ – ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 

Στον µαρµάρινο εξώστη της πρόσοψης διαπιστώνουµε µικρές αποκολλήσεις (φαγώ-

µατα)  στις παρειές του καθώς και στα φουρούσια. Επίσης λόγω της αυξηµένης κυκλοφορίας 

του δρόµου µε αποτέλεσµα την συνεχή και αυξανόµενη εκποµπή καυσαερίων, διακρίνουµε 

έντονο σκούρο αποχρωµατισµό σε όλα τα µαρµάρινα στοιχεία. Τα δε µεταλλικά κιγκλιδώµα-

τα και ο µεταλλικός χειρολισθήρας από σφυρήλατο σίδερο έχουν υποστεί σοβαρές οξειδωτι-

κές διαβρώσεις αποτέλεσµα του βρόχινου νερού και της απουσίας συντήρησης.  

Ο δεύτερος εξώστης του ορόφου που έχει θέα στον ακάλυπτο και είναι µεταγενέστε-

ρης κατασκευής από τον πρώτο, έχει κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι φθορές 

που έχει υποστεί εντοπίζονται κυρίως στην αποκόλληση κοµµατιών σκυροδέµατος περιµε-

τρικά της όψης του, µε αποτέλεσµα να έχει αποκαλυφθεί ο σιδηρός οπλισµός, όπου εκτεθει-

µένος στα βρόχινα νερά και στην υγρασία έχει δεχθεί σοβαρές οξειδωτικές διαβρώσεις που 

επηρεάζουν την στατική του συµπεριφορά. Λόγω των ιδίων συνθηκών και της έλλειψης συ-

ντήρησης, στην ίδια κατάσταση οξειδωτικής διάβρωσης βρίσκεται και το κιγκλίδωµα από 

µασίφ σίδερο όπως και ο µεταλλικός χειρολισθήρας. 

Τέλος τα κιγκλιδώµατα που κοσµούν το εξωτερικό των θυρών του διαδρόµου από πε-

ρίτεχνο σφυρήλατο σίδερο, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, διατηρούν το σκούρο µαύ-

ρο χρώµα τους, και η ξύλινη κουπαστή έχει υποστεί µικρές φθορές, αποτέλεσµα της απρόσι-

της πρόσβασης τους( Εικ.2.72,2.73). 
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Εικ.2.71 Αποκόλληση σκυροδέµατος και οξείδωση    Εικ.2.72 Αποκόλληση µαρµάρινων άκρων.                   
σιδηρού οπλισµού.   
 

 

 

 

 
   Εικ.2.72      Εικ.2.73 
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 2.7.8 ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΣ 

Όπως προαναφέρθηκε ο ζωγραφικός διάκοσµος  κοσµεί την οροφή του κλιµακοστα-

σίου που οδηγεί στον όροφο, καθώς και οροφές δωµατίων του ορόφου. 

Η κατάσταση της τοιχογραφίας και της οροφογραφίας στο κλιµακοστάσιο είναι σχε-

τικά καλή µε ελάχιστα προβλήµατα (Εικ.2.74,2.75). 

Η κατάσταση της οροφογραφία του δωµατίου που βρίσκεται στην πρόσοψη στο αρι-

στερό µέρος είναι άσχηµη. Τα νερά της βροχής έχουν περάσει από την στέγη και έχουν δηµι-

ουργήσει µεγάλα προβλήµατα υγρασίας. ∆ιάφορα τµήµατα έχουν χαθεί, άλλα έχουν αποκολ-

ληθεί, ενώ όλη η επιφάνεια παρουσιάζει προβλήµατα απολέπισης των χρωµάτων 

(Εικ.2.76,2.77). 

Το επόµενο δωµάτιο βρίσκεται και αυτό στην πρόσοψη και είναι συνεχόµενο του 

πρώτου. Εδώ κάποια τµήµατα της οροφογραφίας που έχουν πέσει, έχουν σοβατιστεί µε και-

νούργιο σοβά. Υπάρχουν µεγάλες αποκολλήσεις σε όλη την επιφάνεια καθώς και απολέπιση 

των χρωµάτων από την ίδια αιτία µε το προηγούµενο δωµάτιο(υγρασία λόγω της κακής κα-

τάστασης της στέγης).(Εικ.2.78,2.79) 

Το επόµενο δωµάτιο που κοσµείται µε οροφογραφίες, βρίσκεται στο πίσω µέρος και 

έχει θέα στον ακάλυπτο. Εδώ η οροφογραφία βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση µε λίγες 

φθορές. 

Τέλος το δωµάτιο που συνορεύει µε το προηγούµενο κοσµείται και αυτό µε οροφο-

γραφίες. Βρίσκεται σε πολλή άσχηµη κατάσταση. Τµήµατα έχουν χαθεί, τα νερά που εισέβα-

λαν από την στέγη, έχουν δηµιουργήσει λεκέδες σε όλη την ζωγραφική επιφάνεια καθώς και 

προβλήµατα αποκόλλησης.    

 

 

 
Εικ.2.74                  Εικ.2.75 
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                              Εικ.2.76                           Εικ.2.77 

 

    

                             Εικ.2.78                                                             Εικ.2.79 
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2.7.9 ΣΤΕΓΕΣ 

              Όπως έχει προαναφερθεί το κτίριο αποτελείται από τρείς στέγες. Η διάτρηση της 

στέγης που στεγάζει το κυρίως κτίριο είναι και ο κυριότερος λόγος καταστροφής και φθοράς 

όλων των ξύλινων στοιχείων του κτιρίου, καθότι εισέρευσαν ανεµπόδιστα τα βρόχινα νερά. 

Παρά της πολλές αυτοψίες και εκπονήσεις µελετών για την επισκευή της που βρέθηκαν κατά 

την έρευνα, χρειάστηκε αρκετό χρονικό διάστηµα για να επισκευαστεί. Η επισκευή της βέ-

βαια ήταν πρόχειρη, έτσι σήµερα η στέγη βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης. Την ίδια 

κατάληξη ακολουθούν και οι δύο µικρότερες στέγες, του δώµατος και του κεντρικού κλιµα-

κοστασίου λόγω έλλειψης συντήρησης. Αρκετά από τα κολυµβητά βυζαντινά κεραµίδια έ-

χουν σπάσει και το ξύλινο πέτσωµα έχει φθαρθεί. 

 

 

Εικ.2.80 Στέγη από κολυµβητά βυζαντινά κεραµίδια. 
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2.7.10 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

            Τα  σηµάδια εγκατάλειψης είναι έκδηλα στους υπαίθριους χώρους. Η πυκνή βλάστη-

ση καθώς και εναπόθεση µπαζών απ παλαιότερες επισκευές καθιστά απροσπέλαστους τους 

χώρους αυτούς. 

 

  
      Εικ.2.81 Υπαίθριοι χώροι.                                                    Εικ.2.82 Υπαίθριοι χώροι. 

 

 

2.7.11 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

            Λόγω της εγκατάλειψης το κτίριο δεν ηλεκτροδοτείται και οι ηλεκτρολογικές εγκατα-

στάσεις έχουν υποστεί ανάλογες φθορές. 

 

2.7.12  Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

           Η παροχή ύδρευσης όπως είναι φυσικό έχει διακοπεί. Το σύστηµα αποχέτευσης είναι 

παλαιό και τα είδη υγιεινής αλλού είναι ανύπαρκτα και αλλού σπασµένα. 
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2.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

          Κάνοντας έναν απολογισµό, το κτίριο παρουσιάζει σηµαντικές φθορές σε όλα τα τµή-

µατα που προαναφερθήκαν. Παράγοντας των φθορών αυτών αποτέλεσε ο σεισµός του 2008 

που κλόνισε τον φέροντα οργανισµό του κτιρίου και ανάγκασε την καθαίρεση των αετωµά-

των της πρόσοψης, καθώς και το ρήγµα της στέγης που επέτρεψε την εισαγωγή των βρόχινων 

νερών µε αποτέλεσµα την καταστροφή αρκετών ξύλινων τµηµάτων στο εσωτερικό του κτιρί-

ου. Επίσης η ανέγερση διπλανών πολυώροφων κτισµάτων ευθύνονται για την διάρρηξη της 

θεµελίωσης λόγω της διαφοράς βάθους θεµελίωσης. 

         Τέλος ο σοβαρότερος παράγοντας που καθόρισε τη σηµερινή κατάσταση του κτιρίου, 

οφείλεται στην πλήρη εγκατάλειψη του από τις αρµόδιες αρχές του ∆ήµου και των υπολοί-

πων αρµόδιων ∆ιευθύνσεων, καθώς το κτίριο δεν συντηρήθηκε επαρκώς και δεν αποκατα-

στάθηκε πλήρως ώστε να διαδραµατίσει το κοινωνικό σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε από 

δωρεά του εισαγγελέα Παναγιώτη Αργυρόπουλου το 1993.       
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                                                  ΜΕΡΟΣ Γ 

                                            ΣΥΝΘΕΣΗ  

                                            ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
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3.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
Όπως έχει αναφερθεί, το κτίριο αυτό τοποθετείται στην εποχή της όψιµης περιόδου 

του νεοκλασικισµού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο διατηρητέο κτίσµα το οποίο βρίσκεται σε 

κεντρική θέση της πόλης των Πατρών. Οι επεµβάσεις αποκατάστασης, θα είναι ήπιες, ώστε 

µε τη νέα χρήση να αναδειχθεί σαν κτίσµα, να εξωραϊστεί η παλιά µορφή, να ενσωµατωθεί 

στο ρυθµό της πόλης και να είναι ανοιχτό και επισκέψιµο για το κοινό. Στόχος της επέµβασης 

είναι να αντιµετωπιστούν όλα τα προβλήµατα του κτιρίου τόσο τα δοµικά, όσο τα οικοδοµικά 

και τα αισθητικά. Πρόκειται να αναδειχθούν οι κτιριολογικές και µορφολογικές του ιδιαιτε-

ρότητες, όπως και οι κατασκευαστικές. Το κτίριο θα διατηρήσει την αρχική του µορφή και θα 

υπόκειται στις αρχές της αναστρεψιµότητας ώστε το αποτέλεσµα να θεωρηθεί επιτυχής συν-

δυασµός κλασσικής και µοντέρνας αρχιτεκτονικής.  

Η χρήση που δίνεται στο κτίριο, ταιριάζει απόλυτα στο σκοπό του κληροδοτήµατος. 

Η επανάχρηση του σε ένα ξενώνα και συγχρόνως σε ένα διεθνή κέντρο επιστηµονικών ερευ-

νών όπου θα φιλοξενεί επιστηµονικές οµάδες από όλο τον κόσµο καθώς και διδακτορικούς 

φοιτητές, θα το καταστήσει ένα κτίριο αφιερωµένο στην εξέλιξη της σύγχρονης επιστήµης 

και της προόδου της ανθρωπότητας. 

Το κτήριο θα εξυπηρετεί δύο λειτουργίες, εξαρτηµένες παρ’ όλα αυτά η µία από την 

άλλη. Το ισόγειο θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής και καθιστικό, ενώ οι όροφοι, θα δια-

µορφωθούν σε άνετα και φιλόξενα καταλύµατα για τον σκοπό των επισκεπτών, καθώς θα δη-

µιουργηθεί και ένας ενιαίος χώρος πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες των ερευνητών. 

 

3.2  ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την επέµβαση προτείνεται να ακολουθηθούν οι παρακάτω αρχές: 

• ∆ιατήρηση του µέγιστου δυνατού από το αυθεντικό υλικό. 

• Συντήρηση και προστασία όσων στοιχείων βοηθούν στην αναγνώριση της αρχιτεκτο-

νικής µορφής όπως τα κουφώµατα, τα ανοίγµατα, τα υλικά του δαπέδου και τα διακοσµητικά 

στοιχεία. 

• Αφαίρεση παλαιότερων επεµβάσεων που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική µορφή του 

κτιρίου όπως η ψευδοροφή του ισογείου. 

• Η κατά το δυνατόν αναστρεψιµότητα των επεµβάσεων. 
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3.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Κατά τη νέα χρήση πρόκειται να γίνουν αρκετές αλλαγές στη διάρθρωση των χώρων.  

Στο ισόγειο ο χώρος µε πρόσβαση  από τις δυο κεντρικές εισόδους στην πρόσοψη, θα αποτε-

λέσει χώρο υποδοχής και αναµονής των επισκεπτών. Αναλυτικότερα εκεί θα βρίσκεται το 

γραφείο της υποδοχής µε τις θυρίδες των δωµατίων καθώς και ένα καθιστικό.  

 Στον αµέσως επόµενο χώρο που συνδέεται µε τον προηγούµενο µέσω τοξωτού ανοίγ-

µατος, θα βρίσκεται  το σαλόνι µε το bar. Στο χώρο αυτό, το υπάρχον άνοιγµα παραθύρου, θα 

γκρεµιστεί και θα αντικατασταθεί από άνοιγµα πόρτας για εύκολη πρόσβαση στον ακάλυπτο 

και στο κλιµακοστάσιο που οδηγεί στον όροφο.  

  Έπειτα ο χώρος που έχει πρόσβαση από τον ακάλυπτο και ο χώρος µε πρόσβαση από 

την πίσω όψη, θα συνδεθούν µεταξύ τους  µε άνοιγµα στην µεσοτοιχία και τοποθέτηση ξύλι-

νου κουφώµατος πόρτας. Με αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργηθεί ένα διαµέρισµα δυο κύριων 

δωµατίων ( κρεβατοκάµαρα, σαλόνι- κουζίνα) και ενός µπάνιου καθώς θα έχει πρόσβαση και 

σε ιδιωτικό χώρο ακάλυπτου, για την εξυπηρέτηση είτε ατόµων που θα χρειαστεί να παρα-

µείνουν µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε να έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν την οι-

κογένεια τους, είτε για την διευκόλυνση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

 Η πέτρινη µάντρα που χωρίζει τους δυο ακάλυπτους χώρους θα γκρεµιστεί, και στην 

θέση της θα κατασκευαστεί αποθηκευτικός χώρος που θα καλύψει µέρος του ακάλυπτου χώ-

ρου στην πίσω όψη, για την αποθήκευση και φύλαξη υλικών και µηχανηµάτων που θα προ-

κύψουν κατά την λειτουργία του κτιρίου. Επίσης θα φυτευτούν και θα αναπλαστούν και οι 

δυο ακάλυπτοι χώροι, έτσι ώστε κατά τους θερινούς µήνες και τις ηλιόλουστες µέρες οι φιλο-

ξενούµενοι να έχουν την δυνατότητα να περάσουν λίγη ώρα στον πράσινο χώρο. Στη µία εί-

σοδο από τις δυο που οδηγεί από τον διάδροµο στον ακάλυπτο χώρο θα κατασκευαστεί ρά-

µπα για την πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.  

 Τέλος θα διαµορφωθεί ο χώρος όπου προϋπήρχε το WC έτσι ώστε να δηµιουργηθούν 

δυο ξεχωριστοί χώροι WC, ανδρών και γυναικών οι οποίοι θα έχουν είσοδο από την µεριά 

του διαδρόµου για εύκολή πρόσβαση από όλους τους χώρους του ισογείου.  

Οι τέσσερεις είσοδοι του κτιρίου θα διατηρηθούν αφού συντηρηθούν και θα αποτελέσουν τις 

κύριες εισόδους προς το ισόγειο και τούς ορόφους.       
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
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Αποτύπωση  WC ισογείου. 

 

Σχέδιο διαµορφωµένου WC ισογείου. 
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Στον ηµιώροφο θα διαρθρωθούν υπνοδωµάτια. Καθώς οι τοίχοι σχεδόν στο σύνολο 

τους είναι φέροντες, η τυπική διαρρύθµιση θα διατηρηθεί. Πιο συγκεκριµένα θα διαµορφω-

θούν δύο διαµερίσµατα µε τέσσερα υπνοδωµάτια. Το κάθε διαµέρισµα θα αποτελείται από 

ένα δίκλινο, ένα µονόκλινο, µια κουζίνα και ένα λουτρό. Όσον αφορά την επίπλωση, ο κάθε 

φιλοξενούµενος ερευνητής θα έχει στην διάθεση του ένα µονό κρεβάτι, µια ντουλάπα, µια 

βιβλιοθήκη, ενίοτε κοµοδίνο, και ένα γραφείο.  

 

 

                                        ΚΑΤΟΨΗ ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ 
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Στον όροφο θα διαµορφωθεί ένας ενιαίος χώρος από την ενοποίηση των δωµατίων 

που βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου. Θα είναι ουσιαστικά µια αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των φιλοξενούµενων ερευνητών. Θα περιτοιχίζεται 

από ξύλινες βιβλιοθήκες χωρητικότητας δυο χιλιάδων βιβλίων. Εκεί θα δηµιουργηθεί χώρος 

όπου θα αποθηκεύονται ταξινοµηµένα όλες οι έρευνες που θα εκπονούνται από τους ερευνη-

τές κατά την διάρκεια της φιλοξενίας τους. Θα υπάρχει επίσης ένα καθιστικό όπου ο φιλοξε-

νούµενος θα µπορεί µετά την αναζήτηση κάποιου βιβλίου να προχωρήσει στην ανάγνωση του 

ή να συνδιαλεχτεί µε άλλους συναδέλφους για την πρόοδο της έρευνας του. Μια τραπεζαρία 

συσκέψεων δέκα έξι θέσεων θα διατίθεται για τις συσκέψεις των ερευνητικών οµάδων, όπως 

και την παρουσίαση των θεµάτων, καθώς η αίθουσα θα καλύπτεται από σύγχρονα οπτικοα-

κουστικά µέσα όπως µηχανήµατα και οθόνη προβολής, ηχοσυστήµατα, ηλεκτρονικούς υπο-

λογιστές, παροχή internet.  

Η ουσιαστική χρήση του χώρου αυτού θα µεταλλάσσεται κάθε φόρα ανάλογα µε τις 

ανάγκες της κάθε ερευνητικής οµάδας που χρησιµοποιεί το χώρο. Έτσι είναι σχεδιασµένη η 

αίθουσα ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως εργαστήριο κάποιου επιστηµονικού κλά-

δου αποθηκεύοντας τα έπιπλα που δεν χρειάζονται στο χώρο αποθήκευσης δίπλα στην αί-

θουσα όπως και στην αποθήκη του ισογείου.  

Η αίθουσα διαθέτει τέσσερα ανοίγµατα, δυο παράθυρα και δύο εξωστόθυρες καθώς 

και εξώστη, έτσι ο φυσικός αερισµός και φωτισµός επιτυγχάνεται πλήρως για το µέγεθος του 

χώρου. Η είσοδος στην αίθουσα επιτυγχάνεται από δίφυλλη πόρτα διαστάσεων 1.80 Χ 3.20 η 

οποία βρίσκεται στην συνέχεια της ευθείας του κλιµακοστασίου της κύριας εισόδου. Στον 

διάδροµο που βρίσκεται έξω από την αίθουσα θα κατασκευαστούν ξεχωριστά WC ανδρών 

και γυναικών για την εύκολη πρόσβαση αυτών που θα εργάζονται στην αίθουσα.    

Ο υπόλοιπος όροφος θα διαρρυθµιστεί σε ένα δίκλινο δωµάτιο που θα περιέχει όπως 

και τα διαµερίσµατα του ηµιώροφου, κουζίνα και λουτρό και σε ένα χώρο που θα εξυπηρετεί 

την λινοθήκη και το laundry. 

Στο χώρο της λινοθήκης – laundry, θα υπάρχουν κοινόχρηστα πλυντήρια και στεγνω-

τήρια όπως και σιδερώστρα µε σίδερο όπου θα έχουν πρόσβαση και θα εξυπηρετούνται όλοι 

οι ένοικοι του κτιρίου.  
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ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 

 

 



 

104 
 

 Τέλος στο δώµα θα διαµορφωθεί ένα διαµέρισµα µε έναν ενιαίο χώρο που θα πε-

ριέχει υπνοδωµάτιο καθιστικό κουζίνα και γραφείο, ένα λουτρό καθώς και ένα προθάλαµο 

στην είσοδο. Ο φιλοξενούµενος θα έχει την δυνατότητα να απολαµβάνει την χρήση αίθριου. 

Σε αυτό το χώρο λόγω της αυτονοµίας που προσφέρει, θα µπορεί να εγκατασταθεί ο αρχηγός 

της ερευνητικής οµάδας ή κάποιος ερευνητής ο οποίος δεν συµµετέχει σε κάποια οµάδα.  

 

 

   ΚΑΤΟΨΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ 

 

Το ύφος και ο διάκοσµος των δωµατίων, αλλά και του συνόλου εν γένει, θα είναι όσο το δυ-

νατόν απλοποιηµένα, ώστε έµφαση να δοθεί στην αρχιτεκτονική. Τα υλικά που θα χρησιµο-

ποιηθούν είναι το ξύλο, το µέταλλο, το γυαλί και το µάρµαρο.   

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο σχεδιασµός και τα εµβαδά κύριων και βοηθητικών 

χώρων υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
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3.4 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 

Τι εντάσσεται στο Π∆ 33/79 

�   Όλα τα χαρακτηρισµένα ως παραδοσιακά και όλα τα διατηρητέα κτίρια. Επίσης τα 

κτίρια που βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης τους ως διατηρητέα. 

�   Προϋπόθεση για την εξέταση κτιρίου εκτός προδιαγραφών (Π∆ 33/79) είναι η δια-

τήρηση και η ανάδειξη του παραδοσιακού ή διατηρητέου χαρακτήρα του, κυρίως εξωτερικά 

(αλλά και εσωτερικά στα βασικά δοµικά και διακοσµητικά του στοιχεία) και εποµένως κάθε 

επέµβαση που αλλοιώνει τον αρχικό αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα (προσθήκες κατ’ επέκτα-

ση ή καθ ’ύψος , ή άλλες επεµβάσεις στις όψεις που η µορφή τους δεν τεκµηριώνεται µε απο-

δεικτικό υλικό ή η πλήρης εσωτερική διάλυση του κτιρίου) δεν επιτρέπει, κατά κανόνα, την 

εφαρµογή του νόµου στο κτίριο αυτό και η µελέτη θα εξετάζεται µε βάση τις ισχύουσες προ-

διαγραφές για νέες εγκαταστάσεις (καταλληλότητα οικοπέδου και έγκριση µελέτης ΦΕΚ 557 

Β’ /87). 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

   Στα υπόψη κτίρια δεν τίθενται προδιαγραφές και δεν ισχύουν οι προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από τον Ε.Ο.Τ. για τις νέες ξενοδοχειακές µονάδες. Για την κατάταξη όµως των 

καταλυµάτων αυτών σε τάξεις χρησιµοποιούνται τα αντίστοιχα, για κάθε είδος καταλύµατος, 

κτιριολογικά 

προγράµµατα (οι απαιτούµενες λειτουργίες και εξυπηρετήσεις), που έχουν τεθεί µε τις προδι-

αγραφές αυτές (ΦΕΚ 557 Β’ /87). 

    Τα καταλύµατα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων µπορούν να έχουν 

περισσότερες από µία λειτουργικές µορφές ταυτοχρόνως αλλά η άδεια λειτουργίας εκδίδεται 

για την επικρατέστερη από αυτές (αυτή µε τις περισσότερες κλίνες). 

 

ΜΕΓΕΘΗ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 

Τα µεγέθη των χώρων (κοινόχρηστων, δωµατίων, χώρων υγιεινής, και λοιπών βοηθη-

τικών χώρων) λαµβάνονται υπόψη για την κατάταξη των καταλυµάτων αυτών σε τάξεις. 

Προσπάθεια πρέπει να γίνεται για να πλησιάσουν τα µεγέθη των χώρων στα ισχύοντα για τις 

νέες εγκαταστάσεις αλλά λαµβάνονται πάντα υπόψη οι δυνατότητες και οι δεσµεύσεις του 

υπάρχοντος κτιρίου (εσωτερικά δοµικά στοιχεία του κτιρίου, θέσεις ανοιγµάτων, ύψη χώρων 

κλπ.). 
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Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα ελάχιστα µεγέθη χώρων για όλες τις κατηγορίες καταλυ-

µάτων: 

Ελάχιστο εµβαδόν δωµατίου 7,50 µ2. 

∆ωµάτια κάτω των 10 µ2 χαρακτηρίζονται µονόκλινα. 

∆ωµάτια µεταξύ 10 και13 µ2 µπορεί να χαρακτηρίζονται δίκλινα. 

∆ωµάτια άνω των 13,50 µ2 µπορεί να χαρακτηρίζονται τρίκλινα. 

Υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισµού δωµατίου ή δωµατίου διαµερίσµατος ως τετράκλινο 

όταν η διαίρεση µεγάλου χώρου για δηµιουργία µικρότερων δωµατίων πρόκειται να επιφέρει 

καταστροφή βασικών αρχιτεκτονικών και διακοσµητικών στοιχείων του κτιρίου. 

Ελάχιστο εµβαδόν µονόχωρου επιπλωµένου διαµερίσµατος 18 µ2 (δύο κλίνες). 

Ελάχιστη απόσταση ειδών υγιεινής µεταξύ τους 0,15µ. 

Χώρος υποδοχής (reception), σαλόνι, λινοθήκη, αποθήκη και ένα κοινόχρηστο WC απαιτού-

νται για όλα τα είδη τουριστικών καταλυµάτων πλην των αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµά-

των (τουριστικές κατοικίες ή επαύλεις). 

Σε απλές (περιορισµένου µεγέθους) µονάδες ως χώρους υποδοχής µπορεί να λειτουρ-

γήσει µια γωνιά γραφείου µέσα στον χώρο του σαλονιού ( για την υποδοχή των πελατών και 

τον διακανονισµό των λογαριασµών) εφόσον το µέγεθος του χώρου το επιτρέπει. Με την ίδια 

προϋπόθεση, το ίδιο ισχύει και για τον χώρο πρωινού όπου αυτός απαιτείται. Τα αυτοεξυπη-

ρετούµενα καταλύµατα (τουριστικές κατοικίες ή επαύλεις) απαιτούν ιδιωτικότητα και ανε-

ξαρτησία πρόσβασης (όχι από κοινόχρηστο χολ, εσωτ. ή εξωτ. διάδροµο). Οι αρχιτεκτονικές 

προτάσεις για την νέα χρήση των κτιρίων πρέπει να παίρνουν υπόψη τους τα βασικά αρχιτε-

κτονικά στοιχεία του κτιρίου (µορφή δωµατίων, σκάλες, ιδιαίτερα διακοσµητικά στοιχεία –

ζωγραφιστά, ξύλινα ταβάνια, γύψινα στοιχεία- κ.α.). Τοποθέτηση του µπάνιου σε µια γωνία 

δωµατίου γενικά αλλοιώνει την µορφή του χώρου και πρέπει να αποφεύγεται. Όλα τα παρα-

πάνω είναι ενδεικτικά και µπορούν να τροποποιηθούν αν οι ειδικές συνθήκες κάθε κτιρίου το 

επιβάλλουν. 

 

Επίπλωση και εξοπλισµός 

Η επίπλωση και ο εξοπλισµός των χώρων πρέπει να αρµόζει στο παραδοσιακό κτήριο και την 

εσωτερική του διαµόρφωση τόσο από άποψη ειδών όσο και από άποψη υλικών. Μια τυπική 

σύγχρονη ξενοδοχειακή διάταξη δεν αναδεικνύει συνήθως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών 

των κτιρίων. Όλοι οι χώροι πρέπει να παρουσιάζονται στα σχέδια προς έγκριση επιπλωµένοι 

και τα υλικά των επίπλων να περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και θα είναι δεσµευτικά 

για το κτίριο. 
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Στατικές επεµβάσεις 

Οι στατικές επεµβάσεις στο κτήριο πρέπει να µην αλλοιώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

µορφολογίας των κτιρίων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Εµφανείς κολώνες και δοκοί 

στους εσωτερικούς χώρους δεν προσαρµόζονται στο παραδοσιακό χαρακτήρα. Επίσης χρήση 

οπλισµένου σκυροδέµατος στις εµφανείς λιθοδοµές εξωτερικών όψεων, ή σε µπαλκόνια δεν 

αποτελεί αποδεκτή επέµβαση. Όλες οι στατικές επεµβάσεις πρέπει να φαίνονται στα αρχιτε-

κτονικά σχέδια (κατόψεις και τοµές), και να συνοδεύονται από ξυλοτύπων και τεχνική περι-

γραφή ή από υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.  

 

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις στα υπόψη κτίρια πρέπει να µην επηρεάζουν τον χαρακτή-

ρα των κτηρίων αυτών. Όλα τα µηχανολογικά στοιχεία πρέπει να επιλέγονται και να τοποθε-

τούνται µε γνώµονα την προσαρµογή τους στο ειδικό αρχιτεκτονικό περιβάλλον του κτιρίου. 

Είναι αποδεκτές όλες οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις αλλά προσαρµοσµένες 

στο πλαίσιο αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα εµφανή εξωτερικά αλλά και εσω-

τερικά στοιχεία αυτών των εγκαταστάσεων (παραγωγής ζεστού νερού, θέρµανσης, κλιµατι-

σµού, κεραιών λήψης εξωτερικών σηµάτων κλπ).τα οποία πιθανόν θα µπορούσαν να τοποθε-

τηθούν και εκτός κτιρίων (σε 

κατάλληλες θέσεις στο οικόπεδο). Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης δεν πρέπει να είναι εµφα-

νείς εντός δωµατίων ή χώρων υποδοχής και λοιπών σηµαντικών χώρων του κτιρίου. 

 

Πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες προβλέπεται κατασκευή ράµπας στην αριστερή είσοδο του 

ισογείου καθώς και κινητή µεταλλική ράµπα στο άνοιγµα που οδηγεί από το σαλόνι του ισο-

γείου στον διάδροµο του κλιµακοστασίου του ορόφου. Στο κλιµακοστάσιο του ορόφου θα 

τοποθετηθεί ειδική πλατφόρµα µεταφοράς αναπηρικών αµαξιδίων για την πρόσβαση των 

ΑΜΕΑ στον χώρο των συνεδριάσεων.     
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3.5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

Πριν γίνει η διαµόρφωση της νέας χρήσης του κτηρίου θα πρέπει να αποκατασταθούν 

οι φθορές που έχει υποστεί το κτήριο µε την πάροδο των χρόνων. Αφού εξετάστηκε και δια-

πιστώθηκαν τα σηµεία φθοράς του, προτείνω παρακάτω να γίνουν οι εξής εργασίες αποκατά-

στασης των φθορών αυτών. Οι εργασίες θα γίνουν παράλληλα µε τις εργασίες ενίσχυσης των 

φερόντων στοιχείων. 

 

3.5.1 Προτεινόµενες επεµβάσεις 

Κατά την αποκατάσταση προτείνεται να γίνουν επεµβάσεις :  

α) δοµικής αποκατάστασης. 

β) οικοδοµικής αποκατάστασης και  

γ) προσαρµογής του κτιρίου στη νέα χρήση.  

Οι τρεις αυτές κατηγορίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες. Αρχίζοντας µε τις επεµβά-

σεις δοµικής αποκατάστασης γίνεται ο εξής διαχωρισµός στις επιµέρους κατηγορίες: 

 

α)  Επεµβάσεις δοµικής αποκατάστασης 

•   Ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών κυρίως στα σηµεία ένωσης τους. 

•   Αποκατάσταση οριζόντιων φορέων. 

•   Προτείνεται η ανακατασκευή της στέγης. 

•   Ενίσχυση του δώµατος µε περιµετρικό σενάζ . 

 

β) Επεµβάσεις οικοδοµικής αποκατάστασης 

•  Αποκατάσταση επιχρισµάτων. Λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης των επιχρισµάτων 

προτείνεται η καθαίρεση αυτών και η εκ νέου επίχριση του κτιρίου µετά την ενίσχυση των 

τοιχοποιιών. 

•  Αποκατάσταση και ανακατασκευή κουφωµάτων. Θα αποκατασταθούν όλα τα κουφώµατα 

που διατηρούνται. Όπου έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί από τον σεισµό, θα κατασκευα-

στούν νέα όµοια µε αυτά που υπάρχουν. 

•   Ανακατασκευή δαπέδων. 

•  Στεγανώσεις και αντιµετώπιση όλων των µορφών υγρασίας. 

•  Αποκατάσταση διακοσµητικών στοιχείων. Με µήτρες θα γίνει το καλούπι των διακοσµητι-

κών στοιχείων. Όποια στοιχεία έχουν καταστραφεί θα ανακατασκευαστούν µε τη χρήση της 

αντίστοιχης µήτρας. 
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γ) Επεµβάσεις προσαρµογής του κτιρίου στη νέα χρήση που δίνεται 

•  Ένταξη δικτύων (νέοι χώροι WC και κουζίνα) 

•  Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

•  Προσθήκη αναστρέψιµων κατασκευών για τον διαχωρισµό των νέων χώρων. 

•  Φύτευση και ανάπλαση του ιδιωτικού περιβάλλοντος χώρου. 

 

3.5.2 Ερευνητικές εργασίες 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης του κτιρίου, κρίνεται απαραίτητο να γί-

νουν ορισµένες ερευνητικές εργασίες οι οποίες θα αναδείξουν πιθανές φθορές που κατά την 

διάρκεια των επισκέψεων δεν έγιναν αντιληπτές. Τέτοιες είναι: 

α) Τοµές στο έδαφος σε διάφορα σηµεία για να γίνει έλεγχος τόσο του βάθους των 

θεµελίων αλλά και τη κατάσταση διατήρησής τους. 

β) Έλεγχος του φέροντος οργανισµού και ενίσχυσή του. 

γ) Έλεγχος της στέγης. Θα εξετασθεί η στατικότητα της, εάν έχει προσβληθεί από µύ-

κητες ή ξυλοφάγα έντοµα και αν υπάρχουν βλάβες λόγω υγρασίας. Θα προσδιοριστεί επίσης 

το είδος και η ποιότητα των υλικών, το είδος και η αποτελεσµατικότητα των συνδέσεων. Αν 

κριθεί απαραίτητο θα γίνει καθαίρεση των στοιχείων αυτών και θα τοποθετηθούν νέα, όµοια 

µε τα αρχικά. 

ε) Έλεγχος κατάστασης τοιχοποιιών. Όπου έχουν αποκολληθεί τα επιχρίσµατα είναι 

εύκολο να γίνει διάγνωση. Σε σηµεία όπου αυτά είναι σε καλή κατάσταση, επιβάλλεται η κα-

θαίρεση αυτών για να γίνει έλεγχος της τοιχοποιίας. 

 

3.5.3 Καθαιρέσεις 

α) Καθαιρέσεις επιχρισµάτων. Σε πάρα πολλά σηµεία της τοιχοποιίας γίνονται εµφα-

νείς ρωγµές στο επίχρισµα. Πρέπει να γίνει καθαίρεση αυτών όχι µόνο για να αντικαταστα-

θούν µε νέα αλλά και για να εξεταστεί κατά πόσο εκτείνονται οι ρωγµές στην τοιχοποιία. Η 

καθαίρεση θα γίνει µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων όπως καλά ακονισµένη σµίλη, αλλά 

και µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην καταστραφεί περαιτέρω η τοιχοποιία. 

β) Καθαιρέσεις κουφωµάτων. Πρέπει να γίνει προσεκτική καθαίρεση όλων των κου-

φωµάτων, ώστε να συντηρηθούν καθώς και να αποκατασταθούν οι φθορές τους. Αυτά θα ε-

πανατοποθετηθούν µετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου. 

γ) Καθαιρέσεις καλύψεων. Γίνεται καθαίρεση της ψευδοροφής, ώστε να γίνει εµφανής 

ο ξυλότυπος της στέγης. 
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3.5.4 ∆οµική αποκατάσταση 

α) Θεµέλια. 

 Όπως έχει προαναφερθεί, πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης, θα γίνουν 

τοµές σε διάφορα σηµεία στο έδαφος ώστε να γίνει έλεγχος για την κατάσταση των θεµελίων. 

Γνωρίζουµε ότι το έδαφος της περιοχής, λόγω της κοντινής απόστασής της από τη θάλασσα 

είναι ασταθές. Ίσως και κατά την κατασκευή των όµορων πολυκατοικιών να αυξήθηκαν οι 

τάσεις του εδάφους, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση των θεµελίων του κτιρίου. Πιθανολογεί-

ται ότι πρέπει να γίνει ενίσχυση των θεµελίων. 

 

β) Φέρων οργανισµός 

Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου, έχει σαφώς καταπονηθεί από την πάροδο του χρό-

νου, από τους σεισµούς που έχουν πλήξει την περιοχή και από την απουσία συντήρησης από 

τις αρµόδιες αρχές. Προτείνεται λοιπόν η ενίσχυση του φέροντος οργανισµού, να γίνει αφού 

προηγηθεί αρµολόγηση των πέτρινων τοιχοποιιών και πλήρωση αυτών µε τσιµεντοκονίαµα, 

µε την µέθοδο του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος (gunite), καθώς έχει δυνατότητες χρησιµο-

ποίησης σε επισκευές, γιατί διαστρώνεται σε επιφάνειες οποιασδήποτε κλίσης, ακόµη και σε 

επιφάνειες οροφών, χωρίς την χρήση ξυλοτύπων. Η χρήση του εκτοξευµένου σκυροδέµατος 

συνδυάζεται συνήθως µε την ενίσχυση µε νέους οπλισµούς και µε την στερέωση εξωτερικά 

ενός λεπτού δοµικού πλέγµατος για τη συγκράτησή του, ιδίως σε στρώσεις µεγάλου πάχους.  

 

γ) Τοιχοποιία 

Η τοιχοποιία στο σύνολο της παρουσιάζει ποικίλες φθορές, όχι όµως τόσο σηµαντικές 

που να απειλούν τη σταθερότητα του κτιρίου. Για την αντιµετώπιση τους θα εφαρµοστούν 

διάφορες τεχνικές ανάλογα µε το είδος και την κρισιµότητα της φθοράς. Στα σηµεία όπου η 

ξύλινη τοιχοποιία κριθεί ακατάλληλη αποκατάστασης θα αφαιρείται και αντικαθίσταται. 

  

δ) Εµφανείς ρωγµές 

•  ∆ιάνοιξη της ρωγµής σε όλο το µήκος και µέχρι πλάτος 2 εκ. και αφαίρεση των 

σοβάδων εκατέρωθεν της ρωγµής σε πλάτος 20 εκ. 

•  Καθαρισµός από σκόνες και σπασµένα κοµµάτια σε όλο το πλάτος και το 

µήκος της ρωγµής. 

•  ∆ιάστρωση εντός της ρωγµής διά πιέσεως καθ’ όλο το µήκος µε τσιµεντοριτίνες 

δύο συστατικών. 
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•  Τοποθέτηση υαλοπλέγµατος σε όλο το µήκος της ρωγµής στην επιφάνεια όπου 

έχουµε αφαιρέσει σοβάδες. 

•  ∆ιάστρωση ισχυρής τσιµεντοκονίας ώστε να καλυφθεί όλη η ζώνη. 

•  ∆ιάστρωση µαρµαροκονιάµατος για τη διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας. 

 

ε) Στέγη 

Λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης της στέγης και της σηµαντικής έκτασης των 

φθορών, κρίνεται απαραίτητο η πλήρη ανακατασκευή της µε νέα ίδιας µορφής. 

 

3.5.5 Οικοδοµική αποκατάσταση 

α) Επιχρίσµατα 

Λόγω της κακής διατήρησης των επιχρισµάτων στο µεγαλύτερο ποσοστό του κτιρίου, 

όπως έχει προαναφερθεί θα γίνει καθαίρεση αυτών όχι µόνο για να τοποθετηθούν νέα, αλλά 

και για να γίνει έλεγχος της κατάστασης διατήρησης της τοιχοποιίας στο σύνολό της. Κατά 

την αποκατάσταση θα χρησιµοποιηθεί επίχρισµα ίδιας µορφής και σύστασης µε το αρχικό. 

Την ποσότητα, την ποιότητα αλλά και το είδος των υλικών θα το υποδείξουν οι ερευνητικές 

εργασίες που πρόκειται να γίνουν πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. 

 

β) ∆άπεδα- οροφές 

Τα δάπεδα θα αντικατασταθούν καθώς και οι ξύλινες αλλά και οι συνθετικές επι-

στρώσεις µε σκοπό να δώσουν το επιθυµητό αισθητικό αποτέλεσµα στη νέα χρήση. Έχει γίνει 

αποτύπωση του διακόσµου των δαπέδων ώστε να κατασκευαστούν ακριβώς τα ίδια και να 

τοποθετηθούν εκ νέου στις αντίστοιχες θέσεις. Στους χώρους υγιεινής που θα κατασκευα-

στούν, προτείνεται να επιστρωθούν µε εφυαλωµένα πλακίδια. 

 

γ) Ζωγραφικός διάκοσµος 

Οι τοιχογραφίες καθώς και οι οροφογραφίες όπου κρίνεται απαραίτητο θα αντιγρα-

φούν και θα ζωγραφιστούν εκ νέου στις ίδιες θέσεις. Τµήµατα που έχουν διατηρηθεί σε ση-

µείο που δέχονται επισκευή θα επισκευαστούν ώστε να διασωθούν.   

 

δ) Συντήρηση κουφωµάτων 

Προτείνεται η αποκατάσταση των φθορών που έχουν δηµιουργηθεί στα κουφώµατα. 

Σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι αδύνατο λόγω σηµαντικών φθορών θα γίνει κατασκευή νέων, 

ίδιας µορφής µε τα αρχικά. 
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ε) Κιγκλιδώµατα 

Θα γίνει έλεγχος όλων των κιγκλιδωµάτων ώστε να εξεταστεί αν και κατά πόσο έχουν 

διαβρωθεί. Θα γίνει συντήρηση ή και αντικατάσταση µε όµοια όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, 

θα περαστούν µε αντισκωριακό υλικό και στη συνέχεια θα χρωµατιστούν. 

 

ζ) Κλίµακες 

Όλες οι κλίµακες αποτελούνται από ξύλινο σκελετό. Οι δυο που βρίσκονται στην 

πρόσοψη του κτιρίου έχουν µεταλλικό κιγκλίδωµα και ξύλινη κουπαστή, ενώ το πίσω κλιµα-

κοστάσιο αποτελείτε εξολοκλήρου από  ξύλινα στοιχεία. Αφού πραγµατοποιηθούν διερευνη-

τικές τοµές, θα αντικατασταθούν τα ξύλινα µέρη όπου η φθορά είναι ανεπανόρθωτη και όπου 

κριθεί απαραίτητο θα τοποθετηθεί πρόσθετη ενίσχυση.     

 

3.5.6 Εγκαταστάσεις – ∆ίκτυα 

1. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος - µηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύµατος υπάρχουν ήδη στο κτίριο. Πρέπει όµως να προ-

στεθούν γραµµές ώστε να εξυπηρετούνται το µέγιστο δυνατόν οι χώροι. Γραµµές πρέπει να 

περαστούν στους νεοδηµιουργηθέντες χώρους καθώς και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

 

2. Παροχή νερού - αποχέτευση 

Το υδραυλικό δίκτυο καθώς και το δίκτυο αποχέτευσης υπάρχει ήδη. Εξαιτίας όµως 

της προσθήκης των WC και της αλλαγής της διαρρύθµισης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να 

γίνει προσθήκη σωληνώσεων. Αυτό θα γίνει κατά την αποκατάσταση των παλαιών τα οποία 

είναι κατεστραµµένα. 

3. Θέρµανση-κλιµατισµός-αερισµός 

Τόσο για την θέρµανση όσο και για τον κλιµατισµό θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα 

fan coils (σώµατα µεταφοράς µε ανεµιστήρα που χρησιµοποιούνται και για κλιµατισµό). Θα 

υπάρχει ένα κεντρικό λεβητοστάσιο από όπου θα γίνεται η κατανοµή του ζεστού και κρύου 

νερού στα σώµατα τα οποία θα µοιραστούν σε όλους τους χώρους του κτιρίου.  

Ο αερισµός θα επιτυγχάνεται µε κατευθείαν επαφή µε τον εξωτερικό χώρο από τα α-

νοίγµατα. Σε ορισµένους βοηθητικούς χώρους όπως τα λουτρά, θα γίνεται µε χρήση µηχανι-

κών µέσων (µικρές αεροτουρµπίνες). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το πρόβληµα της προστασίας, της διατήρησης και της εκµετάλλευσης των ιστορικών 

µνηµείων και των ιστορικών κέντρων των πόλεων µας παραµένει κρίσιµο. Κατά τα παρελθόν 

µεγάλος αριθµός τα νεοκλασικών κτιρίων κατεδαφίστηκαν για να εξυπηρετήσουν τα συµφέ-

ροντα της σύγχρονης δοµούµενης κοινωνίας. Παράλληλα όµως αναγνωρίστηκαν και διασώ-

θηκαν πολλά διατηρητέα νεοκλασικά δηµιουργήµατα όπου άλλα ανακατασκευάστηκαν και 

άλλα αποκαταστάθηκαν µε γνώµονα πάντα τις δεσµεύσεις για την απόδοση του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσµατος όπως, την διατήρηση του µέγιστου δυνατού από το αυθεντικό υλικό, 

την συντήρηση και προστασία όσων στοιχείων βοηθούν στην αναγνώριση της αρχιτεκτονι-

κής, την αφαίρεση παλαιότερων επεµβάσεων που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική µορφή του 

κτιρίου και τη κατά το δυνατόν αναστρεψιµότητα των επεµβάσεων.   

 Ενώ οι διαδικασίες του σύγχρονου συστήµατος αδυνατούν σε πολλές περιπτώσεις να 

διεκπεραιώσουν και να υλοποιήσουν τις αποφάσεις τους, µεγάλος όγκος νεοκλασικών και 

διατηρητέων κτιρίων, παραµένουν ανεκµετάλλευτα  και φθείρονται ανεπανόρθωτα, αφήνο-

ντας τα σε τέτοιο βαθµό εγκατάλειψης, όπου οδηγούνται στην ερηµοποίηση και τα σηµάδια 

της αρχιτεκτονικής κουλτούρας που θα έπρεπε να πρεσβεύουν διακρίνονται ισχνά. 

 Ένα από αυτά είναι και το Αργυροπούλειο κτίριο στην οδό Κανακάρη 180 – 182. 

Η παραµέληση των αρµόδιων αρχών να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν το κτίριο , ο 

λόγος για τον οποίο δεσµευτήκαν για την αποδοχή της κληρονοµιάς, οδήγησε σε τέτοια φθο-

ρά το σύνολο της κατασκευής, όπου τα πρώτα ίχνη της ερηµοποίησης έχουν κάνει την εµφά-

νιση τους.  

 Ξεκινώντας την προσπάθεια µελέτης των προβληµάτων του οικοδοµήµατος και επε-

ξεργαζόµενος την εικόνα της νέας του µορφής, καθώς για την ικανοποίηση του απαράβατου 

όρου, περιεχοµένου στην διαθήκη της κληρονοµιάς, όπου θα πρέπει η νέα χρήση του κτιρίου 

να αντιπροσωπεύει το κοινό καλό και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, κατάφερα να δι-

ακρίνω στην εξέλιξη της πορείας πως υπάρχει λειτουργικός τρόπος µε µια υγιείς εκµετάλλευ-

ση να προστατευθούν και να διασωθούν τέτοιου είδους αρχιτεκτονικά κοµψοτεχνήµατα. 

 Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας αποκόµισα αφενός την εµπειρία της εξέτασης και 

της απολαβής γνώσης σε τοµείς όπως η αναγνώριση σοβαρών βλαβών σε όλα τα στοιχεία της 

κατασκευής, το σχεδιασµό της νέας χρήσης όπως και τρόπους αποκατάστασης σηµαντικών 

φθορών, αφετέρου απέκτησα την πεποίθηση πως θα µπορούσαν τα νεοκλασικά κτίρια αυτής 

της σηµερινής κατηγορίας, να πάρουν την θέση τους στην εξέλιξη της κοινωνίας και να λάµ-

ψουν µε την επιβλητική τους άλλοτε παρουσία.                        
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Εικ. 1.9 το λιµάνι της Πάτρας σήµερα 22 

Εικ. 1.10 Απεικόνιση του λιµανιού της Πάτρας στα τέλη του 19ου  αιώνα. 22 

Εικ. 1.11 το ∆ηµοτικό Θέατρο «Απόλλων» 28 

Εικ. 1.13 Εµπορικός Σύλλογος Πατρών 29 

Εικ. 1.14 παλαιό ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Πατρών 29 

Εικόνα 1.15 ∆ηµαρχείο Πατρών 30 

Εικ. 1.17 Οικία Κρεµµύδη (1840). 32 

Εικ. 1.18 Οικία Παπαγιάννη (1872) 33 

Εικ. 1.19 Οικία Περιβολαρόπουλου 34 

Εικ.1.20 Οικία Περιβολαρόπουλου, ταβάνι στοάς. 35 

Εικ. 1.22 Οικία Περιβολαρόπουλου, παραδοσιακό µαρµάρινο µπαλκόνι µε φουρούσια. 36 

Εικ. 1.24 Οικία Θωµόπουλου 37 

Εικ. 1.25 Οικία Γκολφινόπουλου (1917). 38 

Εικ. 1.26 Οικία Γαλανόπουλου, (1924) 39 

Εικ.2.3 Πρόσοψη Αργυροπούλειου ∆ηµοτικού 46 

Εικ. 2.7  Σηµερινή άποψη της πρόσοψης 48 

Εικ. 2.8  Εικόνα δεξιού τόξου στοάς. 49 

Εικ.2.11 Ξύλινη κλίµακα που οδηγεί στον όροφο 59 

Εικ.2.12 Σφυρήλατη σιδεριά µε ξύλινη κουπαστή 59 

Εικ.2.16 Άνοιγµα παραθύρου πάνω από το πλατύσκαλο 62 

Εικ.2.21 Κύρια είσοδος µε υπέρθυρο και εσωτερικά  κοίλα επιτοίχια διακοσµητικά 64 

Εικ.2.22 Ξύλινη πόρτα µε υπέρθυρο που οδηγεί στο προθάλαµο του ορόφου. 64 

Εικόνα 2.25  Εξώθυρα ορόφου. 68 

Εικ.2.26 Εξώθυρα ισογείου και παράθυρο ηµιώροφου. 68 

Εικ.2.27 Εξώθυρα ηµιώροφου. 68 

Εικ.2.29 Εσωτερική δίφυλλη ταµπλαδωτή πόρτα. 68 
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Εικ.2.31 Φεγγίτες κεντρικού κλιµακοστασίου και δώµατος. 
 

69 

Εικ.2.35 δίφυλλο παράθυρο µε τοξωτό υπέρθυρο εσωτερικά στο κλιµακοστάσιο. 70 

Εικ.2.39 Κλιµακοστάσιο ορόφου. 72 

Εικ.2.41 Κεντρικό κλιµακοστάσιο.    72 

Εικ.2.43 Εξώστης ορόφου στην πρόσοψη του κτηρίου. 73 

Εικ.2.44 Εξώστης ορόφου µε θέα τον ακάλυπτο χώρο. 73 

Εικ. 2.45 Τοιχογραφία που απεικονίζει την Ακρόπολη 75 

Εικ.2.47 Οροφή κλιµακοστασίου ορόφου   76 

Εικ.2.55 ∆ίρριχτη στέγη κυρίως κτιρίου. 79 

Εικ.2.57 Κύριος ακάλυπτος χώρος. 81 

Εικ. 2.59 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 82 

Εικ. 2.60 Χώρος WC. 82 

Εικ.2.67 Κούφωµα εξωστόθυρας πρόσοψης. 87 

Εικ.2.69 Κιγκλίδωµα και χειρολισθήρας.                   88 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ: 

  

Επισκευή: Αποκατάσταση µηχανικών χαρακτηριστικών (βλαµµένου στοιχείου).  

 

Ενίσχυση: Βελτίωση µηχανικών χαρακτηριστικών (βλαµµένου ή/και «ασθενούς» στοιχείου).  

 

Επέµβαση: Κάθε εργασία ανακατασκευής, επισκευής, ενισχύσεως ή, γενικά κάθε εργασία δι-

αφοροποιήσεως των µηχανικών χαρακτηριστικών του δοµικού στοιχείου, διαφοροποιήσεως 

της συµπεριφοράς, του στατικού συστήµατος, κλπ.  

 

Αποκατάσταση: Επαναφορά στην αρχική «παρθενική αντοχή» Φ.Ο.  

 

Ενίσχυση: Αύξηση της φέρουσας ικανότητας Φ.Ο.  

 

Συντήρηση: Συνεχή και µόνιµη φροντίδα για την διατήρηση της φέρουσας ικανότητας του 

µνηµείου. 

 

Προσθήκες: Κατασκευή νέων δοµικών στοιχείων που δεν προϋπήρχαν µε στόχο την βελτίωση 

της συµπεριφοράς της κατασκευής. Αναφέρεται κυρίως στην κατασκευή σενάζ (περιµετρι-

κών διαζωµάτων) σε τοιχοποιίες.  

 

 Επισκευές – συντηρήσεις: Περιορισµένης κλίµακας εργασίες που δεν περιλάµβαναν αντικα-

ταστάσεις δοµικών στοιχείων και είχαν ως στόχο την αποκατάσταση επιφανειακών κυρίως 

φθορών από προσβολή εντόµων, µυκήτων, υγρασίας και από φωτιά και την χρήση χηµικών 

ουσιών ή ειδικών κονιαµάτων για την προστασία τους. 

 

Με τον όρο αποτύπωση βλαβών, νοείται η καταγραφή και παρουσίαση όλων των 

στοιχείων, τα οποία συνιστούν φθορά ή βλάβη που µπορεί να µειώσει τη φέρουσα ικανότητα 

της κατασκευής και έχει προκληθεί από διάφορες εξωτερικές ενέργειες, έκτακτες καταπονή-

σεις, αλλαγή στην χρήση, φθορά των υλικών ή ακόµη και από ελαττώµατα της αρχικής συλ-

λήψεως του έργου.  
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Στοιχεία που πρέπει να αποτυπωθούν είναι ενδεικτικώς τα παρακάτω:  

 Τοπικές καταρρεύσεις τοιχοποιιών, στεγών, πατωµάτων.  

 Ρηγµατώσεις .  

 Απόκλιση κατακόρυφων στοιχείων από την κατακόρυφο.  

 Η δηµιουργία εµφανούς βέλους σε οριζόντια φέροντα στοιχεία.  

 Η δηµιουργία βέλους κατά την οριζόντια έννοια σε κατακόρυφα στοιχεία.  

 Η εµφάνιση τοπικών και γενικών καθιζήσεων τοιχοποιίας.  

 Η στροφή πεσσών τοιχοποιίας ή στύλων από διάφορα υλικά περί τον άξονα τους.  

 Η παραµόρφωση του φέροντα οργανισµού στεγών.  

 Τοπικές παραµορφώσεις στοιχείων λόγω υπερφορτίσεως ή επεµβάσεων ή φυσικής 

φθοράς.  

 Φθορές από χρήση, πυρκαγιά, υγρασία, χηµικές ή περιβαλλοντικές επιδράσεις (π.χ. 

διάβρωση).  
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ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ 
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