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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 

Η ελληνική αρχιτεκτονική είναι μια πλουσια αρχιτεκτονική σε πλήθος 
αρχιτεκτόνων αλλά και σε μέγεθος αρχιτεκτονικών φυσιογνωμιών που την 
στιγμάτισαν και την υπηρετήσαν με περισσή αγάπη. 

Και ίσως σε τέτοιους ανθρώπους να οφείλεται ο χαρακτηρισμός της 
αρχιτεκτονικής ως ΤΕΧΝΗ και αυτό διότι κορυφαίοι τεχνίτες από όλοι τον 
κόσμο ενώσανε τις γνώσεις τους και το πιο σημαντικό το ταλέντο τους και έτσι 
δημιουργήθηκε η ελληνική αρχιτεκτονική. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΗ.  

Στην προσπάθεια μου να επιλέξω με ποιους αρχιτέκτονες να ασχοληθώ 
σε αυτήν μου την ερευνά συνάντησα αρκετή δυσκολία και αυτό όχι γιατι όπως 
θα φανταστεί κάποιος δεν σκέφτηκα έναν συγκεκριμένο, «δεν μου ήρθε 
κάποιος στο μυαλό» αλλά αντιθέτως επειδή πλήθος από ονόματα κορυφαίων 
αρχιτεκτόνων μου «πυρπόλησαν» τις σκέψεις μου. 

Η σκέψη να αναφερθούμε σε δυο αρχιτέκτονες που διέπρεψαν στον 
ελλαδικό χώρο και που συνδέθηκαν με την ελληνική αρχιτεκτονική βοήθησε 
στην επιλογή των αρχιτεκτόνων, τον καταλυτικό ρόλο που με οδήγησε στην 
τελική επιλογή όμως έπαιξε η απόφαση μου να επιλέξω έναν αρχιτέκτονα 
ελληνικής καταγωγής και κάποιον από το εξωτερικό που έγινε διάσημος στην 
Ελλάδα.   

Στην συνεχεία λοιπον θα αναφερθούμε εκτενώς στην αρχιτεκτονική πορεία 
των: 

 
 ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

 
 ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΤΣΙΛΕΡ 
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
 

(1913-1993) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
Ο Άρης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913. Τελείωσε το 

«Βαρβάκειο Πρακτικό Λύκειο» και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία 
στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου του Μονάχου από το 1931 μέχρι 
και το 1936. Ήλθε έτσι σε άμεση επαφή με τις πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές 
ιδέες εκείνης της εποχής, δηλαδή τις απόψεις του μοντέρνου κινήματος. Ενώ 
συγχρόνως ταξιδεύει στη Γερμανία, την Γαλλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο αλλά 
και στην Ιταλία, την Αυστρία και την Ουγγαρία. Στα ταξίδια του φωτογραφίζει 
ότι κρίνει ως όμορφο και εντυπωσιακό αλλά και σχεδιάζει όταν μια εικόνα 
γίνεται πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. 

 
Επιστρέφει στην Ελλάδα το  καλοκαίρι του 1936 και εργάζεται για μερικά 

χρόνια στην Πολεοδομική Υπηρεσία της πόλης των Αθηνών , το 1937 διέκοψε 
την εργασία του για να εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία μετά το τέλος 
της οποίας επέστρεψε στην θέση του. Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι την 
έναρξη του πολέμου όπου υπηρέτησε στην Αλβανία ως Έφεδρος Αξιωματικός 
του Μηχανικού. Μετά τον πόλεμο διορίστηκε το 1942 στο Υπουργείο 
Δημοσίων Έργων όπου έμεινε ως το 1953 αλλάζοντας διάφορες θέσεις εντός 
του υπουργείου . Την ίδια περίοδο ξεκινάει να φτιάχνει τις πρώτες του 
ιδιωτικές δουλείες .  

 
0 Κωνσταντινίδης μην μένοντας ικανοποιημένος από τις προοπτικές του 

δημόσιου υπαλλήλου άρχισε να συμμετέχει σε διάφορους αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς . Ένας τέτοιος διαγωνισμός για εργατικές κατοικίες, στον οποίο 
ήρθε πρώτος, του άνοιξε την είσοδο του «Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών». 
Έτσι το Μάρτιο του 1955 πηγαίνει ως προϊστάμενος στο νεοσύστατο Τμήμα 
Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας. Δυο χρόνια αργότερα , το Μάρτιο του 1957 
παραιτείται από τον «Ο.Ε.Κ» έχοντας προλάβει να φτιάξει Εργατικές Κατοικίες 
σε Αθήνα , Πειραιά , Θεσσαλονίκη , Πύργο , Σέρρες και στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 
Χωρίς να έχει απογοητευθεί από την άρνηση του κοινού στις 

αρχιτεκτονικές του ιδέες και πλαισιωμένος με υπομονή και απίστευτη 
εμπιστοσύνη στις ιδέες του επιστρέφει πάλι ως προϊστάμενος στο Τμήμα 
Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του « Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού » 
αυτή τη φορά ( Ιούλιος 1957 ). Από την θέση αυτή , την οποία υπηρέτησε 
δέκα ολόκληρα χρόνια, κατασκεύασε μια σειρά από ξενοδοχεία και μοτέλ σε 
όλη την Ελλάδα (Επίδαυρο, Μύκονο, Άνδρο, Ηγουμενίτσα, Λάρισα, Πόρο, 
Καλαμπάκα, Ολυμπία, Χαλκιδική και Κρήτη). Μετά το πραξικόπημα της 21ης 
Απριλίου του 1967 ο Κωνσταντινίδης κρίνει σκόπιμη την αποχώρηση του από 
τον «Ε.Ο.Τ» και παραιτείται. 

 
Έχοντας μείνει χωρίς δουλεία ο ίδιος ο Κωνσταντινιδης θεωρεί τύχη την 

πρόταση του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης να διδάξει στο μάθημα για τις 
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις. Από τον Οκτώβριο του 1967 ως τον Αύγουστο του 
1970 παραμένει στη Ζυρίχη ως «προσκαλεσμένος καθηγητής». Έπειτα από 
τη Ζυρίχη επέστρεψε στην Αθήνα και ασχολήθηκε με κάτι λίγα ιδιωτικά έργα 
μέχρι το τέλος της δικτατορίας . 
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Έπειτα από την δικτατορία επέστρεψε στον γνώριμο για αυτόν «Ε.Ο.Τ» 
ευνοημένος από τον νόμο περί αποκατάστασης των «ταλαιπωρημένων» από 
την δικτατορία, στη θέση του Ειδικού Σύμβουλου για θέματα αρχιτεκτονικής 
και προστασίας περιβάλλοντος. Ως ειδικός σύμβουλος οργανώνει την 
υπηρεσία για παραδοσιακούς οικισμούς , κατά την οργάνωση της υπηρεσίας 
βρίσκει αρκετά εμπόδια και αποχωρεί παραμένοντας στον «Ε.Ο.Τ» μόνο με 
την ιδιότητα του Ειδικού Σύμβουλου. Το 1978 αποχωρεί μόνιμα από τον 
οργανισμού λόγω ηλικίας . 

 
Μετά την αποχώρηση του από τον «Ε.Ο.Τ» αφιερώνεται εξ΄ολοκλήρου 

στη κατασκευή ιδιωτικών έργων. Το 1978 η Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έδωσε στον Κωνσταντινίδη τον τίτλο του 
Διδάκτορα αναγνωρίζοντας έτσι το έργο του. 

 
Το έργο του Κωνσταντινίδη είναι αρκετά πλούσιο και από άλλες 

δραστηριότητες. Καθώς έδωσε πλήθος διαλέξεων , κυκλοφόρησε αρκετά 
βιβλία , δημοσίευσε αρκετά άρθρα του στον τύπο ενώ ασχολήθηκε και με την 
φωτογραφία παρουσιάζοντας αρκετές εκθέσεις. Η φωτογραφία ήδη από τα 
φοιτητικά του χρόνια είχε καθιερωθεί ως η δεύτερη αγάπη του μετά την 
αρχιτεκτονική . 

 
Τον Σεπτέμβριο του 1993 πεθαίνει ο Αριστείδης Κωνσταντινίδης, ένας από 

τους μεγαλύτερους Έλληνες αρχιτέκτονες της μεταπολεμικής γενιάς, σε ηλικία 
80 ετών. 
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ. 
 
 

Ο Κωνσταντινιδης  υπήρξε  αρχιτέκτονας του δημοσίου φορέα με 
χαρακτήρα ιδιωτικών έργων ασχολείται με τα μεγάλα προβλήματα της εποχής 
ενώ είναι ο πρώτος αρχιτέκτονας στην Ελλάδα που εισάγει αποτελεσματικά 
και σε μεγάλη κλίμακα στα δημόσια έργα την έννοια της τυποποίησης στη 
σύνθεση και στην κατασκευή. Η αρχιτεκτονική για τον Κωνσταντινίδη είναι ένα 
κοινωνικό λειτούργημα γι΄αυτό δεν διστάζει να αναλάβει υπεύθυνες θέσεις σε 
δημόσιες υπηρεσίες , πιστεύοντας πάντα  ότι μπορεί και ο ίδιος να συμβάλει 
στην βελτίωση της ελληνικής αρχιτεκτονικής.  

 
Η αρχιτεκτονική του Άρη Κωνσταντινίδη χαρακτηρίζεται από την 

ορθολογική διάταξη της κάτοψης, την προσήλωση στην άνετη λειτουργικότητα 
των χώρων, την ένταξη στο φυσικό περιβάλλον, την υποδοχή των 
συγκεκριμένων κλιματολογικών συνθηκών, την κατασκευαστική αρτιότητα και 
την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του κάθε υλικού που 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή. Έτσι καταφέρνει όχι μόνο να χτίζει "Δοχεία 
Ζωής" ( ο όρος είναι του ιδίου), αλλά και να διαμορφώσει μία σαφή 
αρχιτεκτονική γλώσσα με την οποία παίρνει θέση πάνω στα μεγάλα 
προβλήματα της εποχής του.  

 
Το ενδιαφέρον του Άρη Κωνσταντινίδη για τη δημιουργία μιας σύγχρονης 

αρχιτεκτονικής που να βγαίνει από τις ανάγκες του τόπου του, τον οδηγεί στο 
να μελετήσει εκτεταμένα την ανώνυμη αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και να 
δημοσιεύσει τρία βιβλία από το 1947 έως το 1953, όπου καταπιάνεται με 
συγκεκριμένα παραδείγματα ανώνυμης αρχιτεκτονικής.  

 
Το 1975 δημοσιεύει ένα περιεκτικό βιβλίο για την ανώνυμη αρχιτεκτονική 

στην Ελλάδα που ονομάζει "Στοιχεία Αυτογνωσίας - Για μιαν αληθινή 
αρχιτεκτονική". Εκεί φαίνεται πόσο ο Άρης Κωνσταντινίδης έχει εμπνευστεί 
από την αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου του και με ποιόν τρόπο αντλεί 
διδάγματα από το παρελθόν για μια σύγχρονη αρχιτεκτονική.  

 
Με τα "Θεόχτιστα", το τελευταίο του βιβλίο, ο αρχιτέκτονας έρχεται και πάλι 

να υπογραμμίσει την πίστη του, ότι η ανώνυμη αρχιτεκτονική, αλλά και το ίδιο 
το τοπίο της Ελλάδας αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει και 
μπορεί να σταθεί μια σύγχρονη αρχιτεκτονική πράξη.  

 
Ας τονισθεί εδώ, ότι ο Άρης Κωνσταντινίδης από τα πρώτα του κιόλας 

αρχιτεκτονικά βήματα έρχεται σε διαμετρική αντίθεση τόσο με μία τάση 
παρελθοντολογίας και μορφοκρατίας που κατέληγε συχνά σε σκηνογραφική 
μίμηση παλαιών μορφών όσο και με μία άλλη τάση πολλών αρχιτεκτόνων να 
αντιγράφουν μοντέρνα ευρωπαϊκά πρότυπα που είχαν κατασκευαστεί για τις 
ανάγκες άλλων τόπων.  
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Με το έργο του ο Άρης Κωνσταντινίδης δημιουργεί έναν μοναδικό, για τη 
χώρα του, αρχιτεκτονικό δρόμο που οδηγεί σε μία σύγχρονη ελληνική 
αρχιτεκτονική, η οποία επειδή πατάει γερά στα σύγχρονα διδάγματα και τις 
ανάγκες της σημερινής εποχής ξέρει ταυτόχρονα να αφομοιώνει την ουσία και 
όχι τη μορφή της αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου του.  

 
Ο Άρης Κωνσταντινίδης  ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες που 

χρησιμοποιούσε ευρέως στην αρχιτεκτονική του ημιυπαίθριους χώρους 
καθώς θεωρούσε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο ταιριάζει στο ελληνικό κλίμα 
Πρόκειται για κλειστές βεράντες, για χώρους που είναι στεγασμένοι μεν, αλλά 
υποχρεωτικά ελεύθεροι από τις δύο πλευρές, σε ποσοστό που δεν μπορεί να 
ξεπερνά το 20% του εμβαδού ενός διαμερίσματος που συναντά πολύ συχνά 
σε έργα του κορυφαίου αυτού αρχιτέκτονα. 

 
Το τοπίο είναι εκείνο που προκαλεί την πνευματική ανάφλεξη του 

Κωνσταντινίδη : οι «λευκές ταινίες που τρέχουνε στο γρανιτόχρωμο τοπίο» 
γίνονται σύμβολα καθαρότητας, οι πιο ευτελείς προσφυγικές παράγκες, τα 
ποιμνιοστάσια, τα υπόστεγα μανάβικα και οι νομαδικές ξυλόπηκτες 
χορτοκαλύβες σημαίνουν, η «εκτυφλωτική λευκότητα» των ασβεστωμένων 
τοίχων μεταφέρει από αντανάκλαση σε αντανάκλαση το μυστηριώδες 
υπονοούμενο μιας συγκίνησης που πηγάζει από τη μοναξιά.  

 
Παρά τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, φαίνεται ότι οι εικόνες αυτές υπάρχουν 
περισσότερο σαν μια μεταφυσική κατηγορία ή μια ψυχική κατάσταση παρά 
σαν υπόδειγμα χρησιμότητας. Η εσωτερική νοηματοδότηση υπερέχει της 
κυριολεξίας. Τα «μάτια της ψυχής» είναι μια από τις αγαπημένες εκφράσεις 
του ρομαντισμού και του Διονυσίου Σολωμού, στον οποίο επανέρχεται 
επίμονα ο Κωνσταντινίδης. Το τοπίο λοιπόν μολονότι είναι υλικό αποτελεί 
πάνω απ’ όλα νόημα: είναι η ταύτιση του χτίσματος-ως νόημα με το βλέμμα-
ως γραφή (τη φωτο-γραφία).  

 
Αν όμως ο Άρης Κωνσταντινίδης επιμένει σε μια τέτοια εθνογραφική 

προσέγγιση και αντλεί από τη μεταφυσική ραθυμία του ελληνικού τοπίου, ενώ 
η συσχέτιση του με τις ουτοπίες των δεκαετιών του 1960-1970 δεν οφείλονται 
σε «επίδραση», όσο σε ένα είδος αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής 
συμπεριφοράς που επιμένει στην αναμόχλευση του άγχους που προκαλεί η 
έλευση των νέων τεχνολογιών και των εκτεταμένων περιβαλλοντικών 
μετασχηματισμών.  

 
Δεν είναι άσχετη με αυτές τις διαφορετικές παρορμήσεις η διάκριση ανάμεσα 
στη λατρεία του μικρού κτίσματος και τη μεγάλη σύνθεση. Η λατρεία του 
μικρού κτίσματος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην καθησυχαστική 
φυσιογνωμία της αρχιτεκτονικής, σ’ αυτό που ο τεχνίτης, ακόμη και ο 
κάτοικος, μπορούν να κάνουν καλύτερα απ’ οτιδήποτε άλλο· ενώ η μεγάλη 
σύνθεση τείνει αναπόφευκτα στη σύνταξη ενός νέου καταστατικού χάρτη της 
αρχιτεκτονικής, που αναμετριέται συνεχώς με την αγωνία ενός γιγαντιαίου 
σημαίνοντος, δηλαδή με κάτι που την ξεπερνάει.  
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Βασική αρχή του όσον αφορά το έργο του ήταν η “σύγχρονη αληθινή 
αρχιτεκτονική” η οποία πλάθει “δοχεία ζωής” μέσα από κοινή κατασκευαστική 
διάρθρωση και ενσωματώνει αυτό οργανικά στο φυσικό του περιβάλλον. 
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O ΙΔΙΟΣ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ. 
 

ΤΟ ΚΛΙΜΑ :  
 
Σε όλους τους τόπους όπου το κλίμα στέκει ήπιο και φιλικό, κι όχι μόνο 

στην Ελλάδα, η αρχιτεκτονική είχε πάντοτε, σε κάθε εποχή, βρει τον τρόπο να 
οργανώνει το «μέσα» και το «έξω» σε ενιαίο χώρο. Έτσι που το «μέσα» να 
είναι «έξω» και αντίστροφα το «έξω»να είναι «μέσα». Όταν όμως ένας τόπος 
είναι όχι μονάχα ήπιος και φιλικός στο κλίμα του, αλλά είναι και όμορφος , 
εξαιρετικά όμορφος, στις γραμμές και στα χρώματα και στο φως του τοπίου 
του, όπως συμβαίνει αναντίρρητα με τον ελληνικό χώρο, τότε γίνεται ακόμη 
πιο έντονη (πιο αναγκαστική) κάποια στροφή προς το «έξω», προς τον 
φυσικό περίγυρο που, επειδή είναι και πλαστικά αξιοπρόσεχτος, «τραβάει» το 
βλέμμα και την ψυχή προς το ανοιχτό ύπαιθρο. 

 
 Γι’ αυτό και λέγεται από πολλούς ιστορικούς της «τέχνης», μα και από 

διάφορους «αισθητικούς», πως η ελληνική αρχιτεκτονική ήτανε πάντα μια 
αρχιτεκτονική του «έξω» (που πλάθει δηλαδή μονάχα εξωτερικές μορφές και 
κτίρια σαν γλυπτά) , ενώ η αρχιτεκτονική σε κλίματα πιο βόρεια και σκοτεινά 
γνωρίζει να πλάθει μονάχα εσωτερικούς χώρους, που η ελληνική τους 
παραμελεί, αν δεν τους αγνοεί κιόλας. 

 
Για να είναι η κάθε αρχιτεκτονική και τέχνη αληθινή πρέπει να είναι 

πρωταρχικά δεμένη με το τοπίο της, δηλαδή τοπική και μετά μπορεί να 
κατακτήσει και αλλά τοπία. 

 
ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ :  
 
Καλυπτική είναι, λοιπόν, πάνω απ’ όλα και πρωταρχικά, η αρχιτεκτονική 

και μετά οτιδήποτε άλλο. Και το κάθε σπίτι είναι πρωταρχικά μια στέγη. 
Γι’αυτό εύκολα, νομίζω, μπορεί να υπάρξει ένα σπίτι που να είναι μόνο στέγη, 
χωρίς τοίχους δηλαδή, και να αισθανόμαστε κάποια προφύλαξη από κάτω 
της, ενώ δεν μπορεί να έχουμε ένα σπίτι που να είναι μόνο τοιχοι, χωρίς 
στέγη. Γιατι σ’ αυτή την περίπτωση δεν θα αισθανόμαστε καθόλου άνετα, έτσι 
που το κεφάλι μας θα στέκει ακάλυπτο. Και λέμε άλλωστε όταν δεν έχουμε 
που να κατοικήσουμε : δεν έχω που να βάλω το κεφάλι μου ή είμαι άστεγος , 
που σημαίνει πως το κάθε σπίτι, η κάθε αρχιτεκτονική, είναι πρώτα απ’ όλα 
μια στέγη, ένα στέγαστρο. Μια στέγη (μια «σκεπή») οριζόντια ή με κλίση, 
ανάλογα με τα κατασκευαστικά υλικά που μας προσφέρονται, και ανάλογα με 
το κλίμα του κάθε τόπου (για να προστατευτούμε από το χιόνι ή τη βροχή ή 
μονάχα από έναν καυτερό ήλιο), μια στέγη σε ένα ορισμένο ύψος πάνω από 
την επιφάνεια της γης, για να κυκλοφορούμε και να διαβούμε άνετα από κάτω 
της.  
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ΟΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ :  
 
Και όλο το «παιχνίδι» στην αρχιτεκτονική είναι, τότε, για να οργανώσουμε 

το χώρο του τοπίου ώστε να ζούμε άνετα και όμορφα άλλοτε σε πιο κλειστούς 
χώρους, άλλοτε σε πιο ανοιχτούς, και πολλές φορές ταυτόχρονα και σε 
κλειστούς και σε υπαίθριους ή και σε ημιυπαίθριους, σε δωμάτια, δηλαδή, και 
σε αυλές αλλά και σε υπόστεγα και σε στοές. 

 
Γιατι από καταβολής κόσμου, και  σε όλα τα τοπία και όλες τις εποχές, 

(ανάλογα με το κλίμα του κάθε τόπου, οι άνθρωποι δεν κατασκεύαζαν μόνο 
κλειστούς και υπαίθριους χώρους, αλλά κατασκεύαζαν και χώρους 
ημιυπαιθριους, χώρους μεταβατικούς που έστεκαν ανάμεσα στο «μέσα» και 
στο «έξω». Για να παίρνανε όλοι οι άνθρωποι στις καθημερινές τους 
απασχολήσεις (και στα δημόσια και στα ιδιωτικά κτίσματα) παρά πολλές ώρες 
κάτω από στοές και κάτω από υπόστεγα και κάτω από προστώα. 

 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΝΕΑ» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ : 
 
Και σαν να έχουμε ξεχάσει μια προαιώνια αλήθεια (πως ο άνθρωπος ζει 

αληθινά με το τοπίο και με τη φύση ) , δεν χτίζουμε ποια στοές και υπόστεγα , 
ακόμη και σε ποιο νότιες και ζεστές χώρες . Χτίζουμε μονάχα «όψεις» από 
γυαλί , που το αφήνουμε γυμνό και απροστάτευτο από τον Ήλιο και την 
αντηλιά.  Ίσως γιατί νομίσαμε πως η νέα τεχνική, που μπορεί να δώσει στον 
κάθε κλειστό χώρο ένα δικό του κλίμα (ποιο βολικό απ’ αυτό που δίνει σε 
ορισμένες στιγμές της ημέρας η φύση, το χειμώνα ή το καλοκαίρι), μπορεί να 
αντικαταστήσει τη φυσική ατμόσφαιρα και τι χαρά που δίνει η επαφή με το 
αληθινό τοπίο. Πράγμα που δεν είναι, νομίζω, κατορθωτό, όσο κι αν σε 
κάποιες στιγμές (με το πολύ κρύο και με την πολύ ζέστη) μια καλή 
εγκατάσταση κλιματισμού μπορεί να κάνει την διαβίωση μας κάπως πιο 
άνετη.   

 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ : 
 
Είναι μια αρχιτεκτονική που έγινε (και γίνετε ακόμη, όσο το επιτρέπει ή το 

παραβλέπει μια αστυνομική πειθαρχία) από άγνωστους, δηλαδή από 
ανώνυμους τεχνίτες. Όμως γι’ αυτό και διαλέχτηκαν αυτά τα ανώνυμα 
χτίσματα (εδώ και τριάντα χρόνια φωτογραφίζω και σχεδιάζω αυτά τα 
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αριστουργήματα), αυτή η ανώνυμη αρχιτεκτονική, όσο πρωτόγονη κι αν 
μοιάζει να είναι. 

 
Πρωτόγονη βέβαια, όμως τόσο αληθινή και όμορφη και πηγαία. Και τόσο 

σύγχρονη θα ήθελα να πω, δηλαδή, τόσο σύμφωνη με τις πιο νέες επιδιώξεις 
της σύγχρονης εποχής για μιαν αληθινή και αυτονόητη αρχιτεκτονική, που θα 
ξέρει να δουλεύει νόμιμα με το κάθε υλικό που της δίνεται για να δίνει μορφή 
σε αληθινές λειτουργίες της ζωής, έτσι όπως το θέλει κάποια πραγματική 
αναγκη και όχι έτσι όπως θα το γύρευε η οποιαδήποτε προσωπική ιδιοτέλεια 
ή ιδιοτροπία. 

Αυτή η ιδιοτέλεια και ιδιοτροπία θα έχτιζε (και χτίζει συχνά σήμερα) 
ψεύτικα στολίδια για ψεύτικες χρείες, ενώ ο ανώνυμος αρχιτέκτονας (όσο 
πρωτόγονος κι αν είναι, ή επειδή είναι έτσι πρωτόγονος και πηγαίος) δουλεύει 
πάντα για το «κοινό και το κύριο» (όπως έλεγε ο Σολωμός), για να δώσει 
δηλαδή «λύσεις» που είναι καλές και αγαθές για ολους. Κι όταν μια καλή και 
αληθινή αρχιτεκτονική θα έπρεπε να είναι πάντοτε για ολους η ίδια, η μια, στο 
πνεύμα και στο περιεχόμενο της και στην ποιότητα της. έτσι που ο,τι θέλουνε 
και βλέπουνε οι πολλοί να είναι το ίδιο που θέλει και βλέπει ο καθένας. Κι 
αντίστροφα : ό,τι έχει   αναγκη και θέλει ο ένας, το άτομο, το ίδιο να έχουνε 
αναγκη και να το θέλουνε όλοι. 

 
   

ΞΕΝΙΑ  
 

      Η συνολική προσέγγιση των Ξένια βασίστηκε σε ένα στέρεο και 
ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο που παρουσιάζεται μέσα από τα κείμενα του 
Άρη Κωνσταντινίδη, όπου αναλύεται η προσέγγιση για την επιλογή του 
κατάλληλου χώρου και προσανατολισμού, η σημασία της ένταξης στο τοπίο, η 
σχέση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, η απλότητα και σαφήνεια της 
μορφής, η ειλικρίνεια στη χρήση των υλικών, η τυποποίηση στην κατασκευή 
αλλά και η επιθυμία για την ένταξη των μονάδων αυτών στη ζωή του κάθε 
τόπου, στοιχεία που καθιστούν το όλο εγχείρημα μοναδικό.  

 
Μέσα από τα κτίρια Ξένια διαμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό η σύγχρονη 
αρχιτεκτονική θεώρηση όπως άλλωστε εκτίμησε το 1962 ο Π. Μιχελής 
σημειώνοντας ότι "…τα κτιριακά έργα του Ε.Ο.Τ. προάγουν την εξέλιξιν της 
Αρχιτεκτονικής εν Ελλάδι." Είναι γεγονός ότι τα κτίρια αυτά έχουν τεράστια 
σημασία για την ελληνική αρχιτεκτονική, καθώς αποτελούν τη σημαντικότερη 
παραγωγή δημοσίων κτιρίων μεταπολεμικά, επιτυγχάνοντας μέσα από την 
ένταξη στο ιδιόμορφο και αρχέγονο ελληνικό τοπίο, την δημιουργία ριζών μιας 
σύγχρονης καθαρής και ειλικρινής αρχιτεκτονικής έκφρασης, που με συνέπεια 
ερμήνευσε τις αρχές του μοντέρνου κινήματος, μέσα από έναν κώδικα 
πολιτισμικής εντοπιότητας. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι Ξενία όπως της Μυκόνου, της Καλαμπάκας, 
της Ολυμπίας ή του Πόρου, αποτελούν σημείο αναφοράς για τους έλληνες και 
ξένους αρχιτέκτονες, καθώς διδάσκονται στις αρχιτεκτονικές σχολές της 
Ελλάδος και περιλαμβάνονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
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Τα κτίρια αυτά είναι αναμφίβολα ένα τεράστιο κληροδότημα για την 
ελληνική αρχιτεκτονική , ίσως για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων να 
αποφάσισε την υποβολή πρότασης για την άμεση προστασία και ανάδειξη 
των Ξενία της περιόδου 1950-1967 ζητώντας τον χαρακτηρισμό τους ως 
διατηρητέων μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους, ώστε οι μονάδες αυτές 
αφού συντηρηθούν με βάση τα αρχικά σχέδια και οργανωθούν κατάλληλα, να 
αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τουριστικής υποδομής υψηλής 
αρχιτεκτονικής αξίας. 
 
   ΞΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
     Η υπόθεση του Ξενία Ιωαννίνων είναι κάτι που δεν προέκυψε ξαφνικά, 
αλλά   εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια  ‘‘εκμετάλλευσης’’ αυτών των 
μονάδων, που ως κοινό τους χαρακτηριστικό έχουν –εκτός των άλλων- τη 
μοναδικότητα των οικοπέδων όπου έχουν χτιστεί. Είναι γνωστό ότι η επιλογή 
του χώρου γινόταν με μεγάλη προσοχή, τα δε κτίρια κάλυπταν μικρό μόνο 
μέρος, αφήνοντας ελεύθερο τον γύρω χώρο.  
 
     Το συγκεκριμένο κτίριο, ακολουθεί μια αυστηρή και λιτή λογική ένταξης 
στον αστικό ιστό. Αντίστοιχα με άλλα Ξενία που χτίστηκαν σε κεντρικά σημεία 
πόλεων, όπως για παράδειγμα του Βόλου, το κτίριο διαθέτει άνετους 
κοινόχρηστους χώρους και επαρκή υποδομή. Η σαφής διάταξη των όγκων 
του ακολουθεί τη λογική της τυπολογίας που συναντάμε σε μία σειρά από 
αυτές τις μονάδες και που προκύπτει από την εσωτερική διάταξη της 
λειτουργίας του κτιρίου.  
 
     Το Ξενία αποτελεί για το κέντρο των Ιωαννίνων σημαντικό χώρο πρασίνου 
αλλά παράλληλα κι ένα χώρο που μπορεί να απορροφά δραστηριότητες 
αναψυχής που δε σχετίζονται με την κατανάλωση. Είναι μέρος ενός 
μεγαλύτερου συνόλου, που καταλαμβάνει μια πολύ μεγάλη έκταση και που 
έχει καθαρά δημόσιο χαρακτήρα χωρίς εμπορικές δραστηριότητες (Παιδικός 
Σταθμός του Δήμου, Εικαστικό Εργαστήρι, Φιλαρμονική, Ε.Ο.Τ.). Ακόμα κι αν 
το Ξενία δεν έχει σήμερα ένα σαφή προορισμό, θα ήταν σκόπιμο, αφού η 
τύχη άφησε τον κενό αυτό πράσινο χώρο στο κέντρο της πόλης να σκεφτεί 
κανείς το ενδεχόμενο να μην τον αξιοποιήσει, ή ακόμα καλύτερα να τον 
αφήσει να υπάρχει ξεχνώντας τον, μήπως και σε μια μεταγενέστερη περίοδο 
αυτός φανεί εντελώς απαραίτητος στην πόλη και κληθεί να διαδραματίσει ένα 
καθοριστικό ρόλο για αυτήν. Προς το παρόν κανείς δε μπορεί να ισχυρισθεί 
ότι επιτακτικές ανάγκες της πόλης οδηγούν στην αξιοποίηση του 
συγκεκριμένου χώρου, εκτός αν επιτακτική ανάγκη είναι η μεγιστοποίηση των 
εσόδων του Δήμου. Οποιαδήποτε πάντως επέμβαση στο Ξενία θα έπρεπε να 
εξασφαλίσει τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης σε ότι αφορά τη 
δόμηση, την κάλυψη και το ύψος, καθώς το κέντρο των Ιωαννίνων και η 
συγκεκριμένη περιοχή δεν θα έπρεπε να επιβαρυνθεί με περισσότερες και πιο 
οχλούσες δραστηριότητες. 
 
     Η κατανόηση του τι σημαίνει δημόσιος χώρος στην πόλη, ιδιαίτερα όταν 
αναφερόμαστε σε αρχιτεκτονικά κειμήλια, και πώς αυτά κοστολογούνται και 
στη συνέχεια επί αντιτίμου παραχωρούνται προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες 
χωρίς άλλο περιορισμό εκτός από την καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού 
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(και αυτό όχι πάντα με την αρμόζουσα συνέπεια) είναι θέμα που θα έπρεπε 
συνολικά να απασχολήσει την πόλη και τις δημοτικές της αρχές. Αυτό 
άλλωστε φάνηκε και με την περίπτωση της Όασης, όπως φαίνεται και με τη 
συστηματική ενοικίαση δημόσιων χώρων αλλά και την επέκταση στις πρασιές 
όλων εκείνων των επιχειρήσεων αναψυχής, που σε συμφωνία με το Δήμο 
πληρώνουν είτε το μηνιαίο μίσθωμα είτε το τακτικό πρόστιμο για να 
καταπατούν και να ιδιωτικοποιούν σπουδαία αρχιτεκτονήματα, μετατρέποντάς 
τον σε κερδοφόρο εμπόρευμα αδιαφορώντας για την ιστορική τους 
σπουδαιότητα.  
 
ΞΕΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

 
Το Ξενία Κοζάνης κτίσθηκε μεταξύ 1963-65 σύμφωνα με μελέτη που 

εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΕΟΤ επί κεφαλής της οποίας ήταν 
ο Άρης Κωνσταντινίδης, την ίδια περίοδο  που από την ίδια ομάδα 
προέκυψαν και άλλα επώνυμα Ξενία όπως αυτό στην Ολυμπία, στον Πόρο, 
στη Ξάνθη, στη Σκιάθο και στο Ηράκλειο καθώς και οι ξενώνες της 
Επιδαύρου. 

 
Το κτίριο έχει ανεγερθεί σε παραχωρημένη από τον Δήμο Κοζάνης έκταση 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η οποία ευρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά 
του βραχώδους και πευκόφυτου λόφου της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. 
Βρισκόμενο σε δεσποτική θέση, φαίνεται από όλα τα σημεία της πόλης, 
προβάλλει σε ευθεία προς τα δυτικά ευρισκόμενο στον άξονα που ορίζεται 
από τον  κεντρικό πεζόδρομο και το ιστορικό Κωδωνοστάσιο της πόλης. Το 
κτίριο σύμφωνα με τη μελέτη εντάχθηκε με ιδιαίτερη προσοχή στο ευαίσθητο 
αυτό περιβάλλον ενσωματώνοντας στις λειτουργικές του ανάγκες στο ήδη 
υπάρχον από το 1959 “περίπτερο”, δωρεά του ευεργέτη Γ. Τιάλιου σε σχέδια 
του αρχιτέκτονα Σάρου.  

 
Ο σχεδιασμός του κτιρίου ακολουθεί την λογική των Ξενία της ίδιας 

εποχής. Η εξωτερική μορφή είναι λιτή ακολουθώντας τις επιταγές του 
κινήματος της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, προβάλλοντας την κατασκευαστική 
του δομή. Οι κατόψεις και οι όψεις διαμορφώνονται με βάση τον κάνναβο του 
φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι τοίχοι πλήρωσης 
είναι επιχρισμένοι και λευκοί. Οι προεξέχοντες όγκοι των εξωστών, που 
διαμορφώνονται με λεπτές μεταλλικές διατομές στα άκρα και τα ξύλινα 
στοιχεία των κουφωμάτων, αποτελούν χαρακτηριστικά μορφολογικά στοιχεία 
των όψεων με υπαινικτικές αναφορές στην ανώνυμη παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική.   

   
 «Από το 1957 ως το 1967 προΐσταται της Υπηρεσίας Μελετών του ΕΟΤ ο 

Άρης Κωνσταντινίδης, που μετατρέπει την υπηρεσία αυτή σε εργαστήριο 
αρχιτεκτονικής σκέψης με άξιους συνεργάτες σημαντικούς αρχιτέκτονες. Είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι η συνολική προσέγγιση των Ξενία βασίστηκε 
στις απόψεις του διάσημου αρχιτέκτονα. Ο Άρης Κωνσταντινίδης επιμένει 
στην επιλογή του κατάλληλου χώρου και προσανατολισμού, στην ένταξη στο 
τοπίο, στη σχέση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, στην απλότητα και 
σαφήνεια της μορφής, στην τυποποίηση της κατασκευής, αλλά και στην 
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επιθυμία για την ένταξη των μονάδων αυτών στη ζωή του κάθε τόπου, 
στοιχεία που καθιστούν το όλο εγχείρημα μοναδικό. Μέσα από τα κτίρια αυτά 
διαμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό η σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική, 
καθώς αποτελούν τη σημαντικότερη παραγωγή δημοσίων κτιρίων 
μεταπολεμικά, επιτυγχάνοντας μέσα από την ένταξη στο ιδιόμορφο και 
αρχέγονο ελληνικό τοπίο την ερρίζωση μιας σύγχρονης καθαρής και 
ειλικρινούς αρχιτεκτονικής έκφρασης, που με συνέπεια ερμήνευσε τις αρχές 
του μοντέρνου κινήματος μέσα από έναν κώδικα πολιτισμικής εντοπιότητας.  

 
Αποτιμώμενο σήμερα το έργο αυτό, παρά τη μεγάλη απομείωση που 

δέχθηκε για διάφορους λόγους τις τελευταίες δεκαετίες, παραμένει σημαντικό. 
Αποτελεί μια επιτυχημένη έκφραση της σύγχρονης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 
συνδυασμένη με υψηλούς κανόνες και προδιαγραφές εξυπηρέτησης του 
κοινού, αλλά και αξίες ύφους και ορισμού μιας νέας Ελληνικότητας…» 
αναφέρει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ελλάδας 

 
Ο ίδιος ο Άρης Κωνσταντινίδης σε γραπτό του κείμενο του 1972 δίνει ένα 

δείγμα της φιλοσοφίας του και τη στάση ζωής σε σχέση με το έργο του:   
“Στο αρχιτεκτόνημα που είναι δοχείο ζωής δεν βλέπουμε το ιδιότροπο 

παιχνίδι κάποιας μόδας ή το “κατασκεύασμα” που θέλει να είναι αποδεικτικό 
κάποιου πλούτου και κάποιας κοινωνικής επιβολής και βίας, αλλά βλέπουμε 
την προσωποποίηση όλου του είναι μας, την έκφραση του εσωτερικού μας 
κόσμου, σε μια “γλώσσα” που θα κατοχυρώνει το πνεύμα και την ισορροπία 
και την ποιότητα. Και στην περίπτωση αυτή, η αληθινή αρχιτεκτονική (για τον 
κάθε τόπο και για τον κάθε άνθρωπο) δεν είναι ένα στατικό πλαστικό μέγεθος, 
που στεκόμαστε μπροστά του μονάχα σαν θεατές και μονάχα να το 
προσκυνούμε, αλλά είναι κάτι το ζωντανό, που δουλεύουμε και ζούμε μαζί του 
(που κι αυτό δηλαδή ζει μαζί μας), μέσα στον χώρο του τοπίου και μέσα στον 
δικό του χώρο, αλλά και μέσα στη διάρκεια της ζωής του”.   

 
Το Ξενία Κοζάνης καθώς και ο αναπόσπαστα συνδεδεμένος περιβάλλων 

χώρος αποτελούν για την πόλη χώρους αναφοράς και για την κοινωνία και 
τους πολίτες πηγή αναμνήσεων και έντονων συναισθημάτων. Ο χώρος έχει 
συνδεθεί πια με την ιστορία του τόπου, έχοντας φιλοξενήσει κατά καιρούς 
προσωπικότητες της πολιτικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας, 
ενώ για τους πολίτες δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί χώρο συνάντησης και 
αναπόλησης.  

 
Το κτίριο του Ξενία Κοζάνης σήμερα δείχνει κακοποιημένο, 

εγκαταλειμμένο και σίγουρα δεν μοιάζει με το έργο το οποίο ο Άρης 
Κωνσταντινίδης σχεδίασε και υλοποίησε. Ο ίδιος μεγάλος αρχιτέκτονας και 
διανοητής ήδη από συνέντευξή του το 1991, δύο χρόνια πριν από τον θάνατο 
του, ομολόγησε οργισμένος: “ Ότι έχω κτίσει στη ζωή μου, σήμερα δεν το 
αναγνωρίζω, το έχουν αλλάξει. Μόλις τέλειωνα κάθε τι που έκτιζα και έφευγα , 
το αλλάζανε. Με άφηναν να το κάνω, διότι είχα τον τρόπο να επιμένω, αλλά 
μετά το αλλάζανε. Τα Ξενία που έχω κτίσει, αγνώριστα. Τα έχουν αλλάξει. Στα 
χρώματα, στα έπιπλα, σε όλα. Ή στα σπίτια. Αγνώριστα. Κι αρχίζω να λέω 
τότε: προς τι;….” 
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Αποκορύφωμα της αδιαφορίας και της συμπεριφοράς της ίδιας της 
πολιτείας απέναντι σε τέτοιας αξίας κτίρια αποτελεί και ο εξωφρενικός όρος 
που τέθηκε στον Δήμο Κοζάνης για την επαναλειτουργία του Ξένια  “να μην 
λειτουργήσει το Ξενία σαν ξενοδοχειακή μονάδα”. Είναι αδιανόητη και άκρως 
αντιεπιστημονική η άποψη αυτή, ιδιαίτερα όταν διατυπώνεται από επίσημα 
χείλη, για το αρχιτεκτονικό έργο διάσημου αρχιτέκτονα, να αποκλείεται δηλαδή 
η χρήση για την οποία κατασκευάστηκε και οφείλει την ύπαρξή του. 

 
    Για την προστασία των μνημείων αυτών στο άρθρο 40 του Νόμου 3028/02  
επισημαίνεται ότι “Οι εργασίες σε ακίνητα μνημεία και οι εργασίες που 
αποβλέπουν σε απόδοση σε χρήση αποσκοπούν στη διατήρηση της υλικής 
υπόστασης και της αυθεντικότητάς τους”.  

 
  Ο κ. Ανδρέας Γιακουμακάτος, επίκουρος καθηγητής Ιστορίας της 

Αρχιτεκτονικής στο ΑΠΘ υποστηρίζει ότι οι εργασίες αποκατάστασης σε ένα 
κτίριο του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, πρέπει να 
βασίζονται σε σχεδιαστικά ντοκουμέντα και σε μια άλλη σειρά τεχνικών και 
ιστορικών αναλύσεων που να επιτρέπουν την πιστή ανακατασκευή του έργου 
με στόχο την αποκατάσταση του επικοινωνιακού, μορφοπλαστικού και 
αισθητικού δυναμισμού του κτιρίου και την απόδοση ενός δοκιμίου που να 
διακρίνεται από το χαρακτηρισμό της πρωτοτυπίας (της αρχιτεκτονικής 
σύνθεσης) και όχι της αυθεντικότητας (της κτιριακής ύλης), όπως προτρέπει η 
Χάρτα της Βενετίας. 

 
     Το Ξενία αποτελεί μαζί με το Αρχαιολογικό Μουσείο και την “Όαση” το 
τρίτο σημείο αναφοράς της σύγχρονης επώνυμης αρχιτεκτονικής της πόλης 
των Ιωαννίνων της δεκαετίας του ’60 (-αρχές ’70). 
 
     Μπορεί να είναι συμπτωματικό, αλλά είναι άξιο προσοχής ως στοιχείο, το 
γεγονός ότι και τα τρία αυτά κτίρια μέσα στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου 
αποτέλεσαν αντικείμενο σοβαρών επεμβάσεων, είτε με τη μορφή εκτεταμένων 
και αδόκιμων ανακαινίσεων (Αρχαιολογικό Μουσείο), είτε  μέσα από την 
απόπειρα για την ολική αλλοίωση ή ακόμα και την κατεδάφισή τους (“Όαση”, 
Ξενία). 
 
     Και τα τρία κτίρια, με τον περιβάλλοντα χώρο τους, αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία του δημόσιου χώρου της πόλης και συμβάλλουν καθοριστικά στη 
λειτουργία του. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα της σχέσης του δημόσιου χώρου 
και της αντιμετώπισής του, καθώς και η προστασία και ανάδειξη του 
σημαντικού σύγχρονου αρχιτεκτονικού αποθέματος της πόλης. Το ζήτημα 
όμως αυτό δεν αφορά μόνο τους αρμόδιους φορείς και τις αρχές της πόλης, 
αλλά το σύνολο των πολιτών. 
 
 
 
 
 



 - 16 - 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
    
  Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (1965 -1966), αποτελεί κορυφαίο έργο 
του Άρη Κωνσταντινίδη, έργο καταξιωμένο διεθνώς ως ένα εξαιρετικό δείγμα 
μουσείου, που βασίζεται σε μία αυστηρή τυπολογία εναλλαγής κλειστών και 
ημιυπαίθριων χώρων, μιας οργανικής αλληλουχίας δηλαδή εκθεσιακών 
χώρων και αιθρίων που συνδέονται μέσω μιας γραμμικής κίνησης. Η 
αμφίδρομη σχέση μεταξύ της κάτοψης και της τομής του κτιρίου, αποτέλεσμα 
της καθαρής λειτουργίας του, δημιουργεί κενά και πλήρη στοιχεία στις όψεις 
του μουσείου, καθώς και μία εναλλαγή στα ύψη των όγκων του. 
 
     Η αρχική σύλληψη του μουσείου προϋποθέτει την χρήση υλικών στην 
φυσική τους μορφή όπως το εμφανές και ανεπίχριστο σκυρόδεμα, την εμφανή 
λιθοδομή, τα ξύλινα κουφώματα και τις σιδεριές των αιθρίων, στοιχεία που 
συναντιόνται αυτούσια και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (1967), έργο 
του ίδιου αρχιτέκτονα. 
     Δυστυχώς, η αλλοίωση της αρχικής μελέτης είναι εμφανής:  
-Κατεδαφίστηκαν τμήματα των όψεων του κτιρίου από εμφανή λιθοδομή, 
καθώς δημιουργήθηκαν νέοι είσοδοι και διευρύνθηκαν οι ζώνες των 
παραθύρων. 
-Κλείνουν και ενσωματώνονται ημιυπαίθριοι χώροι, (ακολουθώντας τη 
νοοτροπία  των αυθαίρετων κατασκευών). 
-Αλλοιώνεται  η μορφή του δώματος μέσω συστάδας κλιματιστικών μονάδων. 
-Κλείνει ο χώρος κάτω από το πρόπυλο της εισόδου και εντάσσεται στο 
υπόγειο, αλλοιώνοντας την αρχιτεκτονική και νοηματική σαφήνεια της εισόδου  
του Μουσείου. 
-Αποξηλώθηκαν όλα τα ξύλινα κουφώματα και προβλέπεται να 
αντικατασταθούν με κουφώματα αλουμινίου, (αντί της επιβαλλόμενης 
συντήρησης των αυθεντικών ξύλινων κουφωμάτων).   
    Ταυτόχρονα, διαφοροποιούνται οι έως τώρα συνθήκες λειτουργίας του 
μουσείου προς όφελος άλλων χρήσεων.  
    Τα παραπάνω, εκτός από τη λειτουργική ασάφεια που προκαλούν, 
αλλοιώνουν το περίγραμμα του κτιρίου με την ενσωμάτωση ημιυπαίθριων 
χώρων, και έχουν ως αποτέλεσμα την αυθαίρετη αλλαγή των τριών εκ των 
τεσσάρων όψεων του κτιρίου (Βόρεια, Ανατολική και Δυτική). 
 

‘ ΌΑΣΗ ’ 
 
     H “Όαση”, κτίριο του Άρη Κωνσταντινίδη (1971) ακολούθησε την 
κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου, έχοντας μια τυπολογική συγγένεια 
με το εξαίρετο αυτό έργο. H «Όαση» βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας των 
Ιωαννίνων και η σχέση της με τον περιβάλλοντα χώρο αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα, που αφορά τη φυσιογνωμία του δημόσιου χώρου. Μια ενδεχόμενη 
ενοποίηση του κέντρου της πόλης μπορεί να προσφέρει εξαιρετική ευκαιρία 
για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, ενώ τα δυο έργα του Άρη 
Κωνσταντινίδη που βρίσκονται στα Ιωάννινα, δηλαδή το Αρχαιολογικό 
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Μουσείο και η “Όαση” θα μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρά σημεία 
αναφοράς, ευρισκόμενα και τα δυο στη ζώνη ενοποίησης. 
     Την άνοιξη του 2003, η υπόθεση της «Όασης» είχε αναδειχθεί σε 
σημαντικό ζήτημα για την πόλη των Ιωαννίνων, καθώς ο Δήμος προέκρινε 
προτάσεις που περιλάμβαναν μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις στο κτίριο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσής 
του. Για το λόγο αυτό, το ζήτημα της «Όασης»  δεν αφορούσε μόνο τη 
διάσωση ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού έργου αλλά και την ιστορία ενός 
κορυφαίου έλληνα αρχιτέκτονα που υπηρέτησε πιστά με απόλυτο σεβαστό 
και αληθινή αγάπη την αρχιτεκτονική.  
 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
 
 

 
     Για τη χωροθέτηση του μουσείου της Ακρόπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 
Μακρυγιάννη και τον απαράδεκτο συνδυασμό της με τη διενέργεια 
Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ο Άρης 
Κωνσταντινίδης. Σε ένα πραγματικό λίβελο, ο σημαντικότερος αρχιτέκτονας 
της μεταπολεμικής Ελλάδας προσπαθούσε τρία χρόνια πριν από το θάνατό 
του να ευαισθητοποιήσει τους συναδέλφους του για το επαπειλούμενο 
έγκλημα.  

 
Μιλούσε για «τους αρχιτέκτονες που έχουν βάλει το χέρι τους (και την 

αμυαλοσύνη τους) και για όσα γίνανε με τη λεγόμενη Χρυσή Ολυμπιάδα και 
για όσα "καταφέρανε" με το διαγωνισμό για το Μουσείο της Ακρόπολης. Δύο 
Άθλιες Επικαιρότητες». Αυτός («Η Άθλια Επικαιρότητα») ήταν και ο τίτλος της 
μικρής μπροσούρας που κυκλοφόρησε το 1991 από τις εκδόσεις Αγρα. Μόλις 
είχε απορριφθεί η υποψηφιότητα της Αθήνας για την Ολυμπιάδα του 1996, και 
ο Κωνσταντινίδης δήλωνε ανακουφισμένος απ' αυτή την «αποτυχία» και 
έφτανε να παρατηρεί: «Μια και είχαμε την καλοτυχία να χάσουμε τη Χρυσή 
Ολυμπιάδα, να πάρουμε την απόφαση που θα μας "επιτρέπει" να απέχουμε 
οριστικά από τη σύγχρονη ολυμπιακή αθλιότητα και να μη λαβαίνουμε μέρος 
πια, σ' αυτό το υβριστικό (για την ολυμπιακή ιδέα) σύγχρονο τσίρκο». 

 
     Σχολιάζει, όμως, ο Κωνσταντινίδης και το διαγωνισμό για το μουσείο της 
Ακρόπολης: «Έγινε πρόσφατα και διεθνής (ο διαγωνισμός), αφού 
προηγούμενοι... ντόπιοι διαγωνισμοί δεν είχαν δώσει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, στην "προσπάθεια" που έκανε το υπουργείο Πολιτισμού, ο 
Αγωνοθέτης, για να κατεβάσει το σημερινό Μουσείο από το ύψος του Ιερού 
Βράχου στο λάκκο (=και μπουντρούμι) που λέγεται οικόπεδο Μακρυγιάννη και 
με συντροφιά το άσχημο (πλην διατηρητέο, αφού είναι νεοκλασικό) Κτίριο 
Βάιλερ και μέσα στη ζαλάδα μιας πολύ δυσάρεστης κυκλοφοριακής αναρχίας, 
που κυριαρχεί σ' αυτό το σημείο της Αθήνας». 

 
Ο Κωνσταντινίδης αναφέρεται βέβαια στον τρίτο κατά σειρά διαγωνισμό 

(1989-90), ενώ σήμερα βρισκόμαστε στον τέταρτο. Όμως τα αρνητικά στοιχεία 
του χώρου που επισημαίνει όχι μόνο δεν έχουν αρθεί, αλλά επιβαρύνθηκαν 
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μετά τις ανασκαφικές αποκαλύψεις και τη χωροθέτηση στον ίδιο χώρο του 
σταθμού του μετρό.  

 
Ο μεγάλος αρχιτέκτονας δεν απέφυγε να προτείνει τη δική του λύση 

(χαμηλά μονώροφα κτίρια με αυλές και με αίθρια και ημιυπαίθριους χώρους, 
σε μια διάταξη που θα εκτεινόταν σε μάκρος ανάμεσα στη Διον. Αρεοπαγίτου 
και τη Χατζηχρήστου, με απαλλοτρίωση πολλών κτισμάτων, ενώ θα έμενε 
ελεύθερο το οικόπεδο Μακρυγιάννη και θα κατεδαφιζόταν το κτίριο Βάιλερ). 
Μπροστά στον κίνδυνο να χτιστεί στο χώρο Μακρυγιάννη ένα ογκώδες νέο 
μουσείο, ο Κωνσταντινίδης είναι απόλυτος: «Να μείνει, χίλιες φορές, το 
μουσείο έτσι όπως βρίσκεται απάνω στο Ιερό Βράχο (όσο κι αν είναι μίζερο 
και ελαττωματικό), παρά να διακινδυνέψουμε κάτι το βάναυσο και το 
αποτροπιαστικό». 

 
Βέβαια ο Κωνσταντινίδης αρνήθηκε να πάρει μέρος στο διαγωνισμό του 

1989-90, παρά το γεγονός ότι του απευθύνθηκε ειδική έγγραφη πρόσκληση 
από το υπουργείο Πολιτισμού (24/5/1989): «Αρνήθηκα να λάβω μέρος όχι 
μόνο στο "διεθνή" διαγωνισμό (...) αλλά και σε όσους "ντόπιους" είχαν 
προηγηθεί, γιατί έβρισκα τις σχετικές προκηρύξεις απαράδεκτες, σε 
συνδυασμό με το οικόπεδο Μακρυγιάννη που το θεωρούσα εντελώς 
ακατάλληλο». 

 
Την ίδια στάση προτείνει σε όλους τους συναδέλφους του: «Από τη στιγμή 

που προκηρύχτηκε "διεθνής" ο διαγωνισμός για το Μουσείο της Ακρόπολης, 
δεν θα έπρεπε να λάβει μέρος κανένας έλληνας αρχιτέκτονας, για να μην 
εμπλακεί σε μίαν ανταγωνιστική διαδικασία που θα έβγαινε οπωσδήποτε 
χαμένος, αφού ήξερε πως και στην Κριτική Επιτροπή θα είχε να κάνει με... τα 
σαΐνια που κυκλοφορούνε σήμερα ανά τον κόσμο και κάνουνε τα φοβερά 
πράγματα»... 

 
     Συνεπής σ' αυτή τη λογική, ο Άρης Κωνσταντινίδης επαινεί τη στάση του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων: «Η μόνη μικρή, έστω, παρηγοριά γι' αυτή την άθλια 
επικαιρότητα, είναι το ότι ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ΔΑΣ αρνήθηκε να στείλει 
Κριτή του στην Κριτική Επιτροπή για τον "διεθνή" διαγωνισμό... άσχετα για 
ποιους συγκεκριμένους ή ακαθόριστους λόγους». 
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ  
 

 

 

Στο βιβλίο «ΘΕΟΧΤΙΣΤΑ» ο Κωνσταντινιδης παρουσιάζει πλήθος 
φωτογραφιών που ο ίδιος έχει τραβήξει , παρουσιάζοντας έτσι μια άλλη 
πλευρά του εαυτού του . Με μία φωτογραφική μηχανή o Άρης Κωνσταντινίδης 
φωτογραφίζει την Ελλάδα,από το 1945 μέχρι το 1980 και αυτές  είναι οι 
φωτογραφίες του παρουσιάζονται σε αυτό το άλμπουμ . Η φωτογραφική του 
ματιά είναι  αυστηρή, δεν υπάρχει τίποτε περιττό στις εικόνες του , αυτό που 
υπάρχει σε όλες , είναι η αγάπη του για αυτό που φωτογραφίζει, η αγάπη του 
για την Ελλάδα . Και δεν είναι μια "άλλη" Ελλάδα , είναι η Ελλάδα που 
αγαπάμε όλοι , αυτή που η «άτυχη» γενιά μου θυμάται ελάχιστα . Την Ελλάδα 
της υπαίθρου , των χωμάτινων δρόμων , της αγνής και ανεγγικτης ομορφιάς, 
την Ελλάδα του 60 και του 70 , την αληθινή Ελλάδα , αυτή που δεν κρύβεται 
πίσω από την τουριστική μας βιτρίνα . 

 

                                                          

 Η ποικιλία των τόπων μεγάλη,από την Κέρκυρα μέχρι την Κύπρο . τοπία 
χωρίς καμιά ανθρώπινη επέμβαση , αρχαιολογικοί τόποι , και οι δημιουργίες 
του ανώνυμου λαϊκού τεχνίτη . Πολύ συχνά ο φακός του πηγαίνει κοντά , 
πλησιάζει για να αναδείξει μια λεπτομέρεια , μια μεσημεριάτικη σκιά , την 
χρωματική παλέτα του λαϊκού δημιουργού , την  διάβρωση που προκαλεί ο 
χρόνος , όλα σε αρμονία με το φως . Το Ελληνικό φως που πλημμυρίζει κάθε 
φωτογραφία του βιβλίου. 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΠΑΣΤΗΚΕ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΓΙΑ                               

ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 
 
 

 "Ο αρχιτέκτονας πρέπει να φανταστεί λίγο τον εαυτό του σαν ένα 
σαλιγκάρι: φτιάχνει το κέλυφός του αντλώντας από τα σπλάχνα του τις 
δυνάμεις και την ευρηματικότητα που γεννάει η πρωταρχική ανάγκη κάθε 
εμβρύου όντος: η ανάγκη να φτιάξουμε το δοχείο ζωής μας". 

 
 

 "Η χαρά της ζωής, η χαρά της τέχνης. Και τα δυο μαζί, η χαρά της 
αρχιτεκτονικής. Όπου η ζωή και η τέχνη γίνονται το ένα". 
"Η αρχιτεκτονική ντύνει το κορμί όπως ένα ρούχο. Η αρχιτεκτονική είναι ο 
καθρέφτης όπου απάνω του γράφονται όλες οι εκδηλώσεις της ζωής. 
Η αρχιτεκτονική είναι το δοχείο όπου μέσα του φωλιάζει η ζωή. 
Η αρχιτεκτονική στέκει μέσα στη φύση για να της κρατάει συντροφιά. Και 
μιλάει μαζί της, σε μια διαλογική συζήτηση. Και δεν υπάρχουνε περιθώρια 
για διαφωνίες". 
"Αρχιτεκτονική: το παρόν που δίνει ο άνθρωπος μέσα στη φύση. Και όλα 
ξεκινάνε από μιαν ΑΝΑΓΚΗ". 
"Τι είναι η αρχιτεκτονική; - μη λες τίποτα και χτίζε. 
Τι είναι η αρχιτεκτονική; - μια αλήθεια που τα λέει όλα όσα κανένας δε θέλει 
να καταλάβει. Μια κατασκευή που ολοκληρώνει ότι δεν πρόφτασε να 
τελειώσει ο καλός Θεός. Μια κατασκευαστική δυνατότητα, που η μορφή της 
δείχνει στον άνθρωπο πως πρέπει να ζει, πως έχει το δικαίωμα να ζει, πως 
μπορεί να υπάρχει στη φύση, μέσα στο κάθε τοπίο". 

 
  Η αρχιτεκτονική: - είναι όλος ο κόσμος στην υλική και στην πνευματική 
του υπόσταση. 
- είναι ο άνθρωπος και το κάθε τοπίο, μαζί. 
- είναι αυτό που ορίζουνε οι γεωγραφικές και οι κλιματολογικές καταστάσεις. 
- είναι το σώμα και η ψυχή. 
- είναι ο ναός και η καρδιά. 
- είναι το αναγκαίο και το λειτουργικό και το χρήσιμο όσο και το τυχαίο και το 
συμπτωματικό και το αναπάντεχο. 
- είναι το συγκεκριμένο μαζί με το απροσδιόριστο. 
- είναι ο λογισμός και ο συναισθηματικός κόσμος. 
- είναι το φως και η σκιά. 
- είναι το κρύο και το ζεστό και όλες οι ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. 
- είναι και πολλά τα απροσδιόριστα, που βγαίνουνε βιώσιμα και 
αναντικατάστατα. 
- είναι η ζωή ολόκληρη. 
- είναι η κατασκευαστική τελειότητα, που δίνει τη μορφή και το ανάστημα. 
- είναι η προοπτική μέσα στο χρόνο. 
- είναι και το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. 
- είναι η ματιά που ξέρει να βλέπει. 
- είναι και το άκουσμα μιας μελωδίας. 
- είναι και η αίσθηση της αφής. 



 - 21 - 

- είναι και η αγάπη και το ερωτικό αγκάλιασμα. 
- είναι όλα και για όλα. 
- και δεν είναι "μικρολογία, μεμψιμοιρία, δυσελπιστία, ταπεινότης". 
 

 
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ          
                                                                       
«Ο, τι έχω κτίσει στη ζωή μου, σήμερα δεν το αναγνωρίζω, το 'χουν 

αλλάξει», λέει και ο ίδιος οργισμένος. «Είμαι 78 χρονών, το μυαλό μου 
δουλεύει ακόμη, θα μπορούσα να χτίζω. Εδώ και δέκα χρόνια δεν έχω τίποτα. 
Ξαφνικά, παπ! κόπηκαν όλα με το μαχαίρι. Βέβαια, είχα αρχίσει να γίνομαι κι 
εγώ λιγάκι δύστροπος. Μόλις τελείωνα κάθε τι που έχτιζα και έφευγα, το 
αλλάζανε. Μ' άφηναν να το κάνω, διότι είχα και τον τρόπο να επιμένω, αλλά 
μετά το αλλάζανε. Τα "Ξενία" που έχω χτίσει, αγνώριστα. Τα 'χουν αλλάξει. 
Στα χρώματα, στα έπιπλα, σε όλα. Ή τα σπίτια. Αγνώριστα. Κι αρχίζω κι εγώ 
να λέω τότε "προς τι: "...».  

Ο Κωνσταντινιδης διηγείται μια ιστορία για το «μικρό σπιτάκι στην 
Ανάβυσσο», που «έχει στην καρδιά του», αφού για χάρη του υπέστη μια 
περιπέτεια που τον γέμισε πίκρα. Όταν τελείωσε το χτίσιμο του σπιτιού, ο 
ιδιοκτήτης έκανε ένα γλέντι να το δείξει στους φίλους του.  

«Κυριακή απόγευμα, καλοκαίρι, χαρά Θεού», θυμάται ο Άρης 
Κωνσταντινίδης. Οι φίλοι έγιναν έξαλλοι, όλοι. «Ρε Τάκη, εσύ μας έλεγες ότι 
χτίζεις μια βίλα στη θάλασσα. Ποια βίλα; Αυτό είναι ερείπιο. Γίνεται ένα με το 
τοπίο» (γελάει). Μεγαλύτερος έπαινος δεν θα μπορούσε να υπάρξει για μένα. 
Εκείνος συγκλονίστηκε όμως. Κι όταν φύγανε οι φίλοι του, μου είπε: «Βρε 
Άρη, δεν το βάφουμε άσπρο να φαίνεται σαν βίλα; ». Του 'πα: «Άστα αυτά, 
Τάκη. Δεν θα το βάψουμε άσπρο». Μετά δυο χρόνια το πουλάει...  

Και σε κάποιο άλλο σημείο μιας συνέντευξης του ο Άρης Κωνσταντινίδης 
ομολογεί ότι κάποτε, μετά από αλλεπάλληλες ανάλογες άσχημες εμπειρίες, 
άρχισε να σκέφτεται: «Αξίζει να σκοτώνεσαι για κάτι που μόλις σηκωθείς και 
φύγεις οι άλλοι θα σου το αλλάξουν με το πρόσχημα "δικό μου είναι, το κάνω 
ό,τι θέλω". Βέβαια είναι δικό σου, δε λέω, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις ό,τι 
θέλεις».  

Ο Άρης Κωνσταντινίδης εξηγεί απλά και με σαφήνεια τα πιστεύω του. 
Λίγες φράσεις του μόνο ακόμη αναδημοσιεύω γιατί τα λένε όλα και είναι 
μαγικές:  

«Εγώ νομίζω ότι τα καλά πράγματα, τα όμορφα πράγματα βγαίνουν πάντα 
μέσα από μια ανάγκη. Η αισθητική για μένα δεν υπάρχει. Μάλιστα, αν θέλετε 
να πω και μια κακία, είναι γερμανική εφεύρεση η αισθητική. Baumgarten o 
ιδρυτής της, τέλος πάντων... αλλά είναι γερμανική εφεύρεση για τον εξής 
λόγο: οι Γερμανοί έχουν μια τάση να είναι ωραία ντυμένοι, να είναι ωραίοι. Οι 
Εγγλέζοι, που τους ενδιαφέρει να ντύνονται πρακτικά, ντύνονται όμορφα».  
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‘’Μια γαλήνη, μια ηρεμία πνευματική και αρχοντική, φωλιάζει  

και διατηρείται μέσα στη σύνθεση του όλου χώρου της κατοικίας.  
Μια εσωτερική γαλήνη, μακριά από τους θορύβους της πιο πεζής  
καθημερινότητας, μακριά από τους συνωμοτισμούς και τις ανεπιθύμητες  
επαφές και τις εμπορικότητες, που όλες κλειδώνονται για να μείνουν απ' έξω.  

Και η κάθε «λαϊκή» παλιά αθηναϊκή κατοικία προβάλλει, μέσα στο πολεοδομικό  
αθηναϊκό σύνολο, σαν το κελί ενός μοναχού, σαν το δώμα ενός φιλόσοφου  
στοχαστή, που γαληνεύει μέσα σε έναν πιο δικό του χώρο. Αφού ο ψηλός μαντρότοιχος, 
που  
κλείνει την αυλή και την απομονώνει από την τύρβη του δρόμου, δεν στέκει εκεί μονάχα 
για υλική  
ασφάλεια, αλλά υψώνεται σαν ένα πνευματικό τείχος. Ώστε να συγκεντρώνεται ο 
άνθρωπος και να ζει  
μέσα σε ένα δικό του πνευματικό και ψυχικό κόσμο, μένοντας αθέατος για τους 
πολλούς,  
πρόσωπο με πρόσωπο μπροστά στον εαυτό του.’’ 

Κωνσταντινιδης Άρης 
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ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΤΣΙΛΛΕΡ 
 

1837-1923 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
 

Ο Ερνέστος Τσίλερ γεννήθηκε στη Σαξονία το 1837. Ο πατέρας του και ο 
παππούς του ήταν εργολάβοι οικοδομών έτσι ο νεαρός Τσίλερ γοητευμένος 
από το επάγγελμα των προγόνων του και ακολουθώντας τα χνάρια του 
πατέρα του που είχε αποφοιτήσει από την Βασιλική σχολή της αρχιτεκτονικής 
της Δρέσδης κάνει αίτηση στην ίδια σχολή  και το 1855 γίνεται δεκτός στη 
Βασιλική σχολή αρχιτεκτονικής από την οποία αποφοίτησε τρία χρόνια 
αργότερα έχοντας βραβευτεί με το άργυρο μετάλλιο. 

 
Η επαγγελματική του πορεία ξεκινάει στη Λειψία όπου εργάζεται για ένα 

διάστημα. Αμέσως μετά πηγαίνει στη Βιέννη όπου γνωρίζει τον Δανό Θεόφιλο 
Χάνσεν που εκείνη την εποχή γνωρίζει μεγάλη ακμή. Ο Ερνεστος ήταν 20 
χρονών όταν ξεκίνησε να δουλεύει ως βοηθός του Χάνσεν και όμως αυτή η 
γνωριμία θα του σημαδέψει ολόκληρη τη μετέπειτα πορεία του. 

 
      Ο Ερνεστος Τσίλερ ήρθε στην ελληνική πρωτεύουσα στα μέσα του 
Φεβρουαρίου του 1861 ως πληρεξούσιος του αρχιτέκτονα Χάνσεν που έχτιζε 
την Ακαδημία Αθηνών για να αναλάβει την επίβλεψη του έργου και αργότερα 
ανέλαβε και την κατασκευή της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

 
Ενώ αρχικά θεωρούσε την Αθηνά ένα μεγάλο χωριό ,αγάπησε τόσο αυτή 

την πόλη αλλά και όλη την Ελληνική Επικράτεια που έμεινε μόνιμα στην 
Ελλάδα ,παντρεύτηκε την Ελληνίδα Σοφία Δούδου, έγινε Έλληνας υπήκοος 
,έμαθε την ελληνική γλώσσα και ταξίδεψε σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ο 
Τσίλερ συνέδεσε το όνομα του με την νεοκλασική αρχιτεκτονική στη χώρα 
μας. Μάλιστα αναδείχτηκε ο μεγαλύτερος αρχιτέκτονας της νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.  
  
     Αν και κατάφερε να γίνει ο κυριότερος εκπρόσωπος του κλασικισμού και 
του εκλεκτικισμού ωστόσο αντιμετώπισε αρκετές αντιδράσεις στο έργο του. Η 
εκλεπτυσμένη, αναγεννησιακών επιρροών, αρχιτεκτονική του ξένιζε την 
αθηναϊκή κοινωνία που ήδη έβλεπε με κακό μάτι τους ξενόφερτους . Ούτε 
αργότερα μπροστά στην μεγάλη παραγωγικότητα του η αθηναϊκή κοινωνία 
δεν έπαψε να τον περιφρονεί. Περιφρονητικά λοιπόν τον αποκαλούσαν 
<<εργολάβο>> θέλοντας να τον υποβαθμίσουν και τον κατηγορούσαν για 
απλή μεταφορά ξένων προτύπων στη χώρα μας καθώς και για τυποποιημένη 
και επαναλαμβανόμενη δημιουργία. 
 

Καθιερώθηκε γρήγορα στην Ελλάδα θεμελιώνοντας πλήθος δημόσιων 
αλλά και ιδιωτικών έργων . Πέρα από τα δημόσια κτίρια, ο Τσίλερ έχει χτίσει 
και πάνω από 500 οικοδομές στην Αττική και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Στο 
έργο του είναι εμφανής ο αισθητικός του προσανατολισμός που είχε 
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διαμορφωθεί από τις εμπειρίες του στην Ευρώπη μα πιο πολύ από την 
μαθητεία του δίπλα στον κορυφαίο Δανό Θεόφιλο Χάνσεν. 
 
 
      Ο Τσίλερ ενδιαφέρθηκε και μελέτησε πολύ τόσο την αρχαία ελληνική 
αρχιτεκτονική , όσο και τον βυζαντινό ρυθμό, στοιχεία των οποίων 
διαφαίνονται στο έργο του. Όπως ο Χάνσεν έτσι και ο Τσιλερ συνέδεσε στην 
αρχιτεκτονική του την αρχαιότητα με την αναγέννηση ,κατορθώνοντας να 
δημιουργήσει έργα με νεοκλασσικό ύφος  ανάλογα των έργων που 
φτιάχνονταν εκείνη την εποχή τόσο στην Βιέννη όσο και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη.  
 

Η λαμπρή εικόνα της νεοκλασικής Αθήνας στο τέλος του 19ου αιώνα και 
στις αρχές του 20ού οφείλεται κατά κάποιον τρόπο στη συμβολή του μεγάλου 
αυτού αρχιτέκτονα, ο Τσίλερ καθόρισε με το έργο του τη νεοελληνική 
αρχιτεκτονική μετά την απελευθέρωση της χώρας. 
 

Παρόλο που ήταν ο κατεξοχήν πετυχημένος αρχιτέκτονας ο Τσίλερ 
ασχολήθηκε παράλληλα με την κατασκευή και με άλλες δραστηριότητες. 
Προωθούσε τυποποιημένα δομικά στοιχεία όπως κεραμικά πλακίδια και 
πήλινα διακοσμητικά αγάλματα, εκδίδοντας  σχετικούς καταλόγους καθώς 
έφτιαχνε και τη μελέτη του για την αντισεισμική προστασία των κτιρίων.  
 

Έπειτα από την πολιτογράφηση του ασχολήθηκε με τα κοινά , 
διοριζόμενος  διευθυντής του υπουργείου Συγκοινωνιών. Ενώ σε αναγνώριση 
των υπηρεσιών του έγινε διευθυντής δημόσιων έργων και αργότερα 
διορίστηκε καθηγητής της Αρχιτεκτονικής στη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας , από τη θέση αυτή την οποία κράτησε για δέκα χρόνια επηρέασε τις 
γενιές που φοίτησαν στο ΕΜΠ στο τέλος του 19ου αιώνα. 
 

Έχει συνδέσει το όνομα του με σημαντικά νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας 
και του Πειραιά, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Θέατρο, η Σχολή Ευελπίδων 
(τα σημερινά Δικαστήρια), το Προεδρικό Μέγαρο στην Ηρώδου Αττικού, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Δημοτικό θέατρο, το Χημείο, το Ιλίου Μέλαθρον 
{Νομισματικό Μουσείο), καθώς και τα δημοτικά θέατρα της Πάτρας, της 
Ζακύνθου, το επιβλητικό Δημοτικό Μέγαρο της Ερμούπολης κ.ά. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ   
ΤΣΙΛΕΡ 
 

 
Μέσα στον εθνικό ανταγωνισμό που επικρατούσε στον ελλαδικό χώρο τον 

18ο αιώνα η αρχιτεκτονική έπαιζε σημαντικό ρόλο, προβάλλοντας τα 
ιδεολογικά χαρακτηριστικά κάθε εθνικότητας. «Σημαία» της ελληνικής 
κοινότητας, εκτός από τις ορθόδοξες εκκλησίες της, ήταν ο αρχιτεκτονικός 
κλασικισμός. 

 
     Σε δημόσια και ιδιωτικά σπίτια ο αρχιτεκτονικός ρυθμός που κυριαρχούσε 
ήταν ο εκλεκτικισμός, δηλαδή η μίξη όλων των αρχιτεκτονικών ρυθμών 
(νεοκλασικισμού και νεόφερτων ευρωπαϊκών συρμών). Η ελληνική κοινότητα 
απέναντι στις άλλες εθνικές κοινότητες αντιπαράβαλλε το αρχαίο πνεύμα, τον 
κλασικισμό, στα σχολεία, στις ιδεολογικές ζυμώσεις και στην αρχιτεκτονική. 

 
Ο Τσιλερ χρησιμοποιούσε όλα τα στοιχεία του κλασικισμού: λιτότητα, 

γείσα, ψευδοπαραστάδες και ψευδοκιονόκρανα όπως φαίνεται από τις 
προσόψεις των κτιρίων που έχει κατασκευάσει. Γενικά, τα κτίρια του 
αποτελούν ξεχωριστά δείγματα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του 
περασμένου αιώνα κι εκφράζουν το εθνικό ιδεολογικό πρότυπο της ελληνικής 
κοινότητας. 

 
Στα τέλη του 18ου αιώνα γίνεται μεγάλη στροφή της ελληνικής 

αρχιτεκτονικής στο χρώμα . Η στροφή αυτή συνδέεται με μια μεγάλη 
ανακάλυψη. Τη διακόσμηση των ανακτόρων της Πομπηίας με τις εξαιρετικές 
τοιχογραφίες. Σύμφωνα με τον καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Μάνο Μπίρη ο 
Τσιλερ επηρεάστηκε από την ανακάλυψη αυτή τόσο ώστε τα ευρήματα αυτά 
να αποτελέσουν εξαιρετική πηγή έμπνευσης για αυτόν. 
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
 

Ο Τσιλερ δημιούργησε ένα μεγάλο έργο με ευρύτατη απήχηση ενώ τα 
οικοδομήματα του δημιούργησαν την γνωστή ως επονομαζόμενη  <<ΣΧΟΛΗ 
ΤΣΙΛΛΕΡ>>.  

Σημαντικό παράδειγμα της «σχολής» είναι το μουσείο Φρυσίρα , το οποίο 
άρχισε να κτίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα και εγκαινιάστηκε το 1904. Ο 
αρχιτέκτονας του κτιρίου, του οποίου το όνομα παραμένει άγνωστο, ήταν 
μαθητής του Τσίλερ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα νεοκλασικά 
κτίρια της Αθήνας με στοιχεία ιωνικού ρυθμού. Έχει χαρακτηριστεί από το 
Υπουργείο Πολιτισμού ως νεότερο μνημείο. 

 
Παρακάτω φαίνεται μια λίστα με μερικά από τα πιο διάσημα έργα του:  
 
Αθηνά - Πειραιάς 

 Το Εθνικό Θέατρο, 
 Τα Μέγαρα Σταθατου  
 Τα Μέγαρα Πεσματζογλου, 
 Η πρόσοψη του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας,  
 Το Χημείο,  
 Η σχολή Ευελπίδων 
 Το «Ιλίου Μέλαθρον» 
 Τα Νέα Ανάκτορα 
  Το Μπαγκειον  

 
Θεσσαλονίκη 

 Το Ελληνικό Προξενείο 
 Το Επίσημο Ελληνικό Σχολείο 

 
Υπόλοιπη Ελλάδα 

 Το Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας 
 Το Δημαρχείο της Ερμούπολης στη Σύρο 
 Το μουσείο στην Αρχαία Ολυμπία 
 Το μουσείο στην Τρίπολη  
 Την Αγορά του Λαυρίου 
 Την Δημοτική Αγορά του Πύργου 

 
 
Από το πλούσιο έργο του Τσιλερ επέλεξα να ασχοληθώ εκτενώς με την 
Αγορά του Λαυρίου και με την Δημοτική Αγορά του Πύργου ενώ αναφορές θα 
γίνουν και σε μερικά από τα υπόλοιπα έργα του. 
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Η Αγορά του Λαυρίου 
 

Η αγορά (τα ψαράδικα)  
 
     Ανατολικά του νότιου τμήματος της κεντρικής πλατείας σε μικρή απόσταση 
βρίσκεται ένα κτιριακό συγκρότημα, είναι η αγορά του Λαυρίου. 
Κατασκευάστηκε απ' την Ελληνική εταιρεία το 1885, η οποία νοίκιαζε τους 
χώρους σε εμπορευόμενους, λειτουργεί δε και σήμερα κυρίως ως ψαραγορά 
και κρεαταγορά. Αρχιτέκτονας του κτιριακού συγκροτήματος της αγοράς του 
Λαυρίου είναι ο Έρνεστος Τσίλερ. 
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    Έχει δε σχήμα Π με στοές από πεσσούς στα τρία μέρη του εσωτερικού 
ανοιχτού χώρου οι οποίοι διακόπτονται στο πάνω μέρος της για να υπάρξουν 
αριστερά και δεξιά δύο είσοδοι επί πλέον - πλην της κεντρικής - δύο ανοιχτές 
και δύο σκεπαστές για την καλή λειτουργία της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ο εσωτερικός χώρος, έτσι λειτουργεί σαν αίθριο, στο μέσον του σώζεται το 
σιντριβάνι με τον φανοστάτη, είναι δε λιθοστρωμένος και με σύστημα 
αποχέτευσης. Η ύπαρξη των πεσσών προσδίδουν στην αγορά μια λιτή 
ομορφιά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Στις πλάγιες εξωτερικές πλευρές αξιοπρόσεχτη είναι η αντιπαράθεση μεταξύ 
των ορθογωνίων ανοιγμάτων και των τοξοστοιχιών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Η αγορά χαρακτηρίζεται από αρμονία στη μορφολογική έκφραση και στη 
λειτουργική της φύση που ήταν μια από τις χαρακτηριστικές μέριμνες του 
νεοκλασικισμού απ' τις πρώτες εμφανίσεις του ύφους. Την βλέπουμε εδώ στο 
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Λαύριο στο τελευταίο διάστημα του νεοκλασικισμού να έχει εισχωρήσει στην 
ανεπιτήδευτη αρχιτεκτονική των μαστόρων . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   Η αγορά, εθιμικά έδωσε το όνομά της σε όλο το κέντρο της πόλης, όχι μόνο 
ως τόπος εμπορικών συναλλαγών αλλά και ως χώρος συνάντησης και 
διαλόγου των πολιτών, ανταλλαγής αισθημάτων και ιδεών απαράλλαχτη με τη 
λειτουργία της αγοράς των πόλεων της αρχαιότητας. 
 
   Το οικοδομικό τετράγωνο αμέσως δυτικά της αγοράς είχε κατασκευασθεί 
απ' την Ελληνική εταιρεία και τους χώρους του, τούς νοίκιαζε σε εμπόρους. 
Στο μέσο των στη σειρά ισογείων χώρων του υψώνεται ένας μικρός πρώτος 
όροφος με ένα αέτωμα που καμαρώνει ελεύθερο, χαρακτηριστικό δείγμα του 
νεοκλασικισμού για τονισμό των μερών. Ο χώρος αυτός στις αρχές του 20ου 
αι. στέγαζε τα γραφεία του σωματείου των Τεχνιτών Μεταλλείων Λαυρίου. 
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Η Δημοτική Αγορά του Πύργου. 
 

 

   Όταν το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ήρθε στον Πύργο ο Ερνέστος 
Τσίλερ, για να χτίσει την Αγορά ήταν ήδη πολιτογραφημένος Έλληνας. 

   Στην παλιά αγορά του Πύργου, το Σταυροπάζαρο, το κτίριο που οικοδόμησε 
καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. 

   Πρόκειται για ένα κτίριο ορθογώνιο συμμετρικό με νεοκλασικό περίγραμμα. 
Λειτουργούσε με τα αίθρια του και τις τέσσερις εισόδους του, ανοιχτό σε μια 
γειτονιά, που ολόκληρη ήταν μια αγορά. Στους δύο άξονες, που 
διασταυρώνονται στο κεντρικό μεγάλο αίθριο αναγνωρίζονται η παράλληλος 
της Καραϊσκάκη, βασικού δρόμου του "Σταυροπάζαρου" και ο άξονας της 
οδού Λιούρδη και Διάκου προς το Επαρχείο. 

   Το κτίριο δεν έχει κύρια και δευτερεύουσα όψη. Έχει τέσσερις όψεις το ίδιο 
επεξεργασμένες, με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών στοιχείων. 

   Προς την οδό Καραϊσκάκη, που είναι ο δρόμος του "Σταυροπάζαρου", ο 
ένας άξονας της αγοράς της πόλης, το κτίριο παρουσιάζεται με εντυπωσιακά 
αναγεννησιακά στοιχεία. Ο κυβικός όγκος του κεντρικού τμήματος είναι 
ιδιαίτερα επεξεργασμένος. Η πρόσβαση γίνεται διαμέσου μιας κλίμακας και 
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κάτω από έναν σκεπαστό εξώστη (λότζια), του οποίου η σκεπή στηρίζεται 
από τοξοστοιχία με κολώνες ιονικού ρυθμού. 

 

 

   Η υποχώρηση της εσωτερικής πλευράς του εξώστη, η πρόσβαση στο 
κεντρικό αίθριο, διαμέσου ενός μεγάλου ορθογωνίου ανοίγματος 
πλαισιωμένου με δύο ανοίγματα με αετώματα υπέpθυρα, μεταφέρουν τον 
εξωτερικό χώρο του δρόμου στο εσωτερικό του κτιρίου. 

    Δεξιά κι αριστερά της τοξοστοιχίας διαμορφώνονται δύο μεγάλα ορθογώνια 
ανοίγματα με στοιχεία νεοκλασικά, όπως παραστάδες με δωρικά επίκρανα και 
αετωματικά υπέρθυρα σ' ένα αρμονικό συνδυασμό με το αναγεννησιακό 
στοιχείο, που πλαισιώνουν. 
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   Η υπόλοιπη όψη, δεξιά κι αριστερά του κεντρικού τμήματος, διαμορφώνεται 
με δύο τμήματα σε χαμηλότερο ύψος και με μια σειρά από πέντε  ανοίγματα 
το καθένα, δεμένα σ' ένα συμπαγές σύνολο με δύο γραμμικά συνεχή 
υπέρθυρα και παραστάδες. Τα δύο ακρινά τμήματα της όψης διαμορφώνονται 
συμμετρικά και προβάλλονται με γωνιακές απομιμήσεις λαξευτής λιθοδομής 
με αμμοκονίαμα και στέφονται με δύο αετώματα 

   Στην απέναντι όψη της οδού Μεταξά προς την κεντρική πλατεία, όπου είναι 
το Διοικητικό Κέντρο και το Επαρχείο, το κτίριο παρουσιάζεται με μια αυστηρή 
λιτότητα. Εδώ κυριαρχούν τα κλασικιστικά στοιχεία. Η πρόσβαση στο κεντρικό 
τμήμα γίνεται διαμέσου ενός μεγάλου ορθογωνίου ανοίγματος, πλαισιωμένου 
με διπλές επιβλητικές παραστάσεις με δωρικά επίκρανα. 

   Η "δωρική" αυτή είσοδος στις δυο της πλευρές έχει μεγάλα ορθογώνια 
ανοίγματα με μικρότερες παραστάδες και αετωματικά υπέρθυρα. 

   Και στις δύο όψεις είναι εμφανής η αναγεννησιακή λιθοδομή της βάσης του 
κτιρίου, η οποία λόγω της κλίσης του εδάφους από βορρά προς νότο 
περιλαμβάνει στο νότιο τμήμα και τους βοηθητικούς χώρους του κτιρίου. 

   Στη βόρεια πλευρά, στην οδό Κρεστενίτη, η αντιστοιχία με το μέτωπο των 
απέναντι κτιρίων με τα τοξωτά θυρώματα είναι άμεση, το ίδιο και οι αναλογίες. 

   Η διπλή τοξοστοιχία, δεξιά κι αριστερά της εισόδου, στηρίζεται σε πεσσούς, 
με δωρικά επίκρανα, όπως συμβαίνει περίπου με τα τοξωτά θυρώματα των 
καταστημάτων, που υπήρχαν πριν από το χτίσιμο της απέναντι. Το γεγονός 
αυτό δείχνει την ευαισθησία του Τσίλερ και τον σεβασμό του στα τοπικά 
στοιχεία. 

   Από αυτή την πλευρά η πρόσβαση είναι άμεση. Το ύψος είναι μικρό και το 
κεντρικό αέτωμα "φέρεται" από δύο διπλές παραστάδες με δωρικά επίκρανα, 
που ορίζουν την είσοδο. Από εδώ αρχίζει και ο κεντρικός άξονας του κτιρίου, 
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που διασχίζει και τα τρία αίθρια, και καταλήγει στην απέναντι έξοδο της οδού 
Πετραλιά. 

   Στην νότια όψη λόγω της κλίσης του εδάφους, τη λιθοδομή της βάσης 
φτάνει το ύψος ορόφου. Έτσι στο ισόγειο διαμορφώνονται αυτοτελείς 
βοηθητικοί χώροι και η κλίμακα της αξονικής του γείσου της στέγης και η 
αντίθεση με τις γωνιακές λαξευτές λιθοδομές δίνουν στην διώροφη αυτή όψη 
ένα χαρακτήρα σχεδόν αστικής αρχιτεκτονικής, όπως παρουσιάζεται εκείνη 
την εποχή σ' όλη την πόλη του Πύργου. 

   Η δομή όλου του κτιρίου, η ποικιλία των στοιχείων, η ισορροπία μεταξύ της 
λιτής γεωμετρικότητας των κλασικών τμημάτων και των αναγεννησιακών 
προσόψεων και τοξοστοιχιών δείχνει πόσο πρωτοποριακό ήταν το έργο του 
μεγάλου αυτού αρχιτέκτονα 

 
 
 

Ο ΤΣΙΛΕΡ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Δύο νεοκλασικά κτίρια, έργα του Γερμανού αρχιτέκτονα Έρνεστ Τσίλερ, 
πρόβαλλαν αρχιτεκτονικά την εθνική ιδεολογία στη Θεσσαλονίκη του 19ου 
αιώνα. Στο τέλος του 19ου αιώνα η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολυεθνική πόλη, 
με βασικά πληθυσμιακά στοιχεία τους Τούρκους, τους Εβραίους και τους 
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Έλληνες. Μέσα στον εθνικό ανταγωνισμό η αρχιτεκτονική έπαιζε σημαντικό 
ρόλο, η ελληνική κοινότητα πρόβαλλε απέναντι στα χαρακτηριστικά των 
διαφόρων  εθνικοτήτων των αρχιτεκτονικό κλασικισμό. 

   Αυτήν την εθνική ιδεολογία του αρχαίου πνεύματος και του κλασικισμού 
ήθελε η αρχιτεκτονική να περάσει ιδιαίτερα στα σχολεία που ανεγείρονταν 
εκείνη την εποχή. Έτσι, η ελληνική κοινότητα, όταν αποφάσισε να χτίσει το 
πρώτο επίσημο ελληνικό σχολείο στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, 
κάλεσε τον αρχιτέκτονα Έρνεστ Τσίλερ ο οποίος είχε χτίσει ήδη αρκετά 
δημόσια κτίρια στην ελεύθερη Ελλάδα- για να χτίσει (1890-93) το νέο ελληνικό 
σχολείο. 

 

 

 

 

 

 

   Το δεύτερο νεοκλασικό κτίριο, έργο του Ερνεστ Τσίλερ, στη Θεσσαλονίκη 
είναι το κτίριο του Ελληνικού Προξενείου, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο 
του Μακεδονικού Αγώνα. Πρόκειται για το χαρακτηριστικότερο δείγμα του 
νεοκλασικισμού, αρχιτεκτονική μορφή που προωθούσε το ελληνικό κράτος 
στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη για όλα τα κτίρια της ελληνικής 
κοινότητας. Το κτίριο χτίστηκε το 1893 και τη δαπάνη της ανέγερσης του 
κάλυψε με δωρεά του ο εθνικός ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός. Το προξενείο, 
που ήταν η καρδιά των ελληνικών σχεδίων για τη Μακεδονία ώς το 1912, 
εκπροσωπούσε αρχιτεκτονικά και το πνεύμα του ελληνισμού στη 
Θεσσαλονίκη. 
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Ο ΤΣΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
 

Η Πάτρα  

   Οι επισκέπτες της Πάτρας μπορούν να θαυμάσουν το νεοκλασικό Δημοτικό 
Θέατρο "Απόλλων" .Το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων είναι ένα αξιοθέατο 
φτιαγμένο στο κέντρο της πόλης , αντίγραφο της Σκάλας του Μιλάνου. 
Αξιοθέατο θεωρείται και το κτίριο του Εμπορικού Συλλόγου "Ερμής", 
σχεδιασμένο και αυτό από τον Τσίλερ. Σύμφωνα με τα ευρήματα των 
ανασκαφών η περιοχή αποτελούσε οικιστικό κέντρο στα Ρωμαϊκά Χρόνια, με 
επαύλεις και γυμναστήριο. Στην όμορφη πλατεία των "Ψηλών Αλωνίων" 
σώζεται ακόμα αρχοντικό έργο του Τσίλερ. 
Η Αρκαδία 
   Η πόλη της Τρίπολης έχει να επιδείξει μια πλούσια συλλογή κτιρίων και 
μνημείων με αρχιτεκτονική ιδιαίτερη και αξιόλογη. Σημαντικό είναι το κτίριο του 
Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου του 19ου αιώνα σε σχέδια του Τσίλερ. Επίσης το 
κτίριο της Φιλαρμονικής που είναι και αυτό σε σχέδια του Τσίλερ. 
 
   To Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρκαδίας βρίσκεται στο κέντρο της Τρίπολης, 
κοντά στη πλατεία Κολοκοτρώνη και αποτελεί πόλο έλξης των επισκεπτών όχι 
μόνο για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στην Αρκαδία που εκτίθενται εκεί 
αλλά και γιατί το ίδιο το κτίριο είναι ένα στολίδι της πόλης .Το πολύ όμορφο 
αυτό νεοκλασικό διώροφο κτίριο το οποίο παλιότερα στέγαζε το νοσοκομείο 
"Ευαγγελίστρια" είναι κτισμένο με σχέδια του αρχιτέκτονα Τσίλερ. 
 
Η Ζάκυνθος  

   Ο Κόκκινος Βράχος βρίσκεται στο ισόγειο της δεξιάς πτέρυγας του 
σημερινού Πνευματικού Κέντρου Ζακύνθου, μπορεί στις μέρες μας ο Κόκκινος 
Βράχος να λειτουργεί ως καφετέρια – εστιατόριο , ωστόσο εκεί ακριβώς 
υπήρχε στην προσεισμική Ζάκυνθο το περίφημο Δημοτικό Θέατρο 
"Φώσκολος"  έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Τσίλερ, το οποίο καταστράφηκε 
στους σεισμούς του 1953 αλλά ξαναφτιάχτηκε εκ' νέου διατηρώντας τα 
περισσότερα στοιχεία του παλιού κτιρίου. 

Η Σύρος  
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   Το εντυπωσιακό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης στο Β άκρο της 
πλατείας Μιαούλη με τα φοινικόδεντρα είναι ένα αριστούργημα χτισμένο από 
τον Τσίλερ το 1876 - 1881. Σε ελάχιστη απόσταση, το θέατρο Απόλλων 
κατασκευασμένο ως απομίμηση της σκάλας του Μιλάνου και αριστοτεχνικά 
αποκαταστημένο περιμένει τους επισκέπτες του να τους γοητεύσει. 
 
   Ακόμα και σήμερα το Θέατρο Απόλλων προκαλεί αντιδράσεις στους 
κύκλους της Σύρου όταν αναφέρεται ως απομίμηση της σκάλας του Μιλάνο. 
Οι Συριανοί πιστεύουν ότι το Θέατρο είναι ένα τυπικό δείγμα ιταλικής σκηνής 
επηρεασμένο από τις εμπορικές και πολιτιστικές επαφές  του νησιού με την 
Ευρώπη, αφού Ακόμα και τα σπίτια ήταν διακοσμημένα από ιταλούς 
ζωγράφους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Δεν γνωρίζω αν όντως το περίφημο αυτό Θέατρο είναι απομίμηση της 
σκάλας του Μιλανο,ειμαι όμως βέβαιη ότι Ακόμα και αν δεν είναι αίγλη του και 
η ομορφιά της κατασκευής του θα εξακολουθούν να μαγεύουν όσους το 
επισκέπτονται. 
 
 
O ΤΣΙΛΕΡ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ. 
 

Ιλίου Μέλαθρον. 
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   Το κτίριο αυτό βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου και θεωρείται το πιο 
εμπνευσμένο έργο του Τσιλερ αλλά και η ωραιότερη αστική μονοκατοικία της 
εποχής. 

   Χτίστηκε το 1879 και ήταν η κατοικία του Ερρίκου Σλημαν, ο Σλημαν έδωσε 
στον Τσιλερ απόλυτη ελευθερία στην επιλογή του αρχιτεκτονικού ρυθμού, 
αδιαφορώντας για το κόστος κατασκευής του. Ο Τσιλερ επέλεξε να φτιάξει ένα 
κτίριο σε αρχιτεκτονικό τύπο της ιταλικής αναγέννησης το οποίο προσάρμοσε 
τόσο στον νεοκλασικισμό όσο και στον εκλεκτικισμό. 

   Εντυπωσιακότερη της όλης κατασκευής είναι η πρόσοψη της οδού 
Πανεπιστημίου , με το διώροφο σκεπαστό εξώστη και την τοξοστοιχια που 
στηρίζεται σε κίονες ιωνικού ρυθμού η οποία καλύπτεται με σταυροθόλια με 
λεπτότατα πομπηιανα σχέδια. 

   Σήμερα το κτίριο αυτό φιλοξενεί το νομισματικό μουσείο.  

Μέγαρο Σταθατου. 

   Το 1887 Τσίλερ έχτισε το Μέγαρο αυτό στη διασταύρωση της Β. Σοφίας με 
την Ηροδότου. Το Μέγαρο αποτελείται από δυο σχεδόν ανεξάρτητες πτέρυγες 
που σχηματίζουν μεταξύ τους μια οξεία γωνία. Στο σημείο της ένωσης τους 
δημιουργήθηκαν ενδιαφέροντες πολυγωνικοί και καμπύλοι χώροι που 
καταλήγουν σε ένα θερμοκήπιο με γυάλινη κατασκευή στην άλλη πλευρά της 
εισόδου . 
   Εντυπωσιακή είναι η είσοδος του μεγάρου με τα αψιδωτά ανοίγματα και τα 
δυο πήλινα αγάλματα στην κορυφή ενώ πολύ ενδιαφέρουσα είναι η έντονη 
αντίθεση με το βοηθητικό κτίσμα στο πίσω μέρος του κτιρίου , που παραμένει 
γραφικό και ρομαντικό . 
 
   Γενικά το Μέγαρο Σταθατου που σήμερα αποτελεί τη νέα πτέρυγα του 
μουσείου Κυκλαδικής χαρακτηρίζεται από της αρμονικές αναλογίες και τη 
μορφολογία της ιταλικής αναγέννησης   

Τα Νεα Ανακτορα. 

   Τα νέα ανάκτορα χτίσθηκαν το 1890 και αποτελούν ένα από τα πιο 
επιβλητικότερα κτίρια του Τσιλερ .Σήμερα εκεί είναι το προεδρικό μέγαρο . 
 
   Τα σχέδια για το κτίριο ήταν η απλοποίηση των ανεκτέλεστων σχεδίων του 
Χάνσεν για τα θερινά Ανάκτορα . Η διαρρύθμιση είχε χαρακτήρα ιδιωτικού 
μεγάρου . Στη συνεχεία του άξονα της κύριας εισόδου με τους τέσσερις 
ιονικούς κίονες , υπάρχει το Χολ , που έχει διπλό ύψος , φωτίζεται από την 
οροφή και περιβάλλεται από στοές με κίονες ιονικού ρυθμού στο ισόγειο και 
κορινθιακού στον όροφο. 
 
   Τα νέα ανάκτορα επεκτάθηκαν με την προσθήκη της αίθουσας χορού όταν 
τα παλαιά ανάκτορα καταστράφηκαν από πυρκαγιά . Η ιστορία τους είναι 
συνδεδεμένη τόσο με την βασιλεία όσο και με την αρχιτεκτονική του Τσιλερ . 
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Έπαυλη Καλαμάρα  

   Η έπαυλη Καλαμάρα στην οδό Πεσματζόγλου στην Κηφισιά έχει εντελώς 
διαφορετικό ύφος από τα υπόλοιπα έργα του Τσιλερ . Πρόκειται για εξοχική 
κατοικία , την οποία χρησιμοποιούσε και ο ίδιος , στο κοσμικό θέρετρο για την 
μεγαλοαστική τάξη . 

   Το κυβικό κτίσμα έχει γυμνή λιθοδομή , απλά πλαίσια στα ανοίγματα και 
τετράρριχτη κεραμωτή στέγη . Η γραφικότητα της έπαυλης , η συμμετρία και η 
λιτότητα της μορφής της καθώς και η αρμονία της όλης σύνθεση ταιριάζει 
απόλυτα με το πευκόφυτο τοπίο της Κηφισιάς . 

 
Ο ΤΣΙΛΕΡ ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ  
 
   Ο Τσιλερ είναι εβδομήντα χρόνων όταν ο αιώνας γυρίζει . Η πτώχευση της 
Ελλάδας επηρεάζει όλη την οικοδομική δραστηριότητα επομένως και τη 
δουλεία του Τσιλερ . Εκείνη την περίοδο αρχίζει να ασχολείται με φανταστικές 
συνθέσεις όπως ήταν η μεγάλη ιδέα του «Αέριου Θεραπευτηρίου» για τη 
διαμόρφωση του λόφου του Λυκαβηττού στην κορυφή του οποίου θα 
προσέθετε το μνημείο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας , έργο που δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ . 
 
   Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με τύπους κατοικιών για 
χαμηλά εισοδήματα με βάση δοκιμασμένα ευρωπαϊκά πρότυπα . 
Σχεδιάζει μεσοαστικά σπίτια στην Κηφισιά και στην Καλλιθέα , ενώ το 1915 
αναλαμβάνει την εκκλησία της Άγιας Τριάδας στην Αθήνα . Συχρονως γράφει 
της αναμνήσεις του . Στις 12 Νοεμβρίου του 1923 πεθαίνει . 
 
   Ο Τσίλερ ήταν ένας ικανότατος αρχιτέκτονας με αδιαμφισβήτητο ταλέντο και 
γνώσεις για της εξελίξεις της τέχνης του σε ολόκληρη την Ευρώπη , 
χαρακτηριστικά που του επέτρεψαν να κάνει ένα πρωτοποριακό έργο στην 
Ελλάδα .  
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Έρνεστ Τσίλερ, Θέατρο Αθηνών, 1886. 
Υδατογραφία 55x82 εκ. 

Αθήνα, Δημοτική Πινακοθήκη 

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙ ΒΟΛΟΙ 

………Οι γονείς του Αντώνη , που ζούσαν στην Αίγυπτο , δεν μπόρεσαν να 
ταξιδέψουν εκείνο το καλοκαίρι , κι εκείνος και τ' αδέλφια του είχαν έρθει στον 
Πειραιά με το θείο Ζωρζή και τη θεία Μαριέτα , που δεν είχαν παιδιά , και 
κάθονταν σ'ένα από τα σπίτια του Τσίλερ. 

Επτά ήταν τα σπίτια του Τσίλερ , όλα στην αράδα κι ενωμένα το πρώτο , το 
ακριανό , μεγάλο , με τρία πρόσωπα , τ'άλλα όλα όμοια , με μια βεραντούλα 
προς τη θάλασσα , και μια αυλή στο πίσω μέρος , προς το λόφο……… 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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 ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  

 
 ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΤΣΙΛΕΡ 
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
 

(1913-1993) 
 
 

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
 

 Μονοκατοικια στη Βουλιαγμενη (1961) 
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 Μονοκατοικια στη Λευκωσια (Κυπρος 1950) 
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 Μονοκατοικια στις Λειβανατες (1954) 
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 Μονοκατοικια στην Αθηνα (1954) 
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 1η Μονοκατοικια στην Ελευσινα (1954) 
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 2η Μονοκατοικια στην Ελευσινα (1954) 
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 3η Μονοκατοικια στην Ελευσινα (1954) 
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 Μονοκατοικια στην Αθηνα επι των οδων Αρχιμηδους και Κλειτομαχου 
(1961) 
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 Μονοκατοικια στην Αναβυσσο. 
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 Μεταπολεμικές εργατικές πολυκατοικίες στην Αθηνα. 
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ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΤΣΙΛΛΕΡ 
 

1837-1923 
 

 
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΣΙΛΕΡ 

 
Αθηνά - Πειραιάς 

 Το Εθνικό Θέατρο, 
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 Τα Μέγαρα Σταθατου  
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 Τα Μέγαρα Πεσματζογλου, 
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 Η σχολή Ευελπίδων 
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 Το «Ιλίου Μέλαθρον» 
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 Το Μπαγκειον  
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Θεσσαλονίκη 

 Το Ελληνικό Προξενείο 
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Υπόλοιπη Ελλάδα 
 Το Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας 
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 Το Δημαρχείο της Ερμούπολης στη Σύρο 
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 Το δημοτικο θεατρο της Ζακυνθου. 
 

 
 
 
 
 

 


