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Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία άπτεται θεματολογικά στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική· πιο 

συγκεκριμένα, αφορά τα κτίρια εκκλησιών που κτίστηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά τον 

19ο αιώνα, ενώ θα γίνει και παρουσίαση των ναών του νεώτερου Πειραιά. 

Σκοπός μας είναι αφενός η παρουσίαση και καταγραφή των χαρακτηριστικών των ναών 

του 19ου αιώνα στα αστικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας και αφετέρου η καταγραφή, 

ανάλυση των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και αναγνώριση της αρχιτεκτονικής 

των ναών του νεώτερου Πειραιά. Τα παραπάνω θα εξεταστούν φυσικά υπό το πρίσμα 

των ιδεολογικών και πολιτιστικών ζυμώσεων της εποχής, που οδήγησαν στην 

υιοθέτηση συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών τύπων και ρυθμών, ώστε να εξυπηρετηθούν 

τα ιδεολογικά φορτία που μεταφέρονται στην μνημειώδη αρχιτεκτονική κάθε εποχής. 

Στο εξεταζόμενο διάστημα, θα ασχοληθούμε κυρίως με τα νεοκλασικά και βυζαντινά (και 

δυτικά μεσαιωνικά) στοιχεία που συναντώνται συνδυασμένα στην εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα στον ελλαδικό χώρο. 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές-κεφάλαια που εξετάζουν το 

ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο του 19ου αιώνα, τα αρχιτεκτονικά ρεύματα της εποχής σε 

σχέση με την ελληνική ναοδομία και φυσικά στον Πειραιά και στους ναούς που 

κτίστηκαν εκεί. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναδρομή στις 

ιστορικοπολιτικές εξελίξεις του 19ου αιώνα που συνέβησαν στον ελλαδικό χώρο: η 

οικονομική και πολιτιστική άνθιση των υπόδουλων Ελλήνων, η Επανάσταση του 1821, 

η σύσταση του νέου Ελληνικού Κράτους, ο πρώτος Βασιλιάς των Ελλήνων, Όθων 

(1833-1862) αλλά και η έξωσή του, με την αναδρομή να κλείνει με τον Γεώργιο τον Α’ 

(1863-1913). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε την εξέλιξη της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στον 

Ελλαδικό χώρο, αναφερόμενοι και σε συγκεκριμένα ρυθμολολογικά παραδείγματα: από 

την παραδοσιακή αρχιτεκτονική που είχε επιβιώσει κατά την Τουρκοκρατία και 

χαρακτήριζε τη ναοδομία των τριών πρώτων δεκαετιών, στον ευρωπαϊκό αέρα του 
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Νεοκλασικισμού, αλλά και στη γένεση του Ελληνοβυζαντινισμού, του ρεύματος που 

κλήθηκε να συνδυάσει την αρχαιοελληνική ταυτότητα των Ελλήνων με την βυζαντινή 

παράδοση. Κατά την εποχή του Γεωργίου του Α’, θα δούμε το πώς ο 

Ελληνοβυζαντινισμός ωριμάζει και κυριαρχεί στην ναοδομία του δεύτερου μισού του 

19ου αιώνα, αλλά και το «εισαχθέν» ρεύμα του Νεορωμανισμού, που επηρέασε σε 

κάποιο βαθμό την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στον Πειραιά του 19ου αιώνα και στην εξέλιξή του 

από το παρηκμασμένο λιμανάκι της Τουρκοκρατίας στο πολυπληθέστερο και 

μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Ακόμα αναφερόμαστε στους 

ναούς που κτίστηκαν (και ξανακτιστήκαν) στον Πειραιά κατά τη διάρκεια του 

εξεταζόμενου αιώνα. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφερόμαστε σύντομα εκ νέου στον 

Νεοκλασικισμό και τον Ελληνοβυζαντινισμό σε συνάρτηση με την τυπική τους 

μορφολογία και διάκοσμο στην ελληνική ναοδομία. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι 

για να γίνει εμφανές ποια ήταν τα τυπικά χαρακτηριστικά του κάθε ρυθμού και ποιά και 

σε ποιο βαθμό χρησιμοποιήθηκαν στις εκκλησίες του Πειραιά, τις οποίες εξετάζουμε 

λεπτομερέστερα στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου, προσπαθώντας να διερευνήσουμε 

τα τυπικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ακόμα και αντί επιλόγου, θα 

παρουσιάσουμε το τι αποκομίσαμε από το παρούσα εργασία, τα συμπεράσματά μας.  

Τέλος θα υπάρχει παράρτημα στο οποίο θα παρουσιάζονται κατόψεις και φωτογραφίες 

από κάποια από τα αρχιτεκτονήματα στα οποία αναφερόμαστε και αναλύουμε, ώστε να 

γίνεται πιο κατανοητό και με παραδείγματα το κάθε τι που αναφέρουμε.  
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Κεφάλαιο Πρώτο: Συνοπτική αναδρομή στις ιστορικοπολιτικές 
εξελίξεις του 19ο αιώνα στον Ελλαδικό χώρο 

Η Ελλάδα όπως ορίζεται γεωγραφικά σήμερα, αποτελούσε από τα μέσα του 15ο αιώνα 

μέχρι και τον 19ου αιώνα κατά βάση Οθωμανική κτήση1. Η έναρξη του 19ου αιώνα στον 

ελλαδικό (και όχι μόνο) χώρο σηματοδοτείται από αναβρασμό των υπόδουλων 

Ελλήνων· ήδη από τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, τόσο η παρακμή της 

οικονομίας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας όσο και οι σημαντικές, για τον υπόδουλο 

ελληνικό πληθυσμό, θετικές αλλαγές (όπως η «απογείωση» της οικονομίας του 

ελληνικού στοιχείου και η ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με το εξωτερικό, η αύξηση του 

πληθυσμού και του κοινοτικού πνεύματος) θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την 

ανάγκη αναγέννησης και σύστασης του ελληνικού κράτους.  Σε πολιτισμικό επίπεδο, 

αυτή η οικονομική απογείωση και η δημιουργία επαφών με την Ευρώπη συνδέεται με 

την άνθιση της πνευματικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας που ορίστηκε ως ο 

«ελληνικός διαφωτισμός». «Ο ελληνικός διαφωτισμός ορίζεται ακριβώς από την  

ανάπτυξη της παιδείας […] σε μεγάλα κέντρα (Ιωάννινα, Χίος, Κυδωνίαι, Πήλιον) και 

από την αλλαγή νοοτροπίας κάτω από τις νέες ευρωπαϊκές ιδέες που θα φέρει στο 

τέλος της περιόδου την Επανάσταση» (Μπούρας, 2001;463). 

Αυτές οι κοσμογονικές εξελίξεις για το κοινωνικοπολιτικό status quo της περιοχής σε 

συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ζυμώσεις σε οικονομικό όσο και σε πολιτισμικό 

επίπεδο που συντελέστηκαν κατά τον 18ο και τις δυο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα 

οδήγησαν βαθμιαία στην έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821.  

Στην διάρκεια των χρόνων της Επανάστασης (1821-1830) διαμορφώθηκε η Ελλαδική 

Πολιτεία του 19ου αιώνα, η οποία εξελίχθηκε από τον αρχικό άκρατο φιλελευθερισμό σε 

συντηρητικότερες έως και αυταρχικές μορφές, οι οποίες διευκόλυναν την εμπλοκή των 

Ξένων Δυνάμεων στην πολιτική σκηνή της χώρας. Με την ναυμαχία του Ναβαρίνο 

(1827) η Ελλάδα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της, ενώ παράλληλα σηματοδοτείται η 

απαρχή μιας μεγάλης περιόδου έντονης εξάρτησης από τις Μεγάλες Δυνάμεις που θα 

                                            
1 Πέρα από κάποιες νησιωτικές κυρίως περιοχές όπως τα Επτάνησα και η Κρήτη που τελούσαν υπό 
Ενετική κατοχή 
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φτάσει στο απόγειο της την περίοδο της Βαυαροκρατίας, όπως θα δούμε (Φιλιπίδης, 

1984). Το ίδιο έτος, η Ά Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας επιλεγεί τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, ο οποίος και διορίζεται Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος.  

Μετά από πολλές διπλωματικές προσπάθειες του Ι. Καποδίστρια και άλλων επιφανών 

Ελλήνων, το 1830 υπογράφεται στο Λονδίνο Πρωτόκολλο2 από τις Αγγλία, Γαλλία και 

Ρωσία όπου και αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους με την επίσημη 

ονομασία «Βασίλειον της Ελλάδος». Ήταν η πρώτη επίσημη, διεθνής πράξη που 

αναγνώριζε την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος· τα ελληνο-οθωμανικά σύνορα ορίζονταν 

προς Βορρά από τη γραμμή Αχελώου-Σπερχειού και ήταν πιο περιορισμένα από αυτά 

που είχαν συμφωνηθεί σε προηγούμενο πρωτόκολλο (1829). Ο Καποδίστριας 

αποδέχτηκε την εν λόγω απόφαση και εν αναμονή της επιλογής του Βασιλιά συνεχίζει 

να είναι Κυβερνήτης του ελληνικού κράτους μέχρι τη δολοφονία του το 1831. 

Στο Λονδίνο, το Μάιο του 1832 υπογράφηκε συνθήκη μεταξύ των προστάτιδων 

Δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Βαυαρίας, η οποία όριζε ως πρώτο Βασιλιά της 

Ελλάδος τον -ανήλικο τότε- Βαυαρό πρίγκιπα Όθωνα (Ι.Ε.Ε. ΙΓ΄ τόμος, 1977). Ο 

ερχομός του Όθωνα έγινε τον Ιανουάριο του 1833. Καθότι ήταν ανήλικος, συνοδεύτηκε 

από μια τριμελή επιτροπή αντιβασιλείας Βαυαρών η οποία και κυβέρνησε μέχρι το 1835 

όπου και ενηλικιώθηκε ο Όθωνας. Η έναρξη της περιόδου της Βαυαροκρατίας, όπως 

ονομάσθηκε, σημαδεύτηκε από την σκληρή πολιτική της Αντιβασιλείας, η οποία 

ακολούθησε καταστροφική οικονομική πολιτική, με έντονα συγκεντρωτική και 

γραφειοκρατική διοίκηση, προκαλώντας σημαντικές αντιδράσεις για τον δεσποτισμό της 

(Φιλιππίδης, 1984).  

Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν ήταν και η μεταφορά της 

πρωτεύουσας του Βασιλείου της Ελλάδος από το Ναύπλιο στην τότε άσημη Αθήνα το 

1834. Οι Βαυαροί αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες που θα ακολουθήσουν τον Όθωνα στον 

ερχομό του, θα επιδράσουν δραστικά στην μορφή που θα αποκτήσει η πρωτεύουσα. 

                                            
2 Το τέταρτο στη σειρά ενός κύκλου διαπραγματεύσεων που είχε ξεκινήσει από το 1828. Ωστόσο το 
Πρωτόκολλο του Λονδίνου αναγνώριζε για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου Ελληνικού 
κράτους και όχι αυτόνομου, υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου, όπως αναφερόταν στα τρία 
προηγούμενα σύμφωνα (πηγή:www.ethnos.gr) 
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Μετά την ενηλικίωση του, ο Όθωνας ακολούθησε δεσποτική πολιτική στο εσωτερικό της 

χώρας, κάτι που οδήγησε στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1844, με την 

οποία επετεύχθη η εγκαθίδρυση του συνταγματικού πολιτεύματος, μια πολιτική 

πρωτοπορία για την εποχή, αλλά και η σχεδόν καθολική ψηφοφορία (Ι.Ε.Ε. ΙΓ’ , 1977). 

Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Όθωνα (1833-1862) αυξήθηκε και ο 

πληθυσμός της χώρας σχεδόν κατά 50%, ενώ ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία της 

βασιλείας του έγιναν έργα οδικά, συγκοινωνιακά και λιμενικά, οργανώθηκαν οι 

επικοινωνίες (τηλεγραφικές και ταχυδρομικές). Ακόμα άρχισε η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας αλλά και πάρθηκαν μέτρα κοινωνικής πολιτικής (Ι.Ε.Ε. ΙΓ΄, 1977). 

Ωστόσο η βασιλεία του Όθωνα σημαδεύτηκε από επαναστάσεις, ανταρσίες και 

εξεγέρσεις οι οποίες οδήγησαν στην έξωση του Βασιλιά το 1862. Το βασιλικό ζεύγος 

κατέφυγε στο Μόναχο και αργότερα στη Βαμβέργη. Μέχρι και τον θάνατό του το 1867, ο 

Όθωνας δεν παραιτήθηκε ποτέ επίσημα από τον θρόνο3. 

Μετά την έξωση του Όθωνα σχηματίζεται τριμελής επιτροπή, προεδρεύουσα υπό του Δ. 

Βούλγαρη και αναλαμβάνει την άσκηση όλων των εξουσιών ως Προσωρινή Κυβέρνηση 

της Ελλάδος. Η Προσωρινή Κυβέρνηση μετά από κύκλο διαβουλεύσεων προτείνει 

τελικά τον Δανό πρίγκιπα Γεώργιο-Γουλιέλμο4 του βασιλικού οίκου των Γκλύξμπουργκ, 

ο οποίος και δέχεται. Στη συνθήκη του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1863 ορίζεται ότι ο 

Γεώργιος και οι απόγονοι του θα πρέσβευαν το ορθόδοξο δόγμα και ακόμα, 

παραχωρούνται στην Ελλάδα από την Αγγλία τα Επτάνησα5 (Ι.Ε.Ε. ΙΓ΄ , 1977).  

Κατά την περίοδο βασιλείας του Γεωργίου Α΄ (ο οποίος είναι ο μακροβιότερος βασιλιάς 

της Ελλάδος), η χώρα διευρύνθηκε εδαφικά. Παρότι υπήρχαν σημαντικές δυσχέρειες, 

παράλληλα σημειώθηκαν σπουδαία επιτεύγματα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο ανάμεσα στα οποία η ψήφιση του νέου Συντάγματος το 1864, που ήταν και 

από τα δημοκρατικότερα της εποχής, η αναδιανομή γαιών σε ακτήμονες (1871) και η  

(άτυπη) αποδοχή από τον Γεώργιο της αρχή της δεδηλωμένης (1875). Παράλληλα 

κατασκευάστηκαν σημαντικά τεχνικά έργα και δημόσια κτήρια, λειτούργησε η πρώτη 
                                            
3 el.wikipedia.org λήμμα: Όθων της Ελλάδας 
4 Που έχαιρε της αποδοχής της Αγγλικής κυβέρνησης 
5 Κάτι που αποτελούσε και όρο του Χριστιανού Θ’, πατέρα του Γεωργίου  για την αποδοχή της βασιλείας 
από τον γιο του 
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σιδηροδρομική γραμμή, ιδρύθηκαν Ταμεία Συντάξεων και εργατικά σωματεία, 

επετεύχθη η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου (1893) ενώ αυξήθηκε και ο 

πληθυσμός των Αθηνών.  

Τα δεκατρία τελευταία χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου του Α΄ συμπίπτουν με την 

αρχή του 20ου αιώνα, κατά τη διάρκεια των οποίων η Ελλάδα διπλασιάστηκε σχεδόν με 

το τέλος των Βαλκανικών με την προσάρτηση της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Κρήτης 

και νησιών του Αιγαίου (1913). Το τέλος του Γεωργίου Α΄ ήρθε το Μάρτιο του 1913, 

όπου και δολοφονείται στην Θεσσαλονίκη όπου είχε βρεθεί στο πλαίσιο εθιμοτυπικής 

επίσκεψης, δυο μήνες πριν το τέλος του Α’ Βαλκανικού πολέμου (ΙΕΕ, ΙΔ΄τόμος). 
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Η ελλαδική ναοδομία του 19ου αιώνα 

2.1 Η ελλαδική ναοδομία των τριών πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα 

Η ελλαδική ναοδομία κατά την Τουρκοκρατία είχε αρχικά απαγκιστρωθεί από τα 

βυζαντινά πρότυπα σε μια προσπάθεια διατήρησης της ορθόδοξης ταυτότητας. Από τον 

17ο και ειδικά κατά τον 18ο αιώνα, δημιουργείται και παγιώνεται ένα νέο ρεύμα στην 

ναοδομία: η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική απομακρύνεται σημαντικά από την 

μεταβυζαντινή κληρονομιά της και προσεγγίζει την νεοελληνική παραδοσιακή ναοδομία.  

Παράλληλα, σε ελλαδικές περιοχές6 που βρίσκονται υπό Ενετική κτήση, η ντόπια 

εκκλησιαστική αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί δυτικά αναγεννησιακά και κλασικιστικά δάνεια 

που αφομοιώνονται με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της  (Πουλημένος, 1997).  

Το πέρασμα στον 19ο αιώνα και οι πρώτες απόπειρες ναοδομίας κατά τα χρόνια της 

Επανάστασης συνδυάζουν την παραδοσιακή νεοελληνική ναοδομία με την Κλασικιστική 

μορφολογία, παρουσιάζουν καινοτομίες και διάθεση ανάδειξης του εξωτερικού των 

κτηρίων. Οι τύποι που θα χρησιμοποιηθούν αυτήν την περίοδο είναι η τρίκλιτη βασιλική 

(η οποία είναι θολόδμητη στον νησιωτικό χώρο) και ο νεώτερος ελληνικός σταυροειδής 

εγγεγραμμένος τύπος (στην ορεινή Πελοπόννησο). 

Η πρώτη εκκλησία που κτίστηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος είναι ο Τίμιος 

Πρόδρομος στο Αργος (1822-1828). Οι δημιουργοί της αποσκοπούσαν σε έναν ναό-

μνημείο του απελεύθερου Ελληνισμού και ο τύπος που επιλέχθηκε για αυτούς τους 

σκοπούς ήταν της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής (εικ.1)· ο εν λόγω τύπος ήταν 

χαρακτηριστικός της παραδοσιακής Νεοελληνικής ναοδομίας (Ορλάνδος, 1972)7. 

Μάλιστα, λόγω αυξημένων λειτουργικών αναγκών (όπως ο μεγάλος αριθμός πιστών) 

οδήγησαν στην επιλογή της μακεδονικής παραλλαγής του εν λόγω τύπου, που ήταν 

εμπλουτισμένη με περιστύλιο, γυναικωνίτη στις τρείς πλευρές και ενιαία δίρριχτη στέγη. 

                                            
6 Κυρίως τα Επτάνησα και η Κρήτη αλλά και οι νότιες περιοχές της ηπειρώτικής Ελλάδος και κυρίως ο 
Μοριάς 
7 Βρέθηκε στο Πουλημένος, Γ. (1997) ). Η Ελλαδική ναοδομία στην περίοδο του Νεοκλασικισμού (1830-
1912). Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αθήνα σελ.38 
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Οι καινοτομίες που εισάγονται είναι ο Αθηναϊκού τύπου8 τρούλος και τα διαμήκη τόξα, 

που στηρίζουν τον τρούλο και διανοίγονται σε εγκάρσιες αβαθείς αψίδες που 

καταλήγουν σε τεταρτοσφαιρικές απολήξεις. Η εν λόγω διαμόρφωση οδηγεί σε «ένα 

είδος εγκάρσιου κλίτους και μια υβριδική σταυροειδής διάταξη στην στέγαση, 

προάγγελος των σταυροειδών διατάξεων που θα κυριαρχήσουν στην ογκοπλασία των 

ναών του 19ου αιώνα» (Πουλημένος, 1997:38). Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια 

οργάνωσης των όψεων με ανοίγματα και διακοσμητική ανάδειξη των μορφολογικών 

στοιχείων του κτηρίου, γεγονός που συνάδει με την νέα αντίληψη της ανάδειξης του 

εξωτερικού των ναών. 

Την ίδια περίοδο στις Κυκλάδες θα κτιστούν τρεις τρίκλιτες βασιλικές: η Κοίμηση (1824-

1832) και η Μεταμόρφωση (1824-1831) στην Ερμούπολη της Σύρου και η 

Ευαγγελίστρια στην Τήνο (1823-1831). Χαρακτηριστικό και στους τρείς ναούς η κάλυψη 

του κεντρικού κλίτους με θόλο, ο οποίος στηρίζεται σε ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια), ενώ 

τα πλάγια κλίτη καλύπτονται με σταυροθόλια. Φαίνεται να υπάρχει τυπολογική 

συγγένεια μεταξύ της Ευαγγελιστρίας Τήνου και της Μεταμορφώσεως Ερμούπολης 

(Τραυλός & Κόκκου, 1980)9, με τη πρώτη να θεωρείται το πρότυπο της 

αιγαιοπελαγίτικης ναοδομίας της περιόδου, με καταγωγή από τους παραδοσιακούς 

νησιώτικους θολόδμητους ναούς της περιόδου της Τουρκοκρατίας. 

Ο ναός της Ευαγγελιστρίας αποτελεί τομή στην αρχιτεκτονική της περιόδου, καθότι για 

πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, ο αρχιτέκτονας της Ευστράτιος Σμυρναίος 

χρησιμοποιεί ευρύτατα της Κλασική μορφολογία, επιλέγοντας να την εντάξει στην δυτική 

μόνο όψη του ναού, απομονώνοντας την από το υπόλοιπο κτήριο, ακολουθώντας 

ακριβώς τα πρότυπα των Κλασικιστικών δυτικών ναών (εικ. 2). Η διαμόρφωση της 

δυτικής πρόσοψης σαν διώροφη τοξοστοιχία, με την πραγματική να είναι αυτή του 

ισογείου, ενώ αυτή του πρώτου ορόφου είναι απλά διακοσμητική, βασίζεται σε μια 
                                            
8«Ο αθηναϊκός τρούλος είναι συνήθως οκτάπλευρος, διακοσμημένος στις γωνίες με μαρμάρινους 
κιονίσκους. Οι οκτώ του πλευρές απολήγουν σε ημικύκλια που, συνήθως, τονίζονται με μαρμάρινα γείσα. 
Στο δε σημείο γένεσης των μαρμάρινων αυτών γείσων υπάρχει λίθινη υδρορροή. Σε κάθε πλευρά του 
τρούλου ανοίγεται από ένα παράθυρο, κατά κανόνα μονόλοβο (μονό)».   
(http://www.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=679&xsl=terms&obpk=443&lg=el) 
9 Βρέθηκε στο Πουλημένος, Γ. (1997). Η Ελλαδική ναοδομία στην περίοδο του Νεοκλασικισμού (1830-
1912). Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αθήνα σελ.39 
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πρώιμη αναγεννησιακή ιδέα στην οποία και βασίστηκε η αρχική διαμόρφωση της 

πρόσοψης του Αγίου Μάρκου της Βενετίας (Πουλημένος, 1997). 

Στην εν λόγω εκκλησία παρατηρείται αφενός –ως προς την πρόσοψη του ναού- η πιστή 

αντιγραφή των προτύπων της δυτικής αρχιτεκτονικής σε ένα τμήμα μόνο του ναού με 

την παράλληλη ύπαρξη του παραδοσιακού υποβάθρου και αφετέρου η προσπάθεια 

μίξης ετερογενών στοιχείων· το προαναφερθέν φαινόμενο της αθρόας εισαγωγής 

δυτικών στοιχείων, που αναμιγνύονται με το τοπικό παραδοσιακό υπόβαθρο, 

παρατηρείται σε όλες της εκφάνσεις της ζωής του νεοσύστατου έθνους. 

Η Ελλαδική ναοδομία της μεταβατικής περιόδου από την έναρξη της επανάστασης του 

1821 μέχρι και το 1833, «διατηρεί τη βασική αρχή της ορθόδοξης ναοδομίας να 

εκφράζει πιστά το πνευματικό γίγνεσθαι του περιρρέοντος κοινωνικού χώρου» 

(Πουλημένος, 1997:39) με τους νεόδμητους ναούς της περιόδου να εκφράζουν μια τάση 

ανανέωσης, μέσω των τυπολογικών καινοτομιών και τη στροφή στον Κλασικισμό. 
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2.2 Η ελλαδική ναοδομία της Οθωνικής περιόδου (1833-1862) 

Το αισθητικό δίπολο μεταξύ κλασικού και βυζαντινού ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

κινείται η ελληνική ναοδομία κατά την Οθωνική περίοδο. Το κλασικό αποτελούσε την 

κληρονομιά του ευρωπαϊκού πνεύματος, -το οποίο προερχόταν από αρχαιοελληνικό 

παρελθόν- που προωθείτο στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας και το βυζαντινό ήταν 

η ανατολίτικη κληρονομιά που είχε φυλαχθεί από τους υπόδουλους Έλληνες. «Το 

κλασικό εισαγόταν με τη μετακένωση10 και το βυζαντινό αναδυόταν σιγά, μα σταθερά 

από την αυτογνωσία του έθνους» (Πουλημένος, 1997;40). Οι δυο αυτές αισθητικές 

κατηγορίες ενσωματώθηκαν στην πρόσφατη παράδοση και υιοθετήθηκαν στη ναοδομία 

της περιόδου. Οι όποιες αρχιτεκτονικές τάσεις στη ναοδομία της εποχής προέκυψαν 

από αυτή ακριβώς την σύζευξη των δυο κατηγοριών και τον τρόπο που κάθε φορά 

προσεγγίζονταν οι εν λόγω κατηγορίες. 

Οι τάσεις που εμφανίζονται στη ναοδομία της περιόδου έχουν σχέση με τα πρότυπα 

από τα οποία αντλούν τις αρχές των συνθέσεών τους και τα επί μέρους αρχιτεκτονικά 

τους στοιχεία, και είναι αυτές που θα αποτελέσουν τη βάση της ναοδομίας της 

περιόδου. Αν και στην κοσμική αρχιτεκτονική της περιόδου υπάρχει μια σχεδόν 

καθολική κυριαρχία του Νεοκλασικισμού, που εισήχθη από την βαυαρική αυλή του 

Όθωνα, η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εμφανίζεται πιο πολυσύνθετη, με σημαντικές 

διαφοροποιήσεις.  

Οι ναοί της περιόδου δεν παρουσιάζουν πάντα ρυθμολογική καθαρότητα, που θα 

διευκολύνει την κατάταξη τους σε κάποια τάση. Οι επιρροές στα αρχιτεκτονήματα 

εφαρμόζονται με κάποια σχετικότητα και συχνά γίνεται χρήση και ανάμειξη στοιχείων 

διαφορετικών τάσεων. Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι πολλά από τα μνημεία που 

χτίστηκαν κατά την Οθωνική περίοδο, δέχθηκαν επεμβάσεις στο πλαίσιο 

μεταγενέστερων ανακαινίσεων που πιθανόν να τους αλλοίωσαν μερικώς ή εντελώς, 

οπότε ενδέχεται η ανάμειξη των όποιων τάσεων να μην είναι εγγενής. Πέρα από τις 

παραδοσιακές και τις Επτανησιακές επιρροές που υφίσταντο ακόμα ως κατάλοιπα της 

προγενέστερης περιόδου, δυο είναι οι άρχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις της αστικής 
                                            
10 Η μετακένωση είναι κατά τον Α. Κοραή, η μετάδοση στους Έλληνες των ιδεών και της παιδείας των 
Δυτικοευρωπαίων, παιδείας που στηρίζεται στην κλασσική αρχαιότητα 
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κυρίως ναοδομίας της περιόδου: ο Νεοκλασικισμός, δευτερευόντως ο Νεορωμανισμός 

και εν μέρει ο Ελληνοβυζαντινισμός (που «γεννήθηκε» επί Όθωνος αλλά κυριάρχησε 

κυρίως της επόμενη ιστορική περίοδο). 

Τα πρώτα βήματα της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής συμπίπτουν με  την 

εγκαθίδρυση της βασιλείας του Όθωνα, ο οποίος μεταφέρει αυτούσιο το πολιτισμικό 

πλαίσιο της πατρίδας του στο ελληνικό κράτος, με φυσικό επακόλουθο τη διάδοση του 

τρέχοντος αρχιτεκτονικού ρεύματος από την Ευρώπη11 στην ελληνική πρωτεύουσα: τον 

Νεοκλασικισμό (Φιλιππίδης, 1984). Ο Νεοκλασικισμός αποτέλεσε κυρίαρχο ρεύμα κατά 

βάση στον ελληνικό μεγαλοαστικό χώρο: αφενός τα αυστηρώς νεοκλασικά θρησκευτικά 

μνημεία εντοπίζονται είτε στην πρωτεύουσα είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα12 της 

περιόδου (Πουλημένος, 1997), αφετέρου η παρουσία τόσων Βαυαρών αρχιτεκτόνων 

αλλά και η δημιουργία της «Βασιλικής Σχολής των Τεχνών» στην πρωτεύουσα 

(Φιλιππίδης, 1984) παγίωσαν την παρουσία του Γερμανικού Νεοκλασικισμού στην 

Αθήνα. Το γεγονός ότι ο Νεοκλασικισμός συνδέθηκε  τόσο με την πρόοδο όσο και τον 

εξευρωπαϊσμό, -που ήταν άλλωστε και το ιδεολογικό ζητούμενο της περιόδου-, 

περιγράφεται και από τον λόγιο της εποχής Στ. Κουμανούδης ο οποίος και περιέγραψε 

μεστά το ιδεολογικό φορτίο που μετέφερε ο Νεοκλασικισμός κάπου στο 1845, λέγοντας 

ότι: η Δύση, με την πτώση του Βυζαντίου, είχε κληρονομήσει το ένδοξο παρελθόν των 

αρχαίων προγόνων των Ελλήνων, οπότε πηγαίνοντας προς τη Δύση οι σύγχρονοι 

Έλληνες θα βρουν τους προγόνους τους (Φιλιππίδης, 1984). 

Παρότι σε επίπεδο κοσμικής αρχιτεκτονικής υπήρξε πάνδημη αποδοχή του 

Νεοκλασικισμού, σε επίπεδο εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής η υιοθέτηση του ήταν 

μερική, φειδωλή και αριθμητικά περιορισμένη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Γρ,  

Πουλημένος (1997;52) «οι μορφολογικές και διακοσμητικές λύσεις που βρήκαν 

εφαρμογή στα μνημεία αυτά επηρέασαν αποφασιστικά τη μορφοπλασία και τον 

διάκοσμο πλήθους μνημείων άλλων τάσεων της Ελλαδικής ναοδομίας, σ’ όλη τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα». 

                                            
11 Και κυρίως από την Βαυαρία (Γερμανία), που ήταν άλλωστε και η πρώτη πατρίδα του νέου βασιλιά… 
12 Όπως η Χαλκίδα, ο Πειραιάς, το Γαλαξίδι, η Ερμούπολη, το Ναύπλιο. Η Πάτρα κ.α. (Φιλιππίδης, 1984) 
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Στην ουσία, η ελληνική ναοδομία δεν υιοθέτησε αμιγώς τους νεοκλασικούς τύπους, 

αλλά ουσιαστικά επενδύει τους ορθόδοξους παραδοσιακούς τύπους ναών -(αρχικά τον 

σταυροειδή εγγεγραμμένο και στη συνέχεια την βασιλική με εγκάρσιο κλίτος)- με ένα 

κλασικιστικό περίβλημα. 

Σε μορφολογικό επίπεδο, η Ελληνική νεοκλασική αρχιτεκτονική συνδυάζει στοιχεία του 

Νεοκλασικισμού με αναγεννησιακά πρότυπα, δημιουργώντας αυστηρές κλασικιστικές 

διατάξεις. Το κλασικιστικό πρότυπο διάταξης των όψεων των κτιρίων είναι τριμερές, 

χωριζόμενο σε βάση, κορμό και στέψη. Ωστόσο, οι όψεις των ελληνικών νεοκλασικών 

ναών διαφοροποιούνται από τους ευρωπαϊκούς και διαρθρώνονται σε δυο μέρη13 (εικ. 

3): η ζώνη που αντιστοιχεί στο ισόγειο φέρει τα απολύτως απαραίτητα ανοίγματα για την 

είσοδο και λίγα σχετικά παράθυρα, ενώ ο όροφος είναι διαρθρωμένος με σαφώς πιο 

διακοσμητική διάθεση. Τα παράθυρα είναι μεγαλύτερα και πιο διακοσμημένα, ενώ 

διακοσμητικές επιμήκεις παραστάδες συχνά εκτείνονται καθ’ όλο το ύψος του ναού 

μέχρι το βάθρο του, μιμούμενα τα πτερά των αρχαίων ναών –κάτι που αποτελεί 

αναγεννησιακό δάνειο με ρίζες στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική (εικ. 4).Η κεντρική είσοδος 

(δυτική όψη) του ναού επιστεγάζεται συνήθως με ένα μεγάλο αέτωμα (εικ. 6) ενώ ένα 

ακόμα γνώρισμα του Νεοκλασικισμού είναι ότι τα τοξωτά ανοίγματα των θυρών και των 

παραθύρων τοποθετούνται σε ευθεία διάταξη (Πουλημένος, 1997). 

Συνεπώς, ο Κλασικισμός στον ελλαδικό χώρο αποκτά κάποια ιδιαίτερα τοπικιστικά 

χαρακτηριστικά. Αύτη η διαφοροποίηση αλλά και το γεγονός ότι η ελληνική ναοδομία 

δεν υιοθέτησε ποτέ εξολοκλήρου τον αμιγή Νεοκλασικισμό που επικρατούσε στην 

Ευρώπη, εξηγεί ενδεχομένως την σπανιότητα χρήσης πρόστεγων με μορφή αρχαίων 

ναΐσκων, πρακτική που είναι συνηθέστατη στη νεοκλασική αρχιτεκτονική της Δύσης 

(Πουλημένος, 1997). Στην ουσία σε επίπεδο τυπολογίας, η ελληνική νεοκλασική 

ναοδομία χρησιμοποίησε αυτούσιους ή ελαφρώς παραλλαγμένους τύπους της 

ορθόδοξης ναοδομίας και τυπολογικές αρχές της τρέχουσας αρχιτεκτονικής πρακτικής.  

 

                                            
13 Αυτό συμβαίνει λόγω περιορισμένης ανάπτυξης της στάθμης της στέψης (Πουλημένος, 1997) 
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Η υιοθέτηση του Κλασικισμού στην ναοδομία είναι μεγαλύτερη κυρίως σε επίπεδο 

διάκοσμου, τόσο εξωτερικού όσο και εσωτερικού. Στο εξωτερικό γίνεται χρήση του 

Κορινθιακού και δευτερεύοντος του Ιωνικού ρυθμού, ενώ στο εσωτερικό 

χρησιμοποιείται συνήθως ο Δωρικός που αποπνέει μια αυστηρότητα. Ως προς τα 

διακοσμητικά θέματα, αυτά είναι δανεισμένα από εφαρμοσμένες λύσεις της 

κλασικιστικής δυτικής αρχιτεκτονικής (Πουλημένος, 1997). Στην πόλη των Αθηνών η 

Αγία Ειρήνη στον οδό Αιόλου (έργο του Λ. Καυταντζόγλου-1846) (εικ. 5) και στον 

Πειραιά ο Άγιος Νικόλαος (1848) (εικ. 6) αποτελούν τα πρώτα παραδείγματα  αυστηρώς 

κλασικιστικών ναών. 

Στην πορεία της νεοελληνικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής προς το να βρει την 

σύγχρονη ταυτότητά της, εκτός από τον νεοκλασικισμό, ένα ακόμα ρεύμα της δυτικής 

αρχιτεκτονικής που προτάθηκε ως επιλογή ήταν ο Νεορωμανισμός. Η τάση αυτή 

εκφράστηκε με τη χρήση μεμονωμένων ή ομάδων ρωμανικών και γοτθικών 

μορφολογικών και διακοσμητικών στοιχείων και με την υιοθέτηση τύπων μεσαιωνικών, 

ρωμανικών ναών (Πουλημένος, 1997· Φιλιππίδης, 1984). Στην ελληνική ναοδομία 

χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα στοιχεία, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αλλά πάντα 

συνδυασμένα με κλασικιστικά ή βυζαντινά στοιχεία.  

Η Ζωοδόχος Πηγή στην Ακαδημίας (εικ. 7, 9), έργο του Δ. Ζέζου (1845) και ο Άγιος 

Γεώργιος Καρύκη ή Καρύτση (εικ. 8) του Λ. Καυταντζόγλου (1845-9) αποτελούν τα 

βασικά παραδείγματα ναών με ρωμανικά και γοτθικά μορφολογικά και τυπολογικά 

στοιχεία στον Αθηναϊκό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι οι προαναφερθέντες ναοί 

παρότι βρίθουν ρωμανικών και γοτθικών τυπολογικών και μορφολογικών στοιχείων, 

θεωρήθηκαν σχεδόν αμιγώς βυζαντινοί, γεγονός που οδήγησε σε παρανοήσεις και 

συγχύσεις· ειδικά ο Λ. Καυταντζόγλου στην προσπάθεια του να αναγείρει έναν καθαρά 

βυζαντινό ναό επέλεξε λύσεις της ρωμανικής ναοδομίας τις οποίες εξέλαβε λανθασμένα 

ως βυζαντινές. Αυτά τα στοιχεία της δυτικής μεσαιωνικής ναοδομίας θεωρήθηκαν, 

χρησιμοποιήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από ειδικούς και κοινή γνώμη ως βυζαντινά, με 

αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στην ελληνική ναοδομία του 19ου αιώνα (Πουλημένος, 

1997). 
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Ως προς τον Ελληνοβυζαντινισμό, σαν όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1846 κατά την 

διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη μετατροπή του ρυθμού της Μητρόπολης 

των Αθηνών. Ο αρχικός σχεδιασμός και η αρχή της ανοικοδόμησης του ναού είχαν 

ξεκινήσει από τον Θεόφιλο Χάνσεν, ενώ ο ρυθμός που είχε επιλεγεί ήταν καθαρά 

νεορωμανικός (εικ. 10). Το 1846, λοιπόν, διεξήχθη διαγωνισμός για την μετατροπή του 

ναού σε «ελληνοβυζαντινό ρυθμό»14, μια τάση που καλείτο να συγκεράσει βυζαντινά 

(μεσαιωνικά) και ελληνικά (κλασικά) ρυθμολογικά στοιχεία.  

Ο Ελληνοβυζαντινός ρυθμός χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στις μεγάλες πόλεις, 

υποδηλώνοντας έτσι ότι αποτελούσε την επίσημη, κρατική επιλογή για τη ναοδομία της 

Οθωνικής περιόδου, γεγονός που αποδεικνύεται άλλωστε από το ότι ο μητροπολιτικός 

ναός των Αθηνών ήταν ο πρώτος ναός που επισήμως χτίστηκε σε «ελληνοβυζαντινό» 

ρυθμό. Η Μητρόπολη, μετά από μετατροπές στην αρχική της τυπολογία, παίρνει τη 

μορφή ενός γιγαντιαίου σταυροειδούς, δικιόνιου επιμήκους ναού με τρούλο, ο οποίος 

πλαισιώνεται στην πρόσοψη του από δυο πυργοειδή καμπαναριά αλλά και μια ανοικτή 

στοά στη δυτική όψη, «με ένα τρίλοβο άνοιγμα με κίονες, που μοιάζει με εξωτερικό 

“τρίβηλο“» (Πουλημένος, 1997; 63). Να σημειώσουμε ότι αυτή η διαμόρφωση της 

πρόσοψης, με τον τρίλοβο εξωνάρθηκα και τα διπλά καμπαναριά αποτέλεσε 

νεωτερισμό και έγινε πρότυπο για τις προσόψεις των ελλαδικών ναών του 19ου αιώνα 

(εικ.11).  

Ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά των ελληνοβυζαντινών ναών, να σημειώσουμε ότι η 

τυπολογία που επιλέγεται είναι οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι με τρούλο (όπως η 

Μητρόπολη), δικιόνιοι ή τετρακιόνοι, και οι σταυροειδείς εγγεγραμμένες τρουλαίες 

βασιλικές. Επίσης, ένας βασικός τυπολογικός νεωτερισμός15 του ελληνοβυζαντινισμού 

(που πρωτοπαρουσιάζεται στην Μητρόπολη) είναι η ανοικτή προς τα δυτικά στοά (η 

οποία αποτελεί προέκταση της δυτικής κεραίας του ναού) που καλύπτεται από τον 

γυναικωνίτη και περιβάλλεται από τις βάσεις των καμπαναριών. Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό του Ελληνοβυζαντινισμού είναι η τάση για μεγέθυνση του όγκου των 

                                            
14 Όπως επιθυμούσε ο βασιλιάς Όθωνας, ο οποίος μάλιστα επέλεξε και τον νικητή του διαγωνισμού, Δ. 
Ζέζο. 
15 Ο οποίος όμως εμπνέεται το «χαγιάτι» μεταβυζαντινών ναών της Τουρκοκρατίας 
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ναών, με την σύνθεση να διαρθρώνεται σε δύο καθ’ ύψος ζώνες αλλά και η ευρεία 

χρήση ρωμανικών στοιχείων, με παραστάδες, ρωμανικά τοξύλια και παράθυρα 

οργανωμένα σε διακοσμητικά σύνολα (εικ.12). Επιπλέον, όλες οι αρχιτεκτονικές μορφές 

ανεξαρτήτου προελεύσεως επενδύονται με κλασικιστικό διάκοσμο (εικ.13).  
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2.3 Η ελλαδική ναοδομία της Γεωργιανής περιόδου (1863-1913) 

Η τυπολογική πολυφωνία της ναοδομίας της Οθωνικής περιόδου, αντικαθίσταται από 

μια σχετική ομοιογένεια που θα προκύψει από τη συγχώνευση των προγενέστερων 

τάσεων. Η εν λόγω συγχώνευση θα γίνει στην εξής βάση: καταρχήν, χρησιμοποιούνται 

παραδοσιακοί τύποι της ορθόδοξης ναοδομίας και η διατήρηση όλων των 

παραδοσιακών επιμέρους τμημάτων των ναών (όπως του τρούλου και του Ιερού 

Βήματος)· επίσης το ενδιαφέρον των αρχιτεκτόνων στρέφεται στην ανάδειξη του 

εξωτερικού, με τη χρήση κυρίως δυτικότροπων μορφολογικών και διακοσμητικών 

στοιχείων όπως επίσης σημειώνεται αλλαγή και στην αίσθηση του εσωτερικού των 

ναών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αλλοίωση του λειτουργικού τυπικού (Πουλημένος, 

1997). 

Με βάση τους παραπάνω άξονες θα κινηθούν και οι διάφορες τάσεις της ναοδομίας της 

περιόδου σε μια προσπάθεια εκλεκτικιστικής συγχώνευσης. Κατά τη Γεωργιανή περίοδο 

ο Νεοκλασικισμός «δύει» τρόπον τινά, ο Ελληνοβυζαντινισμός μεσουρανεί στην 

εκκλησιαστική ναοδομία, ενώ μια νέα τάση, ο Νεοβυζαντινισμός αρχίζει να 

μορφοποιείται. Επιπλέον, ο Νεορωμανισμός εμφανίζεται πια ως αυτόνομη τάση με 

μόνο όμως εκφραστή τον Ε. Τσίλλερ και τη «Σχολή» του. 

Ως προς τον Νεοβυζαντινισμό, πρόκειται για μια τάση που πρωτοεμφανίζεται το β΄ μισό 

του 19ου αιώνα και στοχεύει στην δημιουργία ναών που μιμούνται βυζαντινά μνημεία και 

στη χρήση μεμονωμένων στοιχείων της βυζαντινής μορφολογίας σε ναούς διαφόρων 

τύπων. Ωστόσο καθώς ο Νεοβυζαντινισμός κατά τον 19ο αιώνα βρίσκεται ακόμα στα 

σπάργανά του δεν θα τον εξετάσουμε περαιτέρω. 

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση του δεσπόζοντος Ελληνοβυζαντινισμού και του 

Νεορωμανισμού να σημειώσουμε ότι με τον Λ. Καυταντζόγλου ολοκληρώνεται και η 

τάση του Νεοκλασικισμού στη ναοδομία, που στο εξής θα βρίσκει εφαρμογή σε άλλες 

τάσεις μόνο σε επίπεδο μορφολογίας -κυρίως ως προς το αναγεννησιακό της σκέλος-. 

Ο Άγιος Κωνσταντίνος Ομονοίας (1869) (εικ.14) θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του 

Νεοκλασικισμού στην ελλαδική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική με βασικά χαρακτηριστικά 
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του τον πλούσιο διάκοσμο αλλά και την βαριά, δύσκαμπτη ογκοπλασία και την 

αποκλειστική χρήση ευθείας γραμμής (Φιλιππίδης, 1984). 

Κατά την Γεωργιανή περίοδο, το αρχιτεκτονικό περιεχόμενο του Ελληνοβυζαντινισμού 

ωριμάζει, εμπλουτίζεται και διευρύνεται: παρουσιάζονται ελληνοβυζαντινοί σταυροειδείς 

ναοί, τρίκλιτες ή τρουλαίες βασιλικές, μονόχωροι ή και σύνθετοι ναοί. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται τυπολογική πολυπλοκότητα, τόσο στο επίπεδο του κυρίως ναού, ο 

οποίος εμπλουτίζεται είτε με τη σύνθεση τύπων είτε με τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα 

των υπαρχόντων τύπων, όσο και των προκτισμάτων και των τρούλων. Ακόμα, βασικοί 

τυπολογικοί νεωτερισμοί του ελληνοβυζαντινισμού είναι η ανοικτή προς τα δυτικά στοά  

που καλύπτεται από τον γυναικωνίτη και περιβάλλεται από τις βάσεις των 

καμπαναριών, τα δίδυμα καμπαναριά της πρόσοψης αλλά και οι τρίλοβοι εξωνάρθηκες, 

που αποτελούν δάνειο από την πρωτοχριστιανική αρχιτεκτονική με τη μόνη αλλαγή ότι 

βρίσκονται σε ανεστραμμένη θέση, προσδίδοντας στους ναούς λαμπρή εξωστρέφεια 

(Πουλημένος, 1997).  

Σε επίπεδο μορφοπλασίας, η ογκοπλαστική οργάνωση των ναών αποκτά ενιαία 

εμφάνιση προς τα έξω, ενώ γίνεται και προσπάθεια να αναδειχθεί και η σταυροειδής 

διάταξη που χαρακτηρίζει τους ελληνοβυζαντινούς ναούς· υπάρχει η καθ’ ύψος διάκριση 

σε δυο ζώνες (κλασικιστικό στοιχείο) και οι απολήξεις των κεραιών του σταυρού 

αξιοποιούνται σαν κεντρικά μορφοπλαστικά συγκροτήματα (εικ.15, 16), οι τοίχοι 

παρουσιάζονται πλούσια διακοσμημένοι, ενώ σημειώνεται και αυτοτελής 

μορφοπλαστική οργάνωση των πλάγιων όψεων (Πουλημένος, 1997). Οι υπόλοιπες 

αρχές σύνθεσης είναι: η αυτόνομη μορφοπλαστική ανάδειξη μερών του κτηρίου με 

στόχο την συνολική ανάδειξη της μορφοπλαστικής οργάνωσης του ναού· η απόλυτη 

συμμετρία γύρω από την κεντρική μορφοπλαστική ενότητα της απόληξης της διαμήκους 

κεραίας· και ο τρούλος16, ως επιστέγασμα της όλης σύνθεσης και τέλος ο μορφολογικός 

και διακοσμητικός εμπλουτισμός των παραθύρων, που συχνά είναι και το μόνο 

μορφολογικό στοιχείο των επιφανειών των όψεων των ναών (εικ. 16). 

                                            
16 που ως προς το σχήμα έχει βυζαντινή προέλευση, ως προς τον όγκο ρωμανική και ως προς τη 
μορφοπλαστική οργάνωση την τριμερή κλασικιστική διάταξη 
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Ο διάκοσμος των ελληνοβυζαντινών ναών, -με εξαίρεση την μορφολογία των 

ανοιγμάτων που είναι κατά βάση δάνειο από τη δυτική μεσαιωνική ναοδομία- βασίζεται 

στις αρχές του Κλασικισμού, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό των ναών. Οι 

παραστάδες, τα πλαίσια, οι κιονίσκοι και τα αψιδώματα στο εξωτερικό, τα θυρώματα 

που συνδυάζουν τα αναγεννησιακά τόξα με τα ευθύγραμμα νεοκλασικά επιστύλια, αλλά  

και οι ζωγραφικές απομιμήσεις των κλασικιστικών δομικών και μορφοπλαστικών 

στοιχείων, όπως οι κορνίζες και τα γείσα, αποδεικνύουν την επιρροή του 

Νεοκλασικισμού στη βάση του Ελληνοβυζαντινισμού.   

Πέρα από την Μητρόπολη των Αθηνών (αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου), 

η οποία άσκησε σημαντική επιρροή ως καθοριστικό μνημείο του Ελληνοβυζαντινισμού, 

και άλλοι σημαντικοί ναοί όπως ο Άγιος Σπυρίδων Μεσολογγίου (εικ.17) (1883), ο Άγιος 

Βασίλειος στον Πειραιά (1899) (εικ.18) και ο Άγιος Παντελεήμων Ιλισσού (1905) (εικ.19) 

αποτέλεσαν μνημεία που ώθησαν και παράλληλα εμπλούτισε την ελληνοβυζαντινή 

αρχιτεκτονική. 

Ο ελληνικός Νεορωμανισμός, που είναι η δεύτερη αυτόνομη τάση στην αρχιτεκρονική 

της Γεωργιανής περιόδου, χρωστά την ύπαρξή του κατά βάση στον Ε. Τσίλλερ, 

σπουδαίο μαθητή του Θ. Χάνσεν, ο οποίος κατάφερε να μεταγγίσει την 

βορειοευρωπαϊκή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στον ελλαδικό χώρο και να επηρεάσει 

την ελλαδική ναοδομία του 19ου αιώνα. 

Τυπολογικά, όλοι οι σημαντικοί ελληνικοί νεορωμανικοί ναοί ανήκουν στις παραλλαγές 

των σταυροειδών ναών και χαρακτηρίζονται από μια τάση να ενοποιηθεί ο εσωτερικός 

τους χώρος γύρω από ένα κέντρο ή να προσαρμοσθεί ένας βυζαντινός τύπος σε 

ανάλογες απαιτήσεις (Πουλημένος, 1997). Οι όψεις των νεορωμανικών ναών 

οργανώνονται στη βάση της αξιοποίησης «των πλατιών μετώπων των απολήξεων των 

κεραιών του σταυρού» (εικ.20) (Πουλημένος, 1997:106). Πολύλοβα, ισοϋψή ανοίγματα 

αποτελούν τα μόνα επιφανειακά μορφολογικά στοιχεία (εικ.21), οι –δυτικής 

προέλευσης- διακοσμητικοί πύργοι στα άκρα του κτηρίου συμμετέχουν στη σύνθεση 
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σαν αυτόνομα μορφοπλαστικά στοιχεία, ενώ τα υπόλοιπα νεορωμανικά στοιχεία έχουν 

σχέση απλώς με το διάκοσμο. Στον ελλαδικό χώρο, ο Άγιος Λουκάς Πατησίων (1865-

1870) (εικ. 22), ένας σταυροειδής επιμήκης ναός, είναι ο πρώτος που ακολουθεί την εν 

λόγω νεορωμανική τυπολογία17 ενώ ακολουθούν η Φανερωμένη Αιγίου (1890) (εικ.23), 

η Μεταμόρφωση Βιλίων (1893) (εικ.20), ο Άγιος Βασίλειος Τριπόλεως (εικ.21) και άλλοι. 

  

                                            
17 Ο εν λόγω ναός αναφέρεται ότι μοιάζει ιδιαίτερα με τον ναό του Oberlossnitz (1865) που βρίσκεται στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του Ε. Τσίλλερ (Παπαστάμου, 1973 βρέθηκε στο Πουλημένος, 1997) 
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Κεφάλαιο Τρίτο: Ο Πειραιάς και η ναοδομία του κατά τον 19ο αιώνα 

3.1 Η εξέλιξη του Πειραιά ως αστικό κέντρο κατά τον 19ο αιώνα 

Ο Πειραιάς είχε από την αρχαιότητα μια σχέση αλληλεξάρτησης με την πόλη των 

Αθηνών· και αν χρωστά ένα μέρος της φήμης του στο γεγονός ότι αποτέλεσε το επίνειο 

της κλασικής Αθήνας, παράλληλα αποτέλεσε το λιμάνι που έδωσε τη δυνατότητα στην 

Αθήνα να γίνει η ναυτική υπερδύναμη που κυριάρχησε στο Αιγαίο κατά τον 5ο αιώνα 

π.Χ.· το νεώριο από όπου απέπλεαν οι περίφημες Αθηναϊκές τριήρεις. Κατά τον «χρυσό 

αιώνα» του Περικλή, ο Πειραιάς συνδέθηκε με την Αθήνα με τα φημισμένα «μακρά 

τείχη» (465-455 π.Χ.) που ακόμα είναι ορατά σε διάφορα σημεία της πειραιώτικης 

χερσονήσου. 

Αυτό το σημαντικό λιμάνι πέρασε στη σχετική αφάνεια τόσο τους Βυζαντινούς όσο και 

τους δυο πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Κατά τον 17ο αιώνα και μετά, χάριν στο 

ενδιαφέρον και την ενασχόληση των Ευρωπαίων με την κλασική αρχαιότητα, ο Πειραιάς 

γίνεται ο ενδιάμεσος σταθμός των ταξιδιωτών στην πορεία τους προς την Αθήνα. 

Κατά την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, ο Πειραιάς χρησιμοποιείται από 

πρόσφυγες, οι οποίοι μένουν προσωρινά στο μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, μέχρι 

να διοχετευθούν σε ασφαλέστερα μέρη. Η σχετική ηρεμία της περιοχής διαταράσσεται 

στα 1826-7 με κατάληξη την ήττα του Αναλάτου και τον θάνατο του Έλληνα αγωνιστή Γ. 

Καραϊσκάκη τον Απρίλη του 1827 (Μαλικούτη, 1999).  

Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους συνεπάγεται τη σταδιακή αναγέννηση του μέχρι τότε 

ερημωμένου Πειραιά. Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, ανέδειξε το πόσο 

επιτακτικό ήταν να ιδρυθεί η πόλη του Πειραιά· η απουσία οδικού δικτύου στην 

ηπειρωτική χώρα, αλλά και η νευραλγική θέση του Πειραιά με τα φυσικά του λιμάνια, 

τον καθιστούσαν αναγκαίο δίαυλο επικοινωνίας της πρωτεύουσας με τον υπόλοιπο 

ελλαδικό αλλά και διεθνή χώρο. Έτσι, η εντολή ίδρυσης της πόλης δίνεται το Δεκέμβρη 

του 1833 (Μαλικούτη, 1999). 
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Παρότι οι πρώτοι μόνιμοι κάτοικοι του Πειραιά εγκαθίστανται ήδη από το 1829, ο 

εποικισμός της περιοχής θα ξεκινήσει ουσιαστικά μετά το 1834 και την σύνταξη του  

πρώτου Σχεδίου Πόλεως. Το Σχέδιο Πόλεως εκπονείται το 1834 από τους Κλεάνθη και 

Schaubert με σκοπό να καταστούν οι συνθήκες στον πειραϊκό χώρο ευνοϊκές προς 

εγκατάσταση αρχικά για τους Χίους και στη συνέχεια για τους Υδραίους (Μαλικούτη, 

1999). Η πειραϊκή γη αποτελούσε μέχρι τότε ιδιοκτησία της Μονής του Αγίου 

Σπυρίδωνα. Με την εκπόνηση του πρώτου Σχεδίου Πόλεως, ξεκίνησε από το 1834 η 

προσπάθεια να τεθεί σε επαναπροσδιορισμό το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με σκοπό να 

αναπτυχθεί η πόλη χωρίς περιορισμούς (Παρδάλη-Λαίνου, 1990). Το σχέδιο 

«εθνικοποίησης» πειραϊκών γαιών έφερε οξείες αντιπαραθέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και 

Κράτους -όπως ήταν φυσικό-, γεγονός που είχε ως επακόλουθο την μερική 

αναθεώρηση του πρώτου πολεοδομικού σχεδίου. 

Μετά το 1837 όπου οι γαίες της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνα απαλλοτριώνονται ως 

«εθνική γη», ξεκινά η ανάπτυξη της πόλης γύρω από δυο πόλους: τον συνοικισμό των 

Χίων και τον συνοικισμό των Υδραίων, με τον πρώτο να συγκεντρώνει πλούσιους 

εμπόρους και αργότερα τους βιομήχανους και τον δεύτερο να συγκεντρώνει τα λαϊκά 

στρώματα των εργατών, ναυτών και άλλων (Παρδάλη-Λαίνου, 1990). Οι στατιστικές 

πηγές της εποχής κατέγραψαν 1.011 κατοίκους το 1936, αριθμός που διπλασιάστηκε 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας και τετραπλασιάστηκε ως το 1845. Η μόνη περίοδος 

στασιμότητας του αριθμού των κατοίκων ήταν τα χρόνια της Αγγλογαλλικής κατοχής 

(1854-7), οπότε ο πληθυσμός αποδεκατίζεται από επιδημία χολέρας.  

Μετά την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, ο μόνιμος πληθυσμός αυξάνεται 

περαιτέρω καθώς σημειώνεται  εισροή προσφύγων (Κρητών), προσάρτηση νέων 

εδαφών και ο επαναπατρισμός Ελλήνων των παροικιών. Όλα τα παραπάνω οδηγούν 

σε πληθυσμιακή έκρηξη μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1860, με την καταγραφή του 

πληθυσμού το 1870 να δείχνει 10.963 κατοίκους. Ως επακόλουθο της πληθυσμιακής 

έκρηξης, η εκτός σχεδίου περιοχή έχει κτιστεί σχεδόν όλη μέχρι το 1870, με αποτέλεσμα 

η κυβέρνηση να εκδώσει διατάγματα επεκτάσεων, ανάμεσα στα οποία ένα που 

καθορίζει τη βιομηχανική ζώνη του Πειραιά, το πρώτο τέτοιου είδους διάταγμα στη 

χώρα (Παρδάλη-Λαίνου, 1990).  
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Στο κέντρο της βιομηχανικής ζώνης του Πειραιά κατασκευάζεται ο σιδηροδρομικός 

σταθμός και ο εργατικός συνοικισμός, ο οποίος και αποκόπτεται οριστικά από την 

υπόλοιπη πόλη στα 1869, όπου και αρχίζει η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού. 

Έτσι ο Πειραιάς «διχοτομείται» τόσο σε χωρικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο από τη 

σιδηροδρομική γραμμή, με τα φτωχά στρώματα του πληθυσμού να κατοικούν σε άθλιες 

συνθήκες δίπλα στις βιομηχανίες και στο υπόλοιπο τμήμα, όπου έχουν χωροθετηθεί και 

οι δημόσιες υπηρεσίες και οι άλλες λειτουργίες της πόλης, να κατοικούν τα μεσοαστικά 

και τα εύπορα στρώματα (Παρδάλη- Λαϊνού, 1990). 

Η πληθυσμιακή αύξηση των προηγούμενων ετών, αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις μετά 

το 1870, έτος που σηματοδοτεί και την έναρξη της αναπτυξιακής απογείωσης του 

Πειραιά. Η πληθυσμιακή αύξηση για την εικοσαετία 1870 έως 1890, υπολογίζεται στο 

6,2% ετησίως, ποσοστό που δεν είχε σημειωθεί σε καμία άλλη πόλη του κράτους 

(Μαλικούτη, 1999). Αλλά και μετά το 1890, τόσο το ρεύμα της αστικοποίησης όσο και οι 

ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στον Πειραιά, δηλαδή η συνεχόμενη 

βιομηχανική του ανάπτυξη και η συνεπαγόμενη αύξηση του εργατικού δυναμικού, 

συνέχισαν να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση των μόνιμων 

κατοίκων, ακόμα και κατά περιόδους που τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα της 

περιόδου παρακμάζουν ή μένουν στάσιμα (Μαλικούτη, 1999). 

Ως προς την οικονομική του ανάπτυξη, ο Πειραιάς αντιμετώπισε κάποιες κρίσεις μέχρι 

τα μέσα της δεκαετίας του 1850, αλλά στη συνέχεια ανάκαμψε χάρη στην ναυτιλιακή 

πολιτική του κράτους, στην κρατική μέριμνα που εφαρμόστηκε στα εξαγώγιμα προϊόντα 

αλλά και στις διεθνείς συνθήκες που ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για το ελληνικό εμπορικό 

ναυτικό και φυσικά χάρη στην επένδυση εμπορικών κεφαλαίων στην δευτερογενή 

παραγωγή. Ωστόσο, την απογείωση της οικονομίας σηματοδότησε η έναρξη της 

λειτουργίας του σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς με τη διεύρυνση τόσο της εσωτερικής 

όσο και της εξωτερικής αγοράς, οι οποίες ωθήθηκαν αρκετά και από την λειτουργία της 

διώρυγας του Σουέζ, το ίδιο έτος (Μαλικούτη, 1999).  

Ως προς τη δευτερογενή παραγωγή, ήδη μέχρι το 1870, ο Πειραιάς αποτελούσε το 

σημαντικότερο βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας: την πενταετία 1870 με 1875 ο αριθμός 
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των εργοστασίων πενταπλασιάστηκε, ενώ μέχρι το 1883 το 51% του ελληνικού 

εργατικού δυναμικού απασχολείται στην πειραϊκή βιομηχανική ζώνη. Ακόμα και μετά την 

έναρξη του 20ου αιώνα, και παρά την σχετική ύφεση των χρόνων εκείνων18, ο Πειραιάς 

συνέχισε να έχει την πρωτοκαθεδρία στον τομέα της βιομηχανίας.  

Αντίστοιχη επιτυχία γνώρισε και το εμπόριο, που μέχρι το 1885 σημείωνε θεαματική 

ανάπτυξη εν μέρει χάρη στην ίδρυση του  πειραϊκού υποκαταστήματος της Εθνικής 

Τραπέζης, το 1862. Έτσι το 1872, το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί ήδη το κέντρο των 

εμπορικών συναλλαγών. Η σημαντικότητα του Πειραιά για την τροφοδοσία τόσο της 

Αθήνας όσο και όλης της χώρας φαίνεται καθαρά από τον χαρακτηρισμό του –λίγα 

χρόνια αργότερα- ως το «στόμα» της Ελλάδας (Μαλικούτη, 1999). Η τελευταία δεκαετία 

του 19ου αιώνα, η εμπορικές δραστηριότητες στο λιμάνι του Πειραιά είναι αντιστρόφως 

ανάλογες με αυτές παραδοσιακών εμπορικών λιμένων, όπως της Πάτρας, της 

Κέρκυρας και της Ερμούπολης: ενώ ο πρώτος γνωρίζει θεαματική ανάπτυξη –που 

κάμπτεται μόνο προσωρινά το 1893 λόγω της πτώχευσης και ανακάμπτει πλήρως μετά 

το 1910- τα δεύτερα παρακμάζουν σημαντικά. 

Παράλληλα και αναφορικά με το εισαγωγικό εμπόριο, το 1869 ο Πειραιάς παίρνει την 

πρώτη θέση· ωστόσο για το εξαγωγικό εμπόριο θα αρχίσει να ανταγωνίζεται την 

Ερμούπολη κατά το 1880, ενώ τρία χρόνια αργότερα θα συγκεντρώνει τα περισσότερα 

ατμόπλοια. Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα, 

καθώς και η κατασκευή του Ισθμού της Κορίνθου θα δώσουν, από τα τέλη του 19ου 

αιώνα και έπειτα, στον Πειραιά ηγετικό ρόλο και σε αυτόν τον τομέα. 

Στην αυγή του 20ου αιώνα, η εικόνα του Πειραιά, είναι αυτή μιας σύγχρονης πόλης (για 

τα ελληνικά δεδομένα) με ικανοποιητικές λιμενικές εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακό 

δίκτυο, επαρκή υδροδότηση και σαφώς διαχωρισμένη βιομηχανική-οικονομική ζώνη, η 

οποία οριζόταν από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι την σημερινή οδό Πειραιώς και το 

                                            
18 Το 1893 κηρύχθηκε πτώχευση επί πρωθυπουργίας του Χ. Τρικούπη, ενώ το 1897 ήρθε και  η ήττα της 
Ελλάδος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, με την ακόλουθη υπέρογκη αποζημίωση που κλήθηκε 
να πληρώσει. 
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Τελωνείο. Η αστική του ζώνη περιελάμβανε ζώνες πρώτης και δεύτερης κατοικίας, 

εμπορικά καταστήματα, αγορές και τράπεζα, ναούς, σχολεία, δημοτικό θέατρο, 

κοινωφελή ιδρύματα και άλλα δημόσια κτήρια αλλά και σχεδιασμένους ελεύθερους 

χώρους (Μαλικούτη, 1999). 

Συνοψίζοντας, ο Πειραιάς άνθισε μέσα στον 19ο αιώνα σε ένα σημαντικό λιμάνι που 

αφενός αποτελούσε τον «τροφοδότη» της πρωτεύουσας και αφετέρου αναδείχθηκε σαν 

μια αυτόνομη πόλη με αυτάρκεια και αυτοδυναμία, τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και 

διοικητικό, με έναν πληθυσμό ιδιαίτερης ποικιλομορφίας που ωστόσο έχει τοπική 

συνείδηση και ενώνεται κάτω από την ταυτότητα του Πειραιώτη.  

3.2 Τα κτήρια των εκκλησιών του Πειραιά κατά τον 19ο αιώνα 

Το 1836 είναι η χρονολογία θεμελίωσης του πρώτου ναού στον ελεύθερο ελληνικό 

Πειραιά. Η πόλη του Πειραιά κατά την δεκαετία του 1830 απείχε παρασάγγας από το 

πολυπολιτισμικό, πολύβουο και πλούσιο λιμάνι των τελών του 19ου αιώνα. Οι πρώτες 

εκκλησίες που κτίζονται κατά την Οθωνική περίοδο (1833-1862) δεν έχουν ούτε το 

μέγεθος ούτε την μεγαλοπρέπεια των Αθηναϊκών ναών· ήταν μάλλον πρόχειρα 

φτιαγμένοι, με ευτελή υλικά και αποσκοπούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ενός 

πληθυσμού που όλο και αυξανόταν και βρίσκονταν σχεδόν αποκλειστικά στην περιοχή 

του λιμένα19. 

Ακριβώς λοιπόν επειδή ο Πειραιάς των δυο πρώτων δεκαετιών του ελεύθερου 

ελληνικού κράτους δεν είχε ούτε τον πληθυσμό, ούτε και την οικονομική δύναμη της 

πρωτεύουσας αρκέστηκε σε ναούς που κάλυπταν τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των 

πιστών, χωρίς να έχουν μεγαλεπήβολες προδιαγραφές. Η σχετική οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής και κυρίως, η όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού στην πόλη 

του Πειραιά, οδήγησε ήδη από τη δεκαετία του 1850 σε συζητήσεις για την δημιουργία 

νέων, μεγαλύτερων και μνημειοδέστερων ναών στη θέση των ευτελώς 

κατασκευασμένων εκκλησιών του 1830-1850. Κάποιοι από τους ναούς αναγέρθηκαν εκ 

νέου, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1870, αλλά άλλοι (κυρίως λόγω οικονομικών 
                                            
19 Και οι τρεις πρώτοι πειραϊκοί ναοί ο Άγιος Σπυρίδωνας, η Αγία Τριάδα και ο Άγιος Νικόλαος χτίστηκαν 
στην περιοχή του μεγάλου λιμένα του Πειραιά. 
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δυσχερειών) απλά ανακαινίστηκαν ή και επεκτάθηκαν. Το ότι κάποιοι ναοί της οθωνικής 

περιόδου δέχθηκαν προσθήκες και αναδιαμορφώσεις σε μεταγενέστερα χρόνια κατά 

την γεωργιανή περίοδο, οδήγησε σε πολύ ενδιαφέρουσες αναμείξεις ρυθμών και στιλ, 

κάτι που καθιστά δύσκολη την προσπάθεια κατάταξης των εν λόγω αρχιτεκτονημάτων 

σε ένα αρχιτεκτονικό ύφος.  

Παράλληλα, κατά την Γεωργιανή περίοδο και κυρίως μετά το 1870, χτίζονται καινούργιοι 

ναοί σε συνοικίες εκτός του λιμένα, περιοχές που αναπτύχθηκαν λόγω της αύξησης του 

πληθυσμού· οι νέοι ναοί είναι πιο καλοφτιαγμένοι και μνημειώδεις, καθώς ο Πειραιάς 

είναι πια μεγάλη και αυτάρκης πόλη, με σημαντική οικονομική ανάπτυξη. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις εκκλησίες που χτίστηκαν στον Πειραιά κατά τον 19ο 

αιώνα, κατηγοριοποιημένες με βάση το έτος θεμελίωσης. 

i. Ο ναός του Άγιου Σπυρίδωνος: Η πρώτη εκκλησία που κτίστηκε στον ελεύθερο 

Πειραιά παίρνει τη θέση του ομώνυμου βυζαντινού μικρού ναού που άνηκε στο 

μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος είναι και ο πολιούχος του Πειραιά. Η 

ανέγερση του ναού ξεκινά το 1836 και πρόκειται για μια μικρή βασιλική που 

βρισκόταν στην οδό Φίλωνος. Τα αρχικά της σχέδια που εκπονήθηκαν από τον 

Στ. Κλεάνθη προέβλεπαν έναν μεγαλοπρεπή ναό με δίδυμα καμπαναριά και 

εντυπωσιακό γλυπτό διάκοσμο, σχέδια που ωστόσο αναθεωρήθηκαν και 

απλοποιήθηκαν από τον E. Schaubert, ώστε να περιλαμβάνουν έναν ναό 

μικρότερο και πιο λιτό, με ένα κωδωνοστάσιο και ζωγραφική διακόσμηση 

(Μαλικούτη, 1999). 

Η αποπεράτωση του ναού άργησε κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων· 

παρά τις δυο ανακαινίσεις-βελτιώσεις που έγιναν στο ναό το 1843 και το 184720, 

η περιορισμένη χωρητικότητα, τα ευτελή υλικά και εν γένει η μη προσεγμένη 

κατασκευή του οδήγησαν στις διαδικασίες για την ανοικοδόμηση ενός 

μεγαλύτερου και πιο μεγαλόπρεπου ναού, λόγος για τον οποίο και αγοράστηκε 

και το παρακείμενο –στον αρχικό ναό- οικόπεδο. Τα σχέδια για τη ανέγερση του 

                                            
20 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Μαλικούτη (1999) σελ.137-8 
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νέου ναού ξεκινούν στις αρχές της δεκαετίας του 1860 αφορούν την κατασκευή 

κεραμοσκεπούς ναού διαστάσεων 19x20μ, με γυναικωνίτη και ένα 

κωδωνοστάσιο, και μέχρι το 1861 κατατίθενται τρεις προτάσεις εκ των οποίων 

κερδίσει αυτή του αρχιτέκτονος Κ. Κοκκίνη. 

Παρότι ο Κ. Κοκκίνης επιλέγει τον αναγεννησιακό ρυθμό ως τον πιο κατάλληλο 

για τη σύνθεση του ναού, τα τελικά σχέδια τροποποιήθηκαν μερικώς από τον 

δημοτικό μηχανικό Γ. Μεταξά σε ένα πιο « ελληνοβυζαντινό» ύφος και 

περιελάμβαναν τα ακόλουθα: ένα κωδωνοστάσιο πάνω από την κεντρική είσοδο, 

αντί του αρχικού σχεδίου που είχε δυο, τα οποία απορρίφτηκαν επειδή 

θεωρήθηκαν ογκώδη και δυσανάλογα· πλάγιες προσπελάσεις σε ρυθμό 

βυζαντινό, αντί για τον αρχικό ελληνικό· τα τόξα νάρθηκα που αντί να εφάπτονται 

στη ζώνη απέχουν κατά μισό μέτρο από αυτήν· διαπλάτυνση κεντρικών πυλών 

(Μαλικούτη, 1999). 

Η ανοικοδόμηση του ναού διήρκησε πολλά χρόνια με την αποπεράτωσή του να 

ολοκληρώνεται μόλις το 1887. Το ότι εκείνη την περίοδο μεσουρανούσε ο 

ελληνοβυζαντινισμός ως αρχιτεκτονικό ρεύμα, γίνεται εμφανές από την τελική 

μορφή του ναού, όπου και ανεγείρονται τα δυο κωδωνοστάσια, που είχαν αρχικά 

παραλειφθεί (εικ.24). 

ii. Ο ναός της Αγίας Τριάδας: Ο επόμενος χρονολογικά ναός που ανοικοδομείται 

στον Πειραιά, επίσης στην περιοχή του λιμανιού, ξεκινά να κατασκευάζεται το 

1840 και αφιερώνεται στην Αγία Τριάδα. Ωστόσο, ήδη από την αρχή της 

ανέγερσης του ναού εκφράστηκαν πολλές αντιρρήσεις και διαφωνίες που 

αφορούσαν τόσο τον προσανατολισμό όσο και τη μορφολογία του 

αρχιτεκτονήματος (που είχε σχεδιαστεί χωρίς παράθυρα). Όπως και ο αρχικός 

ναός του Άγιου Σπυρίδωνα, έτσι και η Αγία Τριάδα είχε ευτελή κατασκευή, 

γεγονός που οδήγησε κατά καιρούς σε επάλληλες διαδικασίες επισκευών και 

συμπληρωματικών έργων. Παρότι για μια δεκαετία, από το 1844 μέχρι το 1855, 

έλαβαν χώρα εργασίες επισκευών αλλά και εξωραϊσμού του εσωτερικού και 

εξωτερικού, ήδη το 1858 ο ναός είχε σημαντικά ρήγματα ενώ και οι τοίχοι ήταν 
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ετοιμόρροποι, κάτι που οδήγησε σε συζητήσεις για την ανοικοδόμηση ενός νέου 

ναού (Μαλικούτη, 1999).  

Το 1868, ελλείψει πόρων, θα γίνει αποδεκτή η πρόταση του αρχιτέκτονα 

Δεινοκράτη για τροποποιήσεις στον υπάρχοντα ναό, που θα περιλαμβάνουν την 

κατασκευή πρόναου, την διαμόρφωση των ανοιγμάτων του ναού στο κυρίαρχο 

βυζαντινό ρυθμό, το χρωματισμό του εσωτερικού και του εξωτερικού του ναού, 

την περίφραξη του περίβολου και την κατασκευή ανεξάρτητου καμπαναριού, το 

οποίο αρχικά σχεδιάζεται ξύλινο αλλά κτίζεται λίθινο το 1872. Μέχρι το 1894 

ολοκληρώνονται αρκετά από τα συμπληρωματικά σχέδια που είχε προτείνει ο 

Δεινοκράτης· ωστόσο την περίοδο 1894-1902, γίνονται εκ νέου επεμβάσεις και 

εργασίες επισκευών, πιο ριζικές αυτήν τη φορά. Οι πιο ουσιώδεις αλλαγές 

αφορούν την πρόσοψη του ναού, η οποία κατεδαφίζεται και αντικαθίσταται από 

νέα τοιχοποιία, κατασκευή βάθρου από λαξευμένους ογκόλιθους σε όλη την 

περίμετρο του ναού, καθώς και τρίλοβου πρόναου στη θέση των σκαλοπατιών 

και της μαρμάρινης θύρας της εισόδου. Ακόμη, οι πλάγιες είσοδοι 

διαπλατύνθηκαν, κατασκευάστηκε εξομολογητήριο αλλά και νέο καμπαναριό στο 

προαύλιο χώρο του ναού, ενώ εισήχθη και η χρήση vitraux στα κουφώματα 

(Μαλικούτη, 1999). Πέρα από την μορφολογική εικόνα του ναού, οι εργασίες 

αφορούσαν και την επισκευή του ναού με ενίσχυση της στατικότητας του κτιρίου, 

αντικατάσταση των όποιων φθαρμένων υλικών και επενδύσεων αλλά και 

επισκευή των όψεων η οποία ολοκληρώθηκε μέχρι το 1909 (εικ. 25).  

Στις 11 Ιανουαρίου του 1944, ο ναός καταστρέφεται μετά από βομβαρδισμό του 

πειραϊκού λιμένος από συμμαχικά αεροπλάνα, οδηγώντας στο θάνατο και 

αρκετούς πιστούς που είχαν καταφύγει στο ναό (εικ. 26). Στη θέση του αρχικού 

ναού χτίζεται μεταπολεμικά η δεύτερη Αγία Τριάδα, μητροπολιτικός ναός του 

Πειραιά (Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)21. 

                                            
21Επίσημος  Διαδικτυακός τόπος Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος 
http://www.imp.gr/component/flexicontent/13-ieroi-naoi/118-ieros-naos-agias-triados.html 
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iii. Ο ναός του Άγιου Νικόλαου: Η τρίτη εκκλησία που κτίζεται στην νοτιοανατολική 

πλευρά του λιμανιού είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος βρίσκεται πλησίον του 

Τελωνίου και σηματοδοτεί την έναρξη της οδού Σωτήρου Διός. Ο πρώτος ναός 

ήταν μια μικρή μονόκλιτη βασιλική, σε σχέδια του δημοτικού αρχιτέκτονα 

Lorenzen, που θεμελιώθηκε το 1844 και συνδέθηκε στενά με τον ακμάζοντα 

ΥδραΪκό συνοικισμό της περιοχής. Όπως και οι προαναφερθέντες ναοί, έτσι και ο 

Άγιος Νικόλαος είχε μάλλον ευτελή και πρόχειρη κατασκευή, αλλά και μικρό 

μέγεθος λόγω οικονομικής ένδειας. Και σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν 

συζητείται η περίπτωση ανέγερσης ενός νέου ναού, μεγαλοπρεπέστερου, που θα 

καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του όλο και αυξανόμενου πειραϊκού 

πληθυσμού (Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)22. 

Οι εργασίες για την ανέγερση του νέου ναού ξεκινούν το 1853 σε σχέδια του τότε 

δημοτικού μηχανικού Πετιμεζά. Οι μόνες πληροφορίες που υπάρχουν για τον εν 

λόγω ναό βασίζονται στα αρχεία για τον προϋπολογισμό της κατασκευής και 

υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για μια τρουλαία βασιλική με πρόναο, γυναικωνίτη 

πάνω από τα πλάγια κλίτη και δίδυμα καμπαναριά, ενώ στο εσωτερικό του 

κυριαρχούσαν οι 10 -ιωνικού ρυθμού- κίονες και η δίχρωμη μαρμάρινη 

πλακόστρωση (Μαλικούτη, 1999). 

Ο σημερινός ναός θεμελιώθηκε το 1879 σε σχέδια του Ι. Λαζαρίμου και 

ολοκληρώθηκε στα 1902 με επιβλέποντα τον δημοτικό αρχιτέκτονα Γ. Ζίζηλα. Η 

βασική κατασκευή διήρκησε μέχρι το 1890, ενώ από το 1894 μέχρι το 1899 (εικ. 

27) ο ναός εμπλουτίστηκε με πρόπυλα, κωδωνοστάσια, πλακόστρωτα δάπεδα 

και εσωτερικό διάκοσμο, μαρμάρινα θυρώματα, κλιμακοστάσια στην δυτική και 

νότια πλευρά, αλλά και διαμορφώθηκε ο περίβολος του (Μαλικούτη, 1999).  

Ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί μαζί με την Αγία Ειρήνη της οδού Αιόλου, τους 

πρώτους ναούς που χτίζονται σε αυστηρά Κλασικιστιστικό στυλ, ένα 

                                            
22 22 Διαδικτυακός τόπος Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου 
http://www.imp.gr/component/flexicontent/13-ieroi-naoi/119-ieros-naos-agioy-nikolaoy.html 



 31 
 

αρχιτεκτονικό ύφος που δεν υιοθετήθηκε ευρέως στην εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

iv. Ο ναός του Άγιου Διονύσιου: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολογία 

θεμελιώσεως αυτής της μικρής εκκλησίας. Οι πρώτες πληροφορίες 

χρονολογούνται στο 1880, όπου και έγινε επέκταση του ναού με την κατασκευή 

τρίλοβου εξωνάρθηκα, ενώ λίγο αργότερα στα 1888 προστίθεται ανάλογη 

πτέρυγα και στη βόρεια πλευρά του ναού. 

Το 1892 ξεκινούν περαιτέρω εργασίες επέκτασης του ναού, οι οποίες και 

κρατούν μέχρι το 1902· μεγαλώνει το εσωτερικό του ναού, κατασκευάζεται νέος 

νάρθηκας και διπλά κωδωνοστάσια (εικ. 29). 

v. Ο ναός του Προφήτη Ηλία: Το έτος ανεγέρσεως του συγκεκριμένου μικρού ναού 

στην κορυφή του λόφου της Καστέλας τοποθετείται κάπου μεταξύ του 1868 με 

1876, αποτελούσε δωρεά προς το δήμο του Πειραιά και ήταν τρισυπόστατος 

ναός, αφιερωμένος στον Προφήτη Ηλία, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο 

Ελευθέριο23. Το 1883 ο ναός από ιδιωτικός μεταβιβάζεται στην κυριότητα του 

δήμου και μετατρέπεται σε ενοριακός. Πληροφορίες από τα δημοτικά αρχεία 

δείχνουν επισκευή της στέγης το 1888, προσθήκη πρόναου το 1901 και γενική 

επισκευή το 1906 (Μαλικούτη, 1999). Ο συγκεκριμένος ναός καταστράφηκε το 

1944 και ξαναχτίστηκε το 1948 (εικ. 30). 

vi. Ο καθολικός ναός του Αγίου Παύλου: Ο Schaubert ανέλαβε το 1838 να 

εκπονήσει αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση καθολικού ναού στον Πειραιά. 

Το έργο αναλαμβάνουν να επιβλέψουν οι Th. Hansen και C. Lorenzen το οποίο 

και ολοκληρώνεται μόλις τον επόμενο χρόνο, χάρη στην συμβολή του τότε 

Αυστριακού Πρόξενου, των δωρεών των πιστών και της παραχώρησης του 

οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Φίλωνος, απέναντι ακριβώς από την 

Ελληνογαλλική σχολή Ιωάννα δ’ Αρκ. Ο ναός έχει ορθογώνια κάτοψη, ενώ η 

                                            
23 http://pireorama.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html 
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πρόσοψη ξεχωρίζει για το μεγάλο αέτωμα (εικ. 31), τα διπλά κωδωνοστάσια και 

τις παραστάδες κορινθιακού ρυθμού (Μαλικούτη, 1999). 

vii. Ο ναός των Άγιων Κωνσταντίνου & Ελένης: Η θεμελίωση του εν λόγω ναού έγινε 

τον Ιούλιου του 1878, με αρχιτέκτονα τον Ι. Λαζαρίμο και μηχανικό τον Γ. Ζίζηλα, 

με την ανοικοδόμηση να διαρκεί μέχρι το 1882, ενώ οι διακοσμήσεις και οι 

αγιογραφίες ολοκληρώνονται μεταξύ του 1886-1911 (Ιστοσελίδα Ιεράς 

Μητροπόλεως Πειραιώς) 24. 

Ο Ι. Λαζαρίμος –με σπουδές στο Παρίσι και το Μόναχο- (ο οποίος και ανέλαβε 

επίσης τον Άγιο Νικόλαο και το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά), σχεδίασε τον ναό 

στο βυζαντινό ρυθμό της σταυροειδούς βασιλικής με τρούλο, χωρίς παράλληλα 

να λείπουν τα κλασικιστικά στοιχεία στο οικοδόμημα. Το σχέδιο του ναού και 

κυρίως η πρόσοψη με τα επιβλητικά πυργοειδή κωδωνοστάσια, τον ψηλό τρούλο 

και τον τρίλοβο εξωνάρθηκα, φέρει πολλές ομοιότητες με την Μητρόπολη των 

Αθηνών, που όπως αναφέρθηκε αποτέλεσε πρότυπο για τις προσόψεις των 

ελλαδικών ναών του 19ου αιώνα (Πουλημένος, 1977) (εικ. 32). 

viii. Ο ναός της Ευαγγελίστριας: Ο εν λόγω ναός, - όπως και ο λίγο μεταγενέστερος 

Άγιος Βασίλειος-, οικοδομείται κατά το απόγειο του Ελληνοβυζαντινισμού 

(Πουλημένος, 1997), με έτος θεμελιώσεως το 1893 και έτος ολοκλήρωσης το 

1898 με αρχικά σχέδια από τον Δημοτικό αρχιτέκτονα Γ. Ζίζηλα και συνεχιστή 

του τον Ε. Παπακωνσταντίνου. Ο εν λόγω ναός είναι «μια τρίκλιτη βασιλική με 

δυο πλάγιες πτέρυγες, οι οποίες έχουν βαθμιδωτές προεξοχές, ώστε να 

δημιουργείται ένα είδος σταυροειδούς διάταξης» (Μαλικούτη, 1999;249). Το 

διάστημα μεταξύ 1897-1901 προστίθενται το δυτικό κωδωνοστάσιο, διευρύνεται 

ο νάρθηκας, ανοικοδομούνται στο ισόγειο βοηθητικοί χώροι (το εξομολογητηρίου 

και η κατοικία του νεωκόρου). Ανάμεσα στα νεοκλασικά χαρακτηριστικά του, 

εντοπίζουμε τους επίπεδους γωνιόλιθους, τα κορινθιακά κιονόκρανα και την 

ψευδοισόδομη τοιχοποιία του κατώτερου επιπέδου της πρόσοψης (εικ. 33). 

                                            
24 http://www.imp.gr/home-4/ieroi-naoi/a-arxieratikh-perifereia/agioi-kwnstantinos-kai-elenh.html 
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ix. Ο ναός του Άγιου Βασίλειου: Στη θέση του σημερινού μεγαλόπρεπου ναού, 

υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχε μικρός, ομώνυμος ιδιωτικός ναός ήδη από το 

1873. Ο σημερινός ναός, που χτίστηκε στη θέση του, ανεγέρθηκε σε σχέδια του 

Ε. Παπακωνσταντίνου με έτος θεμελίωσης το 1899 και με την ολοκλήρωση του 

να επέρχεται το 1907. Πρόκειται για έναν σταυροειδή, εγγεγραμμένο, τρουλαίο 

ναό, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ελληνοβυζαντινού ρυθμού 

(εικ.18). 
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Κεφάλαιο Τέταρτο: Ανάλυση περιπτώσεων μελέτης 

4.1 Μελέτη περιπτώσεων 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά τις μεγάλες πειραϊκές εκκλησίες, με 

σκοπό να δούμε σε ποιο βαθμό εκφράζουν τον Ελληνοβυζαντινό και τον Νεολασικό 

ρυθμό, ποια χαρακτηριστικά τους συνδυάζουν και το αν εμφανίζουν κάποιες καινοτομίες 

ή ιδιαιτερότητες. Επίσης, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι η σημερινή μορφή 

των ναών ενίοτε αποτελείται από προσθήκες και παραλλαγές που έλαβαν χώρα σε 

διαφορετικές περιόδους, με αποτέλεσμα να «αλλοιώνεται» ή μάλλον να καθίσταται 

δύσκολη η κατάταξη των ναών σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό, αλλά και το γεγονός ότι στη 

θέση των όλων σημερινών ναών είχαν χτιστεί προγενέστεροι ομώνυμοι ναοί, συνήθως 

διαφορετικής τυπολογίας και μορφοπλασίας, που έδωσαν τη θέση τους στους 

σημερινούς είτε λόγο καταστροφής τους είτε λόγω προχειρότητας της αρχικής 

κατασκευής.  

Ακόμα, να σημειώσουμε ότι ο 19ο αιώνας θα μπορούσε να χωριστεί σε δυο περιόδους 

αναφορικά με την ναοδομία του Πειραιά: η πρώτη περίοδος ξεκινά με την 

απελευθέρωση του Πειραιά και διαρκεί περίπου μέχρι τη δεκαετία του 1860, όπου οι 

κατασκευές των ναών είναι πρόχειρες, με ευτελή υλικά λόγω της οικονομικής ένδειας 

της πόλης. Η δεύτερη περίοδος που ξεκινά κατά τη δεκαετία του 1870 σχετίζεται με την 

οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη της πόλης που οδήγησε στην ανέγερση 

μνημειωδέστερων, πλουσιότερων και εντυπωσιακότερων ναών. 

4.1.1 Ναός Άγιου Νικόλαου του Τελωνίου 

Η μελέτη των περιπτώσεων θα ξεκινήσει με τον Άγιο Νικόλαο του Τελωνίου, καθότι 

αποτελεί ένα από τα από ελάχιστα και χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυστηρού 

νεοκλασικισμού της ελληνικής ναοδομίας. 

Ο σημερινός ναός θεμελιώθηκε το 1879 σε σχέδια του Ι. Λαζαρίμου και ολοκληρώθηκε 

στα 1902 με επιβλέποντα τον δημοτικό αρχιτέκτονα Γ. Ζιζήλα. Πρόκειται για έναν 

βυζαντινού τύπου, μεγάλο σταυροειδή εγγεγραμμένο τετρακιόνιο ναό με τρούλο που 

στηρίζεται σε πεσσούς, ο οποίος εκφράζει τον αυστηρό Κλασικισμό της εποχής. Ο 
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κεντρικός τρούλος έχει περιμετρικά του φουρνικά, τα οποία καλύπτουν τις καμάρες και 

τα γωνικά διαμερίσματα, στοιχείο που προσδίδει ένα παραδοσιακό ύφος στο εσωτερικό 

του ναού. Στην ανατολική και την δυτική πλευρά του ναού, προστίθενται στενά 

διαμερίσματα που χρησιμεύουν στη στέγαση του τριμερούς Ιερού Βήματος (ανατολική 

πλευρά) και στη διαμόρφωση ενός εσωνάρθηκα που στηρίζει τον γυναικωνίτη (δυτική 

πλευρά).  

Υπάρχει τριμερής διάταξη του εξωτερικού του ναού (εικ. 28): στη ζώνη του ισογείου 

χρησιμοποιείται απομίμηση λιθοδομής, με τις τρείς πλευρές του ναού να στολίζονται 

από μονόλοβα παράθυρα, καθώς και από τα χαρακτηριστικά μνημειώδη πρόπυλα που 

έχουν τη μορφή κορινθιακού ναΐσκου· στην δεύτερη ζώνη, ο όροφος ορίζεται από 

διπλές διακοσμητικές παραστάδες με πλήρη ιωνική ζωφόρο, οι οποίες και περιβάλλουν 

όλες τις πλευρές του ναού (εκτός από τα σημεία πίσω από τα πρόπυλα). Τα κενά 

μεταξύ των παραστάδων εμφανίζονται εναλλάξ αψιδωτά, δίλοβα παράθυρα. Η τρίτη 

ζώνη χαρακτηρίζεται από τον κυκλικό τρούλο με θόλο, ο οποίος δομείται από κυκλικούς 

τομείς, με το τύμπανο του τρούλου να παρουσιάζει κοινή μορφολογία με τον όροφο 

(ιωνικές παραστάδες με αψιδωτά, δίλοβα πράθυρα) (Πουλημένος, 1997). 

4.1.2 Ναός Άγιου Βασίλειου  

Ο Άγιος Βασίλειος κτίζεται κατά τη διάρκεια της Γεωργιανής περιόδου, πάνω στην ακμή 

του Ελληνοβυζαντινισμού. Η ανέγερση του ξεκίνησε το 1899 και ολοκληρώθηκε το 

1907. Πρόκειται για έναν σταυροειδή εγγεγραμμένο, τετρακιόνιο, τρουλαίο ναό με 

επιμήκες το δυτικό σκέλος, με νεωτεριστικό στοιχείο την προέκταση των εγκάρσιων 

κεραιών του ναού έξω από το περίγραμμα του κεντρικού πυρήνα, κάτι που αναδεικνύει 

ογκοπλαστικά το σταυροειδές σχήμα του ναού (εικ. 34). Η επέκταση των εγκάρσιων 

κεραιών πέραν του  (βυζαντινού) εγγεγραμμένου σταυρικού πυρήνα οφείλει τις ρίζες της 

σε ρωμανικές επιρροές. Τα επιμέρους γωνιακά διαμερίσματα αναπτύσσονται σε χωρική 

αυτοτέλεια σε σχέση με τον κυρίως ναό, ενώ το περίγραμμα χαρακτηρίζεται από την 

αντίθεση των αλλεπάλληλων προεκτάσεων και υποχωρήσεων των επιμέρους χώρων 

(Πουλημένος, 1997).  
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Στην πρόσοψη του ναού διακρίνουμε το χαρακτηριστικό –στους ελληνοβυζαντινούς 

ναούς- τρίλοβο εξωνάρθηκα και τα διπλά καμπαναριά, που αντλεί το αρχιτεκτονικό 

πρότυπο από την πρόσοψη της Μητρόπολης των Αθηνών. Εκτός από τον τρίλοβο 

θύρωμα υπάρχουν δυο πλευρικές είσοδοι, έκαστη στην βάση του κάθε καμπαναριού. 

Τα δίδυμα καμπαναριά επιστεγάζονται από δυο μικρούς τρούλους, οι οποίοι 

πλαισιώνουν τον ελαφρώς ψηλότερο κεντρικό τρούλο, χαρίζοντας επιβλητικότητα και 

ύψος στο κτήριο. Η πρόσοψη είναι λιτή με ένα μόνο τρίλοβο τοξωτό παράθυρο πάνω 

από τον τρίλοβο εξωνάρθηκα να ορίζει τη δεύτερη ζώνη, ενώ και στον καθένα από τους 

πύργους των κωδωνοστασίων υπάρχει ένα δίλοβο παράθυρο πάνω από το θύρωμα 

τους.  

4.1.3 Ναός Ευαγγελιστρίας του Γηροκομείου 

Η Ευαγγελίστρια του Γηροκομείου (1893-8), κτισμένη λίγο νωρίτερα από τον Άγιο 

Βασίλειο, αποτελεί και αυτή δείγμα σταυροειδούς ναού, λιγότερο πολύπλοκου και 

σύνθετου από τον Άγιο Βασίλειο25. Είναι στην ουσία μια τρίκλιτη βασιλική με δυο 

πλάγιες πτέρυγες, οι οποίες έχουν βαθμιδωτές προεξοχές, δημιουργώντας έτσι ένα 

είδος σταυρόσχημης διάταξης (Μαλικούτη, 1999). Από την σύνθεση απουσιάζει ο 

τρούλος και η στέγαση του ναού είναι ξυλοκατασκευή. Στο συγκεκριμένο ναό «οι πλάγιοι 

τοίχοι κτίζονται ώστε να προέχουν βαθμιαία, καθώς απομακρύνονται από τις γωνίες του 

κτιρίου προς τις απολήξεις των κεραιών του σταυρού» (Πουλημένος, 1997; 90) (εικ. 35).  

Δύσκολα μπορούμε να αποφανθούμε για τον αρχικό σχεδιασμό και την εικόνα του 

ναού, καθώς η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα μεταγενέστερων επεκτάσεων και 

διευρύνσεων, ανάμεσα στις οποίες οι κυριότερες αφορούν την «ανακατασκευή» του 

δυτικού μέρους (πρόσοψις) του ναού με τα ελληνοβυζαντινά διπλά καμπαναριά και τον 

εξωνάρθηκα (Πουλημένος, 1997).  

Πέρα από τη σταυροειδή διάταξη του ναού, τα διπλά καμπαναριά και τον τρίλοβο 

εξωνάρθηκα, τα τοξωτά ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων αναδεικνύουν τις 

ελληνοβυζαντινές αρχές με τις οποίες κατασκευάστηκε το κτήριο. Ωστόσο, οι επίπεδοι 

                                            
25 Ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και στην επίβλεψη της ανεγέρσεως των δυο ναών έπαιξε Ε. 
Παπακωνσταντίνου, γεγονός που μάλλον εξηγεί την τυπολογική τους συγγένεια. Βέβαια η Ευαγγελίστρια 
δεν αποτελεί εξ ολοκλήρου έργο του Παπακωνσταντίνου, καθότι τον αρχικό σχεδιασμό και τον 
επιβλέποντα ρόλο είχε ο Γ. Ζίζηλας. 
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γωνιόλιθοι, τα κορινθιακά κιονόκρανα και η ψευδισόδομη τοιχοποιία του κατώτερου 

επιπέδου της πρόσοψης αποτελούν τα εμφανή και αξιοπρόσεκτα νεοκλασικά 

μορφολογικά στοιχεία του ναού (Μαλικούτη, 2004) (εικ.33). 

4.1.4 Η Αγία Τριάδα  

Ο ναός της Αγίας Τριάδος στη σημερινή του μορφή κτίστηκε περί τα μέσα του 20ου 

αιώνα, στη θέση του ομώνυμου ναού που καταστράφηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Ο προγενέστερος ναός είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται κατά το 1840, ωστόσο 

η προχειρότητα του σχεδιασμού και των κατασκευών αλλά και το ευτελές των υλικών, 

οδήγησε σε επάλληλες τροποποιήσεις, επεμβάσεις και συμπληρώματα. Από αυτές θα 

επισημάνουμε την ανακατασκευή της πρόσοψης κατά την περίοδο από το 1894 μέχρι 

το 1902 με νέα τοιχοποιία, κατασκευή βάθρου περιμετρικά του ναού, καθώς και με την 

προσθήκη του χαρακτηριστικού ελληνοβυζαντινού τρίλοβου εξωνάρθηκα. 

4.1.5 Ναός Άγιου Διονύσιου 

Αναφορικά με τον Άγιο Διονύσιο, επρόκειτο για έναν μικρό ναό για τον οποίο δεν 

υπάρχουν πληροφορίες μέχρι το 1880. Και ο εν λόγω ναός δέχθηκε προσθήκες και 

ανακατασκευές όπως όλοι οι πειραϊκοί ναοί της περιόδου. Θα επισημάνουμε μόνο ότι 

κατά την περίοδο του 1892 με 1902 έγινε επέκταση του ναού με την προσθήκη των -  

τόσο διαδεδομένων για την ναοδομία της περιόδου- διπλών κωδωνοστασίων και την 

κατασκευή νέου νάρθηκα (Μαλικούτη, 2004). 

4.1.6 Ναός Άγιου Σπυρίδωνα  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν η 

πρώτη εκκλησία που κτίστηκε στον ελληνικό πια Πειραιά. Ο αρχικός ναός, μικρός και 

προχειροφτιαγμένος, δίνει τη θέση του σε έναν πιο μνημειώδη ναό που ξεκινά να 

κατασκευάζεται τη δεκαετία του 1860. 

Τα αρχικά σχέδια αφορούν την κατασκευή κεραμοσκεπούς ναού, με γυναικωνίτη και ένα 

κωδωνοστάσιο, έργο το οποίο αναλαμβάνει ο αρχιτέκτονας Κ. Κοκκίνης. Ο Κοκκίνης 

επιλέγει τον αναγεννησιακό ρυθμό ως τον πιο κατάλληλο για τη σύνθεση του ναού, 

καθώς θεωρούσε ότι εξέφραζε τόσο το πνεύμα της εποχής του νεοκλασικισμού, όσο και 

τη στροφή της Ελλάδος προς τα φώτα της Δύσης· παράλληλα πρέσβευε πως η 



 38 
 

βυζαντινή και η γοτθική μορφολογία συνδεόταν με το «βασανισμένο και 

ταλαιπωρημένο» παρελθόν του Ελληνισμού και δεν συνάδουν με την αρχαιοελληνική 

κληρονομιά, όπως αυτή επιζεί μέσα από τα αρχαία μνημεία26. 

Ωστόσο τα σχέδια τροποποιήθηκαν σε κάποιο βαθμό από τον δημοτικό μηχανικό Γ. 

Μεταξά και ο ναός όταν πια ολοκληρώθηκε στο 1887, περιλάμβανε περισσότερα 

ελληνοβυζαντινά στοιχεία (που ήταν άλλωστε η κυρίαρχη τάση τότε) παρά 

αναγεννησιακά/ κλασικιστικά. Τα χαρακτηριστικά του ναού είναι τα ελληνοβυζαντινά 

διπλά κωδωνοστάσια (που υπήρχαν και στο αρχικό σχέδιο) και ο χαρακτηριστικός 

τρίλοβος εξωνάρθηκας· οι πλάγιες προσπελάσεις σε ρυθμό βυζαντινό, αντί για τον 

αρχικό ελληνικό και τα τόξα του νάρθηκα που αντί να εφάπτονται στη ζώνη απέχουν 

κατά μισό μέτρο από αυτήν (Μαλικούτη, 1997). Ο ψηλός τρούλος επιστεγάζει το όλο 

οικοδόμημα, με την πρόσοψη του ναού να παρουσιάζει την χαρακτηριστική 

μορφοπλαστική οργάνωση των όψεων των Ελληνοβυζαντινών ναών, με την απόλυτη 

συμμετρία γύρω από την κεντρική μορφοπλαστική ενότητα της απόληξης της διαμήκους 

κεραίας και τα τοξωτά παράθυρα του να αποτελούν το σημαντικότερο διάκοσμο των 

τοίχων του ναού. Τα κορινθιακά κιονόκρανα του εξωτερικού διακόσμου παραπέμπουν 

στον νεοκλασικισμό, που χρησιμοποιούταν κατά βάση στο διάκοσμο τον 

ελληνοβυζαντινών ναών. 

4.1.7 Ναός  Άγιων Κωνσταντίνου και Ελένης 

Η θεμελίωση του εν λόγω ναού έγινε 1878, με αρχιτέκτονα τον Ι. Λαζαρίμο με την 

ανοικοδόμηση να διαρκεί μέχρι το 1882, ενώ οι διακοσμήσεις και οι αγιογραφίες 

ολοκληρώνονται μεταξύ του 1886-1911. Τα αρχικά του ναού παρουσιάζουν μια τρίκλιτη, 

τρουλαία βασιλική με εγκάρσιο κλίτος και διπλά κωδωνοστάσια, με την πρόσοψή του 

βρίθει νεοκλασικών χαρακτηριστικών και έναν μεγάλο δυτικό ρόδακα να κυριαρχεί  στο 

κέντρο της πρόσοψης (Μαλικούτη, 2004).  

Ωστόσο η πρόσοψη τροποποιήθηκε με την μείωση των νεοκλασικών στοιχείων και την 

κυριαρχία των ελληνοβυζαντινών, με αποτέλεσμα η πρόσοψη του ναού να θυμίζει 

                                            
26 Όπως μάλιστα σημείωσε, η βυζαντινή και γοτθική μορφολογία είναι «...ανάρμοστοι απέναντι των 
λαμπρών λειψάνων της θαυμάσιας ελληνικής τέχνης» (βρέθηκε σε: Μαλικούτη, 1999;138) 
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έντονα την πρόσοψη-«πρότυπο» της περιόδου, την Μητρόπολη των Αθηνών. Πρόκειται 

για μια μεγάλη σταυροειδή τρουλαία βασιλική, χωρητικότητας 1200 ατόμων, που 

ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές του ελληνοβυζαντινισμού: η πρόσοψη (εικ. 32, 37) 

χαρακτηρίζεται από τα επιβλητικά πυργοειδή κωδωνοστάσια, τον ψηλό τρούλο και τον 

τρίλοβο εξωνάρθηκα (Πουλημένος, 1977).  Επιπλέον, το κτήριο χαρακτηρίζεται από την 

απόλυτη συμμετρία –τυπική για τους ελληνοβυζαντινού ναούς-, ο τρούλος είναι κεντρικό 

μορφολογικό στοιχείο της σύνθεσης και ακόμα, τα τοξωτά παράθυρα αποτελούν το 

βασικό μορφολογικό στοιχείο της πρόσοψης του ναού. Και σε αυτόν τον ναό, τα 

κορινθιακά κιονόκρανα του εξωτερικού διακόσμου παραπέμπουν στον νεοκλασικισμό, 

που χρησιμοποιούταν κατ΄εξοχήν στο διάκοσμο τον ελληνοβυζαντινών ναών. 
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Συμπεράσματα 

Η Ελλάδα και οι Έλληνες του 19ου αιώνα βίωσαν θεμελιώδεις αλλαγές, αλλά οι 

κυριότερες είναι αυτές που βίωσαν σε επίπεδο ταυτότητας: 400 χρόνια μετά την πτώση 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι ελληνόφωνες κάτοικοι του ελλαδικού χώρου 

κλήθηκαν να ξαναορίσουν τα συστατικά στοιχεία της ταυτότητας τους, όντας πια πολίτες 

ενός νέου ελληνόφωνου και ορθόδοξου κράτους, του «Βασιλείου της Ελλάδος».  

Δυο ήταν οι βασικές συνιστώσες που φαίνεται ότι έπαιξαν ρόλο στην διαμόρφωση της 

εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων και του ελληνικού κράτους: η βυζαντινή και η 

αρχαιοελληνική κληρονομιά τους. Αυτό το δίπολο αποτυπώθηκε και στον τομέα που 

εξετάσαμε στην παρούσα εργασία: την ελλαδική ναοδομία του 19ου αιώνα. Φυσικά η 

εκκλησιαστιική αρχιτεκτονική της Ελλάδας διαμορφώθηκε παράλληλα και από άλλες 

συνιστώσες: τις πολιτικές εξελίξεις και τη Βαυαροκρατία, τον ευρωπαϊκό Νεοκλασικισμό, 

την μέχρι τότε παραδοσιακή αρχιτεκτονική όπως αυτή είχε επιζήσει μέσα από την 

Τουρκοκρατία… Ωστόσο τα δυο βασικότερα ρεύματα που διαμόρφωσαν την ναοδομία 

ήταν όπως είπαμε και όπως διαφάνηκε από τα όσα αναφέρθηκαν ο Νεοκλασικισμός και 

ο Ελληνοβυζαντινισμός, με τον τελευταίο να «γεννιέται» λίγο πριν το τέλος του πρώτου 

μισού του 19ου αιώνα και να μεσουρανεί σε όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.    

Αυτό απεικονίζεται και στην περίπτωση που εξετάσαμε: τις εκκλησίες του Πειραιά. Η 

ναοδομία στην συγκεκριμένη πόλη εξελίχθηκε παράλληλα τρόπον τινά με την ίδια την 

πόλη: ο Πειραιάς των χρόνων μεταξύ του 1830 με 1850, με σχετικά λίγο, και όχι 

ιδιαίτερα πλούσιο πληθυσμό συμβιβάστηκε με εκκλησίες προχειροφτιαγμένες και μικρές 

(παρά τους αρχικούς μεγαλόπνοους σχεδιασμούς των τοπικών φορέων). Κατά τα 

χρόνια της άνθισης της πόλης- λιμένα δηλαδή στο διάστημα μεταξύ του 1850 μέχρι 

1870, οι ίδιες εκκλησίες ανακαινίσθηκαν ή και ανακατασκευάστηκαν για να καλύψουν τις 

ανάγκες του όλο και αυξανόμενου εκκλησιάσματος. Η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση 

του πειραϊκού πληθυσμού αλλά και η οικονομική ανάπτυξη του λιμανιού, που είχε 

επιτευχθεί μέχρι το 1870, χάρισε στον Πειραιά (από το 1870 και εξής) τις 

μνημειοδέστερες και πλουσιότερες εκκλησίες του. 

Όπως είναι λογικό, η ανέγερση των εκκλησιών στον Πειραιά σχετίστηκε και με τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης: ο πρώτος ναός που ανεγέρθη στη θέση του 
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ομώνυμου μοναστηριού, ο Άγιος Σπυρίδωνας (1836) στην περιοχή του κεντρικού 

λιμένα, ο  οποίος και αποτελούσε το οικονομικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Οι 

επόμενες εκκλησίες της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Νικολάου κτίστηκαν μέχρι το 1858  

πλαισιώνοντας εκατέρωθεν τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και σε μικρή απόσταση από 

αυτόν, σχηματίζοντας μια νοητή ευθεία παράλληλη το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε 

περίοπτες θέσεις. Από το 1870 και έπειτα σηματοδοτείται μια περίοδος εξαιρετικής 

οικονομικής άνθισης του Πειραιά που ανάμεσα στα άλλα είχε ως αποτέλεσμα τη 

διεύρυνση του σχεδίου πόλεως. Έτσι, οι ναοί που κτίζονται την περίοδο αυτήν δε 

βρίσκονται περιμετρικά του κεντρικού λιμένα, αλλά στα «ενδότερα» της πόλης: ο ναός 

των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης (1878) κτίζεται στην περιοχή της πλατείας Κοραή, 

περιοχή όπου αποτελεί το κέντρο των δημοτικών αρχών και των εμπορικών 

καταστημάτων. Οι άλλοι δυο ναοί αυτός της Ευαγγελιστρίας του Γηροκομείου και ο 

Άγιος Βασίλειος ανεγείρονται παράλληλα με το σχηματισμό πλατείας έμπροσθεν τους, 

με τον πρώτο να ανοικοδομείται για τις ανάγκες του γηροκομείου αλλά και των κατοίκων 

της περιοχής και τον Άγιο Βασίλειο για να καλύψει τις ανάγκες της υδραίικης συνοικίας, 

η οποία είχε επεκταθεί στην περιοχή γύρω από τον Άγιο Βασίλειο.  

Η εξέλιξη της πόλης συμβαδίζει και με τη μορφολογία των ναών: οι πειραϊκοί ναοί 

αρχικά απλοϊκοί, έδωσαν τη θέση τους σε αρχιτεκτονήματα πιο μνημειώδη και σύνθετα 

που εξέφραζαν τα κυρίαρχα αρχιτεκτονικά ρεύματα του Νεοκλασικισμού και του 

Ελληνοβυζαντινισμού· από τον κλασικιστικό Άγιο Νικόλαο του Τελωνίου μέχρι τον ναό 

των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, με την χαρακτηριστική ελληνοβυζαντινή πρόσοψη, 

οι ναοί του Πειραιά αντικατοπτρίζουν την αισθητική πορεία του ελληνικού –αστικού 

κυρίως- χώρου, αλλά και τις κοινωνικό-ιστορικές διαδρομές του 19ου αιώνα… 

Επιλογικά, στο τέλος αυτής μας της πορείας, αυτό που αποκομίσαμε πάνω από όλα 

είναι το ότι η αρχιτεκτονική –και πόσο μάλλον η μνημειακή αρχιτεκτονική-, όπως και 

κάθε άλλη μορφή τέχνης, είναι στη βάση της ένα πολιτισμικό προϊόν που μεταφέρει, 

αναπαράγει και επικοινωνεί κυρίαρχους συμβολισμούς και νοήματα, που εκφράζουν το 

«πνεύμα» της εκάστοτε εποχής. Και κάθε πολιτισμικό προϊόν, για να γίνει αντιληπτό σε 

όλο του το εύρος και το βάθος θα πρέπει να εξετάζεται πάντα σε συνάρτηση με τον 

πολιτισμό και την κοινωνία στην οποία αναπτύσσεται. 



 42 
 

Βιβλιογραφία 
· Μαλικούτη, Σ. (1999). Λειτουργική συγκρότηση και αρχιτεκτονική εξέλιξη του 

ιστορικού κέντρου του Πειραιά 1835-1912. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αθήνα 
· Μαλικούτη, Σ. (2004). Πειραιάς 1834-1912. Λειτουργική συγκρότηση και 

πολεοδομική εξέλιξη. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
· Μπούρας, Χ. (2001). Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. Δεύτερος τόμος: Αρχιτεκτονική 

στο Βυζάντιο, το Ισλάμ και τη Δυτική Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα (3η έκδοση). 

Αθήνα: Μέλισσα  

· Παρδάλη-Λαίνου, Α. (1990). Η εξέλιξη του λιμανιού του Πειραιά και η επίδραση 

του στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά από το 1835 

ως το 1985. Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα 

· Πουλημένος, Γρηγόριος (1997). Η Ελλαδική ναοδομία στην περίοδο του 

Νεοκλασικισμού (1830-1912). Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο. Αθήνα 

· Συλλογικό έργο (1977). Νεώτερος Ελληνισμός από το 1832 ως το 1881: 

«Ιδεολογική υποδομή του νέου ελληνικού κράτους. Η κληρονομιά των 

περασμένων, οι νέες πραγματικότητες, οι νέες ανάγκες», Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, τόμος ΙΓ΄. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 

· Συλλογικό έργο (1977). Νεώτερος Ελληνισμός από το 1832 ως το 1881: 

«Ιδεολογική υποδομή του νέου ελληνικού κράτους. Η κληρονομιά των 

περασμένων, οι νέες πραγματικότητες, οι νέες ανάγκες», Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, τόμος ΙΔ΄. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 

· Φιλιππίδης, Δ. (1984). Νεοελληνική Αρχιτεκτονική: αρχιτεκτονική θεωρία και 

πράξη(1830-1980) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της 

νεοελληνικής κουλτούρας. Αθήνα: Μέλισσα. 

 
 

  



 43 
 

Ηλεκτρονικές πηγές 
 

· www.eie.gr 

· www.ethnos.gr 

· phdtheses.ekt.gr 

· el.wikipedia.org  

·  www.imp.gr 

· pireorama.blogspot.gr 

· evaggelistria.blogspot.gr  

· www.attiko-prasino.gr 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
 

Εικόνα 1: Η κάτοψη του πρώτου ναού του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, του Τιμίου Προδρόμου 
(1822-8) στο Άργος. Πρόκειται για τρίκλιτη τρουλαία βασιλική, βασισμένη σε παραδοσιακά 

νεοελληνικά αρχιτεκτονικά πρότυπα. 
 
 

 
 

Εικόνα 2: Η Ευαγγελίστρια της Τήνου (1823-1831), πρότυπο αιγαιοπελαγίτικης ναοδομίας.1 

                                            
1 Φωτογραφία από: 



 
 

Εικόνα 3: Ο Άγιος Νικόλαος Ερμούπολης (1848-70) 2 
3 

 
 

Εικόνα 4:  Οι διακοσμητικές επιμήκεις παραστάδες στις πλάγιες προσόψεις των νεοκλασικών ναών 
θυμίζουν τα πτερά αρχαίων ρωμαϊκών ναών (Άγιος Νικόλαος Ερμουπολέως) 

                                            
2 www.hermoupolis.gr 
3 www.hermoupolis.gr 



 
 

Εικόνα 5: Η Αγία Ειρήνη στην Αιόλου (1846) 4 
 

 
 

Εικόνα 6: Ο Άγιος Νικόλαος Πειραιά (1848) 5 

                                            
4 www.skyscrapercity.com 
5 El.wikipedia.org 



 
 

Εικόνα 7: Η Ζωοδόχος Πηγή στην Ακαδημίας (1845-9) 6 

 
 

Εικόνα 8: Ο  Άγιος Γεώργιος Καρύκη ή Καρύτση (1845-9). 
 

                                            
6 http://www.zoodohospigi.gr/index.php/o-naos 



 
 

Εικόνα 9 7: Η Ζωοδόχος Πηγή στην Ακαδημίας. Παρατηρούμε τα λομβαρδικά τοξύλια των 
παραθύρων, τις οδοντωτές πλίνθινες ταινίες της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τις εμφανείς πλίνθους 

για τον διάκοσμο των τόξων των παραθύρων, αλλά και τη γοτθικής εμπνεύσεως θύρα με τα 
επάλληλα τόξα 

 
 
 

                                            
7 Dimarath.blogspot.com 
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Εικόνα 118 

                                            
8 www.zosimaia.gr 



  
Εικόνα 12 Εικόνα 13 

 
 



 
Εικόνα 14 



Εικόνα 15: Παράδειγμα μορφοπλαστικής οργάνωσης όψεων Ελληνοβυζαντινών ναών (πλάγια όψη 
Αγιου Νικολάου Πευκακίων). Παρατηρούμε ότι ο κεντρικός άξονας του κτηρίου (που ωστόσο δεν εναι 

άξονας απόλυτης συμμετρίας) ορίζεται από τον τρούλο και την εγκάρσια κεραία και οργανώνεται 
αυτοτελως σε μια ενιαία μορφολογική ενότητα 



 
Εικόνα 16: Η πρόσοψη του Αγιου Νικολάου Πευκακίων, αποτελεί παράδειγμα όψεως τυπικού 
Ελληνοβυζαντινού ναού. Εδώ παρατηρούμε την απόλυτη συμμετρία γύρω από την κεντρική 

μορφοπλασική ενότητα της απόληξης της διαμήκους κεραίας, τον εντυπωσιακό τρούλο που αποτελεί 
και το στοιχείο κορυφωσης της σύνθεσης και τα παράθυρα που αποτελούν το κύρο διακοσμητικό 

στοιχείο.  
 

 
Εικόνα 179: Ο Άγιος Σπυρίδων Μεσολογγίου (1883) 

                                            
9 Kastanaras-photography.blogspot.com 



 
Εικόνα 1810: Ο Άγιος Βασίλειος Πειραιά (1899) 

 
 

 
Εικόνα 1911: Ο Άγιος Παντελεήμων Ιλισσού (1905) 

 
 

                                            
10 http://agiosvasileiospeiraiws.blogspot.gr 
11 http://wikimapia.org 



 
 

Εικόνα 2012: Η Μεταμόρφωση Βιλίων (1893) 

                                            
12 http://wikimapia.org 
 



 
 

Εικόνα 2113: Στον Άγιο Βασίλειο Τριπόλεως (1855-84) είναι εμφανή τα νεορωμανικά πολύβολα, 
ισοϋψή ανοίγματα, καθώς και οι διακοσμητικοί πύργοι 

 
 

Εικόνα 2214: Ο Άγιος Λουκάς Πατησίων (1865-1870)  
                                            
13 www.traveltripolis.gr 



 
 

Εικόνα 2315:Η Παναγία Φανερωμένη Αιγίου (1890) 

                                                                                                                                                   
14 http://topikhistoria8.blogspot.gr/2013/02/blog-post_3081.html 
15 aigialeianews.gr 
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