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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

      
     Η μελέτη μου αυτή είναι αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος μου για τα Νεοκλασικά 

Κτίρια της Αίγινας. Η σύνδεση μου με την Αίγινα, λόγω της καταγωγής μου, είχε 

σαν αποτέλεσμα να γνωρίσω τις ομορφιές του νησιού και να παρατηρήσω τα εντυ-

πωσιακά Νεοκλασικά Κτίρια που υπάρχουν.  Αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισα να 

κάνω καταγραφή των κτιρίων αυτών και να ερευνήσω τόσο την ιστορία τους όσο 

και τις αρχιτεκτονικές τους λεπτομέρειες.  

     Σε όλο το νησί υπάρχουν διάσπαρτα πολλά Νεοκλασικά Κτίρια άλλα καλοσυ-

ντηρημένα και άλλα εγκαταλειμμένα. Πολλοί ήταν οι ιδιοκτήτες τέτοιων κτιρίων οι 

οποίοι τα ανακαίνισαν διατηρώντας τον Νεοκλασικό τους χαρακτήρα. Δυστυχώς 

κάποιοι ιδιοκτήτες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος ανακαίνισης των κτι-

ρίων αυτών, αφήνοντας τα στην φθορά του χρόνου. Πριν χρόνια, αρκετά από τα Νε-

οκλασικά Κτίρια της παραλίας της Αίγινας ανακαινίστηκαν. Έτσι η εικόνα της πα-

ραλιακής οδού γίνεται πιο επιβλητική  θυμίζοντας ότι η Αίγινα υπήρξε η πρώτη 

πρωτεύουσα της Ελλάδας. 

     Στο σημείο αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια μου Στέλλα 

Τσουκάτου για τη βοήθεια την οποία μου παρείχε σε όλα τα επίπεδα, από την επιλο-

γή του θέματος ως και την τελική πραγμάτευση και απόδοση του σε μορφή πτυχια-

κής εργασίας. Η πολύτιμη και ουσιαστική της βοήθεια, οι καίριες υποδείξεις της σε 

όλα τα στάδια της εργασίας καθώς και οι εποικοδομητικές παρατηρήσεις με οδήγη-

σαν στην ολοκλήρωση της εργασίας μου με έγκυρο και αποτελεσματικό τρόπο.  

     Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Αίγινας κ. Νεκτάριο Κου-

κούλη για την προθυμία του και την πολύτιμη βοήθεια του σε ό,τι του ζήτησα. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

1.1 Οι πρώτοι οικισμοί της Αίγινας  
 

     Η Αίγινα έχει πλούσια ιστορία από τα αρχαία χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Οι 

πρώτοι κάτοικοι στην Αίγινα εμφανίστηκαν στο δεύτερο μισό της 4ης χιλιετίας π.Χ. 

(3500-3000 π.Χ.) στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται «Κολώνα». Η περιοχή αυτή 

είναι ένα βραχώδες ύψωμα, µε απότοµες πλαγιές και µια σειρά από τείχη φτιαγμένα 

από πλιθιά, λιθάρια και πουρί, που μαρτυρούν την παρουσία δέκα οικισμών της 

τρίτης & δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Στην ανατολική πλευρά βρίσκονται ακόµη 

οχυρωματικά τείχη που µάλιστα φτάνουν τα τέσσερα µέτρα ύψος. Οι Αιγινήτες 

χτίζανε κάθε νέο οικισμό πάνω στο παλιό ανακαινίζοντας κάθε τόσο τα αµυντικά 

τους τείχη, γκρεμίζοντας δηλαδή τα παλιά και κτίζοντας τα νέα πάνω στα παλιά. 

     Οι πρώτοι αποικιστές φαίνεται να εγκαταστάθηκαν στον χώρο αυτό εξαιτίας της 

ύπαρξης απόκρημνων πλαγιών που αποτελούσαν φυσικά οχυρώµατα, οι άκρες των 

βράχων ήταν κατάλληλες για να χτιστούν πάνω τους τείχη, οι γύρω περιοχές ήταν 

εύφορες. Ο λόφος εξάλλου είχε  νερό, καθώς τα καστανόχρωμα στρώµατα της γης, 

ανάµεσα στις πλάκες ασβεστόλιθου κατέβαζαν το βρόχινο νερό το οποίο αφού 

εισχωρούσε μέσα στους βράχους, μπορούσε να συγκεντρωθεί. 

     Η πύλη είναι η είσοδος του χωριού. Το κατώφλι είναι το διαχωριστικό σηµείο 

ανάµεσα στον εσωτερικό και εξωτερικό κόσµο. Αργότερα  ονοµάστηκε  "Λίθινη 

Ουδός" (Πέτρινο κατώφλι). 

     Σ' όλη τη διάρκεια των προϊστορικών χρόνων, τα υλικά δόµησης δεν άλλαξαν. 

Οι άνθρωποι έχτιζαν τα σπίτια τους µε πέτρες και ωµές πλίνθους και τα συνέδεαν µ' 

ένα µίγµα από λάσπη. Κάθε κτίσµα από πέτρα ή πηλό, είχε πρόσθετα  εξωτερικά 

ένα στρώµα λάσπης που θα το προστάτευε από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες.  

Συνήθως το Αιγινήτικο σπίτι ήταν χτισµένο κατά τα τρία τέταρτα µε ωµές πλίνθους 

και µόνο το κάτω µέρος, η βάση, ήταν θεµελιωµένη µε πέτρα.       

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν για να χτίσουν υλικά που έβρισκαν επί τόπου 

ξέροντας όµως τις ιδιότητες του κάθε υλικού.  
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Προτιµούσαν για δάπεδο τον πατηµένο πηλό, αφού άνετα περπατά κανείς πάνω 

του ενώ δεν αφήνει τις υγρασίες να περάσουν. Ωµές πλίνθους χρησιμοποιούσαν 

για τους τοίχους, αφού κρατάνε ζέστη το χειµώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Τέλος 

κάτω από την στέγη τοποθετούσαν φύκια που ήταν υγιεινά για το αναπνευστικό 

σύστηµα. Δημιουργήθηκε, λοιπόν έτσι, το "Σπίτι του Ανθρώπου" το οποίο 

ονομάστηκε  έτσι γιατί  προστάτευε την υγεία του και ανταποκρινόταν σ' όλες τις 

ζωτικές του ανάγκες. 

     Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ανασκαφές η αρχαία Αίγινα είχε δέκα 

οικισμούς, ανάλογα με την χρονολογία οικοδόμησης τους από το 2500 π.Χ. έως το 

1600 π.Χ. Ο πρώτος οικισμός της «Κολώνας» (κτισμένος ως το 2500 π.Χ.) 

βρέθηκε κάτω από τα θεμέλια του ναού του Απόλλωνα. Τα σπίτια είναι 

µεγαροειδή ή µε ελλειψοειδή ή κυκλική κάτοψη. Στην «Κολώνα» βρέθηκε το 

"Σπίτι των Πασσάλων" που ήταν χτισµένο µε ξύλο και πυλό, χωρίς πέτρα και 

τούβλα.  

     Κατά τον δεύτερο οικισμό (2500-2400 π.Χ.) κτίζονται στενόμακρα σπίτια 

με ισχυρούς τοίχους ενώ εσωτερικά διαιρούνται σε δωμάτια.  

     Η τεχνική της οικοδοµικής δεν άλλαξε στον τρίτο οικισµό (2400-2300 π.Χ.). 

Οι κάτοικοι της "Κολώνας" εξακολουθούσαν να χτίζουνε λιθάρια, πώρινα και  

ηφαιστειογενή πετρώµατα που τα στερέωναν µε πηχτή λάσπη. Πάνω στην πέτρινη  

βάση στηριζόταν η ανωδοµή από ωµές πλίνθους και η σαμαρωτή στέγη. Ξύλινοι 

πάσσαλοι λειτουργούσαν σαν συνδετικοί αρµοί από τοίχο σε τοίχο. Τα σπίτια 

µεγάλα, οι τοίχοι ισχυροί και ίσιοι. "Άσπρο σπίτι" είναι το παρατσούκλι αυτού του 

µοντέλου σπιτιού, γιατί ήταν σοβαντισµένο άσπρο.  

     Από τον τέταρτο οικισµό (2300-2200 π.Χ.) δεν διασώθηκαν πολλά στοιχεία. Γι' 

αυτό και δεν µπορεί ακόµα να ξεκαθαριστεί µε σιγουριά το οικιστικό του σύστηµα. 

Σίγουρα όµως δεν μπορεί να ήταν ένας ασήµαντος οικισµός και µόνο η 

εγκατάσταση ενός χυτηρίου χαλκού, µαρτυρεί ακµή. 

     Ο πέµπτος οικισµός(2200-2050 π.Χ.) μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν 

πόλη γιατί οι δρόμοι  οργανώνουν τα σπίτια σε τετράγωνα. Ο κυριότερος τύπος 

σπιτιού σ' αυτόν τον οικισµό ήταν το µονώροφο σπίτι, µε δύο ως τρία δωµάτια πίσω 

από έναν ανοιχτό "πρόδροµο". Σε µια γωνιά του µεσαίου δωµατίου βρισκόταν 

συνήθως η εστία. Οι κάτοικοι της "Κολώνας" έχτιζαν µε ακανόνιστες πέτρες που 

έβρισκαν στους αγρούς ή έσπαζαν από βράχους. Ο πέμπτος οικισμός κάηκε και 

καταστράφηκε ολοσχερώς.  
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Το « Άσπρο σπίτι » περιοχή Κολώνα 

     Στον έκτο οικισμό (2050-2000 π.Χ.) επισκεύασαν και ενίσχυσαν τα παλιά 

οχυρωµατικά τείχη, ενώ έχτισαν το κυρίως τείχος µερικά µέτρα πίσω από το παλιό 

και το θεµελίωσαν πάνω στα ερείπια των σπιτιών του πρώτου οικοδοµικού 

τετραγώνου του καµένου χωριού. Γέµισαν τους πίσω χώρους των σπιτιών µε πέτρες 

και χώµα, ενίσχυσαν τους αδύναµους τοίχους κι έτσι δηµιούργησαν το κυρίως 

τείχος. 

     Κατά τον έβδομο οικισµό(2.000-1.900 π.Χ.) οι κάτοικοι ενίσχυσαν το κυρίως 

τοίχος µε πρόσθετα, ώσπου έφτασε να έχει πάχος έξι µέτρων. Για να προφυλάξουν, 

μάλιστα, τις εισόδους ακόµα περισσότερο, έχτισαν ένα µικρό τείχος µπροστά από 

το κυρίως τείχος, έτσι ώστε να σχηµατίζεται ένας διάδροµος που να µη φαίνεται 

έξω. Κατά τον όγδοο οικισμό (1900-1800 π.Χ.) η οχύρωση γίνεται ακόμα πιο 

ισχυρή.  

     Ο ένατος οικισμός (1800-1650 π.Χ.) κτίστηκε από την αρχή. Αυτό το τείχος ήταν 

κάτι το νέο. Δεν έφτιαξαν ένα ενιαίο λιθοδομικό σώμα, αλλά συνέδεσαν τρία μαζί. 

Εξωτερικά το τείχος ήταν τέσσερα μέτρα ψηλό με κυρτή επιφάνεια και λίθινο, γιατί 

έπρεπε να αντέχει στις επιθέσεις. Στον ένατο οικισμό χρησιμοποίησαν το χώρο 

μπροστά από τα τείχη για να χτίσουν νέα σπίτια. Έτσι δημιουργήθηκε ένα προάστιο. 

Ο ένατος οικισμός ήταν ο ισχυρότερα οχυρωμένος απ' όλους της Κολώνας. Γύρω 

στα 1650 π.Χ. το χωριό κυριεύτηκε και καταστράφηκε το προάστιο. Κατά τον 

δέκατο οικισμό (1650-1600 π.Χ) οι κάτοικοι ξανακτίζουν το τείχος του προαστίου 

και στριμώχνουν στον οχυρωμένο αυτό χώρο τα κακοχτισμένα σπίτια. 
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1.2 Η Αίγινα την Βυζαντινή εποχή 
 

     Η πόλη της Αίγινας τον 10ο αιώνα καταστράφηκε, όπως και µεγάλο µέρος 

του νησιού, από Σαρακηνούς πειρατές και οι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο 

στο εσωτερικό του νησιού. Τότε κτίστηκε η νέα πρωτεύουσα η Παλαιοχώρα που 

το 17ο -18ο αιώνα καταστρέφεται επίσης από πειρατικές επιδροµές.  

 

Η Παλαιοχώρα  

     Παλαιοχώρα ονοµάζεται η περιοχή του απόκρηµνου λόφου, κοντά στο  

Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας (Άγιος Νεκτάριος), ο οποίος είναι σπαρµένος µε 

ξωκλήσια και ερείπια βυζαντινής πόλης. Εκεί εγκαταστάθηκαν οι Αιγινήτες, περί 

το 896 µ. Χ., για να αποφύγουν τις επιδροµές των Σαρακηνών κουρσάρων και 

παρέµειναν ως το 1800 µ. Χ., οπότε και επέστρεψαν στην περιοχή του λιµανιού, 

όπου είναι σήµερα η πόλη της Αίγινας.  

 
 

 
Η Παλαιοχώρα της Αίγινας 
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Τα σπίτια της µεσαιωνικής αυτής πόλης κάλυπταν όλη την ΝΔ πλαγιά του λόφου 

και ανέβαιναν αµφιθεατρικά ως την κορυφή. Οι κάτοικοι ασχολούνταν µε το 

εµπόριο και την ναυτιλία και καλλιεργούσαν τα µικρά κτήµατα και περιβόλια γύρω 

από την περιοχή της πόλης. Κατά τη διάρκεια της κατοίκησής της η Παλαιοχώρα 

δεν κατάφερε πάντα να αποφύγει την καταστροφή. Από τον 9ο- 12ο αιώνα είναι  

ελάχιστες οι µαρτυρίες για την Αίγινα αλλά είναι γνωστό ότι µαστιζόταν έντονα 

από την πειρατεία και η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις περιόδους 

κατοχής από τους Φράγκους, τους Ενετούς και τους Οθωµανούς. Όταν οι κάτοικοι, 

τελικά, εγκατέλειψαν την Παλαιοχώρα και κατέβηκαν στην σηµερινή πόλη της 

Αίγινας, τα σπίτια ερήµωσαν και σταδιακά κατέρρευσαν. Απέµειναν περίπου 38 

εκκλησίες, οι περισσότερες διακοσµηµένες µε τοιχογραφίες διαφόρων εποχών, από 

τον 13ο έως τον 18ο αιώνα. 
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1.3   Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Αίγινας 

Τύποι Σπιτιών  
 
     Στην Αίγινα υπάρχουν δύο βασικοί τύποι σπιτιών. Ο πιο χαρακτηριστικός και 

διαδεδομένος είναι αυτός µε πατάρι. Ο δεύτερος είναι το δίπατο σπίτι. 

Σπίτι µε Πατάρι 
 
     Το σπίτι µε πατάρι έχει σχήμα ορθογώνιο. Η πόρτα βρίσκεται στη µακρόστενη 

πλευρά του. Τα παράθυρα ανοίγονται ανάλογα µε το πόσο στενή είναι η κάτοψη του 

σπιτιού. Τα περισσότερα παράθυρα βρίσκονται στο πατάρι, κάνοντας το έτσι 

φωτεινό και αεράτο. Στο ισόγειο υπάρχει ένα παράθυρο δίπλα στο τζάκι ή μπορεί να 

μην υπάρχει κανένα. Το πατάρι είναι µια εξέδρα που εκτεινεται συνήθως στο µισό 

μήκος του σπιτιού και στο οποίο ανέβαιναν από πέτρινη σκάλα που βρισκόταν στη 

µέση του. 

Δίπατο Σπίτι 
 

     Στο δίπατο σπίτι ισόγειο και όροφος επικοινωνούν µε µία πέτρινη εξωτερική 

σκάλα. Το τζάκι βρίσκεται στο ισόγειο όπου οι κάτοικοι μαγειρεύουν, τρώνε και 

µένουν. Καµιά φορά το συναντούµε και στον όροφο.  

     Παραλλαγές του δίπατου σπιτιού δηµιουργούνται µε το χωρισµό του ορόφου ή 

του ισογείου σε δυο χώρους. 

 
Δίπατο σπίτι 
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1.4   H Αρχιτεκτονική της Αίγινας σήμερα 

 

     Οι παλαιές κατοικίες ήταν κατασκευασµένες από πέτρα, κυρίως από τοπικό 

πωρόλιθο, και διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες: 

1. κατοικίες µε επικάλυψη δώµατος (λιακωτό). 

2. κατοικίες µε επικάλυψη κεραµιδιών. 

 

     Τα νεότερα κτίρια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  

1. Κτίρια µε σκελετό µπετόν αρµέ, που βρίσκονται κυρίως στη χώρα της 

Αίγινας και σε παραθαλάσσιους οικισµούς.  

2. Κτίρια µε κεραµοσκεπή και µε σκελετό από οπτόπλινθους. Αυτός ο 

τύπος είναι ευρύτατα διαδεδοµένος στην ύπαιθρο. 

3. Στα λυόµενα, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου σε παραθαλάσσιους 

παραθεριστικούς οικισµούς και χρησιµοποιούνται κυρίως ως εξοχικές κατοι-

κίες.  

 

    

  Η αρχιτεκτονική της Αίγινας θα λέγαµε ότι περιλαµβάνει τρεις τύπους σπιτιών: 

 

1. Τα αιγαιοπελαγίτικα      
 

     Η Αίγινα έχει διατηρήσει αξιόλογα δείγματα λαϊκής αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτο-

νικής, μονώροφα ή διώροφα σκεπασμένα με λιακωτά, σε όλες τις περιοχές  της και 

κυρίως στο Μεσαγρό, Παχειά Ράχη και Πέρδικα. Η οικιστική διάρθρωση αποτελεί 

ένα ορθογώνιο πλέγµα δρόµων µε ρυθµική εναλλαγή πλήρων – κενών. 

 

2. Τα στεριανά 

 

     Στην Κυψέλη, στους Ασώµατους αλλά και µέσα στην ίδια τη χώρα συναντάµε 

κτίσµατα στεριανού τύπου, κατοικίες µε επικάλυψη κεραµιδιών, µε πολλά νεοκλασι-

κά στοιχεία, επίδραση από την Αθήνα και τον Πειραιά. 
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3. Σπίτια στη χώρα της Αίγινας 

 
     Ιδιόµορφο συγκρότηµα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αποτελεί η χώρα. Η ακµή 

που γνώρισε το νησί στους πρώτους χρόνους µετά την απελευθέρωση, σε συνδυασµό 

µε την τοπική λαϊκή αρχιτεκτονική δηµιούργησαν µεγάλη ποικιλία ρυθµών, από τα 

αυστηρά νεοκλασικά µε λαϊκά στοιχεία µέχρι τον τύπο του καθαρά στεριανού σπι-

τιού και τους ταπεινούς αιγαιοπελαγίτικους κύβους 
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1.5 Αρχιτεκτονικές Λεπτοµέρειες – Συγκριτικά Εποχών 

 

Τα υλικά 

     Στα πλεονεκτήµατα της Αίγινας συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν χρειάζονταν 

να προμηθεύονται υλικά οικοδοµής από άλλες περιοχές. Στην πρώτη θέση βρισκόταν 

η πέτρα η οποία είναι η βάση της κάθε κατασκευής και παρουσιαζόταν υπό τη µορφή 

του τραχείτη. Για το χτίσιµο επίσης χρησιμοποιούσαν και ένα άλλο είδος πέτρας, ο 

τόφφος, ο οποίος είναι σκληρός, ανθεκτικός και κατεργάσιµος. Από τόφφους 

συµπαγέστερους και ανθεκτικότερους έβγαιναν μεγαλύτερα κοµµάτια κατάλληλα για 

πλαίσια πορτοπαράθυρων ενώ από πιο πορώδεις έβγαινε η πέτρα για χτίσιµο.. Το υ-

λικό που αναγκάζονταν να προμηθεύονται από άλλα μέρη ήταν ο ασβέστης, εφόσον 

υπάρχει έλλειψη ασβεστόλιθου. 

     Σήμερα στην Αίγινα σαν υλικό κατασκευής χρησιμοποιείται το οπλισμένο σκυρό-

δεμα, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις ντύνεται με πέτρα, δίνοντας την εντύπωση 

μιας πέτρινης κατασκευής. 

Θεμελιοδομές 

     Το Αιγινήτικο σπίτι κτιζόταν τις περισσότερες φορές σε στερεό έδαφος, βράχο ή  

ημίβραχο, χωρίς θεμέλιο με μόνη επέμβαση την ισοπέδωση του εδάφους. Αρκετές, 

πάραυτα, είναι οι φορές που παρουσιαζόταν ανάγκη θεμελίωσης και αυτή γινόταν 

συνήθως σε μικρό βάθος, με τοιχοποιία στο ίδιο πάχος της ανωδομής.  

     Τα νεότερα σπίτια κτίζονται με μεγαλύτερα θεμέλια και σε μεγαλύτερο βάθος.  

Επιχρίσματα 

     Στην Αίγινα, ως ένα βαθµό, αποφεύγονται τα επιχρίσµατα (σοβάδες), ιδιαίτερα 

στα ορεινά χωριά που είναι και τα πιο φτωχά. Το εσωτερικό επίχρισµα γίνονταν σε 

µια στρώση µε λάσπη από πηλό, χωρίς ασβέστη, προσθέτοντας λίγα φύκια ή άχυρα 

για να µη σκάει. Ακόµα ως εσωτερικό επίχρισµα χρησιµοποιούσαν τη λάσπη µε βού-

λιθο (κοπριά) και άχυρο, που την άφηναν σκέτη ή την άσπριζαν απ' ευθείας χωρίς να 

µεσολαβήσει άλλο στρώµα. Τέλος, ένα ακόµα κονίαµα είναι το κουρασάνι, το οποίο 

χρησιµοποιούνταν ως επίχρισµα για να σοβαντίζουν τα αµπάρια στα οποία φυλάγανε 

το στάρι και το κριθάρι, όπως επίσης τις δεξαµενές των πατητηριών κλπ. 
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     Τα εξωτερικά επιχρίσµατα στα νέοτερα σπίτια γίνονται σε δυο ή τρεις στρώσεις: 

το χοντρό µε ασβεστοκονίαµα από χώµα ή άµµο και το ψιλό µε θαλασσινή άµµο. Τα 

εσωτερικά επιχρίσµατα γίνονται σε δύο στρώσεις: πεταχτό και χοντρό (λάσπωµα) 

χωρίς ψιλό, η και σε τρείς, πεταχτό, χοντρό και ψιλό.     

 

 Το Δώμα 

     Η κατασκευή του δώµατος γινόταν µε φέρουσα κατασκευή από ξύλινα δοκάρια. 

Τα δοκάρια αυτά στην Αίγινα ήταν από τσιντρό, είδος ξύλου που βρίσκεται στην πε-

ριοχή του Μεσαγρού και τη νεώτερη εποχή από διάφορα άλλα ξύλα. Και εδώ, όπως 

και στα νησιά του Αιγαίου, έχουµε τα βοηθητικά ξύλινα δοκάρια στις γωνίες του 

δώµατος, τους αµοσκαλίτες. Χρησιμοποιούσαν, επίσης, το σύστηµα της επεξοχής, 

δηλαδή την αύξηση της προς το εσωτερικό προεξοχής, των προς την οροφή στρώσε-

ων του τοίχου, με σκοπό τον περιορισµό του ανοίγµατος του δώµατος και εποµένως 

τον περιορισµό του µήκους των δοκαριών του. Στην Αίγινα η επεξοχή γινόταν µε 

µικρότερους προβόλους, γιατί οι πέτρες δεν παρουσίαζαν την απαιτούµενη στρωσι-

γένεια για την κατασκευή. 

     Σήμερα η κατασκευή του δώματος γίνεται ή με την χρήση ξύλινης στέγης με   

ζευκτά η οποία εξωτερικά διαμορφώνεται με κεραμίδια ή με την χρήση πλάκας από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

 
Κτίσμα με έντονη επεξοχή  

14 
 



Πατώματα     

     Το πάτωµα του παταριού του σπιτιού φτιάχνονταν µε τον τρόπο που κατασκευα-

ζόταν και το δώµα, δηλαδή µε φέρουσα κατασκευή από ξύλινα δοκάρια. Επιπλέον 

υπήρχε µια στρώση από χώµα, μια στρώση από φύκια και τελευταία επίστρωση µε τη 

βουλιθιά  ή αντί γι' αυτήν ξύλινο πάτωµα.  

     Στα νεότερα σπίτια το δάπεδο του ισογείου σχηµατίζεται µε πάτωµα καρφωτό από 

δοκάρια και σανίδια. Το πάτωµα του παταριού και του ορόφου φτιάχνεται κι αυτό µε 

δάπεδο καρφωτό. Τα δοκάρια πακτώνονται στους τοίχους, ή σε παλιότερα σπίτια ε-

δράζονται στο δόντι που σχηµατίζεται από τη διαφορά πάχους ανάµεσα στον τοίχο 

του  ισογείου και του ορόφου 

Παράθυρα 

    Τα παράθυρα στα αιγινήτικα κτίσµατα είναι κατά κανόνα ορθογώνια και πιο  

σπάνια τοξωτά. Οι λαµπάδες τους κόβουν τον τοίχο λοξά προς τις δυο όψεις του  

και στα νεότερα σπίτια κάθετα. . Η ποδιά τού παραθύρου έχει το πάχος του τοίχου 

ενώ στα νεότερα σπίτια είναι λεπτότερη. 

  

Αυλόπορτες 

     Οι αυλές των σπιτιών στα χωριά ήταν ανοιχτές χωρίς αυλόγυρο, στην πρωτεύουσα  

όμως του νησιού οι αυλές ήταν περιφραγμένες με μαντρότοιχο. Όταν ο αυλόγυρος 

ήταν ένα χαµηλό τοιχάκι τότε και οι αυλόπορτες ήταν χαµηλές. Όταν ο τοίχος ήταν 

σχετικά ψήλος, στο ανάστηµα του ανθρώπου, οι πόρτες διαµορφώνονταν αρχιτεκτο-

νικά µε διάφορους τρόπους, και χωρίζονταν σε δυο κατηγορίες: σ' αυτές που είχαν 

ίσιο υπέρθυρο (πρέκι) και σ' αυτές που είχαν καµπύλο (τοξωτό). Οι πόρτες µε ίσιο 

υπέρθυρο πότε ήταν εντελώς σκέτες, πολλές φορές όµως τονίζονταν µε αρχιτεκτονι-

κά µέλη από πουρί (είδος μαλακής επεξεργάσιμης πέτρας) ή από σοβά, όπως είναι οι 

παραστάδες, τα επίκρανα, τα επιστύλια κ.τ.λ. Ακόµα είχαμε επίδραση της ξύλινης 

κεραµιδένιας στέγης στην αρχιτεκτονικής της αυλόπορτας, µε την εµφάνιση 

κεραµιδιών στο τριγωνικό αέτωµα της.  

     Σήμερα οι αυλές είναι περιφραγμένες με μαντρότοιχο ενώ οι αυλόπορτες είναι κα-

τασκευασμένες από σίδερο ή ξύλο και δεν διακοσμούνται με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά 

μέλη.  
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Αυλόπορτα στην Αίγινα 

 

 
 
Αποχετεύσεις 
 
 

Υδρορροές   

     Η αποµάκρυνση του βροχόνερου από το λιακό γίνεται µε δυο-τρεις ή και περισσό-

τερες υδρορροές ανάλογα µε την επιφάνεια του δώµατος, που λέγονται καλυφτείς 

συνήθως είναι από πουρί φτιαγµένες και χωνεύονται στη βάση του σαµαριού.          

Οι υδρορροές όταν δεν είναι απλές και σκέτες πλάκες, παίρνουν διάφορες 

στερεοµετρικές µορφές (κυλινδρικές, πρισµατικές, ή ανεπαίσθητα κολουροκωνικές ή 

κόλουρης πυραµίδας) και στολίζονται µε χαρακιές ή λοξά κοψίµατα επάνω στο που-

ρί, ενώ από πάνω τις διατρυπάει ηµικυκλικό λούκι (αυλάκι) για περνάνε τα νερά της 

βροχής.  
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Βόθροι 

     Νεροχύτες πέτρινους ή μαρμάρινους στα αιγινήτικα σπίτια βρίσκουμε μονάχα 

στην πρωτεύουσα του νησιού, ενώ στα χωριά δεν υπάρχουν πολύ συχνά. Συνήθως οι 

νεροχύτες δεν έχουν καμία αποχέτευση και τα ακάθαρτα χύνονται τις πιο πολλές φό-

ρες στην επιφάνεια του εδάφους, με εξαίρεση τα νεώτερα σπίτια της πρωτεύουσας  

που η αποχέτευσή τους γίνεται σε βόθρους. 
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Κεφάλαιο  2º  

 

Αποτύπωση Νεοκλασικών Κτιρίων Αίγινας 

 

2.1   Ο Νεοκλασικισμός στην Αίγινα  

 

 
    Η αρχιτεκτονική της Αίγινας δεν είναι η τυπική νησιώτικη αρχιτεκτονική. 

Αποτελείται περισσότερο από νεοκλασικά σπίτια, ειδικά στην πρωτεύουσα, καθώς 

τον 19ο αιώνα  το νησί έγινε προσωρινή πρωτεύουσα της μερικώς απελευθερωμένης 

Ελλάδας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Τα κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα που ήδη υπήρχαν από την έναρξη της Επανάστασης καθώς και η 

ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, έκαναν επιτακτική την ανάγκη εύρεσης τρόπου 

επιβίωσης. Οι αυξημένες ανάγκες στέγασης του φτωχού πληθυσμού είχαν σαν 

αποτέλεσμα την κατασκευή κυρίως λιτών κτιρίων. 

     Αναλυτικότερα, τα κτίρια του τύπου αυτού είναι συνήθως μικροϋψή,  βαμ-

μένα σε έντονα γήινα χρώματα όπως κίτρινο, κεραμιδή ροζ ή ώχρα και σπανίως 

ξεπερνάνε τους τρεις ορόφους. Είναι λιθόκτιστα, κεραμοσκεπή και έχουν όψη που 

την χαρακτηρίζει ένας άξονας αυστηρής συμμετρίας. Όλα τα μέλη αυτού του τύ-

που ακολουθούν αρμονικές αναλογίες, με επικράτηση της οριζόντιας, καθώς και 

των πλήρων - κενών, δηλαδή τα κουφώματα. Η διακόσμηση των κτιρίων του ρυθ-

μού αυτού είναι απλή, λιτή, με αρχιτεκτονικά στοιχεία παρμένα από την Αρχαία 

Ελληνική Μορφολογία. Τέτοια είναι οι ζώνες, οι παραστάδες, οι κίονες πάντοτε 

ρυθμών κλασικών (δωρικού, ιωνικού, κορινθιακού), οι γλυφές, τα γείσα, τα θυρώ-

ματα, οι αρμοί, οι κορωνίδες, τα φουρούσια, τα αετώματα.   

     Παρακάτω καταγράφονται πολλά από τα σωζόμενα  Νεοκλασικά κτίρια της 

Αίγινας, καθώς και στοιχεία που τα αφορούν μέσα από επιτόπια έρευνα που 

πραγματοποίησα τους προηγούμενους μήνες. 

     Αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η τωρινή χρήση, πιθανές ανακαινίσεις και 

σημερινή κατάσταση των κατασκευών. 
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Εικόνα 1. Οι θέσεις των Νεοκλασικών Κτιρίων στην πόλη της Αίγινας 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1. Το Αιγινήτικο Αρχοντικό 

2. Το Κυβερνείο 

3. Το κτίριο του Β. Μουσουλέα 

4. Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας 

5. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο 

6. Το κτίριο του Γ. Κουλικούρδη 

7. To Εϋνάρδειον Διδασκαλείον 

8. Το Δημαρχείο της Αίγινας 

9. VILLA ESPERANCE 

10. Το κτίριο του Κ. Βογιατζή 

11. Το Δημοτικό Θέατρο 

12. Το κτίριο της Alpha Τράπεζας 

19 
 



2.1.1. Το Αιγινήτικο Αρχοντικό 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2. Το «Αιγινήτικο Αρχοντικό» σήμερα 

 
 
     Στην διασταύρωση των οδών Αγίου Νικολάου και Θωμαΐδος, στο κέντρο της Αί-

γινας, βρίσκεται το πέτρινο διώροφο νεοκλασικό κτίριο του κ. Φώτη Βουλγαράκη. Το 

κτίριο κτίστηκε το 1700 και ήταν αρκετά μικρότερο από ό, τι είναι σήμερα.  Στις αρ-

χές του 1900, το κτίριο ανακαινίστηκε, έγινε μεγαλύτερο και απέκτησε το νεοκλασι-

κό του ύφος. Αρχικά το κτίριο ανήκε στην κα. Βαρβάρα Μπήτρου και χρησίμευε σαν 

κατοικία. Κατά την περίοδο εκείνη, έζησαν στο «Αιγινήτικο Αρχοντικό», όπως ονο-

μάζεται σήμερα, ο υπουργός Ναυτιλίας ναύαρχος Κουντουριώτης και ο Άγιος Νε-

κτάριος, όταν ακόμα ήταν ένας άγνωστος μοναχός σε μοναστήρι στα περίχωρα της 

Αίγινας. Αργότερα,  όταν ιδιοκτήτρια του «Αιγινήτικου Αρχοντικού» ήταν η κα. Ζη-

νοβία Μπήτρου, έζησε σε αυτό για περίοδο δυο ετών ο Έλληνας ποιητής Κώστας 

Βάρναλης.  
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Εικόνα 3. Το «Αιγινήτικο Αρχοντικό» πριν ανακαινιστεί 

 

     Το 1987 το «Αιγινήτικο Αρχοντικό» αγοράστηκε από τον κ. Φώτη Βουλγαράκη ο 

οποίος ανακαίνισε όλο το κτίριο και το μετέτρεψε σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, στην 

χρήση δηλαδή που έχει και σήμερα. Στο ισόγειο του Νεοκλασικού κτιρίου υπάρχουν 

δυο αυλές. Είναι χτισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πάντα σκιά, ενώ είναι 

στολισμένες με πέτρινα καθίσματα και διάφορα παλιά παραδοσιακά έπιπλα. Τα δω-

μάτια είναι επίσης επιπλωμένα με παλιά παραδοσιακά έπιπλα ενώ τα ταβάνια είναι 

περίτεχνα ζωγραφισμένα. Οι εσωτερικές πόρτες είναι ξύλινες όπως επίσης και το πά-

τωμα του ορόφου.      

 

Εικόνα 4. Το εσωτερικό του «Αιγινήτικου Αρχοντικού» 
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     Εξωτερικά το κτίριο είναι διαμορφωμένο με σοβά. Οι τοίχοι και τα κιονόκρανα 

Δωρικού ρυθμού είναι βαμμένα σε κόκκινη απόχρωση, ενώ στο χρώμα της ώχρας 

είναι βαμμένοι οι κίονες και τα ακροκέραμα της στέγης. Τα μπαλκόνια είναι από ξύ-

λινο σκελετό με γύψινη επικάλυψη και διακοσμούνται με γύψινα φουρούσια, ενώ τα 

κάγκελα αυτών είναι σιδερένια και βαμμένα μαύρα. Τα πατζούρια είναι γαλλικά, ξύ-

λινα, ανοιγόμενα σε δυο τμήματα και είναι βαμμένα σκούρα κόκκινα. Τέλος χαρα-

κτηριστικό του Νεοκλασικού ρυθμού που είναι κτισμένο το κτίριο αυτό είναι οι ανα-

λογίες τόσο του κτιρίου όσο και των ανοιγμάτων. 
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2.1.2. Το Κυβερνείο 
 
 

 
Εικόνα 5. Σκιάγραμμα του Κυβερνείου όπως είναι σήμερα 

 
     Το Κυβερνείο βρίσκεται κοντά στην Μητρόπολη, στο κέντρο της πόλης. Ανήκε 

στον Αιγινήτη πρόκριτο Μιχαήλ Μοίρα και είχε κατασκευασθεί το 1803. Το 1811 

χρησιμοποιήθηκε επίσης ως κατοικία του αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Μοίρα και το 

1822 του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Το 1827 η Αντικυβερνητική Επιτροπή και εν 

όψει της αφίξεως του Καποδίστρια, το επισκεύασε και το διαρρύθμισε προκειμένου 

να αποτελέσει την κατοικία του Κυβερνήτη.  

     Εκεί εγκαταστάθηκε ο Καποδίστριας μετά την άφιξη του στην Αίγινα. Χρησιμο-

ποιούσε για τις προσωπικές του ανάγκες δύο δωμάτια, το ένα για κρεβατοκάμαρα και 

το άλλο για γραφείο. Τα υπόλοιπα και μεγαλύτερα δωμάτια του κτιρίου χρησιμοποι-

ούνταν για να συνεδριάζει το Πανελλήνιον και για γραφεία των κρατικών υπαλλή-

λων.  

     Περί το 1840 γίνεται κατοικία του Επισκόπου Αιγίνης. Από το 1866 έως το 1873 

χρησιμοποιείται ώς άσυλο για τους πρόσφυγες της Κρητικής Επανάστασης. Το 1895 

στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο Θηλέων. Το 1898 έως το 1926 το ισόγειό του μετατρέ-

πεται σε Αρχαιολογικό Μουσείο.  
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Το 1932 στεγάζει το Γυμνάσιο της πόλης της Αίγινας. Το 1941 η Γερμανική Κατοχή 

το χρησιμοποιεί ως Διοικητήριο και στρατώνα. Το 1960 έως 1980 στεγάζει εκ νέου 

το Γυμνάσιο. Aπό το 1981 μέχρι και σήμερα στον όροφο στεγάζεται το Τοπικό Ιστο-

ρικό Αρχείο της Αίγινας. Tο ισόγειο χρησιμεύει ως αποθηκευτικός χώρος.  

     Υπάρχουν  κάποιες υποθέσεις ότι στο ισόγειο του κτιρίου λειτούργησε το Εθνικό 

Νομισματοκοπείο αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον για τις εργασίες κατασκευής νομι-

σμάτων ( λόγω χρήσεως φωτιάς και υψηλών θερμοκρασιών ) δεν θα μπορούσε να 

λειτουργήσει εκεί . Πιθανολογείται ότι  στο χώρο αυτό ήταν τα γραφεία και οι χώροι 

φύλαξης του Νομισματοκοπείου. Δίπλα στο κυβερνείο υπάρχει ένα δεύτερο μονώρο-

φο, μεταγενέστερο, πετρόκτιστο κτίριο, στο οποίο στεγάζεται σήμερα η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη της Αίγινας. 

 

 

 
Εικόνα 6. Το Κυβερνειο 
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Χρονολογικός πίνακας 
 
 
 

1803  Οικία Αιγινήτη πρόκριτου Μιχαήλ Μοίρα 

1811-1821 Κατοικία Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Μοίρα 

1822-1827 Κατοικία Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 

1827 Επισκευή κτίσματος από τη Αντικυβερνητική Επιτροπή προκειμένου να 
κατοικηθεί από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος Ι. Καποδίστρια 

1828 Επέκταση κτιρίου από τον Κεφαλλονίτη αρχιτέκτονα Θ.Βαλιάνο 

1830 Εγκατάλειψη του Κυβερνείου λόγω μεταφοράς της πρωτεύουσας στο 
Ναύπλιο 

1839 ή1846   Ο όροφος: Κατοικία Επισκόπου Αιγίνης, Το ισόγειο : Αποθήκη της    
  δεκάτης για μικρό χρονικό διάστημα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1866-1873 Άσυλο για Κρήτες πρόσφυγες κατά την κρητική επανάσταση 

1980-1895 Δημοτικό σχολείο θηλέων μετά από επισκευή 

1898-1926 Μεταφορά στο ισόγειο του κτιρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αίγινας 

  1932 Στέγαση του γυμνασίου μετά από επισκευή 
  

1942 
Διοικητήριο και στρατώνας κατά την Γερμανική κατοχή και χτίσιμο του 
μονώροφου κτιρίου που στεγάζει την Δημοτική Καποδιστριακή 
βιβλιοθήκη Αίγινας 

  
1960-1970 Στέγαση του γυμνασίου 

  
1970-1984 Ανήκει στη δικαιοδοσία της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου 

1984-2011 

Στέγαση στον όροφο του τοπικού Ιστορικού Αρχείου. Το ισόγειο είναι 
κενό και φιλοξενεί κάποια από τα βιβλία της βιβλιοθήκης που 
λειτούργει στο μεταγενέστερο κτίριο, η οποία προβλέπεται να 
μεταστεγαστεί στο «Εϋνάρδειο» κτίριο 

 
 
Γενική περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Κυβερνείου 
 

     Το κτίριο του Κυβερνείου αποτελεί το κύριο στοιχείο του συγκροτήματος. Είναι 

ένα κτίριο διώροφο, χωρίς υπόγειο και χωρίς εσωτερική επικοινωνία των δυο επιπέ-

δων. Η προσπέλαση στον όροφο γίνεται με μαρμάρινη εξωτερική κλίμακα. Η στέγα-

ση γίνεται με ξύλινη πολύριχτη κεραμοσκεπή στέγη. 
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Στο ισόγειο, τόσο οι περιμετρικοί όσο και οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι είναι 

πετρόκτιστοι, ενώ στον όροφο οι εσωτερικοί διαχωριστικοί είναι είτε από συμπαγείς 

πλίνθους, είτε από μπαγδατί¹.  

Τα δάπεδα είναι επίσης ξύλινα εδραζόμενα σε ξύλινες δοκούς (τράβες και λατάκια). 

Εξωτερικά το κτίριο είναι επιχρισμένο με σοβά ενώ τα ανοίγματα του κτιρίου είναι 

ξύλινα και βαμμένα. 

      Το δεύτερο κτίριο, κτισμένο το 1942, έχει σχήμα «Γ» και είναι μονώροφο, χωρίς 

υπόγειο. Οι περιμετρικοί τοίχοι είναι από εμφανή λαξευτή λιθοδομή με λαξευτούς 

ορθογωνικούς γωνιόλιθους στις γωνίες του κτιρίου. Η στέγαση έχει γίνει με πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος, ενώ στο τμήμα του κτιρίου που εφάπτεται του Κυβερνεί-

ου έχει προστεθεί μεταγενέστερα δίριχτη στέγη από ΕΛΛΕΝΙΤ, προφανώς για λόγους 

αντιμετώπισης διαρροών του δώματος. Τα κουφώματα και εδώ είναι ξύλινα και βαμ-

μένα. 

     Τέλος οι αναλογίες του ιδίου του κτιρίου, οι αναλογίες των ανοιγμάτων του καθώς 

και η στέψη γύρω από την στέγη μαρτυρούν μορφολογικά κατάλοιπα νεοκλασικι-

σμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
 
¹  Ονομάζεται η τεχνική κατασκευής των τοίχων των παλιών σπιτιών από ξύλο. Οι τοίχοι αυ-
τοί αποτελούνταν από ξύλινο σκελετό με οριζόντιες πήχεις ή καλάμια, που είτε σοβαντίζο-
νται και από τις δύο μεριές με ασβεστοκονίαμα ή παραμένουν χωρίς επίχρισμα στην εξωτερι-
κή τους πλευρά, αλλά με επένδυση από οριζόντιες ξύλινες σανίδες. 
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2.1.3. Το κτίριο του Β. Μουσουλέα 
 

 

 
Εικόνα 7. Το κτίριο του Μουσουλέα σήμερα 

 
     Στη παραλιακή οδό, στο κέντρο του λιμανιού, βρίσκεται το κτίριο του Β. 

Μουσουλέα. Πρώτος ιδιοκτήτης του κτιρίου ήταν ο Δημήτριος Ι. Καλούδης και το 

χρησιμοποιούσε σαν οικία. Τώρα ανήκει στον Β. Μουσουλέα  και στεγάζει στο 

ισόγειο και στον όροφο την Εμπορική Τράπεζα ενώ στον δεύτερο όροφο στεγάζονται 

γραφεία. Κτίστηκε  περίπου το 1800-1810  και θεωρείται το πρώτο ευρωπαϊκού 

τύπου σπίτι στην Αίγινα. Εκεί κατά καιρούς φιλοξενηθήκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί 

της νεότερης Ελλάδας. 
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Εικόνα 8. Εξωτερικές λεπτομέρειες του κτιρίου 

 

    Το κτίριο είναι τριώροφο, πέτρινο με σοφίτα. Εξωτερικά μέχρι και τον πρώτο όρο-

φο το κτίριο είναι ασοβάτιστο ενώ ο δεύτερος όροφος και η σοφίτα είναι διαμορφω-

μένα με σοβά και βαμμένα στο χρώμα της ώχρας. Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι ξύ-

λινα και βαμμένα καφέ, όπως επίσης και η σκεπή που είναι διαμορφωμένη με ζευκτά 

και ρωμαϊκά κεραμίδια. Το κτίριο, στην όψη, έχει δυο μπαλκόνια, ένα σε κάθε όρο-

φο, τα οποία διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Στον πρώτο όροφο είναι το μικρό 

στρόγγυλο μαρμάρινο μπαλκόνι το οποίο στηρίζεται σε ένα μόνο επίσης μαρμάρινο 

φουρούσι. Το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου, σε αντίθεση με αυτό του πρώτου, είναι 

αρκετά μεγαλύτερο. Αποτελείται από τρεις μαρμάρινες πλάκες συνδεδεμένες με με-

ταλλικό άξονα και στηρίζεται σε τέσσερα φουρούσια από πωρόλιθο. Τέλος, στο εσω-

τερικό του κτιρίου, τα πατώματα είναι διαμορφωμένα  με ξύλινα δοκάρια.  

     Τα νεοκλασικά του χαρακτηριστικά είναι η συμμετρία της όψης, η αναλογία δη-

λαδή των ανοιγμάτων σε σχέση με το υπόλοιπο κτίριο, τα χρώματα με τα οποία είναι 

διαμορφωμένο καθώς και τα μπαλκόνια με τα φουρούσια. 
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2.1.4. Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας 

 

  
Εικόνα 9. Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας 

 
 

     Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο που 

βρίσκεται στην οδό Σπύρου Ρόδη 16 και είναι κτισμένο το 1828. Ιδιοκτήτης του 

κτιρίου ήταν ο Γεώργιος Ηρειώτης και αργότερα το κληρονόμησε η κόρη του 

Πολυμνία Ηρειώτη η οποία το κληροδότησε ακολούθως στον Δήμο της Αίγινας, 

προκειμένου να δημιουργηθεί και εγκατασταθεί σε αυτό το Λαογραφικό Μουσείο του 

νησιού. Μετά τον θάνατο της όμως το 1980 το σπίτι εγκαταλείφτηκε και ειδικά μετά 

το σεισμό του 1981  το κτίριο καταστράφηκε μιας και άνοιξαν οι τοίχοι ενώ η στέγη 

τρύπησε και έπεσε στο εσωτερικό του σπιτιού.  
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Οι επισκευές ολοκληρώθηκαν σταδιακά με την βοήθεια του δήμου και του 

"Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας", χωρίς όμως να είμαι σε 

θέση από τις διαθέσιμες πληροφορίες, να ξέρω αν είναι πιστή ανακαίνιση του 

αρχικού. 

     Πρώτη εικόνα η αυλή και ο ισόγειος χώρος, στον οποίο κατά καιρούς 

διοργανώνονται εκθέσεις καλλιτεχνών και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο πρώτος 

όροφος αποτελεί πιστή αναπαράσταση «Αιγινήτικου σπιτιού», με το κυρίως δωμάτιο, 

το γραφείο, αλλά και το σαλόνι της οικογένειας.  

     Εξωτερικά το ισόγειο του κτιρίου είναι ντυμένο με πλάκες ενώ τα παράθυρα 

καθώς και τα πλαίσια αυτών είναι βαμμένα κόκκινα. Ο όροφος είναι διαμορφωμένος 

με σοβά και είναι βαμμένος ροζ ενώ τα πατζούρια είναι κόκκινα. Στις γωνίες του 

κτιρίου υπάρχουν λευκοί κίονες με κιονόκρανα Δωρικού ρυθμού. Το μπαλκόνι του 

κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διακοσμείται με τέσσερα λιτά 

φουρούσια, ενώ το κάγκελο αυτού είναι από σίδερο και είναι βαμμένο γκρι. Τέλος 

τόσο η συμμετρία του κτιρίου όσο και οι αναλογίες αυτού και των ανοιγμάτων του, 

σε συνάρτηση με τα στοιχεία που αναφέρω ποιο πάνω, δηλώνουν ότι το κτίριο είναι 

κατασκευασμένο συμφώνα με τον νεοκλασικό ρυθμό. 

  

 
Εικόνα 10. Το μπαλκόνι με τα φουρούσια του Λαογραφικού Μουσείου  
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2.1.5. Το Καποδιστριακό  Ορφανοτροφείο  

 

 
Εικόνα 11. Το Ορφανοτροφείο – Φυλακές σήμερα 

      
 
     Νοτιοανατολικά της πόλης βρίσκεται το Ορφανοτροφείο, που είναι το πρώτο και 

μεγαλύτερο Δημόσιο κτίριο που κτίστηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Πρόκειται 

για μεγάλο συγκρότημα, διαστάσεων 140x80 μ., οργανωμένο γύρω από μια κλειστή 

εσωτερική αυλή.. Η αυστηρή συμμετρία και αναλογία του κτιρίου του ιδίου και των 

ανοιγμάτων του, τόσο της κάτοψης όσο και της όψης του, μας δηλώνουν ότι το κτίριο 

κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον νεοκλασικό ρυθμό.  Κτίστηκε το 1828 από τον 

αρχιτέκτονα Θεόδωρο Βαλιάνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο, με οικοδομικά υλικά που 

φέρανε από το Άργος. Αρχικός προορισμός του ήταν η στέγαση, σίτιση και 

εκπαίδευση των ορφανών του απελευθερωτικού αγώνα. Εκτός από  Εκκλησία και  

Νοσοκομείο, το Ορφανοτροφείο περιελάμβανε και 12 δωμάτια προορισμένα το 

καθένα για 30 παιδιά.    
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    Για τον σκοπό αυτό λειτούργησαν το αλληλοδιδακτικό Σχολείο και επαγγελματικά 

εργαστήρια για να μαθαίνουν τα παιδιά κάποια τέχνη. Έτσι διδάσκονταν: 

τυπογραφία, ωρολογοποιία, ραπτική, ξυλουργική, υποδηματοποιία και βιβλιοδετική. 

Στο κτίριο του ορφανοτροφείου στεγάστηκε το πρώτο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μέσα 

στο ορφανοτροφείο κτίστηκε ο Ναός του Σωτήρα και η πρώτη Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Εκεί στεγάστηκε το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο, λιθογραφείο και βιβλιοπωλείο και 

το πρώτο Ελληνικό Ωδείο. Το 1834 κλείνει και παραχωρείται στη Σχολή Ευελπίδων. 

Το 1842 λειτουργεί ως Λοιμοκαθαρτήριο. Το 1860 λειτουργεί ως φρενοκομείο. Από 

το 1866 έως το 1869 φιλοξενεί πρόσφυγες της Κρητικής Επανάστασης. Το 1880 

μέχρι το 1984 με κάποιες μετατροπές λειτούργησε σαν φυλακή ασφαλείας για 

ποινικούς και πολιτικούς κρατούμενους. Τέλος από το 1990 μέχρι το 1999 στεγάζεται 

στον χώρο αυτό το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ). 

     Τώρα το κτίριο ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού  προκειμένου να αναστηλωθεί 

και να χρησιμοποιηθεί ως διαχρονικό Μουσείο .  Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κάποιες 

βασικές οικοδομικές  εργασίες  για την αποκατάσταση και μετατροπή του, αλλά  το 

πρόγραμμα  έχει διακοπεί. Έτσι τα μόνα στοιχεία που μπορεί κανείς να δει μέσα στο 

κτίριο είναι οι πετρόκτιστοι τοίχοι και η ξύλινη στέγη. 

 

Χρονολογικός πίνακας 

 
1829-1834  Στέγαση Ορφανοτροφείου 

1842-1848 Στέγαση Λοιμοκαθαρτηρίου 

1860-1866 Στέγαση Φρενοκομείου 

1866-1869 Φιλοξενεί πρόσφυγες της Κρητικής Επανάστασης. 

1880-1984 Στέγαση φυλακών ασφαλείας 

1990-1999 Στεγάζει το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων 
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Εικόνα 12. Εργασίες αναστήλωσης  

 
Κτιριολογικά στοιχεία 

 Εξωτερικά το κτίριο είναι ασοβάτιστο ενώ οι  περιμετρικοί τοίχοι είναι από εμφανή 

λαξευτή λιθοδομή με ορθογωνικούς ακρογωνιαίους λίθους στις γωνίες του κτιρίου. 

Τα πλαίσια των παραθύρων είναι φτιαγμένα από μάρμαρο και είναι και αυτά στο ίδιο 

χρώμα με την πέτρα που είναι κατασκευασμένο το κτίριο ενώ κάθε άνοιγμα έχει από 

πάνω του ένα τριγωνικό αέτωμα επίσης ιδίου χρώματος. Η στέγαση γίνεται με ξύλινη 

δίριχτη κεραμοσκεπή στέγη (στέγη με ζευκτά). Μπορούμε εύκολα να παρατηρήσου-

με πως τόσο οι αποστάσεις των παραθύρων όσο και οι διαστάσεις αυτών, είναι αυ-

στηρά ίδιες σε όλο το κτίριο πράγμα που ενισχύει την άποψη ότι το κτίριο είναι κα-

τασκευασμένο σύμφωνα με τον νεοκλασικό ρυθμό.      

 

 
Εικόνα 13. Εξωτερικές λεπτομέρειες του κτιρίου   
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2.1.6. Το κτίριο του Γ. Κουλικούρδη 
 

 
Εικόνα 14. Το κτίριο του Γ. Κουλικούρδη 

     Στην οδό Σπύρου Ρόδη 44 βρίσκεται το πέτρινο Νεοκλασικό κτίριο του Γ. 

Κουλικούρδη. Κτίστηκε το 1830, όπως φάνηκε από μια πλάκα που βρέθηκε κατά την 

διάρκεια εργασιών συντήρησης. Το κτίριο είναι διώροφο με υπόγειο. 

   Οι χρήσεις του κτιρίου τώρα είναι τελείως διαφορετικές από ότι ήταν παλιότερα. 

Αρχικά ένα μέρος του ισογείου χρησιμοποιούνταν σαν μαγαζί ενώ το υπόλοιπο 

ισόγειο όπως και το υπόγειο ήταν απλώς βοηθητικοί – αποθηκευτικοί χώροι. Ο 

όροφος ήταν κατοικία. Τώρα όλο το ισόγειο είναι βοηθητικός – αποθηκευτικός 

χώρος, το υπόγειο είναι μουσική σκηνή ενώ στον όροφο λειτούργει καφέ – μπαρ. 

     Εσωτερικά εξαιτίας των σημερινών παρεμβάσεων λόγω της χρήσης που έχει, δεν 

έχει διατηρηθεί κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Παρατήρησα μόνο ότι είναι 

ασοβάτιστο με ξύλινα πατώματα και ξύλινη στέγη. Αξίζει να σημειωθεί πως για να 

στηριχτεί η οροφή του υπογείου, λόγω του πολύ μεγάλου ανοίγματος της, έχει 

χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο δοκάρι διατομής 35cm που πιθανόν να είναι από κατάρτι 

πλοίου. 
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Εικόνα 15. Η οροφή του υπογείου με το μεγάλο δοκάρι 

 
 

 
Εικόνα 16. Ο όροφος όπως είναι σήμερα 

      Εξωτερικά  η όψη του ισογείου παραμένει ασοβάτιστη ενώ ο όροφος είναι 

διαμορφωμένος με σοβά και βαμμένος κεραμιδί. Τα πλαίσια των παραθύρων, οι 

κίονες στις γωνίες του κτιρίου καθώς και τα κιονόκρανα Δωρικού ρυθμού είναι 

βαμμένα άσπρα, δημιουργώντας διχρωμία με το υπόλοιπο κτίριο.  
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Τέλος, τα κεραμίδια αρχικά ήταν βυζαντινού τύπου αλλά ο τωρινός ιδιοκτήτης, κατά 

την διάρκεια των επισκευών, τα άλλαξε βάζοντας τα ρωμαϊκού τύπου κεραμίδια και 

τοποθετώντας στις γωνίες της στέγης ακροκέραμα. 

     Δεν υπάρχουν στοιχεία για την αρχική του κατάσταση ώστε να είναι δυνατή η 

σύγκριση των κτιριολογικών χαρακτηριστικών και η επισήμανση των 

διαφοροποιήσεων που πιθανά έγιναν κατά την ανακαίνιση του κτιρίου. 

 

 
 Εικόνα 17. Εξωτερική λεπτομέρεια του κτιρίου 
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2.1.7. To Εϋνάρδειον Διδασκαλείον 

 
 

 

 
Εικόνα 18. Το Εϋνάρδειον Διδασκαλείον σήμερα 

 
 
 
     Το κεντρικό σχολείο «Εϋνάρδειο Διδασκαλείον», που βρίσκεται στην κεντρική 

πλατεία της Μητρόπολης, κατασκευάστηκε το 1830 με σχέδια των αρχιτεκτόνων Στ. 

Κλεάνθη και Ed. Schaubert. Είναι το πρώτο νεοκλασικό κτίριο, αλλά και ένα από τα 

πρώτα δημόσια κτίρια της Ελλάδας. Είναι ένα απλό ορθογώνιο κτίριο με δύο αετώ-

ματα και  μια δωρική στοά (πρόστυλο). Το κτίριο σήμερα αποτελείται από τέσσερα 

τμήματα, τα οποία είναι: το πρόστυλο και οι τρεις αίθουσες που επικοινωνούν μεταξύ 

τους. 

     Το πρόστυλο είναι ο ημιυπαίθριος χώρος που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του 

κτιρίου και καταλαμβάνει όλο το μήκος της πρόσοψης του. Προς την πλευρά του α-

κάλυπτου έχει μια συστοιχία από 8 ορθογώνιους κίονες. Οι βάσεις των κιόνων είναι 

από πωρόλιθο, ενώ το υπόλοιπο τμήμα τους είναι από λιθοδομή επιχρισμένη και συν-

δέεται με τη μετόπη με επιχρισμένα κιονόκρανα Δωρικού ρυθμού.  Η εσωτερική 

πλευρά του προστύλου είναι επιχρισμένη με αρκετές εμφανείς φθορές. Η οροφή του 

προστύλου είναι από μπαγδατί και έχει μια μεγάλη ρωγμή στην ένωση του με το κυ-

ρίως κτίριο και σε όλο το μήκος του.  
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Η ρωγμή αυτή προφανώς οφείλεται στις ζημίες και στην καθίζηση που έχει υποστεί η 

στέγη. Η στέγη είναι δίριχτη και επικαλυμμένη με βυζαντινά κεραμίδια, ενώ όπως 

ανέφερα  είναι το πλέον καταπονημένο στοιχείο σε όλο το κτίριο και έχει παρουσιά-

σει καθιζήσεις σε αρκετά σημεία της. 

 

 
Εικόνα 19. Εμφανής είναι οι φθορές στο Εϋνάρδειον Διδασκαλείον  

 
 
     Στο κτίριο στεγάστηκε το Κεντρικό Σχολείο, δηλαδή η πρώτη Παιδαγωγική Ακα-

δημία,  το οποίο  προετοίμαζε Δασκάλους. Ακολούθως για ένα διάστημα στεγάστηκε 

εκεί η Εθνική Βιβλιοθήκη και εν συνεχεία το Σχολαρχείο . Η τελευταία του χρήση 

ήταν ως Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας ( 1926 – 1982 ). Σήμερα ανήκει στο Υπουρ-

γείο Παιδείας και πρόκειται να μεταστεγαστεί εκεί, αφού πρώτα γίνουν οι κατάλλη-

λες εργασίες αποκατάστασης του, η Καποδιστριακή Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας.       

     Δυστυχώς όμως όχι μόνο εργασίες αποκατάστασης δεν πραγματοποιούνται αλλά 

αντίθετα το κτίριο είναι παντελώς εγκαταλειμμένο και χρόνο με το χρόνο καταστρέ-

φεται. Αξίζει παρόλα αυτά να σημειωθεί ότι σε αυτό το κτίριο ορκίστηκε η πρώτη 

Ελληνική κυβέρνηση μετά την επανάσταση του 1821. 
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2.1.8. Το Δημαρχείο της Αίγινας 
 

 

 

 
Εικόνα 20. Το κτίριο του Δημαρχείου 

 
 

 
     Το Δημαρχείο της Αίγινας βρίσκεται στην παραλία στην διασταύρωση των οδών 

Λεωφόρου Δημοκρατίας και Σπύρου Λαδά. Είναι ένα διώροφο νεοκλασικό κτίριο 

κτισμένο το 1886. Εδώ και αρκετά χρόνια ανήκει στον δήμο Αίγινας και στον όροφο 

στεγάζει, όπως ανέφερα προηγουμένως, το Δημαρχείο, ενώ στο ισόγειο υπάρχουν 

μαγαζιά. Το 2000 ανακαινίστηκε στην μορφή που βρίσκεται σήμερα. 

     Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά το κτίριο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, 

όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Εσωτερικά η οροφή και οι τοίχοι του κτιρίου 

είναι διακοσμημένοι με τοιχογραφίες σε έντονα χρώματα. Το πάτωμα είναι από ξύλο, 

όπως άλλωστε και τα λευκά παράθυρα..  
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Εικόνα 21. Η εσωτερική διακόσμηση του Δημαρχείου 

 
 
     Εξωτερικά το κτίριο είναι σοβατισμένο και βαμμένο στο χρώμα της ώχρας. Τα 

παράθυρα είναι ορθογωνικά και αποτελούνται από ένα άνω τμήμα σταθερό και δυο 

ανοιγόμενα. Η αναλογία τους είναι 2:1 (σχέση ύψους-πλάτους). Τα πατζούρια είναι 

ξύλινα γαλλικά ανοιγόμενα σε τέσσερα τμήματα και βαμμένα καφέ ενώ τα πλαίσια 

των παραθύρων (παραστάδες) είναι άσπρα. Στην πλευρά που εφάπτεται στον 

παραλιακό δρόμο το κτίριο έχει μαρμάρινο μπαλκόνι που στηρίζεται σε δυο 

μαρμάρινα περίτεχνα φουρούσια, ενώ το επίσης περίτεχνο μαύρο κάγκελο είναι από 

μαντέμι. Στην πλευρά της Σπύρου Λαδά υπάρχει ακόμα ένα μαρμάρινο μπαλκόνι που 

στηρίζεται σε δυο λιτά φουρούσια, ενώ το κάγκελο είναι και αυτό μαύρο και 

περίτεχνο. Τέλος η κεραμοσκεπή είναι διαμορφωμένη με ρωμαϊκά κεραμίδια, ενώ 

στις γωνίες της υπάρχουν ακροκέραμα. 

 
Εικόνα 22. Τα δυο μπαλκόνια του Δημαρχείου  
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2.1.9.VILLA ESPERANCE 
 

 
Εικόνα 23. VILLA ESPERANCE 

 

          Στην οδό Αφαίας, λίγο πριν φτάσουμε στους Ασώματους δεξιά, βρίσκεται το 

εντυπωσιακό κτίριο της οικογένειας Χειλαδάκη, το οποίο έφερε το όνομα VILLA 

ESPERANCE. Είναι κτισμένο το 1888 όταν ιδιοκτήτης του κτιρίου ήταν ο Κ. Βογια-

τζής. Επόμενος ιδιοκτήτης ήταν ο κ. Χάνος και τώρα το κτίριο ανήκει στην οικογέ-

νεια Χειλαδάκη. Το κτίριο αρχικά ήταν οικία μέχρις ότου η οικογένεια Χειλαδάκη το 

νοικιάσει στο ορφανοτροφείο με σκοπό να γίνει η Παιδική Στέγη. Μετά τον σεισμό, 

όμως, του 1981 η Παιδική Στέγη σταμάτησε την λειτουργιά της έτσι το κτίριο ξαναέ-

γινε οικία της οικογένειας Χειλαδάκη. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την περίοδο της 

κατοχής το κτίριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως Φρουραρχείο από τους Γερμανούς.  

          Το κτίριο είναι διώροφο, σοφατισμένο εξωτερικά, με κεραμοσκεπή στέγη ενώ 

προς την πλευρά του δρόμου διαθέτει και ένα πρόστυλο.  
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     Δυστυχώς το κτίριο χρησιμοποιείται, ως επί των πλείστων, σαν εξοχική κατοικία για 

αυτό και η επαφή μου με τους ιδιοκτήτες ήταν μόνο τηλεφωνική, δεν είχα δηλαδή την 

δυνατότητα να εισέρθω στο εσωτερικό του κτιρίου.  

 

  
Εικόνα 24. Εξωτερικές λεπτομέρειες του κτιρίου 

 

        Τα νεοκλασικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να παρατηρήσουμε στο κτίριο είναι 

πολλά. Αρχίζοντας από το αυστηρά κυβικό του σχήμα, τις αναλογίες των ανοιγμάτων 

του ως προς το υπόλοιπο κτίριο και την συμμετρία αυτών, μέχρι και τα χρώματα του 

κτιρίου μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κτίριο κτίστηκε σύμφωνα με τον νεο-

κλασικό ρυθμό. Ακόμα παρατηρούμε τα Κορινθιακού τύπου κιονόκρανα στις γωνίες 

του κτιρίου και το κεντρικό τριγωνικό αέτωμα στην στέγη αυτού. Τέλος στην νοτιο-

δυτική πλευρά το κτίριο διαθέτει ένα μαρμάρινο μπαλκόνι το οποίο στηρίζεται σε 

τρία μαρμάρινα φουρούσια. Όλα αυτά τα στοιχεία νεοκλασικισμού δίνουν στο κτίριο 

μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά. 
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2.1.10. Το κτίριο του Κ. Βογιατζή 

 

 
Εικόνα 25. Το κτίριο του Κ. Βογιατζή σήμερα 

 
     Το εντυπωσιακότερο κτίριο της παραλίας της Αίγινας και το πρώτο που συναντά ο 

επισκέπτης του νησιού μόλις κατέβει από το πλοίο είναι το κτίριο ιδιοκτησίας Κ. Βο-

γιατζή. Βρίσκεται στη συμβολή της παραλιακής Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό 

Κανάρη και αρχικά ανήκε σε έμπορο σφουγγαριού, όπως άλλωστε και πολλά ακόμη 

κτίρια της παραλίας. Δυστυχώς όμως παρά τον προ δεκαπενταετίας χαρακτηρισμό 

του από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης², δεν έχει γίνει η παραμικρή ενέρ-

γεια για τη σωτηρία του. Το κτίριο κτίστηκε περίπου το 1890 και αποτελεί εξαιρετικό 

δείγμα νεοκλασικού κτιρίου. Είναι έξοχα διακοσμημένο και εσωτερικά και εξωτερι-

κά. 
    _____________ 

²  Το κτίριο επί της οδού Κανάρη αρ. 1 στην παραλία της Αίγινας, ιδιοκτησίας Α. και Σ. 
Βογιατζή, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχ/των», β) 
του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης 
μεταγενεστέρων του 1830» και γ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ», 
χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, με την υπουργική 
απόφαση Γ/46024/2062 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 999/Δ/8.12.1982. 

43 
 



 Ιδιαίτερη διακόσμηση παρουσιάζουν οι όψεις ειδικά στο ύψος του ορόφου. Οι γωνι-

ακές ψευτοπαραστάδες στέφονται με Κορινθιακού τύπου κιονόκρανα, ενώ τα εξωτε-

ρικά ξύλινα ανοίγματα πλαισιώνουν επίσης παραστάδες με Κορινθιακού τύπου κιο-

νόκρανα και προεξέχουσα οριζόντια επίστεψη. Τα μπαλκόνια είναι φτιαγμένα από 

μάρμαρο και στερεώνονται σε τρία επίσης μαρμάρινα φουρούσια. Το κτίριο έχει δυο 

πρόστυλα, ένα σε κάθε μια πλευρά του δρόμου, ενώ τα κάγκελα τόσο των προστύλων 

όσο και των μπαλκονιών είναι από μαντέμι και περίτεχνα σχεδιασμένα. 

 
 

 
Εικόνα 26. Το φουρούσι και μια οροφογραφία του κτιρίου 

 
 
Εσωτερικά οι τοίχοι και οι οροφές είναι διακοσμημένες με ζωγραφικές παραστάσεις 

με θέματα από το φυτικό βασίλειο και πρόσωπα, σε έντονα χρώματα. Το πάτωμα εί-

ναι  ξύλινο όπως επίσης και τα ανοίγματα.  

     Το κτίριο έχει πολλές ρηγματώσεις. Σε πολλά σημεία έχουν πέσει οι σοβάδες, ενώ 

σοβαρές φθορές έχουν υποστεί οι οροφογραφίες και οι τοιχογραφίες. Λόγω των σο-

βαρών στατικών προβλημάτων του κτιρίου ήταν αδύνατο να εισέλθω στο εσωτερικό 

του, για αυτό και αρκέστηκα στην εξωτερική μόνο φωτογράφιση και παρατήρηση 

του. 
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2.1.11. Το Δημοτικό Θέατρο 

 

 
Εικόνα 27. Το Δημοτικό Θέατρο σήμερα 

 
     Το κτίριο αυτό βρίσκεται στο κέντρο της πόλης στην ίδια ευθεία με το Εϋνάρδειο 

και πλησίον του Ναού της Μητροπόλεως.  Φαίνεται ότι προϋπήρχε της 

Καποδιστριακής εποχής  για χρήση που δεν γνωρίζουμε ακριβώς . Το 1828  

επισκευάζεται αρχικά από τον Αρχιτέκτονα Θεόδωρο Βαλιάνο και  αργότερα από 

τούς Στ. Κλεάνθη και E.Schaubert  και χρησιμοποιείται ως αλληλοδιδακτικό Σχολείο 

και στη συνέχεια  ως προκαταρκτικό Σχολείο που προετοίμαζε τούς μαθητές που 

είχαν σκοπό να παρακολουθήσουν σπουδές στο ανώτερο Κεντρικό Σχολείο                

( Εϋνάρδειο ).  Σήμερα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Δημοτικού θεάτρου 

Αίγινας και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

     Οι αναλογίες τόσο του κτιρίου του ιδίου όσο και των ανοιγμάτων του μας 

δηλώνουν τον νεοκλασικό ρυθμό πάνω στον οποίο έγιναν οι εργασίες συντήρησης 

και επισκευής του κτιρίου. Εξωτερικό χαρακτηριστικό του κτιρίου αποτελεί το 

μεγάλο τριγωνικό αέτωμα, η σκεπή από κεραμίδια καθώς και τα ακροκέραμα στις 

γωνίες. 
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2.1.12. Το κτίριο της Alpha Τράπεζας 
 

 
Εικόνα 28. Το κτίριο της Alpha Τράπεζας 

 

     Το κτίριο της Alpha Τράπεζας βρίσκεται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην 

παραλιακή δηλαδή οδό της Αίγινας, και τα τελευταία χρόνια είναι ιδιοκτησία της 

τράπεζας. Για τον λόγο αυτό ήταν αδύνατο να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με 

την ιστορία του κτιρίου, το χρόνο κατασκευής του ή τις προηγούμενες χρήσεις του. 

     Εξωτερικά το ισόγειο του κτιρίου είναι ντυμένο με πλάκες ενώ ο όροφος είναι 

βαμμένος. Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι λευκά όπως επίσης και τα αετώματα 

τριγωνικού τύπου, που βρίσκονται πάνω από κάθε άνοιγμα.  

Λευκοί είναι και οι κίονες στις γωνίες του κτιρίου οι οποίοι συνδέονται με το 

επιστύλιο με κιονόκρανα Κορινθιακού ρυθμού. Το μπαλκόνι του κτιρίου είναι 

μαρμάρινο και στηρίζεται σε τέσσερα περίτεχνα μαρμάρινα φουρούσια.  

46 
 



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φουρούσια και το κάγκελο του κτιρίου αυτού είναι ίδια με 

τα αντίστοιχα του Δημαρχείου. Η στέγη του κτιρίου είναι τετράριχτη διαμορφωμένη  

με ρωμαϊκά κεραμίδια, ενώ ακροκέραμα υπάρχουν όχι μόνο στις γωνίες της στέγης 

αλλά σε όλη την στέψη αυτής. Τέλος, παρατηρώντας τις αναλογίες των ανοιγμάτων,  

καταλήγουμε ότι το κτίριο κτίστηκε σύμφωνα με τον νεοκλασικό ρυθμό. 

 

 
Εικόνα 29. Οροφογραφία του κτιρίου 

 
     Το εσωτερικό του κτιρίου είναι διαμορφωμένο με τρόπο που εξυπηρετεί τις 

ανάγκες τις τράπεζας. Το μοναδικό στοιχείο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι 

η ζωγραφική διακόσμηση της οροφής σε έντονα χρώματα που έχει γίνει στο κτίριο, η 

οποία συντηρείται ακόμα και σήμερα.  

 

 
Εικόνα 30. Οροφογραφία του κτιρίου 
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2.2 Ανώνυμα Νεοκλασικά Κτίρια 
 
     Στην Αίγινα υπάρχουν διάσπαρτα πολλά Νεοκλασικά κτίρια, δυστυχώς όμως για 

κάποια από αυτά ήταν αδύνατον να βρω ιστορικά στοιχεία. Παρακάτω 

αποτυπώνονται τα κτίρια αυτά με απλή φωτογραφική απεικόνιση και σχολιάζονται οι 

εξωτερικές τους αρχιτεκτονικές και οικοδομικές λεπτομέρειες. 

 
 

 
Νεοκλασικό κτίριο στην παραλία της Αίγινας 

 
 
    Το κτίριο της φωτογραφίας βρίσκεται στην παραλία της Αίγινας, είναι πρόσφατα 

κτισμένο και ανήκει στην κατηγορία των κτιρίων που δανείζονται νεοκλασικά 

στοιχεία. Τα νεοκλασικά στοιχεία που συναντάμε στο κτίριο αυτό είναι η συμμετρία 

του κτιρίου, οι αναλογίες των ανοιγμάτων του (ψηλόλιγνα), τα παράθυρα που είναι 

συμμετρικά της μπαλκονόπορτας, και τα φουρούσια που διακοσμούν το μπαλκόνι. Τα 

κιονόκρανα Δωρικού ρυθμού, η τρίριχτη κεραμοσκεπή καθώς και τα ακροκέραμα 

στις γωνίες της στέγης είναι επίσης στοιχεία νεοκλασικού ρυθμού.  
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Το κτίριο του Ντελούκα 

 

 

     Στην ίδια κατηγορία με το προηγούμενο κτίριο ανήκει και το κτίριο ιδιοκτησίας 

Ντελούκα που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Αφαίας και Θησέως. Το κτίριο 

αυτό είναι κτισμένο το 1996 και στεγάζει μαγαζί στο ισόγειο και γραφεία στον 

όροφο. Παρατηρώντας τις αναλογίες του κτιρίου, τα χρώματα του, τα κιονόκρανα 

Δωρικού ρυθμού καθώς και την τετράριχτη κεραμοσκεπή με τα ακροκέραμα, 

καταλαβαίνουμε ότι το κτίριο αυτό κτίστηκε σύμφωνα με τον νεοκλασικό ρυθμό. 
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Νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Αφαίας 

     Το απεικονιζόμενο κτίριο βρίσκεται στην οδό Αφαίας 96, είναι διώροφο και 

προφανώς χρησιμοποιείται σαν εξοχική κατοικία. Το κτίριο είναι βαμμένο στο χρώμα 

της ώχρας με σκούρα πράσινα ξύλινα ανοίγματα. Τα ανοίγματα διακοσμούν λευκες 

παραστάδες, που φέρουν Δωρικού τύπου κιονόκρανα και ορθογωνικό αέτωμα. Οι 

λευκές γωνιακές παραστάδες συνδέονται με την μετώπη με επίσης Δωρικού τύπου 

κιονόκρανα. Η στέγη του κτιρίου είναι τετράριχτη και είναι διακοσμημένη με 

κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, ενώ στις γωνίες της έχει ακροκέραμα. Τέλος όπως 

παρατήρησα, από το παράθυρο, η οροφή του ισογείου είναι ξύλινη διαμορφωμένη με 

ξύλινα δοκάρια.      

 

 
Λεπτομέρεια του κτιρίου 
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Νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Ιωαν. Καποδίστρια 

 
 
 

          Νοτιοδυτικά της πόλης της Αίγινας, στην οδό Ιωαν. Καποδίστρια, βρίσκεται το 

κτίριο της φωτογραφίας.  Πρόκειται για ένα διώροφο, κυβικού σχήματος κτίριο με 

κεραμοσκεπή. Το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιούνταν για την στέγαση 

επαγγελματικών χώρων, σε αντίθεση με την τωρινή του χρήση που παραμένει 

αχρησιμοποίητο. Ο όροφος είναι οικία.  

        Εξωτερικά το σχήμα του κτιρίου, η αναλογία καθώς και η συμμετρία των 

ανοιγμάτων του μας μαρτυρούν τον ρυθμό σύμφωνα με τον οποίο είναι κτισμένο το 

κτίριο. Τα πατζούρια είναι γαλλικά, ανοιγόμενα σε δυο τμήματα και είναι βαμμένα 

κόκκινα ενώ τα πλαίσια αυτών είναι βαμμένα προφανώς σκούρα καφέ, το πέρασμα 

των χρόνων όμως τα έχει ξεθωριάσει. Η σύνδεση της μετώπης με τις γωνιακές 

παραστάδες γίνεται με κιονόκρανα Δωρικού ρυθμού. Το μπαλκόνι έχει γύψινη 

επικάλυψη και διακοσμείται με μια σειρά από οχτώ γύψινα φουρούσια ενώ το 

κάγκελο του μπαλκονιού είναι από μαντέμι με περίτεχνο σχέδιο. Τέλος η στέγη είναι 

από κεραμίδια ενώ το ακρωτήριο αυτής είναι διακοσμημένο με ακροκέραμα. 
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Νεοκλασικό κτίριο στην παραλία της Αίγινας 

 

     Το κτίριο της φωτογραφίας αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικού κτιρίου. 

Βρίσκεται στην παραλία της Αίγινας, είναι διώροφο με ημιώροφο και με 

κεραμοσκεπή στέγη. Στο ισόγειο και στον ημιώροφο του κτιρίου λειτουργεί 

καφετέρια ενώ ο όροφος υποθέτουμε πως χρησίμευε σαν οικία, τώρα όμως είναι 

εγκαταλειμμένο.  

     Το κτίριο εξωτερικά είναι βαμμένο στο χρώμα της ώχρας ενώ οι γωνιακές 

παραστάδες του κτιρίου είναι λευκοί. Κιονόκρανα Δωρικού ρυθμού υπάρχουν τόσο 

στο ύψος του ημιώροφου όσο και στον όροφο και είναι και αυτά βαμμένα στο χρώμα 

της ώχρας αλλά σε ποιο έντονη απόχρωση από αυτή του υπόλοιπου κτιρίου. Τα 

εμφανώς φθαρμένα πατζούρια είναι γαλλικού τύπου ανοιγόμενα σε δυο τμήματα. Η 

όψη του κτιρίου διακοσμείται με ένα μεγάλο μαρμάρινο μπαλκόνι που στηρίζεται σε 

τέσσερα φουρούσια από πωρόλιθο. Τέλος στην δυτική πλευρά του κτιρίου υπάρχει 

ένα επίσης μαρμάρινο, μικρότερο, μπαλκόνι στηριζόμενο σε δυο φουρούσια.  
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Το κτίριο της Eurobank 

 

     Στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην παραλιακή οδό, βρίσκεται το κτίριο στο οποίο 

στεγάζεται η Eurobank τράπεζα. Πρόκειται για διώροφο κτίριο με κεραμοσκεπή 

στέγη, η οποία διακοσμείται με ακροκέραμα. 

     Εξωτερικά το ισόγειο είναι ντυμένο με πλάκες ενώ ο όροφος είναι βαμμένος στο 

χρώμα της ώχρας. Την μετώπη στηρίζουν λευκοί κίονες που φέρουν κιονόκρανα 

Δωρικού ρυθμού. Τα παράθυρα είναι ορθογωνικά και αποτελούνται από ένα άνω 

τμήμα σταθερό και δυο ανοιγόμενα. Τα πατζούρια είναι γαλλικά, ξύλινα, ανοιγόμενα 

σε τέσσερα τμήματα και βαμμένα μπλε. Τέλος, στην πλευρά της παραλιακής οδού, 

ένα μπαλκόνι από οπλισμένο σκυρόδεμα που καλύπτει όλο το μήκος της όψης και 

διακοσμείται με τέσσερα φουρούσια, συμπληρώνει τον εξωτερικό διάκοσμο του 

κτιρίου. 
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Νεοκλασικό κτίριο στην παραλία της Αίγινας 

     Στην διασταύρωση των οδών Αριστοφάνους και Λεωφόρου Δημοκρατίας 

βρίσκεται ακόμα ένα νεοκλασικό κτίριο. Είναι ένα διώροφο κτίριο με κεραμοσκεπή 

στέγη, διακοσμημένη με ακροκέραμα. Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργεί καφετέρια 

ενώ ο όροφος παραμένει αχρησιμοποίητος. 

     Το ισόγειο του κτιρίου είναι ντυμένο με πλάκες ενώ ο όροφος είναι βαμμένος στο 

χρώμα της ώχρας. Οι λευκές γωνιακές παραστάδες φέρουν κόκκινα κιονόκρανα 

Κορινθιακού τύπου. Τα πατζούρια είναι πράσινα, γαλλικού τύπου, ανοιγόμενα σε δυο 

τμήματα. Στην όψη του κτιρίου υπάρχει μπαλκόνι από οπλισμένο σκυρόδεμα 

διακοσμημένο με τέσσερα φουρούσια. Στη δυτική πλευρά του κτιρίου υπάρχει 

μαρμάρινο μπαλκόνι που στηρίζεται σε δυο επίσης μαρμάρινα και περίτεχνα 

φουρούσια.  

 
Λεπτομέρεια του κτιρίου 
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Νεοκλασικό κτίριο στην παραλία της Αίγινας 

     Το απεικονιζόμενο κτίριο βρίσκεται στην παραλιακή οδό της Αίγινας. Πρόκειται 

για διώροφο κτίριο με λιτή όψη και το δωμάτιο του δώματος. Στο ισόγειο του κτιρίου 

λειτουργούν καταστήματα, ο όροφος χρησιμοποιείται σαν οικία ενώ το δώμα 

χρησίμευε για να απλώνονται τα πανιά των ιστιοφόρων. Η αναλογία αλλά και η 

συμμετρία των ανοιγμάτων ως προς το υπόλοιπο κτίριο, τα κιονόκρανα Ιωνικού 

ρυθμού καθώς και το μαρμάρινο μπαλκόνι που στηρίζεται σε δυο περίτεχνα 

μαρμάρινα φουρούσια, μας υποδεικνύουν το Νεοκλασικό ρυθμό σύμφωνα με τον 

οποίο κτίστηκε το κτίριο αυτό. 

 
Λεπτομέρεια του κτιρίου 
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Νεοκλασικό κτίριο στην παραλία της Αίγινας 

     Το κτίριο της φωτογραφίας βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Λεωφόρου 

Δημοκρατίας και Αιακού και είναι διώροφο με κεραμοσκεπή στέγη η οποία 

διακοσμείται με ακροκέραμα. Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργούν καταστήματα ενώ 

στον όροφο στεγάζονται γραφεία. Είναι βαμμένο στο χρώμα της ώχρας με λευκές 

γωνιακές παραστάδες που φέρνουν κόκκινα κιονόκρανα Δωρικού ρυθμού. Τα 

πατζούρια είναι γαλλικού τύπου ανοιγόμενα σε τέσσερα μέρη.                         

    Στην πρόσοψη του κτιρίου υπάρχει μαρμάρινο μπαλκόνι που καλύπτει όλο το 

μήκος της πλευράς και στηρίζεται σε τρία μαρμάρινα και περίτεχνα φουρούσια. Στην 

δυτική πλευρά του κτιρίου υπάρχει μαρμάρινο στρόγγυλο μπαλκόνι που στηρίζεται 

σε ένα φουρούσι φτιαγμένο από πωρόλιθο. 

 
Λεπτομέρεια του κτιρίου 
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Νεοκλασικό κτίριο στην Αίγινα 

 

     Πίσω από την Πλατεία Εθνεγερσίας βρίσκεται το κτίριο της φωτογραφίας. 

Πρόκειται για διώροφο κτίριο με έντονο το νεοκλασικό στοιχείο. Στο ισόγειο 

λειτουργεί κατάστημα ενώ ο όροφος χρησιμοποιείται σαν εξοχική κατοικία.  

     Το ισόγειο είναι ντυμένο με  πλάκες ενώ ο όροφος είναι σοβατισμένος και 

βαμμένος στο χρώμα της ώχρας. Τα πλαίσια των παραθύρων καθώς και οι γωνιακές 

παραστάδες του κτιρίου με τα Δωρικού ρυθμού κιονόκρανα είναι βαμμένα λευκά. Τα 

πατζούρια είναι γαλλικού τύπου ανοιγόμενα σε τέσσερα τμήματα και είναι βαμμένα  

γκρι. Στην πρόσοψη του κτιρίου υπάρχει μαρμάρινο μπαλκόνι με περίτεχνο   

μαντεμένιο κάγκελο και στηρίζεται σε τέσσερα περίτεχνα μαρμάρινα φουρούσια.  
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Νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Σπύρου Ρόδη 

 

 

     Το απεικονιζόμενο κτίριο βρίσκεται στην οδό Σπύρου Ρόδη. Είναι ένα διώροφο 

κτίριο με τετράριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Στο ισόγειο στεγάζεται κατάστημα ενώ ο 

όροφος χρησιμοποιείται σαν οικία. Πρόκειται για καλοδιατηρημένο κτίριο με έντονο 

το στοιχείο του νεοκλασικισμού.  

      Το ισόγειο είναι ντυμένο με μάρμαρο ενώ ο όροφος είναι σοβατισμένος και 

βαμμένος στο χρώμα της ώχρας. Οι γωνιακές παραστάδες φέρουν κιονόκρανα 

Δωρικού ρυθμού και είναι βαμμένες λευκές. Τα πατζούρια είναι γαλλικού τύπου 

ανοιγόμενα σε δυο τμήματα και είναι βαμμένα μπλε. Τέλος στην πρόσοψη του 

κτιρίου υπάρχει ένα μαρμάρινο μπαλκόνι με περίτεχνο μαντεμένιο κάγκελο που 

στηρίζεται σε δυο φουρούσια από πωρόλιθο.      
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Συμπεράσματα 

 
     Η ενασχόλησή μου με την παρούσα πτυχιακή εργασία, με βοήθησε στο να 

κατανοήσω την σημασία της ιδιαιτερότητας των νεοκλασικών κτιρίων στην 

κτιριολογική ιστορία της Αίγινας. Η αίσθηση που αποπνέουν αυτά τα κτίρια ιδιαίτερα 

στο παραλιακό μέτωπο για τον επισκέπτη, είναι η αίσθηση της αρχοντιάς της 

ηρεμίας, των καθαρών γραμμών. Συνειδητοποίησα ότι αυτή η κληρονομιά θα πρέπει 

να διαφυλαχθεί μέσα από τις κατάλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης και να 

συνεχίσει να αναδεικνύεται η αρμονία που αποπνέουν. 

          Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισα αφενός για να συναντήσω τους 

περισσότερους από τους σημερινούς ιδιοκτήτες ή ενοίκους των κτιρίων που 

επισκέφθηκα και αφετέρου λόγω της ελλιπούς βιβλιογραφίας, θεωρώ ότι το τελικό 

αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως την πολύμηνη προσπάθεια μου και είμαι ιδιαίτερα 

ικανοποιημένος γιατί με αυτήν την εργασία κατάφερα να προσθέσω ένα νέο 

κεφάλαιο γνώσεων στο αντικείμενο των σπουδών μου.  
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