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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
11..    ΓΓΕΕΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ    ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
Η Πάτρα, τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας, βρίσκεται στην βορειοδυτική 
πλευρά της Πελοποννήσου, στον μυχό του Πατραϊκού κόλπου 1.{σχ. 1}.  
Κτισμένη σε πεδινό τοπίο το οποίο περιορίζεται από σειρά λόφων του Πατραϊκού 
όρους, η Πάτρα ακόμα και σήμερα χωρίζεται στην Άνω και την Κάτω πόλη. 
Η Άνω Πόλη, η παλιά,  είναι κτισμένη γύρω από τον λόφο του Κάστρου και έχει 
μέσο ύψος 53 μ.  
Η Κάτω Πόλη, η νέα,  είναι κτισμένη σε πεδιάδα που στενεύει στο βόρειο μέρος, 
ενώ προς τον νότο απλώνεται και κλείνει ελαφρά προς την θάλασσα {φωτ. 1 & 2}.  
Το πεζοπορικό ανέβασμα από το κέντρο της νέας πόλης στην παλιά είναι οι 
σκάλες: της Αγίου Νικολάου με 193 σκαλιά, της Αχιλ. Γεροκωστοπούλου με 61 
σκαλιά και από την οδό Πατρέως με 94 σκαλιά. 

 
- Σχήμα 1- 

Ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης  της Πάτρας στις αρχές του αιώνα. 2 
(Εκδ. Α. Πάσχας ).  

Από το κάστρο που δεσπόζει του ομώνυμου λόφου και το Δημοτικό Περίπτερο 
στο Δασύλλιο, η θέα της πόλης είναι πανοραμική. Στα ανατολικά υψώνεται το 
όρος  του Παναχαϊκού, ενώ στα δυτικά το τεχνητό λιμάνι με τον κυματοθραύστη,  
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τους τέσσερις μόλους, την ιχθυόσκαλα, τους σταθμούς υποδοχής των πλοίων του 
εξωτερικού, την μαρίνα και τις πολλές αποθήκες στην αποβάθρα του. 

 

 
- Φωτογραφία 1- 

Φωτογραφία της Άνω Πόλης στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. 
Εκδ. U. Adinolfi, Μάλτα.  

 
- Φωτογραφία 2- 

Η Κάτω Πόλη και η οδός Αγίου Νικολάου. 
Εκδ. Α. Πάσχας 
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22..      ΤΤΟΟ    ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ    ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ    ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ  
Η Πάτρα αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πολεοδομική ενότητα, τόσο στην 
σημερινή της μορφή όσο και στην ιστορική εξέλιξη και διάπλασή της. Δεν 
μπορούν όπως είναι φυσικό να σχολιαστούν όλες οι πλευρές που συντελούσαν 
στην διαμόρφωση της σημερινής εικόνας, δεδομένου ότι η πολεοδομία κατ΄ 
εξοχήν συνδέεται με το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Δεκάδες 
διαφορετικά στοιχεία συγκεντρώνονται, ωθούν και διαμορφώνουν το πρόσωπο της 
κάθε πόλης.1 Υπάρχει όμως πάντα κάτι που διαφοροποιεί την μια πόλη από την 
άλλη και την κάνει να μοιάζει ξεχωριστή και μοναδική στον χώρο. 
Κοιτώντας την Πάτρα μέσα από την γεωγραφία της και μέσα στην ιστορική της 
πορεία, δύο πράγματα παραμένουν σταθερά και αυτά είναι η θέση της και η 
θάλασσα.  
Η πόλη κτίστηκε και ξανακτίστηκε στην ίδια θέση κοιτώντας πάντα την θάλασσα, 
το εμπόριο και τα ταξίδια. Φυσικό ήταν λοιπόν να είναι μια πόλη που χρησιμοποιεί 
ως ομφαλό της το λιμάνι και να αναπτύσσεται εκατέρωθεν. {σχ. 2} 

 
- Σχήμα 2- 

Η ιστορική εξέλιξη της Πάτρας ανά τους αιώνες.1 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ  
ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  
Σύμφωνα με την παράδοση, η Πάτρα οφείλει το όνομά της στον Πατρέα, γιο του 
Πρευγένη, ο οποίος το 1041 π.Χ. αποίκησε τον έναν από τους τρεις αγροτικούς 
οικισμούς, την Αρόη, που την διηύρηνε και της έδωσε το όνομά του. 1  
Μια άλλη εκδοχή όσον αφορά στην προέλευση του ονόματος της πόλης είναι ότι 
το όνομα της Πάτρας δόθηκε από την ένωση τριών περιοχών της {σχ. 3].  
Η Μεσσάτιδα, και η Άνθεια ενώθηκαν με την Αρόη και από την ένωση αυτών 
των τριών πατρίδων δηλαδή των πατρών προέκυψε η ονομασία της πόλης.2 
Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα, στην πόλη εγκαταστάθηκαν Αχαιοί μετά 
την καταστροφή των Μυκηναϊκών κέντρων.  

 
- Σχήμα 3- 

Η Αρχαία πόλη της Πάτρας. 1 
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Κατά την διάρκεια του 7ου και 6ου αι. π.Χ. η πόλη ήταν σχεδόν απομονωμένη και 
η κύρια ασχολία των κατοίκων της ήταν η καλλιέργεια της γης. Έτσι η πόλη δεν 
αναμείχθηκε στους Περσικούς πολέμους αλλά ούτε και στον Πελοποννησιακό 
πόλεμο.  Όταν όμως ιδρύει – μαζί με άλλες πόλεις της Αχαΐας – την Αχαϊκή 
Συμπολιτεία αποκτά ισχυρή πολιτική και θρησκευτική δύναμη.1 

Το 147 π.Χ. η Πάτρα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, υποδουλώνεται στους 
Ρωμαίους.2   
Κατά τα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής σκλαβιάς, η Πάτρα όπως και άλλες πόλεις 

της Πελοποννήσου υπέφεραν αρκετά.  
Από την εποχή όμως του Οκταβιανού Αυγούστου (29 π.Χ. - 14 μ.Χ.), τα 

πράγματα άλλαξαν προς το καλύτερο, καθώς η πόλη έτυχε ιδιαίτερης εύνοιας των 
Ρωμαίων αυτοκρατόρων.  

 
- Σχήμα 4- 

Η πόλη των Πατρών κατά την Ρωμαιοκρατία.3 

Η Ρωμαϊκή Αποικία των Πατρών ιδρύθηκε μετά την ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ. 

Ο Οκταβιανός, εκτιμώντας την θέση της ως συνδετικό κρίκο ανατολής και 
δύσης και αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του λιμανιού της, την μετατρέπει σε  
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ένα σημαντικό στρατιωτικό και εμπορικό κέντρο.  
Αυξάνει τον πληθυσμό της με αναγκαστική μετοίκηση Ρωμαίων παλαιμάχων και 
στολίζει την πόλη με όμορφα αρχοντόσπιτα, χτίζει Γυμνάσιο, Ωδείο και 
Υδραγωγείο {φωτ. 3}.  
Παράλληλα αναπτύσσεται η υφαντουργική βιομηχανία, και έτσι η πόλη 
μετατρέπεται σε ένα μεγάλο κοσμοπολίτικο κέντρο, με τον πληθυσμό της να 
αυξάνεται και το λιμάνι της να αναπτύσσεται.1 

 

- Φωτογραφία 3- 
Το Αρχαίο Ωδείο πριν αναστηλωθεί.2 

Εκδ. Α. Πάσχας 

Σύμφωνα με την διήγηση του Παυσανία τον Β΄ μ.Χ. αι. που επισκέφτηκε την 
Πάτρα, η πόλη βρίσκεται σε μεγάλη ακμή, αφού την αναφέρει ως μια από τις 
πρώτες πόλεις, πολυάριθμη και πλούσια. Καταλάμβανε όλη την σημερινή παλιά 
πόλη και έφθανε μέχρι την θάλασσα 3 {σχ. 4}. 
Χαρακτηριστικό της πόλης αυτήν την εποχή είναι ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας 
της και η συνύπαρξη και διασταύρωση διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών.  
Έως τον 3ο αι. η Πάτρα υπήρξε μεγάλο τραπεζικό κέντρο, αφού στο 
νομισματοκοπείο της κόβονταν νομίσματα, κυρίως Ρωμαίων Αυτοκρατόρων.1 

Εκείνη την εποχή επισκέφθηκαν την πόλη ο Κικέρωνας, ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, καθώς και ο Πλούταρχος και ο Αδριανός.  
Από όλες αυτές τις επισκέψεις, η πιο αξιόλογη υπήρξε η επίσκεψη του 
Αποστόλου Ανδρέα, για να διδάξει, με την ίδρυση της πρώτης Χριστιανικής 
Εκκλησίας και τον σταυρικό Του θάνατο (στις 30 Νοεμβρίου του 66μ.Χ.) τον 
Λόγο του Χριστού. 
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Η διερεύνηση του πολεοδομικού ιστού της ρωμαϊκής πόλης, αποκαλύπτεται 
σταδιακά από την αρχαιολογική σκαπάνη {σχ. 5}. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα 
δίνουν αρκετά στοιχεία για πρώτα συμπεράσματα. Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Ι. 
Α. Παπαποστόλου υπό τον τίτλο «Τοπογραφικά Πατρών», μετά την ίδρυση της 
ρωμαϊκής αποικίας, κατά τα τέλη του 1ου π.Χ. αι. άρχισε προφανώς βάση σχεδίου, 
η επέκταση και ο ανασχηματισμός της πόλης. Οι οδοί του θαλάσσιου τμήματος 
της επεκταθείσης πόλης –της σημερινής Κάτω πόλης- είχαν όπως φαίνεται ενιαίο 
προσανατολισμό, ο οποίος όπως ήταν φυσικό, μετεδίδετο και στους εξωτερικούς 
τοίχους των οικιών.1 

 
- Σχήμα 5- 

Αποκαλυφθέντες δρόμοι της Αρχαίας Πόλης κατά την Ρωμαϊκή εποχή.2 

Όμως, επειδή τα οικοδομικά τετράγωνα δεν ήταν ορθογώνια, επιχειρήθηκε ο 
ορθογωνισμός τους, με την δημιουργία όσο το δυνατό ορθογώνιων εσωτερικών 
χώρων - αυτή την προσέγγιση την συναντούμε  σε ρυμοτομικά σχέδια και άλλων 
επαρχιακών ρωμαϊκών πόλεων -.  
Στην περιοχή όμως του κέντρου της πόλης, νότια της ακρόπολης,  υπήρχε όπως 
φαίνεται καθαρά, ορθογώνια διαίρεση.  
Οι Ρωμαίοι επέκτειναν την πόλη της Πάτρας βάση σχεδίου 2 {σχ. 5}.  
Το σχέδιο όμως αυτό, είναι μια συνέχεια των ήδη υπαρχουσών τάσεων της 
παλιάς πόλης. 
Και αυτό γιατί στην Κάτω Πόλη εξακολουθεί να υπάρχει η μη τετραγωνική 
τμήση των δρόμων που σημαίνει ότι διατήρησαν κάποια  προυφιστάμενη  
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κατάσταση και απλώς την επέκτειναν, γιατί αλλιώς  αν σχεδίαζαν την πόλη από 
την αρχή, θα χρησιμοποιούσαν τον ορθογωνικό κάνναβο.1 

Στους αιώνες που ακολουθούν, η θέση και η έκταση του οικισμού επηρεάζεται 
από τα ιστορικά γεγονότα και τις κοινωνικές ανακατατάξεις στα πλαίσια του 
ελλαδικού χώρου. 
Κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο, η πόλη εξακολουθεί να χτίζεται στα χνάρια 
του παλαιού οικισμού ενώ οι παράλιες θέσεις είναι ακόμα ασφαλείς.  
Στα Βυζαντινά χρόνια, η πόλη απομακρύνεται από την παραλία. Οι επιθέσεις από 
την θάλασσα και οι βαρβαρικές επιδρομές την περιορίζουν στα νότια του φρουρίου.  

 
- Σχήμα 6- 

Η Πάτρα κατά τον Β΄ μ.Χ. αι Σχεδιάγραμμα του μηχανικού Πολύβιου Πανουτσόπουλου.2 

Στο σχέδιο σημειώνονται οι πιθανές θέσεις των αρχαίων κτισμάτων της Ακρόπολης (Κάστρου). 
Στεφ. Θωμόπουλου, Ιστορία της Πόλεως των Πατρών, εκδ. 1950, σελ.195. 
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Από τις αρχές του 5ου αι., η Πάτρα γίνεται γνωστή για την ομορφιά και την 
γραφικότητα του τοπίου της, τον πλούτο και την ευημερία των κατοίκων της, 
μέσω των ταξιδιωτών από την Δύση οι οποίοι πηγαίνοντας προς την 
Κωνσταντινούπολη, επέλεγαν την πόλη ως ενδιάμεσο σταθμό τους.1 

Τον Ιούλιο του 551, ένας δυνατός σεισμός γκρεμίζει τα όμορφα οικοδομήματα 
της πόλης.  
Η Πάτρα όμως θα αναστηθεί για ακόμα μια φορά από τα ερείπιά της. Ο 
Ιουστινιανός χτίζει το φρούριο, στον λόφο της Ακρόπολης, τους Ιερούς Ναούς του 
Αγίου Ανδρέα και των Αγίων Αποστόλων, αλλά και πολλά παλάτια για τους 
άρχοντες. 

 

- Σχήμα 7- 
Το τοπογραφικό σχέδιο του Kevin Andrews. 2 

Από το τέλος του 6ου αι. η πόλη δέχεται επιδρομές Αβάρων και Σλάβων. 
Αργότερα λεηλατήθηκε από Βούλγαρους –το 981 και το 985- ξανά από 
Σαρακηνούς το 1013 και από Νορμανδούς το 1147.  
Το 1205, σχεδόν ένα χρόνο μετά από την πτώση και την καταστροφή της 
Κωνσταντινούπολης από Χριστιανούς σταυροφόρους, η πόλη πολιορκήθηκε και  
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τελικά κυριεύθηκε από τους Φράγκους και ιδρύθηκε ανεξάρτητη Φραγκική 
βαρονία με ονομασία το «Πριγκιπάτο της Αχαΐας». Κατά την εποχή αυτή ο λαός 
της πόλης έπεσε θύμα εκμετάλλευσης και ληστείας. Οι Φράγκοι μεγάλωσαν και 
ανύψωσαν το Βυζαντινό κάστρο της Πάτρας, χρησιμοποιώντας μάλιστα υλικά από 
αρχαίους ναούς, όπως αγάλματα και μαρμάρινες πλάκες.1 

Κατά τον Nikolao de Marthono, Ιταλό συμβολαιογράφο που επισκέφτηκε περί το 
1395 την Πάτρα, μαθαίνουμε ότι η πόλη απέχει 800 περίπου μέτρα από την 
θάλασσα, δηλαδή από την οδό Αγίου Νικολάου και πάνω -κατά την αρχαιότητα 
ήταν κτισμένη μέχρι την οδό Μαιζώνος- ενώ από την περιγραφή της πολιορκίας 
της πόλης από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, το 1429 μ.Χ. υπάρχει σαφής 
διαχωρισμός της πόλης από την Ακρόπολη. Η πόλη βρισκόταν έξω από το Κάστρο 
και περικλειόταν από τείχος.2 

Λίγα χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1458 η πόλη 
παραδίδεται στον Μωάμεθ τον Πορθητή. 

 

- Σχήμα 8- 
Η Πάτρα στις αρχές του 14ου αι. 1 

Χαλκογραφία σε σχέδιο S. Pomardi και χάραξη P. Parboni.  
Στο βάθος φαίνεται το Φρούριο με τις επάλξεις του σε καλή κατάσταση και ο μιναρές από  

το τζαμί της Αγίας Σοφίας. 
 

Οι συμφορές ήρθαν απανωτές για την πόλη στο πέρασμα αυτών των χρόνων. Στα 
μέσα του 15ου αιώνα για λογαριασμό του Καρόλου του 5ου ,την κατέκτησε ο 
Βενετός Βαρβαρρήγος, ενώ στις αρχές του 16ου αιώνα, ο Ανδρέας Ντόρια της 
Γερμανίας.  
Μοναδική μαρτυρία για την πολεοδομική συγκρότηση του οικισμού στα χρόνια 
που ακολουθούν, είναι το τοπογραφικό που δημοσιεύει ο Kevin Andrews {σχ. 7}.  
Η πόλη έχει περιοριστεί στο νότιο μέρος του φρουρίου.{σχ. 7 & 9}  
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Η παραλιακή ζώνη καταλαμβάνεται από καλλιέργειες – όπως και όλη η γύρω του 
οικισμού περιοχή – ενώ στην παραλία υπάρχει μόνο ο Ναός του Αγίου Ανδρέα και 
ένα νοσοκομείο. 
Κατά την Ενετοκρατία –γύρω στα 1688– βεβαιώνονται στην Πάτρα οι συνοικίες 
Βλατερού, Παναγιάς Παλαιοκαστρίτσης, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Τριάδος, Αγ. 
Κωνσταντίνου, Αγ. Βασιλείου, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Μιχαήλ και Αγ. Νικολάου 
Αρχιεπισκοπής. 1 

Στα τέλη του 17ου αι. ο Μοροζίνης κατέκτησε την πόλη για να την αφήσει 
οριστικά στους Τούρκους. 2 

 

 

- Σχήμα 9- 
Το σχέδιο της πόλης κατά την τελευταία Βενετική κατοχή 1687-1715. 2 

(φωτο: «Αχαϊκά Παυσανία» , Νικ. Δ. Παπαχατζής, Εκδ. Αθηνών, σελ.82) 
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Από τα μέσα του 18ου αι. αρχίζουμε να έχουμε αρκετές πληροφορίες από 
ευρωπαίους περιηγητές. Ο Pouqueville IV κατά την επίσκεψή του στην Πάτρα, 
βρήκε πολλά ρυάκια και αμπελώνες, ενώ ο Leake II εντυπωσιάστηκε από τα ωραία 
σπίτια αλλά κυρίως από τα Προξενεία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχει για το 
Αγγλικό Προξενείο , το οποίο ήταν εξ΄ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ξύλο, για 
τον φόβο των σεισμών.  
Κάθε καλή οικία είχε απαραίτητα τον κήπο της, με πορτοκαλιές, αμυγδαλιές και 

ροδιές. 1 

Αυτό όμως που βεβαιώνεται από τις αναφορές αυτές, είναι ότι η Πάτρα ακόμη και 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και του μαρασμού, εξακολουθεί να είναι ένα 
σημαντικό και πολυπληθές κέντρο.  
Επί έναν τουλάχιστον αιώνα η πόλη φαίνεται να διατηρεί σταθερά τον πληθυσμό 
της και φυσικά και την σημασία της.  
Στην πραγματικότητα η νέα περίοδος της ακμής της έχει αρχίσει πριν από την 
απελευθέρωσή της Ελλάδας από τους Τούρκους. Ήδη από τα τέλη του 18ου αι. έχει 
αρχίσει να παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στο εμπόριο και στην βιομηχανία.  
Το λιμάνι της, μαζί με το λιμάνι της Σύρου, είναι ένα από τα σημαντικότερα της 
Ελλάδας. 2 

 
- Σχήμα 10- 

Σχηματική παράσταση των αγορών κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους. 2 

1. Ρωμαϊκή Εποχή. 
2. Φραγκοκρατία. 
3. Μαρκάτο (Ενετοκρατία). 
4. Φράγκοι – Τούρκοι. 
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Οι πρώτες βιομηχανίες και οι πρώτοι εξαγωγικοί οίκοι ιδρύθηκαν στην Πάτρα 
πριν την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα. 1 

Στα 1814 όπως μας πληροφορεί ο Ευελπίδης, η παραγωγή της σταφίδας στην 
επαρχία της Πάτρας έφθανε τα 6 εκατομμύρια ενετικές λίτρες, ενώ η Αιγιαλεία και 
τα Καλάβρυτα έβγαζαν περίπου 2 εκατομμύρια.  
Το πέσιμο της Κωνσταντινούπολης –στις 29 Μάιου 1453- στα χέρια του 

Μωάμεθ Β΄ και ο θάνατος του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου το 1449, 
σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την αρχή μιας δύσκολης 
περιόδου για όλες τις ελληνικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου και της Πάτρας. 
Τον Μάιο του 1458, ο Μωάμεθ Β΄ κυριεύει την πόλη, και μαζί με αυτήν, 

ολόκληρη σχεδόν την Πελοπόννησο.  
Η Πάτρα λεηλατήθηκε το 1595 από τον Ισπανικό στόλο, ενώ το 1603 από τους 

Ιππότες της Μάλτας. 
Τον Ιούλιο του 1714, ένας δυνατός σεισμός γκρεμίζει την πόλη. Όλοι αυτοί οι 

πόλεμοι, οι λεηλασίες και οι σεισμοί ερήμωσαν την Πάτρα. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι ενώ ο πληθυσμός της πόλης κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκικής σκλαβιάς 
της αριθμούσε στους 25.000 κατοίκους, όταν την κυρίευσαν οι Ενετοί, το 1687, 
είχε μόνο 1.615 κατοίκους. 2 

 

- Σχήμα 11- 
Ο Ιερός Ναός του Παντοκράτορα επί Τουρκοκρατίας. 1 

Σχέδιο του Πατρινού καλλιτέχνη Γ. Τσοκανίδη. 

Παρ΄ όλη την κάποια οικονομική άνθιση, η πόλη παραμένει συγκεντρωμένη στα 
νότια του φρουρίου, ενώ δεν υπάρχει ιδιαίτερη τάση για επέκταση.  
Εκτός από τις κατοικίες των προξένων, ο οικισμός δίνει την εντύπωση της 

εξαθλίωσης. Αυτά άλλωστε αναφέρει ο Dodwell το 1801, καθώς και οι Stanhope 
το 1810 και Williams το 1817. 1 
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Κατά τον Dodwell, οι δρόμοι της Πάτρας ήταν στενοί και ρυπαροί, ενώ τα σπίτια 
ήταν φτιαγμένα από πλίνθους και ελάχιστα από αυτά ήταν ασβεστοχρωματισμένα.  
Οι αιώνες της Τουρκοκρατίας αποτυπώθηκαν και στην εμφάνιση του οικισμού, 

όπου ο έντονος τουρκικός χαρακτήρας με τα κόκκινα στολισμένα σπίτια, 
υπερισχύει. Οι στέγες προεξείχαν και ενωνόντουσαν με αυτές των απέναντι 
σπιτιών. 1 

Λασπόδρομους βρήκε και κατά την άφιξή του στην πόλη ο Stanhope το 1810 
καθώς και ο  Williams το 1817. 
Βασικός δρόμος ήταν το «μπολσοκάκ»– η σημερινή οδός Παντοκράτορος – όπου 

εκτός από τις αξιόλογες τούρκικες οικοδομές, δέσποζε και η εκκλησία του 
Παντοκράτορος {σχ. 11}. Εκεί βρισκόταν και μια από τις ποιο αξιόλογες Τουρκικές 
οικίες, αυτή του Σεντίκ, που βρισκόταν απέναντι από το Βρεφοκομείο. Όλοι οι 
άλλοι δρόμοι ήσαν πάροδοι, τα λεγόμενα καλντερίμια.  
Το εσωτερικό του φρουρίου – εκεί όπου βρισκόταν και το διοικητήριο - ήταν 

πυκνοκατοικημένο από Τούρκους και γεμάτο από Τούρκικα οικήματα και 
στρατώνες  {φωτ. 4}. 
Η Ρωμαϊκή πόλη από αστραφτερή μετατράπηκε σε μια εξαθλιωμένη μικρή 

τούρκικη πόλη. 2 

 
- Φωτογραφία 4- 

Το Φρούριο της Πάτρας. 2 

Αριστερά, άποψη της πόλης. 

Ο πληθυσμός της Πάτρας παρουσίαζε μια πολύ μεγάλη ποικιλία όσον αφορά 
την καταγωγή των κατοίκων της. Και αυτό γιατί η κοινωνία της Πάτρας μπορεί 
να χαρακτηριστεί όχι μόνο ως πανελλήνια, αλλά και ως πολυεθνική. 1 
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Πριν από την Επανάσταση του 1821, η Πάτρα πρέπει να είχε γύρω στις 10.000-
15.000 κατοίκους. Περίπου τα 4/5 αυτών ήταν Έλληνες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 
ήταν Τούρκοι, Εβραίοι και άλλοι ξένοι, κυρίως Ευρωπαίοι αλλά και Αθίγγανοι. 1 
Όσον αφορά τους Έλληνες κατοίκους της Πάτρας, πολλοί λίγοι ήσαν αυτοί που 

κατοικούσαν στην πόλη πάνω από 2-3 γενιές. 
Τον 18ο αι. έγινε ανταλλαγή πληθυσμού ανάμεσα σε Πάτρα και νησιών του 

Ιονίου, κυρίως από Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. 
Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821 και άρχισε η πολιορκία του Κάστρου, 

τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι εστάλησαν για την ασφάλειά τους, είτε στην 
Ζάκυνθο ή στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. 
Οι Έλληνες πολεμιστές, μη μπορώντας να αντισταθούν στις στρατιές του 

Γιουσούφ Πασά αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία του Κάστρου. Η πόλη 
πυρπολήθηκε και ερημώθηκε. 
Η απελευθέρωση βρίσκει την Πάτρα – όπως μαρτυρούν περιηγητές – σε 

κατάσταση ερήμωσης από πλευράς τόσο οικιστικής όσο και κοινωνικής. Οι 
τουρκικές οικογένειες εγκαταλείπουν την πόλη, ενώ οι πατρινοί προσπαθούν να 
ανασυγκροτηθούν. 2 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1828 η πόλη αριθμεί μόνο 4.000-5.000 κατοίκους, 
αφού όλα, ζωές, σπίτια, περιουσίες, είχαν δοθεί στον Αγώνα. Μόνο οκτώ σπίτια 
έμειναν άθικτα.  
Στα 1829 η Πάτρα δεν είχε πάνω από 4.000 κατοίκους, αν και είχαν επιστρέψει 

αρκετοί από αυτούς που είχαν αναγκαστεί να την εγκαταλείψουν. 
Με την άφιξη του Σταμάτη Βούλγαρη – Κερκυραίου στην καταγωγή- και την 

προσπάθεια για ανοικοδόμηση της πόλης, άρχισαν να καταφθάνουν Έλληνες που 
δεν είχαν προηγούμενη σχέση με την πόλη. 1 

Από τους πρώτους κατοίκους της πόλης μετά την Απελευθέρωση ήταν 
Ζακυνθινοί που ίδρυσαν την συνοικία τους κοντά στον Ναό του Αγίου Διονυσίου- 
ο οποίος αντικαταστάθηκε το 1828 από τον σημερινό- αλλά και Κεφαλλονίτες, 
Κερκυραίοι και Ιθανήσιοι. 
Οι Επτανήσιοι κατείχαν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Πάτρας, 

και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη επικοινωνία με τα νησιά του 
Ιονίου. 
Εκτός από τους Επτανήσιους, σημαντική θέση στην σύνθεση του πληθυσμού 

της πόλης κατέχουν οι Καλαβρυτινοί και οι Αιγιαλείς.  
Πολλοί επίσης μετανάστευσαν από την Ηλεία, την Ρούμελη – κυρίως από το 

Μεσολόγγι και την Ναύπακτο – αλλά και από την Ήπειρο, την Κρήτη και τα 
νησιά του Αιγαίου. 
Όπως προαναφέρθηκε, η σύνθεση της Πατραϊκής κοινωνίας ήταν όχι μόνο 

πανελλήνια αλλά και πολυεθνική. Η μεγαλύτερη ξένη παροικία ήταν η Ιταλική  
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αφού μετά το τέλος της Επανάστασης, Ιταλοί ψαράδες έφθαναν στον Πατραϊκό 
κόλπο, χρησιμοποιώντας την Πάτρα για βάση τους. 
Σε αυτούς συμπεριλήφθησαν και αρκετοί αξιωματικοί και άνδρες της φρουράς 

της Ανγκόνας και της Ρώμης που δεν έγιναν δεκτοί ούτε στην Γαλλία και στην 
Ελβετία, αλλά ούτε και στα Αγγλοκρατούμενα Ιόνια νησιά.  
Γύρω στους 5.000 Ιταλούς συγκρότησαν μια φτωχική συνοικία κοντά στο 

λιμάνι. 1  
Οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούσαν να είναι ψαράδες ενώ άλλοι 

δούλευαν σε σταφιδαποθήκες. 

 
- Φωτογραφία 5- 

Η βόρεια πλευρά της παραλίας, γεμάτη πλοιάρια για την φόρτωση σταφίδας. 1 

(Εκδ. Ανδρ. Καγιάφας). 

Στην Πάτρα άκμασε και Αγγλική παροικία, με έντονη παρουσία στο εμπόριο και 
κυρίως στο σταφιδεμπόριο {φωτ. 5}. 

 Όμως όπως είχαν οι Άγγλοι οίκους εξαγωγής σταφίδας στην Πάτρα, έτσι και 
πολλοί εμπορικοί οίκοι Πατρινών είχαν υποκαταστήματα στην Αγγλία. Αρκετοί 
ήσαν οι Άγγλοι που είχαν ωραίες εξοχικές βίλες στα περίχωρα της πόλης. 
Παρόμοιες βίλες έχτισαν αργότερα και Πατρινοί  {φωτ. 6 & 7}.   
Λίγες δεκαετίες μετά από την Απελευθέρωση, συγκροτήθηκε ακόμα μια 

παροικία, η Γερμανική. Οι Γερμανοί ενδιαφέρθηκαν όχι μόνο για τις σταφίδες, 
αλλά και για τα κρασιά και τα καπνά. Ένας από αυτούς, ο Γκουστάβος Κλάους, 
αγόρασε μια μεγάλη έκταση σε υψηλή τοποθεσία έξω από την πόλη, όπου έφερε – 
και εξακολουθεί να φέρει μέχρι και σήμερα – το όνομά του.  
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- Φωτογραφία 6- 
Η έπαυλη Κρωβ και Στίβενς. 

 (από καρτ-ποστάλ εκείνης της εποχής) 
(Εκδ. Α. Πάσχας). 

 
- Φωτογραφία 7- 

Η έπαυλη Κόλλα και η σταφιδάμπελος. 
(Εκδ. Α. Πάσχας). 
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Γύρω στα 1870-75 έχτισε εκεί οινοποιητικό εργοστάσιο και αποθήκες της εταιρίας 
«Αχαΐα» {φωτ. 8}. Ορισμένοι τύποι κρασιών του, και κυρίως η μαυροδάφνη, είχαν 
μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Γερμανία. 1 

 
- Φωτογραφία 8- 

Το οινοποιητικό εργοστάσιο «Αχαΐα Κλάους». 1 

Από καρτ-ποστάλ εκείνης της εποχής. 

Έργο Γερμανού ήταν και η ίδρυση, το 1868, του Εμπορικού Συλλόγου 
«Ερμής», που ακμάζει μέχρι και σήμερα.  
Στο 1907 ο πληθυσμός της Πάτρας είχε φθάσει σχεδόν στις 38.000, όμως η 

πόλη ήταν πιο συγκροτημένη και η διαίρεσή της στα δύο τμήματα ήταν πιο 
χτυπητή, με χαρακτηριστικά ορόσημα δύο μεγάλες σκάλες. Η σκάλα στο τέρμα της 
οδού Αγίου Νικολάου, και αυτή στο τέρμα της Τριών Ναύαρχων 
κατασκευάστηκαν αργότερα, και δύο ναούς, αυτόν της Παντανάσσης και του Αγίου 
Νικολάου. 
Η Πάνω πόλη όπως προαναφέρθηκε, χτίστηκε στην παλιά Πάτρα, με νέα 
ρυμοτομία. Τα ανηφορικά γραφικά της δρομάκια, με καλντερίμια και σκαλοπάτια 
στις περιοχές γύρω από το Κάστρο είναι και τα κυρίαρχά της στοιχεία. 
Τα σπίτια, μονώροφα ή διώροφα, και ανάμεσά τους να ξεπροβάλλουν τα 
αρχοντικά με μαρμάρινες κολώνες, χρωματιστά γύψινα αετώματα, εντυπωσιακά 
μπαλκόνια με περίτεχνα σιδερένια κιγκλιδώματα και βαριές ξύλινες πόρτες. 
Τα περισσότερα αρχοντικά βρίσκονταν γύρω από την πλατεία Αγίου Γεωργίου 

όπου ήταν συγκεντρωμένα και τα Προξενεία. Από την πλατεία Αγίου Γεωργίου 
ξεκινά η οδός Γερμανού, κεντρικός εμπορικός δρόμος με μαγαζιά.  
Στην οδό Γερμανού χτίστηκαν και τα πρώτα ξενοδοχεία της πόλης, τα χάνια.  
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- Σχήμα 12- 

Νεοκλασικό κτίριο στα Υψηλά Αλώνια στην Άνω Πόλη. 1 

 
- Φωτογραφία 9- 

Η κεντρική είσοδος του Παλιού  Νοσοκομείου. 
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- Φωτογραφία 10- 
Ενότητα σπιτιών απέναντι από το Ρωμαϊκό Ωδείο στην Άνω Πόλη. 

 
- Φωτογραφία 11-  

Αστικές κατοικίες στην  πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Άνω Πόλη.  1 

 Διώροφες κατοικίες περιμετρικά της πλατείας,  με τοξοστοιχίες στις στοές του ισογείου. 
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Έτσι διαμορφώνεται μια νέα αστική κοινωνία. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, 
στην Άνω Πόλη διατηρείται ένας πιο συντηρητικός χαρακτήρας των μορφών, στο 
κλίμα της παράδοσης και του πρώιμου κλασικισμού.  
Για παράδειγμα, οι προσόψεις των διώροφων κτιρίων γύρω από την πλατεία 
Αγίου Γεωργίου χαρακτηρίζονται από έναν μορφολογικό συντηρητισμό, με 
συνεχείς στοές στο ισόγειο, τοξωτές ή με οριζόντια επιστύλια –στοιχεία που 
παραπέμπουν σε πόλεις των νησιών του Ιονίου- με ρυθμικές σειρές από παράθυρα 
«γερμανικού»  τύπου, απλές κορωνίδες και ευθύγραμμα γείσα στην στέψη τους 
{φωτ. 10 & 11}. 
Η Κάτω Πόλη, η Νέα Πόλη που σχεδίασε ο Βούλγαρης, παίρνει την μορφή μιας 
Ευρωπαϊκής πολιτείας. Με καλή ρυμοτομία και κέντρο την Πλατεία Γεωργίου Α΄- 
όπου από το 1872 λειτούργησε το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», κτίριο Ιταλικού 
ύφους -για την ακρίβεια Επτανησιακού- , και πλούσια εμπορικά καταστήματα επί 
της οδού Μαιζώνος. 
Κοντά στο λιμάνι, στην παραλιακή λεωφόρο αλλά και στους δύο πρώτους 

παράλληλους δρόμους από την θάλασσα και στους κάθετους σε αυτούς, κτίζονται 
σταφιδαποθήκες. 
Στα ισόγεια των κτιρίων – που είναι κατασκευασμένα με στοές - λειτουργούν 

εμπορικά καταστήματα, ενώ στους ορόφους βρίσκεται η κατοικία {φωτ. 12}.  
Όμως οι κατά παράδοση Πατρινοί κάτοικοι της πόλης εξακολουθούν να 

διατηρούν τις ιδιοκτησίες τους στην Άνω Πόλη.  1 

 

- Φωτογραφία 12- 
Νεοκλασικό σπίτι, ιδιοκτησίας Γ. Πανόπουλου, οδός Αράτου 45, Κάτω Πόλη. 
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Μετά την σταφιδική κρίση του 1857 και τα πρώτα βήματα της εγχώριας 
βιομηχανίας, η Κάτω Πόλη και κυρίως οι περιοχές γύρω από τις πλατείες 
Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Βασιλίσσης Όλγας, γέμισαν με κτίρια περισσότερο 
φροντισμένα όσον αφορά την μορφολογία τους.  
Γύρω στα 1900 και έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Πάτρα γνώρισε την 

«ωραία» εποχή της, την Belle Époque.  1 

 
- Σχήμα 13- 

Μερικά νεοκλασικά κτίρια  με τις χαρακτηριστικές στοές τους  
γύρω από την πλατεία Γεωργίου Α΄ στην Κάτω  Πόλη. 2 
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Η πολυεθνική σύσταση της κοινωνίας της πόλης και η υιοθέτηση ευρωπαϊκών 
τρόπων ζωής και συνηθειών– λόγω της επικοινωνίας πολλών Πατρινών με το 
Παρίσι, το Λονδίνο και την Βενετία που είχε αρχίσει ήδη από τα 1850 – αλλά και η 
έντονη εμπορική και βιομηχανική της δραστηριότητα – όπως οινοποιητικά 
εργοστάσια, αλευροβιομηχανίες, κλωστήρια {φωτ.13 & 14} καθώς και ξυλουργικά  

 
- Φωτογραφία 13- 

Οινοπνευματοποιία Ασημακόπουλου & Λυμπερόπουλου. 1 
(Εκδ. Α. Πάσχας.) 

 
- Φωτογραφία 14- 

Νηματουργείο Αργυρίου Αποσκίτη. 1 

(Εκδ. Α. Πάσχας.) 
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εργαστήρια– αλλά και η ζωηρή κίνηση του λιμανιού, ήταν οι προϋποθέσεις για να 
γνωρίσει η Πάτρα την «Belle Époque». 
Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής ήταν οι λαμπρές χοροεσπερίδες 
που δίδονταν συχνά σε αρχοντικά σπίτια ή σε δημόσιους χώρους.  
Από το 1900 διοργανώνονταν στο Μέγαρο του Δημαρχείου, ενώ λίγο αργότερα 
και στις αίθουσες του Εμπορικού Συλλόγου «Ερμής». 
Η Πάτρα γνώρισε και πολλές θεατρικές παραστάσεις.  
Μελοδραματικοί θεατρικοί όμιλοι επισκέπτονταν την πόλη, ενώ οι Πατρινοί του 
υποδέχονταν με θέρμη αφού αγαπούσαν ιδιαιτέρως το «bel canto» της Ιταλικής 
όπερας, τόσο, που συχνά πήγαιναν στην Σκάλα του Μιλάνου για να την 
απολαύσουν. 
Φυσικά υπήρχαν και πολλοί Ελληνικοί θίασοι που ανέβαζαν θεατρικά έργα με 
μεγάλη επιτυχία.  

 

- Φωτογραφία 15- 
Άποψη του κέντρου της πλατείας Γεωργίου κατά την διάρκεια τελετής. 1 

(Εκδ. Π. Συναδινός και Σία). 
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  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ  
ΟΟ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΛΛΑΑΣΣΙΙΚΚΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  
Ο νεοκλασικισμός έχει να επιδείξει πολλά κτίρια στην νεότερη Ελλάδα, κυρίως 
στην Πάτρα, στην Ερμούπολη της Σύρου και στην Αθήνα. 
Η αρχιτεκτονική του ελλαδικού χώρου κατά την προεπαναστατική περίοδο 
παρουσίαζε μια ποικιλία ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες και τα ήθη κάθε 
περιοχής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κυριαρχεί στο μεγαλύτερο τμήμα της 
Μικράς Ασίας, της Θράκης, της Μακεδονίας, της Κρήτης, των νησιών του 
Αιγαίου και άλλων πολλών περιοχών. Μόνο τα νησιά του Ιονίου είναι ίσως ο 
μοναδικός χώρος που κυριαρχούν οι δυτικές επιδράσεις αφού παραμένουν έως τα 
τέλη του προηγούμενου αιώνα Βενετικές κτήσεις. 1 

Το νεοσυσταθέν ελληνικό κράτος όφειλε να αναδυθεί μέσα από τα ερείπια του 
Απελευθερωτικού Αγώνα (1821-1828) και ύστερα από μια μακροχρόνια δουλεία, 
προσπάθησε να αναζητήσει και να προβάλλει την ταυτότητά του. 
 Έτσι η Αρχαία Ελλάδα αναβίωσε μέσα από τον Νεοκλασικισμό. 

 

- Σχήμα 14- 
Η εμμονή στο κλασικό ιδεώδες στο πλαίσιο του προρομαντικού ακαδημαϊσμού. 

Αριστερά: Οι πέντε ρυθμοί της αρχιτεκτονικής κατά τον Perrault Claude, το 1683. 
Δεξιά: το πρότυπο του Κορινθιακού κιονόκρανου το 1684.  2 
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Τα πρώτα βήματα της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής συμπίπτουν με την 
εγκαθίδρυση της βασιλείας του Όθωνα, και πιο συγκεκριμένα με την μόνιμη 
παρουσία πολλών Ευρωπαίων, κυρίως Γερμανών, μηχανικών και τεχνιτών και η 
ανάθεση σε αυτούς συγκεκριμένων έργων, με κτίρια εναρμονισμένα στον χώρο της 
άμεσης καταγωγής τους.* Έτσι σχεδιάστηκε και χτίστηκε ένα μεγάλο μέρος από τα 
σημαντικότερα νεοκλασικά μνημεία της σύγχρονης Ελλάδας που αποτέλεσαν 
διαρκείς πηγές έκφρασης για τους Έλληνες μηχανικούς και τεχνίτες, οι οποίοι 
διέδωσαν την νέα αυτή αρχιτεκτονική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 1 

 
- Φωτογραφία 16- 

Πολυτελές αστικό σπίτι στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων της Πάτρας. 2 

Έξαρση του γωνιακού στοιχείου με την υπερύψωση σε αυτό ημισφαιρικού τρούλου. 

_________________________________________________________________________________ 
  * Αν και ευρέως πιστεύεται ότι ο νεοκλασικισμός εμφανίστηκε στην Ελλάδα με τους Βαυαρούς, η 
πραγματικότητα είναι ότι όταν ο Καποδίστριας έφθασε στην Ελλάδα το 1828, η αρχιτεκτονική του 
κλασικισμού είχε ήδη εξαπλωθεί στα Ιόνια Νησιά από το 1815 με την κατάληψη της Κέρκυρας και την 
ολοκλήρωση της Αγγλικής κατοχής στα Επτάνησα, αρχίζουν να κτίζονται τα πρώτα κτίρια σε 
νεοκλασικό ρυθμό. 3 
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Ο νεοκλασικισμός που μεταφυτεύτηκε στην Ελλάδα παρουσίασε από νωρίς 
ορισμένες ιδιομορφίες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλασικισμό. {σχ. 14}. Υπάρχουν 
διαφορές όχι μόνο όσον αφορά την διάρκεια και την καθυστέρηση με την οποία 
ήρθαν στην χώρα μας τα διάφορα ρεύματα που παρουσιάστηκαν στην Ευρώπη, 
αλλά και στο ότι το είδος του κλασικισμού που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα ήταν πιο 
κοντά στα Ελληνικά πρότυπα  {φωτ. 12 & 16}.  
Άλλη μια διαφορά είναι ότι λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών, τα έργα ήταν μικρής κλίμακας με χαμηλό προϋπολογισμό` με αυτόν 
τον τρόπο επηρεάστηκε και η μορφή του κτιρίου, κάνοντάς την πιο λιτή και χωρίς 
ακρότητες. 
Στις 18 Ιανουαρίου 1828, φθάνει στο Ναύπλιο ο Κυβερνήτης Ιωάννης 

Καποδίστριας και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της Ελλάδας, 1 αναλαμβάνει το 
δύσκολο έργο να δημιουργήσει κράτος. Η περίοδος που διακυβέρνησε ήταν 
σχετικά σύντομη, μόλις τρεισήμισι χρόνια, είχε όμως πολύ μεγάλη σημασία για 
την πορεία της νεότερης ελληνικής αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας.  
Η χώρα βρισκόταν λεηλατημένη και πλήρως κατεστραμμένη. Από τις πρώτες 

κιόλας μέρες της άφιξής του και μέσα στο χάος που επικρατεί, αναλαμβάνει 
δύσκολο έργο, να δημιουργήσει κράτος. 2 

 

- Σχήμα 15- 
Ελεύθερη επέκταση του νέου σχεδίου πόλεως του Αιγίου (Βοστίτζα). 3 

Βασισμένο  στην αντίληψη του ορθολογικού σχεδιασμού με την χρήση καννάβου. (1834) 
( Πηγή: αρχείο ΥΧΟΠ) 
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Η ανοικοδόμηση των πόλεων της Ελλάδας ήταν ένα πρόβλημα πιεστικό και ο 
Κυβερνήτης επελήφθη αμέσως του θέματος. Σύμφωνα με στοιχεία, κατά την 
περίοδο της διακυβέρνησης του Καποδίστρια, ολοκληρώθηκαν τα πολεοδομικά 
σχέδια για εννέα ελληνικές πόλεις: το Ναύπλιο –ως πρώτη πρωτεύουσα του 
ελληνικού κράτους- το Άργος, την Τρίπολη, την Ιτέα, την Κόρινθο, το Λιδωρίκι, 
τη Βοστίτζα -το σημερινό Αίγιο- {σχ. 15} την Πύλο και την Πάτρα. 1  
Παράλληλα προχωρούσε ο σχεδιασμός για άλλες επτά ενώ για κάποιες άλλες είχε 

αρχίσει η απαραίτητη προεργασία .Ειδικά διατάγματα καθόριζαν ότι αφορούσε την 
ανοικοδόμηση των πόλεων, βάσει πολεοδομικού σχεδίου, όπως ανεύρεση πόρων 
για την ανέγερσή τους κτλ.  
Αυτήν την περίοδο εκδόθηκαν και οι πρώτοι οικοδομικοί κανονισμοί με σαφείς 

οδηγίες όσον αφορά στο ύψος των οικοδομών, τα δομικά υλικά που θα έπρεπε να 
χρησιμοποιούνται αλλά και την υποχρεωτική κατασκευή οχετών. 

 
- Σχήμα 16- 

Επάνω: όψη και κάτοψη διπλοκατοικίας (πηγή: Πολεοδομικό Αρχείο Κεφαλονιάς)  2 

Κάτω: Όψη και σχέδιο ισογείου τριώροφης κατοικίας. (πηγή: ΓΑΚ, Ιόνιο Αρχείο, Κέρκυρα) 
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Η κάθε οικοδομή τώρα πια θα έπρεπε να ελέγχεται –όσον αφορά την σταθερότητα 
και την υγιεινή της κατασκευής, αλλά και την διαμόρφωση των εξωτερικών 
όψεων του κτιρίου- από πολιτικό μηχανικό. 1  
Το 1835 δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί υγιεινής πόλεων και οικοδομών», ενώ 
τον Μάιο του 1836 στα 11 άρθρα του διατάγματος «Περί εκτελέσεως του σχεδίου 
πόλεως των Αθηνών»  προσδιορίζονται οι βασικές πολεοδομικές προδιαγραφές –
όπως είναι το ελάχιστο εμβαδόν και το σχήμα των γηπέδων, το ανώτατο ύψος που 
θα έπρεπε να έχουν οι οικοδομές όταν βρίσκονται σε δημόσιους δρόμους κτλ.- ενώ 
τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί της διευθύνσεως 
των πολιτικών δημοσίων οικοδομών». Στα 54 του άρθρα αναλύονται λεπτομερώς 
όλα τα σχετικά με τα δημόσια κτίρια, τον προϋπολογισμό, την δημοπράτηση του 
έργου άλλα και ότι αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίβλεψη. 
Αναφερόταν επίσης στο ότι όλες οι οικοδομές αλλά και επισκευές σε υπάρχοντα 
κτίρια θα πρέπει να εκτελούνται από πολιτικούς μηχανικούς ή από 
νομομηχανικούς.  
Στην σειρά των οικοδομικών σχεδίων συμπεριλαμβανόταν και τοπογραφικό 
σχέδιο «και όταν το έδαφος δεν περιέχει οριζοντίους επιφανείας, ανά δύο διατομάς 
κάτοψιν, διατομήν και προσόψεις, συντεταγμένα κατά τα παραδεδεγμένα μέτρα, δηλαδή 
τα μετρικά». 2 

Την ίδια χρονιά δημοσιεύεται και το ιδρυτικό διάταγμα του Σχολείου 
Οικοδομικής, που είχε σκοπό να εκπαιδεύσει τους αρχιτεχνίτες, δηλαδή τους 
μάστορες. Το Σχολείο – «Πολυτεχνικόν Σχολείον» όπως ονομάστηκε, υπαγόταν 
στην αρμοδιότητα του Αρχιτεκτονικού Τμήματος της Διευθύνσεως των Δημοσίων 
Οικοδομών του Υπουργείου Εσωτερικών με προϊστάμενο τον Ed. Schaubert. 
Αρχικά λειτουργούσε μόνο τις Κυριακές, από το 1847 όμως, με διευθυντή τον 
Λύσανδρο Καυταντζόγλου, άρχισε να λειτουργεί κανονικά και μετονομάστηκε σε 
«Βασιλικόν Πολυτεχνείον» ή «Σχολείον των Τεχνών». Στο Σχολείο δίδαξαν 
εκλεκτοί αρχιτέκτονες, γλύπτες και ζωγράφοι, όπως ο Zentren, οι Δανοί αδελφοί 
Chr. και Th. Hansen, ο γάλλος αρχιτέκτων Cl. Laurent, οι γλύπτες Karl Heller, 
Rafaello Ceccoli και Chr. Siegel, ο ζωγράφος Pierre Bonirote και οι 
Κωνσταντινοπολίτες αρχιτέκτονες Θ. Κομνηνός και Μ. Γεωργιάδης. 3  

Οι πρώτοι απόφοιτοι του Σχολείου –μαζί με καλλιτέχνες που συνέχιζαν τις 
σπουδές τους στο εξωτερικό- ήταν αυτοί που έχτισαν την νέα Αθήνα. 
Όπως είναι όμως φυσικό, τα δημόσια έργα καθώς και μεγάλα ιδιωτικά έργα –τα 
αρχοντικά- τα αναλάμβαναν επώνυμοι αρχιτέκτονες, Έλληνες και ξένοι. 
Συγκεκριμένα κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του Όθωνα, ο σχεδιασμός 
των δημόσιων κτιρίων ανατίθετο σχεδόν πάντα στον Schaubert ο οποίος για την 
μελέτη τους διόριζε τους αδελφούς Hansen ή Γερμανούς αρχιτέκτονες.  
Συνέπεια αυτού ήταν να καταληφθούν οι βασικές θέσεις του δημόσιου τομέα από 
ξένους, κυρίως Βαυαρούς, μέχρι το 1843 όπου και ψηφίστηκε συνταγματική 
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μεταρρύθμιση που προέβλεπε την απομάκρυνση όλων των αλλοδαπών από τις 
δημόσιες υπηρεσίες. 1  

Στο Πολυτεχνείο δίδαξαν τότε και Έλληνες, πρωτεργάτες της κλασικιστικής 
παράδοσης, όπως ο Ι. Κουμέλης, ο Ι. Σέχος, ο Ι. Λαζαρίμος και ο Γ. Μεταξάς.  
Όπως προαναφέρθηκε, η Αθήνα μετά την απελευθέρωση σχεδιάστηκε και 
δημιουργήθηκε από την αρχή αφού μετά την κατάληψή της από τους Τούρκους, 
το 1456, η πόλη άρχισε σιγά – σιγά να μετατρέπεται σε μια τούρκικη επαρχία, με 
τζαμιά, χαμάμ και παζάρια. Ανάμεσα στα ελληνικά σπίτια άρχισαν να 
ξεπροβάλλουν τούρκικα και αρβανίτικα, με κύριο χαρακτηριστικό τους τις κλειστές 
εσωτερικές αυλές – στοιχείο μεταλλαγμένο από το αρχαιοελληνικό αθηναϊκό σπίτι 
με το αίθριο-. 
Από το 1830 και λίγο πριν ακόμη ελευθερωθεί η Αθήνα από τους Τούρκους, 
επανεγκαθίστανται στην πόλη οι αρχικοί της κάτοικοι, οι Αθηναίοι και αρχίζει η 
ανοικοδόμησή της.  
Οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης και Schaubert, έρχονται στην Αθήνα την άνοιξη του 

1831 και ασχολούνται με την αποτύπωση της πόλης και την σύνταξη του νέου της 
σχεδίου. 2 {σχ. 17} 

 

- Σχήμα 17- 
Το σχέδιο της πόλης της Αθήνας. 3 

Ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της επιλογής της Αθήνας ως 
πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους ήταν ο βασιλιάς της Βαυαρίας, ο 
Λουδοβίκος Α΄, πατέρας του Όθωνα. 
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Έκανε άμεσες παρεμβάσεις όσον αφορά την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική 
των νέων κτιρίων που άρχιζαν να κτίζονται. 
Έστειλε στην Αθήνα τον αρχιτέκτονα Leo Von Klenze – ο οποίος ήταν ένας από 
πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού κλασικισμού στην Ευρώπη- με σκοπό 
να προβεί σε αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδίου των Κλεάνθη και Schaubert. 
Παρά όμως τις μετατροπές που προσπάθησε να επιβάλλει, ακολουθήθηκε τελικά το 
αρχικό σχέδιο. 1 

Το πρώτο σημαντικό έργο που ανατέθηκε σε ξένο αρχιτέκτονα ήταν τα Ανάκτορα 
του Όθωνα –το σημερινό Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων- και χτιζόταν από το 
1836 έως το 1843  {φωτ. 17}. Ήταν το πρώτο κτίριο μνημειακής κλίμακας και ένα 
από τα πρώτα κτίρια που εισήγαγαν το ύφος του επίσημου κλασικισμού στην 
αρχιτεκτονική της Αθήνας.  
Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του Όθωνα, κτίστηκαν –από ξένους 
κυρίως αρχιτέκτονες όπως προαναφέρθηκε- και άλλα κτίρια χρηστικής σημασίας, 
όπως παράδειγμα το Νομισματοκοπείο, το Τυπογραφείο κ.α. αλλά λόγω υψηλού 
κόστους ήσαν εξαιρετικά απλά στην εμφάνισή τους {φωτ. 18}. 2 

 

- Φωτογραφία 17- 
Τα ανάκτορα του Όθωνα (η σημερινή Βουλή των Ελλήνων) στην Αθήνα. 3 
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Έτσι σχεδιάστηκε και χτίστηκε ένα μεγάλο μέρος από τα σημαντικότερα 
νεοκλασικά μνημεία της σύγχρονης Ελλάδας, που αποτέλεσαν διαρκείς πηγές 
έκφρασης για του Έλληνες μηχανικούς και τεχνίτες, οι οποίοι διέδωσαν την νέα 
αυτή αρχιτεκτονική και στην υπόλοιπη Ελλάδα  {σχ. 18}. 
 

 

- Φωτογραφία 18- 
Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο περί το 1835. 1 

Η ανοικοδόμηση των πόλεων της Ελλάδας συνεχίστηκε και μετά την δολοφονία 
του Καποδίστρια, με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής που είχε αναλάβει την 
προσωρινή διακυβέρνηση της χώρας. 
 Έτσι ακολουθήθηκε η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, με νέα 
πολεοδομικά σχέδια να συντάσσονται από τα «Σώμα του Μηχανικού», να 
διανοίγονται οδοί, να κατασκευάζονται γέφυρες και λιμενικά έργα. Η ανάπτυξη 
των θαλάσσιων συγκοινωνιών θα είχε ως επακόλουθο την ανάπτυξη του εμπορίου, 
για αυτό προτεραιότητα είχαν οι πόλεις που ήσαν από τα κυριότερα λιμάνια της 
χώρας, όπως ήταν η Σύρος, το Ναύπλιο, η Πάτρα, η Καλαμάτα, το Γαλαξίδι, η 
Ιτέα, το Μεσολόγγι και φυσικά ο Πειραιάς. 2 

Σε συνδυασμό με την άνοδο των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων –
κυρίως στους αστικούς πληθυσμούς και την ώθηση της αναδημιουργίας επί των 
κυβερνήσεων του Χαρίλαου Τρικούπη, παρατηρείται η πιο γόνιμη εξέλιξη στην 
αρχιτεκτονική, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η ανοικοδόμηση και άλλων πόλεων, όπως το Άργος, η 
Τρίπολη, το Αίγιο, η Κόρινθος κ.α. Έλληνες αλλά κυρίως ξένοι γεωμέτρες 
(τοπογράφοι) σχεδιάζουν τις πόλεις και προχωρούν σε έργα οδοποιίας, 
γεφυροποιίας αλλά και οικοδομικά. Ήταν αυτοί που ανελάμβαναν και την μελέτη 
των ιδιωτικών οικοδομικών έργων –καθώς ο αριθμός των πολιτικών – μηχανικών 
ήταν κατά πολύ μικρότερος από εκείνων των στρατιωτικών, ιδίως στην επαρχία.  
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Δικαιολογημένα λοιπόν οι αξιωματικοί του «Μηχανικού» που εργάζονταν στην 
επαρχία να θεωρούνται οι κύριοι συντελεστές για την εξάπλωση του 
Νεοκλασικισμού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δίπλα σε αυτούς μάθαιναν την τέχνη οι 
πρωτομάστορες και οι τοπικές εργατικές συντεχνίες. 1 
Οι δυο μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου, το Ναύπλιο και η Πάτρα συνεχίζουν 
την ανάπτυξή τους με γρήγορους ρυθμούς. Ιδιαίτερα η Πάτρα που από το 1839 
περίπου σημειώνει σημαντική δημογραφική άνοδο, κυρίως λόγω της ανάπτυξής 
του εμπορίου της και ιδίως λόγω της αύξησης του εξαγωγικού εμπορίου της 
σταφίδας.  2 
Όσον αφορά την Αθήνα, ο κλασικισμός στα 1870 είχε φθάσει στο στάδιο της 
ακμής του. Ένα από τα χαρακτηριστικά σπίτια αυτής της περιόδου είναι η 
«πολυκατοικία»  Ι. Κουτσογιάννη κτισμένη από τον Π. Κάλκο το 1870, στην 
γωνία των οδών Αγησιλάου και Δελιγιώργη, στο Μεταξουργείο. {φωτ. 19}. 

 
- Σχήμα 18- 

Σχέδιο από την μελέτη ανακαίνισής παραδοσιακού νεοκλασικού κτιρίου στο Ναύπλιο. 3 

Από τον αρχιτέκτονα Σόλωνα Κυδωνιάτη. 
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Ο διάκοσμος, οι ταινίες, τα γείσα και τα κυμάτια στα πλαίσια των ανοιγμάτων 
γίνονται με πιστή εφαρμογή των πρότυπων κλασικών κατατομών (profils), όχι 
όμως λαξευτές αλλά με την χρήση ειδικού εργαλείου πάνω στα εξωτερικά 
κονιάματα, τα λεγόμενα «τραβηχτά». 
Αρκετά διαδεδομένη ήταν και η χρήση του μαρμάρου που το συναντούμε στην 
βάση του κτιρίου, σε φουρούσια –με μορφή ζεύγους ελίκων αντίστροφης φοράς- 
ακόμα και στα περιθώρια των εξωθύρων. 
Την κατεργασία του μαρμάρου στην περίοδο της ακμής του Αθηναϊκού 
Κλασικισμού την αναλάμβαναν εξαίρετοι τεχνίτες έως και γλύπτες, όπως ο 
Κοσσός, οι Φυτάληδες, οι Genovese, οι Μαργαρίτιδες κ.α. 
Γενικότερα, τέχνες όπως μαρμαρογλυπτική, ξυλογλυπτική κ.α. είχαν φθάσει 
στην κορυφή της εξέλιξής τους εκείνη την εποχή.  
Ακόμα και σε ένα απλό σπίτι συναντούμε εξώθυρες με ξυλόγλυπτα φύλλα  

 

    - Φωτογραφία 19- 
   Το κτίριο Ι. Κουτσογιάννη στο Μεταξουργείο. 1 
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προσεκτικά μελετημένα και περίτεχνα κατασκευασμένα, καθώς και κομψά ξύλινα 
κλιμακοστάσια {σχ. 19}.  
Σχεδόν σε κάθε σπίτι οι τοίχοι και τα ταβάνια δεν ήταν απλώς υδροχρωματισμένα, 
όπως παλαιότερα, αλλά στολίζονταν με υπέροχες έγχρωμες διακοσμήσεις και 
οροφογραφίες.  
Τα θέματά τους ήσαν κλασικά, πομπηιακά, αναγεννησιακά και μανιεριστικά, 
σχεδιασμένα από εξειδικευμένους καλλιτέχνες, κυρίως ιταλικής καταγωγής. 
Υπήρχε μάλιστα και μάθημα στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, η 

«Κοσμηματογραφία» όπου δίδασκε την τέχνη της διακόσμησης.  

 

- Σχήμα 19 - 
Ξύλινες ορθοστάτες κλιμάκων: 1 

1. Ο πιο διαδεδομένος τύπος (κατά την Οθωνική εποχή και ύστερα). 
2. & 3. Οψιμότερες παραλλαγές (της σχολής του Τσίλλερ). 
4. – 7. Μορφές αποδεσμευμένες από τα πρότυπα του κλασικισμού. 
Στην Αθήνα χρησιμοποιήθηκαν κατά την 2η & 3η δεκαετία του 20ου αι. 

Παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους της λίθινης τοιχοποιίας και των 
ξύλινων πατωμάτων, άρχισαν να χρησιμοποιούνται και μεικτές κατασκευές –που 
τις επέβαλλαν κυρίως καθηγητές του Πολυτεχνείου, όπως ο Αν. Θεοφιλάς, ο Ι. 
Κουμέλης, ο E. Ziller κ.α.- με την χρήση σιδηρών δοκών διπλού Τ. 
Στην περίπτωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους αυτό που κατοχύρωσε την 
πιο εξειδικευμένη εικόνα της ελληνικής αρχιτεκτονικής δημιουργίας είναι τα 
μνημεία της κλασικής αρχαιότητας.  
Ο νεοκλασικισμός που μεταφυτεύθηκε στην Ελλάδα παρουσίασε από νωρίς 
ορισμένες ιδιομορφίες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλασικισμό.  
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Υπάρχουν διαφορές όχι μόνο όσον αφορά την διάρκεια και την καθυστέρηση με 
την οποία ήρθαν στην Ελλάδα τα διάφορα ρεύματα που παρουσιάστηκαν στην 
Ευρώπη, αλλά και στο ότι το είδος του κλασικισμού που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα 
ήταν πιο κοντά στα ελληνικά πρότυπα. 
Άλλη μια διαφορά είναι ότι λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικό–οικονομικών 
συνθηκών, τα έργα ήταν μικρής κλίμακας με χαμηλό προϋπολογισμό. Με αυτόν 
τον τρόπο επηρεάσθηκε και η μορφή του κτιρίου, κάνοντας την πιο λιτή, χωρίς 
ακρότητες. 
Αναμφισβήτητη υπήρξε η επίδραση του νεοκλασικισμού και στην λαϊκή 
αρχιτεκτονική, στην οποία οφείλεται και η χρήση – για διακοσμητικούς λόγους  – 
ακροκεράμων με βάση τα αρχαία ελληνικά πρότυπα {φωτ. 20}. 

 
- Φωτογραφία 20 - 

Διάφοροι τύποι ακροκεράμων. 1 
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ΗΗ    ΑΑΝΝΘΘΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΣΣ    ΝΝΕΕΟΟΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΑΑΡΡΧΧΙΙΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ      

ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ    
ΗΗ  ΣΣύύννττααξξηη  ττοουυ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΠΠόόλληηςς  ––  ΤΤοο  ΣΣχχέέδδιιοο  ΒΒοούύλλγγααρρηη  

Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Πάτρα, ο Νεοκλασικισμός ήρθε – αν και με 
καθυστέρηση τουλάχιστον 40 χρόνων από την εμφάνισή του στην υπόλοιπη 
Ευρώπη – στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. χάρις στο λιμάνι της και την 
επαφή της πόλης με την Δυτική Ευρώπη αλλά και της συγκέντρωσης ενός  
βιομηχανικού – βιοτεχνικού πλέγματος, όπου κουβαλούσε χρήματα, αλλά και στην 
ύπαρξη παροικίας ξένων μειονοτήτων -.1 

 

- Σχήμα 20 - 
Η πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄ . 2 

(Τα σιντριβάνια καθώς και το Δημοτικό Θέατρο, έργο του Τσίλλερ,  χρονολογούνται από το 1873). 
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Με ψήφισμά του ο Ι. Καποδίστριας, αρχίζει ένα τεράστιο πολεοδομικό 
πρόγραμμα, με σκοπό την σωστή ανοικοδόμηση των σημαντικότερων πόλεων της 
Ελλάδας, ξεκινώντας από πόλεις της Πελοποννήσου. Μια ολόκληρη σειρά από 
διατάγματα αφορούσαν  την ανοικοδόμηση συγκεκριμένων πόλεων. Μετά το 
Ναύπλιο και την Τρίπολη, ήρθε και η σειρά της Πάτρας. 
Στις 29 Οκτωβρίου 1828, ο Καποδίστριας δίνει εντολή στον μηχανικό του 
Γαλλικού Στρατού, γεωμέτρη και ζωγράφο, Σταμάτιο Βούλγαρη, να προχωρήσει 
στην σύνταξη του σχεδίου πόλεως των Πατρών. Ο Βούλγαρης ήρθε στην Ελλάδα 
την 5η Δεκεμβρίου 1828 και εργάστηκε με πραγματική αυτοθυσία παρά τις 
αντίξοες συνθήκες. 
Το σχέδιο συντάχθηκε και παρουσιάστηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα – στις 

26 Ιανουαρίου 1829 – αποδεικνύοντας με πόσο πάθος, επιμονή και 
αποφασιστικότητα ολοκλήρωσε την αποστολή που είχε αναλάβει. {σχ. 21}  1 

Δικαίως λοιπόν ο Βούλγαρης – ο οποίος ήταν και ο κύριος σύμβουλος του 
Καποδίστρια σε πολεοδομικά θέματα – θεωρείται ο πρώτος Έλληνας πολεοδόμος 
της Νεότερης Ελλάδας. Μαζί του εργάστηκαν οι μηχανικοί Θεόδωρος Βαλλιάνος 
και Δημήτριος Σταυρίδης 1. Η προσεκτική μελέτη του σχεδίου, μας βεβαιώνει για 
τον θαλάσσιο προσανατολισμό της πόλης, τονίζοντας την αναγκαιότητα στήριξης 
αυτού του χαρακτήρα. Ο Βούλγαρης ουσιαστικά σχεδίασε δύο πολιτείες: 
 Η πρώτη, η «Άνω Πόλη», νότια του Κάστρου και μέχρι το ύψος της πλατείας 
Γεωργίου Α΄, και η νεότερη, η «Κάτω Πόλη» που απλώθηκε στην πεδιάδα και 
μέχρι τις παρυφές της θάλασσας. Συνδέθηκαν με ένα κύριο κυκλοφοριακό άξονα, 
την οδό Καλαβρύτων – την σημερινή λεωφόρο Γούναρη – ενώ η οδός Αγίου 
Γεωργίου λειτούργησε ως συλλέκτρια της κυκλοφορίας μεταξύ των δύο 
τμημάτων. Ο Βούλγαρης αφήνει μια ζώνη πρασίνου γύρω από το φρούριο 
προσπαθώντας έτσι να το αναδείξει. 
Όσον αφορά την «Κάτω Πόλη», κύριο στοιχείο είναι η ορθογώνια ρυμοτομία και 
η συμμετρική χωροθέτηση των ελεύθερων χώρων. Αυτό ήταν το προϊόν της 
γεωμετρικής ομαλότητας που επιθυμούσε ο Βούλγαρης, και τα δύο τμήματα, Άνω 
και Κάτω Πόλη παρουσιάζουν την ίδια πολεοδομική λύση – ορθογώνια τεμνόμενοι 
δρόμοι και συμμετρικά τοποθετημένες πλατείες -.Το συγκεκριμένο μοντέλο μας 
παραπέμπει ίσως σε αρχαιοελληνικά πρότυπα πολεοδομικής οργάνωσης. 1  
Ένα μεγάλο τετράπλευρο, παραλληλόγραμμο, με 17 όρθιους δρόμους και 18 
πλάγιους να διαιρούν την πόλη σε 100 οικοδομικά τετράγωνα.  
Το σχέδιο ήταν συνολικής έκτασης 72,25 Ha  -31,77 Ha  για την Άνω Πόλη και 

40,48 Ha για την Κάτω- εγκρίθηκε μετά από πολλές τροποποιήσεις το 1858. Το 
τροποποιημένο αυτό σχέδιο είχε έκταση 64,44 Ha –στην Άνω Πόλη 25,44 Ha και 
στην Κάτω Πόλη 39 Ha) ενώ το 1829 η έκταση του έφθασε στα 400 Ha. * 2 

_________________________________________________________________________________ 
* όπου Ηα= εκτάριο = 10.000 τ.μ. Σήμερα η συνολική έκταση της πόλης είναι 2.400 Ηα περίπου. Η 
μεγάλη αυτή αύξηση της έκτασης του σχεδίου σημειώθηκε κυρίως κατά την χρονική περίοδο 1971-1992. 
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- Σχήμα 21- 
Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης των Πατρών.  1 

Σχεδιασμένο από τον Σταμάτη Βούλγαρη το 1829. 

Προς την δυτική πλευρά, ο Βούλγαρης δημιουργεί μια πλατειά ελεύθερη 
παραθαλάσσια ζώνη στο ύψος της σημερινής οδού Αγίου Ανδρέου. Κατά μήκος 
αυτής της παραλιακής ζώνης προτείνει μια δεντροστοιχία περιπάτου, για την 
δημιουργία της οποίας προσφέρει την αμοιβή του. 2 
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Στόχος του ήταν να τονίσει τον καλλωπισμό της πόλης στην θέασή της προς την 
θάλασσα.*  
Η επαφή λιμανιού και πόλης γίνεται αρμονικά και έτσι το λιμάνι γίνεται 
οργανικό τμήμα της πόλης και φυσική της διέξοδος.  
Η θέση του στο κέντρο της πόλης είναι σημείο ισορροπίας και αναφοράς, σαν 
φυσική εξέλιξη του κεντρικού δρόμου, της Φιλοποίμενος που κατεβαίνει από την 
μεγάλη μεσαία πλατεία, την πλατεία Γεωργίου Α΄. 

 
- Φωτογραφία 21- 

Ο κεντρικός μόλος με τον φάρο, από την θάλασσα. 1 

(Εκδ. Purger Co., Μόναχο.) 

Ενδιαφέρουσα είναι η επιθυμία της δημιουργίας στοών κατά μήκος του 
προσώπου όλων των κύριων οδικών αρτηριών Άνω και Κάτω Πόλης – στοιχείο 
της αναγεννησιακής πολεοδομίας, αφού η πρόταση αυτή έχει την αναφορά της στα 
πολεοδομικά πρότυπα της Δύσης και ιδιαίτερα της Ιταλίας σε περιοχές των πόλεων 
με έντονη εμπορική δραστηριότητα. 2 

Αυτή η δραστηριότητα κάτω από τις στοές δημιουργεί μια αίσθηση επέκτασης 
του χώρου εναλλαγής στην ύπαιθρο, ενώ ταυτόχρονα προφυλάσσει από την βροχή 
τον χειμώνα.  
Οι επαναλαμβανόμενες κιονοστοιχίες, τα τόξα και οι ειδικές διακοσμητικές 
επεμβάσεις κερματίζουν την αυστηρή ορθογωνική διάταξη της πόλης. 

_________________________________________________________________________________ 
  * Μια παραλληλία με την Αρχαία Ελλάδα: κατά τον Παυσανία, στην παραλιακή ζώνη υπήρχε άλσος με 
σημαντικά ιερά όπως της Δήμητρας στην θέση που είναι σήμερα ο Ι.Ν. του Αγ. Ανδρέα, το ιερό του 
Όσιρη κ.α. 
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Υπήρχε από την αρχή μια προσπάθεια καθορισμού, όσον αφορά ποιο θα ήταν το 
οικοδομήσιμο τμήμα πάνω στα οικοδομικά τετράγωνα. 
Επιλέχτηκε η περιμετρική δόμηση κατά μήκος της οικοδομικής γραμμής, 
αφήνοντας ελεύθερο τον εσωτερικό τους χώρο σαν μια μεγάλη κοινόχρηστη αυλή 
που εξυπηρετούσε ζητήματα φωτισμού, αερισμού και την κοινωνική 
συναναστροφή. 
Το 1831 οικοδομείται η κύρια οδός της αγοράς  (Mercato), η οδός Ερμού, ενώ 
γίνεται δημοπρασία για κατασκευή οχετών και καθαρισμό της οδού {φωτ. 22}. 
Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί και οι προτάσεις, από την ιδέα πέρασαν στο χαρτί για να 
υλοποιηθούν στην συνέχεια στον χώρο. 
Όμως –όπως ήταν φυσικό – το αρχικό σχέδιο του Βούλγαρη δέχτηκε κοινωνικές 
πιέσεις και προσαρμόστηκε πολλαπλά σε αυτές. 1 

 

- Φωτογραφία 22- 
Η οδός Ερμού και το Μαρκάτο, από την Αγίου Γεωργίου. 2 
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‐‐  ΗΗ    ΆΆννθθιισσηη    ττηηςς    ΝΝεεοοκκλλαασσιικκήήςς    ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς  ‐‐  
Τα περισσότερα κτίρια που κτίζονταν μετά το 1834 και έως τις αρχές του 20ου αι. 
ακολουθούν τον ρυθμό του νεοκλασικισμού , χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι 
πατρινοί αγνόησαν και τις τοπικές τους παραδόσεις. 1   

 
- Φωτογραφία 23- 

Η οδός Κολοκοτρώνη πάνω από την Αγίου Ανδρέου. 2 

 
- Φωτογραφία 24- 

Η οδός Κολοκοτρώνη με την συμβολή της με την Όθωνος Αμαλίας.  2 
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Έτσι ο χώρος γέμισε με νεοκλασικά κτίρια που χωρίς αμφιβολία έχουν την διπλή 
ιδιότητα, αφ΄ ενός να διατηρούν μια ανθρώπινη κλίμακα, αφ΄ ετέρου το αισθητικό 
αποτέλεσμα να είναι άρτιο. Η κτιριολογική ρυθμολογία της Πάτρας εξελίσσεται 
ενιαία, ιδίως στην Κάτω Πόλη, με αποτέλεσμα το κάθε κτίριο να είναι τμήμα 
συνόλου. Έτσι δεν υπάρχουν μεμονωμένες κτιριακές κατασκευές, αλλά μια 
συνολική ανοικοδόμηση που μας επιτρέπει να μιλάμε για «Νεοκλασική Πόλη» 
{φωτ. 23, 24 & 25}. 1 

Ο Βαρόνος Ch. Schaumbourg σχεδίασε για την Πάτρα τρεις τύπους 
«διαφορετικής αρχιτεκτονικής» σύμφωνα με τους οποίους θα έπρεπε να 
προσαρμοστούν οι όψεις των νέων κτιρίων. Ο πρώτος τύπος, προοριζόταν για την 
παραλιακή λεωφόρο και τις πρώτες παράλληλες σε αυτήν οδούς. Ήταν κτίρια 
διώροφα με στοά και σχετικά πολυτελή στην κατασκευή τους. Ο δεύτερος τύπος 
κατοικιών ήταν μονώροφα, επίσης με στοά και ο τρίτος ήταν απλά ισόγεια. 2 

 
- Σχήμα  22- 

Η οδός Γούναρη η οποία ενώνει την Άνω με την Κάτω πόλη. 3 
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Οι τύποι αυτοί δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό λόγω της 
έλλειψης απαραίτητων κεφαλαίων από τους περισσότερους κατοίκους της πόλης. 1 

Τα οικονομικά του νεοσύστατου κράτους επέβαλλαν κατασκευές μικρής κλίμακας 
και χαμηλού προϋπολογισμού. 
Έτσι η νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα πλάστηκε χωρίς μορφολογικές 
ακρότητες, με λιγοστά ολόσωμα στοιχεία από μάρμαρο και με μεγάλη χρήση των 
κονιαμάτων στην απομίμηση των κλασικών στοιχείων. 2 

 

- Φωτογραφία 25- 
Κτίριο Μελιγκιώνη στην οδό Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα.  

Μνημειακή σύνθεση σε διώροφο αστικό κτίριο. Η στιβαρή αρχιτεκτονική του ορόφου ισορροπεί πάνω 
από την ανοικτή στοά του ισογείου καθώς στηρίζεται σε κίονες,  ιωνικού ρυθμού. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νεοκλασικών κτιρίων είναι η πέτρινη ή η 
μαρμάρινη βάση του κτιρίου, η απόλυτη συμμετρία των όψεων, τα μπαλκόνια με 
τα διακοσμημένα από μάρμαρο φουρούσια, οι πορτοσιές και τα ολόσωμα μαρμάρινα 
σκαλοπάτια {σχ. 22} 
Μαρμάρινες ταινίες με διακοσμήσεις χωρίζουν τους ορόφους, ενώ ο τελευταίος 
όροφος επιστέφεται με διακοσμημένο γείσο και στηθαίο, και σε μερικές 
περιπτώσεις ακόμα και με αέτωμα {φωτ. 25}. 
Τα κτίρια είναι συνήθως λιθόκτιστα, με μικτή τοιχοποιία από πέτρα και τούβλα 
καλυμμένα από επιμελημένο σοβά. 
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- Σχήμα  23- 

Στοιχεία νεοκλασικών κτιρίων Πατρών. 1  
1) Στύλος Δωρικού ρυθμού. 2) Στύλος Ιωνικού ρυθμού. 3) Στύλος Βυζαντινού ρυθμού.  

4) Αέτωμα Ιωνικού ρυθμού. 5) Ζωοφόρος Κορινθιακού ρυθμού. 6) Λεπτομέρειες Νεοκλασικού ρυθμού. 

Οι νεοκλασικές μορφές εξαπλώθηκαν χάρη στα τυποποιημένα κεραμοπλαστικά 
στοιχεία, όπως ακροκέραμα, κολωνάκια (μπαλούστρα) γεισίποδες, επίκρανα, 
ανθοδόχες κτλ. που σχεδίασε ο Ερνέστος Τσίλλερ {σχ. 44, 45 & 46}. 
Στα μεσαία και μικρού μεγέθους κτίρια, τα παραδοσιακά στοιχεία είναι πιο έντονα 
από τα νεοκλασικά λόγω του κόστους των υλικών και των κατασκευαστικών 
στοιχείων (μάρμαρα, εμφανείς λιθοδομές). 2 

Αν αυτό το αποτέλεσμα του κτιριολογικού της ρυθμού μπορούσαμε να το 
φανταστούμε με τους σκεπαστούς πεζόδρομους των στοών και την μεγάλη χρήση 
της τοξοστοιχίας – από το πρώτο σχέδιο του Βούλγαρη – θα είχαμε μπροστά μας 
ένα αξιόλογο παράδειγμα μιας ανθρώπινης πόλης σε μέτρα και κλίμακα 
αξιομνημόνευτα στην σύγχρονη πολεοδομία μας. 
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Είναι η περίοδος της τοπικής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής παράδοσης με πολλά 
στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και μια λιτότητα στον ζωγραφικό και 
κλασικό διάκοσμο. 1 

Στην Κάτω Πόλη διακρίνουμε την Κερκυραϊκή επιρροή στην αρχιτεκτονική. Αν 
και διατηρήθηκαν κάποιες ιταλογενείς ιδιαιτερότητες, η αρχιτεκτονική στην 
Πάτρα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. –αλλά και κατά τις αρχές του 20ου αι. 
δανείστηκε πολλά στοιχεία από τον όψιμο Αθηναϊκό κλασικισμό. 

 

- Σχήμα 24- 
Πρόταση  για την Αγορά Πάτρας του μηχανικού Α. Τσερούλη. 2 

Στην κάτοψη διακρίνεται η σαφής γεωμετρική διάταξη των λειτουργιών.  
(πηγή: ΓΑΚ, Καποδιστριακό Αρχείο) 

Τα οικιστικά σύνολα στις κεντρικές οδούς Κορίνθου, Μαιζώνος, Αγίου Νικολάου 
αλλά και περιμετρικά της πλατείας Αγίου Γεωργίου στην Άνω Πόλη, μπορούσαν 
να συγκριθούν με τα αντίστοιχα Αθηναϊκά. Αξιόλογοι αρχιτέκτονες από την 
Αθήνα ήρθαν και εργάστηκαν στην Πάτρα, με σημαντικότερο τον Τσίλλερ (Ernest 
Ziller), τον δημιουργό του Θεάτρου «Απόλλων» αλλά και άλλων ιδιωτικών 
μεγάρων, κυρίως περιμετρικά της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α’ {σχ. 13 & 20}. 
Ο νεοκλασικισμός στην Ευρώπη, αλλά και στα μεγάλα κέντρα της Ελλάδας όπως 
στην Αθήνα και στην Πάτρα τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. έχει αρχίσει να 
δύει αν και εξακολουθεί να θεωρείται η κυρίαρχη αρχιτεκτονική τάση μέχρι και τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αι.  
Οι αρχιτέκτονες τώρα πια αρχίζουν να προσανατολίζονται σε νέες μορφολογικές 
αναζητήσεις. Έτσι από τα μέσα του 19ου αι. εμφανίζεται στην Ευρώπη, ως 
συνέχεια του νεοκλασικισμού, ο Εκλεκτικισμός. 
Πρόκειται για ρυθμό στην αρχιτεκτονική που δανείζεται στοιχεία από διάφορες 
ιστορικές εποχές και τεχνοτροπίες, συνδυάζοντας τα σε ένα κτίριο. 3 
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Οι μορφές του Εκλεκτικισμού είναι φερμένες από έναν άλλο νεοκλασικισμό - 
αυτόν που πρωτοεμφανίζεται στην πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
την Κωνσταντινούπολη, με πλούσια ανατολίτικα στοιχεία και στοιχεία 
τουρκομπαρόκ - κερδίζει έδαφος στον Δυτικό κόσμο για να δώσει την θέση του 
λίγο αργότερα στο μοντέρνο κίνημα. 
Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του Εκλεκτικισμού παίζει η Γαλλία, με την 

École de Beaux – Art του Παρισιού.  
Φορείς του Εκλεκτικισμού στην Ελλάδα είναι οι Έλληνες απόφοιτοι της σχολής 
του Παρισιού καθώς και της Σχολής Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης.  
Χαρακτηριστικό αυτού του ρυθμού είναι οι πλούσιες διακοσμήσεις στις όψεις των 
κτιρίων –σε αντίθεση με την λιτή διακόσμηση του νεοκλασικισμού- 
επιδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πλούτο. 1  
Το νέο ρεύμα γρήγορα κέρδισε μια μερίδα του κοινού, ιδιαίτερα στα δυο μεγάλα 
αστικά κέντρα, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη {φωτ. 26}, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι αντικατέστησε τον νεοκλασικισμό. Απλώς συνυπήρχαν καθώς μέχρι 
τις αρχές του 20ου αι. ο κλασικισμός εξακολουθεί να επικρατεί ιδίως στις 
μεσοαστικές μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. 2 

 

- Φωτογραφία 26- 
Εκλεκτικιστικό κτίριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 2 

Λεπτομέρεια της όψης του Τελωνείου, του αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο. 
Υπέρμετρος διάκοσμος στο πνεύμα του όψιμου εκλεκτισμού. 
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- Φωτογραφία 27- 

Εκλεκτικιστικό κτίριο στην οδό Μαιζώνος & Αγίου Νικολάου στην Πάτρα. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάβαση από τον Νεοκλασικισμό στον 
Εκλεκτικισμό δεν ήταν απότομη, καθώς ήδη τις τελευταίες δεκαετίες η νέα αυτή 
τάση με μια πιο ήρεμη μορφή άνοιγε δρόμο για νέες αισθητικές αντιλήψεις. 1 

 

- Φωτογραφία 28- 
Ημιτριόροφο κτίριο της οδού Αχαρνών 55, στην Αθήνα. 2 

Απόκλιση προς τον Jugendstil. 
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- Φωτογραφία 29- 
Το Νέο – Μπαρόκ στην πιο ολοκληρωμένη του εφαρμογή στην Αθήνα.  1 

 Μέγαρο Λιβιεράτου, στην γωνία Πατησίων και Ηπείρου, Αλ. Νικολούδης 1908. 

Ο αναγεννησιακός μανιερισμός και το γαλλικό νεομπαρόκ σημαδεύουν με 
μεγαλύτερη έμφαση την πορεία του όψιμου κλασικισμού {φωτ.29 }. 2 

Παράλληλα με το ρεύμα της Art – nouveau, διαδόθηκαν και οι παραλλαγές του 
Jugendstil – Secession και αργότερα της Art – deco, αν και μεταξύ τους υπήρχαν 
διαφορές.{φωτ. 28, 30 & 31}.  
Η αρχιτεκτονική αυτής της περιόδου συνεχίζεται  πιο ελεύθερη, επηρεασμένη και 
από πολλά ευρωπαϊκά ρεύματα της εποχής όπως το γαλλικό και το ιταλικό νέο–
μπαρόκ καθώς και από μεμονωμένα δείγματα γοτθικής γραφικής αρχιτεκτονικής. 2 

Όσον αφορά την Πάτρα, η τοπική αρχιτεκτονική αυτής της δεύτερης περιόδου θα 
πρέπει να ονομαστεί «πλουραλιστική αρχιτεκτονική». 3 
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Η νέα αρχιτεκτονική συνεχίστηκε μέχρι την εποχή του μεσοπολέμου, ενώ η 
προηγούμενη – «τοπική νεοκλασική», «αναγεννησιακή» – με πιο απλοποιημένες 
μορφές, γενικεύτηκε έξω από τα όρια του παραδοσιακού κέντρου της Πάτρας, στις 
νέες συνοικίες, τις λεγόμενες λαϊκές γειτονιές. 
Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1930 το μοντέρνο κίνημα κάνει την εμφάνιση 
του στην Ελλάδα. 1 

 

- Φωτογραφία 30- 
Είσοδος σπιτιού στην οδό Ιθάκης στην Κυψέλη.  2 

Αφαιρετισμός και τολμηρή γεωμετρική έκφραση ενταγμένη στην αισθητική της Art – deco. 

Την ίδια περίοδο πραγματοποιείται μια τελευταία στροφή προς έναν μοντέρνο 
Κλασικισμό, που χρησιμοποιεί το beton, με κύριο εκπρόσωπο της στην Πάτρα τον 
αρχιτέκτονα Ιωάννη Βασιλείου. 
Πλήθος δημόσια έργα όπως τράπεζες και σχολεία σχεδιάζονται με εμφανή τα 
κλασικιστικά στοιχεία.  
Η συμμετρία, η μνημειακότητα, τα αετώματα και τα ακροκέραμα κάνουν  πάλι 
την εμφάνιση τους μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 1 
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- Φωτογραφία 31- 
Η βίλα «Μπιάνκα» στην Θεσσαλονίκη, κατοικία του Εβραίου εμπόρου Φερνατζέζ.  1 

Σε σχέδια του P. Arigoni to 1912.  
Αποτελεί ένα από τα λίγα κτίρια που προσέφεραν μια αισθητικά ολοκληρωμένη εικόνα της 

κεντροευρωπαϊκής επιρροής της Art – nouveau. 
(Εκδ. Α. Πάσχας). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  IIVV  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΗΗ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  
Για τις μέσης κατηγορίας αστικές οικοδομές, ο αθηναϊκός κλασικισμός 
διακρινόταν για την ποιοτική απόδοση των αρχιτεκτονικών μορφών. Όμως στην 
κατασκευαστική συνέπεια –και γενικότερα στην ποιοτική επιλογή και επεξεργασία 
των υλικών- φαίνεται ότι υστερούσε αρκετά. Είναι όμως εύκολο να αντιληφθούμε 
ότι το ήδη δυσανάλογο προς την υφιστάμενη απόδοση κόστους του κτιρίου θα 
έφθανε σε απλησίαστα ύψη για τις τότε οικονομικές δυνατότητες, για μια 
τεχνολογική εφαρμογή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Έως τις αρχές του 20ου αι. επικρατούσαν οι παραδοσιακές μέθοδοι για τις 

«χονδροκατασκεύες» ενώ για τις πλαστικές λεπτομέρειες των όψεων, 
χρησιμοποιούσαν τα «τραβηχτά» κονιάματα, σε αντικατάσταση της λαξευτής 
μαρμαρικής. 1 

 
 - Σχήμα 25 -  

Κάτοψη των ορόφων της πολυκατοικίας Κουτσογιάννη. 2 

Επάνω: κάτοψη του πρώτου ορόφου. 
Κάτω: κάτοψη του τρίτου ορόφου. 
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‐‐  ΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ‐‐    
(από τοιχοποιία) 

Την συνηθισμένη φέρουσα κατασκευή του σπιτιού, την αποτελούσε μία πρόχειρα 
επεξεργασμένη ημιλάξευτη τοιχοποιία από ασβεστόλιθους –των γειτονικών 
νταμαριών- και αναλογικά μεγάλης ποσότητας αργιλώδους κονιάματος. Για τις 
γωνίες των τοίχων, ή για τους ορθοστάτες των ανοιγμάτων, χρησιμοποιούσαν 
λίθους, λαξευμένους με μεγαλύτερη επιμέλεια. Οι ξυλοδεσιές είχαν εντελώς 
καταργηθεί, τουλάχιστον στην οψιμότερη περίοδο.* 
Στα συνηθισμένα διώροφα ή ημιτριώροφα σπίτια, οι τοίχοι είχαν πάχος 60-70 

εκ. στην βάση τους, μειούμενο όμως ανά 5 εκ. σε κάθε όροφο {σχ. 26, 27 & 28}. Η 
θεμελίωση έφθανε στο βάθος των 80 εκ. –το πολύ ενός μέτρου- κάτω από την 
στάθμη του εδάφους.  
Στις αστικές οικοδομές είχε επικρατήσει η κατασκευή ενός ημιυπόγειου, που 
εκτός της λειτουργικής του σημασίας, είχε και το πλεονέκτημα να απομονώνει την 
υγρασία του εδάφους από το κατοικήσιμο υπερκείμενο όροφο.  
Στις καλύτερες κατασκευές χρησιμοποιούσαν και υδραυλικά κονιάματα, δηλαδή 
με πρόσμιξη εκτός από άμμο, κουρασάνιο ή ακόμη και θηραϊκή γη. 1 

 
- Σχήμα 26 - 

Κτίριο επί της οδού Παλαιολόγου 25 στην Αθήνα. 
 Σχέδιο πρόσοψης και σχέδια κατόψεων, α΄ ορόφου (αριστερά) και β΄ ορόφου (δεξιά). 

Τυπικές οι ξεχωριστές προσβάσεις προς τα οροφοδιαμερίσματα. 
____________________________________________________________________________ 
  * Στα πρώιμα σπίτια –αρχή της Οθωμανικής περιόδου- υπήρχαν ξυλοδεσιές. Μεταγενέστερα συνήθιζαν 
να «γεφυρώνουν» με συνεχές καδρόνι την στάθμη της κατασκευής ακριβώς στο ύψος του ανωφλιού των 
ανοιγμάτων (πρέκι). 
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Στις καλύτερες περιπτώσεις για τις τοιχοποιίες χρησιμοποιούσαν τα 
ασβεστοκονιάματα με πρόσμιξη ποταμίσιας άμμου. Ειδικά για τα τελικά 
επιχρίσματα των επιφανειών, ήταν απαραίτητη η λεπτή άμμος θαλάσσης –η οποία 
έπρεπε προηγουμένως να ξεπλυθεί από το αλάτι με άφθονο νερό-. Αρκετές φορές 
παρενέβαλλαν στην τοιχοποιία στρώσεις τούβλων, για να επιτευχθεί ,ανά 
οριζόντια επίπεδα, καλύτερη έδραση των υπερκείμενων μαζών.  
Τούβλα υπήρχαν επίσης ανάμεσα στους λαξευτούς λίθους των ορθοστατών, τους 
λαμπάδες των ανοιγμάτων, ή ακόμη τοποθετημένα σε προεξοχή στις ζώνες εκείνες 
που αργότερα επρόκειτο να μορφωθούν με κονίαμα, τα γείσα των προσόψεων {σχ. 
28, 29 & 30}.  
Πάντως η οικοδομική της οπτοπλινθοδομής ήταν γενικά περιορισμένη. Την 

συναντούμε κατά κανόνα στην κατασκευή των ανακουφιστικών τόξων, ανοίγματα, 
καθώς και στους εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους, εκεί όπου το μικρό πάχος 
ήταν αναγκαίο  για να εξοικονομηθεί περισσότερος ωφέλιμος χώρος. 1 

 

 - Σχήμα 27 -  
Ενδεικτική κατασκευαστική τομή σπιτιού στα τέλη του 19ου αι.  2 

1.φέροντες λιθόκτιστοι τοίχοι.  2. φέροντες τοίχοι οπτοπλινθοδομής. 3.διαχωριστικό από «μπαγδατί»,    
4. ξύλινο πάτωμα.  5.χαμηλωμένοι θόλοι. 
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- Σχήμα 28 - 
Διαμόρφωση της ζώνης του «ρυθμού». 

Επάνω 1,2,3: οι περισσότερο λιτές εφαρμογές, χωρίς, ή με την χρήση απλούστερων παραστάδων. 
Επάνω 4: διπλασιασμός της ακραίας παραστάδας.  

Κάτω 5,6,7: οργάνωση κεντρικού αετωματικού στοιχείου –με διαφοροποιήσεις στις παραστάδες και την 
χρήση ή όχι του ιωνικού θριγκού. 

 
- Σχήμα 29 - 

Συνήθη συστήματα επίπλαστου διακόσμου, κατ΄ απομίμηση λαξευτών γωνιολίθων. 
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Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την κάλυψη των ανοιγμάτων, 
χρησιμοποιήθηκαν αργότερα, μετά το 1875-80, μεταλλικές δοκοί διατομής διπλού 
Γ ή διπλού Τ ανάμεσα στις οποίες υπήρχαν στρώσεις τούβλων ή κατάλληλων 
σχιστολιθικών πλακών. 1 

 
- Σχήμα 30- 
Επάνω:  

Ενδεικτικό σχέδιο εφαρμογής του εργαλείου για τα τραβηχτά κονιάματα: 
1.  ξύλινος σκελετός       

2.  έλασμα με την διατομή  
 3.  σταθεροί οδηγοί 

Κάτω:  
Λαξευτή επένδυση στο γείσωμα, της κατώτερης ζώνης του κτιρίου.  2 
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- Σχήμα 31- 
Διατομές γείσων κατά την πρώτη Οθωνική περίοδο.  1 

1. Λαξευτά γείσα και κορωνίδες (κτίριο Ανακτόρων)    
2. Λαξευτό γείσο σε σπίτι στην Πλάκα (Αιόλου - Ανδριανού).    

3. Γείσο οικίας Prokesch Osten. (Φειδίου).   
4.  Τυπικές μορφές –με χρήση κοίλων και κυρτών διατομών- σε γείσο και παραστάδα. 

 

 

- Σχήμα 32- 
Διατομές γείσων κατά την φάση ακμής.  2 

Επάνω: γείσα με ζωφόρο και επιστύλιο (δεξιά).  
Κάτω: αντίστοιχα στοιχεία στέψης παραθύρων. 
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‐‐ΠΠΑΑΤΤΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ‐‐  
Τα πατώματα ήταν, ακόμα και κατά την όψιμη περίοδο του νεοκλασικισμού, εξ΄ 
ολοκλήρου ξύλινα. Εξ΄ άλλου το ξύλο χρησιμοποιήθηκε κατά κανόνα για την 
κατασκευή των συνηθισμένων στεγών έως την εποχή που άρχισαν να διαδίδονται 
τα δώματα, γύρω στα 1900,  πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν ασβεστολιθικές 
πλάκες της Μάλτας, ή άλλα παρόμοια υλικά. 
Η τυπική κατασκευή των πατωμάτων ήταν λίγο-πολύ κοινή για τα περισσότερα 

σπίτια και γινόταν ως εξής: 
Τοποθετούσαν δοκάρια από πελεκητή ξυλεία ελάτης, σε αποστάσεις μεταξύ τους 

45-55 εκ. περίπου {σχ. 33}  
Στα κενά διαστήματα που υπήρχαν μεταξύ τους, κατασκευαζόταν το λεγόμενο 
ψευδοπάτωμα, το οποίο πληρωνόταν συνήθως με χώμα προκειμένου να 
επιτευχθεί μία στοιχειώδης μόνωση.  1 

 

- Σχήμα 33- 
Κατασκευή πατώματος με ενδιάμεσο «ψευδοπάτωμα».  2 

1. ψευδοπάτωμα,   2. δοκάρια,   3. τάβλες, 
4. οροφοπήχης,   5. κονίαμα 

Στην άνω επιφάνεια των δοκαριών, καρφωνόντουσαν απευθείας οι σανίδες (ή 
τάβλες) του πατώματος, ενώ στην κάτω-στον άξονα-, πήχεις και πάνω τους, σε 
κάθετη όμως φορά οι μπαγδατοπήχεις (ή αλλιώς οροφοπήχεις) της οροφής. 
Στο διάκενο μεταξύ των οροφοπήχεων - από 1 έως 1,5 εκ.- συμπίεζαν με ειδικό 

μυστρί κονίαμα πλούσιο σε ασβέστη και αναμεμιγμένο με κατσικότριχα. 
Ακολουθούσε επίστρωση λεπτότερης αμμοκονίας- προκειμένου να επιτευχθεί 

απολύτως επίπεδη επιφάνεια- και τέλος η «πατητή» μαρμαροκονία η οποία ήταν 
αρίστης ποιότητας. 
Το μίστριμα της τελευταίας γινόταν με μεγάλη επιμονή, με σκοπό να 

εξαλειφθούν τυχόν σκασίματα. 
Για άριστο αποτέλεσμα, ο ασβέστης έπρεπε να είναι σβησμένος και η επιφάνεια 

εντελώς λεία.  
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Μετά ακολουθούσαν οι υδροχρωματισμοί, ή αλλιώς η καλλιτεχνική εργασία των 
κοσμηματογράφων. 
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι σε απλούστερα σπίτια, ιδιαίτερα εκείνα της 

πρώτης περιόδου, τα ταβάνια ήταν εξ΄ ολοκλήρου ξύλινα. Δηλαδή 
καρφωνόντουσαν απ΄ ευθείας στα δοκάρια, τα λεπτά «ταβανοσάνιδα» των οποίων 
οι ενδιάμεσοι αρμοί έκλειναν με κατάλληλα διαμορφωμένες πήχεις.  
Κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αι. έγιναν γνωστοί και οι χαμηλωμένοι θόλοι 

Kappen {σχ. 34}  καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί από τον Τσίλλερ.  
Τους θόλους αποτελούσαν τούβλα τοποθετημένα στην στενή πλευρά τους, έτσι 

ώστε τα ακραία να στηρίζονται στα μεταλλικά δοκάρια διπλού T που γεφύρωναν 
τον χώρο σε παράλληλη διάταξη και σε σχετικά μικρές αποστάσεις (60-80 εκ.) 
μεταξύ τους. Το κτίσιμο γινόταν με άφθονο και ισχυρό συνδετικό κονίαμα.  1 

 
- Σχήμα 34 - 

Χαμηλωμένοι θόλοι, στηριζόμενοι σε διπλά T (Kappen).  2 

Σε άλλες περιπτώσεις έκαναν χρήση συμπαγών πατωμάτων. Ακουμπούσαν 
στέρεες σχιστόπλακες στα κάτω πέλματα των δοκαριών. Πάνω από τις πλάκες 
γέμιζαν το κενό σε όλο το ύψος των δοκαριών με κονίαμα.  
Η χρήση αυτών των πατωμάτων ήταν σπάνια στα κοινά αστικά σπίτια, και 
γινόταν κυρίως στους υπόγειους χώρους ή οπουδήποτε αλλού το επέβαλλαν 
ειδικές απαιτήσεις μονώσεως  
Ένα μεγάλο μέρος του οικοδομικού υλικού που χρησιμοποιούνταν ήταν όπως 

έχουμε αναφέρει, προκατασκευασμένα, και απλώς γινόταν η εφαρμογή τους κατά 
το κτίσιμο των σπιτιών.  
Σε αυτό βοηθούσε το γεγονός ότι οι διαστάσεις ορισμένων στοιχείων του κτιρίου 

ήταν σχεδόν σταθερές-όπως για παράδειγμα το πλάτος και το μήκος των 
μπαλκονιών, το μέγεθος των ανοιγμάτων, οι γενικές διαστάσεις των εσωτερικών 
κλιμακοστασίων κτλ.  1 

 Έτσι κατά την διάρκεια της κατασκευής των σπιτιών, μετέφεραν έτοιμα στο 
εργοτάξιο τα περίτεχνα φουρούσια, -για να πακτωθούν σε όλο το πάχος του 
φέροντος τοίχου- τις  μαρμάρινες πλάκες των μπαλκονιών, τα μαρμάρινα τμήματα 
των παραστάδων, των εξωθύρων, τις  εξωτερικές βαθμίδες, τις  σιδηρές των  
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- Φωτογραφία 32- 
Οι πιο διαδεδομένοι τύποι κιγκλιδωμάτων.  1 

Επάνω: κιγκλίδωμα με την μεγαλύτερη διάδοση.  
Μέση: Χυτοσίδηρο κιγκλίδωμα. 

Κάτω: Χυτοσίδηρο κιγκλίδωμα της σχολής Τσίλλερ. 
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κιγκλιδωμάτων {φωτ. 32}, τα κουφώματα και πλήθος άλλων εξαρτημάτων όπως 
για παράδειγμα ήταν και οι κεραμικές διακοσμήσεις τις οποίες αγόραζαν από τις 
μάντρες {σχ. 35}.  
Όμως υπήρχαν και κάποιες εργασίες που έπρεπε να γίνουν κατά την διάρκεια του 

έργου. Ανάμεσα σε αυτές, η πλέον επίπονη και χρονοβόρα, ήταν η μόρφωση των 
διακοσμήσεων που έπρεπε να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στο δεδομένο 
ρυθμολογικό σύστημα του κλασικισμού. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας στην 
διαμόρφωση αυτών των διακοσμήσεων εξαρτιόταν από την ποιότητα και την 
αποτελεσματική η επεξεργασία των κονιαμάτων των προσόψεων` γιατί ενώ οι 
τοιχοποιίες παρουσίαζαν μία σχετική προχειρότητα στην κατασκευή τους, 
αποκτούσαν μία εξωτερική επένδυση με άριστη τεχνική και ασύγκριτο αποτέλεσμα 
στην αισθητική. 1 

 
- Σχήμα 35 - 

Κολονάκια και γεισίποδες. 2 

Πάνω : κολονάκια (μπουκάλες ή «μπαλούστρες») 
Κάτω : γεισίποδες και κιλλίβαντες (ή φουρούσια) θυρωμάτων. 
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‐‐ΚΚΟΟΥΥΦΦΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ‐‐  
Όσον αφορά τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κουφώματα των σπιτιών, υπήρξε μία 
σημαντική τυποποίηση των στοιχείων, έτσι ώστε οι τελικές μορφές να μην 
υφίστανται σημαντικές μεταβολές κατά την πάροδο του χρόνου. 
Από την προσεκτική επιλογή των κατάλληλων ξύλων καθώς και την άριστη 

επεξεργασία τους, προέκυπταν στερεά και συγχρόνως ελαφριά κουφώματα με 
αξιοσημείωτη αντοχή στην επί δεκαετίες αδιάκοπη λειτουργία τους. 1 

 

-Σχήμα 36 - 
Ενδεικτικό σχέδιο κατασκευής εξώθυρας (τέλη 19ου αι.) με τα υλικά και την χρήση τους.  1 

1.Χαμηλωμένο τόξο από τούβλα, ως υπέρθυρο.  
2.Συνδιασμός λαξευτών λίθων και στρώσεων τούβλων, για την κατασκευή των «λαμπάδων». 
3.Το κατώτερο κομμάτι της παραστάδας καθώς και το κατώφλι από λευκό μάρμαρο Διονύσου. 
4.Εφαρμογή στο ανώφλι, σιδηρών γωνιών και σχιστολιθικών πλακών. 
5.Μόρφωση του πυρήνα του γείσου, με εξέχοντα τούβλα, ή ακόμη με καρφιά, για την συγκράτηση 
του κονιάματος.     

 Δεξιά: τομή με την προσαρμογή της κάσας εσωτερικά. 
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-Σχήμα 37 - 

Αρχιτεκτονική πλαισίωση ανοιγμάτων και οργάνωση μορφολογικών ενοτήτων,  
σε διάφορους συνδυασμούς.  1 

 
- Σχήμα 38- 

Κλειδιά τόξων (ή αλλιώς «καμαρόκλειδα»).  2 
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- Φωτογραφία 33- 

Μια από καμάρες της στοάς της Εθνικής Τράπεζας, στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας. 

 
- Φωτογραφία 34 - 

Το υπέρθυρο του κτιρίου «Ερμής»  στην οδό Γεροκωστοπούλου στην  Πάτρα. 
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‐‐    ΠΠΟΟΡΡΤΤΕΕΣΣ    ΝΝΕΕΟΟΚΚΛΛΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΩΩΝΝ  ‐‐  
 

 

- Φωτογραφία 35 - 
Τυπική εξώθυρα νεοκλασικού σπιτιού στην Άνω Πόλη της Πάτρας. 
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ΕΕσσωωττεερριικκέέςς  ΠΠόόρρττεεςς  
Για τις εσωτερικές πόρτες των δωματίων, χρησιμοποιούσαν συνήθως την κοινή 
λευκή ξυλεία, τόσο για το ακίνητο πλαίσιό τους, δηλαδή τις κάσες και τα περβάζια, 
όσο και για τα φύλλα. {σχ. 39} 
Στην περίοδο του κλασικισμού, τα φύλλα ήταν κατά κανόνα «περαστά» με λεπτά 

δηλαδή σανίδια περασμένα στα ξύλα ενός απλού σκελετού, του τελάρου. Αυτός ο 
σκελετός ήταν επομένως εμφανής και μαζί με τα γεμίσματα ή αλλιώς τους 
ταμπλάδες, σχημάτιζε μία καθορισμένη και στις περισσότερες περιπτώσεις μια  
επαναλαμβανόμενη μορφή, δηλαδή τοποθετούσαν σε κατακόρυφη θέση στο άνω 
και κάτω μέρος του φύλλου, δύο ορθογώνιους ταμπλάδες  που χωριζόντουσαν από 
ένα οριζόντιο. Έτσι στην κατασκευή του το φύλλο αποτελείτο από δύο κατακόρυφα 
πλαϊνά, τα λεγόμενα «μπόϊα», που ήσαν μονοκόμματα, καθώς και από ένα 
διακοπτόμενο κεντρικό, κάπως στενότερο από τα άλλα.  1 

 
-Σχήμα 39 - 

Σχέδιο εσωτερικής πόρτας.  2 

 Όψη και τομή. 
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Σε όλο το μήκος των ξύλων του σκελετού, έπρεπε, προς το εσωτερικό μέρος, να 
τοποθετηθούν διακοσμητικά κυμάτια, τα οποία πλαισίωναν τους ταμπλάδες και 
είχαν κατά κανόνα την μορφή λέσβιου κυματίου με αστράγαλο, το οποίο λεγόταν 
και αλλιώς κορδόνι. 
Υπήρχαν όμως και πόρτες με πιο πλούσια διακόσμηση. Αυτές ήσαν συνήθως, 

μεγάλες και δίφυλλες. Για παράδειγμα, ήταν πολύ συνηθισμένο το σταθερό 
πλαίσιο στον τοίχο να έχει βαθμιδωτές ταινίες, αραιό κυμάτιο και ελαφριά εξοχή 
του ανωφλιού από τους πλευρικούς ορθοστάτες.  1 

ΕΕξξώώθθυυρρεεςς  
Η κατασκευή και η σύνθεση των εξωθύρων ήταν τυποποιημένη και επομένως 

διατηρήθηκαν χωρίς ουσιαστικές παραλλαγές για ένα χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του μισού αιώνα. 
Οι εξωτερικές πόρτες των σπιτιών ήσαν κατά κανόνα δίφυλλες και «περαστές» 

δηλαδή με σκελετό και ενδιάμεσους ταμπλάδες {σχ. 40, 41  & 42}. 1 

 
- Σχήμα 40- 

Είσοδοι νεοκλασικών κτιρίων στην Πάτρα.  2 

Αριστερά: Είσοδος κτιρίου στην πλατεία Βασιλίσσης Όλγας. 
Δεξιά: Από το κατεδαφισμένο Στρούμπιο Δημοτικό Σχολείο (το οποίο ιδρύθηκε το 1883). 
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- Σχήμα 41- 

Σχέδιο τυπικής εξώπορτας με ξύλινα «ταμπλαδωτά» φύλλα και φεγγίτες.  1 

Δεξιά: Τομή της κατασκευής των φύλλων. 

 

Η ξυλεία των εξωθύρων τους έπρεπε να είναι ποιοτικά ανώτερη από κείνη των 
υπόλοιπων κουφωμάτων και η όλη δομή τους περισσότερο στιβαρή, για να 
εξασφαλίζουν αποτελεσματικά τους ενοίκους και τις περιουσίες τους. 
Συνήθως το άνοιγμα της θύρας χωριζόταν σε μία οριζόντια δοκό – μεσοκάσι ή 

μπουγιουντρούκι – σε ένα φεγγίτη, με περίτεχνη εξωτερική σιδεριά και εσωτερικό 
σταθερό τζάμι. {σχ. 41 & 42}  
Τα φύλλα είχαν ισχυρό σκελετό, με πάχος 6 εκ. και πλάτος από 9 ως 12 εκ., ενώ 

οι ενδιάμεσες τραβέρσες  άφηναν μεγάλους φεγγίτες στο πάνω μέρος κάθε φύλλου 
–με κινητά εσωτερικά τζαμιλίκια– και δύο ταμπλάδες στο κάτω μέρος, από τους  
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οποίους ο ανώτερος, στο ύψος περίπου της χειρολαβής, ήταν σε οριζόντια 
διάσταση, ενώ ο κατώτερος σε κατακόρυφη. * 
Στην χαμηλότερη τραβέρσα υπήρχε προσκολλημένη μία ενισχυτική σανίδα, η 

κόντρα μπάζα. 
Οι ταμπλάδες είχαν διακοσμητικές κυφώσεις πρισματικής μορφής, τις φούσκες, 

ενώ πλαισιωνόντουσαν από πολλαπλά κυμάτια - τραβηχτά ή καρφωτά στις άκρες 
του σκελετού - . 

 Όμως και στον σκελετό των φύλλων υπήρχαν τις περισσότερες φορές πρόσθετα 
στοιχεία του κλασικισμού, όπως για παράδειγμα γείσα – τα οποία καρφωνόντουσαν 
στην άνω τραβέρσα κάθε φύλλου – ή ακόμη και ολόκληρα τριγωνικά ή καμπύλα - 
σε οψιμότερη φάση - αετώματα.  
Τέλος χαρακτηριστικό ήταν το λεπτό ημικυλινδρικό ξύλο που στερεωνόταν στην 

άκρη του ενός φύλλου για να κλείνει τον μεσαίο κατακόρυφο αρμό της πόρτας, το 
οποίο είχε συχνά την μορφή κορινθιακού κιονίσκου. 

 

-Σχήμα 42- 
Συνήθεις μορφές εξωθύρων κατά την μεταβατική αρχιτεκτονική των αρχών 20ου αι.  1 
Παρά την μεταβολή της αισθητικής και του ύφους (Beaux – Arts, Jugenstil, κτλ.) διατηρούν ακόμη 

σημαντικά χαρακτηριστικά του κλασικισμού. 

____________________________________________________________________________ 
  * Κατά την οθωνική εποχή, τα φύλλα των εξωθύρων δεν είχαν ανοίγματα, αλλά ήσαν «τυφλά» και 
διαρθρωμένα σε ομοιόμορφους -συνήθως- ταμπλάδες, που είχαν απλό ρομβοειδές διακοσμητικό.  
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Σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο και ενώ η αρχιτεκτονική των σπιτιών είχε ήδη 
μεταβληθεί σημαντικά, άρχισαν ορισμένες μορφολογικές παραλλαγές και στην 
σύνθεση των εξωθύρων, σύμφωνα με τις νεότερες αισθητικές τάσεις του 1900.  
Όμως η γενική αρχιτεκτονική και κατασκευαστική συγκρότησή τους , επέζησε 

ως το τέλος της δεκαετίας του 1920 ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της δομής του 
όψιμου αθηναϊκού κλασικισμού.  

 
- Φωτογραφία 36 - 

Η πόρτα του Εμπορικού Συλλόγου «Ερμής»  της Πάτρας. 
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‐‐  ΠΠΑΑΡΡΑΑΘΘΥΥΡΡΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΛΛΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΩΩΝΝ  ‐‐    
Όσον αφορά στα παράθυρα,  είχαμε και εδώ την ίδια μορφή στο πλαίσιο όπως και 

στις πόρτες. Το πλαίσιο γινόταν αρχικά με λεπτά σανίδια, αργότερα όμως 
επικράτησε η κατασκευή του να γίνεται στο τραβηχτό κονίαμα. 
Πάντως το πρώιμο παράθυρο, το οποίο έχει επικρατήσει να λέγεται και  

«γερμανικό» ήταν εξ΄ ολοκλήρου ξύλινο και αντικατέστησε το προϋπάρχον με τα 
απλά καρφωτά σκούρα. * 
Έως τα μέσα του 19ου αι. ήταν σύνηθες τα παράθυρα να έχουν εξωτερικά 

τζαμιλίκια και εσωτερικά «ταμπλαδωτά» σκούρα, σε αντίθεση με το σύστημα που 
γενικότερα επικράτησε {φωτ. 37}.  1 

 

- Φωτογραφία 37 - 
Ένα από τα παράθυρα του Δημαρχείου, νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Μαιζώνος στην Πάτρα. 

________________________________________________________________________________ 
  * Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο όρος «γερμανικό» δικαιολογείται τουλάχιστον για την Αθήνα, όχι όμως 
για τις άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπου παρόμοιοι τύποι παραθύρων εισήχθησαν από αλλού, κυρίως από 
την Ιταλία. 
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Το γερμανικό παράθυρο είχε για σκούρα δύο φύλλα με την μορφή τελάρων, μέσα 
στα οποία ήταν περασμένες οι περσίδες ή αλλιώς γρίλιες.  
Σε κάποια παράθυρα, το κάτω μισό των φύλλων, περιείχε ένα κινητό τελάρο με 

γρίλιες, στρεφόμενο με μεντεσέδες στην άνω στενή πλευρά του. Οι γρίλιες 
μπορούσαν να κινηθούν γύρω από τον διαμήκη άξονά τους, πιασμένες όλες μαζί 
σε μία βέργα, το χερούλι, που ήταν προς την εσωτερική πλευρά του παραθύρου  
{φωτ. 38}. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να ρυθμιστεί ο εσωτερικός φωτισμός 
του δωματίου και να υπάρχει οπτική επικοινωνίας προς τα έξω, χωρίς να είναι 
απαραίτητο το άνοιγμα των παντζουριών. 
Όμως παρ΄ όλη την λειτουργικότητά του, το γερμανικό παράθυρο αποδείχθηκε 

ελαττωματικό, γιατί η ξύλινη κατασκευή του, βρισκόταν σε περασιά με το 
εξωτερικό επίπεδο του τοίχου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένο στις 
καιρικές συνθήκες και να φθείρεται γρήγορα.  
Έτσι αργότερα αντικαταστάθηκε από το λεγόμενο «γαλλικό» παράθυρο, το οποίο 

ήταν τοποθετημένο προς την εσωτερική πλευρά του ανοίγματος. Επιπλέον ήταν 
διηρημένο κατακορύφως σε δύο ή περισσότερα στενά φύλλα με αποτέλεσμα να 
διπλώνουν και να προστατεύονται από τους λαμπάδες και το πρέκι του παραθύρου. 

 
- Φωτογραφία 38- 

Παράθυρο τύπου «γερμανικού» με ρυθμιζόμενες γρίλιες και κινητά «τεπέγκια». 1 

Φωτογραφία από κατεδαφισμένο Αθηναϊκό σπίτι. 
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Σχετικά ως προς την εξέλιξη της ύστερης περιόδου ήταν και η υφιστάμενη 
ξυλουργική τέχνη, όχι μόνο των κουφωμάτων, αλλά και των υπόλοιπων 
εξαρτημάτων, της συγκρότησης κυρίως του εσωτερικού χώρου. 
Έτσι βλέπουμε ανάλογες μεταβατικές μορφές, τόσο στα έπιπλα, όσο και στις 
επενδύσεις των τοίχων, στην διάπλαση των κλιμακοστασίων όπως για παράδειγμα 
δρύινες σκάλες και περίτεχνες κουπαστές αλλά και άλλων συναφών 
διακοσμητικών στοιχείων. 
Κατά την διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, υποχώρησε σημαντικά και η 
τέχνη των τραβηχτών κονιαμάτων, για να αντικατασταθεί με μια απλούστερη 
εφαρμογή των προκατασκευασμένων διακοσμητικών μοτίβων, πάνω στο επίπεδο 
της προσόψεως.  
Χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα μίγματα πλαστικής γύψου με πριονίδια ξύλου ή 
χαρτομάζας, καθώς και προσθήκη ελαιωδών ουσιών για μεγαλύτερη αντοχή στις 
συνθήκες περιβάλλοντος. 1 

 
-Σχήμα 43- 

Πήλινο τζάκι με πτερύγια (volute, ailerons)  2 
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‐‐ΕΕΠΠΙΙΧΧΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ‐‐  
Η εργασία των επιχρισμάτων, άρχιζε με το «λάσπωμα» των τοίχων με την 

χρήση μίγματος ασβέστη και χονδρόκοκκης άμμου. 
Ακολουθούσε μια στρώση κοινού ασβεστοκονιάματος, στο οποίο η άμμος 

μπορούσε να είναι και θαλάσσης, όμως έπρεπε να ξεπλυθεί καλά με νερό. Η 
στρώση αυτή έδινε την απολύτως επίπεδη και κατακόρυφη επιφάνεια των τοίχων. 
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν τους «οδηγούς» και ευθύγραμμους πήχεις. 
Η τρίτη στρώση ήταν λεπτότερη, περίπου πέντε χιλιοστών. Με το ξύλινο 

τριβίδι, γινόταν με μεγάλη επιμονή η τέλεια λείανση της επιφάνειας του 
τελευταίου στρώματος. 1 

Στις κοινές οικοδομές ακολουθούσε επίχρισμα με αραιό γαλάκτωμα ασβέστη, για 
να γίνουν οι τελικοί υδροχρωματισμοί. 
Όμως στα πλουσιότερα σπίτια το επίχρισμα των τοίχων γινόταν με την στρώση 
του μαρμαροκονιάματος, ή κοινώς του «μαρμάρου». 
Το μίγμα εδώ γινόταν από λεπτή σκόνη λευκού μαρμάρου και επίσης λευκού –

εντελώς σβησμένου- ασβέστη αρίστης ποιότητας με πάχος 3 ή 4 χιλ. 
Ήταν μάλιστα τόση η επιμονή για την τέλεια επιπέδωση της μαρμαροκονίας, 

ώστε καμιά φορά την «σιδέρωναν» κυριολεκτικά, χρησιμοποιώντας ειδικά σίδερα 
που τα θέρμαιναν πριν τα πιέσουν στην επιφάνεια του επιχρίσματος. Το 
αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει η τελευταία στρώση μια εκπληκτική συνοχή και 
ομοιογένεια. 
Δεν ήταν επίσης ασυνήθιστο στις πολυτελείς οικοδομές καθώς και στα δημόσια 

κτίρια να αναμιγνύεται  ποσότητα χρώματος στην μάζα της μαρμαροκονίας για να 
επιτυγχάνεται ο άφθαρτος -από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες- χρωματικός 
τόνος των προσόψεων. 
Ακόμη, με την ανάμιξη χρωμάτων με ελαιώδεις ουσίες, καθώς και με μια ειδική 

επεξεργασία, όπως π.χ. την στίλβωση με την βοήθεια διαλυμένου κεριού καθώς 
και την προσθήκη πλαστικής γύψου, πετύχαιναν μια εξαιρετική απομίμηση 
έγχρωμου μαρμάρου.  
Το χρησιμοποιούσαν συνήθως στις διακοσμητικές «ορθομαρμαρώσεις» των 

εσωτερικών χώρων. 
Πάντως το πλέον εντυπωσιακό αποτέλεσμα από άποψη τεχνικής τελειότητας το 

είχαν τα λεγόμενα «τραβηχτά» κονιάματα, με τα οποία διαμορφωνόντουσαν τα 
περισσότερα επίπλαστα στοιχεία των όψεων. 
Στην πραγματικότητα έπρεπε κάθε είδους διατομές (προφίλ) των γείσων, των 

κορωνίδων, των πλαισίων των παραθύρων κτλ. να σχεδιαστούν από τον 
αρχιτέκτονα σε φυσικό μέγεθος, κατόπιν, να κοπούν σε έλασμα σιδήρου, το οποίο 
με την σειρά του καρφωνόταν στην επίπεδη σανίδα ενός ειδικού ξύλινου 
εργαλείου, που έφερε κατάλληλους οδηγούς και χειρολαβές  {σχ. 30, 31 & 32}. 
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Στον στερεό πυρήνα του γείσου –που τον αποτελούσαν προεξέχοντα τούβλα 
κτισμένα πάνω σε σχιστόπλακες πακτωμένες στον τοίχο- γινόταν το αρχικό 
λάσπωμα και έπειτα ακολουθούσαν οι επόμενες στρώσεις κονιαμάτων, οι οποίες 
διαμόρφωναν σταδιακά την ακριβή διατομή του γείσου με την βοήθεια του 
εργαλείου. 

 Έπρεπε αυτό να κινηθεί αργά, κατά μήκος του γείσου και συγχρόνως να 
κρατηθεί με σταθερή κατεύθυνση με την βοήθεια των οδηγών.  
Η σανίδα και το στερεωμένο σε αυτήν έλασμα με το «προφίλ» βρισκόντουσαν σε 

επίπεδο κάθετο ως προς την διεύθυνση της κίνησης του εργαλείου, έτσι ώστε να 
αφαιρούνται σταδιακά οι παχύτερες και περιττές διαστρώσεις του φρέσκου 
κονιάματος, ως ότου απομείνει η ακριβής διατομή της επιφάνειας του γείσου. 
Ορισμένες βελτιώσεις γινόντουσαν κατόπιν με το χέρι και κατάλληλα μιστριά. 
Με τις παραπάνω διαδικασίες, προέκυψε μια αρχιτεκτονική με ακριβή απόδοση 

των ρυθμολογικών λεπτομερειών, εκφράζοντας στο σύνολό της μια πρόθεση 
μνημειακότητας. 
Επειδή όμως τα επίπλαστα στοιχεία της ήταν εξ’ ολοκλήρου σχεδόν 

κατασκευασμένα από φθαρτό κονίαμα, η υγρασία διέλυε με τον καιρό το αργιλώδες 
υπόστρωμα –το «λάσπωμα» - . 
Έτσι σχηματίζονταν μεγάλα κενά κάτω από το στρώμα του ασβεστοκονιάματος, ή 

και του μαρμαροκονιάματος που ήταν σχετικά ισχυρότερο. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παραμένει σχεδόν μετέωρος ένας εξωτερικός 

φλοιός που ήταν επόμενο να καταρρεύσει  και αυτός αργότερα, με αποτέλεσμα να 
βλέπουμε στις ημέρες μας πολλά σπίτια  τα οποία, αν και η γενική τους διατήρηση 
είναι ικανοποιητική, να έχουν χάσει ένα σημαντικό μέρος των εξωτερικών 
κονιαμάτων και φυσικά μαζί μ’ αυτό και την καλλιτεχνική και μορφολογική τους 
υπόσταση. 1 
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‐‐ΤΤΟΟ    ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ‐‐ 
Όπως είναι φυσικό, άμεση μαρτυρία για την χρωματική πραγματικότητα  στην 

αρχιτεκτονική του 19ου αι. είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σήμερα. 
Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων, η φθορά 

τους λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος, της ρύπανσης του αέρα –κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες- και τέλος λόγω των επάλληλων επιστρώσεων από τις 
ανακαινίσεις, υπήρχε σχεδόν ολοκληρωτική.*  
Έτσι θα αρκεστούμε σε πληροφορίες που μας προσφέρουν παλαιότεροι γνώστες 

του θέματος. Άλλωστε και τα παλαιά σχέδια - ακουαρέλες προσόψεων - που 
φυλάσσονται σε αρχεία μπορούν να βοηθήσουν, όχι όμως με σιγουριά στην 
προσέγγιση για την χρωματική απόδοση της τελικής εφαρμογής. 1 

 

- Φωτογραφία 39- 
Συνήθης διαφοροποίηση με λευκό χρώμα των «τεκτονικών» στοιχείων του κτιρίου.  1 

Η χρωματική ταυτότητα του κλασικισμού, άρχισε να υιοθετείται κατά την 
δεκαετία του 1830.  
Παρατηρώντας τις χρωματικές συνθέσεις –ιδιαίτερα των εσωτερικών χώρων- 

είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τις βαθιές επιρροές που είχαν στους αρχιτέκτονες, 
κατά την πρώτη τουλάχιστον περίοδο, τα πομποϊικά πρότυπα. 
Από την άλλη πλευρά και η «κλασική» σχολή της ζωγραφικής, κυρίως η 

γαλλική, είχε προσδώσει ένα χαρακτήρα ιδιαίτερα συμβολικό σε ορισμένα 
χρώματα, όπως το κόκκινο της πορφύρας, το μπλε του κοβαλτίου, το χρυσό και το  
__________________________________________________________________________________ 

  * Δυστυχώς ανάμεσα σε κάθε είδους πρωτοβουλίες της αποχής μας για ανακαινίσεις, οι 
καταστρεπτικότερες είναι οι ανεύθυνες χρωματικές «αποκαταστάσεις» των όψεων με κάθε είδους 
φανταστικά χρώματα, τα οποία καταδικάζουν για πάντα την γνήσια εικόνα του κλασικισμού. 
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λευκό. Μέσα από τον ίδιο πολιτιστικό χώρο, πήγασε μια εντυπωσιακή 
διακοσμητική δημιουργία, εκείνη της Αυτοκρατορίας, που επέδρασε έντονα, 
κυρίως στην απόδοση του «επίσημο» κλασικισμού στην αρχιτεκτονική, την 
διακόσμηση και το έπιπλο σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο.  
Η ωρίμανση του κλασικισμού στον τόπο μας συμπίπτει απόλυτα με τον 
επιστημονικό προσδιορισμό των χρωματικών ποιοτήτων της κλασικής 
αρχιτεκτονικής. Συγχρόνως υφίσταται αναπόφευκτα όλο το φάσμα των 
ευρωπαϊκών στιλιστικών επιδράσεων, οι οποίες όμως αποδίδονται με περισσότερη 
έμφαση, όχι τόσο στην όψη του κτιρίου, αλλά ιδιαίτερα στο εσωτερικό ντεκόρ. 
Γιατί το χρώμα των όψεων συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην προβολή της 
ιεράρχησης των στοιχείων που τον διάρθρωναν. 
Όσον αφορά την τεχνική, γνωρίζουμε ότι τα υδροχρώματα είχαν τότε την 

μεγαλύτερη εφαρμογή, με ορυκτές (minerales) σε μεγαλύτερο ποσοστό τις πρώτες 
ύλες τους. Έτσι υπήρχαν χρώματα με γαιώδη προέλευση, όπως οι διαβαθμίσεις 
της ώχρας και οι σιένες, η ούμπρα (σκιερό καφέ), το μπλε–ultra marina (λουλακί), 
μερικά πράσινα κτλ.  
Επίσης σε άμεση σχέση με οξείδια ορισμένων στοιχείων κοβάλτιο, χρώμιο, 

μαγγάνιο κ.α. είχαμε μπλε, κίτρινο, κόκκινο και άλλα χρώματα, όπως το λευκό του 
τσίγκου ή του μολύβδου. 1 

 

- Φωτογραφία 40- 
Νεοκλασικό σπίτι στην Άνω Πόλη της Πάτρας. 
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Ανάλογα με την επεξεργασία και τις προσμίξεις των χρωμάτων αυτών, μπορούσε 
κανείς να πετύχει μία ήπια και «γαιώδη» απόχρωση, που σε μεγάλο βαθμό 
πρόσφερε μία φυσικότητα στις αρχιτεκτονικές μορφές. 
Η βαφή γινόταν πάνω στην απολύτως επίπεδη επιφάνεια του τελευταίου –τρίτου 

κατά σειρά- κονιάματος του τοίχου, το οποίο ήταν και το πιο λεπτό.  
Για να αποδοθεί κάποια φρεσκάδα και φωτεινότητα στον τόνο, πέρναγαν 

προηγουμένως τις επιφάνειες με λευκό. Αυτό ήταν περιττό βέβαια στην 
περίπτωση που το τελευταίο στρώμα ήταν μαρμαροκονία. 

 Η ιδανική όμως τεχνική, που εφαρμοζόταν σε μνημειακά κτίρια, απαιτούσε την 
ανάμειξη του χρώματος μέσα στην μάζας της μαρμαροκονίας, πριν αυτή 
επιστρωθεί στο επίπεδο του τοίχου. 1 

 
- Σχήμα 44- 

Ακρωτήρια, ακροκέραμα και τα μεταξύ τους διακοσμητικά. 
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Οι κρύσταλλοι του μαρμάρου έδιναν μια ποιότητα και διαφάνεια στους τόνους, 
ενώ το αποτέλεσμα είχε μια ασύγκριτη σταθερότητα στην φθορά. 
Οι κρύσταλλοι του μαρμάρου έδιναν μια ποιότητα και διαφάνεια στους τόνους, 

ενώ το αποτέλεσμα είχε μια ασύγκριτη σταθερότητα στην φθορά του χρόνου.  
Το έγχρωμο μαρμαροκονίαμα χρησιμοποιήθηκε, μετά από λείανση και στίλβωση, 

και για εσωτερικούς χώρους. 
Πάντως η μεγαλύτερη δυσκολία στην μέθοδο αυτή ήταν η επίτευξη χρωματικής 

ομοιογένειας σε μεγάλες επιφάνειες.  1 

 

- Σχήμα 45 - 
Κεραμοπλαστικά στοιχεία, σχεδιασμένα από τον Ερν. Τσίλλερ.  1 

1.& 2. «κρατήρες» (γλάστρες) που χρησιμεύουν και ως καπνοδόχοι,  3. γλάστρα για λουλούδια, 
4. απόληξη καπνοδόχου,  5. φάτνωμα,  6.  & 7. ρόδακες. 

 Όσον αφορά τους χρωματικούς τόνους και στην εφαρμογή τους πάνω στα 
δεδομένα μορφολογικά συστήματα, θα πρέπει να γίνει μια σαφή διάκριση:  
Πρώτα τα επιχρίσματα εκείνων των αρχιτεκτονικών μελών που είχαν μια 

πρωτεύουσα και οργανική σχέση με την ρυθμολογική διάρθρωση, δηλαδή 
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κρηπίδες και βάσεις, παραστάδες, ημικίονες, πεσσοί, επίκρανα και κιονόκρανα, 
πλαίσια ανοιγμάτων, επιστύλια και γείσα, καθώς και η μορφολόγηση της στέψης, 
όπως κορωνίδες, σίμες, ακροκέραμα και κάθε είδους στηθαία, έπρεπε να είναι 
λευκά. – αν και σε κάποιες περιόδους επικράτησε η αντίληψη να αφήνονται στον  1 

 
- Σχήμα 46 - 

Χαρακτηριστικοί τύποι κιονόκρανων, επικράνων και βάσεις παραστάδων. 1 
     1. ιωνικό κιονόκρανο και η βάση της παραστάδας του,       2. επίκρανο αττικό-ιωνικό  και η βάση του    
     3. κορινθιακό κιονόκρανο και η βάση του,   4.  &  5.  επίκρανα αττικά-ιωνικά 
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φυσικό τους τόνο * {σχ. 44, 45 & 46}. Και αυτό γιατί ο κλασικισμός θεωρούσε ως 
βασικό υλικό κατασκευής των παραπάνω στοιχείων, το μάρμαρο.  
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκαν όλες οι υπόλοιπες επιφάνειες «πληρώσεως» για 
τις οποίες επιλεγόταν ένας απλός χρωματικός τόνος. Για τα λευκά μέρη 
ανακάτευαν μαύρο, γαλάζιο και κίτρινο, για να αποφύγουν την παγερή λευκότητα 
της επιφάνειας και να προσδώσουν την ανάλογη διαφάνεια που έχει το 
κατεργασμένο φυσικό μάρμαρο. 
Σχετικά με την εμφάνιση των αδρών λιθοδομών - βάσεις, ακρογωνιαίοι λίθοι, 
ψευδοφουρούσια κ.α. - υπήρχαν δύο επιλογές. Το πιο συνηθισμένο ήταν να 
αποδίδεται σε αυτές το σκιερό φαιοκίτρινο του δομικού πωρόλιθου. 
Παράλληλα εμφανίστηκαν ορισμένες εξαιρέσεις που ασφαλώς απέδιδαν το υλικό 
του μαρμάρου, δηλαδή σε ανοικτό τόνο, όπως τα ρυθμολογικά στοιχεία που 
προηγούμενα περιγράψαμε. Κατά κανόνα στην όψιμη περίοδο, εμφανίστηκε ένας 
χρωματισμός, ένα είδος «τερακότας», που απέδιδε όμως μια ευχάριστη ρόδινη 
ανταύγεια. Στις αδιάσπαστες επιφάνειες των τοίχων, έδιναν συνήθως τις απαλές 
αποχρώσεις της ώχρας {φωτ.9 & 12}. Αυτές απέκλιναν κυρίως προς τους 
θερμούς–«γαιώδεις» -τόνους ή και τους ανοιχτότερους χωρίς όμως να κυριαρχεί 
το ωμό κίτρινο. Πάντοτε με την πρόσμιξη και άλλων χρωμάτων, όπως το μπλε, το 
κόκκινο, τη σιένα ή και το μαύρο, ο τελικός τόνος αποκτούσε ένα φυσικό «βάθος».  
Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν ήταν σε μεγαλύτερη χρήση και το ψυχρό 
φάσμα των χρωματισμών, δηλαδή το γκρίζο ή το γκρι - μπλε, το γαλάζιο κτλ.  
Φαίνεται πάντως ότι οι τόνοι αυτοί εμφανιζόντουσαν πολύ πιο σπάνια από τους 
άλλους, τους θερμούς. 
Αντίθετα υπάρχει η βεβαιότητα ότι κατά το β΄ μισό του αιώνα, το 
χρησιμοποιούσαν κατά κανόνα για τους χρωματισμούς του «βάθους» στους 
εσωτερικούς τοίχους, σε στοές ή λότζιες, σε διακοσμητικές κόγχες, στα τύμπανα 
των αετωμάτων και πιο σπάνια  στην συνεχή ταινία της ζωφόρου. Αυτό το χρώμα 
είχε εξάλλου μια θαυμάσια αρμονική αντίθεση με τις ανοιχτές διαβαθμίσεις της 
ώχρας. 
Για την ζωφόρο –ή αλλιώς την «φρίζα»- που έτρεχε στην σκιά του γείσου, ένας 

σκοτεινός χρωματισμός στον τόνο του γκρι-μπλε ήταν αυτός που ανταποκρινόταν 
περισσότερο στον κανόνα του δογματικού κλασικισμού. 
Κατά τον όψιμο κλασικισμό, δεν ήταν σπάνιο να χρωματίζεται η ζωφόρος –σε 
αντίθεση με το λευκό επιστύλιο- στον ίδιο τόνο με τις μεγάλες επιφάνειες των 
τοίχων {φωτ. 40}. Η κάτω επιφάνεια του κύριου γείσου –ο «ποταμός»- έπρεπε να 
επιχρισθεί με βαθυγάλανη λαδομπογιά {φωτ. 12} που έδινε μια ευχάριστη 
εντύπωση στο κτίριο, ιδιαίτερα κατά τις φωτεινές μέρες. 1 
__________________________________________________________________________________ 
  * Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν και σήμερα ακροκέραμα με υπολείμματα λευκού χρώματος στην 
επιφάνειά τους. Τελευταία είχε δυστυχώς επικρατήσει η συνήθεια να βάφονται αυτά με σκούρο κεραμιδί 
ή ακόμα χονδροκόκκινο χρώμα. 
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‐‐ΖΖΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ    ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣΜΜΗΗΣΣΗΗ‐‐ 
Όσον αφορά στην ύπαρξη ζωγραφικού διάκοσμου στις επιφάνειες των όψεων, 

έχουμε δυστυχώς μόνο σποραδικές μαρτυρίες. Ήταν πάντως περιορισμένη η 
εφαρμογή του, τουλάχιστον στα ιδιωτικά κτίρια. Αυτή η έμφαση στον χρωματικό 
παράγοντα ήταν αποτέλεσμα μιας εντονότερης απόκλισης της αρχιτεκτονικής του 
1900 από τις ρυθμολογικές ιεραρχήσεις του ελληνικού κλασικισμού, προς το 
ιδανικό της «Ελληνικής Αναγέννησης».  1 

 
- Φωτογραφία 41 - 

Διακοσμημένο γείσο σε κτίρια του Ναυπλίου.  2 

Συνήθης  εφαρμογή της διακοσμητικής παράδοσης στο εξωτερικό των σπιτιών (αρχές  19ου αι.) 

Τελικά η επερχόμενη αισθητική αντίληψη του νεομπαρόκ, απαρνήθηκε αυτήν 
την προσπάθεια ενότητας πλαστικού και χρωματικού διακόσμου, να στραφεί στην 
μονοχρωμία. Αντίθετα με ότι συνέβαινε στις όψεις, η καλλιτεχνική δημιουργία 
της εσωτερικής πολυχρωμίας και ζωγραφικής διακόσμησης των δωματίων 
μπορούσε να διευρύνει τα περιθώρια των θεματικών αναζητήσεων και των 
στιλιστικών επιλογών της προς ένα πλουσιότατο εικαστικό ρεπερτόριο. 
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- Φωτογραφία 42 - 

Τοιχογραφία από το κτίριο του Εμπορικού Συλλόγου «Ερμής». 
Γεροκωστοπούλου 23 & πλατεία Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα. 

Ο διάκοσμος στις επιφάνειες των τοίχων ήταν σχετικά σπάνιος. Συνήθως 
χρωμάτιζαν με λαδομπογιά τη κατώτερη ζώνη, το λεγόμενο «πασαμέντο» (σε 
ύψος περίπου του 1,0 μ.) των κοινόχρηστων χώρων – κλιμακοστασίων, 
προθαλάμων, διαδρόμων, ακόμη και των δωματίων υποδοχής -  σε μια απομίμηση 
ορθομαρμάρωσης {φωτ. 44}. 
Την αποτελούσαν συνεχόμενα πλαίσια σε σκοτεινό φόντο, στους τόνους του 
κόκκινου (Rosso Antico), της Σιένας, του μπεζ ή του βαθυπράσινου, περασμένα 
πάντοτε με τις ακανόνιστες σκούρες ή φωτεινές πινελιές που παρίσταναν τα νερά 
του λειασμένου λίθου.  
Στο άνω μέρος αυτής της ζώνης, έτρεχε ένα τελείωμα, μια τραβέρσα ξύλινη, 
τονισμένη στη διατομή της με απλό κυμάτιο. 1 
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- Φωτογραφία 43 - 

Τοιχογραφία από το κτίριο του Αντ. Μελιγκιώνη. 
Μαιζώνος & Αγ. Νικολάου στην Πάτρα. 

 

- Φωτογραφία 44 - 
Χαρακτηριστικό «πασαμέντο» σε απομίμηση μαρμάρου.  1 

(οδός Παλαιολόγου 25, Αθήνα). 

Καμιά φορά, οι μεγάλες επιφάνειες των τοίχων χωριζόντουσαν με περιμετρικές 
ταινίες σε «πίνακες» δηλαδή μικρότερες ορθογώνιες υποδιαιρέσεις, όπου συνήθως 
γινόταν επικόλληση ευρωπαϊκού τύπου ταπετσαρίας. 

 Όμως σε πολύ μεγάλη κλίμακα γινόταν η χρήση των χρωμάτων στις οροφές 
που ζωγραφιζόντουσαν σε όλη τους την έκταση, ως την συνάντησή τους –το 
«τραχήλωμα»- με τους περιμετρικούς τοίχους, εκεί όπου διαμορφωνόταν ένα 
διακοσμητικό περιθώριο {φωτ. 43}. 1 
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- Φωτογραφία 45 - 

Διακόσμηση οροφής της όψιμης περιόδου. 
Ευχάριστα χρώματα σε τόνους παστέλ. Θέματα που προέρχονται τόσο από τον κλασικισμό όσο και από 

κατευθύνσεις περισσότερο μανιεριστικές. Δωμάτιο υποδοχής σε κτίριο της οδού Παλαιολόγου 25, Αθήνα. 

 
- Φωτογραφία 46- 

Οροφογραφία στην έπαυλη Βαφειαδάκη, στην Σύρο.  1 

Σαφής διαχωρισμός του κλασικισμού από έναν διακοσμητικό νατουραλισμό. 
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Η επιφάνεια την οποία έπρεπε να καλύψουν τα χρώματα, τις «κόλλες» -αργότερα 
όμως χρησιμοποιούσαν και λαδομπογιά- την αποτελούσε η απόλυτη λειασμένη 
λεπτόκοκκη μαρμαροκονία, σε μείγμα με καθαρό και εντελώς σβησμένο ασβέστη. 
Για την τεχνική αυτής της ζωγραφικής δημιουργίας, υπάρχουν σήμερα ελάχιστες 
πληροφορίες. Στην πλειονότητά της ήταν Ιταλοί οι ζωγράφοι που ανελάμβαναν να 
φιλοτεχνήσουν τις οροφές των δωματίων. 
Τα αποτελέσματα των τοιχογραφιών διακρινόντουσαν για την ακριβέστατη 
εφαρμογή του σχεδίου και την υψηλή ποιότητα των χρωματισμών. 
Υπήρχε όμως και η διαδικασία κάποιας τυποποίησης, δηλαδή η χρησιμοποίηση 

καταλόγων με προσχεδιασμένα μοτίβα, καθώς και οδηγών (σαμπλόν). Με αυτόν 
τον τρόπο μπορούσαν να μεταφέρουν στην πράξη την εύκολη αναπαραγωγή 
επαναλαμβανόμενων στοιχείων, ήταν ανάμεσα στα απαραίτητα εφόδια αυτής της 
καλλιτεχνικής εργασίας. 
Από την άποψη των καθιερωμένων θεμάτων, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε μια 

ιδιαίτερη κατηγορία οροφών με απεικόνιση τετράγωνων φατνωμάτων –με 
κεντρικό αστέρι ή ρόδακα πάνω στο βαθυκύανο φόντο, κατά το αρχαίο πρότυπο- 
που τις συναντούμε στους προθαλάμους, στα κλιμακοστάσια, στις στοές ή στις 
λότζιες. Μια αρκετά συνηθισμένη διακόσμηση σε απλά δωμάτια, ήταν η κεντρική 
ροζέτα που περιβάλλεται με συμμετρικές διατάξεις, από λεπτές ανθεμωτές 
γιρλάντες.  
Στα περιθώρια υπήρχαν παρόμοια σχήματα με ελικοειδείς μίσχους και άνθη που 

είχαν συγκεκριμένη αξονική σχέση με το κεντρικό θέμα {φωτ. 47}.  1 

 

- Φωτογραφία 47 – 
Διακόσμηση οροφής κατά την φάση ακμής του Αθηναϊκού κλασικισμού.  1 

(οδός Πειραιώς και Γερανίου, κατεδαφισμένο, φωτ. 1956). 
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Περίπου τα ίδια θέματα, όμως σε πιο πυκνές διατάξεις και συνοδευόμενα από 
γνωστά μοτίβα, πού ανάγονται είτε στον αρχαιοελληνικό ή στον αναγεννησιακό 
κόσμο, σφραγίζουν με την ποιότητά τους όλη σχεδόν την περίοδο ακμής του 
κλασικισμού.  
Για παράδειγμα στην Γαλλία, κυκλοφορούσαν κατάλογοι με παρόμοια θέματα 
διακόσμησης, ήδη από τις αρχές του 19ου αι.  1 

 

-Φωτογραφία 48 - 
Ζωγραφιστή οροφή στον  ημιυπαίθριο της εισόδου του Δημαρχείου της Πάτρας. 

Από τα πιο προσφιλή θέματα ήταν οι θεοί του Ολύμπου, οι Εννέα Μούσες, 
αγγελάκια και ερωτιδείς, μυθολογικές παραστάσεις και μυθικά όντα.  2 
Στις οροφές των σπιτιών του 19ου αι. – αλλά και των πρώτων χρόνων του 
επόμενου - οι μορφές αρχίζουν να απομακρύνονται από το «κλασικό» πνεύμα.  
Αν και οι στιλιστικές επιδράσεις προσεγγίζουν την Ιταλική Αναγέννηση, η 
επιρροή των γαλλικών προτύπων κατά το β΄ μισό του 19ου αι. είναι άμεση. *  
Τα σχήματα είναι νατουραλιστικά ή αντίθετα γεωμετρικά αφαιρετικά, άλλοτε 
εκφράζουν την πρωτοπορία και την ζωντάνια του νεομπαρόκ. 
Υπεισέρχεται σταδιακά και ο γύψινος διάκοσμος – συνήθως στις «φρίζες» των 

τοίχων - ο οποίος με την επίπλαστη έκφρασή του, συντείνει στην οριστική 
απομάκρυνση από τον κλασικισμό.  1 

__________________________________________________________________________________ 
* Πάντως οι κάτοικοι των μεγαλύτερων πόλεων των τελευταίων δεκαετιών του αιώνα, είχαν με 
δυσαρέσκεια επισημάνει το αυξανόμενο φόρτο των ζωγραφικών διακοσμήσεων ιδιαίτερα στα έργα του 
Τσίλλερ και των αρχιτεκτόνων της σχολής του. 
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-Φωτογραφία 49- 

Διακόσμηση οροφής της όψιμης περιόδου στο πνεύμα του ροκοκό.  1 
 Από σπίτι στην οδό Κολοκυνθούς 45, Αθήνα. 

     

- Φωτογραφία 50- 
Αποσπάσματα τοιχογραφιών από εσωτερικό σπιτιού στην Μυτιλήνη.  2 

Αλληγορικές παραστάσεις δανεισμένες από την μυθολογία στο ύφος του ιταλικού μανιερισμού. 
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‐‐ΓΓΛΛΥΥΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ‐‐ 
Η γλυπτική κάνει την εμφάνισή της δειλά δειλά στο τέλος της δεκαετίας του 

1870 με τα πρώτα ταφικά Μνημεία του Α΄ Κοιμητηρίου. 
Ταυτόχρονα με την οικοδομική έξαρση, κάνουν την εμφάνιση τους και τα πρώτα 

λιθανάγλυφα στις οικοδομές.  
Μαρμάρινες πορτοσιές, φουρούσια, ταφικά μνημεία, νεοκλασικά κτίρια, οι 

πρώτες προτομές και ο γλυπτικός διάκοσμος στις πλατείες και στα σιντριβάνια 
καλλωπίζουν την πόλη της Πάτρας. 
Οι καλλιτέχνες, - Τήνιοι στην καταγωγή ως επί το πλείστον – ήταν άριστοι 

τεχνίτες του μαρμάρου.  

 

-Φωτογραφία 51 - 
Μαρμάρινα αγάλματα σε πρόσοψη κτιρίου. 

Λεπτομέρεια της διακόσμησης του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας  
στην πλατεία Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα. 
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Οι πιο γνωστοί από αυτούς ήταν ο Δημήτριος Φιλιπόττης, οι αδερφοί Φυτάλη, ο 
Βερνάρδος Σκαλκώτης, ο Γεώργιος Βρούτσης, οι αδερφοί Καθρεπτά κ.α.  
Τα κυρίαρχα υλικά είναι το μάρμαρο ή πέτρα, ο γρανίτης και ο ορείχαλκος. Άλλα 

υλικά ήταν το τσιμέντο, το ξύλο, ο σίδηρος και το γυαλί. 1 
Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε τα κεραμικά αγάλματα που κοσμούσαν μερικά 

νεοκλασικά κτίρια, στο γείσο τους, όπως στο μέγαρο Βουρλούμη αλλά και στο 
κτίριο του εμπορικού συλλόγου « Ερμής» , και ιδίως στα κτίρια περιμετρικά της 
πλατείας  Γεωργίου Α΄ {φωτ. 51 & 52}. 
Στην ίδια πλατεία,  στα τέλη του 19ου αι. κατασκευάστηκαν και τα σιντριβάνια με 

τα λιοντάρια, γνήσια έργα του απόηχου του Γαλλικού κλασικισμού, τα οποία 
αποτελούν τυπικά γνωρίσματα της φυσιογνωμίας της πόλης {σχ. 20}.   

 
-Φωτογραφία 52 - 

Μαρμάρινη σκάλα κτιρίου. 
 Η εσωτερική σκάλα του κτιρίου «Ερμής» που οδηγεί στον α΄ όροφο. 
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-Φωτογραφία 53 - 

Κεραμικά αγάλματα σε πρόσοψη κτιρίου. 
Λεπτομέρεια της ταράτσας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. 
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‐‐ΑΑΡΡΧΧΙΙΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΕΕΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΕΕΣΣ‐‐ 
Ο νεοκλασικισμός στην χώρα μας είχε την μεγάλη τύχη να έχει στο ξεκίνημά 

του εξαιρετικές μορφές καλλιτεχνών τόσο των ξένων –που η Βαυαροκρατία 
προσκάλεσε- όσο και των πρώτων ντόπιων αρχιτεκτόνων.  
Πριν από την απελευθέρωση της Ελλάδας η αρχιτεκτονική ήταν στα χέρια των 

συντεχνιών- τα «ισνάφια», οι «κουδαραίοι», τα «μπουλούκια» - που 
περιπλανιόνταν χτίζοντας σπίτια εκκλησιές και γεφύρια. Έχτιζαν βάση του δικού 
τους ρυθμού, τις επιθυμίες των εργοδοτών τους, με ισχυρή όμως πάντα την 
Βυζαντινή επίδραση. 
Στην Κέρκυρα επί Γαλλικής κατοχής, το 1811, ιδρύθηκε η πρώτη Σχολή Καλών 

Τεχνών. Καθηγητής  της Πολιτικής Αρχιτεκτονικής διορίστηκε ο Κεφαλλονίτης 
Γερ. Πιτσαμάνος, με σπουδές σε Ρώμη και Παρίσι. Λίγα χρόνια αργότερα ιδρύθηκε 
και ιδιαίτερη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Στις σχολές αυτές – οι οποίες θα μπορούσαν 
να συγκριθούν με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές – φοίτησαν οι πρώτοι Έλληνες 
διπλωματούχοι αρχιτέκτονες, οι οποίοι στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν από τους 
Άγγλους στα Επτάνησα και από τον Καποδίστρια – μετά την απελευθέρωση της 
Ελλάδας από του Τούρκους – στο έργο της ανοικοδόμησης του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους.1  Ο Καποδίστριας αρχικά αντιμετώπισε πρόβλημα στην εύρεση 
μηχανικών – αρχιτεκτόνων αλλά και εξειδικευμένων μαστόρων. Έτσι 
αναγκάστηκε να φέρει πρωτομάστορες από την Ιταλία και την Γαλλία για να 
διδάξουν τους υπόλοιπους.2  
Το 1829 ιδρύεται στο Ναύπλιο η «Στρατιωτική Κεντρική Σχολή» στα πρότυπα 

της αντίστοιχης γαλλικής πολυτεχνικής σχολής Οι πρώτοι επιστήμονες 
αρχιτέκτονες στην Ελλάδα ήσαν οι πρώτοι αξιωματικοί του τακτικού Ελληνικού 
Στρατού. Στην αρχή εκπαιδεύονταν στο «Σώμα Οχυροματοποιών και 
Αρχιτεκτονικής» που ίδρυσε ο Καποδίστριας, με επικεφαλής Γάλλους 
αξιωματικούς. Αρχηγός του Σώματος διορίστηκε ο Garnot με βοηθούς τους 
λοχαγούς Debeau και Paytier τους υπολοχαγούς Andoy και Adubard και τον δικό 
μας Σταμάτη Βούλγαρη. Οι αξιωματικοί αυτοί οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι 
πολεοδόμοι ήταν και οι καθηγητές του Σώματος των Ελλήνων Αξιωματικών του 
Μηχανικού. Από το σώμα αυτό προέρχονταν πολλοί από τους λαμπρούς 
νεοκλασικούς αρχιτέκτονες του 19ου αιώνα. 
Μαζί με τους πρώτους αρχιτέκτονες ήσαν και πολλοί σπουδασμένοι – μαθητές 

της σχολής του Μονάχου, της Βιέννης και του Παρισιού - ή και εμπειροτέχνες 
που ήρθαν από το εξωτερικό. Σημαντικότεροι από αυτούς ήταν ο Σταμάτης 
Κλεάνθης και ο Λύσανδρος Καυτατζόγλου. Άλλοι Έλληνες αρχιτέκτονες ήταν ο 
Γεράσιμος Μεταξάς (1816-1890), ο Μιχαήλ Γεωργιάδης (1790-1849), ο Φίλιππος 
Χάρλας (1807-1862), ο Ιωάννης Λαζαρίμος (1849-1913) και άλλοι.  
Όλοι διαπνέονταν από νεοκλασικό πνεύμα, με στροφή προς τα αρχαιοελληνικά 

πρότυπα. 
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   -Φωτογραφία 54 & 55 - 

Τζάκι κεντρικής αίθουσας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών «Ερμής». 
Κάτω: λεπτομέρεια του τζακιού με τα ζωγραφιστά πυρίμαχα πλακίδια. 
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Από τους ξένους αρχιτέκτονες που εργάστηκαν στην Ελλάδα ήσαν ο Γερμανός 
Eduard Schaubert (1794-1868), ο Δανός Christian Hansen (1803-1883) και ο 
αδελφός του Theophil, ο Γερμανός Leo Von Klenze (1784-1864), ο Άγγλος 
Whitmore, οι Ιταλοί Raphaello Goritto και Antonio Lanti και οι Γάλλοι Francois 
Boulanger (1807-1880) και Eugene Troumpe.  
Ο αρχιτέκτονας όμως που γρήγορα εξελληνίστηκε και στόλισε αρκετές πόλεις 

της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένου και την Πάτρα, με τα εξαίρετα έργα του ήταν ο 
Γερμανός Έρνεστ Τσίλλερ (Ernest Ziller, 1837-1923).  
Η ειδική μόρφωση των Ελλήνων τεχνιτών προέκυψε από την συνεργασία τους 

με έμπειρους Βαυαρούς και Ιταλούς δασκάλους, αλλά και από τα Πρακτικά Τεχνικά 
Σχολεία που άρχισαν να λειτουργούν, όπως το «Σχολείο των Τεχνών». Για τα πιο 
πλούσια αρχοντικά είχαν δουλέψει ξένοι τεχνίτες, και πολλές φορές πολλά υλικά 
είχαν έλθει από το εξωτερικό (φωτ.54 & 55 ). 

 
-Φωτογραφία 56- 

Το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» στην Πάτρα, έργο του Έρνεστ Τσίλλερ.  
Αποδίδει με τον πιο εκφραστικό τρόπο την σύνθετη νοοτροπία του αρχιτέκτονα.  


