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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ :   Πρώην «Ξενοδοχείο Αγγλία» 
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ :  Ειρήνη Θωμοπούλου – Σαβολίδου 
  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Αγ. Ανδρέου 26- Κολοκοτρώνη- Όθωνος Αμαλίας 
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : 1850 

  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : ξενοδοχείο 
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : τράπεζα «Euro bank» 
  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή & οπτοπλινθοδομή (στους ορόφους) 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 3 όροφο 

Υπόγειο    Ισόγειο    1ος όροφος    2ος όροφος    3ος όροφος (σε εσοχή)   Δώμα 

 

-Φωτογραφία1- 
Η όψη του κτιρίου από Όθωνος Αμαλίας & Κολοκοτρώνη. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το 1870 το κτίριο μετατράπηκε σε ξενοδοχείο με την ονομασία «Ξενοδοχείο 
Αγγλία», το πρώτο ξενοδοχείο που χτίστηκε στην Πελοπόννησο. 
Οι όψεις του χαρακτηρίστηκαν ως έργο τέχνης , αν και δεν υπάρχει ο 

τυπικός νεοκλασικός διάκοσμος στα γείσα, στα περιθώρια των κουφωμάτων, 
στους εξώστες και στις απολήξεις των στηθαίων.  
Όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι πολύ απλά –τα μεταλλικά στέγαστρα του 

ισογείου επί της οδού Όθωνος Αμαλίας και επί της οδού Αγίου Ανδρέου είναι 
μεταγενέστερες  προσθήκες-. 
Στο ισόγειο επί της οδού Κολοκοτρώνη, υπάρχει στοά, πλάτους τριών 

μέτρων με κιονοστοιχία που αποτελείται από επτά τόξα τα οποία γεφυρώνουν 
τα ανοίγματα. 

 
-Φωτογραφία2- 

Οι εξώστες του κτιρίου από την οδό  Κολοκοτρώνη. 
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- Φωτογραφία 3- 

Η όψη του κτιρίου από την συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου & Κολοκοτρώνη. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ :  «Τράπεζα Πίστεως» – «Alpha Bank» 
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ :  Τράπεζα Πίστεως 
  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ :  Αγίου Νικολάου 7 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ :  β΄ μισό του 19ου αι. 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ :  στο ισόγειο: εστιατόριο & στους ορόφους: ξενοδοχεί. 
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ :  στο ισόγειο: τράπεζα «Alpha Bank»  

στους ορόφους: επαγγελματική στέγη 
  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : οπτοπλινθοδομή 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ :  3 όροφοι 
Υπόγειο    Ισόγειο    1ος όροφος    2ος όροφος    3ος όροφος (σε εσοχή)   Δώμα. 

 

-Φωτογραφία 1- 
Η πρόσοψη του κτιρίου. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΙΛΑΠ / Π2456 / 37311 / 20-11-86 το 

κτίριο χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης, με την πρόσοψή του να αποτελεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της Νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στην Πάτρα.  
Στο ισόγειο διακρίνουμε στοά αναγεννησιακού τύπου, η οποία είναι 

διαμορφωμένη με τέσσερις πεσσούς που στηρίζουν την οριζόντια δοκό. 
Τα μπαλκόνια είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο, με πλούσια διακοσμημένα 

φουρούσια -επίσης μαρμάρινα-  και σφυρήλατα μεταλλικά κιγκλιδώματα. 

 
-Φωτογραφία 2- 

Λεπτομέρεια του εξώστη με τα φουρούσια. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Πρώην ξενοδοχείο «Ilion Palace» 

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Αφοι Αθανασούλα - Ζολώτα 
  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Αγίου Νικολάου 10 
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : τέλη  του 19ου αι. 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : κατοικία 
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο & στον ημιώροφο : εμπορικό κατάστημα 
  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : οπτοπλινθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 3όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος    Ημιώροφος     2ος όροφος     3ος όροφος      

 

-Φωτογραφία 1- 
Η πρόσοψη του κτιρίου. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Η αποκατάσταση του συγκεκριμένου κτιρίου έγινε σύμφωνα με την ΥΠΠ0 / 

11820 / ΔΠΚΑΝΜ / 258 / 13-3-92. 
Ο εξώστης του 1ου ορόφου –που υποβαστάζεται από 5 φουρούσια- διατρέχει 

όλο το μήκος της πρόσοψης, ενώ αυτός του 2ου ορόφου αφήνει μια συμμετρική 
απόσταση δεξιά και αριστερά από τις όμορες ιδιοκτησίες. Το δάπεδό τους είναι 
κατασκευασμένο από πέτρα και διακρίνονται ανάγλυφες ροζέτες στο κάτω μέρος. 
Τα μεταλλικά χυτά κιγκλιδώματά του κοσμούνται με περίτεχνα σχέδια ενώ 

στηρίζονται σε πέτρινα φουρούσια με σκαλιστούς έλικες. {φωτ.3}  
Υπάρχει παρόδια στοά –όπως άλλωστε σε ολόκληρη την Αγίου Νικολάου- με 

δύο ακραία υποστυλώματα τετραγωνικής διατομής και ένα μεσαίο, κυκλικής 
μορφής. Και τα τρία καταλήγουν σε «τραβηχτά» κιονόκρανα. 
Τέλος, στους ορόφους διακρίνουμε μια λιτή διακοσμητική ταινία να διατρέχει 

όλο το μήκος της πρόσοψης. 

 

-Φωτογραφία 2- 
Λεπτομέρεια στους ορόφους. 
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Στα ανοίγματα υπάρχει ανάγλυφο πλαίσιο, με τις παραστάδες να έχουν την 
μορφή στύλων και να καταλήγουν σε κιονόκρανα Κορινθιακού ρυθμού. 
Οι περιμετρικοί τοίχοι του κτιρίου διατηρήθηκαν. Έγινε όμως πλήρης 

καθαίρεση του εσωτερικού του κτιρίου, καθώς και της στέγης, η οποία 
ανακατασκευάστηκε με κεραμίδια γαλλικού τύπου.  Στο εσωτερικό η ξύλινη 
σκάλα οδηγεί από το ισόγειο στους ορόφους. Αποτελείται από ξύλινο 
κιγκλίδωμα και κάθετα τορνευτά στοιχεία. 
Τα δάπεδα των ορόφων είναι ξύλινα. Ξύλινα ταμπλαδωτά είναι και τα 

κουφώματα τα οποία ακόμα διατηρούν τα αρχικά τους χερούλια. 

 

-Φωτογραφία 3- 
Λεπτομέρεια του εξώστη. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : - 

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Αντώνης & Αικατερίνη Μελιγκιώνη 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Μαιζώνος 101 & Αγίου Νικολάου 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : γύρω στα τέλη  του 19ου αι. 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : κατοικία 

  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο: εμπορικά καταστήματα & καφετέρια 
        στον όροφο: επαγγελματική στέγη 
  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή. 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 

-Φωτογραφία 1- 
Η όψη του κτιρίου από τις οδούς Μαιζώνος & Αγίου Νικολάου. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Το κτίριο Μελιγκιώνη αποτελεί δείγμα νεοκλασικής κατοικίας στην πόλη της 
Πάτρας.  
Χαρακτηριστικά του στοιχεία είναι η συμμετρία, η αυστηρότητα και η 
απλότητα στις όψεις.  
Στην μία από τις δύο του όψεις, σε αυτήν που βρίσκεται επί της οδού Αγίου 
Νικολάου, υπάρχει η χαρακτηριστική στοά των νεοκλασικών κτιρίων της 
Πάτρας που σχηματίζεται από  μονολιθικούς ιωνικούς κίονες, καθώς και 
φέροντες πεσσούς κορινθιακού ρυθμού {φωτ. 1}. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αετώματα στα υπέρθυρα των ανοιγμάτων που 

βρίσκονται στον όροφο, ενώ στα γεισώματα έχουν χρησιμοποιηθεί τα λεγόμενα 
«τραβηχτά επιχρίσματα» {φωτ. 2}. 
Διακοσμητικές ταινίες και παραστάδες διακοσμούν τα ανοίγματα, ενώ άλλη μια 

διακοσμητική οριζόντια ταινία διαχωρίζει το ισόγειο από τον Α΄ όροφο. 
Οι εξώστες και τα φουρούσια είναι μαρμάρινα, με περίτεχνα κιγκλιδώματα από 
χυτοσίδηρο, νεοκλασικού τύπου.  
Τέλος στο ανώτερο σημείο του κτιρίου διακρίνουμε χτιστό στηθαίο, με 
μαρμάρινα διακοσμητικά κολωνάκια. 

 

- Φωτογραφία 2 - 
Λεπτομέρεια του εξώστη επί της οδού Μαιζώνος.  
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- Φωτογραφία 3- 
Ζωγραφική διακόσμηση οροφής της ισόγειας στοάς του κτιρίου. 

Τυπικό θέμα του κλασικισμού, ακαδημαϊκής νοοτροπίας, σε άψογη εκτέλεση. 
 

 

- Φωτογραφία 4 - 
Λεπτομέρεια από οροφογραφία που υπάρχει  στο εσωτερικό του κτιρίου. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ :  - 

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Γεώργιος Καλεντζιώτη 
  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Μαιζώνος 89 
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : 1900 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : κατοικία 
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο: εμπορικό κατάστημα 
        στους ορόφους: επαγγελματική στέγη 
  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή & οπτοπλινθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2όροφο  

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 

- Φωτογραφία 1- 
Η πρόσόψη του κτιρίου επί της οδού Μαιζώνος. 

 



Πτυχιακή Εργασία ΄΄Τα Νεοκλασικά Σπίτια Της Πάτρας΄΄ - Καταγραφή Κτιρίων. 

 - 107 - 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Το συγκεκριμένο κτίριο θεωρείται δείγμα νεοκλασικής κατοικίας, αποτελεί δε, 

μέρος ενός ομοιογενούς συνόλου, από τα σπουδαιότερα της Πάτρας λόγω της 
κεντρικής του θέσης και της αισθητικής αξίας των κτιρίων του. 
Ο αρχιτεκτονικός του διάκοσμος διαθέτει πολλά στοιχεία νεοκλασικής 

μορφολογίας από τα οποία ξεχωρίζουν οι δύο εξώστες από μάρμαρο, υλικό που 
χρησιμοποιείται και για τα κολωνάκια που διακοσμούν το στηθαίο. 
Στο ύψος κάθε στηθαίου υπάρχει διακοσμητική ζώνη, ενώ μια φαρδιά 

διακοσμητική ταινία επιστέφει την απόληξή του. 
Η όψη διατηρεί απόλυτα την συμμετρικότητα, χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

μορφολογίας της εποχής του. 
Αξιόλογη είναι και η ξυλόγλυπτη είσοδος με ωραίο κιγκλίδωμα που οδηγεί 

στους ορόφους. 

 

 - Φωτογραφία 2- 
  Λεπτομέρεια από τους ορόφους κτιρίου 

 



Πτυχιακή Εργασία ΄΄Τα Νεοκλασικά Σπίτια Της Πάτρας΄΄ - Καταγραφή Κτιρίων. 

 - 108 - 

 
 
 
 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : - 

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Κοτρωνόπουλος 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Πλατεία Γεωργίου Α΄ 1γ 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ :1924 

  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : κατοικία 

  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο : εμπορικό κατάστημα & καφετέρια 
στον όροφο: επαγγελματική στέγη 

  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή & οπτοπλινθοδομή 
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2όροφο  

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 

 - Φωτογραφία 1- 
 Η όψη του κτιρίου από την πλατεία.  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Ανήκει στην κατηγορία των κτιρίων της ύστερης νεοκλασικής αρχιτεκτονικής 

με πολλά εκλεκτικιστικά στοιχεία στην διακόσμησή του. 
Στην όψη επί της πλατείας Γεωργίου διακρίνουμε την χαρακτηριστική στοά 

των κτιρίων της Πάτρας. Στο ισόγειο του κτιρίου λόγω μεταγενέστερων 
επεμβάσεων, όπως για παράδειγμα οι βιτρίνες των καταστημάτων, έχουν 
καταστραφεί αρκετά από τα διακοσμητικά του στοιχεία.  
Αντίθετα στον όροφο διατηρείται σχεδόν ανέπαφη η αρχική μορφή του 

κτιρίου και στις δύο όψεις. Τόσο το τμήμα του κτιρίου επί της πλατείας 
Γεωργίου, όσο και αυτό επί της οδού Γεροκωστοπούλου, η όψη έχει μελετηθεί με 
βάση τον άξονα συμμετρίας. Αυτός καθορίζεται από τους δύο κεντρικούς 
εξώστες –που είναι ομοίων διαστάσεων- και για τις δύο όψεις και τονίζεται από 
τις διακοσμητικές παραστάσεις που διατρέχουν όλο το ύψος του κτιρίου. 
Ανάλογα είναι και τα διακοσμητικά στοιχεία των παραθύρων στα οποία 

συσσωρεύονται όλα τα εκλεκτικιστικά στοιχεία. Έτσι διακρίνουμε περίπλοκες 
διακοσμητικές κορώνες στα γείσα καθώς και διακοσμητικά γύψινα στις ποδιές 
των παραθύρων {φωτ. 4}. Εξαιρετική προσοχή έχει δοθεί στην κατασκευή των 
τεσσάρων περίτεχνων μαρμάρινων φουρουσιών που στηρίζουν κάθε εξώστη, 
όπως επίσης και στα σιδερένια τους κιγκλιδώματα {φωτ. 3}. 
Το κτίριο κλίνεται μέσα σε χτιστό στηθαίο το οποίο διατρέχει την περίμετρο 

της οικοδομής {φωτ. 1 & 2}. 

 
- Φωτογραφία 2- 

Οι δύο όψεις του κτιρίου ορατές από το κάτω μέρος της πλατείας. 
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 - Φωτογραφία 3- 

 Λεπτομέρεια των φουρουσιών του από την όψη της οδού Γεροκωστοπούλου. 

  

 

- Φωτογραφία 4- 
 Λεπτομέρεια των παραθύρων του Α΄ ορόφου από την όψη της οδού Γεροκωστοπούλου. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας «Ερμής» 

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Σύλλογος Εισαγωγικού Εμπορίου 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Πλατεία Γεωργίου Α΄ 
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : 1870 

  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο: καφενείο & στον όροφο: κατοικία 
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο : «Λαϊκή Τράπεζα» 

στον όροφο: γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου 
  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 

- Φωτογραφία 1- 
Η πρόσοψη του κτιρίου από την πλατεία. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο το οποίο έχει 

χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης. 
Η στοά επί της πλατείας Γεωργίου συνδέει τα όμορα κτίρια και αποτελείται από 

τοξοστοιχία με μεγάλα ανοίγματα και από έξι, τετραγωνικής διατομής, 
υποστυλώματα που την στηρίζουν. 
Τα εξωτερικά κουφώματα στο ισόγειο, είναι μεταλλικά ενώ τα εσωτερικά είναι 

απλά και κατασκευασμένα από ξύλο. 
Στον όροφο υπάρχει ένας κεντρικός εξώστης που στηρίζεται σε οκτώ 

μαρμάρινα φουρούσια. 

 

- Φωτογραφία 2 - 
Η πρόσοψη του κτιρίου. 

Υπάρχουν ακόμα οι αρχικές πόρτες, μονόφυλλες αλλά και δίφυλλες, περαστές 
και τα φύλλα τους με τους ταμπλάδες. 
Τα ανοίγματα, τόσο τα παράθυρα όσο και οι μπαλκονόπορτες, διακοσμούνται 
από παραστάδες και επίκρανα κορινθιακού ρυθμού.  
Τα δύο ακραία παράθυρα, καθώς και η κεντρική μπαλκονόπορτα φέρουν 
περίτεχνο αέτωμα  {φωτ.3}. 
Υπάρχει και δεύτερος όροφος (δώμα) ο οποίος όμως δεν είναι ορατός από τον 

δρόμο. 
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 Όμως εξαιτίας της απλοϊκής και λιτής του γραμμής δεν παρουσιάζει κάποιο 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
Αξιόλογο όμως είναι το τελείωμα του κτιρίου που διακοσμείται από ταινία, 

γείσο και μαρμάρινο στηθαίο με κολωνάκια και κρατήρες {φωτ.2}. 

 
     - Φωτογραφία 3 - 
            Λεπτομέρεια του εξώστη. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας «Ερμής» 
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Σύλλογος Εξαγωγικού Εμπορίου Πάτρας 
  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Γεροκωστοπούλου 23 &  πλατεία Γεωργίου Α΄ 
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : 1868 

  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ :  κατοικία 

  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο: εμπορικά καταστήματα 
στον όροφο: γραφεία του συλλόγου 

  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 3όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος (σε εσοχή)    3ος όροφος     Δώμα 

  
   - Φωτογραφία 1- 

   Η όψη του κτιρίου από την πλατεία Γεωργίου. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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    - Φωτογραφία 2- 
    Η όψη του κτιρίου από τις οδούς  Κανακάρη & Γεροκωστοπούλου. 

 

       -Φωτογραφία 3- 
      Λεπτομέρεια της ταράτσας του κτιρίου που είναι ορατή από την πλατεία.. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Η τυπολογία και η μορφολογική δομή της αρχιτεκτονικής αυτού του κτιρίου, 

χαρακτηρίζεται από τις αρχές της ώριμης φάσης της νεοκλασικής ελληνικής 
αρχιτεκτονικής.  
Οι όψεις επί της πλατείας Γεωργίου και επί της οδού Κανακάρη διαρθρώνονται 

με τοξωτή κιονοστοιχία, ενώ στην όψη επί της οδού Γεροκωστοπούλου δεν 
υπάρχει στοά. Στα ανοίγματα του α΄ ορόφου διακρίνουμε πτυχωτές παραστάδες, 
κορινθιακά επίκρανα, ψευδοπεσσούς καθώς και κυματοειδές γείσο. 
Οι μαρμάρινοι εξώστες έχουν σκαλιστά μαρμάρινα φουρούσια και περίτεχνα 

κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στις όψεις του κτιρίου με απόλυτη 
συμμετρία. Ανάμεσα στους ορόφους υπάρχουν τραβηχτές οριζόντιες κορνίζες. 
Ο δεύτερος όροφος αναπτύσσεται μόνο στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου, 
δημιουργώντας έτσι δύο ταράτσες, μια επί της πλατείας και μια επί της οδού 
Κανακάρη –στην ταράτσα επί της Κανακάρη, υπάρχει μια μεταγενέστερη 
προσθήκη ενός μικρού κτίσματος-.  
Στο τελείωμα του κτιρίου διακρίνουμε ένα κυματιοφόρο γείσο, ακροκέραμα, 

ενώ πλούσιος είναι και ο διάκοσμος του στηθαίου στις ταράτσες, με κολωνάκια 
(μπαλούστρες), αγάλματα και ανθοδόχες {φωτ.3}. 

 

-Φωτογραφία 4- 
Φωτογραφία κεντρικής αίθουσας στο α΄ όροφο του κτιρίου. 
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        -Φωτογραφία 5- 
       Λεπτομέρεια από οροφογραφία στο εσωτερικό  του κτιρίου. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ :  «Κινηματογράφος Έσπερος» 

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Αντωνόπουλος Γ. & Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Κορίνθου 283 &  πλατεία Γεωργίου Α΄ 
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : - 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : ζαχαροπλαστείο & θερινός κιν/φος 
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : ακατοίκητο  
  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή & κάποια στοιχεία από beton-arme 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ισόγειο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 

- Φωτογραφία 1- 
Η όψη του κτιρίου από την πλατεία. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Επί της οδού Κορίνθου, η όψη διαμορφώνεται από κιονοστοιχία έντεκα 

υποστυλωμάτων. Από αυτά, τα τέσσερα είναι ορθογωνικής διατομής, ενώ τα 
υπόλοιπα επτά είναι κυκλικής, με κιονόκρανα ιωνικού ρυθμού και αντίστοιχες 
βάσεις στο κάτω μέρος – οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από λευκό τσιμέντο-. 
Ομοίως και η όψη προς την πλατεία Γεωργίου.  
Το κτίριο αυτό κτίστηκε στην θέση άλλου παλαιότερου –επίσης ισογείου- 

κτιρίου που καταστράφηκε από πυρκαγιά. 
Έγινε προσπάθεια να ενταχθεί η νέα κατασκευή στον περιβάλλοντα νεοκλασικό 

χώρο της πλατείας. Έτσι υπάρχει και εδώ η χαρακτηριστική στοά των κτιρίων 
της Πάτρας, που διαμορφώνεται σαν κιονοστοιχία, την οποία στηρίζουν ιωνικοί 
κίονες. 
Εκτός από τους κίονες σε κάθε πλευρά υπάρχουν πεσσοί, με μια απομίμηση 

λιθοδομής στην επιφάνειά τους. 
Αν και είχε γίνει πρόβλεψη για να κατασκευαστούν πυργίσκοι στις γωνίες του 

κτιρίου, δεν κατασκευάστηκαν ποτέ και αντικαταστάθηκαν από απλές προεξοχές 
{φωτ.2}. Την ίδια τύχη είχε όπως φαίνεται και η ιωνική κιονοστοιχία κατά 
μήκος του παραπέτου του ορόφου που αντικαταστάθηκε και αυτή από μια σειρά 
από ιδιόρρυθμες ανθοδόχες στήλες {φωτ.2 & 3}. 

 

- Φωτογραφία 2- 
Η όψη του κτιρίου από την πλατεία πριν την ανακαίνιση του. 
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Οι προθήκες των καταστημάτων σχηματίζουν μια σειρά από επάλληλες 
τοξωτές πόρτες –ίδιων διαστάσεων με το αντίστοιχο τόξο της κιονοστοιχίας- 
στις οποίες διατηρείται το αρχικό ξύλινο κούφωμα και τα μεταλλικά φύλλα 
ασφαλείας. 
Όλη η όψη του κτιρίου διατρέχεται από διακοσμητικό γείσο, τοποθετημένο 

κοντά στην πλάκα της στέγης, ενώ στην γωνία χρησιμοποιήθηκε γείσο για 
έμφαση {φωτ.1}. 
Το δώμα περιβάλλεται από στηθαίο –χτισμένο με οπτοπλινθοδομή- πάνω στο 

οποίο έχουν κατασκευαστεί μικρές διακοσμητικές κολώνες. 
Τις όψεις συμπληρώνουν ακόμη κορωνίδες και διάφορες αρχιτεκτονικές 

προεξοχές.  
Στο κτίριο έγιναν πρόσφατα εργασίες αποκατάστασής. 

 

- Φωτογραφία 3- 
Λεπτομέρεια της κιονοστοιχίας επί της οδού Κορίνθου. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : «Εθνική Τράπεζα»  
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Αντωνόπουλος Αχ. & Εθνική Τράπεζα 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Κορίνθου 244 &  πλατεία Γεωργίου Α΄ 
  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : 1890 

  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : ισόγειο: κατάστημα & στους ορόφους: κατοικία 

  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο:τράπεζα &εμπορικό κατάστημα  
στους ορόφους: παράρτημα Πολιτιστικού Κέντρου 

  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή & οπτοπλινθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 3όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος (σε εσοχή)    3ος όροφος     Δώμα 

 
- Φωτογραφία 1- 

Η όψη του κτιρίου από την πλατεία Γεωργίου. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Το συγκεκριμένο κτίριο παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον λόγω 

των μορφολογικών του στοιχείων, όπως είναι οι παραστάδες με τα επίκρανα, τα 
πήλινα αγάλματα κλασικής τεχνοτροπίας που βρίσκονται σε εσοχές του ορόφου, 
τα κλειδιά των τόξων στο ισόγειο, τα περίτεχνα κιγκλιδώματα και τα μαρμάρινα 
φουρούσια στα μπαλκόνια. 
Το κτίριο έχει αξιόλογη κεραμική διακόσμηση με αγάλματα, ρόδακες και 

κλειδιά στα τόξα και η κατασκευή του είναι πολυτελής {φωτ.2 & 3}. 
Το ισόγειο διαμορφώνεται σε εσοχή με τοξωτή πεσσοστοιχία. 
Οι όψεις των καταστημάτων του ισογείου μέσα από την στοά διαμορφώνεται 

με αλουμινένια –μετά από ανακαίνιση- εξωτερικά κουφώματα και μεγάλες 
τζαμαρίες. 
Ο πρώτος όροφος χαρακτηρίζεται από την συμμετρία στα ανοίγματα και από 

την θαυμαστή αναλογία που παρουσιάζει με την ημικυκλική τοξοστοιχία του 
ισογείου. 
Ο δεύτερος όροφος καθώς και το δώμα του κτιρίου –που είναι μεταγενέστερες 

προσθήκες- βρίσκονται σε εσοχή και δεν είναι ορατοί από τον δρόμο {φωτ.3}. 

 

- Φωτογραφία 2- 
Λεπτομέρεια του α΄ ορόφου από την όψη προς την πλατεία. 
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- Φωτογραφία 3- 

Λεπτομέρεια του α΄ ορόφου από την οδό Κορίνθου. 

 

 
- Φωτογραφία 4- 

Λεπτομέρεια της κιονοστοιχίας στην οδό Κορίνθου. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : -  
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Στράτου Όλγα 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Γεροκωστοπούλου 28 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : γύρω στα τέλη του 19 ου αι. 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : κατοικία 

  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο: εμπορικό κατάστημα 
στους ορόφους: κατοικία & επαγγελματική στέγη 

  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή & οπτοπλινθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 3όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος (σε εσοχή)    Δώμα 

 
  - Φωτογραφία 1- 

Η πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Γεροκωστοπούλου. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Η όψη είναι επιμελημένη με νεοκλασικής μορφολογίας πλαίσια στα 

κουφώματα και με δυο μεγάλα μαρμάρινα μπαλκόνια, ένα σε κάθε όροφο. 
Μπροστά από την εσοχή της σοφίτας υπάρχει μεγάλη βεράντα με ωραίο 

μαρμάρινο στηθαίο. 
Η είσοδος {φωτ.3} είναι το μόνο εκλεκτικιστικό στοιχείο του κτιρίου, ενώ στο 

κλιμακοστάσιο υπάρχουν οροφογραφίες και παράθυρα με χρωματιστά τζάμια. Οι 
οροφογραφίες της εισόδου και του διαδρόμου στο όροφο βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση με ελάχιστα προβλήματα αποκόλλησης της ζωγραφικής επιφάνειας 
και του σοβά. Τα χρώματα είναι φυσικά γαιώδη, ενώ τα σχέδιά τους είναι 
φατνώματα που περικλείουν στο κέντρο τους ένα μεγάλο φυτικό σχέδιο. 
Το επίχρισμα του κτιρίου είναι σε απόχρωση σπασμένης ώχρας εκτός από την 

βάση του κτιρίου –το ισόγειο- που έχει βαφτεί έναν τόνο πιο σκούρο. 
Υπάρχουν δύο οριζόντιες λωρίδες που διαχωρίζουν τους ορόφους, σε χρώμα  

 

- Φωτογραφία 2- 
Λεπτομέρεια των ορόφων του κτιρίου. 
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λευκό. Λευκά είναι επίσης και τα πλαίσια των παραθύρων, οι μπαλούστρες και 
το στηθαίο του δώματος.  
Τα παντζούρια τα οποία είναι γαλλικού τύπου  είναι βαμμένα σε μπλε χρώμα, τα 
παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες είναι λευκές, ενώ τα σιδηρά στοιχεία μολυβί. 

 
- Φωτογραφία 3- 
Η είσοδος του κτιρίου. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Σχολές «Κάπα» (πρώην Σχολές «Βέργη») 

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Αφοί Σακελαρόπουλου 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Κορίνθου 255 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : αρχές του 20 ου αι. 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : κατοικία 

  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο: εμπορικά καταστήματα 
στους ορόφους: εκπαιδευτήρια 

  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή & οπτοπλινθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 3όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 
- Φωτογραφία 1- 

Η πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Κορίνθου. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Το κτίριο αποτελεί δείγμα νεοκλασικής αστικής κατοικίας, με στοά στο ισόγειο 

και αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία  νεοκλασικής μορφής και διάκοσμο στην 
όψη του κτιρίου. 
Χαρακτηριστικό του κτιρίου, η «πλαστικότητα» των διακοσμητικών στοιχείων 

αναγεννησιακής μορφής των ανοιγμάτων και των εξωστών, η αναλογία και η 
συμμετρία στα πλήρη και τα κενά, αλλά και ο τονισμός του κτιρίου στο τελείωμά 
του από ένα συμπαγές στηθαίο όπου καταλήγουν ψευδοπεσσοί –συμμετρικά των 
πεσσών της στοάς-. 
Επί της οδού Κορίνθου υπάρχει στοά πλάτους 3.15μ. με έξι, ορθογωνικής 

διατομής, υποστυλώματα Δωρικής μορφής  που υποβαστάζουν την στοά με 
επιστύλια και τραβηχτές κορνίζες. 
Οι πόρτες στο ισόγειο ακολουθούν το ίδιο διακοσμητικό μοτίβο των πεσσών 

της στοάς με ψευδοπεσσούς και τραβηχτές κορνίζες {φωτ.3}. 

 
- Φωτογραφία 2- 

Λεπτομέρεια από τους εξώστες. 
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Στον πρώτο όροφο διακρίνουμε έναν ενιαίο εξώστη, ο οποίος είναι 
τοποθετημένος κεντρικά του κτιρίου, ενώ στον δεύτερο όροφο βλέπουμε τρεις 
μικρότερους –από τους οποίους ο μεσαίος είναι κυκλικός- με σφυρήλατα 
διακοσμημένα κιγκλιδώματα  και τραβηχτά φουρούσια {φωτ.2}. 
Την διακοσμητική δομή της όψης συνθέτουν οι ψευδοπεσσοί στα ανοίγματα 

του α΄ ορόφου με επίκρανα Κορινθιακού ρυθμού, οι «οδόντες» (ή αλλιώς 
γεισίποδες) που κοσμούν τα επιστύλια των ανοιγμάτων αλλά και το γείσο στα 
ανοίγματα και στο τελείωμα του κτιρίου. 

 
- Φωτογραφία 3- 

Λεπτομέρεια του διακοσμημένου γείσου του κτιρίου. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : - 
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Αγγελίδης Μιχαήλ 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Βότση 39 & Κορίνθου 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : - 

  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : κατοικία 

  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : στο ισόγειο: εμπορικό κατάστημα & 
στον όροφο: επαγγελματική στέγη (SPA «Ρόδο») 

  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 
- Φωτογραφία 1- 

Η όψη του κτιρίου από την οδό Κορίνθου. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόλογα νεοκλασικά κτίρια της Πάτρας λόγω της 

περίτεχνης διακόσμησής του. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μορφολογικά του στοιχεία, όπως είναι η 

κιονοστοιχία του ισογείου –επί της Κορίνθου- οι πεσσοί, τα πλούσια 
διακοσμητικά γείσα, οι παραστάδες με τα ψευδοκιονόκρανα που διακοσμούν τα 
ανοίγματα, τα σκαλιστά φουρούσια στα μπαλκόνια και τα κιγκλιδώματα που 
είναι κατασκευασμένα από ελατό σίδηρο {φωτ. 2&3}. 
Αξιόλογες είναι και οι μαρμαρένιες ζαρντινιέρες στα μπαλκόνια, καθώς επίσης 

και η περίτεχνη ξυλόγλυπτη είσοδος που βρίσκεται επί της οδού Βότση. 

 
- Φωτογραφία 2- 

Λεπτομέρεια του παραθύρου στον α΄ όροφο επί της οδού Βότση. 
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- Φωτογραφία 3- 

Λεπτομέρεια του εξώστη επί της οδού Κορίνθου. 

 
- Φωτογραφία 4- 

Η όψη του κτιρίου από την οδό Κορίνθου πριν την ανακαίνιση του. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Κτίριο του Δήμου Πατρέων 
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : - 

  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Μαιζώνος 147 & Βότση 39 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : γύρω στα τέλη του 19ου αι. 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : κατοικία 
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : γραφεία του Δήμου Πατρέων 
  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : λιθοδομή 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 3όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 

- Φωτογραφία 1- 
Η πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Μαιζώνος 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. 
Η διαμόρφωση των όψεων είναι καθαρά νεοκλασική και χαρακτηρίζεται από 

απόλυτη συμμετρία. Το ισόγειο χωρίζεται από τον πρώτο όροφο με μια απλή 
οριζόντια ταινία από τραβηχτό επίχρισμα. Πάνω σε αυτή πατούν 
ψευδοπαραστάδες που διακοσμούν τα ανοίγματα {φωτ.1 & 2}. Οι παραστάδες 
έχουν διαμορφωθεί με τούβλα και επίχρισμα και φέρουν κιονόκρανα 
Κορινθιακού ρυθμού που καταλήγουν σε επιστύλιο με οδόντες και μικρό γείσο. 

 
-Φωτογραφία 2- 

Η είσοδος του β΄ ορόφου από την οδό Βότση. 
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Η είσοδος για τον α΄ όροφο βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος. Η τρίφυλλη, 
κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο αυλόπορτα οδηγεί σε ένα τετράγωνο υπόστεγο. 

 
- Φωτογραφία 3- 

Η είσοδος του α΄ ορόφου από την οδό  Μαιζώνος. 
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  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Πρώην ξενοδοχείο  «Μητρόπολις» 
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Μεντζελόπουλος – Τσαγκανού 
  ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Αγίου Ανδρέου 38 & Όθωνος Αμαλίας 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : γύρω στα τέλη του 19ου αι. 
  ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : ξενοδοχείο 

  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ : ακατοίκητο (εγκαταλελειμμένο) 

  ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : υπερμπατική λιθοδομή 60cm στο ισόγειο  
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 3όροφο 

Υπόγειο     Ισόγειο     1ος όροφος     2ος όροφος     3ος όροφος     Δώμα 

 
-Φωτογραφία 1- 

Η όψη του κτιρίου από την Αγίου Ανδρέου. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ :…..κακή…..μέτρια…..καλή…..άριστη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 
Πρόκειται για ένα δις γωνιαίο νεοκλασικό κτίριο, αξιόλογο δείγμα λιτής 

νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης σύμφωνα με την 
Υ.Α.ΔΙΛΑΠ/Γ/12234/3612. 
Το ισόγειο χωρίζεται από τους ορόφους με ένα μικρό γείσο, κάτω από το οποίο 

υπάρχει κιόσκι από ελατό σίδηρο. 
Τα ανοίγματα του ισογείου καθώς και του Β΄ ορόφου, διακοσμούνται από απλό 

γύψινο πλαίσιο ενώ αυτά του Α΄ ορόφου έχουν παραστάδες, οι οποίες είναι 
διαμορφωμένες με ψευδοκίονες –κορινθιακού τύπου- που συγκρατούν θριγκό με 
γείσο. 
Τα παράθυρα είναι ξύλινα, γαλλικού τύπου. Ξύλινα είναι επίσης και τα δάπεδα 

και το κλιμακοστάσιο. 
Στο τελείωμα του κτιρίου διακρίνουμε γείσο που καλύπτεται από ακροκέραμα. 
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-Φωτογραφία 1- 

Νεοκλασικό κτίριο στην Κορίνθου και Πατρέως. 
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-Φωτογραφία 2- 

Νεοκλασικό κτίριο στην Κορίνθου και Γκότση. 

 
-Φωτογραφία 3- 

Νεοκλασικό κτίριο στην Κορίνθου και Μιαούλη. 
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-Φωτογραφία 4- 

Νεοκλασικό κτίριο στην πλατεία Αγίου Γεωργίου (Άνω Πόλη). 

 
-Φωτογραφία 5- 

Νεοκλασικό κτίριο στην Αγίου Γεωργίου και Βότση. 
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-Φωτογραφία 6- 

Νεοκλασικό κτίριο στην Γούναρη και 25ης Μαρτίου. 

 
-Φωτογραφία 7- 

Νεοκλασικό κτίριο στην Κορίνθου και Αράτου. 
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-Φωτογραφία 8- 

Νεοκλασικό κτίριο στην Κορίνθου και Πατρέως. 
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-Φωτογραφία 9- 

Νεοκλασικό κτίριο στην Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. 


