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                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
                           ΜΕΤΣ, ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 

 

 

               Η Πλάκα, η γνωστή συνοικία των Αθηνών υπήρξε ξεχωριστή λόγω της ιστορίας της αλλά 

και της ιδιαίτερης ατµόσφαιρας της περιοχής που υπάρχει µέχρι σήµερα. Πάνω από όλα όµως   η  

«συνοικία των θεών»  όπως  χαρακτηρίστηκε, γοήτευσε µε την αρχιτεκτονική της. 

Τα νεοκλασικά αρχοντικά συνυπήρξαν µε τα ιερά µνηµεία της αρχαίας Αθήνας αναδεικνύοντας τη µο- 

ναδικότητα τους. Ο νεοκλασικός ρυθµός που κυριάρχησε στα κτίσµατα της περιοχής, έδωσε στα σπίτια 

της Πλάκας  ιδιαίτερη ταυτότητα και µεγαλείο. Συνήθως δίπατα αλλά και µε περισσότερους ορόφους, 

λουσµένα από το αττικό φως, κρατούν ακόµα το χρώµα της παλιάς Αθήνας. 

               Πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας και στην Πλάκα, σε γειτνίαση µε το Παναθηναϊκό 

Στάδιο, σαν σε προάστιο, βρίσκεται το Μετς. 

Στην πρώτη περιήγηση διαπιστώθηκε ότι και η συνοικία αυτή ήταν µια ξεχωριστή περίπτωση. 

Παρατηρήθηκαν νεοκλασικά χτίσµατα διώροφα και ισόγεια µε πιο απλά µορφολογικά στοιχεία από τα 

νεοκλασικά της Πλάκας, δρόµοι πιο ήσυχοι, δροµόσκαλες µε παγκάκια ίσως για την απόλαυση της 

Θέας προς την Ακρόπολης. 

Όµως και τα σύγχρονα κτίρια που σηµειώθηκαν, έδεσαν αρµονικά µε την περιοχή. Το παλιό συνάντησε  

το καινούριο και παρά τις λιγοστές παραφωνίες, δίνει την αίσθηση της ηρεµίας, µε την γενικότερη 

τακτική της ήπιας ανάπτυξης. 

              Και οι κάτοικοι του Μετς αποδείχτηκαν µια ξεχωριστή περίπτωση. Γνώστες της ιστορίας  

της περιοχής, πρόθυµοι να µιλήσουν για αυτήν, αλλά και αποφασισµένοι να προστατεύσουν και να 

διατηρήσουν το χαρακτήρα της γειτονιά τους. 

               Για αυτούς τους λόγους επιλέχτηκε η γειτονιά του Μετς για µια ενδελεχή έρευνα  και αποτύ- 

πωση των στοιχείων της αρχιτεκτονικής της περιοχής. 
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                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1 
     

                      ΤΑ  ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ    ΚΤΙΡΙΑ 
                         ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 
    

1.1 ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ. 

Ο νεοκλασικισµός, καλλιτεχνική τάση  που άνθισε στην Ευρώπη στα µέσα του 18ου αιώνα 

και στις αρχές του 19ο , γεννήθηκε από το ενδιαφέρον για τις αρχαιολογικές σπουδές, που ανακινήθηκε 

µετά τις επιτυχείς ανασκαφές του Ηρακλείου (1738) και της Ποµπηίας(1748), καθώς και από  

τις αισθητικές αναζητήσεις του γερµανού ερευνητή Γιόχαν Γιοακίµ Βίνκελµαν, ο οποίος µε τη  

δηµοσίευση του έργου του «Ιστορία της τέχνης της αρχαιότητας» το 1764, άσκησε µεγάλη επιρροή  

στις αισθητικές αντιλήψεις των συγχρόνων του. Η ερµηνεία που έδωσε στην κλασική αρχαιότητα , 

βασίσθηκε στην αρχή ότι η  ελληνική τέχνη εξέφρασε µε τον καλύτερο τρόπο την ιδέα του αιώνιου και  

ιδανικά Ωραίου. 

Παροιµιώδης έµεινε η φράση του για την «ευγενική απλότητα και το ήρεµο µεγαλείο» των έργων  

τέχνης της κλασικής αρχαιότητας 

              Σύµφωνα µε τον νεοκλασικισµό, το ιδανικά Ωραίο δεν υπάρχει στη φύση αλλά το δηµιουργεί 

ο  καλλιτέχνης  στα έργα του και οι εκπρόσωποι του  θεωρούσαν ότι µόνο οι Έλληνες της κλασικής 

περιόδου είχαν κατορθώσει να αποτυπώσουν το ιδανικό κάλλος.  

 

               1.2    Η ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Η νεοκλασική  αρχιτεκτονική , η κυριότερη έκφραση  της νεοκλασικής περιόδου,  αντέτα- 

ξε στην πλαστικότητα του µπαρόκ, την  απλότητα των όγκων και της διακόσµησης, τη  σκοπιµότητα  

των κατασκευών, το σεβασµό της φύσης των υλικών  κατασκευής΄ αρχές  που αποτελούν  τις προϋπο- 

θέσεις  της έννοιας  του κάλλους. Επικρατούσε η άποψη αυτές οι αρχές µαζί µε τις καθαρές µορφές, 

τους αναγκαίους όγκους και τις αρµονικές αναλογίες, µπορούν να σχηµατίσουν άπειρες παραλλαγές. 

Έτσι, οι αρχιτέκτονες αναζήτησαν το ιδανικό κάλλος µέσα από την κατασκευαστική αξία των όγκων 

και το ρυθµό των επιφανειών. Και οι κανόνες τους, εφαρµοζόµενοι σύµφωνα µε τους ελληνικούς και 

ρωµαϊκούς  ρυθµούς, έπρεπε να αποτελούν τα ουσιαστικά τµήµατα των κατασκευών µε σκοπό τη  

συνοχή  και την αρµονία των κτιρίων, καθώς και την εναρµόνιση τους µε το φυσικό περιβάλλον. 

Έτσι  η νεοκλασικοί ρυθµοί   αναβίωσαν  σε όλη την Ευρώπη καθώς και την Αµερική. 
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              Υπάρχουν όµως άλλοι τρεις ουσιαστικοί παράγοντες που καθόρισαν τη σηµασία της  

νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, πηγές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 

Ο πρώτος είναι η ριζική επανάσταση  στην ανάπτυξη των εσωτερικών χώρων ώστε  να  

εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των νέων κτιρίων και να ξεπεραστούν προβλήµατα  στη διάταξη των   

χώρων, βρίσκοντας εφαρµογή  σε δηµόσια κτίρια όπως κοινοβούλια, µουσεία, θέατρα, πανεπιστήµια,  

τράπεζες, νοσοκοµεία, βιβλιοθήκες, αλλά και ιδιωτικές κατασκευές µεγάλης κλίµακας όπως  

επαύλεις, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων και καταστηµάτων. 

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η βελτίωση και η διαφοροποίηση της τεχνικής των παλαιών υλικών και 

η χρησιµοποίηση νέων για την υποστήριξη  των απαιτήσεων  των καινούριων κατασκευών όπως  η 

σιδερένια γέφυρα του Γουιλκινσον, Κρίσταλ Πάλας του Πάξτον, Καταστηµατα του Σίνκελ. 

Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται µε την πολεοδοµία. Η συµβολή του νεοκλασικισµού στη  

διαρρύθµιση  µεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων  είναι σηµαντική. Λαµπρά νεοκλασικά δείγµατα είναι η 

δηµιουργία των πόλεων της Αγίας Πετρούπολης, Μόσχας, Ουάσιγκτον καθώς και ορισµένα σηµεία 

του Παρισιού και της Ρώµης. 

                Εκπρόσωποι του Αγγλικού νεοκλασικισµού είναι ο Ρεν, ο Κάµπελ και ο λόρδος  

Μπέρλινγκτον.Το έργο τους συνέχισαν ο Πέιν, κατασκευαστής  πολλών επαύλεων και πύργων, οι δυο  

Γουντ δηµιουργοί του Μπαθ , πρώτου λειτουργικού αριστουργήµατος της µοντέρνας αρχιτεκτονικής,  

οι αδελφοίΆνταµ, ο Τσάµπερς, ο Γκόρντον, ο Γουίλκινς, ο Τζέιµς Γουάιατ και τέλος ο Τζον Νας  και  

ο Τζον Σόουν. 

Στη Γαλλία τα έργα των Γκαµπριέλ, Σουφλό, Σαλγκρέν, Γκουρντόν, του Βικτόρ Λουί και του Λεντού, 

έδωσαν νέα πνοή στην πολεοδοµία και στην αρχιτεκτονική της χώρας. 

Οι Ιταλοί νεοκλασικοί αρχιτέκτονες  που εργάστηκαν στη Ρωσία δηµιούργησαν τον αρχιτεκτονικό  

ρυθµό που επικράτησε  έως τον Β΄παγκόσµιο πόλεµο. Από την εποχή της Μεγάλης Αικατερίνης έως 

τον Αλέξανδρο το Β΄,  κατασκευάστηκαν οι κυριότερες πλατείες και λεωφόροι, τα ανάκτορα και τα 

θέατρα της Αγίας Πετρούπολης και της Μόσχας. 

Στην Αµερική, η νεοκλασική πολεοδοµία δηµιούργησε την Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα  των ΗΠΑ 

από τον γάλλο αρχιτέκτονα Λ. Ανφάν. Ιδιαίτερα οι νότιες πολιτείες της χώρας έχουν να δείξουν 

πλήθος ιδιωτικών και δηµόσιων νεοκλασικών κτιρίων. 

Τέλος στους πιο σηµαντικούς Γερµανούς νεοκλασικιστές περιλαµβάνονται ο Λάνγκχάουζ και φυσικά 

ο Κλέντσε και ο Σίνκελ. Οι δυο τελευταίοι  συµµετέχουν και πρωτοστατούν στην ανοικοδόµηση της 

Αθήνας τον 19ο αιώνα. 
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               1.3  Η ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑ∆Α 

 
                Το κίνηµα του νεοκλασικισµού  έχει ιδιαίτερη θέση και σηµασία στην ελληνική ιστορία του 

19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, γιατί συνέπεσε χρονικά µε τον αγώνα της αναγεννηµένης  

Ελλάδας να ξαναβρεί την ταυτότητα της και να συµβαδίσει µε τα αναπτυγµένα κράτη της Ευρώπης τα  

οποία  βέβαια δεν είχαν την τροχοπέδη της τουρκοκρατίας των προηγούµενων αιώνων όπως η  

Ελλάδα.  

∆ιακήρυττε και συγχρόνως έκανε  πράξη  την αναγέννηση του ελληνικού ιδεώδους της  

αρχαιότητας και δήλωνε το προφανές στη σχέση της αρχαίας µε τη νέα Ελλάδα. Επίσης οι  

καλλιτέχνες και  προπάντων οι αρχιτέκτονες  απολάµβαναν το προνόµιο να µελετούν  από κοντά και  

στο φυσικό τους περιβάλλον  τα αρχαία µνηµεία  και να µεταφέρουν τις εµπειρίες τους στα δικά τους  

έργα.            

Έτσι ο νεοκλασικισµός άνθησε και εξελίχτηκε στην Ελλάδα µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, και  

ακόµη, πέρα από την επίσηµη  και µνηµειακή αρχιτεκτονική, σηµάδεψε  βαθιά και τη λαϊκή  

αρχιτεκτονική της εποχής. 

Σηµαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της νεοκλασικής περιόδου, υπήρξε  η έλευση ξένων  

διασήµων Αρχιτεκτόνων  στην χώρα, καθώς και οι σπουδές Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην Ευρώπη,  

ώστε η κατάρτιση, το όραµα και η δηµιουργία να συνδυαστούν και να απογειώσουν  τα έργα  

της περιόδου. 

Στους  διάσηµους ξένους αρχιτέκτονες που ξεχωρίζουν είναι οι Γερµανοί Σάουµπερτ, Κλέντσε,  

Σίνκελ, Γκέρτνερ, Βάϊλερ και Τσίλερ, όπως και οι ∆ανοί αδελφοί Χάνσεν. 

Από τους Έλληνες  δηµιουργούς διακρίνονται ο ροµαντικός  Σταµάτης Κλεάνθης, ο κλασικιστής 

Λύσσανδρος  Καυταντζόγλου, καθώς και  οι Κάλκος, Ζέζας και Λαζαρίµος.  

Αξιόλογοι υπήρξαν επίσης και οι Γάλλοι Μπουλανζέ και Τρουµπ, αν και τα έργα τους ανήκουν  

µάλλον στον γαλλικό εκλεκτικισµό. 

                Το πρώτο  σηµαντικό νεοκλασικό έργο ήταν το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο της Αθήνας, 

των Κλεάνθη και Σάουµπερτ και παρά τις τροποποιήσεις από τον Κλέντσε και την ατελή εφαρµογή 

του, το σχέδιο αυτό εξακολουθεί να καθορίζει τον κεντρικό πυρήνα της πρωτεύουσας. 

Ακολούθως και σε άλλες επαρχιακές πόλεις  έγιναν  νέα σχέδια µε επιβλητικές πλατείες , µεγάλους 

Άξονες και µνηµειακές προοπτικές. 
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Η Ερµούπολη, η Πάτρα, η Τρίπολη, και η Ερέτρια( από τον Κλεάνθη και Σάουµπερτ επίσης), 

αποτελούν αξιόλογο και χαρακτηριστικό δείγµα πόλεων σχεδιασµένων από αρχιτέκτονες της νεοκλα- 

σικής περιόδου. Όµως σηµαντικότερη θέση κατέχουν τα επιβλητικά νεοκλασικά κτίρια των Αθηνών 

αλλά και των άλλων ελληνικών πόλεων, όπως και οι µνηµειώδης ναοί  και τα θέατρα της περιόδου. 

Πέρα από τα επίσηµα δηµόσια κτίρια ο νεοκλασικισµός  επηρέασε όλη την αρχιτεκτονική της εποχής. 

Έτσι  τα αστικά  αλλά και τα λαϊκά  σπίτια των πόλεων  ακολούθησαν τη τάση της εποχής και χτίστη- 

καν  σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Σε αυτά απαντώνται µερικά από τα 

πιο  ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και διακοσµητικά στοιχεία της περιόδου. Σαφώς πολλές φορές η 

κλίµακα πάσχει και τα ρυθµολογικά στοιχεία είναι ανακόλουθα και ελλιπή, που όµως δεν µειώνει την 

καλλιτεχνική τους αξία. 

Σήµερα σώζονται αρκετά δηµόσια κτίρια ,θέατρα και ναοί σε πολλές ελληνικές πόλεις, έχουν όµως  

κατεδαφιστεί πλήθος µικρότερων κτιρίων και οικιών  λόγω της άναρχης µεταπολιτικής ανοικοδό- 

µησης. Από τα σωζόµενα κτίρια που είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, Ναύπλιο, Σύρο, Πειραιά, 

 Στην Αθήνα  ως πρωτεύουσα της νεότερης  Ελλάδας απαντώνται τα πιο πολλά  και καλύτερα διατη- 

ρηµένα νεοκλασικά  της περιόδου που εξετάζουµε. 

 

 

1.4 Η ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

 1.4.1 ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΣΠΙΤΙΑ 
            

 

Μετά την ίδρυση του  Ελληνικού κράτους το 1830, αρχίζει η ανασυγκρότηση της χώρας 

και αποφασίζεται η εκλογή νέας πρωτεύουσας. Ύστερα από πολύµηνες συζητήσεις και προτάσεις, 

εκλέγεται η Αθήνα λόγω της επίκαιρης γεωγραφικής θέσης της, το υγιεινό κλίµα, αλλά κυρίως  

χάρη την αρχαία δόξα  και τα µνηµεία της. Τον  Απρίλιο του 1833 εκδίδεται και το πρώτο διάταγµα 

«Περί ανοικοδοµήσεως της πόλης των Αθηνών και της µεταφοράς εκεί της έδρας της Κυβέρνησης». 

∆υο νεαροί αρχιτέκτονες, ο Σταµάτιος Κλεάνθης και ο Έντουαρντ Σάουµπερτ αναλαµβάνουν να  

συντάξουν το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο της πόλης. 

Η εσπευσµένη όµως  µεταφορά από το Ναύπλιο το 1834  στην Αθήνα των Αρχών και του δηµόσιου 

φορέα, στάθηκε  η πιο σοβαρή αιτία που παρεµποδίστηκε η οµαλή ανάπτυξη και ανασυγκρότηση 

της νέας πόλης παρά τα πραγµατικά εµπνευσµένα σχέδια  των πολεοδόµων και αρχιτεκτόνων. 
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Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία  για τα πρώτα σπίτια  της Αθήνας ως το 1840 περίπου, κυρίως για όσα 

δεν είχαν κτιστεί µε σχέδιο αρχιτέκτονα, µας δίνει  ο Φ. Στάουφερτ – διατέλεσε αρχιτέκτονας των 

Αθηνών  την περίοδο 1835-1843- σε µια σειρά άρθρων του σε γερµανική εφηµερίδα. 

Τα πρώτα κτίσµατα ήταν απλά και ακολουθούσαν τις τεχνικές του παλιού αθηναϊκού σπιτιού.  

Οι εξωτερικοί τοίχοι και τα θεµέλια  χτίζονταν µε πέτρες και κονίαµα από χώµα και ασβέστη και όχι από άµµο 

και ασβέστη όπως αργότερα, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι  κατασκευάζονταν  µε πέτρες και  

ξυλοδεσιές. Επίσης  οι έλληνες χτίστες τοποθετούσαν  οριζόντια στους εξωτερικούς τοίχους και σε 

όλη τη περιφέρεια του κτιρίου ξύλα γιατί πίστευαν ότι το ξύλο εµπόδιζε την κατάρρευση των τοίχων 

σε περίπτωση σεισµού ή  άλλης καταστροφής. 

Οι γωνίες των τοίχων, τα πλαίσια στις πόρτες και τα παράθυρα, χτίζονταν συχνά  µε  άσπρη µαλακιά 

πέτρα Κιµώλου ή πιο σκληρή  Αιγίνης΄ τις περισσότερες φορές τα πλαίσια  κατασκευάζονταν από ξύλο ή 

τούβλα αλλά και πολλές φορές τα πλαίσια απουσίαζαν τελείως. 

Το γείσο, που αργότερα θα πάρει κλασική µορφή, στα  πρώτα αυτά  σπίτια  δεν υπάρχουν καθόλου, 

Πολλές φορές είναι ξύλινο ή άλλες φορές  σχηµατίζεται µε προεξέχον κοίλο χτιστό κυµάτιο, ζωγραφισµένο µε 

τοπία, θάλασσες, ζώα, φοίνικες κ.ά. 

Στο εσωτερικό τα δάπεδα ήταν από σανίδια και πολύ σπάνια από παρκέ. 

Τα ταβάνια στα κοινά σπίτια  κατασκευάζονταν από πλανισµένα σανίδια και στα καλύτερα  µε κονίαµα από 

ασβέστη στερεωµένο σε ξύλινες πήχες  που καρφώνονταν στους δοκούς. 

Στις εξωτερικές  όψεις  επικρατούσε το λευκό χρώµα, ενώ άρχισαν να προτιµώνται και οι απαλοί 

τόνοι του κίτρινου, του µπλε και του κόκκινου. 

Στα πρώτα αθηναϊκά σπίτια, το ισόγειο συνήθως χρησίµευε για επαγγελµατική στέγη-ταβέρνα, κα- 

φενείο, εµπορικό κατάστηµα ή αποθήκη. Η σκάλα για τον πρώτο όροφο ήταν  εξωτερική, συνήθως 

ξύλινη, ελεύθερη ή στηριγµένη στο πλάι του σπιτιού΄ τις πιο πολλές φορές  ξεκινούσε από τον 

κήπο και οδηγούσε σ΄  έναν ανοιχτό ή κλειστό εξώστη, στο χαγιάτι των παλιών αθηναϊκών σπιτιών 

όπου υπήρχαν οι πόρτες για τα διάφορα δωµάτια. 

Ο Ρος Ερινρούνγκεν γράφει ότι η κοµψότητα των κτιρίων δεν τους απασχολούσε ιδιαίτερα, γιατί  

φρόντιζαν να περατώνουν τις κατασκευές µε το λιγότερο κόστος. Εξάλλου όλα τα υλικά οικοδοµής 

εκτός από τον ασβέστη και τις πέτρες, εισάγονταν από το εξωτερικό άρα και  µεγάλα  χρηµατικά ποσά  

έβγαιναν από τη χώρα. 

Ο  Λέο βον Κλέντσε παρατηρεί  τις µεγάλες ποσότητες ξυλείας που χρησιµοποιούσαν στην κατά- 

σκευή, που την έφερναν από το εξωτερικό, ενώ η χώρα ήταν πλούσια σε πέτρες. 

Οι γενικές παρατηρήσεις του Στάουφερτ για τα πρώτα σπίτια που τα περισσότερα είχαν χτιστεί  

χωρίς σχέδιο και επίβλεψη αρχιτέκτονα, είναι σηµαντικές. 
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Κι αυτό γιατί  οι ίδιοι τρόποι κατασκευής κυριαρχούν για πολλά χρόνια στην Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 

και µόνο στα αρχοντικά , που χτίστηκαν κυρίως µετά το 1840, γενικεύτηκε η χρησιµοποίηση  

νεότερων µεθόδων και κατασκευών. Όµως  πέρα από τους τρόπους κατασκευής, το αθηναϊκό σπίτι 

στην εξωτερική  τουλάχιστον όψη, απόκτησε σταδιακά το ρυθµό του Ροµαντικού Κλασικισµού 

που επικράτησε στην Ευρώπη από το 1750 και µετά. Και αυτός ο ρυθµός θα επηρεάσει ουσιαστικά 

την αστική αρχιτεκτονική  των ελληνικών πόλεων. 

Τα νεοκλασικά σπίτια της πρώιµης περιόδου  είναι δίπατα, απλά  αλλά µε επιµεληµένη κατασκευή και 

κλασσικές αναλογίες. Τα περισσότερα είναι σοβατισµένα και πιο σπάνια βλέπουµε λαξευτή τοιχοδοµία-

επένδυση µε πελεκητές πέτρες  πάχους 10-15 εκατοστά. 

 Η βάση του κτιρίου είναι τις πιο πολλές φορές µαρµάρινη, αλλά όταν είναι κτιστή ξεχωρίζει µε τη 

διαφορετική τοιχοδοµία ή µε ένα κυµάτιο στην επίστεψη της . 

Τους δυο ορόφους χωρίζει στο ύψος του µπαλκονιού µια λεπτή ταινία µαρµάρινη ή χτιστή και σοβα- 

τισµένη. 

Τα ανοίγµατα στις πόρτες και τα παράθυρα καλύπτονται µε οριζόντια ή τοξωτά υπέρθυρα και το 

χαρακτηριστικό της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής  είναι ότι τα ανοίγµατα είναι αραιά τοποθετηµένα 

µε µεγάλες ελεύθερες επιφάνειες τοίχου ανάµεσα τους. Τα µπαλκόνια ήταν µαρµάρινα µε µαρµά- 

ρινα  φουρούσια και ενίοτε σιδερένια. Στην  αρχή  τα µαρµάρινα φουρούσια ήταν απλά ή ελαφρά 

ανάγλυφα ενώ τα µεταγενέστερα είναι πλουσιότερα στη διακόσµηση τους΄ χαρακτηριστικά είναι 

τα µαρµάρινα φουρούσια σε µορφή λιονταριού. Απλά είναι και τα κάγκελα στα µπαλκόνια΄ κάθε- 

τες βέργες µε µαίανδρο ή άλλο σχέδιο στο πάνω µέρος. 

Η πρόσοψη κοσµείται πολλές φορές µε παραστάδες χτιστές ή µαρµάρινες ή και από κονίαµα και 

σοβατισµένα. Κανονικά διαµορφώνονταν επίσης στην επίστεψη το επιστύλιο και το γείσο και 

ακολουθεί  η κεραµωτή στέγη. 

Τα  πήλινα ακροκέραµα που  επιστέφουν σχεδόν πάντα το αθηναϊκό σπίτι παρουσιάζονται µετά 

Το 1840. Στα πρώιµα κτίσµατα  συνήθως δηµιουργείται  στο κέντρο της πρόσοψης ένα µεγάλο 

αέτωµα. Ο πλούτος της αρχιτεκτονικής  διακόσµησης  ήταν  ανάλογος της οικονοµικής  άνεσης του 

ιδιοκτήτη. Όµως  στα πρώιµα αυτά  σπίτια  τις πιο πολλές φορές  δεν ξεχνούν την αθηναϊκή παράδοση. 

Έτσι  η πρόσοψη γίνεται µε όλους τους κανόνες της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, ενώ στην εσωτερική  

όψη που βλέπει στην αυλή ,έχουν τον τυπικό εξώστη, το χαγιάτι του παλιού αθηναϊκού σπιτιού. 

Στο εσωτερικό η διάταξη  είναι απλή και εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα της κατοικίας. 

           Για πολύ λίγα από τα πρώιµα αθηναϊκά σπίτια ξέρουµε τον αρχιτέκτονα. Στα πρώτα χρόνια 

στην Αθήνα εργάζονται οι Έλληνες αρχιτέκτονες Σταµάτιος Κλεάνθης, ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου, 

ο ∆ηµήτριος  Ζέζος  που έγινε περισσότερο γνωστός για την αρχιτεκτονική  εκκλησιών. 
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Από τους ξένους αρχιτέκτονες  αναφέρονται οι Θ. Χάνσεν, Έντουαρντ Σάουµπερτ, Κρίστιαν Χάνσεν, 

Τζ. Χόφτερ, Φ. Στάουφερτ, Γκ. Λούντερς. 

               Μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά σπίτια  που συνθέτουν  την αρχιτεκτονική  εικόνα  

αυτής  της περιόδου, είναι αυτά που  αναφέρονται  παρακάτω. 

               Από ένα γράµµα του Ε. Σάουµπερτ σε φίλους του στο Βερολίνο µαθαίνουµε  ότι µαζί µε τον 

Έλληνα φίλο του και συνάδελφο Σταµάτιο Κλεάνθη, αναλαµβάνουν να χτίσουν τα ακόλουθα σπίτια: 

Την έπαυλη του ναυάρχου Μάλκοµ, τις  οικίες του Ρώσου και του Αυστριακού πρόξενου και πολλών 

Άγγλων και Αµερικανών. Επίσης ο Σάουµπερτ αναφέρει  ότι µαζί µε τον Κλεάνθη είχαν αγοράσει 

ένα τούρκικο ερείπιο στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης –στη σηµερινή οδό Θόλου- και εκεί έκτισαν 

το σπίτι και το γραφείο τους΄ και καθώς  το σπίτι τους ήταν διακοσµηµένο µε αρχαία αρχιτεκτονικά 

µέλη και γύψινα προπλάσµατα, οι σύγχρονοί τους το ονόµαζαν «Μικρή Ακρόπολη», οι µεταγενέ- 

στεροι όµως το ξέρουν ως «Παλιό Πανεπιστήµιο» γιατί εκεί λειτούργησε το πρώτο  Πανεπιστήµιο 

στα 1837. Χαρακτηριστικό βέβαια για την δουλειά των δύο αρχιτεκτόνων  είναι το σπίτι του ναυάρχου 

Μάλκοµ στην Κυψέλη, αργότερα ιδιοκτησία του Σπυρίδωνα Τρικούπη, για ένα διάστηµα Γαλλική  

πρεσβεία στα 1846   και σήµερα Άσυλο Ανιάτων. Ήταν χτισµένο µέσα σ΄ έναν πολύ µεγάλο 

κήπο και για την εποχή του αποτελούσε εξοχική έπαυλη. Την εποχή των εργασιών εµφανίστηκαν και  

τα πρώτα δίτροχα κάρα στην Αθήνα, που τα είχε στείλει ο Μάλκοµ από τη Μάλτα για τη µεταφορά 

των οικοδοµικών υλικών. Η έπαυλη  απλή στη µορφή της, µ΄ ένα µεγάλο αέτωµα  στη πρόσοψη, 

χωρίς πλούσιο αρχιτεκτονικό διάκοσµο, είναι ένα από τα πρώτα δείγµατα της νεοκλασικής αρχιτε- 

κτονικής  που σώζονται στην Αθήνα. 

               Από το  1831 θα εγκατασταθούν στην Αθήνα πολλοί  ξένοι ιεραπόστολοι, Αµερικανοί και 

Άγγλοι κυρίως που σύστησαν σχολεία και τυπογραφεία. Ο αιδεσιµότατος Ιωάννης Χιλλ ίδρυσε ένα 

από τα πρώτα σχολεία στην πόλη  χτισµένο στην Πλάκα στην περιοχή της Αγοράς και συγκεκριµένα 

στο χώρο που ανακαλύφτηκε η Ρωµαϊκή Αγορά. Ο Φ. Βέλκερ  που βρισκόταν στην Αθήνα  στα 1842, 

γράφει ότι κατά τη θεµελίωση του σχολείου του Χιλλ που χρειάστηκε να σκάψουν σε µεγάλο βάθος,  

ανακάλυψαν από τότε κίονες της Ρωµαϊκής αγοράς. Ακόµη, ότι µε τα πολλά µάρµαρα που βρήκαν 

στην εκσκαφή των θεµελίων έχτισαν τη σκάλα του σχολείου. Ήταν ένα διώροφο κτίριο µε υπόγειο, 

µε την απλή τυπική αρχιτεκτονική  των πρώιµων αθηναϊκών σπιτιών. Κατεδαφίστηκε στα 1931 

µαζί µε  άλλα 350 περίπου σπίτια της περιοχής όταν άρχισαν οι µεγάλες ανασκαφές για την αποκά- 

λυψη της Ρωµαϊκής αγοράς. 

               Από τα πρώτα σπίτια της πρωτεύουσας ήταν το σπίτι του στρατιωτικού αρχίατρου 

Ερρίκου Τράϊµπερ στην οδό Ερµού και Αγ. Ασωµάτων. 

 Χτίστηκε στα 1837 και αναγνωρίζουµε όλα τα τυπικά γνωρίσµατα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής: 

µεγάλο αέτωµα στη πρόσοψη, αραιά διατεταγµένα ανοίγµατα, µπαλκόνι  µε απλά µαρµάρινα  φουρούσια  

και πήλινος διάκοσµος , που πιθανόν να προέρχεται από µεταγενέστερη επισκευή. 
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Το σπίτι του Τράϊµπερ έχει συνδεθεί και µε τις πρώτες αρχαιολογικές έρευνες. Θα πρέπει να  σηµειωθεί  

ότι η έντονη οικοδοµική δραστηριότητα στη πόλη είχε σαν αποτέλεσµα να έρθουν στο φως  πολλά και 

σηµαντικά αρχαία µνηµεία. Στο σπίτι του Τράϊµπερ  βρέθηκαν τα αγάλµατα από το µνηµείο του Ευβουλίδη 

που αναφέρει ο Παυσανίας, τα οποία εκτίθενται  σήµερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ήταν ένα 

εύρηµα µοναδικό για την τοπογραφία της αρχαίας πόλης, γιατί επέτρεψε να καθοριστεί  οριστικά 

η γραµµή της Παναθηναϊκής Οδού  και της πορείας που ακολούθησε ο Παυσανίας, όπως και 

να εντοπιστεί η θέση της Αρχαίας Αγοράς. 

              Από το 1840 και µετά αρχίζουν να χτίζονται στην Αθήνα όλο και περισσότερα σπίτια µε 

µνηµειακή αρχιτεκτονική, σχεδιασµένα από άξιους Έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες. 

Ο Θεόφιλος Χάνσεν  είχε σχεδιάσει πολλά σπίτια αλλά µόνο για το µέγαρο ∆ηµητρίου ή Ληµνιού, 

πλούσιου εµπόρου από τη Τεργέστη, είµαστε σίγουροι ότι  περατώθηκε µε σχέδια του. 

Το σπίτι αυτό, αργότερα ξενοδοχείο, που βρισκόταν στην πλατεία Συντάγµατος, κατεδαφίστηκε 

στα 1958 και στη θέση του υψώνεται το σηµερινό κτίριο του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρεττανίας, 

στο οποίο χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία  από την αρχιτεκτονική του παλιού αρχοντικού.  

Το σπίτι χτίστηκε στα 1842-43΄και επειδή βρισκόταν µπροστά από τα Ανάκτορα, το σχέδιο του το 

είχε εγκρίνει ο ίδιος ο Όθωνας. Ήταν ένα από τα πρώτα τριώροφα που χτίστηκαν στην πρωτεύουσα: 

Το ισόγειο σχεδιάστηκε  για καταστήµατα και οι όροφοι για κατοικίες. 

Χαρακτηριστική είναι η τοξωτή κιονοστοιχία στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. 

Αξισηµείωτες είναι οι λεπτοδουλεµένες αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες, τα µαρµάρινα µπαλκόνια και 

φουρούσια σε µορφή λιονταριού. 

              Τέλος αναφέρουµε το αρχοντικό του καθηγητή του συνταγµατικού δικαίου, Νικολάου 

Σαριπόλου, στην οδό Πατησίων και Χαλκοκονδύλη 12. Το κτίσµα ξεχώριζε στην Αθήνα του 19ου 

Αιώνα, γιατί ήταν ένα από τα λίγα δείγµατα της νεογοτθικής αρχιτεκτονικής στην πρωτεύουσα. 

Για το σπίτι αυτό, που κατεδαφίστηκε πολλά χρόνια πριν, γνωρίζουµε την εξωτερική όψη από τις 

φωτογραφίες που υπάρχουν, αλλά και την εσωτερική του διακόσµηση από µια σειρά σχέδια που 

έκανε η κόρη του Ν.Σαριπόλου στα 1881-2. Ο αρχιτέκτονας  που σχεδίασε το µέγαρο δεν είναι 

γνωστός. Το αρχοντικό, διώροφο µε µαρµάρινα µπαλκόνια, είχε  χαρακτηριστικό γοτθικό διάκοσµο 

στα οξυκόρυφα παράθυρα και στη κύρια είσοδο. Τέσσερις πυργίσκοι και πήλινα αγάλµατα επέστεφαν 

την  όλη σύνθεση. 

 Στο εσωτερικό µαρµάρινες κολώνες κοσµούσαν τους προθαλάµους και αγάλµατα τις κόγχες στην είσοδο 

και στη σκάλα. Ο ζωγραφικός διάκοσµος στα δωµάτια ήταν µε έντονα µε έντονα χρώµατα  και απλά 

διακοσµητικά σχέδια όπως φαίνεται από τις ακουαρέλες της Αθηνάς Σαριπόλου. 

∆υστυχώς πολύ λίγα από τα πρώιµα σπίτια έχουν διασωθεί. Τα παλιά αρχοντικά στην «καινούρια Πόλη» 

στο κοµµάτι που αποτελεί ως σήµερα το κέντρο της Αθήνας έχουν κατεδαφιστεί τα περισσότερα. 
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              Όταν βλέπει κάποιος σήµερα τι έχει αποµείνει  από τη πρώτη πόλη, που ήταν γεµάτη µνήµες 

από τα χρόνια της σκλαβιάς  και της δηµιουργίας της νέας Ελλάδας, συνειδητοποιεί πόσο σηµαντικό 

είναι να διασώσουµε έστω και την τελευταία στιγµή ότι έχει αποµείνει από την Αθήνα του περασµένου αιώνα. 

                 

 

 

 

               1.4.2  ΟΘΩΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ    1833 -  1862   

 
             Στην Ελλάδα  ο Νεοκλασικισµός αρχίζει στα χρόνια του Όθωνα γύρω στα 1836-1840 και 

στην Αθήνα µε την ανέγερση των ανακτόρων του –τη σηµερινή Βουλή- το διάστηµα αυτό. 

Βρήκε αρχικά έκφραση  σε δηµόσια οικοδοµήµατα. Ο Ροµαντικός Κλασικισµός σε διεθνή κλίµακα 

υπήρξε  κατεξοχήν δηµόσιος ρυθµός  και  ήταν η επίσηµη πολιτεία  που τον  χρησιµοποίησε περισ- 

σότερο παρά οι ιδιώτες. 

              Στην  Αθήνα  υπάρχει µια ολόκληρη σειρά από τέτοια κτίρια.  

Τα ανάκτορα του Όθωνα (αρχιτέκτονας  Φ. βον Γκάρτνερ), το Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Μακρυ- 

γιάννη (1836 ,αρχιτέκτονας  Β. βον Βέλνερ), το Πανεπιστήµιο (1839-64, αρχιτέκτονας Κρ.Χάνσεν), 

το Αστεροσκοπείο(1842-1846,αρχιτέκτονας Θ. Χάνσεν), το Αρσάκειο(1846-52,αρχιτέκτονας 

Λύσανδρος  Καυταντζόγλου), το Βαρβάκειο (1857-1859,αρχιτέκτονας Π.Κάλκος), η Παλιά Βουλή 

(1858-71, αρχιτέκτονας Φ.Μπουλανζέ). Οι αρχιτέκτονες αυτών των κτιρίων ασχολήθηκαν και µε 

ιδιωτικές οικίες. Την περίοδο αυτή ο Ροµαντικός  κλασικισµός έγινε αποδεκτός από την εύπορη 

τάξη. Τα νεοκλασικά σπίτια  ήταν µεγάλα και οικοδοµήθηκαν για επώνυµους πολίτες από γνωστούς 

ή άγνωστους αρχιτέκτονες. 

Η προτίµηση  για απλές γεωµετρικές φόρµες και λείες καθαρές επιφάνειες, η ανίχνευση  των δυνατοτήτων  του 

αδιάσπαστου όγκου, η αποµόνωση  του κτιρίου µέσα στο χώρο, η µονοχρωµία ή και η µονοτονία στη επιλογή 

των υλικών για επίστρωση των επιφανειών και η αποφυγή ανάγλυφων λεπτοµερειών  είναι τα χαρακτηριστικά 

του διεθνούς κλασικισµού που υιοθετήθηκαν στην οικοδόµηση των αρχοντόσπιτων της Αθήνας. Το πρώτο και 

πιο χαρακτηριστικό  δείγµα αυτής της αρχιτεκτονικής τάσης είναι τα ανάκτορα του Όθωνα, που µε την 

αυστηρότητα και την έντονη αίσθηση της µεγάλης γραµµής και των συνεχών επιπέδων, καθορίζει τα στοιχεία 

του Ροµαντικού κλασικισµού. 
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Ο αρχιτέκτονας Σταµάτιος Κλεάνθης  εφάρµοσε τις παραπάνω αισθητικές αρχές  στις ιδιωτικές κατοικίες 

που σχεδίασε. Με το σπίτι του ναυάρχου Μάλκοµ (1832)  και το σπίτι του τραπεζίτη 

Αµβρόσιου Ράλλη (1837)  στην πλατεία Κλαθµώνος (κατεδαφίστηκε στα1938) δηµιούργησε ένα  

τύπο διώροφου σπιτιού που βρήκε µεγάλη απήχηση στους εύπορους της πρωτεύουσας, αλλά και της 

επαρχίας. Τον τύπο αυτό χαρακτήριζε  η  τριµερής διάταξη κατά το µήκος της πρόσοψης. 

Το µεσαίο τµήµα τονιζόταν από την  αετωµατική απόληξη, το µπαλκόνι  σε όλο του το µήκος, στην οριζόντια 

σκοτία που χώριζε τους ορόφους, και κυρίως µε την προεξοχή του, έντονη στο σπίτι του 

Μάλκοµ,  ώστε ν΄ ανοίγονται παράθυρα στα πλαϊνά του, ενώ στο  οίκηµα του Ράλλη, τόσο διακριτική, 

ώστε να είναι εµφανής µόνο από τις παραστάδες  του µεσαίου τµήµατος. Η συµµετρική διάταξη της 

διάρθρωσης των τοίχων και των ανοιγµάτων είναι άλλωστε χαρακτηριστικά που βρίσκουµε και σε 

άλλα σπίτια του Κλεάνθη όπως της κοντέσας Ζαντ Θεοτόκη (1846) στην οδό Σωκράτους 67(κατεδα- 

φίστηκε το 1960), και στην πολυκατοικία του Γ.Σκουζέ (1841) στην οδό Νικοδήµου 18. 

Ο Κλεάνθης υπηρέτησε µε τις δηµιουργίες του  αυτό το είδος της αρχιτεκτονικής και από εσωτερική 

προδιάθεση. Επιχειρηµατίας, δεσπόζουσα µορφή  στο κύκλωµα οικόπεδα, λατοµεία, οικοδοµές΄ 

υπήρξε θετικό µυαλό και πρακτικός άνθρωπος. 

Οι ιδιότητες του αυτές  βρήκαν έκφραση  στο σηµαντικότερο δηµιούργηµα του, τα πέντε σπίτια  που 

έκτισε για τη ∆ούκισσα της Πλακεντίας: τα Ιλίσσια (1840-48), σηµερινό Βυζαντινό Μουσείο, και τα 

σπίτια της Πεντέλης , το Καστέλλο της Ροδοδάφνης (1840-47, ατελείωτο),η Μαιζονέτ (1840), η 

Πλεζάνς ( 1840-47) και η Τουρέλ (1840, ατελείωτο). Κοινό χαρακτηριστικό και στα πέντε είναι η 

επιµονή στην επανάληψη στοιχείων  τόσο κατά τον οριζόντιο όσο και κατά τον κάθετο άξονα, ενώ 

στα δυο µέγαρα τα Ιλίσια και το Καστέλλο, τον τόνο δίνει το ενδιαφέρον του για το σπάσιµο της γραµµής στο 

σηµείο όπου το κτίριο έρχεται σε επαφή µε τον ουρανό µε τη δηµιουργία γωνιακών 

πύργων, όπως επίσης και για την ενσωµάτωση κενών µέσα στη σύνθεση µε τη µορφή στοών. 

                Εκτός από τον Κλεάνθη την ίδια εποχή και άλλοι Έλληνες αρχιτέκτονες σχεδίαζαν 

σπίτια όπως ο Λ.Καυταντζόγλου, ο Π.Κάλκος, ο ∆. Ζέζος. Το αρχοντικό του Ιωάννη Κωλέττη 

στη γωνία Αµαλίας και Περιάνδρου, πιθανόν να κτίστηκε από τον τελευταίο. ∆ιακρίνεται για την 

αυστηρότητα στη σύνθεση, τα καθαρά επίπεδα και περιγράµµατα.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά µαζί µε τη λιτή, στιβαρή οργάνωση των όγκων και την απουσία διακοσµη- 

τικών στοιχείων που διασπόυν και ταράζουν την συνέχεια, το κάνουν ένα από τα πιο ενδεικτικά παραδείγµατα 

Οθωνικού νεοκλασικού  σπιτιού. Είναι η εικόνα του νεοκλασικού που σπάνια φέρνουµε 

στο νου µας όταν γίνεται σχετικός λόγος, και  αυτό γιατί είναι περισσότερο γνωστό όπως εξελίχτηκε 

στη δεύτερη του φάση επί Γεωργίου Α΄, µε την περίτεχνη και διακοσµητική τεχνοτροπία, τα µπαρόκ και 

ροκοκό στοιχεία. 
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                1.4.3      ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α΄     1863 – 1913 

 
             Η Ακαδηµία και η Βιβλιοθήκη  είναι έργα του Θ. Χάνσεν που εκφράζουν σαφέστερα την 

αλλαγή των αισθητικών προτιµήσεων της εποχής µέσα από την απαίτηση  για περισσότερες και πιο 

περίτεχνες λεπτοµέρειες. Την οικοδόµηση τους επέβλεψε ο  Γερµανός µαθητής του Ερνέστος 

Τσίλερ (1837-1923) ο οποίος ήρθε στην Αθήνα το 1861 και έµεινε ως το θάνατο του. 

Έκτισε πολλά δηµόσια κτίρια και πολύ µεγάλο αριθµό  από µέγαρα, αστικά σπίτια και επαύλεις. 

Είναι ο αρχιτέκτονας που έδωσε τον τόνο στην οικοδοµική δραστηριότητα της εποχής. 

Το Ιλίου Μέλαθρο (1878-79), το µέγαρο του Ε.Σλήµαν στην Πανεπιστηµίου, το µέγαρο Γ.Κούπα 

στον ίδιο δρόµο και του Β.Μελά (για χρόνια Κεντρικό Ταχυδροµείο) στη πλατεία Κοτζιά, είναι 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα προγραµµατικού εκλεκτισµού. Κλασικιστικά στοιχεία µε υπερβο- 

λικό φορτίο διακοσµήσεων  τα χαρακτηρίζει. 

Στα µικρότερα σπίτια όπως του Α. Βώττη υπάρχει µια µεγαλύτερη κτιριολογική οικονοµία και συνε- 

τη απλότητα. 

Στις επαύλεις του σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής, επιδιώκοντας να εναρµονίσει το σπίτι µε τον 

περιβάλλοντα χώρο, χρησιµοποίησε βεράντες, στοές, πέργκολες, πύργους, υπερώα. Τις πιο πολλές 

όµως, πίσω από την ακανόνιστη εξωτερική εµφάνιση οι κατόψεις διακρίνονται για τη συµµετρική 

διάταξη των δωµατίων και την προσεγµένη αναλογία των µεγεθών. 

Αρκετοί αρχιτέκτονες δούλεψαν στην Αθήνα την περίοδο αυτή΄ η τυπικότητα ωστόσο των κατά- 

σκευών του Τσίλερ µε τις πλούσιες και στερεότυπες διακοσµήσεις  βοήθησε στη µεγάλη διάδοση τους. 

Μαρµάρινα φουρούσια µπαλκονιών, Ιωνικές έλικες, ακροκέραµοι, ανθέµια, πήλινα κυµάτια, σιδεριές, επίκρανα 

και αγάλµατα, όλα δηµιουργήµατα του Τσίλερ, βρήκαν εύκολα µιµητές΄ χρησιµοποιήθηκαν ακόµη και σε 

λαϊκές κατασκευές. 

Η καλλιγραφική απόδοση της πρόσοψης είναι αυτό που εννοούµε συνήθως όταν γίνεται λόγος για 

Νεοκλασικό σπίτι. 

Υπάρχουν όµως σε αυτό πιο ουσιαστικές αρετές στη διάρθρωση, τις µεταβάσεις  και τις σχέσεις των 

µερών του µεταξύ τους αλλά και του σπιτιού σαν συνόλου προς τα γειτονικά κτίρια, στην ατοµικο- 

ποίηση των στοιχείων και στην σύγχρονη ένταξη τους σε ενότητες. Το νεοκλασικό σπίτι πατά πάνω  

σε πέτρινη ή µαρµάρινη βάση, που φέρει σταθερά τα φορτία της ανωδοµής  και τα ακουµπά µε 

σιγουριά στο έδαφος. Η «περιβάλλουσα κατασκευή» διακρίνεται για τη µελετηµένη ποσότητα και 

ποιότητα τοίχων και ανοιγµάτων, εσοχών και προεξοχών. 

Η επίστεψη µε τα ακροκέραµα, τα πτηνά, τα αγάλµατα και τις γλάστρες δηµιουργεί µια κυµατίζουσα 

γραµµή που δένει το σπίτι µε τον ουρανό. 
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Το χρώµα  χρησιµοποιήθηκε µε προσοχή και σαφή προσπάθεια  να συµβάλει στη δοµική οργάνωση 

του κτιρίου΄ η ώχρα κατά κύριο λόγο, το κόκκινο και κυανό, σε διακριτικές αποχρώσεις. 

Αξιοπρόσεκτο  στοιχείο του νεοκλασικού σπιτιού υπήρξαν οι ζωγραφιστές διακοσµήσεις στο εσωτε- 

ρικό , στην οροφή κυρίως αλλά και στους τοίχους στις πλουσιότερες κατασκευές. 

              Κάτω από την επίδραση  του Αθηναϊκού νεοκλασικού σπιτιού διαµορφώθηκε και το σπίτι 

Λαϊκής αρχιτεκτονικής µε νεοκλασικά στοιχεία. Παρατηρούµε ισόγεια νεοκλασικά σπίτια (σε µια πιο λιτή 

µορφή φυσικά ) που απαντώνται  συνήθως σε πιο αποµακρυσµένες γειτονιές των Αθηνών. 

Μια τέτοια γειτονιά, είναι η περίπτωση του Μετς που θα δούµε παρακάτω. 
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                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2 
               

                              Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  ΜΕΤΣ 

 
            2. 1.   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣ 

 
                  Το Μετς είναι ανατολική συνοικία της Αθήνας που βρίσκεται απέναντι και νοτιοανατολικά 

    του Ζαππείου επί του λόφου Λογγίνου, που αποτελεί νότια συνέχεια του λόφου Αρδηττού. 

Τα νοητά όρια του παλιού Μετς  ήταν το πολεοδοµικό τετράγωνο που οριοθετούν από βόρεια η οδός 

   Νικηφόρου Θεοτόκη, από νότια η λεωφόρος Βουλιαγµένης, από ανατολικά η οδός Τριβωνιανού και 

   δυτικά η λεωφόρος Αρδηττού. Πρόκειται για τη συνοικία  µπροστά από το Α΄ Νεκροταφείο. 

   Το νοτιότερο άκρο προς τη λεωφόρο Βουλιαγµένης που εκτείνεται σε µικτότερο λόφο, παλαιότερα  

   αποτελούσε ξεχωριστή συνοικία  µε το όνοµα «Πετρίτσι». 

                  Τα σηµερινά όρια της συνοικίας του Μετς σύµφωνα µε την ισχύουσα απόφαση του 

   Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθ. 12724/21.10.1987) είναι οι οδοί: Αρδηττού- ΄Αλσος  Αγίας φωτεινής- 

  Βουλιαγµένης αριστερά- Αγκύλης- Υµηττού- Μάρκου Μουσούρου- Κινίσκας- Στρατηγού Ιωάννου- 

  Αρχιµήδους αριστερά- Κλειτοµάχου- Λόφος Αρδηττού(Νικηφόρου Θεοτόκη). 

                  Το ιστορικό όνοµα της περιοχής  ήταν «τα Παντρεµενάδικα»  που έµεινε από ένα γάµο 

  υπερηλίκων κατά µία εκδοχή. Κατά µια δεύτερη εκδοχή  το όνοµα δόθηκε από κάποια µικρά ξύλινα 

  παραπήγµατα που χτίστηκαν εκεί, κέντρα ερωτικών συναντήσεων. Επίσης κατά µια τρίτη, ονοµάστηκε 

  έτσι επειδή όποιος περνούσε από τη περιοχή και απλώς κοιτούσε µια κοπέλα, έπρεπε να την παντρευτεί 

  αλλιώς  δεν θα έφευγε ζωντανός από εκεί. 

  Το 1870 ο Κάρολος Φιξ χτίζει την πρώτη µεγάλη µπυραρία στην Αθήνα. ∆ιαλέγει µια ήσυχη περιοχή 

  στις πλαγιές του  Αρδηττού. Ονόµασε την µπυραρία Μετς  σε ανάµνηση της νίκης των Γερµανών 

  στο γαλλογερµανικό πόλεµο στην οµώνυµη πόλη της Γαλλίας. Η µπυραρία λειτουργεί αδιάκοπα για 

  περίπου 90 χρόνια, κατεδαφίζεται το 1957,αλλά το όνοµα της περιοχής  παρέµεινε µέχρι και σήµερα. 

                  Η θέα εξαιτίας της προνοµιακής θέσης του Μετς ήταν και παραµένει εντυπωσιακή.   

  Το βλέµµα ανεµπόδιστο από τον «εξώστη» του, την λεωφόρο Αρδηττού  στην Ακρόπολη, το Ζάππειο  

Και το ναό του ∆ία, ως το Λυκαβηττό, ακόµα και το Φάληρο. 
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                  Στην περιοχή  του Μετς υπήρχαν ωραίες επαύλεις καθώς και µονοκατοικίες  και αρκετές 

  σώζονται κυρίως στο βόρειο τµήµα. Στο λόφο Λογγίνου έχει διαµορφωθεί σήµερα ένα ωραίο πάρκο 

  αναψυχής. Πολλοί δρόµοι έχουν πεζοδροµηθεί αναδεικνύοντας την οµορφιά των µονοκατοικιών. 

  Ενορία της συνοικίας αυτής είναι η Αγία Φωτεινή  παρά τον Ιλισσό ποταµό, στη γέφυρα της 

  Καλλιρόης. 

 

 
                             Εικόνα 1: το Μετς από ψηλά 
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               2. 2  ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ   

 

              
 

               
               
               Σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη, η Αθήνα πριν από την εποχή του µυθικού βασιλιά Θησέα, 

περιλάµβανε έναν οικισµό πάνω στον βράχο της Ακρόπολης και έναν άλλο στη περιοχή του Ιλισού΄ 

αυτός αναπτυσσόταν στα βορειοδυτικά  της συνοικίας του σηµερινού Μετς, µεταξύ Ακρόπολης και 

του λόφου του Αρδηττού. Την διαπερνά ο ποταµός Ιλισός στον οποίο οφείλει  και το όνοµά της. 

Οι  αρχαιολογικές ανασκαφές κατά τον 19ο και 20ο αι.  Στην περιοχή φέρνουν στο φως µεταξύ άλλων  

λείψανα οικιών, πηγάδια, τάφους και προπάντων κεραµικά σκεύη που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των  

οικισµών, καθώς και ότι η περιοχή του Ιλισού ήταν κατοικηµένη συνεχώς, από τα προϊστορικά  

χρόνια έως το τέλος της αρχαιότητας αλλά και µετά. 

Ο λόφος του Αρδηττού  ανατολικά του Ολυµπιείου στη νότια πλευρά του Καλλιµάρµαρου Σταδίου, 

ύψους 133µ. Σε φυσική του κοιλότητα υπήρχε αρχαίο στάδιο(330 π.χ.). Μεταξύ 139-144µ.χ. ο  

Ηρώδης ο Αττικός χρηµατοδοτεί την ανακατασκευή του Παναθηναϊκού Σταδίου σε µορφή ρωµαϊκού 

σταδίου µε ηµικυκλική σφενδόνη χωρητικότητας 50.000 ατόµων .Την ίδια περίπου εποχή, µπροστά 

από το Στάδιο, ο Αδριανός χτίζει µια γέφυρα πάνω στον Ιλισό για να συνδέσει τις δυο πλευρές του  

ποταµού. Στα τέλη του 19ου αι. το στάδιο αναστηλώνεται, µε δωρεά του Γ.Αβέρωφ για τους πρώτους  

Ολυµπιακούς αγώνες των νεότερων χρόνων του 1896. 

Το όνοµα του Αρδηττού οφείλεται στον αττικό ήρωα Αρδήττη που κατάφερε πρώτος να φέρει την  

οµόνοια στην διχασµένη από τις έριδες Αθήνα. Στην κορυφή του υπήρχε ο τάφος του και σε αυτόν 

Οι Ηλιαστές, µέλη του δικαστηρίου της Ηλιαίας στην αρχαία Αθήνα, ορκίζονταν ότι θα δικάσουν 

αµερόληπτα. Ο Ηρώδης ο Αττικός έχτισε  το ναό της τύχης (Τυχαίον) στη µια πλευρά του σταδίου   

και εικάζεται ότι  στην άλλη πλευρά βρίσκεται εκεί  ο τάφος του. 

               Στην αρχαία Αθήνα,ο Ιλισός λατρευόταν ως ήρωας και θεός. Συνήθως εικονίζεται, όπως οι 

άλλοι ποτάµιοι θεοί, σαν ταύρος µε ανθρώπινο κεφάλι ή σαν νεαρός µε µικρά κέρατα. Με τον Ιλισό 

έχει ταυτιστεί γυµνή, καθιστή, νεαρή µορφή στο δυτικό αέτωµα του Παρθενώνα. 
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Ο Ηρόδοτος λέει  πως όταν ο στόλος των Περσών αποδεκατίστηκε από τη πρόσκρουση στις βραχώ- 

δης ανατολικές ακτές του Πηλίου λόγω του ισχυρού βόρειου ανέµου, οι Αθηναίοι ίδρυσαν ιερό του 

Βορέα «παρά ποταµόν Ιλισόν», στη θέση που σύµφωνα µε τους µύθους ο Βορέας είχε αρπάξει την 

κόρη του βασιλιά Ερεχθέα Ωρείθυια. 

Το τοπίο αυτό µε τη πλούσια βλάστηση και τα καθαρά νερά του ποταµού, σύµφωνα µε το Λουκιανό 

αγαπούσε ο Σωκράτης και προτιµούσε για περίπατο, συζήτηση και περισυλλογή. 

Λίγο πιο κάτω βρισκόταν η ονοµαστή πηγή της Καλλιρόης. Ο Θουκιδίδης αναφέρει ότι στη θέση της 

πηγής  κατασκευάστηκε η «εννεάκρουνος» από τους  Πεισιστρατίδες. Αυτή έγινε η αφορµή  να διωχ- 

θούν οι Πελασγοί του Υµηττού στη Λήµνο, γιατί δήθεν ενοχλούσαν τις λουτροφόρες παρθένες που  

έπαιρναν νερό από τη πηγή για τις κάθε είδους ιεροτελεστίες όπως για το νυφικό λουτρό των  

µελλόνυµφων γυναικών. Η πραγµατική αιτία όµως της έξωσης των Πελασγών ήταν άλλη. 

Οι Αθηναίοι είχαν δώσει την περιοχή- που αρχικά ήταν  άγονη- στους Πελασγούς  να κατοικήσουν 

ως ανταµοιβή για την κατασκευή των τειχών της Ακρόπολης. Όταν όµως είδαν την περιοχή  καλλι- 

εργηµένη και αξιοποιηµένη, θέλησαν να την πάρουν πίσω. 

Ο πρώτος ναός  του Ολυµπίου ∆ιός στην περιοχή θεµελιώθηκε από τον τύραννο της Αθήνας  

Πεισίστρατο  το 515 π.χ. Ήταν δωρικού ρυθµού και τεραστίων διαστάσεων που δεν περατώθηκε 

ποτέ. Το 176-165 π.χ. ο βασιλιάς της Συρίας Αντίοχος ο ∆΄ αναθέτει στο Ρωµαίο αρχιτέκτονα 

Κοσσούτιο την ανέγερση του ναού αυτή τη φορά σε Κορινθιακό ρυθµό, που όµως έµεινε και πάλι 

Ηµιτελής. Ο µεγάλος αυτός ναός περατώθηκε το 2ο αι΄µ.Χ. από τον αυτοκράτορα Αδριανό . 

Στην τελική του µορφή ο ναός του Ολυµπίου ∆ιός ήταν δίπτερος κορινθιακού ρυθµού, από πεντελικό 

Μάρµαρο, µε ένα περίβολο από λαξευτή τοιχοποιία µε κυφώσεις, τµήµατα της οποίας σώζονται 

Μέχρι σήµερα. 

Είναι γνωστό ότι στα χρόνια του Αδριανού (117-138) η Αθήνα επεκτάθηκε και πέρα από το παλιό 

Θεµιστόκλειο τείχος, προς τα νοτιοανατολικά στην περιοχή του Ιλισού και στη περιοχή που σήµερα 

Εκτείνεται  ο κήπος του Ζαππείου και ο Εθνικός Κήπος. 

Το νέο προάστιο που ίδρυσε ο Αδριανός περιλάµβανε κήπους µε γυµνάσια ,κρήνες, λουτρά  όπως 

και επαύλεις που ανήκαν σε πλούσιους Αθηναίους.  

Για να τιµήσουν λοιπόν τον αυτοκράτορα που τόσα έργα έκανε για την πόλη των Αθηνών, οι κάτοικοι της 

 έκτισαν τη µνηµειακή πύλη που είναι σήµερα γνωστή ως η Πύλη του Αδριανού. 

Λίγα µέτρα από το Παναθηναϊκό Στάδιο, την Βασιλική του Ιλισού, το λόφο του Αρδηττού και της  

Άγρας  και σε άµεση γειτνίαση µε το Ολυµπιείο και την Ακρόπολη βρίσκεται  ο ναός της αγροτέρας 

Αρτέµιδος. 
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 Μεγάλης αρχαιολογικής αξίας  Ιωνικός ναός του 5ου αι. χτίστηκε το 448 π.χ. πιθανότατα από τον 

 Καλλικράτη, αρχιτέκτονα του ναού της Απτέρου Νίκης στην Ακρόπολη µε τον οποίο παρου- 

σιάζει πολλές οµοιότητες. Αναφορές στο µνηµείο κάνουν ο Πλάτων και ο Παυσανίας, ενώ κατά τον 

Πλούταρχο στην περιοχή αυτή τελούνταν τα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια. 

Ο ναός συνδέθηκε άµεσα µε τη νίκη των Αθηναίων στην Μάχη του Μαραθώνα, τον Μαραθώνιο και 

την άνθιση της πόλης των Αθηνών. Κάθε χρόνο την ηµέρα της επετείου της Μάχης του Μαραθώνα 

τελούνταν µεγάλες θυσίες και γιορτές ως εκπλήρωση του τάµατος που είχαν κάνει οι Αθηναίοι στη 

θεά Αρτέµιδα για τη νίκη τους στη µάχη (Ξενοφών,Ανάβασις). 

Ο ναός υπέστη πολλές µετατροπές στις µεταγενέστερες εποχές της κλασικής περιόδου, όπως η  

Μετατροπή του σε παλαιοχριστιανική βασιλική µε πρωτοχριστιανικό νεκροταφείο(εµφανές και σή- 

µερα) και κατά τον 17ο αι. µε την προσθήκη τρούλου, στην εκκλησία γνωστή ως η «Παναγιά στην 

Πέτρα». 

Μεχρι το 1753 ο ναός σωζόταν σχεδόν ακεραιος ενσωµατωµένος µε την εκκλησία «Παναγια στην 

Πέτρα» και έτσι έχουµε σχέδια αποτύπωσης του ναού από αρχιτέκτονες της εποχής. 

Κατεδαφίστηκε το 1778 και τα υλικά του χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του τείχους   γύρω 

από την Ακρόπολη. 

Η πρώτη συστηµατική ανασκαφή  πραγµατοποιείται  από την Αρχαιολογική Εταιρία µε επικεφαλής  

τον αρχαιολόγο Α.Σκιά που επιβεβαιώνει µε ακριβή σχέδια το διάγραµµα του ναού, ανακαλύπτει 

πλήθος µικρών αγγείων σχετιζόµενων µε τα Ελευσίνια Μυστήρια καθώς και µεγάλο αριθµό πρωτο- 

χριστιανικών τάφων. 

Ο Ι.Σβορώνος δηµοσιεύει το 1917 στη ∆ιεθνή εφηµερίδα της Νοµισµατικής Αρχαιολογίας φωτογρα- 

φία  όπου αποτυπώνονται ακόµα τα λείψανα του ναού και µε άρθρο επισηµαίνει ιστορική και  

Αρχαιολογική σηµασία της περιοχής. 

Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός από το έτος 1960. 

Ο αρχιτέκτονας Ι.Τραυλός στη διάνοιξη της οδού Αρδηττού το 1962, ανακαλύπτει και σώζει µε παρά- 

καµψη του δρόµου τον αναληµατικό τοίχο στη βορειοδυτική πλευρά που είναι εµφανής και σήµερα, 

Βρίσκοντας πίσω από αυτόν πολλά µικρά αγγεία όµοια µε αυτά που βρήκε ο Σκιάς και µεγάλο  

προεξέχοντα βράχο πάνω στον οποίο ήταν χτισµένος ο ναός. 
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Εικόνα2 : όψη του ναού 

 

 

 

    

 

                                                                                    Εικόνα 3: κάτοψη του ναού 

Αποτύπωση σχεδίων από τους αρχιτέκτονες  J.Stewart και N.Revett κατά την επίσκεψη τους 
στην Αθήνα το 1751-53. 
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Εικόνα 4 
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Κατά τη βυζαντινή και τη µεταβυζαντινή περίοδο η ιστορία του Μετς και της παριλίσιας 

περιοχής συµβαδίζει µε την ιστορία της πόλης των Αθηνών. Τα στοιχεία που διαθέτουµε για την  

περίοδο αυτή είναι αποσπασµατικά, καθώς συστηµατικές ανασκαφές δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 

µέχρι και σήµερα. Πηγή γνώσης  του αστικού τοπίου αποτελούν τα κείµενα και τα σχέδια ξένων 

περιηγητών, που όµως το κύριο ενδιαφέρον τους  αποτέλεσαν τα µνηµεία της κλασικής κυρίως 

αρχαιότητας. Οι αναφορές στους χριστιανικούς ναούς γίνονται συνήθως σε σχέση µε τα αρχαία  

µνηµεία, ενώ σπάνια γίνεται λόγος για το φυσικό περιβάλλον  της περιοχής και τον Ιλισό, τα νερά 

του οποίου ήταν λιγοστά αφού οι κάτοικοι τα χρησιµοποιούσαν  για να ποτίζουν τις καλλιέργειες 

τους. 

Από τους πρώτους χρόνους εµφάνισης του Χριστιανισµού αναγέρθηκαν ναοί από τους οποίους 

πολύ λίγα τµήµατα σώζονται µέχρι σήµερα. Ωστόσο από τα µνηµεία που έχουν επισηµανθεί 

στην ευρύτερη περιοχή -Ιλισός, Ολυµπιείο, Εθνικός Κήπος- φαίνεται ότι αποτέλεσε θρησκευτικό 

κέντρο των πρώτων χριστιανικών χρόνων, γύρω από το οποίο δηµιουργήθηκε η πρώτη χριστιανική 

κοινότητα της Αθήνας. 

Μερικά από τα χριστιανικά µνηµεία περιγράφονται παρακάτω. 

Βασιλική  Ιλισού. Στη νησίδα που σχηµατίζει ο Ιλισός ανατολικά του  Ολυµπιείου, το Βαθρακονήσι, 

Αποκαλύπτεται από το 1916 –17 από το Γ.Σωτηρίου µια τρίκλητη βασιλική µεγάλων διαστάσεων. 

Βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης και ήταν αφιερωµένη στον Λεωνίδη επίσκοπο της Αθήνας. 

Χτισµένη τον 5ο αι. σωζόταν µέχρι τον 13ο αι. Το ναό κοσµούσαν εξαιρετικής τέχνης και ποιότητας 

ψηφιδωτά δάπεδα όπως και ο γλυπτός διάκοσµος είναι αξιοσηµείωτος. Τα προηγούµενα  δίνουν το  

συµπέρασµα ότι το κτίριο θα αποτελούσε τη σηµαντικότερη εκκλησία της Αθήνας κατά την  

Παλαιοχριστιανική περίοδο. 

Παναγιά στην Πέτρα. Στην αριστερή όχθη του Ιλισού ο ιωνικός ναός της Αγροτέρας Άρτεµης, 

Στα τέλη του 6ου ήτον 7ο αι. µετατράπηκε σε χριστιανικό σύµφωνα µε το διάταγµα του  

Θεοδοσίου του Β΄ που επέβαλε τον εξαγνισµό των αρχαίων ιερών. Η αποκάλυψη τριαντα πέντε 

τάφων κατά την ανασκαφή που πραγµατοποίησε ο Α.Σκιάς  στα τέλη του 19ου αι. , οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι ο ναός ήταν κοιµητηριακός. Κατεδαφίστηκε το 1778 από τον Αγά Χασεκή µε  

σκοπό τη χρησιµοποίηση των οικοδοµικών υλικών  του στην κατασκευή του τείχους του Χασεκή. 

Σταυρωµένος Πέτρος. Νοτιοανατολικά του Παναθηναϊκού Σταδίου, στη θέση αρχαίου ιερού, αναφέ- 

ρεται  από τους περιηγητές ο ναός του Σταυρωµένου Πέτρου. ∆εν έχουµε ακριβή στοιχεία για τη  

θέση, τη µορφή και την ιστορία του, σύµφωνα µε τον Πιττάκη στο εσωτερικό του ναού υπήρχε 

µωσαϊκό δάπεδο. 
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Αγία Φωτεινή. Βορειοδυτικά της Παναγιάς στην Πέτρα στη δεξιά όχθη του Ιλισού,βρίσκεται ο ναός 

της Αγίας Φωτεινής, ο οποίος χρονολογείται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας και σήµερα είναι 

µετασκευασµένος. Το Νοέµβριο του 1896, έπειτα από πληµµύρα του Ιλισού καταστράφηκε τµήµα 

του αναλήµµατος του περιβόλου του ναού και αποκαλύφτηκε παλαιότερη εκκλησία , η οποία βρισκό- 

ταν βόρεια της σηµερινής και πιθανόν είχε καταστραφεί από ανάλογη αιτία. Κοντά του υπήρχαν 

λαξεµένοι οχετοί και δεξαµενές που χρονολογούνται στους βυζαντινούς χρόνους µε σκοπό την 

περισυλλογή των υδάτων που πήγαζαν από το βράχο. Στην ίδια περιοχή έχουν βρεθεί και εγκατα- 

στάσεις επεξεργασίας δερµάτων. 

Άγιος Ιωάννης στις Κολώνες. Στην περιοχή του Ολυµπιείου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

υπήρχε ο µικρός ναός του Αγίου Ιωάννη. ∆εν γνωρίζουµε πότε ερηµώθηκε, ωστόσο την εποχή 

που ο Ιησουίτης Ζακ Πολ Μπαµπέν επισκέφτηκε την Αθήνα (1672) ο ναός ήταν ήδη εγκαταλε- 

λειµµένος και σύµφωνα µε τον Καµπούρογλου, στο χώρο γινόταν το πολεµικό παιχνίδι των  

Τούρκων ο έφιππος ακοντισµός, τα λεγόµενα τζιρίτια. 

Επίσης  έχουµε µνηµεία άλλων δογµάτων όπως του το ναό του Αγίου Φραγκίσκου και της µονής  

Κιστερκιανών, που ανεγέρθηκε κατά τη περίοδο 1387-1394 πάνω στη γέφυρα του Ιλισού, αλλά και το 

προσκύνηµα των αραπάδων. Στην νοτιοδυτική πλευρά του Ολυµπιείου, υπήρχε υπαίθριο τζαµί. 

Και επειδή στο χώρο προσεύχονταν εκτός από τους µουσουλµάνους και οι Αιθίοπες που κατοικού- 

σαν στην πόλη, ονοµάστηκε «προσκύνηµα των αραπάδων». 

                Αναφορά πρέπει να γίνει και στο 1ο νεκροταφείο Αθηνών. Είναι το παλιότερο, µεγαλυτερο 

και διασηµότερο νεκροταφείο της Αθήνας, αφού εδώ έχουν ταφεί όλοι οι επώνυµοι Έλληνες: 

πολιτικοί, επιστήµονες, καλλιτέχνες και θρησκευτικοί ηγέτες. Ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα µε το 

Κράτος και έχει  σαφής επιρροές από τα δυτικοευρωπαίκά κοιµητήρια του 19ου αι. Ουσιαστικά  

αποτελεί µια υπαίθρια γλυπτοθήκη µε µνηµεία που φιλοτεχνήθηκαν από µεγάλους γλύπτες όπως ο 

Χαλεπάς και ο Φιλλιπότης. Αξιοσηµείωτα  µνηµεία είναι η Κοιµωµένη του Χαλεπά και το µνηµείο  

του Ερρίκου Σλήµαν σχεδιασµένο από τον Τσίλλερ. 

              ΄Ένα µοναδικό και αδικοχαµένο µνηµείο της προβιοµηχανικής εποχής της πρωτεύουσας 

είναι ο µύλος του Γιώργη Αργυρίου, στον οποίο οι Αθηναίοι άλεθαν το στάρι τους. 

Έργο του 18ου αι,  εντυπωσίαζε µε τη γεροκτισµένη πέτρινη βάση του. Οι πέτρινοι τοίχοι του  

περνούσαν σε πάχος το ένα µέτρο. Μέχρι τη κατεδάφιση του  χρησιµοποιήθηκε ως κατοικία. 

Την ίδια εποχή υπήρχαν και άλλοι µύλοι σε λόφους γύρω από την Ακρόπολη, στον Άγιο Παντε- 

λεήµονα, στην περιοχή Κυνοσάργους και αλλού. Οι περίοικοι όµως σιγά σιγά  ξήλωναν τα γερά 

πελεκηµένα αγκωνάρια και τα χρησιµοποιούσαν σε νέες οικοδοµές. 
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 Η άναρχη οικοδοµική έκρηξη της πρωτεύουσας  έπνιξε τη θέση των ανεµόµυλων, σε µερικές  

περιπτώσεις ισοπέδωσε ακόµη και τα υψώµατα. Ο µύλος του Μέτς όµως ήταν κάτι διαφορετικό. Το  

µεγαλύτερο µέρος του είχε φτάσει ως εµάς ακέραιο. Η θέση του απέναντι από την Ακρόπολη και τον  

Παρθενώνα, η έµπειρη αρχιτεκτονική του, τον καθιστούσαν µνηµείο που εντυπωσίαζε τους  

επισκέπτες της Αθήνας. 

Ο µύλος δέσποζε στον λόφο µέχρι το 1986. Όλα έγιναν νοµότυπα. Η αίτηση για άδεια κατεδάφισης  

συνοδευόταν από τοπογραφικό διάγραµµα. Μόνο που στη θέση του µύλου το τοπογραφικό έδειχνε 

πηγάδι! Η έγκριση δόθηκε χωρίς πολλές διαδικασίες και κυρίως χωρίς αυτοψία! 

Έτσι ο µύλος σε µια νύχτα έγινε παρελθόν. 

 

 

 
Εικόνα 5 

στο Ο  µύλος του Γιώργη Αργυρίου Μετς 
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Μια φωτογραφία του Πέτρου Μωραϊτη  το 1865. Σε πρώτο πλάνο η  πύλη του Αδριανού και  

Το Ολυµπιείο. Στο βάθος τα υψώµατα του Μετς  µε πέντε  έως δέκα σπίτια όλα κι όλα. Στο ενδιάµεσο 

διακρίνεται η κοίτη του Ιλισού κι ένα  µικρό κοµµάτι πρασίνου δίπλα στο ποτάµι. Εντυπωσιακή 

η απουσία βλάστησης στο τοπίο, ακόµα και ο λόφος του Αρδηττού, κατάφυτος σήµερα, µοιάζει µε 

άνυδρο τόπο. Είναι φανερό ότι οι κάτοικοι στο δεύτερο µισό του 19ου αι.  κατάφεραν µε πολλή 

δουλειά να µεταµορφώσουν ένα διόλου ελκυστικό µέρος σε µια ήσυχη, µεσογειακή περιοχή µε πράσινο 

και υποδοµές πρωτοφανείς για την εποχή. 

εικόνα 6 
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Από τον καιρό της Τουρκοκρατίας η περιοχή  του Αρδηττού ήταν ακατοίκητη. Στην πλαγιά 

του λόφου, έρηµου ακόµα από σπίτια, εγκαταστάθηκε το 1870 η µπυραρία του Μετς που έδωσε  

αργότερα και το όνοµα της στη περιοχή. Γύρω από τη µπυραρία άρχισε να σχηµατίζεται µια µικρή συνοικία 

από εποίκους της Τζιάς που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στηνΑθήνα. Αργότερα  το κέντρο µετατράπηκε σε 

καφέ-αµάν µε ζωντανή ορχήστρα. Κοντά στο Βατραχονήσι (το νησάκι του Ιλισού), εγκαταστάθηκαν και 

µερικά από τα κέντρα διασκέδασης της Αθήνας, καθώς και  µικρά καφέ θέατρα. Έτσι δηµιουργήθηκε η περιοχή 

των «παριλισσίων θεάτρων»,που τις Κυριακές συγκεντρώνουν ολόκληρες οικογένειες από όλες τις περιοχές της 

Αθήνας. Στα µέσα της δεκαετίας 1880 όταν το σχέδιο πόλης της πρωτεύουσας επεκτάθηκε για πρώτη φορά στα 

ανατολικά του Ιλισού, από το λόφο του Αρδηττού έως το λόφο του Φιλοπάππου. 

 Ήταν η εποχή του Χαριλάου Τρικούπη και µια οργανωµένη επέκταση του σχεδίου πόλης αποτελούσε µέρος 

τωνυποχρεώσεων της πολιτείας. Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό το Μετς έφτανε ανατολικά ως τη σηµερινή οδό 

Ευγενίου Βουλγάρεως και συνεχιζόταν µε όριο τη Θεοδωρήτου Βρεσθένης για να φτάσει στο Κουκάκι. Τότε 

υπήρχαν ελάχιστα σπίτια και χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δεκαετίες  για να πυκνοκατοικηθεί η πλαγιά που 

βλέπει την Ακρόπολη.  

Μικρά νεοκλασικά σπίτια κάλυπταν τις πλαγιές του λόφου, δηµιουργώντας έτσι µια από τις ακραίες αθηναϊκές 

γειτονιές όπου εµφανίζεται ο νεοκλασικός ρυθµός στα τέλη πια του 19ου αι. 

Ο Ιλισός έµεινε ακάλυπτος ως το 1950 και η λεωφόρος του Αρδηττού  δηµιουργήθκε από την επικάλυψη της 

κοίτης  του. Χάρη στα σηµαντικά έργα αυτά, το Μετς «πλησίασε» την πόλη, αλλά παρέµεινε 

µικρή συνοικία στο περιθώριο της καλής κοινωνίας και της ραγδαίας ανοικοδόµησης. 

              Το Μετς θα µπορούσε να χαρακτηριστεί για τους Έλληνες καλλιτέχνες η Μονµάρτη της 

Αθήνας. Κατά καιρούς έχουν κατοικήσει ζωγράφοι ,γλύπτες και χαράκτες. Άλλωστε  δρόµος της 

περιοχής τιµά από το 1943 το όνοµα του αξιόλογου γλύπτη Θωµά Θωµόπουλου(1873-1937). 

Η όµορφη αυτή συνοικία δίπλα στο Καλλιµάρµαρο, αγαπήθηκε από τους καλλιτέχνες για την  

προνοµιακή θέση της, την ανεµπόδιστη θέα προς την Ακρόπολη και τον Υµηττό, το δηµόσιο κήπο 

 και το Φάληρο. 

Από τα χρόνια της κατοχής στην οδό Αρδηττού 16 είχε εγκατασταθεί  ο µεγάλος γλύπτης Θανάσης 

Απάρτης (1899-1972) και εδώ δηµιούργησε τα σηµαντικότερα έργα του΄ τη λεγόµενη «Αθηναϊκή 

Περίοδο» της καλλιτεχνικής πορείας του. 

Πιο πάνω στον αριθµό 34 της ίδιας οδού, κατοίκησε τη δεκαετία του 1950 ο εξπρεσιονιστής 

Ζωγράφος Γιάννης  Μηταράκης(1898-1963). Στο ίδιο σπίτι έζησε και δηµιούργησε το ζεύγος 

Α. Τάσσου(1914-1985) χαράκτη και δηµιουργό των εξαίσιων ξυλογραφιών «µαύρο-άσπρο»,και 

της ζωγράφου Λουκίας Μαγγιώρου. 

 

 



 27
 

Το 1986 ιδρύθηκε µε έδρα το σπίτι της Αρδηττού 34 από τους φίλους και συγγενείς του Α.Τάσσου. 

Η Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος» µε σκοπό την αξιοποίηση και διαφύλαξη του έργου 

του χαράκτη, καθώς και την ενίσχυση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, και µέχρι σήµερα  

λειτουργεί και σαν εκθετήριο έργων καλλιτεχνών που έχουν σχέση µε το Μετς. 

Στις οδούς Μάρκου Μουσούρου και Κοσµά Μπαλάνου έζησε από το 1978 ο γλύπτης Μέµος Μακρής 

µε τη σύζυγο του χαράκτρια και ψηφιδογράφο Ζιζή Μακρή. Στο Μετς κατοικεί και εργάζεται και η 

κόρη τους, ψηφιδογράφος και γλύπτρια Κλειώ Μακρή. 

Στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη 12 έζησε ο ιστορικός τέχνης  και ζωγράφος Άγγελος Γ. Προκοπίου 

(1909-1967) όπως και πιο κάτω στο 14 έζησε ο γλύπτης  Ιάσων Παπαδηµητρίου (1911-1976). 

Στην οδό Ε. Βουλγάρεως 2  διατηρούσε µέσα στη δεκαετία του 1950 το µαρµαρογλυφείο του ο 

Γλύπτης Ιωάννης Τρέζας, ο οποίος φιλοτέχνησε προτοµές για ταφικά µνηµεία στο Α΄Νεκροταφείο 

Αθηνών, αδριάντες, ηρώα και εκκλησιαστικά γλυπτά. 

Επίσης το Μετς διάλεξε και ο περίφηµος συλλέκτης βιβλίων Χένρι Μπλάκµερ ο Β΄ να φτιάξει το σπίτι 

βιβλιοθήκη του. 

                Τα τελευταία είκοσι χρόνια µετά από µια περίοδο αδιαφορίας για την εξέλιξη της περιοχής, 

το Μετς γίνεται το κέντρο προσοχής και ξεχωριστού ενδιαφέροντος. Τα παλιά σπίτια αποκαθίστανται 

µε προσοχή και µερικές φορές µε εκκεντρικότητα. Νέα µεγαλύτερα σπίτια χτίζονται και γενικότερα 

καλλιεργείται  ο σεβασµός στις αξίες του περιβάλλοντος χώρου΄ησυχία, περισσότερα λουλούδια, 

άνθρωποι που γνωρίζονται µεταξύ τους. 

                Σήµερα η Μάρκου Μουσούρου, η «καρδιά»  του Μετς, διατηρεί πάντα την αίγλη της παρά  

τα παρκαρισµένα αυτοκίνητα. Τα παραδοσιακά στέκια για καφέ, πρωϊνό, και ποτό τις πιο πολλές  

φορές µε συνοδεία ζωντανής µουσικής, δίνουν την σύγχρονη ζωντάνια στη περιοχή χωρίς τη φασαρία  

της Πλάκας. 

Το Μετς παραµένει µια  ανθρώπινης κλίµακας  γειτονιά µε σύγχρονη µατιά που διατηρεί τις  

ροµαντικές  αναµνήσεις της. 
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2.2.1.  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 

                

              Η ανθρώπινη  κλίµακα της καθηµερινότητας στο Μετς, συνδέεται άµεσα µε την ανθρώπινη 

κλίµακα της  αρχιτεκτονικής του. Από την ανάπτυξη της περιοχής το 1870, ως τον Πρώτο Παγκόσµιο 

Πόλεµο χτίστηκαν πολλά µονώροφα ή διώροφα νεοκλασικά.  

Καθώς το Μετς εποικιζόταν, δίπλα στα µικρά νεοκλασικά σπίτια που είχαν κτίσει οι πρώτοι κάτοικοι 

χτίστηκαν  νέα. Από τα πρώτα το διώροφο αρχοντικό του στρατηγού Κωνσταντίνου Μαζαράκη, 

Που ανατινάχτηκε το 1944΄ περίβλεπτο κτίριο µε µια πραγµατικά θαυµάσια θέα προς την Αθήνα. 

Το 1928 στην οδό Αρδηττού 13 χτίστηκε η οικία του  γνωστού αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου ο οποίος 

ήταν από τους πρώτους αντιπροσώπους του κινήµατος της επιστροφής στις ρίζες. Ο Ζάχος έχτισε το σπίτι 

του απλά και λειτουργικά. Το εσωτερικό, πλούσιο σε ξυλόγλυπτες κατασκευές κατά το πρότυπο  

των αρχοντικών της βόρειας Ελλάδας ήταν όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

«ένα έτοιµο λαϊκό µουσείο». ∆υστυχώς το κτίριο κατεδαφίστηκε  για τη διαπλάτυνση της οδού  Αρδηττού.  

Μια  ακόµα ξεχωριστή οικία είναι  του περίφηµου Αµερικανού συλλέκτη Χένρυ Μπλάκµερ του Β΄ 

(1923-1988). Ο περίφηµος ταξιδευτής και συλλεκτης διάλεξε το 1963 το Μετς για να στήσει το 

σπίτι-βιβλιοθήκη του, αγοράζοντας το οικόπεδο της οδού ∆όµπολη. Το κτίριο που χτίστηκε αποτε- 

λεί αντιπροσωπευτικό δείγµα της Αθηναϊκής κλασικιστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. 

Σε σχέδια του ζωγράφου Τσαρλς Σουπ, δεν έγινε µόνο αναπαραγωγή του αρχιτεκτονικού ύφους,  

αλλά και της εσωτερικής διακόσµησης µε έµφαση στα κλασικά, κλασικιστικά και ανατολίτικα 

στοιχεία της «µεγαλοαστικής», αλλά και της λαϊκής τάξης. Παντού κυριαρχούσε η ιδέα της ζωντανής 

 Ανατολής που λάτρευε ο Μπλάκµερ. Το σπίτι είχε ηλιόλουστα δωµάτια και µαρµάρινα 

πατώµατα όπου απλώθηκαν τα σπάνια αποκτήµατα του συλλέκτη, σε µια µόνιµη και σηµαντική 

έκθεση σπάνιων εκδόσεων, χειρογράφων, αλλά και ζωγραφικών έργων. 

Με αφορµή το σπίτι του Μπλάκµερ στο Μετς, τα περιοδικά  Architectural Digest το 1978 και 

The World of Interiors το 1983 έκαναν αφιερώµατα για τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει 

το περιβάλλον του σπιτιού στην ανάπτυξη µιας συλλογής βιβλίων και όχι µόνο. 

Η βιβλιοθήκη Μπλάκµερ βγήκε σε δηµοπρασία του οίκου Sotheby′s στο Λονδίνο τον Οκτώβριο  

Του 1989. 

Στα χρόνια που µεσολάβησαν από την ανάπτυξη του Μετς ως τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο  

Χτίστηκαν πολλά µικρά και απλά σπίτια, όπως χτίζονταν τότε, δηλαδή µονώροφα ή διώροφα µε 

διακοσµητικές αναφορές στο νεοκλασικό ιδίωµα και µε έντονα τα λαϊκά χαρακτηριστικά τους . 

Τα λαϊκά κλασικιστικά κτίρια είχαν λιτό διάκοσµο στην όψη – γύψινα και γλυφές στο σοβά και 
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συνήθως χρωµατίζονταν µε ζωηρά χρώµατα. 

Τα παραπάνω κτίρια σχεδιάζονταν στη βάση της λειτουργίας του υπαίθριου χώρου, συνήθως της 

Εσωτερικής αυλής , ως ζωτικού χώρου και ολοκληρώνονταν µε την µεταγενέστερη προσθήκη κτισµάτων. 

Αργότερα στο Μεσοπόλεµο οι οικίες πάλι χτίζονταν µικρές και απλές, αλλά τώρα ήταν µοντέρνες 

αφού όλα είχαν στραφεί στην αναζήτηση του καινούριου στο ύφος, στις όψεις και στα υλικά. 

Η πλαγιά όµως που αναπτύσσεται το Μετς είναι απότοµη, τα οικόπεδα µικρά, οι δρόµοι στενοί. 

Σύµφωνα µε τον  Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό των µεταπολεµικών χρόνων, οριζόταν το ύψος των 

κτιρίων σε σχέση µε το πλάτος των δρόµων µην αφήνοντας περιθώρια για ανάπτυξη πολυκατοικιών. 

Η αντιπαροχή ήταν ασύµφορη και η ζήτηση µικρή. Την εποχή λοιπόν που η ανοικοδόµηση της  

Αθήνας γινόταν χωρίς  πολεοδοµικές αρχές, γρήγορα και πρόχειρα, το Μετς βίωνε µια οικοδοµική 

υστέρηση. Τα περισσότερα δροµάκια έµειναν σε ανθρώπινη κλίµακα, τα µικρά σπίτια επιβίωσαν 

χωρίς να συντηρούνται αρκετά και µόνο οι κεντρικοί δρόµοι γνώρισαν µια µεγαλύτερη ανοικο- 

δόµηση. Έτσι  όταν στα χρόνια της δικτατορίας και αµέσως µετά  καλλιεργήθηκε σε όλη την 

Ευρώπη η νοσταλγία του παλιού και η αναζήτηση  της µικρής  παραδοσιακής γειτονιάς, το Μετς 

ήταν η ιδανική τοποθεσία. Κι αυτό λόγω της µικρότερης ανάπτυξης  από άλλες γειτονιές και της 

διατήρησης της υπέρτατης αξία της θέας στους  αρχαιολογικούς χώρους. 

Βέβαια υπάρχουν ακόµα τα διώροφα του 1930 και του 1950, µε κυβικές µορφές , λιτές σιδεριές, 

χωρίς καµιά πρόθεση εντυπωσιασµού, ουδέτερα έως άχρωµα. Άλλοτε φροντισµένα, βιώσιµα και  

άλλοτε εγκαταλειµµένα.  Είναι ένας ξεχωριστός αρχιτεκτονικός ρυθµός που σέβεται την συνέχεια των  

Αστικών µετώπων, κρατάει την κλίµακα των κτιρίων στα όρια, µε αισθητικές αξίες που δεν προσπα- 

θούν  να προκαλέσουν ή να εντυπωσιάσουν. 

Και πλάι σε αυτά τα µικρά κτίρια του λαϊκού µοντερνισµού έχουν χτιστεί τα τελευταία χρόνια λίγα 

Και όµορφα αρχιτεκτονικά έργα που αποδεικνύουν την ικανότητα του σύγχρονου δηµιουργού 

Να εντάσσεται στο αστικό περιβάλλον και να ισορροπεί στο ενδιάµεσο ιστορικών και σύγχρονων 

Αρχιτεκτονικών αρχών και ρυθµών µε σύνεση και συνέπεια. Το παλιό συναντά το καινούριο,  

Στέκεται δίπλα του, συνήθως µε αισθητική, χωρίς να λείπουν βέβαια και οι κακόγουστες εξαιρέσεις, 

Μιλώντας  στην ανθρώπινη κλίµακα του δρόµου, µε µια ζαρντινιέρα γεµάτη λουλούδια, ή µια  

Πόρτα µε ζεστά χρώµατα πλάι σε µια σειρά από παρκαρισµένα αυτοκίνητα. 

Ένα παράδειγµα αυτής της συνοµιλίας  του παλιού µε το καινούριο, είναι το κτίσµα της οδού 

Σορβόλου 30.  
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Το συγκεκριµένο σπίτι λαϊκής κλασικιστικής αρχιτεκτονικής µε δυο  κάµαρες στη σειρά, ήταν το 

βασικό αρχικό κτίριο που αποτελούσε τον κύριο διηµέρευσης και ύπνου. Σε αυτό είχαν προστεθεί 

αργότερα και άλλα κτίσµατα ώστε η ανοιχτή αυλή να  περιβληθεί µε όγκους σε σχήµα Π. Η νέα 

µορφή του κτιρίου δηλώνεται µεταξύ άλλων  µε την κλειστή µεταλλική κατασκευή των δυο τελευ- 

ταίων ορόφων στην όψη του δρόµου, αποµονώνοντας σχετικά τα µπαλκόνια και συγχρόνως  

δηµιουργείται µια µοντέρνα όψη –«φόντο» για το παλιό χτίσµα το οποίο αποκαταστάθηκε στην 

αρχική του µορφή και χρωµατίστηκε έντονα ώστε να τονιστεί η παρουσία του.  

 Το αρχικό κτίσµα αποτελεί ένα θραύσµα αρχιτεκτονικής εκατό χρόνων, που έρχεται η σύγχρονη  

αρχιτεκτονική να ενσωµατώσει και να συµπληρώσει χωρίς να µιµηθεί τον αρχιτεκτονικό ρυθµό του 

αρχικού κτιρίου αλλά να προτείνει νέα µορφή βασισµένη στις αρχές του µοντερνισµού, χωρίς 

βέβαια να είναι σίγουρη η επιτυχία της προσπάθειας. 

               Παρόλα  αυτά το Μετς παραµένει ένα ανθολόγιο της κλασικιστικής, λαϊκής και αστικής 

αρχιτεκτονικής όπως και της αρχιτεκτονικής του µεσοπολέµου. ∆ίπλα στα παραπάνω κτίρια  

χτίστηκαν και οι πρώτες πολυκατοικίες. Κι όµως το Μετς κρατάει το δικό του χαρακτήρα. 

Αυτόν της  ήρεµης, ανθρώπινης παραδοσιακής γειτονιάς. 

 

 

το σπίτι της Σορβόλου 30 στο Μετς  εικόνα 7 



 31
 
 
2.2.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΜΕΤΣ 
             Κατά την µελέτη της περιοχής του Μετς καταγράφηκαν όλα τα νεοκλασικά κτίσµατα και 
       είναι φανερή η διάκριση των χτισµάτων σε κτίρια κλασικιστικής αστικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή 

       τα διώροφα αρχοντικά  και στα κτίσµατα λαϊκής κλασικιστικής αρχιτεκτονικής συνήθως ισόγεια. 
       Επειδή δεν κατέστην δυνατόν να καταγραφούν οι χρονολογίες κατασκευής σε όλα τα κτίσµατα, 
       Η παρουσίαση θα γίνει σύµφωνα µε τον αρχιτεκτονικό τύπο των κτιρίων. 
 
 
       Α.   ∆ΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 
 

   1)   ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 17 ΚΑΙ ΓΟΡΓΙΟΥ 13: 
      γωνιακό  διώροφο αρχοντικό µε δώµα, µε κεραµοσκεπή και διακοσµητικές σκωτίες στο  
      σοβά. Προσθήκη γκαράζ στο ισόγειο.  

 
 
 

 
εικόνα 1α 
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εικόνα 1β 
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2)   ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 11 ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΟΥ: 
       γωνιακό διώροφο κτίριο κλασικιστικής µορφολογίας, χτισµένο το 1920-1930.  
       Απλουστευµένα τα στοιχεία των όψεων µε απουσία διακοσµητικών στοιχείων. 
       Η επίστεψη γίνεται µε γείσο σε ικανή προεξοχή. 
 

 
                  εικόνα 2α 
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εικόνα 2β 
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3)     ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 10: 
                    διώροφο κτίριο κλασικιστικής µορφολογίας, χτισµένο τη δεκαετία 1920-1930 
                    Τύπος εξοχικής οικίας αναπτύσσεται περισσότερο στο ισόγειο, µε µικρότερη κάλυψη 

στον όροφο δώµα. 
       

 
εικόνα 3α 
 

εικόνα 3β 
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4)             ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 43: 
                        διώροφη κατοικία απλής αρχιτεκτονικής µε προσθήκη γκαράζ. Η επικάλυψη γίνεται µε 

      κεραµοσκεπή και η επίστεψη µε προεξέχον διακοσµητικό γείσο. 
        

                    εικόνα 4α  
 
 

εικόνα 4β 
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5 )        ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 7:  
       διώροφη κατοικία κλασικιστικής µορφολογίας. Στην ταράτσα του πρώτου ορόφου υπάρχει 
       κυκλική τζαµαρία. Κυριαρχούν οι έντονοι χρωµατισµοί και η διακόσµηση του προεξέχοντος 
       γείσου κάτω από την επικάλυψη µε βυζαντινό κεραµίδι. 
 

 
εικόνα 5α 
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εικόνα 5β 
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       6)        ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 33 ΚΑΙ ΑΝΘΙΠΠΟΥ 1: 
         διώροφο γωνιακό κτίριο µε ηµιυπόγειους χώρους, πανταχόθεν  ελεύθερο, χτισµένο την  
         δεκαετία του 1940. Έχει ενδιαφέρουσα ογκοπλαστική διάταξη, που συµβάλει στην κλίµακα 
         και στον χαρακτήρα της περιοχής. Τα ανοίγµατα του κτιρίου αναπτύσσονται οριζόντια και 
         συµµετρικά. Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από τρεις εισόδους οι οποίες είναι διακοσµη- 
         µένες  µε λευκό µάρµαρο όπως και τα φουρούσια στους εξώστες και στα γείσα των θυρών 
         είναι από µαρµάρινα. Η επικάλυψη του κτιρίου γίνεται µε κεραµοσκεπή. 
 
 
 
 
 

 

 
εικόνα 6α 
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Εικόνα 6β 
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7)              ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ  53 ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΑΡΧΟΥ 18: 

   διώροφο κτίριο κλασικιστικής µορφολογίας της δεκαετίας του ΄30 µε απλές γραµµές 
   και διακριτικό διάκοσµο. Η επίστεψη γίνεται µε προεξέχων γείσο. Μεταγενέστερη 
   προσθήκη δώµατος. 
                                           Εικόνα 7α αρχικό κτίριο 

                                                                                                                             
 
 

                       
           εικόνα 7β  µετά την αποκατάσταση                     
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εικόνα 7γ 
                                           

                        εικόνα 7δ           
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8)                 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 35: 

      διώροφο κτίριο κλασικιστικής µορφολογίας και µικτή χρήση. Το ισόγειο είναι επαγγελ- 
      µατικός χώρος, και ο πρώτος όροφος  κατοικία. Από τα πλούσια διακοσµητικά στοιχεία 
      στις όψεις, ξεχωρίζουν οι ανάγλυφοι λαµπάδες ανάµεσα στα ανοίγµατα του πρώτου ορό- 
      φου. Το κτίριο δεν είναι ανακαινισµένο και σήµερα είναι ακατοίκητο. 
 
 
 
 
 

 
εικόνα 8α 
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εικόνα 8β 
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 9)            ∆ΕΦΝΕΡ 8 ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ: 

          Νεοκλασικό κτίσµα µη ανακαινισµένο, διώροφο µε διαφορετικά επίπεδα στις εισόδους του. 

          Αξιοπρόσεκτη η σιδερένια καγκελόπορτα που οδηγεί στην πίσω αυλή. 

Εικόνα 9α  
 
 
 
 

 εικόνα 9β 
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εικόνα 9γ 
 
 
 
 

                 
εικόνα 9δ 
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10)                  ∆ΕΦΝΕΡ 2 ΚΑΙ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 

                     νεοκλασσικό δίπατο αρχοντικό, άριστα ανακαινισµένο, ιδιαίτερης προβολής και εξαιρετικών 
                     στοιχείων στις όψεις τους. 

 

             
Εικόνα 10α  

 
 

       εικόνα 10β 
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 εικόνα 10γ 
 
                                                        
 

                                    εικόνα 10δ               
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11)       ∆ΙΚΑΙΑΡΧΟΥ 1 ΚΑΙ  ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΥ: 

                     διώροφο γωνιακό αρχοντικό δίπλα ακριβώς από το λόφο του Αρδηττού, κλασικιστικής 
                     µορφολογίας µε πολύ ιδιάιτερες όψεις. Εντυπωσιακή είναι η διακόσµηση των ανοιγµάτων 
                     καθώς και η επιλογή των χρωµατισµών. ∆ιακοσµητική ανάγλυφη ταινία διατρέχει το κτίριο 
                     ανάµεσα στους ορόφους. Η επίστεψη γίνεται µε στηθαίο από µπετόν. 
 
 
 
 
 

 
               εικόνα 11α 
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              εικόνα 11β 
 
 
 

   εικ.11γ 
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12) ∆ΙΚΑΙΑΡΧΟΥ 4 ΚΑΙ ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 68: 

      διώροφο γωνιακό κτίριο µε δώµα  κλασικιστικής αρχιτεκτονικής, µε συµµετρικά ανοίγµατα 
      και διακριτικό διάκοσµο. Ενδιαφέροντα τα µπαλκόνια επί της Τριβωνιανού, µε τα σκαλιστά  
      κάγκελα και τα µαρµάρινα φουρούσια. Ανάγλυφη ταινία διατρέχει το κτίριο κάτω από την 
      επίστεψη. Η επικάλυψη γίνεται µε κεραµοσκεπή 
 

                   εικόνα 12α 
 

          εικόνα 12β  
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   13) ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 6  ΚΑΙ  ΜΑΛΑΜΟΥ 1: 
    διώροφο γωνιακό κτίριο µε κλασικιστικές αναλογίες της µεταβατικής περιόδου. Χαρακτηρι- 
    στικά είναι τα φουρούσια του εξώστη, η απουσία διακοσµητικών στοιχείων στην όψη, η προ- 
    εξοχή του δεύτερου ορόφου επί της Βουλγάρεως. 
 
 

           
                           εικόνα 13α 
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 εικόνα 13β 
           
                                                                                      
 
 

                                                                                               εικόνα 13γ 
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14)          ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ  10: 
             δίπατο αρχοντικό, µε ωραία διαρρυθµισµένη εσωτερική αυλή ,ανακαινισµένο,κατοικηµένο. 
            Αξιόλογη επίστεψη, συµµετρία ανοιγµάτων, µάλλον υπερβολικά τα διακοσµητικά στοιχεία  
           της όψης. 
 

          
εικόνα 14α 
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                   εικ. 14β 
 

 
 

                     εικ.14γ 
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15) ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 17 ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ: 
    γωνιακό κτίσµα που λόγω της κλίσης του δρόµου ξεκινάει διώροφο και καταλήγει ισόγειο 
    µε ηµιυπόγειο. Το κτίσµα είναι ερειπωµένο, τα µόνα αξιόλογα στοιχεία που ακόµα είναι 
    ορατά, είναι οι εξωτερικές πόρτες. Ίσως να πρόκειται  για δυο ξεχωριστές οικίες που ενώθηκαν  
    µετά. 
 
 
 
 
        

 
εικόνα 15α 
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                                                           Εικόνα 15β                
εικόνα 15γ                                                                                                   
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   16)             ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 42 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 17: 
                     διώροφο κτίριο νεοκλασικής µορφολογίας της δεκαετίας του 1930. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο η κάθετη συµµετρία των ανοιγµάτων. Ο εξώστης µε την διακοσµητική σιδεριά 
στον πρώτο όροφο στηρίζεται σε µαρµάρινα φουρούσια και τονίζει την είσοδο του κτιρίου. 

                    Η επίστεψη γίνεται µε προεξέχον γείσο και διακοσµητική οδοντωτή ταινία. 
 

                       εικόνα 16α 
 
 
 
 

                      εικόνα 16 β 
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17)                ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 44: 
                     διώροφη οικοδοµή νεοκλασικής αρχιτεκτονικής χτισµένη την δεκαετία του 1930. 
                     Ιδιοκτησία Μανωλάκη, άριστα αποκατεστηµένο και σε πολύ ωραίο σηµείο του 
                     Πεζόδροµου. 
 

                       
εικόνα 17α 
 

                      
εικόνα 17β 
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18)          ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 46: 
               διώροφη κατοικία δίπλα στο λόφο του Αρδηττού εποχής µεσοπολέµου, απλής   αρχιτεκτο-  
               νικής µορφής. Χαρακτηριστικό στοιχείο η έντονα επικλινής στέγη, ο εξώστης του πρώτου 
               ορόφου µε τα σιδερένια κάγκελα και τα µαρµάρινα φουρούσια.  
 
 
                                 
                                   
                                              

 
 
 εικόνα 18α 

                                                   εικόνα 18β 
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   19)              ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 9 ΚΑΙ  ΜΗΝΙΑΤΗ 25: 

             διώροφο κτίριο κλασικιστικής µορφής χτισµένο το 1927-1930. Το χαρακτηρίζει η   
             συµµετρία και η καθετότητα των ανοιγµάτων. Η επικάλυψη γίνεται µε κεραµοσκεπή. 
 

               
εικόνα 19α 

           εικ. 19β   
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    20)               ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ  13 ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ  16: 

         διώροφο αρχοντικό νεοκλασικής αρχιτεκτονικής µε στηθαίο από µπετόν στην επίστεψη. 
          ∆ιαµπερές µε τις δυο όψεις του άψογα διατηρηµένες.  
          Ξεχωρίζουν τα ανάγρυφα διακοσµητικά ανάµεσα στα παράθυρα, οι σκωτίες στο σοβά  
          Και το σιδερένιο σκέπαστρο πάνω από την κεντρική είσοδο. 
 

            
εικόνα 20α 
                                                  εικόνα 20β 
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21)           ΜΑΡΚΟΥ  ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 20: 
             διώροφο κτίσµα µε κλασικιστική µορφολογία και εκλεκτιστικά στοιχεία στην διακόσµη- 
             ση κυρίως. Έχουµε επικάλυψη από  κεραµοσκεπή και έντονα διακοσµητικά στοιχεία στα 
             ανοίγµατα. 
 

               
εικόνα 21α 
 
                                                                            
 

                           εικ21β 
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22)         ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 37: 
              διώροφη κατοικία σε επίπεδα, εποχής µεσοπολέµου. Υπάρχουν ενδιαφέροντα αρχιτεκτο- 
              νικά στοιχεία που δηµιουργούν πλαστικούς όγκους. Ενδιαφέρουσα είναι και η µορφολο- 
              γία των εξωστών. Η επικάλυψη γίνεται µε κεραµοσκεπή. 
 
 
                     Εικόνα 22α: πριν την ανακαίνιση 
 

 
 
                                

                                 
                                         εικ 22β µετά την αποκατάσταση 
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                      εικόνα 22γ            
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23)        ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 39: 
             διώροφο κτίσµα απλής αρχιτεκτονικής µορφολογίας.  Η επίστεψη γίνεται µε στηθαίο από 
             µπετόν και προεξέχων διακοσµητικό γείσο. Ενδιαφέροντα στοιχεία του κτιρίου, τα δυο 
             µπαλκόνια µε τα σκαλιστά κάγκελα και η νεοκλασική εξώπορτα. 
 
 
 

                              
                                   εικόνα 23α 
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                              εικόνα 23β 
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24)            ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 34: 
                 διώροφο κτίσµα απλής αρχιτεκτονικής  µορφολογίας µε όψεις χωρίς διακοσµητικά           
                 στοιχεία εκτός από τα σκαλιστά κάγκελα. Στην επίστεψη έχουµε κάγκελο και ελαφρά 
                 προεξέχων γείσο. 
 
 
 
 

                   
                     εικόνα 24α 
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                 εικόνα 24β 
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25) ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 20 ΚΑΙ ΜΕΝΩΝΟΣ 11: 
      διώροφη και ανακαινισµένη κατοικία µε προσθήκη τµήµατος στο πίσω µέρος του κτίσµατος. 
      Η επικάλυψη του κτιρίου γίνεται µε έντονης κλίσης κεραµοσκεπή. 
 

                εικόνα 25α 
 

                 εικόνα 25β 
 



 71

     εικόνα 25γ 
 
εικόνα 25δ 
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26)       ΜΗΝΙΑΤΗ 4: 
            τριώροφο  κτίσµα, µε τριµερή ανάπτυξη των ανοιγµάτων, µε προσθήκη γκαράζ. 
            Επίστεψη µε τσιµεντένια µετώπη, διακοσµητική ταινία χωρίζει τους ορόφους. 
 
 

     
     εικόνα 26α 
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      εικόνα 26β 

       
 
 
 
 
 
      Εικόνα 26γ 
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27)           ΜΗΝΙΑΤΗ 2 ΚΑΙ ΣΟΡΒΟΛΟΥ 19: 
                διώροφη κατοικία του 1920-1930 µε εκλεκτιστικά στοιχεία, ανακαινισµένο. Ενδιαφέρον 
                παρουσιάζει ο πρόβολος του πρώτου ορόφου στην απότµηση των δυο δρόµων. 
       
 

          
           εικόνα 27α 
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   εικόνα 27β 
 
 
 

   εικ. 27γ 
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28) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 11 
         διώροφη οικία  λαϊκής αρχιτεκτονικής µε επικάλυψη από έντονης κλίσης ξύλινη 
         στέγης. Ξεχωρίζει η σαγρέ τεχνοτροπία του σοβά,  
          καθώς και το άγαλµα στην διακοσµητική εσοχή στον δεύτερο όροφο. 

 

 
εικόνα 28α 
 
 
εικόνα 28β 
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  29)             ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 1: 

           νεοκλασικό διώροφο κτίσµα  µε µεταγενέστερη πιθανώς προσθήκη δώµατος. Στην επί- 
           στεψη έχουµε  στηθαίο από µπετόν. Ξεχωρίζει το κεντρικό µπαλκόνι στο δεύτερο όροφο 
           και οι διακοσµητικές κορνίζες στα παράθυρα. 
 

            
εικόνα 29α 
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εικόνα 29β                                                                                                                                         εικόνα 29γ 
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   30)         ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ  5: 
                 ∆ιώροφη οικία λαϊκής αρχιτεκτονικής µε συµµετρικά ανοίγµατα και είσοδο από το πλάι. 
                 Επίχρισµα µε τις χαρακτηριστικές γλυφές. Στα δυο ανοίγµατα του ορόφου που έχουν ξύλινα  
                 Καφέ παντζούρια και κοσµούνται από λευκά πλαίσια, αντιστοιχεί και ένας στενός εξώστης 
                 Με απλά σιδερένια κάγκελα. 
                 Στο δεξί άκρο του κτιρίου έχει σιδερένια αυλόθυρα που οδηγεί στην είσοδο και στην 

        εσωτερική αυλή. 
 

                   
           εικόνα 30α 
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31)            ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 47: 
                  γωνιακό διώροφο απλής αρχιτεκτονικής  µε  συµµετρική ανάπτυξη ανοιγµάτων και επί- 
                  στεψη µε χτιστό στηθαίο. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η δίφυλλη ξύλινη πόρτα και το 
                  σιδερένιο σκαλιστό σκέπαστρο. 
 
 

                     εικ. 31α 
 

                    εικόνα 31β 
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32)            ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 53 ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ: 
                 εδώ έχουµε ανακαίνιση δυο κτιρίων µε προσθήκη, το πιο πιθανό η προσθήκη να είναι το  
                 τµήµα που ενώνει τα δυο κτίρια. Ανοίγµατα µε απλή  ανάγλυφη διακόσµηση και επικάλυψη 
                 µε κεραµίδια.  

                     εικόνα32α 
 

                     εικ.32β 
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33)             ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 33: 
                  διώροφο αρχοντικό κλασικιστικής µορφολογίας εποχής µεσοπολέµου. Η κατασκευή του  
                  είναι από µπετόν. Η κύρια όψη τονίζεται από τρεις εξώστες. Στην επίστεψη έχουµε  πε- 
                  ριµετρικό στηθαίο. 
 

                   
                     εικόνα33α 
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   εικόνα33β 
 
                                                                       

 
εικόνα 33γ 
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34)             ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 67: 
                  τριώροφο κτίριο µε κλασικιστικά χαρακτηριστικά. Απουσιάζουν στοιχεία εξωτερικής δια- 
                  κόσµησης, ξεχωρίζει η σκαλιστή καγκελόπορτα. 
 

                    εικόνα 34α 
 
                                                        

  εικόνα 34β 
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35)              ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 60: 
                   γωνιακό διώροφο επαγγελµατικό κτίριο αυστηρής κλασικιστικής µορφολογίας. 
                   Σε καλή κατάσταση, σήµερα λειτουργεί ως νηπιαγωγείο. 
 
 
 

                     
                        εικόνα 35α 
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                 εικόνα 35β 
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36)   ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 5 ΚΑΙ ΕΥΠΟΜΠΟΥ 15: 
        διώροφο κτίσµα απλής αρχιτεκτονικής µορφολογίας, µε συµµετρία στην ανάπτυξη 
        των ανοιγµάτων τους και χαρακτηριστική εξώπορτα. Η επίστεψη γίνεται µε στηθαίο 
        από µπετόν. 

          εικόνα36α 
 

          εικόνα 36β 
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37)            ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 12 & ΚΑΡΕΑ 
                  ∆ιώροφη γωνιακή οικία, λαϊκής αρχιτεκτονικής απλή στις όψεις της, µάλλον ακατοίκητη, µη              
                  Ανακαινισµένη.    

 

                  
                 εικόνα 37α 
 
 
 

                   εικ.37β 
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                            εικόνα 37γ 
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38)           ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 19: 
                ∆ιώροφο κτίσµα λαϊκής αρχιτεκτονικής, καλοσυντηρηµένο, κατοικηµένο, χαρακτηριστικό το  
                 κεφάλι   λιονταριού στο  σκέπαστρο της   κεντρικής εισόδου. 

 
 
 

                          
                               εικόνα 38α 
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           εικόνα 38β  
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39)             ΤΥΡΤΑΙΟΥ  3: 
                  διώροφο αρχοντικό, ιδιοκτησία οικογένειας Μακάρωφ, χτισµένη το 1885 από τον παππού του 
                  ιδιοκτήτη, σήµερα χωρισµένο σε δυο  οικίες. Εξαιρετικής οµορφιάς το µπαλκόνι του δεύτερου 
                  ορόφου, καθώς και η διακόσµηση των µακρόστενων παραθύρων. 

                  εικόνα 39α 
 
 

                   εικόνα 39β 
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40)            ΤΥΡΤΑΙΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ: 
                 άριστα ανακαινισµένο, ιδιαίτερης καλαισθησίας διώροφο αρχοντικό, που σήµερα είναι  
                 επαγγελµατικός χώρος. 
 

                   
                      εικόνα 40α  
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                  εικόνα 40β 
 
 

                   
                     εικόνα 40γ 
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41)           ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ 18 ΚΑΙ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ 7: 
                 γωνιακό διώροφο αρχοντικό, ανακαινισµένο, απόλυτα ταιριαστά και χωρίς υπερβολές διακο- 
                 σµητικά στοιχεία όπως  ανάγλυφες λεπτοµέρειες στα ανοίγµατα, όπως ξεχωριστό είναι και το 
                 γωνιακό µπαλκόνι στον όροφο. 
 
 

                   
                       εικόνα 41α 
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                      εικόνα 41β 
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42)            ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ 14 ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΤΗ 9: 
                 γωνιακό διώροφο αρχοντικό, ανακαινισµένο µε ανάγλυφη και προεξέχουσα επίστεψη, 
                 και ανάγλυφο διακοσµητικό γείσο που χωρίζει τους δυο ορόφους. 
 
 

                   
                     εικόνα 42α 
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                      εικόνα 42β 
 
 

                   
                  εικόνα 42γ 
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43)             ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ  12: 
                  ∆ιώροφη οικία λαϊκής αρχιτεκτονικής µε είσοδο στο πλάι. Το χρώµα του κτιρίου είναι έντονο 
                  Ροζ. Στην εξωτερική όψη έχουµε εξώστη µε σκαλιστά κάγκελα και παράθυρα µε γαλάζια  
                  Ξύλινα παντζούρια. Στο πλάι έχουµε σιδερένια αυλόπορτα. 
 

                   
                      εικόνα 43α                            
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                   εικόνα 43β 
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44)           ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ 8: 
                διώροφη κατοικία χαρακτηριστικό δείγµα απλής αρχιτεκτονικής µορφής χτισµένη κατά το 
                1910-1920. Την είσοδο χαρακτηρίζει σιδερένια αυλόπορτα. Η επικάλυψη γίνεται µε ριχτή 
                στέγη µε βυζαντινό κεραµίδι. 
 
 
 

                   
                       εικόνα 44α 
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                     εικόνα 44β 
 
                                       

                                 εικόνα 44γ 
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45)           ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ 7: 
                διώροφη κατοικία απλής  αρχιτεκτονικής κατασκευασµένη το 1910-1920, µε κερα- 
                µοσκεπή. Αργότερα δέχτηκε παρεµβάσεις που αλλοίωσαν τον χαρακτήρα του,όπως 
                η τζαµαρία στον όροφο. 
 

                  
                    εικόνα 45α 
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εικόνα 45β 
 

                                                εικ. 45γ 
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 Β.  ΜΟΝΩΡΟΦΑ  ΚΤΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 

46)          ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 33: 
               ισόγειο κτίριο κλασικιστικής λαϊκής µορφολογίας . Η επίστεψη γίνεται µε στηθαίο από µπετόν.             
               Χαρακτηριστικές είναι οι διακοσµητικές σκωτίες στο επίχρισµα και τα γεωµετρικά  
               σχέδια στο στηθαίο. 
 

                                         
                              εικόνα 46α 

                   εικόνα 46β 
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     47)               ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 15: 

                                 ισόγειο υπερυψωµένο κλασικιστικό κτίριο µε πλάγια είσοδο χτισµένο το 1919-20. 
                                 Σηµειώνονται διαχωριστικές ταινίες µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων. 

Τα ανοίγµατα φέρουν γείσο στη στέψη. 
                                   ∆ιακοσµητική οδοντωτή ταινία διατρέχει την όψη κάτω από επίστεψη.  
                                   Η επικάλυψη   µε κεραµοσκεπή στέγη. 

                             
                                    εικόνα 47α 

 

                  εικ47β     
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             48)             ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 13: 

                          Ισόγεια οικία λαϊκής αρχιτεκτονικής µε πλάγια είσοδο. Η επικάλυψη γίνεται µε  
                         Κεραµοσκεπή που καταλήγει σε γείσο λαϊκής µορφολόγησης. 
 

                           
                               εικόνα 48α 
 

                                                                   εικόνα 48β 
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 49)               ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 16: 

               Ισόγειο κτίσµα απλής αρχιτεκτονικής  µε επίστεψη µε ανάγλυφο γείσο. Ξεχωρίζει η  
               ξύλινη Παραδοσιακή πόρτα. Εγκαταλελειµµένο.                                            

                 
                                 εικόνα 49α 

                    
                               εικόνα 49β 
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        50)                ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 14: 

                       Ισόγεια κατοικία κλασικιστικής µορφολογίας ακατοίκητη και µη ανακαινισµένη. 
       Ο χρόνος έχει αφαιρέσει όλα σχεδόν τα διακοσµητικά στοιχεία εκτός από ένα κοµµάτι 
       από το κλασικιστικό γείσο. 
 

                        
                             εικόνα 50α                                                                                                                                                                                                                           
εικ50β   
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        51)             ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 45: 
                         υπερυψωµένο ισόγειο κτίσµα λαϊκής αρχιτεκτονικής µε ορθογώνια ανοίγµατα και γλυ- 
                         φές   στο επίχρισµα. Η επίστεψη γίνεται µε γείσο και κεραµίδι 
                          Μη ανακαινισµένο, αλλά κατοικηµένο.    
 

                
εικ 51α 

 
 

 

                                   
εικ 51β 
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         52)                   ∆ΟΜΠΟΛΗ 8: 

                        Ισόγεια κατοικία λαϊκής αρχιτεκτονικής χτισµένη το 1930. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
                        τα διακοσµητικά στοιχεία από σοβά γύρω από τα ανοίγµατα. Η επικάλυψη γίνεται µε 
                        πλάκα και περιµετρικό στηθαίο. 
 

                         
                            εικόνα 52α 
 
                                   

                       εικόνα 52β 
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53)                      ∆ΟΜΠΟΛΗ 11: 
                           Ισόγειο κτίσµα αστικής κλασικιστικής µορφολογίας. Η αρχιτεκτονική του χαρα- 
                          κτηρίζεται από λιτά στοιχεία ∆ωρικού ρυθµού. Τα ανοίγµατα είναι συνεχή µε απλό          
                          πλαίσιο και χαρακτηρίζουν την αρχική και τη σηµερινή χρήση του κτιρίου 
                          (σχολική αίθουσα). 
                           Η δύριχτη στέγη απολήγει σε κλασική µετώπη µε γείσο. 
                           Σήµερα λειτουργεί σαν κέντρο εκµάθησης γλωσσών σε αλλοδαπούς. 
 
 
 
 
 
                            

 
                                  εικόνα 53α 
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εικ.53β 
 

                   
               εικόνα 53γ 
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54)             ∆ΟΜΠΟΛΗ 34: 

                     Ισόγειο κτίριο λαϊκής αρχιτεκτονικής χωρίς διακοσµητικά στοιχεία, εκτός από την ξύλινη 
                           Εξώπορτα. Μη ανακαινισµένο και µάλλον ακατοίκητο. 

 

                       
εικόνα 54α 

 

 

 

 

                          
εικόνα 54β 
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55)             ∆ΟΜΠΟΛΗ 24: 

         Ισόγειο κτίσµα απλής κλασικιστικής µορφής διατηρηµένο σε καλή κατάσταση, ξεχωρίζει η 
         παραδοσιακή δίφυλλη εξώπορτα. 

          
          εικόνα 55α 
 
                                                                                                                     εικόνα 55β 
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56)                ΕΥΠΟΜΠΟΥ 13: 

               Ισόγεια υπερυψωµένη κατοικία κλασικιστικής λαϊκής µορφής µε τρεις άξονες ανοιγµάτων 
και επικάλυψη µε κεραµοσκεπή. Αξιοπρόσεκτο στοιχείο του κτίσµατος η ξύλινη 
παραδοσιακή πόρτα. 

 

                   
                    εικόνα 56α 

                               εικόνα 56β 
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57)                  ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 11 ΚΑΙ ΣΟΡΒΟΛΟΥ: 
                       ισόγειο γωνιακό κλασικιστικό χτίσµα µη ανακαινισµένο αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. 
                       Σηµειώνονται τα  διακοσµητικά στοιχεία των ανοιγµάτων. Η επίστεψη γίνεται µε στηθαίο 
                       από µπετόν. 
 

                          
                              εικόνα 57α 

                                              εικ 57β 
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                                                                                              εικόνα 57γ                         
                                                                                                       

 
 
 

 
 
 

 εικόνα57δ 
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58)           ΚΕΛΣΟΥ  9: 

        Ισόγεια κατοικία λαϊκής αρχιτεκτονικής αρχιτεκτονικής. Με τη µεταγενέστερη προσθήκη των  
       δυο ορόφων αντικαταστάθηκε και το αρχικό χαρακτηριστικό επίχρισµα µε τις γλυφές. 
        Το µόνο αρχιτεκτονικό στοιχείο που έχει διασωθεί είναι η ξύλινη πόρτα. 
 

           
          εικόνα 58α 

                       
                       εικόνα 58β 
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                     εικόνα 58γ 
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59)ΚΥΝΙΣΚΑΣ  ΚΑΙ ∆ΟΜΠΟΛΗ 38: 

        Ισόγεια κατοικία απλής αρχιτεκτονικής µε συµµετρικά ανοίγµατα και ξεχωριστή είσοδο  
              Για την εσωτερική αυλή. Η επικάλυψη γίνεται µε πλάκα µπετόν. 

         
         εικόνα59α 

                 εικόνα 59β 
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   60)           ΜΑΛΑΜΟΥ  6: 

 ισόγεια κατοικία αστικής κλασικιστικής µορφολογίας µε εµφανή σηµάδια φθοράς                               
αξιοσηµείωτη η ξύλινη εξώπορτα και το µαρµάρινο σκέπαστρο της µε τα σκαλιστά   

                   φουρούσια.  Η επικάλυψη γίνεται µε κεραµίδια. 
 

                      εικ. 60α 
 
 

                       
                           εικ. 60β 
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61)                  ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 3: 
                        ισόγειο κτίσµα λαϊκής αρχιτεκτονικής µε δώµα. Σηµειώνεται η πόρτα ξύλινη ταµπλαδωτή 
                        µε σκέπαστρο από κεραµίδι .Στην επίστεψη έχουµε οδοντωτή διακοσµητική ταινία και 
                        επικάλυψη από κεραµοσκεπή. Σήµερα λειτουργεί σαν θεατρικό εργαστήρι. 
 

                          
                              εικόνα 61α                                

εικ 61β 
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62)           ΜΗΝΙΑΤΗ 5: 
                ισόγειο κτίσµα αστικής αρχιτεκτονικής µορφής χτισµένο τη δεκαετία του΄30. Ενδιαφέροντα 
                τα διακοσµητικά στοιχεία του κτιρίου όπως τα γεωµετρικά σχήµατα στα παράθυρα,τα  
               σκαλιστά κάγκελα και η σιδερένια πόρτα της εισόδου.  
 

                
                  εικόνα 62α 

 

 

 

                            εικόνα 62β 
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 εικόνα 62γ 
                                                                                                                                  εικόνα 62δ 
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63)             ΜΠΑΛΑΝΟΥ 36: 
                  Ισόγειο υπερυψωµένο κτίριο αστικής κλασικιστικής µορφολογίας της µεταβατικής 
                  περιόδου 1920-30. 
                  Χαρακτηριστική της εποχής η διάπλαση της ανωτέρας ζώνης και ένταξη των ανοιγµάτων 

     σε αυτή. Τα ανοίγµατα έχουν αξονική διάταξη, µε ποδιές σε γεωµετρικό µοτίβο. Πλάγια 
    είσοδος σε τρίτο άξονα µε πρόσβαση στο κτίριο και στην αυλή, µε σιδερένια αυλόθυρα. 

                  Γεωµετρική απόδοση των διακοσµητικών στοιχείων(Art-deco), µε οδοντωτή διακοσµητική 
                  ταινία και γεωµετρικά ροµβοειδή στοιχεία ανάµεσα από τα ανοίγµατα. Η επίστεψη του  
                  κτιρίου γίνεται µε συµπαγές στηθαίο µε εξάρσεις στο κτίριο και γείσο. 
 

                    
                       εικόνα 63α 
                                                             
                                                         
 
 
 
 
 

                                       εικ.63β 
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64)           ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 7: 

            Ισόγειο κτίριο λαικής αρχιτεκτονικής µε συµµετρικά απλά ξύλινα ανοίγµατα και σιδερένια 
           Αυλόθυρα. Η επικάλυψη γίνεται µε κεραµοσκεπή. 
           Το κτίριο είναι εγκαταλελειµµένο. 
 

             
              εικόνα 64α 

              εικόνα64β 
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  65)              ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ  1: 
                      Ισόγεια υπερυψωµένη οικία κλασικιστικής λαϊκής αρχιτεκτονικής χτισµένη το 1922. 

                Χαρακτηριστικό είναι εδώ το επίχρισµα΄ στο ισόγειο είναι λιθοδοµή και στον όροφο µε – 
                διακοσµητικές σκωτίες. 

                      Τα ανοίγµατα είναι αλουµινίου και η είσοδος ξύλινη ταµπλαδωτή. 
                Επικάλυψη µε κεραµοσκεπή 
 

                  
                    εικόνα 65α 
 

                           εικόνα 65β  
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66)        ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ  3: 

          Ισόγειο υπερυψωµένο κλασικιστικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, χτισµένο το 1920-30. 
          Χάραξη του επιχρίσµατος µε οριζόντιους αρµούς και λιθοδοµή-ισόδοµο σύστηµα- στην 
          Επιφάνεια του ηµιυπογείου. Χαρακτηριστικά τα πλαίσια που κοσµούν τα παράθυρα. 
          Επικάλυψη µε κεραµοσκεπή. 
 

           
εικόνα 66α 
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εικόνα 66β 
                                                                                                       εικόνα 66γ 
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67)                ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 14: 

               Ισόγειο κτίσµα υπερυψωµένο  λαικής αρχιτεκτονικής, χωρίς ιδιαίτερα διακοσµητικά στοιχεία 
               Εκτός από τη σιδερένια σκαλιστή πόρτα που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. 

                
                 εικόνα 67α                                                                                                                                                                     εικόνα 67β 
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68)  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 10 ΚΑΙ ΕΥΝΤΟΥ: 

Ισόγεια κατοικία εποχής µεσοπολέµου (1930), λιθόκτιστη µε επικάλυψη από κεραµοσκεπή. 
Χαρακτηριστικά µορφολογικά στοιχεία, το γείσο της στέγης, τα σιδερένια υπέρθυρα τα οποία 
Και διατηρήθηκαν και µετά την ανακαίνιση του.  
 

   

 
εικόνα 68α : πριν την ανακαίνιση 
 

 
εικόνα 68β 
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εικόνα 68γ  
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69)          ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 8: 

         Ισόγεια κατοικία απλής αρχιτεκτονικής µε επικάλυψη από µπετόν. Χαρακτηριστικό στοιχείο 
         Η ψηλή σιδερένια πόρτα στο πλάι του κτιρίου. 

          
          εικόνα 69α 

            
           εικόνα 69β 
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70) ΣΟΡΒΟΛΟΥ 30: 

Ισόγεια κατοικία λαϊκής κλασικιστικής  αρχιτεκτονικής χτισµένο το 1920-25 µε πλάγια είσοδο. 
Η επίστεψη γίνεται µε κλασικιστικό γείσο και η επικάλυψη µε κεραµοσκεπή. Σήµερα έχει ανακαινιστεί 
και έχει προσθήκη σύγχρονου κτιρίου. 
 
Εικόνα 70α αρχικό κτίριο 

 

εικόνα70β 
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71 )        ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 69: 
               ισόγεια οικία απλής κλασικιστικής αρχιτεκτονικής. Ανακαινισµένη µε ιδιαίτερης οµορφιάς 
               εξώπορτα. Η επίστεψη γίνεται µε προεξέχον γείσο και στηθαίο από µπετόν. 
 

                
                 εικόνα 71α 

 
 
                                       

                                                εικόνα 71β 
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72)            ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 8: 

            Ισόγειο κτίσµα κλασικιστικής µορφολογίας της µεταβατικής περιόδου. Μεταγενέστερη  - 
            προσθήκη δευτέρου ορόφου χωρίς αξιόλογ στοιχεία. Σήµερα το ισόγειο µετατρέπεται σε 
            Χώρο διασκέδασης και το µόνο στοιχείο που έχει διασωθεί είναι art-deco διακόσµηση 
            Στο επίχρισµα. 
 

            εικόνα 72α 
 

                                                                      εικ 72β   
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73)               ΧΑΡΒΟΥΡΗ 13: 
                    υπερυψωµένο ισόγειο κλασικιστικό κτίριο µε πλάγια είσοδο.Το κτίριο είναι εγκαταλελει- 
                    µένο. Σώζονται µόνο τα ξύλινα παράθυρα  και µερικά κεραµίδια από την επικάλυψη. 
 

                         
                        εικόνα 73α 
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                     εικόνα 73β 
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74)             ΧΑΡΒΟΥΡΗ  9: 
                   ισόγειο κλασικιστικό κτίριο χτισµένο τη δεκαετία 1910-1920. Η µορφολόγηση της όψης  
                   αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση.Πριν την ανακαίνιση του κτιρίου, τα τρία ανοίγµατα 
                   προστάτευε  στέγαστρο µεταλλικό. Η επικάλυψη από κεραµίδια αποκαταστάθηκε καθώς και 
                   το διακοσµητικό γείσο στην επίστεψη. 
 
 
      
                      εικόνα 74α: πριν την ανακαίνιση 

 
 

                                                                             
                                                                             εικόνα 74β:µετά την ανακαίνιση 
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                               εικόνα 74γ 
 

                              
                                εικόνα 74δ 
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75)                ΧΑΡΒΟΥΡΗ 5: 
                     υπερυψωµένο ισόγειο αστικής κλασικιστικής µορφολογίας µε πλάγια είσοδο, χτισµένο το  
                     1920-25. 
                     Είναι ανακαινισµένο και κατοικείται. 

 
 
Εικόνα 75α : το κτίριο πριν την ανακαίνιση 

 

 
εικόνα 75β µετά την αποκατάσταση 



 143

εικόνα 75γ 
 

 
εικόν 75δ  
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Γ.   ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ  
 
        Εδώ καταγράφουµε κάποια σύγχρονα κτίσµατα µε προσωπικότητα που στέκονται 
        Επάξια δίπλα στα κλασικιστικά κτίρια επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι οι σύγχρονες  
        Οικοδοµές δεν είναι απαραίτητα ατεχνες και αδιάφορες. 
 
 
 
 

76)                     ∆ΙΚΑΙΑΡΧΟΥ  6: 
                 Προσεγµένη όψη µε ιδιαίτερο χρωµατισµό.  
 

                   
                      εικόνα 76α 
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77)          ∆ΟΜΠΟΛΗ 27: 

         Το συγκεκριµένο κτίσµα δεν είναι κλασικιστικό κτίριο, είναι καινούρια κατασκευή µε εκλεκτι 
         Κιστικά  στοιχεία της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. 
 

           
             εικόνα77α 
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                 εικόνα 77β 
 

                 
                εικόνα 77γ 
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78)          ∆ΟΜΠΟΛΗ  17 &  ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 63: 

         Εδώ έχουµε µια σύγχρονη πολυκατοικία  αξιόλογου σχεδιασµού µε ωραίες αρχιτεκτονικές 
         Λεπτοµέρειες,όπως τα φουρούσια στον εξώστη και η εκπληκτική ξύλινη σκαλιστή 
          Εξώθυρα σχεδιασµένη από τον Νίκο Κούνδουρο επί της οδού ∆όµπολη. 
          Κτίριο σύγχρονης αρχιτεκτονικής χτισµένο σε επίπεδα, ξύλινες λεπτοµέρειες και ιδιαίτερης  
          αισθητικής κεντρική είσοδο επί της  οδού Αρχιµήδους΄ αντί  ο βράχος να αποµακρυνθεί,       
          ενσωµατώθηκε µε θαυµάσιοτρόπο στην όλη σχεδίαση της εισόδου. 
 

                  
             εικόνα78α 
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             εικόνα 78β 

                                               εικ78γ               
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                         εικόνα 78δ 
                                                                                                                                                         εικόνα 78ε 
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79)    ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ  5: 
          Ενδιαφέρων κτίριο, λιτό µε πλαστικότητα και πολύ ενδιαφέρουσα κεντρική πόρτα. 
       
       

 
 
εικόνα 79α  
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                                             εικόνα 79 β 
 
 
 

  εικόνα 79γ 
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80)                      ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΚΑΙ Μ. ΠΗΓΑ: 
                           Μοντερνο κτίριο µε µια «παλιά» πρόσοψη… 
 

                             
                                 εικόνα 80α 
 

                  
                 εικόνα 80β 
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                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
 
 
 
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ. 
 
 

Α)    ∆ΕΦΝΕΡ  2 ΚΑΙ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ: 
     ∆ιώροφο νεοκλασικό αρχοντικό αστικής αρχιτεκτονικής που αναπτύσσεται στη συµβολή τριών 
     Οδών: ∆έφνερ- Περραιβού- Τυρταίου. Η όψη του σχηµατίζει αµβλεία γωνία κάνοντας ξεχωριστή 
     Την προβολή του.  
     Έχουµε  διµερή ανάπτυξη και πέντε κάθετους αξονες ανοιγµάτων. 
     Το βασικό χρώµα του κτιρίου είναι το ανοικτό καφέ. Στο επίχρισµα παρατηρούνται οι χαρακτηρι- 
     κές σκωτίες. Τα ανοίγµατα είναι µακρόστενα µε ξύλινα πατζούρια σε χρώµα µπλε. Πολύ ωραία 

  είναι τα σκαλιστά πλαίσια  από λευκό σοβά,όπως και το διακοσµητικό στο κέντρο του υπέρθυρου.                 
  Στο κέντρο του κτιρίου το παραδοσιακό µπαλκόνι µε σκαλιστά µαύρα κάγκελα και µαρµάρινα 
  Άσπρα φουρούσια σε σχήµα ιωνικής έλικας. 
  Η κεντρική είσοδος είναι δίφυλλη και ξύλινη µε µαρµάρινες παραστάδες και διακοσµηµένο 
  Υπέρθυρο. Το σκέπαστρο της εισόδου είναι σιδερένιο και σκαλιστό. 
   Κάτω από την επίστεψη το κτίριο διατρέχει ταινία διακοσµητική οδοντωτή ταινία από λευκό 
   Σοβά .Στην επίστεψη βλέπουµε ελαφρά προεξέχον διακοσµητικό γείσο και νεοκλασικά 
   Ακροκέραµα.  
   Πάνω από την επικάλυψη  από µπετόν, έχουµε κολωνάκια µε διακοσµητικά αγγεία.  

      Η οικία είναι πλήρως ανακαινισµένη και κατοικείται, ένα ξεχωριστό κτίσµα από τα ωραιότερα 
      Του Μετς. 
 

                               εικόνα Α1 
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                    εικόνα Α2 
                                                                                                                                 εικόνα Α3 
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                εικόνα Α4 

                 
                       εικόνα Α5 
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                    εικόνα Α6 
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Β)                                    ∆ΟΜΠΟΛΗ 8: 
                      Ισόγεια οικία νεοκλασικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, χτισµένη το 1930. 
          Έχουµε τέσσερις άξονες ανοιγµάτων µε την πλαϊνή καγκελόπορτα που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. 
          Το βασικό χρώµα του κτιρίου είναι ανοιχτό καφέ και το επίχρισµα έχει τις χαρακτηριστικές γλυφές. 
          Τα παράθυρα µακρόστενα µε πατζούρια από αλουµίνιο αποµίµηση των παλιών ξύλινων σε  
          Χρώµα πράσινο σκούρο. 
          Γύρω από τα παράθυρα απλό διακοσµητικό πλαίσιο από άσπρο σοβά. 
          Όλα τα παράθυρα φέρουν σκαλιστές σιδεριές τοποθετηµένες τα τελευταία χρόνια για λόγους 
          Ασφαλείας. 

    Η κεντρική πόρτα δίφυλλη ξύλινη παραδοσιακή σε πράσινο σκούρο χρώµα. Η πλαϊνή πόρτα που 
    οδηγεί   στην εσωτερική αυλή είναι σκαλιστή σιδερένια. Στην επίστεψη έχουµε στηθαίο από µπετόν 
    και    επικάλυψη από πλάκα µπετόν. 

          Είναι ανακαινισµένο και κατοικηµένο. 

                                    εικόνα Β1 
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                     εικόνα Β2 
                                                                                                                                           εικόνα Β3 
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                       εικόνα Β4 

                                                                                          
                                                                 εικόναΒ 5 
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Γ) ΜΗΝΙΑΤΗ 2 ΚΑΙ ΣΟΡΒΟΛΟΥ 19: 
     Γωνιακό διώροφο κτίριο κλασικιστικής αστικής αρχιτεκτονικής µε εκλεκτιστικά στοιχεία                  

κατασκευής ∆εκαετίας 1920-1930. 
     Έχουµε τριµερή ανάπτυξη των ανοιγµάτων µε ποικιλία στις διαστάσεις των ανοιγµάτων. 
     Το βασικό χρώµα του κτιρίου είναι ροζ µε άσπρα τα διακοσµητικά στοιχεία του. 
     Ιδιαίτερο είναι το τµήµα του πρώτου ορόφου που προεξέχει του κτιρίου και στηρίζεται σε κτιστό 
     πρόβολο  µε φουρούσια σε σχήµα κυµατίου. 
     Τα ανοίγµατα είναι µακρόστενα µε ξύλινα πατζούρια εκτός του προεξέχοντος τµήµατος που 
     Έχουν ξύλινα διακοσµητικά καϊτια. Το πλαίσιο γύρω από τα ανοίγµατα είναι απλό από λευκό 
     Σοβά.  
     Οι τέσσερις εξώστες είναι συµµετρικά τοποθετηµένοι στις δυο όψεις  του κτιρίου, µε σκαλιστά  
     Κάγκελα και φουρούσια χτιστά σε σχήµα κυµατίου. 
     Η κεντρική θύρα από σκαλιστό σίδερο και πέτρινο διακοσµητικό πλαίσιο. Η πλαϊνή είσοδος 
     Είναι ξύλινη και παραδοσιακή. 
     Κάτω από την επίστεψη διατρέχουν το κτίριο πλούσια διακοσµητικά στοιχεία από λευκό σοβά και 
     Ανάγλυφο προεξέχον γείσο. 
     Στην επίστεψη έχουµε συµπαγές χτιστό στηθαίο που διακόπτεται από κολονάκια. 
     Αξιόλογο κτίριο, ανακαινισµένο και εντυπωσιακό. 
 

               
     εικόνα Γ1 
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                       εικ 
Γ2 
 
 

             εικ Γ 3          
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εικ Γ4 
 
              εικ Γ5 
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     ∆) ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 13 & ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 16: 
     Κτίριο διώροφο µε ηµιυπόγειους χώρους διαµπερές, χτισµένο το 1900. Εκλεκτικιστικής αρχιτεκτο- 
     Νικής, µε όψεις επιβλητικές λόγω έντονης διακόσµησης. 
     Το χρώµα του κτιρίου είναι ροζ και άσπρα τα διακοσµητικά του στοιχεία. 
     Στην όψη της Μάρκου Μουσούρου, τρεις σειρές ανοιγµάτων ανά όροφο µε συµµετρία ως προς τον 
     Κεντρικό άξονα που τονίζεται από τον κεντρικό εξώστη µε σιδερένια κάγκελα και χτιστά φουρού- 
     Σια. Στο δεξί άκρο του κτιρίου, η κεντρική είσοδος µε δίφυλη ξύλινη  ταµπλαδωτή πόρτα και σιδε- 
     Ρένιο σκαλιστό σκέπαστρο. Στο αριστερό άκρο παρατηρούµε σιδερένια σκαλιστή αυλόθυρα, που 
     Οδηγεί διαµπερώς στην Νικηφόρου Θεοτόκη. 
     Οι ποδιές των παραθύρων έχουν ανάγλυφα διακοσµητικά τετράγωνα. Οι όροφοι χωρίζονται από 
     ∆ιακοσµητικό γείσο. Το επίχρισµα κοσµείται από διακοσµητικές σκωτίες. Στα διαστήµατα µεταξύ 
     Των ανοιγµάτων του ορόφου, δεσπόζουν ανάγλυφες παραστάδες και στις άκρες του κτιρίου οι 
     ∆ίδυµοι γεισίποδες που υποβαστάζουν το προεξέχον γείσο της στέψης. 
     Η όψη της Νικηφόρου Θεοτόκη έχει δύο σειρές ανοιγµάτων ανά όροφο. Εδώ ξεχωρίζουν οι δύο 
     Συµµετρικοί  στενούς εξώστες µε απλά σιδερένια κάγκελα και χτιστά σκαλιστά φουρούσια. 
     Τα επιµέρους διακοσµητικά στοιχεία της πίσω όψης είναι όµοια µε της κύριας όψης . 
     Στην πίσω όψη έχουµε δύο σκαλιστές σιδερένιες αυλόθυρες . 
     Στην επίστεψη του κτιρίου έχουµε προεξέχον γείσο και χτιστό στηθαίο µε ενίσχυση από µικρούς 
     Πεσσούς σε τακτικά διαστήµατα που βρίσκονται σε αντιστοιχία  των κάτω από το γείσο παρα- 
     Στάδων-γεισιπόδων. 
 

                                   

            
        εικόνα ∆1 κύρια όψη Μ.Μουσούρου 
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           εικ ∆2       
                
                                                                                                                                                                                         εικ.∆3 
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                           εικόνα ∆4 πίσω όψη Ν. Θεοτόκη 
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                        εικόνα ∆5 
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                                  εικ.∆6          

εικ. ∆7   
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Ε)   ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ  1: 
      ∆ιώροφη οικία κλασικιστικής αστικής αρχιτεκτονικής µε δώµα. 
      Το βασικό χρώµα του κτιρίου είναι το ανοιχτό ροζ µε άσπρες λεπτοµέρειες. 
      Στην κύρια όψη έχουµε τρεις άξονες ανοιγµάτων και έναν κεντρικό εξώστη µε σκαλιστά σιδερένια 
      Κάγκελα και χτιστά ορθογώνια φουρούσια. 
      Το επίχρισµα έχει διακοσµητικές σκωτίες στο ισόγειο και είναι λείο στον όροφο. 
      Η κεντρική είσοδος είναι δίφυλη ξύλινη ταµπλαδωτή. 
      Τα ανοίγµατα πλαισιώνονται από ανάγλυφες παραστάδες που στηρίζουν το νεοκλασικό προεξέχον 
      Γείσο. 
      Κάτω από την επίστεψη στενή καφέ οδοντωτή ταινία και µια πλατιά απλή  γαλάζια ταινία διατρέ- 
      Χουν το κτίριο. Τους ορόφους διαχωρίζει στενό διακοσµητικό γείσο. 
      Στο αριστερό άκρο του κτιρίου έχουµε σκαλιστή σιδερένια αυλόπορτα. 
      Στα ανοίγµατα του ισογείου έχουµε σιδερένιες σιδεριές. 
      Στην επίστεψη έχουµε προεξέχων διακοσµητικό γείσο και χτιστό στηθαίο. 
 

                             εικ. Ε1 



 169

 
εικόνα Ε2  
 

                                                              
                                εικόνα Ε3                                                                          
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εικόνα Ε4 
 

                                                                          
                              εικόνα Ε5 
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ΣΤ) ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 10 & ΕΫΝΤΟΥ: 

     Ισόγεια κατοικία κλασικιστικής λαϊκής αρχιτεκτονικής χτισµένη το 1930. 
     Λιθόκτιστη µε πέτρα σε χρώµα καφέ.  
     Έχουµε στις δυο όψεις τρεις άξονες ανοιγµάτων. Τα παράθυρα µακρόστενα µε γαλάζια 
     Ξύλινα παντζούρια. 
     Αξιοπρόσεκτα είναι τα σιδερένια υπέρθυρα  και οι σκαλιστές αυλόπορτες και του γκαράζ 
     Που οδηγούν στην εσωτερική αυλή. 
     Η κεντρική είσοδος είναι ξύλινη ταµπλαδωτή µε χτιστές παραστάδες και χτιστό σκέπαστρο. 
     Η επίστεψη γίνεται µε προεξέχον γείσο επενδυµένη από κάτω µε πέτρα και επικάλυψη µε 
     Κεραµοσκεπή. 
     Στα ανοίγµατα έχουµε σιδεριές προστασίας. 

 

 
      
εικόνα ΣΤ1 
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εικόνα ΣΤ2 
 

                              εικόνα  ΣΤ3                         
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εικόνα ΣΤ4 
 
 
εικόνα ΣΤ5 
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Ζ) ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ 14 & ΜΗΝΙΑΤΗ 9: 
     ∆ιώροφη κατοικία απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής που προέκυψε από προσθήκη ορόφου στην 
     Αρχική ισόγεια οικία κατασκευής του 1920-25. 
     Το χρώµα του κτιρίου είναι απόχρωση του µπεζ και το διακοσµητικό γείσο που διαχωρίζει 
     Τους ορόφους, καφέ. 
      Έχουµε διµερή ανάπτυξη ανοιγµάτων µε πράσινα ξύλινα παντζούρια και ανάγλυφο 
      ∆ιακοσµητικά πλαίσια χρώµατος µπεζ σκούρο. 
      Από την οδό Μηνιάτη η σιδερένια καγκελόπορτα οδηγεί στην εσωτερική αυλή. 
      Κάτω από την επίστεψη διακοσµητική ταινία χρώµατος κόκκινης ώχρας διατρέχει το κτίριο. 
      Η επίστεψη γίνεται µε προεξέχον γείσο και ακροκέραµα. 
      Η επικάλυψη είναι κεραµοσκεπή. 
 

       
     εικόνα Ζ1 
 

εικόνα Ζ2 
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εικόναΖ3 
 
 
εικόνα Ζ4 
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εικόνα Ζ5 
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Η) ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ 18Α & ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ 7: 
     ∆ιώροφο γωνιακό κλασικιστικό κτίριο αστικής αρχιτεκτονικής  µε υµιυπόγειο. 
     Το βασικό χρώµα του κτιρίου είναι το ροζ µε λευκά διακοσµητικά στοιχεία. 
     Έχουµε διµερή ανάπτυξη των ανοιγµάτων, από µία  είσοδο στις δυο πλευρές του κτιρίου και 
     Από  την Παπατσώνη  δευτερεύουσα είσοδο για το υµιυπόγειο και σιδερένια αυλόθυρα που 
     Οδηγεί στην εσωτερική αυλή.  
     Τα ανοίγµατα είναι µακρόστενα µε καφέ ξύλινα παντζούρια. Στον όροφο είναι διακοσµηµένα 
     Με λευκό πλαίσιο και ελαφρά προεξέχον νεοκλασικό γείσο, και στο ισόγειο µε λευκό πλαίσιο 
     Και ένα ανάγλυφο σκάλισµα στο κέντρο του υπερθύρου. Κάτω από τις ποδιές των παραθύρων  
     Έχουµε ανάγλυφο γεωµετρικό διακοσµητικό. 
     Η είσοδος της Παπατσώνη είναι από σκαλιστή σιδερένια µε λευκό απλό πλαίσιο και πάνω από 
     Το υπέρθυρο έχουµε χρωµατιστό φεγγίτη. 
     Η είσοδος της Φωτιάδου είναι πάλι σιδερένια, διακοσµηµένη µε χτιστές παραστάδες που  
     Στηρίζουν νεοκλασικό γείσο. 
     Πάνω από την είσοδο έχουµε εσοχή χρωµατισµένη µε κόκκινη ώχρα και τοποθετηµένο αγαλµα- 
     Τίδιο.  
     Έχουµε από την Παπατσώνη ένα στενό εξώστη µε απλό σιδερένιο κάγκελο και σκαλιστά χτιστά 
     Φουρούσια. 
     Το πιο ωραίο και ξεχωριστό στοιχείο του κτίσµατος είναι ο γωνιακός εξώστης του ορόφου µε 
     Σκαλιστά σιδερένια κάγκελα και χτιστά  φουρούσια  σκαλιστά. 
     Τους ορόφους διαχωρίζει  στενό ανάγλυφο γείσο.  
     Στην επίστεψη έχουµε προεξέχον ανάγλυφο γείσο και ακροκέραµα. 
 

 
εικόνα Η1 
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εικόνα Η2 

                                                                                     
                                                                                     εικόνα Η3 
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εικόνα Η4 

 
εικόνα Η5 
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Θ)  ΤΥΡΤΑΙΟΥ  1 &  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 14: 
      ∆ιώροφο γωνιακό κλασικιστικό κτίριο αστικής αρχιτεκτονικής χτισµένο το 1900. 
      Το βασικό χρώµα του κτιρίου είναι το µπεζ µε λευκές διακοσµητικές και αρχιτεκτονικές  
      Λεπτοµέρειες. 
      Έχουµε διµερή ανάπτυξη των ανοιγµάτων µε έναν εξώστη στη απότµηση των δυο δρόµων. 
      τα παράθυρα του ορόφου είναι µακρόστενα µε ξύλινα πράσινα  Παντζούρια. Είναι διακοσµη- 
      µένα µε λευκά ανάγλυφα πλαίσια και ανάγλυφο γείσο. Κάτω από Τις ποδιές υπάρχει ανάγλυφο 
      διακοσµητικό τετράγωνο. 
     Στην όψη της Αναπαύσεως, τα παράθυρα του ισογείου είναι απλά µε σκαλιστές σιδεριές. 
      Η είσοδος στο κέντρο της όψης είναι ξύλινη ταµπλαδωτή µε απλό λευκό διακοσµητικό πλαίσιο, 
      Ενώ έχει πολύ ωραίο σιδερένιο σκαλιστό σκέπαστρο. 
      Στο αριστερό άκρο υπάρχει σιδερένια αυλόθυρα. 
      Στην όψη της Τυρταίου έχουµε εκτός από τα παράθυρα του ορόφου και ανοίγµατα στην αυλή  
      Που είναι µε ξύλινα καϊτια ,καθώς και µια πλαϊνή είσοδος στον όροφο, ξύλινη δίφυλη µε σιδερέ- 
      Νιο σκέπαστρο. 
      Στο δεξί άκρο του κτιρίου βλέπουµε σκαλιστή αυλόθυρα. 
      Στην απότµηση των οδών έχουµε µπαλκονόπορτα διακοσµηµένη ίδια µε τα ανοίγµατα του ορό- 
      Φου και εξώστη µε σιδερένια σκαλιστά κάγκελα και µαρµάρινα σκαλιστά φουρούσια. 
      Κάτω από τον εξώστη έχουµε είσοδο µε δίφυλη ξύλινη ταµπλαδωτή πόρτα. 
      Τους ορόφους διαχωρίζει λευκό διακοσµητικό γείσο. 
      Κάτω από την επίστεψη λευκή οδοντωτή ταινία διατρέχει το κτίριο. 
      Στην επίστεψη έχουµε προεξέχον διακοσµητικό γείσο και ακροκέραµα. 
      Η επικάλυψη είναι κεραµοσκεπή. 
  
      

      
 
εικόνα  Θ1: πριν την ανακαίνιση 
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εικόνα Θ2 
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εικόνα Θ3 
 
 
 

 
εικόνα Θ4 
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εικόνα Θ5 
 
 
 
εικόνα Θ6 
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Ι)  ΧΑΡΒΟΥΡΗ 5: 
     Υπερυψωµένη ισόγεια κατοικία αστικής αρχιτεκτονικής µε πλάγια είσοδο. 
     Το χρώµα του χτίσµατος είναι ανοιχτή ώχρα µε λευκές διακοσµητικές λεπτοµέρειες. 
     Το επίχρισµα είναι λείο στο ισόγειο και µε διακοσµητικές σκωτίες στο ηµιυπόγειο. 
     Έχουµε τρεις κάθετους άξονες ανοιγµάτων ΄τα παράθυρα έχουν γαλάζια ξύλινα παντζούρια. 
     Τα παράθυρα του ισογείου πλαισιώνονται από γραµµωτές παραστάδες που στηρίζουν κλασι- 
     Κιστικό γείσο.  
     Σε κάθε άνοιγµα αντιστοιχούν µικροί εξώστες µε σκαλιστά σιδερένια κάγκελα και µαρµάρινα 
     Σκαλιστά φουρούσια. 
     Στο αριστερό άκρο του κτιρίου έχουµε σιδερένια σκαλιστή αυλόθυρα που οδηγεί στην είσοδο 
     Της οικίας και στην αυλή. 
     Τους ορόφους διαχωρίζει ανάγλυφο διακοσµητικό γείσο. 
     Στενή οδοντωτή ταινία κάτω από την επίστεψη. 
     Στην επίστεψη έχουµε προεξέχον διακοσµητικό γείσο και ακροκέραµα. 
     Η επικάλυψη είναι κεραµοσκεπή. 
 
 
 
 

 
εικόνα Ι1 
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εικόνα Ι2 

 
εικόνα Ι3 
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εικόνα Ι4 

                    εικόνα Ι5 
 
 



Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΞΩΘΥΡΑ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΕΞΩΣΤΕΣ ΚΑΓΚΕΛΑ

TAINIA ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΘΥΡΑΣ

1 ΔΕΦΝΕΡ 2 ΚΑΙ οριζόντιο κάτω από την επί- μακρόστενα με σκαλιστά πλαίσια δίφυλλη ξύλινη σιδερένιο στο κέντρο του σιδερένια

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ αρμοραγές στεψη ξύλινα πατζούρια με άσπρο σοβά μεμαρμ.παραστάδες σκαλιστό κτιρίου,μαρμάρινο σκαλιστά

2 ΔΟΜΠΟΛΗ  8 με γλυφές όχι αλουμινένια πατζούρια με λευκό σοβά με απλό πλαίσιο όχι όχι απλά

3 ΜΗΝΙΑΤΗ 2 & πάνω λείο κάτω από την επίστεψη μακρόστενα με απλά ανάγλυφα σκαλιστή σιδερένια όχι 4 συμμετρικοί σιδερένια

ΣΟΡΒΟΛΟΥ 19 κάτω με σκωτίες δαντελωτή ασπρη ξύλινα πατζούρια πλαίσια,άσπρα πλαινή ξύλινη χτιστοί εξώστες απλά

4 Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ13 με σκωτίες κατω από την επίστεψη μακρόστενα με ξύλινα ανάλυφα γεωμε- δίφυλη ξύλινη σιδερένιο 1κεντρικός εμπρός σιδερένια 

& Ν.ΘΕΟΤΟΚΗ 16 άσπρη ανάγλυφη σκούρα παντζούρια τρικά σχέδια σκαλιστό 2 στενοί πίσω απλά

5 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ πάνω λείο οδοντωτη χρωματιστή μακρόστενα με ξύλινα περίτεχνα ανάγλυ- δίφυλη ξύλινη όχι ένας κεντρικός σκαλιστά

ΘΕΟΤΟΚΗ 1 κάτω με σκωτίες και μια γαλάζια απλή γαλάζια παντζούρια φα πλαίσια άσπρα χτιστός σιδερένια

6 ΣΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ 10 πετρόκτιστο όχι μακρόστενα με ξύλινα όχι ξύλινη  μονή χτιστό απλό όχι όχι

& ΕΥΝΤΟΥ γαλάζια παντζούρια

7 ΤΥΡΤΑΙΟΥ 5 & λείο κάτω από την επίστεψη μακρόστενα με ξύλινα νεοκλασικά άσπρα 1 κεντρική ξύλινη σκαλιστά σιδερέ- κεντρικός μαρμά- σκαλιστά

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ &ανάμεσα στους ορόφους σκούρα παντζούρια πλαίσια 2πλαινές ξύλινες ναι ρινος σιδερένια

8 ΦΩΤΙΑΔΟΥ 18 & λείο κάτω από την επίστεψη μακρόστενα με ξύλινα νεοκλασικά και 2 σιδερένιες απλές όχι κεντρικός γωνιακός σκαλιστά

ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ 7 &ανάμεσα στους ορόφους καφέ παντζούρια απλά πλαίσια χτιστός σιδερένια

9 ΦΩΤΙΑΔΟΥ 14 & λείο κάτω από την επίστεψη μακρόστενα με ξύλινα απλο ανάγλυφο όχι όχι στην εσωτερική στην εσωτερική 

ΜΗΝΙΑΤΗ 9 &ανάμεσα στους ορόφους πράσινα παντζούρια πλαίσιο αυλή αυλή

10 ΧΑΡΒΟΥΡΗ 5 με σκωτίες οδοντωτή άσπρη μακρόστενα με ξύλινα νεοκλασικό ανάγλυ-όχι όχι 2 συμμετρικοί κάγκελα

γαλάζια παντζούρια φο πλαίσιο στενοί σκαλιστά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΕΨΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΔΕΡΙΕΣ

ΑΥΛΗ

ΔΕΦΝΕΡ 2 ΚΑΙ μαρμάρινα όχι ναι ακροκέραμα και μπετόν όχι

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ ελικοειδή κολονάκια με αγγείο

ΔΟΜΠΟΛΗ  8 όχι σκαλιστή ναι χτιστό στηθαίο μπετόν σκαλιστές

ΜΗΝΙΑΤΗ 2 & απλά κυμάτια όχι ναι χτιστό στηθαίο μπετόν όχι

ΣΟΡΒΟΛΟΥ 19 χτιστά μικτό

Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ13 σκαλιστά νεοκλασικά3 σκαλιστές όχι χτιστό στηθαίο μπετόν σιδερένιες

& Ν.ΘΕΟΤΟΚΗ 16 κυμάτια,χτιστά μπρος-πίσω κολονάκια σκαλιστές

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ απλά μακρόστενα σιδερένια ναι προεξέχον γείσο μπετόν σιδερένιες

ΘΕΟΤΟΚΗ 1 χτιστά σκαλιστή χτιστό στηθαίο απλές

ΣΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ 10 όχι 2 σιδερένιες ναι προεξέχον γείσο κεραμοσκεπή σιδερένιες

& ΕΥΝΤΟΥ 1 γκαράζ απλές

ΤΥΡΤΑΙΟΥ 5 & κυμάτια μαρμάρινα2 σιδερένιες ναι προεξέχον γείσο μπετόν όχι

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ σκαλιστές ακροκέραμα

ΦΩΤΙΑΔΟΥ 18 & σκαλιστά ελικοειδήόχι ναι προεξέχον γείσο μπετόν όχι

ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ 7 χτιστά ακροκέραμα

ΦΩΤΙΑΔΟΥ 14 & όχι σιδερένια ναι προεξέχον γείσο μπετόν όχι

ΜΗΝΙΑΤΗ 9 ακροκέραμα

ΧΑΡΒΟΥΡΗ 5 σκαλιστά κυμάτια σιδερένια ναι προεξέχον γείσο μπετόν-διακοσμητικάόχι

χτιστά απλή ακροκέραμα κολονάκια

3.2 ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ.

     ΠΙΝΑΚΑΣ Α
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                                   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

    Μετά την µελέτη της γειτονιάς του Μετς, την καταγραφή των κλασικιστικών κτιρίων 

    την περιήγηση στους δρόµους της, την παρατήρηση των µεταγενέστερων µοντέρνων οικοδοµών, 

αλλά και την  πιο άµεση επαφή  µε κατοίκους του Μετς, έγινε φανερό ότι θα είχε ενδιαφέρον να χωριστεί 

η παρουσίαση των νεοκλασικών κτισµάτων ανάλογα µε τον αριθµό των ορόφων του κάθε κτιρίου και όχι 

µε το έτος κατασκευής τους. 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλο που έγιναν επίµονες προσπάθειες να συλλεγούν περισσότερες 

πληροφορίες όπως και να καταγραφούν εσωτερικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και λεπτοµέρειες, 

όµως δεν κατέστη δυνατό. Οι κάτοικοι του Μετς  δεν δέχτηκαν να µελετηθεί και να φωτογραφηθεί το 

εσωτερικό των ιδιοκτησιών τους.  

Χωρίστηκαν λοιπόν σε διώροφα και σε ισόγεια και καταγράφηκαν διώροφα κλασικιστικής αστικής 

αρχιτεκτονικής (όπως π.χ. το κτίριο των οδών Αναπαύσεως και Τυρταίου 5),αλλά και κλασικιστικής 

λαϊκής αρχιτεκτονικής(όπως το κτίριο της οδού Τριβωνιανού 19),  όπως και ισόγεια µε τους αντίστοι- 

χους  αρχιτεκτονικούς ρυθµούς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα το κτίριο της οδού Χαρβούρη 5 

και της οδού  ∆όµπολη 8. 

Από την παρατήρηση  των χτισµάτων που αναφέρθηκαν πιο πριν, απεικονίστηκε η κοινωνική τάξη 

που κατοίκησε το Μετς και τη χαρακτήρισε από το 1870 και µετά. 

Η συνοικία της Πλάκας  κατοικήθηκε από την αστική τάξη και τα κτίρια της κατά κύριο λόγο ακο- 

λουθούν την  Αστική Κλασικιστική Αρχιτεκτονική µε χτίσµατα ψηλά, επιβλητικά µε µεγάλους 

χώρους, πλούσιες διακοσµήσεις, αγέρωχα, που αντικατοπτρίζουν τον πλούτο και την κοινωνική  

θέση των ενοίκων τους. Ενώ λίγο πιο κάτω στη συνοικία του Μετς, οι κάτοικοι λιγότερο προνο- 

µιούχοι, εκπρόσωποι της µεσαίας και της µικροαστικής τάξης έχτισαν σπίτια σε µια πιο ανθρώπινη  

κλίµακα. ∆ιώροφα µε ωραίους κήπους σαν εξοχικά, δίπλα από ισόγειες οικίες απλές, ανθρώπων 

µε λιγότερο πλούτο άρα και λιγότερες απαιτήσεις. 

Από την ανάπτυξη της περιοχής γύρω στα 1870 µέχρι το Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο χτίστηκαν 

πολλά διώροφα και µονώροφα νεοκλασικά. Και αργότερα στη περίοδο του Μεσοπολέµου, σπίτια 

του µοντέρνου κινήµατος. Την εποχή που ηΑθήνα γνώρισε ταχεία και άχαρη ανοικοδόµηση, το Μετς 

παρέµεινε ως είχε. Για αυτό και σήµερα είναι από τα ελάχιστα σηµεία στα οποία  επιβιώνουν χαµηλές  

κατοικίες µε πρασιές και κήπους. 
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Και δίπλα σε αυτά τα µικρά ή λίγο µεγαλύτερα κτίρια, τα τελευταία χρόνια χτίστηκαν και  

σύγχρονα κτίρια που σέβονται την ιστορία της περιοχής και παράλληλα ακολουθούν την εξέλιξη 

της πόλης. 

Μέσα από τη σύγκριση των αρχιτεκτονικών λεπτοµερειών διαπιστώθηκε η επίδραση των ευρωπαϊκών 

ρευµάτων της εποχής σε κτίσµατα απλά, µε την προσθήκη επιµέρους στοιχείων(αετώµατα,φουρούσια, 

κουφώµατα) αλλά και πολυτελή. 

Κρίνεται αυτονόητη η επίδραση στις κτιριακές κατασκευές  των εκάστοτε επικρατουσών τάσεων, όµως 

γίνεται πιο χειροπιαστή όταν αυτές καταγράφονται ανά κτίσµα και εποχή. 

             Επιπλέον την πόλη την χαρακτηρίζουν εκτός από τα χτίσµατα της και οι κάτοικοι της. 

Στην περίπτωση του Μετς οι κάτοικοι του αποφάσισαν να διαφυλάξουν την ποιότητα ζωής τους, αλλά και 

να εξασφαλίσουν το µέλλον του. 

Συσπειρώνονται και διεκδικούν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη περιοχή τους όπως λόγου χάρη ο 

αγώνας που έγινε από την «Πρωτοβουλία Κατοίκων Μετς « και του συλλόγου  «Ο Αρδηττός»για την  

µαταίωση της κατασκευής του υπογείου πάρκινγκ µπροστά από το 1ο Νεκροταφείο και να διασώσουν το 

∆ηµόσιο χώρο πρασίνου. 

 Γιατί όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι κάτοικοι ότι µπορεί το Μετς να είναι µια χαρισµατική γειτονιά, 

αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να γίνει καλύτερη. 

 Τέλος µπορεί να ειπωθεί ότι η Πλάκα είναι η συνοικία των θεών και το Μετς η συνοικία 

των ανθρώπων που αγαπούν τους θεούς τους. 
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                                                        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ  «∆ΟΜΗ»   εκδόσεις ∆ΟΜΗ  2005 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Περιοδικό Αρχαιολογία, (τεύχος 2-1982) «Τα πρώτα Αθηναϊκά σπίτια» της Αγγελικής Κόκκου 

http://www.ypeka.gr/    υπουργείο περιβάλλοντος, ενεργείας και κλιµατικής αλλαγής 

http://estia.minenv.gr/  αρχείο παραδοσιακών οικισµών & διατηρητέων κτιρίων 

www.et.gr/idocs-nph/search/fekForm.html  αναζήτηση ΦΕΚ   

I love pagrati-www.facebook.com   φωτογραφία του µύλου του Μετς 

http://htmlimg2.scribdassets.com/smi4tserkerlu6/1-9eb57f3810.jpg  «Νεοκλασική  Αρχιτεκτονική» του Ηλία Γ. 

Μυκονιάτη 

http://el.wikipedia.org/wiki/   Μετς(Αθήνα)- Βικιπαιδεία 

http://www.archaiologia.gr/    Αρχείο τευχών-Αρχαιολογία online 

http://elinayiann.wordpress.com/2012/03/15/ «Μετς:µια- γειτονιά- µε –κουλτούρα» 

http://adarofos.blogspot.gr/2013/03/blog-post_1851.html «  Μετς:Η Αθήνα…. Όπως παλιά» 

 της Ηρούς Κουνάδη 

http://nobudget.wordpress.com/2011/03/14/  « Οι κάτοικοι του Μετς διώχνουν τα φορτηγά 

 του Μπόµπολα από το πρώτο νεκροταφείο!» by asinnerman 

http://www.garch.gr/?p=123 Greek sustainable Archive»Blog Archive»Τρεις κατοικίες στο Μετς 

http://www.lifo.gr/team/takalytera/34747  Είναι το Μετς η καλύτερη συνοικία για να ζεις; 

  Του ∆ηµήτρη Ρηγόπουλου 

http://wwwmetscity.blogspot.com/   « Η  ιστορία του Μετς Αθηνών» 

http://www.acrobase.gr/showthread.php?t=84311 « Αθηναϊκές περιηγήσεις -ο ναός της αγροτέρας 

Αρτέµιδος στο Μετς.» 

http://www.24grammata.com/?p=3713&print=1  ηλεκτρονικό περιοδικό-περιοχή Μετς:»αρχικά,ήταν 

µπυραρία των Γερµανόφιλων Αθηναίων» του Γιώργου ∆αµιανού 

http://weloveathens.wordpress.com/2010/02/08/  Μετς1865|WeLoveAthens 

http://www.artic.gr/eikastika-more/arthra-eikastika/700-to-elkistiko-metz «Το ελκυστικό Μετς» του 

Βασίλη Κατσαράκη 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/  w articles kathglobal 1 04/09/2005  1284457  «Χτες,σήµερα και 
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αύριο στο Μετς» του Παναγιώτη Τουρνικιώτη.(αρχιτέκτονας) 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/ w articles kathglobal 1 04/09/2005 1284460  «Όταν κυλούσε ο 

Ιλισός…»του ΤΑΣΟΥ ΤΑΝΟΥΛΑ(αρχιτέκτονας αναστηλωτής) 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/  w  articles kathglobal  1  04/09/2005 1284462  «∆εκεµβριανα στο 

Μετς» 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/  w  articles kathglobal  1  04/09/2005 1284459  «Η Μονµάρτη της 

Αθήνας» του ∆ηµήτρη Παυλόπουλου (κριτικός  τέχνης) 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/  w articles kathglobal  1  04/09/2005 1284463  «Μετς 2005» 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/  w articles kathglobal  1  04/09/2005  1284455 ΜΕΤΣ-ΑΡ∆ΗΤΤΟΣ 

«Άρωµα παλιάς Αθήνας» του Ηλία Κ. Μαγκλίνη 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/  w  articles kathglobal  1  04/09/2005  1284456 «Αναπολώντας το 

Μετς» της Μάρως Καρδαµίτση-Αδάµη (αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΜΠ) 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/  w  articles kathglobal  1  04/09/2005  1284458 « ο µύλος του 

Αργυρίου» της Μαριας Καραβία 

http://www. kathimerini.gr/4dcgi/  w  articles kathglobal  1  04/09/2005  1284461 «Βυζαντινά  και 

άλλα µνηµεία» της Σοφίας Γερογιώργη (Αρχαιολόγος του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου) 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=12128&subid=55414954#  «ο χρόνος σταµάτησε στο Μετς» 

της Ελίνας Γιανουλοπούλου 

http://www.artemisagrotera.org/gallery/detail.asp?…    Ναός Αγροτέρας Αρτέµιδος 

http://www.archaiologia.gr/wp-content/upload/2011/06/4-13.jpg  « Κλασικά και νεοκλασικά ακρο- 

κέραµα» του Νίκου Γρηγοράκη 
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                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

             Η εργασία αυτή αποτελεί µια µελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής  του 19ου και του 20ου αιώνα             

στους οποίους εντοπίζεται το φαινόµενο του Νεοκλασικισµού. Εξετάζεται η  εξέλιξη της νεοκλασικής 

αρχιτεκτονικής  από την αρχή της εµφάνισης της στην Ευρώπη, την είσοδο της στον ελληνικό χώρο λίγο µετά 

την απελευθέρωση και ειδικά στην Αθήνα. 

  Σανεπίσηµη πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους  απέκτησε το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού 

κόσµου και των µεγαλύτερων δηµιουργών, Αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών,έχοντας βέβαια πίσω της την 

κλασική Αθήνα και την κλασική Αρχιτεκτονική που περιµένει να συναντηθεί µε των Νεοκλασικισµό. 

       Στη συνέχεια αναφέρεται η συµβολή της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στη διαµόρφωση της   σύγχρονης 

αρχιτεκτονικής και στην δηµιουργία και διαρρύθµιση  µεγάλων  Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών  πόλεων, 

καθώς και οι σπουδαιότεροι δηµιουργοί της περιόδου αυτής.  Αναφέρονται οι σπουδαιότεροι από αυτούς, που 

µαζί µε τους Έλληνες αρχιτέκτονες χτίζουν  τις ελληνικές  πόλεις  και περισσότερο την Αθήνα σύµφωνα µε 

τα πρότυπα του Νεοκλασικισµού. 

                 Κατόπιν  περιγράφονται παρακάτω τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και οι τεχνικές Οικοδόµησης των  

κτιρίων της Αθήνας την συγκεκριµένη εποχή, χωρίζοντας την σε τρεις  περιόδους: 

            Α) τα πρώϊµα Αθηναϊκά σπίτια µε τις απλές αρχιτεκτονικές γραµµές τις παλιές Αθηναϊκές 

                 τεχνικές. 

            Β)  τα κτίσµατα της Οθωνικής περιόδου (1833-1862)  µε τις απλές γεωµετρικές φόρµες, τον 

                 αδιάσπαστο όγκο και την αυστηρή διαµόρφωση των όψεων. 

            Γ)   τα κτίρια της περιόδου του Γεωργίου  Α΄(1863-1913) µε τον πλούτο των αρχιτεκτονικών και  

                  διακοσµητικών στοιχείων  τα χαρακτηρίζει. 

    Αναφέρονται επίσης οι δηµιουργοί καθώς και τα πιο αντιπροσωπευτικά  δηµόσια και ιδιωτικά κτίσµατα         

των περιόδων αυτών. 

Στο ∆εύτερο κεφάλαιο η έρευνα εστιάζεται στη συνοικία του Μετς. Ύστερα από την γενική 

         περιγραφή,  δίνεται η ιστορική διαδροµή της περιοχής. Από την εποχή του µυθικού βασιλιά 

        Θησέα, στο Βυζάντιο, στην Τουρκοκρατία, στην νεώτερη περίοδο και µέχρι σήµερα συνδέοντας 

        την µε τα ιστορικά µνηµεία της κάθε εποχής. 
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          Περιγράφονται  στη συνέχεια τα µορφολογικά στοιχεία και οι αρχιτεκτονικοί ρυθµοί που  

         χαρακτηρίζουν τα χτίσµατα από την διαδροµή του Μετς ανάµεσα στο 1870 και µετά. 

         Γίνεται κατόπιν καταγραφή και περιγραφή των νεοκλασικών κτιρίων της περιοχής 

         χωρίζοντας τα σε δύο κατηγορίες΄  α) σε διώροφα αστικής ή λαϊκής αρχιτεκτονικής και 

          β) σε µονώροφα αστικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

           Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα µορφολογικά στοιχεία  δέκα κτισµάτων από  

           τα πιο ενδιαφέροντα στην περιοχή, ενώ περιγράφονται τα κοινά αρχιτεκτονικά στοιχεία τους. 

     Στο παράρτηµα  περιέχονται  όροι δόµησης, χάρτες και γενικά στοιχεία που βοήθησαν στην εκπόνηση της 

            µελέτης. 

          Το τελικό αποτέλεσµα είναι η συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του Νεοκλασικισµού  στο Μετς και η     

οµαδοποίηση των κτιρίων του µε µορφολογικά κριτήρια.  

         Καταλήγουµε έτσι σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα όπως την επιρροή που ασκήθηκε στις εξεταζόµενες         

κατασκευές από άλλες ευρισκόµενες σε πιο αριστοκρατικές συνοικίες.   
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                                                    RESUME 
 
      

 
This work is a study of the architectural history of the 19th and 20th century which detected the 

phenomenon of Neoclassicism . 

 Considered evolution of neoclassical architecture from the start of the outbreak in Europe,entry in the 

Greek area shortly after the release and especially in Athens.  

Like official capital of the newly established Greek state acquired his interest 

European world and the biggest artists , architects and artists 

having of course behind her classical Athens and Classical Architecture waiting to meet with the 

Neoclassicism . 

Then indicate the contribution of neoclassical architecture in configure - 

ance of modern architecture and the creation and layout of large Euro- 

European and American cities , as well as the most significant artists of this period . 

Mentioned as the most significant of them, along with Greek architects build their 

Greek cities Athens and more according to the standards of Neoclassicism . 

Then described, following the architectural elements and techniques 

construction of the buildings of Athens on this season, splitting it into three periods : 

A) Early Athenian houses with simple architectural lines and the old Athenian 

Techniques. 

B) the buildings of the Ottonian period (1833-1862) with simple geometric forms , the inseparable 

volume and rigorous treatment of the façades . 

C) the buildings of the period of George I (1863-1913) with its wealth of architectural 

and Decorative elements characteristic . 

Also referred to the creators and the most representative public and private buildings of those periods. 

In the second chapter, the research focuses on the district of Metz . Following the general description, 

given the history of the area. From the time of the legendary King Theseus in Byzantium during the 

Turkish occupation in modern times and to date linkingto the historical monuments of each period . 
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Described below , the morphological data and architectural styles 

characterizing the build from the path between Metz 1870 . 

 

 

 

 

Made after recording and description of neoclassical buildings of the area 

dividing them into two categories  

a) Twostorey urban or folk architecture 

b) storey urban and folk architecture. 

The third chapter details the morphological features ten buildings of 

the most interesting in the region, while describing the common architectural elements. 

The annex provides building conditions , maps and general information that helped in the study. 

The end result is a summary of the history of Neoclassicism in Mets and grouping of buildings with 

morphological criteria. 

This comes to interesting conclusions as the influence brought on examined  

buildings by other constructions located in most prestigious neighborhoods. 
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