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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σν βαζηθφ άμνλα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ην θηίξην ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ ζεκαζία ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα απνηειέζεη 

ζέκα αξρηηεθηνληθήο κειέηεο έγθεηηαη ζε δχν γεγνλφηα, αθελφο ζηελ 

ηνπνζεζία θαη αθεηέξνπ  ζηελ ηζηνξία ηνπ.  

Ζ κειέηε ρσξίδεηαη ζε δχν θεληξηθνχο ηνκείο, αξρηθά ζηνλ βηβιηνγξαθηθφ – 

θαηαγξαθή δεδνκέλσλ  θαη ελ ζπλερεία ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο. ην πξψην 

ηνκέα έγηλε έξεπλα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκηθήο 

εμέιημεο ηεο πξσηεχνπζαο απφ ην 1830 έσο θαη ην 1990. ηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο έγηλε ζπιινγή ζπάληνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ  ζην νπνίν 

απνηππψλεηαη ε αλάπηπμε ηεο Αζήλαο θαη νη εθάζηνηε αξρηηεθηνληθέο 

πξνηηκήζεηο ηεο θάζε πεξηφδνπ (πξνπνιεκηθά, κεζνπνιεκηθά, κεηαπνιεκηθά). 

Σν δεχηεξν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο  απνηειεί ηε παξνπζίαζε κειέηεο πνπ 

ζπληάρηεθε γα ηελ ελεξγεηαθή βειηίσζε ηνπ θηηξίνπ. Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη 

εθαξκνγέο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζέηνληαη γηα επεκβάζεηο ζε δηαηεξεηέα θηίξηα.  

Ζ κεζνδνινγία φπνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη έμη θεθάιαηα. Αξρηθά ζην 

πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαζψο ζρνιηάδεηαη ε ξηδηθή 

πνιενδνκηθή εμέιημε ηνπ θέληξνπ αθνχ εθαξκφδνληαη λένη θαλνληζκνί θαη 

αλαηξέπνληαη νη ήδε ππάξρνληεο. Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνιενδνκηθήο 

ζχλζεζεο ηεο πξσηεχνπζαο είλαη νη πιαηεηέο, κέξε θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ησλ θαηνίθσλ. πγθεθξηκέλα αληηθείκελν 

κειέηεο ηνπ δεχηέξνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε θαη ν ζρνιηαζκφο πέληε 

θεληξηθέο πιαηείεο, δίλεηαη ε ηζηνξία ηνπο, ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ε θνηλσληθή ζπνπδαηφηεηα θαη ε ζεκαζία σο πξνο ην πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

αλζξψπσλ. ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο έρνπκε ηελ αλαθνξά ζην απηφ θαζ‟ 

απηφ θηήξην ηεο Δ.Σ.Δ. απφ ηελ ζχζηαζε ηεο κέρξη θαη ηελ εδξαίσζε ηεο. 

Έηζη ζην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ 

θαη φια ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ. Ηδηαίηεξν 

ξφιν ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζία απνηεινχλ ε δηεμνδηθή κειέηε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ελφο θηηξηαθνχ ηκήκαηνο, επνκέλσο δε  ζα κπνξνχζε λα ιείπεη  

ε απνηχπσζε φςεσλ, ιεπηνκεξεηψλ θαη κεξηθψλ εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ ηεο 
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ηξάπεδαο. Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζέκα θαη ζηφρνο ηεο εξγαζίαο εθπνλείηαη 

ζην πέκπην θεθάιαην φπνπ κειεηάηαη ν βηνθιεκαηηθφο ζρεδηαζκφο ζην 

λενθιαζηθφ θηήξην. Πξνηείλνληαη κέζνδνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηα κε 

γλψκνλα φκσο ηεο εκθάληζε ησλ φςεσλ θαη ηελ κε αιινίσζε ηνπο απφ ηεο 

αξρηθή θαη ηζηνξηθή ζρεδίαζε.  

Σν έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο εζηηάδεη ζηηο απφςεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ησλ εξγαδνκελσλ. Απηέο θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε έλα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπληάρηεθε γηα ηηο αλάγθεο θαηαλφεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ κηθξνθιίκαηνο πνπ ζπλαληάηαη ζην θηίξην. 

Σν πφλεκα  ζηνρεχεη ζηελ ζχληαμε ηζηνξηθνχ πιηθνχ κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

νξζή πιεξνθφξεζε ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζα ζπκβνπιεπηνχλ ηελ εξγαζία. 

πσο επίζεο θαη ζηε ζχληαμε ελεξγεηαθήο  κειέηεο ελφο δηαηεξεηένπ 

θηηξίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

Ζ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 

1.1 ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ. Δμέιημε ησλ ρσξηθώλ θνηλσληθώλ θαη 

παξαγσγηθώλ δνκώλ ηεο πόιεο (1830 – 1922) 

 

Σελ επνρή ηεο αλεμαξηεζίαο (1830), ε Αζήλα δελ ήηαλ παξά έλα εξεηπσκέλν ρσξηφ, 

αθαηνίθεηε θαη αλψλπκε. Σν έηνο 1834, θαηά ην νπνίν κεηαθέξεηαη ε έδξα ηεο 

πξσηεχνπζαο ζηελ Αζήλα, απνηειεί ζαθψο ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε λεφηεξε 

πνιενδνκηθή ηνπο ηζηνξία. Σφηε αξρίδεη ε αιιεινεμαξηεκέλε αλάπηπμε ησλ δχν 

πφιεσλ, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Αζήλαο. Ο νηθηζκφο – ελδνρψξα θαη ε δηέμνδνο ηεο πξνο 

ηε ζάιαζζα, κεηαβάιιεηαη ζε έλα ζρήκα κεηαπξαηηθήο πφιεο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ιηκάλη ηεο, πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο, 

ζε δηάθξηζε κε παξαγσγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Σελ επνρή 

απηή κέρξη θαη ην 1910 πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο απνηειεί ην Ναχπιην. Ζ Αζήλα θαη ν 

Πεηξαηάο απνηεινχλ δχν μερσξηζηέο αιιά αιιεινεμαξηψκελεο πφιεηο. Αθελφο ηε 

κεηαπξαηηθή πξσηεχνπζα θαη ην βηνκεραληθφ ηεο επίλεην.. Οη πιεζπζκνί ηνπο 

απμάλνληαλ αιιά ε κεηαλαζηαηεπηηθή ηνπο ξνή πξνο ην εμσηεξηθφ αλέζηεηιε 

πξνζσξηλά ηε γνξγή αζηηθνπνίεζε. Ζ ζχλδεζε ηνπο γίλνληαλ κέζσ ηεο νδνχ Αζελψλ 

Πεηξαηψο, ήδε απν ην 1835 – 1836, θαη ν Πεηξαηάο είρε αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη ζε 

βηνκεραληθφ θέληξν απν ην 1850.  

 

Δηθόλα 1. Ζ νδφο Αζελάο θαηά ην έηνο 1920
1
 

                                                           
1
 Παραχώρθςθ φωτογραφικοφ υλικοφ από τθ κυρία Παπαιωάννου Κωςταντίνα 
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Οη πξψηεο πξνυπνζέζεηο γηα ζπγθέληξσζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο κε ηελ ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο Αζήλαο θαη ηνπ ιηκαληνχ 

ηεο, πάλσ ζηνπο άμνλεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ηελ νδφ Πεηξαηψο.  Σα 

ιηγνζηά εξγνζηάζηα θαη νη εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο ήηαλ ρσξνζεηεκέλα ζην 

λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Αζήλαο θαη ζηνλ άμνλα ζχλδεζεο ηεο κε ηνλ Πεηξαηά. 

 

 

 

Δηθόλα 2 . Ο ζηαζκφο ηεο Κεθηζηάο θαηά ην έηνο 1900
2
 

 

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1860, δηακνξθψλεηαη ήδε κηα εξγαηηθή ηάμε πνπ θαηνηθεί ζην 

ζχλνιν ηεο ζρεδφλ ζηε βηνκεραληθή δψλε ηνπ Πεηξαηά, θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ ηνπ 

ηξέλνπ θαη ηνλ Κεθηζφ. Ζ θνηλσληθή δνκή ηεο Αζήλαο, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ 

αλεμαξηεζία ραξαθηεξηδφηαλ απφ έλα ηδηαίηεξα εληζρπκέλν ηξηηνγελή ηνκέα θαη 

επνκέλσο έλαλ κε παξαγσγηθφ πιεζπζκφ πνπ απνηεινχληαλ απν δηνηθεηηθνχο 

ππάιιεινπο, εκπφξνπο, κεζάδνληεο, ρξεκαηηζηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Παραχώρθςθ φωτογραφικοφ υλικοφ από τθ κυρία Παπαιωάννου Κωςταντίνα 
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πλνιηθά, ε εζληθή πνξεία ζηνλ 19
ν
 αηψλα, είλαη κηα δηαδηθαζία ζπξξίθλσζεο ηνπ 

ειιεληζκνχ ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, πνπ αλ θαη πεξηέθιεηαλ πηα ππεξδηπιάζηα 

απν ηελ αξρηθή ηνπ έθηαζε, άθελαλ νξηζηηθά έμσ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα αθκήο 

ηνπ ειιεληζκνχ.  Χο απνηέιεζκα ηνπ ραξαθηήξα ηεο νηθνλνκίαο, ν κεγάινο βαζκφο 

ηξηηνγελνπνίεζεο ραξαθηεξίδεη ηνλ Αζελατθφ αζηηθφ ρψξν απν απηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο αζηηθνπνίεζεο, πξηλ ην 1870, πνπ νλνκάδεηαη εχγισηηα απν ηνπο 

ηζηνξηθνχο κεηαπξαηηθή πεξίνδνο θαη θαηά ηελ νπνία ζηελ θνηλσληθή δνκή ηεο 

πξσηεχνπζαο παξαηεξείηαη κεγάιε παξνπζία εκπνξηθψλ ζηξσκάησλ, δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη απαζρνινπκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο θαη κηα δηφγθσζε ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικάησλ. 

 

  

[α]                                                                [β] 

 

Δηθόλα 3. Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο Αθαδεκίαο επη ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ θαηά ην 

έηνο 1880
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
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Ο ραξαθηήξαο ηεο Αζήλαο , γηα ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε, πεξηγξάθεηε ζρεηηθά απν 

ηνλ Edmond About.  

‘’ Η νηθνδόκεζε όιωλ απηώλ ηωλ θηηξίωλ θαη ε ζπγθέληξωζε ηόζνπ θόζκνπ ζην ίδην 

ζεκείν νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηεο θπβέξλεζεο. Απηή ε ηπραία πξωηεύνπζα δελ έρεη 

ξίδεο ζηε γε. Δελ επηθνηλωλεί κε δξόκνπο κε ηελ ππόινηπε ρώξα. Δε ζηέιλεη ζηελ 

ππόινηπε Ειιάδα ηα πξνϊόληα ηεο βηνκεραλίαο ηεο. Η πόιε δελ έρεη πξνζηαζία. Τα 

ζπάληα ρώξηα πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, νύηε λνηάδνληαη δηόινπ γηα ηελ ύπαξμε ηεο. Με δύν 

ιόγηα ηίπνηα δελ ζα θξαηνύζε ηελ Αζήλα απηόλ ην πιεζπζκό ηωλ είθνζη ρηιηάδωλ 

αηόκωλ, αλ ε θπβέξλεζε κεηαθεξόηαλ ζηελ Κόξηλζν, θαη ζύληνλα ε Αζήλα ζα ήηαλ 

ηόζν έξεκε θαη ηόζν εξεηπωκέλε όζν ε Αίγηλα θαη ην Ναύπιην.’’ 

 

 

Δηθόλα 4. Βαζηιίο νθίαο θαη Ζξνδφηνπ θαηά ην έηνο 1890
4
 

                                                           
4
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Δηθόλα 5. Οη επεθηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ηεο πξσηεχνπζαο 1836-1940
5
 

 

 

                                                           
5
 Παραχώρθςθ φωτογραφικοφ υλικοφ από τθ κυρία Παπαιωάννου Κωςταντίνα 
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Δηθόλα 5. Ζ πιαηεία Οκνλνίαο 

θαηά ην έηνο 1890. 

 

Δηθόλα 6. Ζ πιαηεία Οκνλνίαο 

θαηά ην έηνο 1901. 

 

Δηθόλα 7. Ζ πιαηεία Οκνλνίαο 

θαηά ην έηνο 1930. 
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Δηθόλα 8. Ζ πιαηεία Οκνλνίαο 

θαηά ην έηνο 1938. 

 

Δηθόλα 10. Ζ πιαηεία Οκνλνίαο 

θαηά ην έηνο 1974. 

 

Δηθόλα 9. Γθξαβνχξα κε ηε  

πιαηεία Οκνλνίαο. 
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Δηθόλα 11. Σα ζρέδηα αλάπιαζεο ηεο πιαηείαο θαηά ην έηνο 

2001 θαη ε ζεκεξηλή ηεο κνξθή 
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1.2 Ζ Αζήλα ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1922 – 1940) 

 

Με ηνλ φξν κεζνπφιεκνο ζηελ ηζηνξία ηεο ινηπήο Δπξψπεο ελλννχλ 

ηελ πεξίνδν απφ ην 1919-20 (φηαλ ππνγξάθηεθαλ νη ζπλζήθεο 

ηεξκαηηζκνχ ηνπ Α΄ Δπξσπατθνχ Πνιέκνπ) σο ην 1939, φηαλ άξρηζε 

ην  Β  Δπξσπατθφ θαη  ζρεδφλ Παγθφζκην Πφιεκν ν Υίηιεξ κε ηελ 

απξφθιεηε εηζβνιή ηνπ ζηξαηνχ ηνπ (ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1939) ζηελ 

Πνισλία. 

Γηα ηελ Διιάδα  κεζνπφιεκνο λνείηαη  αθξηβέζηεξα  ε πεξίνδνο απφ 

ην επηέκβξην ηνπ 1922 φπνπ ζπληειείηε ε θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ 

ζηε Μηθξά Αζία κε φιεο ηηο έπεηηα ζπλέπεηεο, σο ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ 

1940, φηαλ ν Μνπζνιίλη άξρηζε ηνλ Ηηαιφ-ειιεληθφ Πφιεκν κε 

απξφθιεηε εηζβνιή ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ζηελ ειιεληθή Ήπεηξν δηακέζνπ 

ηεο Αιβαλίαο, ηελ νπνία εθείλνο είρε θαηαιάβεη απζαίξεηα απφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1939. 

 

         Δηθόλα 12. Σν κέγαξν ηνπ Ακβξφζηνπ Ράιιε  θαηά ην έηνο 1930
6
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ηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ε κνξθνινγία ηεο πφιεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξά, δηψξνθα, 

λενθιαζηθά θαη απζαίξεηα ζπίηηα, κέρξη πνπ ην 1917 εκθαλίδεηαη ε πξψηε επηαφξνθε 

νηθνδνκή ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο 

Ζ πνιηηηθή θαη oη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο νηθνδνκήζεθε ε Αζήλα έγηλε κε θαηάηκεζε 

θαη νηθνπεδνπνίεζε κεγάισλ εθηάζεσλ ηεο πεξηαζηηθήο ηφηε γεο, ρσξίο ζρέδην ή 

πξφβιεςε ηνπ ηξφπνπ έληαμεο ηνπο ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο. Πξνέθπςαλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν, πνιιά κηθξά νηθφπεδα πνπ αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηήηεο. Απηή ε 

παξάκεηξνο ηνπ κηθξνχ νηθνπέδνπ ζα είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ 

θηηξηαθνχ ηχπνπ. Αληίζηνηρα, θαη ε κηθξντδηνθηεζία ζα 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα. Μέρξη ηελ 

δηαηχπσζε ηνπ πξψηνπ νηθνδνκηθνχ θαλνληζκνχ ην 

1929, ε πφιε νηθνδνκείηαη βάζε θάπνησλ βαζηιηθψλ 

δηαηαγκάησλ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1833.
7
 Σν 

ηειεπηαίν είλαη ην Β.Γ ηνπ 1922, ην νπνίν έξρεηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ηνπ 1919 πεξί 

κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ χςνπο νηθνδνκψλ. Όςνο, ην 

νπνίν κέρξη ηφηε δελ επηηξεπφηαλ λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν 

νξφθνπο.  

 

Δηθόλα 13. Σν θηίξην ηεο Βνπιήο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 «Δλ Αζήλαηο ,παξά ηαο εηο φιαο ηαο πφιεηο ηνπ πεπνι ηηηζκέλνπ θφζκνπ θαζηεξ σζείζαο αξραο, νη 

ηδηνθη ήηαη δχλαληαη αλεμαξηήησο ηεο ζέζεσο ,ελ θαηέρνπζη αη νηθνδνκαί απησλ ελ ηε πφιεη, λα 

αλεγεηξσζηλ απηάο θαζ νηνλδήπνηε ζχζη εκα επ ηζπκνχλ»..Κ.Μπίξεο 

(Α.Γακάια,Μ.Εάκπα,Δ.Κνξνκβιή, 1978) 
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Με ην λέν δηάηαγκα θαζνξίδνληαλ δχν δηαθνξεηηθέο δψλεο πςψλ. 

 

 ηελ πξψηε, πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ ηφηε θεληξηθή Αζήλα (ηζηνξηθφ θέληξν), 

θαζφξηδε αλαινγία χςνπο θηηξίνπ θαη πιάηνπο δξφκνπ ζηα 17.5/10, κε κέγηζην ηα 26 

κ. θαη παξάιιεια ην κέγηζην χςνο ζηνπο ζηελνχο δξφκνπο απμήζεθε ζηα 12 κ. 
8
.  

 

 ηελ δεχηεξε δψλε, πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ππφινηπε πεξηνρή ε αλαινγία ήηαλ 

15/10, δειαδή φζν είλαη θαη ζήκεξα, κε κέγηζην ηα 24 κ. εκαζία έρεη πσο αλέβαζε 

αηζζεηά ηα επηηξεπφκελα κέγηζηα χςε
9
. 

 

Με βάζε απηά ηα κεγέζε πξνέθππηαλ γηα ην εκπνξηθφ θέληξν θηίξηα χςνπο απφ 12 

έσο 16 κ.
10

, ελψ γηα ηελ εθηφο εκπνξηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ θέληξνπ πεξηνρή θηίξηα 

χςνπο απφ 9 έσο 13 κ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ πιάηνπο ηνπ δξφκνπ. Φπζηθά, πνιχ πην ςειά 

ήηαλ ηα θηίξηα πάλσ ζηνπο θαξδχο δξφκνπο 
11

 . 

 

 

 

Γεληθή δηαπίζησζε είλαη πσο ηα χςε απηά ήηαλ αλεθηά, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ε 

πφιε βξηζθφηαλ ζε θάζε αλάπηπμήο ηεο θαη πσο, γεληθά, απφ ηα χςε απηά ηειηθά δελ 

πξνέθπςε καδηθά ν ηχπνο ηνπ ςεινχ θηηξίνπ κε ηελ έλλνηα πνπ ην γλσξίζακε 

αξγφηεξα.  

 

                                                           
8
 Φσηίνπ, 2004 

9
 Μαξκαξάο, 1991 

10
 δει. θηίξηα ηξηψλ ή ηεζζάξσλ νξφθσλ 

11
 Μαξκαξάο, 1991 

Δηθόλα 14. Σν κέγαξν 

Κνξνκειά ζηε πιαηεία 

πληάγκαηνο θαη Δξκνχ 

θαηά ην έηνο 1930 
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Ο ζεκαληηθφηεξνο ζηαζκφο
12

 ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ίζσο θαη κέρξη ηηο κέξεο 

καο, αλ θξίλνπκε απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηελ γέλλεζε αθελφο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα εμέιημήο ηεο, είλαη ε ζέζπηζε ηεο νξηδφληηαο 

ηδηνθηεζίαο ην 1929. Σν θάζε θηίξην, δηαηξεκέλν, ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηδηνθηήηεο. Οη άκεζεο επηδηψμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ήηαλ:  

 Να ειεγρζεί ε επέθηαζε ηεο πφιεο κέζσ ηεο πξηκνδφηεζεο ηνπ ςεινχ 

θηηξίνπ. 

 Ζ δηεπθφιπλζε αλέγεξζήο ηνπ, ιφγσ ηεο αλάιεςεο ησλ εμφδσλ απφ πνιινχο 

ηδηνθηήηεο. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηεο ζπλερνχο 

γεσγξαθηθήο επέθηαζεο ηεο πφιεο. Δπέθηαζε, ε νπνία απαηηνχζε θαηαζθεπή 

δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ, αλάγθε ηελ νπνία ν θξαηηθφο κεραληζκφο δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη.  

 Σφλσζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ θηλεηηθφηεηαο πεξηζζφηεξσλ θεθαιαίσλ θαη 

αχμεζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο ζηηο λέεο νηθνδνκέο. 

 

Δίλαη ε αξρή κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο θαηαζθεπήο, ε νπνία θαζφξηζε 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ θαη απφ ηφηε θαη ζην εμήο ζα 

επηζηξαηεχεηαη ζπρλά, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δπίζεο, γίλεηαη θαηαλνεηφ 

πσο απηφο ν ηχπνο θηηξίνπ ζα εληαρζεί ζηελ ινγηθή ηεο επέλδπζεο, ζα εμειηρζεί, 

δειαδή, ζε έλα εκπνξεχζηκν πξντφλ, ην νπνίν ζα επεξεάδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο 

αγνξάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  Η εξζλιξθ τθσ Αςτικισ πολυκατοικίασ – Αρχιτεκτονικι – Ε.Μ.Π. 
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Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα απφ ηελ ζέζπηζε ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, εθδίδεηαη ν 

πξψηνο Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο (Γ.Ο.Κ 1929). θνπφο ηνπ ήηαλ ε 

επαλαηνπνζέηεζε ζε λέεο βάζεηο νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αθνξνχζε ηελ αλέγεξζε ησλ 

νηθνδνκψλ κέρξη ηφηε. Υαξαθηεξίζηεθε σο ην πξψην ζπζηεκαηηθφ θαη 

νινθιεξσκέλν θείκελν ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θηηξηνδνκηθήο λνκνζεζίαο. 

Δπηρεηξήζεθε έλαο ζπλεηδεηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ. 

Καζνξίδεηαη σο ειάρηζηε κνλάδα ζπγθξφηεζεο ηεο πφιεο ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, 

παξφιν πνπ ζηελ πξάμε ε αλνηθνδφκεζε δελ έγηλε ζηελ θιίκαθα απηή
13

 . 

Καηνρπξψλεη ηελ νηθνδφκεζε θαηά κήθνο ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο θαη εηζάγεη ηα 

ζπζηήκαηα δφκεζεο(ζπλερέο, παληαρφζελ ειεχζεξν, κηθηφ θ.α)
14

 Απφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην απηφ καο ελδηαθέξεη λα δνχκε πψο θαζφξηδε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, φπσο 

νη ζπληειεζηέο θάιπςεο, θαη δφκεζεο, ηα επηηξεπφκελα χςε θαη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ κνξθνινγία. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Φσηίνπ, 2004 
14

 αθειιαξφπνπινο, 2003 

Δηθόλα 15. Ζ νδφο 

Λπθαβεηηνχ  θαηά ην έηνο 

1930 
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1.2.1 πληειεζηήο Γόκεζεο.  Γελ ππάξρεη αθφκε θαζνξηζκφο ηνπ. Πξνθχπηεη 

φκσο βάζε ελφο πεξίπινθνπ ηχπνπ πνπ ζπλππνινγηδφηαλ ην χςνο ηνπ θηηξίνπ, ην 

χςνο νξφθνπ θαη ηα εκβαδά νηθνπέδνπ, αθαιχπηνπ, θαη εζνρήο
15

. Λφγσ ζεκαληηθψλ 

κεηψζεσλ ζηα επηηξεπφκελα χςε παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δνκήζηκεο 

επηθάλεηαο ζε ζρέζε κε απηή πνπ επηηξεπφηαλ κε ην δηάηαγκα ηνπ 1922 βάζεη ησλ 

πςψλ.  Έηζη, νη ζπληειεζηέο δφκεζεο γηα θηίξηα χςνπο 23 κ πξνέθππηαλ 5,8, 4.6 θαη 

2.9. 
16

 Ήηαλ πξάγκαηη κεησκέλνη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φκσο 

πνιχ πςειφηεξνη απφ επφκελεο πεξηφδνπο θαη απφ ζήκεξα. 

 

1.2.2 πληειεζηήο Κάιπςεο. Ζ απνπζία θαζνξηζκέλνπ ζπληειεζηή θάιπςεο θαη ε 

κε απαίηεζε εληαίνπ αθάιππηνπ ρψξνπ θαζνξίδνπλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ φγθνπ ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. Έηζη, ν ρηηζκέλνο φγθνο πξνθχπηεη κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ειεχζεξε ζέα θαη αεξηζκφ ησλ ρψξσλ. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ ηεο πεξηφδνπ αγγίδεη ην 80-90% θαη είλαη ην πςειφηεξν πνπ 

ζπλαληάηαη δηαρξνληθά.
17

 

 

Ο λνκνζέηεο επηηξέπεη ηελ δφκεζε νηθνπέδσλ εθφζνλ απηφ δίλεη 40η.κ. ρηηζκέλεο 

επηθάλεηαο θαιππηφκελεο θαηά φξνθν. Σν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη ηελ γλψζε ηνπ 

λνκνζέηε γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο γεο, αιιά θαη ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα ηελ δηαηεξήζεη. 
18
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 Μαξκαξάο ,1991 
16

 αθειιαξφπνπινο, 2003 
17

 Γεκεηξαθφπνπινο, 1939  
18

 Φσηίνπ, 2004 
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Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κέξηκλα, ζε επίπεδν πξνζέζεσλ, ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηνλ ππαίζξην ρψξν ησλ νηθνπέδσλ. Πξνέβιεπε κεγάιν αξηζκφ δηαηάμεσλ θαη 

νξηζκψλ γηα ηνλ άρηηζην ρψξν. Σνλ νλνκάδεη απιή, πιάγηα απιή, αλνηρηή απιή, 

θιεηζηή απιή, πξνθήπην, πξαζηά θ.α.
19

. Σν γεγνλόο απηό θαλεξώλεη κηα αληίζεζε ε 

νπνία είλαη δηαρξνληθή. Έρνπκε απφ ηελ κία πξφζεζε γηα νκαιή έληαμε ησλ πν 

ιπθαηνηθηψλ ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (κε ηα λενθιαζηθά ζπίηηα θαη ηηο απιέο) θαη 

αλάγθε γηα κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνπέδσλ απφ ηελ άιιε. 

 

Καζνξηζκόο πςώλ: Ηζρχνπλ ηα χςε φπσο είραλ θαζνξηζηεί απφ ην 1922 έσο ην 1934 

πνπ αθνινπζεί ν επαλαθαζνξηζκφο ηνπο, ν νπνίνο πξνθαιεί επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηα 

νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε θαξδχο δξφκνπο θαη ειάηησζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο γηα 

απηά πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελνχο. Γηαπηζηψλεηαη δειαδή κηα δηπιή αληηκεηψπηζε. 

Καζνξίδνληαλ δχν εηδψλ χςε. Απηφ πνπ ζα έρεη ην θηίξην ζηνλ δξφκν θαη ην 

ζπλνιηθφ. Άξα κπνξνχκε λα πνχκε πσο κε έλα ηξφπν ε έλλνηα ηνπ λνεηνχ ζηεξενχ, 

πνπ ζα έξζεη αξγφηεξα, ππάξρεη ήδε. 
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 Φσηίνπ, 2004 



23 
 

 

Σα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ: ρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ 

θηηξίσλ, δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο δηαηάμεηο, απφ ηηο νπνίεο ζεκαληηθέο είλαη εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα γηα θαηαζθεπή θιεηζηψλ θαη αλνηρηψλ πξνεμνρψλ 

ζηηο φςεηο. Οη θιεηζηεί εμψζηεο, γλσζηνί σο έξθεξ, επηηξάπεθαλ ζε δξφκνπο κε 

πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 7.5 κ. θαη κπνξνχζαλ λα πξνεμέρνπλ έσο 1,40 κ. ζε δξφκνπο 

πιάηνπο κεγαιχηεξν ησλ 15 κ. Αληίζηνηρα, νη αλνηρηνί εμψζηεο κπνξνχζαλ λα 

πξνεμέρνπλ κέρξη θαη 1.10 κ θαη λα θαηαιάβνπλ, φρη φιν, αιιά έσο ηα ¾ ηνπ κήθνπο 

ηεο πξφζνςεο.
20

 

 

 

 

Δηθόλα 16. Ζ Βαξβάθεηνο ρνιή ην έηνο 1930 

 

 

ζνλ αθνξά ηνλ παξαγφκελν θηηξηαθφ ηχπν, έρνπκε ζπκπαγή θηίξηα κε κνξθνινγηθά 

ζηνηρεία ηα έξθεξ θαη ην ξεηηξέ. ηελ φςε ε ζπλεξγαζία ησλ έξθεξ, ησλ εμσζηψλ θαη 

ησλ αλνηγκάησλ δεκηνπξγνχλ ελδηαθέξνπζεο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο. Μέζα ζηα 

αλαπφθεπθηα πιαίζηα ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ηεο επαλάιεςεο ζηνηρείσλ νη 

αξρηηέθηνλεο κε κηθξέο ρεηξνλνκίεο δεκηνπξγνχζαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο απφςεηο.  
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Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ε κεγάιε αλαινγία ησλ ηεηξαγσληθψλ δηακεξίζκαηνο αλά 

κνλάδα αλζξψπνπ. Αλαινγία πνπ θαζνξίδεηαη πεξίπνπ ζε 30 η.κ. . 

Απφ ηε κηα ηα δηακεξίζκαηα απηά απεπζχλνληαλ ζε πςειά εηζνδήκαηα φκσο απφ ηελ 

άιιε είλαη ελδεηθηηθή ε αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε σο πξνο ην ειάρηζην.  εκαληηθφ 

ζηνηρείν επίζεο, είλαη ε αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ ρψξνπ ηεο εηζφδνπ, ε νπνία γίλεηαη 

θνηλφρξεζηε θαη απνηειεί απηνηειή αξρηηεθηνληθή ελφηεηα κε πνηφηεηα ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο. 

 

 

 

 Έρεη δηαηππσζεί απφ αξθεηνχο, αξρηηέθηνλεο αιιά θαη θαηνίθνπο ηεο πφιεο, πσο ε 

πνιπθαηνηθία πνπ παξάρζεθε απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ν θαιχηεξνο ηχπνο ηέηνηνπ 

θηηξίνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εμέιημήο ηνπ. Ζ θαιή θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ, ηα 

πνηνηηθά πιηθά πνπ δηέζεηαλ αιιά θαη ε εηζαγσγή ζεκαληηθνχ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ άιιαμε άξδελ ην επίπεδν θαηνίθεζεο. Ο ειεχζεξνο ρψξνο (εζσηεξηθέο 

απιέο θαη αθάιππηνο) ζε ζρέζε κε ηνλ ρηηζκέλν, ζηελ θιίκαθα ηνπ νηθνπέδνπ, 

θπζηθά δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο ζε έθηαζε, είρε φκσο παξαιιαγέο θαη πνηθηιία. 

κσο ην ζρεηηθά αλεθηφ χςνο ησλ θηηξίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αίζζεζε ηνπ 

άπιεηνπ άρηηζηνπ ρψξνπ πνπ ππήξρε ζηελ πφιε, κπνξεί ίζσο λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

νηθνδφκεζε κε απηνχο ηνπο φξνπο. 

 

Δηθόλα 17. Ζ νδφο 

Κιενκέλνπο θαηά 

ην έηνο 1935 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ  ΑΘΖΝΑΗΚΔ ΠΛΑΣΔΗΔ 

 

Δηζαγσγή 

 

Οη θεληξηθέο
21

 θιαζηθέο πιαηείεο, πιαηείεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο άμνλεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηξηγψλνπ ηεο πφιεο, είλαη ηα ζεκεία ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ, ηφζν κνξθνινγηθά φζν θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αξθεηά γηα 

λα αηζζαλζεί θαη λα θαηαλνήζεη θαλείο ηε θπζηνγλσκία ηεο Αζήλαο, αθνχ πξφθεηηαη 

γηα ηελ “θαξδηά” ηεο. Δίλαη πιαηείεο κεγάινπ κεγέζνπο πνπ ρσξνζεηνχληαη αλάκεζα 

ζε κεγαινπξεπή ηζηνξηθά θηίξηα πνπ ηηο κνξθνπνηνχλ θαη ηηο ζεκαδεχνπλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κε ηνπο κεγάινπο νδηθνχο άμνλεο πνπ ηηο πεξηθιείνπλ, 

απνηεινχλ θνκβηθά ζεκεία ηεο πφιεο, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ απηή αλαγλσξίδεηαη θαη 

ζηα νπνία ν παξαηεξεηήο κπνξεί λα εηζέιζεη θαη λα βξεζεί ζε έλα ζεκείν απ‟ φπνπ 

ζα εζηηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ή ζην ζεκείν αλαρψξεζήο ηνπ. 

ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ έπαημαλ ζίγνπξα θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, 

αθνχ απνηεινχλ ρψξνπο ζπγθέληξσζεο, πνιηηηθήο δηακαξηπξίαο θαη εζληθψλ 

ενξηαζκψλ. Ζ χπαξμε ησλ παξαθείκελσλ δεκφζησλ θηηξίσλ, πξνζδίδεη έληνλε 

ζπζζψξεπζε ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, πξνζάπηνληάο 

ηνπο έηζη πνιιαπινχο ραξαθηήξεο. Πξφθεηηαη γηα δεκφζηα θηίξηα κε ρξήζεηο 

ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ θφζκν απφ ηα δηάθνξα ζεκεία ηεο 

Αζήλαο. 

Ζ θεληξηθφηεηα απηψλ ηηο πξνάγεη ζε ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ πφιε θαη νπζηαζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο. Απνηεινχλ πφιν έιμεο αθνχ νξίδνληαη σο 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, αθεηεξίεο δξνκνινγίσλ, θέληξα εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο. 

Δίλαη επίζεο ρψξνη πνπ θέξνπλ κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη ςπραγσγηθήο 

δσήο ηεο πφιεο. 
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2.1 Πιαηεία πληάγκαηνο
22

 

 

Ζ πιαηεία πληάγκαηνο
23

, ε “επίζεκε” 

πιαηεία ηεο πφιεο, είλαη απφ ηηο πην 

θεληξηθέο ζηελ πξσηεχνπζα. Μπξνζηά 

απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, είλαη ε 

θαηάιεμε ηεο νδνχ Δξκνχ, ηνπ πην 

εκπνξηθνχ δξφκνπ ηεο Αζήλαο θαη 

ιεηηνπξγεί ζαλ ζπιιέθηεο ησλ επηζθεπηψλ 

ηεο. Ζ θχξηα πξφζβαζε ζε απηή γίλεηαη 

δηακέζνπ ηνπ άμνλα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

λνεηή ζπλέρεηα ηεο Δξκνχ έσο ηελ Βνπιή. 

Σειεπηαία ε πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη 

θαη ππφγεηα κε ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο 

ηνπ κεηξφ, κία ελαιιαθηηθή δηαδξνκή πνπ 

θάλεη ηνλ ρψξν πξνζηηφ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο πεδνχο 

λα ηνλ νηθεηνπνηεζνχλ κε ηελ θαζεκεξηλή 

πξνζπέιαζε. Γεσκεηξηθά δηακνξθσκέλε, 

ζπλδπάδεη αξκνληθά ηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ θεληξηθνχ 

άμνλα, ηα εηδηθά δηακνξθσκέλα θαζηζηηθά 

κε ηηο γξακκηθέο δηαδξνκέο κέζα ζε 

απηήλ. Σν ζηνηρείν ηνπ λεξνχ πεξηκεηξηθά, 

ιεηηνπξγεί ζαλ έλα αθφκα ζηνηρείν 

ηνληζκνχ ηνπ θεληξηθνχ άμνλα.  

   

 

Δηθόλα 18.  Ζ πιαηεία πληάγκαηνο ζηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. 
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Γιππηά ρσξίο επηηήδεπζε θαη κλεκεηαθφηεηα 

αιιά κε απιφ δηαθνζκεηηθφ ξφιν. Αγάικαηα φρη 

εληειψο απαιιαγκέλα απφ ηελ ηζηνξηθή 

δηάζηαζε, αθνχ πξφθεηηαη γηα αληίγξαθα πνπ 

εθζεηάδνπλ ηελ ηέρλε ησλ θιαζηθψλ θαη 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ θαη πνπ ζίγνπξα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη ε 

πιαηεία θάηη απφ ηελ παιηά ηεο αίγιε. Παξφια 

απηά ν ρψξνο πνπ ζα ππνδερηεί θαη ζα αλαδείμεη 

ηα γιππηά νξίδεηαη κε δπζθνιία θαη παξά ηηο 

νγθψδεηο καξκάξηλεο βάζεηο ηνπο, δελ ηα 

παξαηεξεί θαλείο. ε απηφ έξρνληαη λα 

πξνζηεζνχλ θαη νη θαθεηέξηεο πεξηκεηξηθά πνπ 

απεηινχλ ην ρψξν ησλ γιππηψλ κε ηελ άλαξρε 

εμάπισζε ηνπο. Ζ έληνλε θηλεηηθφηεηα ζηελ 

πεξηνρή ηεο πιαηείαο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ ςπραγσγηθψλ ρξήζεσλ πεξηκεηξηθά 

απηήο. Οη θαθεηέξηεο θαη ηα εζηηαηφξηα 

θαηαιακβάλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

επηθάλεηάο ηεο, ελψ ηα γιππηά δελ γίλνληαη 

αληηιεπηά αλάκεζα ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη 

ηνπο επηζθέπηεο ηνπο. Παξφια απηά ε πιαηεία 

πληάγκαηνο, είλαη ε θεληξηθφηεξε πιαηεία ηεο 

Αζήλαο πνπ ζθχδεη απφ δσή θαη ζπλδπάδεη 

κεγάιε γθάκα εθδειψζεσλ. Οη δηεξρφκελνη 

επηβάηεο απφ ην κεηξφ, νη ηνπξίζηεο, νη 

εξγαδφκελνη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, νη 

πιαλφδηνη, νη έθεβνη κε ηα skateboard, ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο Δξκνχ θαη φζνη απιά 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν ηεο πιαηείαο γηα 

αλάπαπια, δεκηνπξγνχλ έλα πάδι πνπ πξνζδίδεη 

ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο έλα κεηξνπνιηηηθφ 

ραξαθηήξα. 

 

Δηθόλα 19. ηε ηειεπηαία 

θσηνγξαθία απνηππψλεηαη ε πεξηνρή 

πνπ δηαζέηεη αζχξκαην δίθηπν 
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2.2 Πιαηεία Οκνλνίαο 

 

Ζ πιαηεία Οκνλνίαο είλαη ε δεχηεξε ζπνπδαηφηεξε πιαηεία ηεο Αζήλαο, κεηά ηελ 

πιαηεία πληάγκαηνο. Απνηειεί κία κηθξνγξαθία ηεο πξσηεχνπζαο αθνχ εκπεξηέρεη 

φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή έμη θεληξηθψλ δξφκσλ ηεο πφιεο θαη 

αξθεηψλ κηθξφηεξσλ, γη απηφ αλέθαζελ απνηεινχζε ην πην πνιπζχρλαζην θαη 

πνιχβνπν θνκκάηη ηεο Αζήλαο. Πεξπαηψληαο θαλείο ζηελ Οκφλνηα ζπλαληάεη 

αλζξψπνπο απφ θάζε θπιή θαη γσληά ηεο γεο, κηθξνπσιεηέο, βηαζηηθνχο δηαβάηεο, 

ηνπξίζηεο, άζηεγνπο, αθφκα θαη ηνμηθνκαλείο, λα ζπλππάξρνπλ κε έλα ηδηφξξπζκν 

ηξφπν. 

ήκα θαηαηεζέλ ηεο ηζηνξηθήο πιαηείαο ηεο Οκφλνηαο ήηαλ ην ζηξνγγπιφ ζρήκα ηεο. 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ γλψξηζε πνιιέο κεηαηξνπέο αιιά πάληα δηαηεξνχζε ην 

θπθιηθφ ηεο ζρήκα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο αλάπιαζεο πνπ έγηλε πξηλ ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, νη ηζχλνληεο θαηάθεξαλ λα ηεηξαγσλίζνπλ ηνλ 

θχθιν, κηα αιιαγή πνπ άιιαμε ηηο ζπλήζεηεο κηαο δσήο γηα ηνπο Αζελαίνπο, θαζψο 

εθηφο απφ ην ζρήκα, νη λέεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ήηαλ ηεξάζηηεο. Ο ζθνπφο ηεο 

κεηαηξνπήο απηήο ήηαλ αθελφο ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ ε εμπγίαλζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο. ηε ζεκεξηλή πιαη εία Οκόλνηαο θηινμελείηαη έλα κνληέξλν γιππηφ, 

ην Πελη άθπθιν ηνπ Γ. Ενγγνιόπνπινπ (εηθ. 5). Σν γιππηφ αλ θαη δελ είλαη 

νινθιεξσκέλν, αθνχ ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ πνπ ζα θηλνχζε ηνπο πέληε θχθινπο δελ 

έρεη εγθαηαζηαζεί αθφκα, έρεη ζαθέο θαη μεθάζαξν λφεκα ράξε ζην γλσζηφ ζέκα ησλ 

πέληε θχθισλ πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο πέληε επείξνπο. Θέκα πνπ ηαηξηάδεη ζηελ 

πνιπεζληθφηεηα ηεο πιαηείαο. Αλ θαη ν θαιιηηέρλεο θαηλνηφκεζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

αλνμείδσηνπ ράιπβα, πιηθφ πνπ απφ κφλν ηνπ πξνζδίδεη κία ηαπηφηεηα ζην γιππηφ, ε 

ίδηα ε κνξθή ηνπ ην απνξξίπηεη. Ζ δηάηξεηε θαηαζθεπή ράλεηαη ζην νπηηθφ ράνο πνπ 

πεξηβάιιεη ηελ πιαηεία. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο αλάπιαζήο ηεο, ε εηθφλα ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ζήκεξα ε πιαηεία δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί παξά κφλν σο ζιηβεξή. Ο 

θεληξηθφο ηεο ρψξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαςπρή, ζηάζε, ραιάξσζε ή 

νπνηαδήπνηε άιιε νπζηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ πνιιέο θνξέο νη πεδνί επηιέγνπλ 

ηελ ππφγεηα δηαδξνκή παξά λα δηαζρίζνπλ ην ρψξν ηεο πιαηείαο. Ζ Οκφλνηα 

απνηειεί πιένλ ζηέθη ηνμηθνκαλψλ θαη θαηαθχγην αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ άιιε 

επηινγή ζηέγαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, αιινηψλεηαη παξνδηθά απηή ε 
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εηθφλα, αθνχ ε παξνπζία ησλ πεξαζηηθψλ, ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ πεξηνρή θαη ησλ 

ηνπξηζηψλ πξνζδίδεη κία θηλεηηθφηεηα πνπ αιιάδεη κφιηο πέθηεη ην ζθνηάδη. Σε 

λχρηα “ζθηέο‟‟ αλζξψπσλ πεξηθέξνληαη ζην ρψξν ηεο πιαηείαο ή απιά 

“εγθαηαιείπνπλ‟‟ ηα θνξκηά ηνπο ζην γπκλφ δάπεδφ ηεο. πσο θαη λα έρεη ε πιαηεία 

Οκνλνίαο είλαη αθηιφμελε, ρσξίο ίρλνο θαζηζηηθνχ θαη εκθαλή ηελ έιιεηςε πξαζίλνπ, 

θάλνληαο έηζη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζθιεξφηεξε. Κακία αλάπιαζε θαη θαλέλα γιππηφ 

δε ζα κπνξνχζε λα ππεξληθήζεη ηελ εηθφλα απηνχ ηνπ ζιηβεξνχ κσζατθνχ πνπ 

ζπλζέηνπλ νη ίδηνη νη ζπλάλζξσπνί καο, αθνχ φηαλ αλαθέξεηαη θαλείο ζηελ Οκφλνηα 

ζίγνπξα ε κλήκε δελ αλαθαιεί ην Πεληάθπθιν ηνπ Γ. Ενγγνιφπνπινπ αιιά ηελ 

παξαπάλσ θαηάζηαζε.
24
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  Βι θεθάιαην 1.1 γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πιαηείαο 

Δηθόλα 20. Ζ πιαηεία 

Οκνλνίαο φπσο 

απνηππψλεηαη ζήκεξα. 
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2.3 Πιαηεία Κιαπζκώλνο
25

 

 

Μηα άιιε θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο, ε πιαηεία Κιαπζκώλνο, κε εληππσζηαθά 

θηίξηα γχξσ ηεο, φπσο ην Μέγαξν Βνχξνπ, ελψ δηαζέηεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θεληξηθήο πιαηείαο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Υσξίο ηδηαίηεξε δηακφξθσζε, κε ηελ ςειή 

θχηεπζε λα ιεηηνπξγεί ζαλ θιεηζηφ φξην ζηελ πίζσ πιεπξά, ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά 

κε ηηο παξάπιεπξεο νδνχο θαη ηηο ξάκπεο εηζφδνπ garage ζε απηέο, δεκηνπξγεί ηελ 

αίζζεζε φηη ε θχξηα πξφζβαζε ζηελ πιαηεία είλαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ηαδίνπ. Ζ 

φςε φκσο ηεο πιαηείαο κε ηε ηαδίνπ δηακνξθψλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ ηα 

ζηέγαζηξα ησλ ζηάζεσλ ησλ ιεσθνξείσλ θαη ησλ ηξφιετ, κε απνηέιεζκα ν άμνλαο 

πνπ νξίδεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην, ηελ Κνξαή θαη ηελ πιαηεία, λα κελ γίλεηαη 

αληηιεπηφο θαη ε πιαηεία λα είλαη ζρεδφλ απξνζπέιαζηε. Σν Μλεκείν η εο Δζληθήο 

πκθηιίσζεο ηνπ Β. Γσξόπνπινπ, είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηεο πιαηείαο, ζην 

ηειείσκα ηνπ λνεηνχ απηνχ άμνλα. Πξφθεηηαη γηα έλα γιππηφ ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, 

έλα ζχκπιεγκα ηξηψλ κνξθψλ ζε ππξακηδνεηδή δηάηαμε. Ζ κεγάιε, ίζσο ππεξθπζηθή 

θιίκαθά ηνπ, θαζηζηά δχζθνιε ηελ παξαηήξεζή ηνπ αθνχ κφλν απφ ηελ Κνξαή 

κπνξεί λα ην δεη θαλείο νιφθιεξν. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ θεληξηθά ζην ρψξν, αλαγθάδεη 

ζε πεξηκεηξηθή θίλεζε γχξσ απφ απηφ, κε απνηέιεζκα ε πιαηεία νιφθιεξε λα 

απνηειεί ην βάζξν-βάζε ηνπ 

γιππηνχ. Σν πξφβιεκα εληείλεηαη κε 

ην πςνκεηξηθά ππνβαζκηζκέλν πίζσ 

κέξνο ηεο πιαηείαο. ην ζεκείν απηφ 

βξίζθεηαη θαη ε πξνη νκή ηνπ Β. 

Γαβξηειίδε έξγν ηνπ Μ. Σόκπξνπ, 

κε έληνλα ζηνηρεία βαλδαιηζκνχ, πνπ 

ρξεηάδεηαη ν πεξαζηηθφο λα ηελ 

αλαθαιχςεη αθνχ ράλεηαη κέζα ζηε 

θχηεπζε.  

Δηθόλα 21. Δπη ηεο νδνχ ηαδίνπ 
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Ζ πιαηεία Κιαπζκψλνο απνηειεί ην θαιχηεξν παξαηεξεηήξην ηεο ηξηινγίαο ησλ 

θηηξίσλ ζηελ Παλεπηζηεκίνπ, θάηη πνπ δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ 

γηγαληηαίνπ γιππηνχ, αθνχ ζην πίζσ κέξνο ηεο πιαηείαο είλαη αδχλαηε θάζε ζέαζε. 

Δπηπιένλ ηα θαζηζηηθά ζην πίζσ κέξνο ζε ρακειφηεξε ζηάζκε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πςειή θχηεπζε, δεκηνπξγνχλ έλα θιεηζηνθνβηθφ πεξηβάιινλ , πνπ ππνβαζκίδεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο πιαηείαο. Ζ έιιεηςε θσηηζκνχ έξρεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ απνκφλσζε 

ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ δπζθνιία πξνζπέιαζήο ηεο. 

 

 

 

Δηθόλα 22. Ζ πιαηεία φπσο έρεη δεκηνπξγεζεί ζήκεξα. 
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2.4 Πιαηεία Κνηδηά 

 

Ζ πιαηεία Κνηδηά, βξίζθεηαη κπξνζηά 

απφ ην Γεκαξρείν Αζελψλ θαη 

πεξηβάιιεηαη απφ ηζηνξηθά κλεκεία πνπ 

απνηεινχλ έξγα πςειήο αξρηηεθηνληθήο 

δεκηνπξγίαο. ηε λφηηα πιεπξά ηεο 

πιαηείαο δεζπφδεη ην Μέγαξν Μειά, έξγν 

ηνπ Δξλέζηνπ Σζίιιεξ, ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ νπνίνπ είλαη ε επηβιεηηθή πξφζνςε 

κε δχν πξνεμέρνληεο ππξγίζθνπο ζηα 

άθξα ηνπ. Αλαηνιηθά βξίζθεηαη ην 

Μέγαξν Γ. ηαχξνπ ελψ ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο πιαηείαο 

εθηίζεηαη εηδηθά δηακνξθσκέλν ηκήκα ηεο 

Αραξληθήο Πχιεο ηνπ Θεκηζηφθιεηνπ 

ηείρνπο ηεο πφιεο. Με ηελ ηειεπηαία 

δηακφξθσζή ηεο κεηαβιήζεθε ζε έξεκν 

απφ κπεηφλ, κε κία ακθηβφινπ 

αηζζεηηθήο πιαθφζηξσζε θαη κε 

ειάρηζηε θχηεπζε γηα ην κέγεζφο ηεο. 

Δλψ ε πιαηεία Κνηδηά έρεη δηαζηάζεηο 

αληίζηνηρεο ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, 

εληππσζηαθέο φςεηο θηηξίσλ πνπ 

απνηεινχλ κλεκεία θαιιηηερληθήο θαη 

ηζηνξηθήο αμίαο, παξακέλεη αλαμηνπνίεηε 

θαη έξεκε, εθηφο θάπνησλ εμαηξέζεσλ 

πνπ θηινμελεί δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Δηθόλα 23. Ζ πιαηεία Κνηδία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ηζηνξηθφ θηίξην ηεο Δζληθήο 

Σξαπέδεο 
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2.5 Πιαηεία Σεξηζέηε- Πνιπδσίδε
26

 

 

Ζ πιαηεία Σεξηζέηε-Πνιπδσίδε βξίζθεηαη 

ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ αληαξφδα θαη 

Παλεπηζηεκίνπ θαη απέρεη ιίγα κέηξα απφ ηελ 

πιαηεία Οκφλνηαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεί ηελ θαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη, αθνχ θαίλεηαη πσο ε πιεηνςεθία 

ησλ θεληξηθψλ πιαηεηψλ ηεο Αζήλαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαζιίσζε. 

Παξά ηα ελδηαθέξνληα θηήξηα πνπ γεηηληάδνπλ 

κε ηελ πιαηεία, ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη είλαη άζιηα. Σν ειάρηζην πξάζηλν, 

ην θαηεζηξακκέλν δάπεδν θαη ε ππνβάζκηζε 

ηνπ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηνπ δξφκνπ, 

εκθαλίδνπλ κηα εηθφλα παξακέιεζεο. ε απηφ 

ην άζρεκν ζθεληθφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε 

θαθφγνπζηε γιππηηθή ζχλζεζε πνπ βξίζθεηαη 

ζην θέληξν ηνπ ρψξνπ. Πξφθεηηαη γηα ην έξγν 

Νίθε ηνπ Κ. Κακπαδάθε, κηα αθεξεκέλε, 

ειιεηπηηθή θαη αθξσηεξηαζκέλε κνξθή απφ 

νξείραιθν ηνπνζεηεκέλε ζε έλα ηεζιαζκέλν 

βάζξν απφ κπεηφλ κε εκθαλή ηξαρηά 

επηθάλεηα. Οη ζθιεξέο θαη άδεηεο επηθάλεηεο 

ηνπ ρψξνπ, ην απνηξφπαην έξγν ηέρλεο θαη ε παξνπζία ηνμηθνκαλψλ είλαη θάπνηνη 

απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ε πιαηεία ζηεξείηαη ρξήζεο, ελψ βξίζθεηαη ζε 

εκπνξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ρηιηάδεο δηαβάηεο θαζεκεξηλά, δελ 

πξνηηκάηε απν ηνπο πνιίηεο ηεο πφιεο. Φαίλεηαη πσο νη πνιίηεο ηεο Αζήλαο πνπ 

θηλνχληαη ζην Κέληξν είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα κελ βξίζθνπλ εξεκία ζηνλ ππαίζξην 

δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο, αθνχ απηφ είλαη απαγνξεπηηθφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 

απηνχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ 

1841-2010 

 

Δηζαγσγή 

 

Απφ ηε ζχζηαζε 
27

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηνλ Μάξηην ηνπ 1841, κέρξη ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1842, κεζνιάβεζε ζρεδφλ έλαο ρξφλνο, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο έπξεπε λα ιχζεη φια ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην δσηηθφ πξφβιεκα ζηέγαζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηνο ηεο.  

 Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζή ηνπ αλαηέζεθε απφ ην Γεληθφ 

πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο ζην δηεπζπληή Γεψξγην ηαχξν θαη ζην χκβνπιν 

Αιέμαλδξν Ρνπδηνχ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ απν ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ήηαλ 

πνιιέο αιιά απηή πνπ επηθξάηεζε ζην ηέινο ήηαλ ησλ αδεξθψλ Θ. Καη Α. Υαηξέηε 

ζηελ νδφ νθνθιένπο. Σν ελνίθην νξίζηεθε ζηηο 260 δξρ. ην κήλα θαη μεπεξλνχζε 

θαηά 10 δξρ. ην πνζφ πνπ πξνβιεπφηαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Σ.Δ., θαη γη‟ απηφ 

ην ιφγν, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ, ε δηαθνξά ινγαξηάζηεθε σο δαπάλε 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηακείνπ. Έηζη, απφ ην 1842 ρξνλνινγείηαη ε πξψηε παξνπζία 

ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο 

Αηφινπ, Γεσξγίνπ ηαχξνπ, Πεζκαηδφγινπ θαη νθνθιένπο. Παξνπζία ε νπνία, ζηα 

158 ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ επεθηάζεθε θαη κέρξη πξφηηλνο δέζπνδε πιεζίνλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Ζ επηινγή ηεο νδνχ νθνθιένπο δελ ήηαλ ηπραία. Βξηζθφηαλ δίπια 

ζηελ νδφ Αηφινπ, ε νπνία καδί κε ηελ νδφ Δξκνχ απνηεινχζαλ ηηο δχν θχξηεο 

εκπνξηθέο αξηεξίεο ησλ Αζελψλ. 
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ηελ νηθία ησλ αδειθψλ Υαηξέηε ιεηηνχξγεζε ην θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο 

κέρξη ην 1845, φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη απηή δελ επαξθνχζε πηα γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο, πνπ είραλ ελ ησ κεηαμχ απμεζεί. Έηζη κε απφθαζε 

εηδηθήο επηηξνπήο, ε νπνία είρε δηνξηζηεί απφ ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, 

αγνξάζηεθε ε νηθέηα ηνπ Κπξηάθνπ Γνκάλδνπ πνπ βξηζθφηαλ ζηε γσλία ησλ νδψλ 

Αηφινπ θαη Δπξηπίδνπ. Με ηελ αγνξά ηεο νηθίαο ηνπ Κπξηάθνπ Γνκάλδνπ ε Γηνχθεζε 

θαη ην Κεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηεγάζηεθαλ πιένλ ζηελ νδφ 

Αηφινπ, φπνπ βξίζθνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ 

ηδηφθηεηνπ Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηνο ηεο Δ.Σ.Δ. ήηαλ φηη βξηζθφηαλ ζηελ θαξδηά ηεο 

εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξσηεχνπζαο, πνιχ θνληά ζηελ 

πιαηεία ζσλνο, ε νπνία εμειίρζεθε ζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπγθνηλσληαθφ θφκβν 

ηεο Αζήλαο. Απφ ηελ πιαηεία Οκνλνίαο έπαηξλαλ ηφηε ηνπο πειάηεο ηνπο νη ακαμάδεο, 

εδψ θαηέιεγε αξγφηεξα ν ειεθηξηθφο πνπ έλσλε ηελ Αζήλα κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

θαη απφ εδψ επίζεο μεθηλνχζε ν ζηδεξφδξνκνο γηα ηελ Κεθηζηά θαη ην Λαχξην. Απφ 

ηελ πιαηεία, ηέινο, πεξλνχζαλ ηα ηξακ πνπ κεηέθεξαλ ηνπο ηαμηδηψηεο ζηα ππφινηπα 

πξνάζηηα ηεο πξσηεχνπζαο. Με ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ νδφ Αηφινπ, ε Δζληθή 

Σξάπεδα εγθαηέιεηςε ηελ νδφ νθνθιένπο γηα λα επαλέιζεη πνιχ αξγφηεξα, κεηά απν 

75 νιφθιεξα ρξφληα, αγνξάδνληαο αξρηθά, ην 1911, ηκήκα απν νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο 

ηεο Σξάπεδαο Αλαηνιήο. 

 

 Δηθόλα 25. Ζ νδφο Αηφινπ, ζηα δεμηά βξίζθεηαη ην θηίξην Μειιά 
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 ε αληίζεζε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα πνπ έθπγε απν ηελ νδφ νθνθιένπο, άιιεο 

ηξάπεδεο εγθαηέζηεζαλ ην θεληξηθφ θαηάζηεκά ηνπο ζηελ ίδηα πεξηνρή, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Σξάπεδα Αζελψλ, ε νπνία ην 1894 εγθαηαζηάζεθε ζηελ νδφ 

νθνθιένπο αξηζκ.6, θαη ε Σξάπεδα Αλαηνιήο, πνπ ελνηθίαζε αξρηθά ην δηπιαλφ 

θηήξην ζηνλ αξηζκφ 4, γηα λα αγνξάζεη ηειηθά, ην 1907, ην Κεληξηθφ Καηάζηεκα ηεο 

Σξάπεδαο Αζελψλ ζηελ νδφ νθνθιένπο 6.  

 Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πξνέβαιιε ζπλερψο λέεο 

θηηξηαθέο αλάγθεο. Έηζη ε Δ.Σ.Δ. αλαδεηνχζε ηξφπνπο επέθηαζεο ησλ ρψξσλ ηνπ 

Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηνο ηεο. Πξψηα, ζηα 1852, επεθηάζεθε πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

ζεκεξηλήο νδνχ Γεσξγίνπ ηαχξνπ, απφ Αηφινπ θαη ηαδίνπ. Αγφξαζε ηνλ θήπν θαη 

ηα ππφινηπα θηίζκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο Κπξηάθνπ Γνκάλδνπ, πνπ ήηαλ ζπλερφκελα κε 

ην θηήξην ηεο Δζληθήο ζηελ πιεπξά ηεο νδνχ Γεσξγίνπ ηαχξνπ. ηελ ζπλέρεηα, ην 

1875, επεθηάζεθε απφ ηελ πιεπξά ηεο νδνχ Αηφινπ πξνο ηελ νδφ νθνθιένπο. 

Αγφξαζε ηηο δπν ζπλερφκελεο δηψξνθεο νηθίεο επί ηεο νδνχ Αηφινπ πνπ ζηέγαδαλ 

κέρξη ηφηε ην κεγαιχηεξν μελνδνρείν ηεο Αζήλαο, <<Σν Ξελνδνρείνλ ηεο Αγγιίαο>>, 

κεηαζρεκαηίδνληαο θαη αλαβαζκίδνληαο ζεκαληηθά ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο 

πιαηείαο Λνπδνβίθνπ, φπνπ παξαηεξνχζε, ηα επφκελα ρξφληα, ζπγθέληξσζε πςειήο 

ζηάζκεο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 

 

Δηθόλα 26. Αεξνθσηνγξαθία πνπ εζηηάδεη ζηελ νδφ Αηφινπ θαη ην θηηξηαθφ κέγαξν 

ηεο Δζληθήο ηξαπέδεο. 
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Δηθόλα 27. Σν γξαθείν ηνπ γηνηθεηή ην 1902 

 

Δηθόλα 28. Ζ Μηλσηθή Αίζνπζα
28

 

 

Δηθόλα 29. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Δ.Σ.Δ. 
29
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 Ι.Α./Ε.Σ.Ε Φωτογραφικό Αρχείο 
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Δηθόλα 30. Δμσηεξηθή φςε ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο Αλαηνιήο επη 

ηεο νδνχ νθνθιένπο 6 (πξψελ νηθία Υαηξέηε), ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ ηδηνθηεζία 

ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ην 1932, κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηεο Σξάπεδα Αλαηνιήο ζηελ 

ΔΣΔ. Σελ επνρή εθείλε δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζζήθε νξφθνπ.
30

 

 

 

                                                           
30

 Πεγή : ΔΣΔ, Νέν θηίξην ζει 42. Φσηνγξαθία ηνπ 1912/13 απφ ηελ έθδνζε Percy F. Martin, Greece 

of the Twenteeth Century, London 1913. 
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Δηθόλα 31. Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ Δξλέζηνπ Σζίιιεξ, ζρεηηθά κε ηελ 

αληνρή ηνπ λένπ θηηξίνπ.
31
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 Πεγή: Ηζηνξηθφ Αξρείν ΔΣΔ 
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Δηθόλα 32. ρέδηα 
32

αξρείνπ ηνπ 1919 ηεο Γεληθήο Δηαηξέηαο Μεραληθψλ, ε νπνία 

είρε αλαιάβεη ηε κειέηε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζην θηίξην ηεο ΔΣΔ. ηα ζρέδηα 

παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ Κεληξηθνχ θηηξίνπ φπσο ήηαλ (ζην ππφγεην θαη ζην 

ζφγεην) ηελ επνρή απηή. 

                                                           
32

 Πεγή :  Ηζηνξηθφ Αξρείν ΔΣΔ 
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3.5 Πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο 

 

 Σελ πεξίνδν 1920 – 1930 ζπζηάζεθε ην Αλψηαην Σερληθφ πκβνχιην γηα ηε κειέηε 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεσο ησλ Αζελψλ. Με βάζε ηα πνξίζκαηά 

ηνπ εξγάζηεθε θαη ε επηηξνπή ζρεδίνπ πφιεσο Αζελψλ ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ην 

λφκν 1709. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίζηεθε ν Π. Καιιίγαο θαη αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο ζπγθαηαιέγνληαλ θαη ν κεραληθφο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Ν. Μπαιάλνο. Ζ 

επηηξνπή ηειείσζε ην έξγν ηεο ην 1925. χκθσλα κε ην ζρέδην ηεο, ε πφιε ησλ 

Αζελψλ ρσξηδφηαλ ζε επηά πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα: Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν, ζην 

Ννζνθνκεηαθφ Κέληξν, ζην Γηνηθεηηθφ Κέληξν, ζην Γηθαζηηθφ Κέληξν, ζην ηαζκφ 

ησλ ηδεξνδξφκσλ, ζην Δκπνξηθφ Κέληξν θαη ζην Υξεκαηηζηηθφ Κέληξν. Σν ζρέδην 

πξνέβιεπε ηε κεηαηξνπή ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ ζε Υξεκαηηζηήξην, ην Γεκαξρείν 

κεηαθεξφηαλ ζην Βαξβάθεην θαη ηέινο ην Σαρπδξνκείν θαηαιάκβαλε ην ρψξν ηνπ 

Γεκαξρείνπ. Ζ βίαηε φκσο αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζην παξαπάλσ 

ζρέδην πφιεσο νδήγεζε ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ νδφ νθνθιένπο, πνπ είρε μεθηλήζεη 

δεηιά ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ηελ λνηθηαζκέλε νηθία ησλ αδειθψλ Υαηξέηε, 

εδξαηψζεθε θπξίσο κεηά ην 1916 κε ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ ζηελ νδφ νθνθιένπο 

αξηζκ. 8-10 θαη νινθιεξψζεθε πνιχ αξγφηεξα, ην 1965, κε ηελ απφθηεζε κε 

αληαιιαγή ηνπ αθηλήηνπ ζηελ νδφ νθνθιένπο 12. 

 

 

Δηθόλα 33. Σν θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

πξηλ ηελ ελνπνηήζε ησλ αξρηθψλ ππξήλσλ
33

 

                                                           
33

 ΕΣΕ, Καλλιτεχνικι υλλογι 
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3.6 Δπέθηαζε ζηε νθνθιένπο 

 

 Σν 1928, ε Δπηηξνπή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ παξαθάιεζε ηελ Δζληθή Σξάπεδα 

λα αλαιάβεη λα θηίζεη κε δηθέο ηεο δαπάλεο ζηελ νδφ νθνθιένπο αξηζκ. 8-10 ην 

κέγαξν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη λα ελνηθηάδεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο ζην 

Υξεκαηηζηήξην. Σελ πξφηαζε απηή απνδέρζεθε ν ηφηε δηνηθεηήο ηεο Δ.Σ.Δ. Ησάλλεο 

Γξνζφππινο, ν νπνίνο θαη έδσζε ακέζσο εληνιή ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο 

Σξάπεδαο λα κειεηήζνπλ ην ζέκα. Ζ Δζληθή αλάζεζε ζηνλ αξρηηέθηνλα ηεο Νηθφιαν 

Ενπκπνπιίδε λα κεηαβεί ζην εμσηεξηθφ θαη λα κειεηήζεη ηα ζπζηήκαηα πνπ ίζρπαλ 

ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ψζηε ην κέγαξν ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ λα θηηζηεί κε φιεο ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. Ζ 

αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ μεθίλεζε ην 1928 θαη ηειείσζε ην 1934. 

 Σν 1932 κε ηε ζπγρψλεπζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Σξάπεδαο ηεο Αλαηνιήο 

πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηεο Δ.Σ.Δ. ην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Αλαηνιήο 

ζηελ νδφ νθνθιένπο 6. Έμη ρξφληα αξγφηεξα, ε Δζληθή Σξάπεδα αγφξαζε ηε γσλία 

Αηφινπ θαη νθνθιένπο θαη ηέινο, ην 1965, κε ηελ απφθηεζε ηνπ ρψξνπ ζηελ νδφ 

νθνθιένπο αξηζκ. 12, ην Κεληξηθφ Καηάζηεκα θαηαιακβάλεη πιένλ φιε ηελ έθηαζε 

πνπ νξίδεηαη απν ηηο νδνχο ηαδίνπ, Γ. ηαχξνπ, Αηφινπ θαη κέρξη ηνλ αξηζκφ 6 ζηελ 

νδφ νθνθιένπο. 

 

 

 

Δηθόλα 34. Σν θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

πξηλ ηελ ελνπνηήζε ησλ αξρηθψλ ππξήλσλ
34

 

 

                                                           
34

 ΕΣΕ, Καλλιτεχνικι υλλογι 
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3.7 Οη επεθηάζεηο ηνπ θηηξίνπ 

 

Σν Κεληξηθφ Καηάζηεκα κέρξη ην 1914 ζηέγαδε θαη ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο 

Σξάπεδαο θαη ηηο θαηνηθίεο ησλ δηνηθεηψλ θαη ππνδηνηθεηψλ εθηφο απν ηα γξαθεία 

ηεο Γηνίθεζεο. Ο Γεψξγηνο  ηαχξνπ εγθαηαζηάζεθε ζε ρψξν ηνπ πξψηνπ νξφθνπ 

ηεο νηθίαο Κπξ. Γνκάλδνπ, ελψ αξγφηεξα παξαρψξεζε ζηνπο πξψηνπο ππνδηνηθεηέο 

θαηνηθία ζηηο πίζσ νηθνδνκέο πνπ έβιεπαλ ζηελ απιή. Καηνηθία κέζα ζηελ ηξάπεδα 

παξαρσξήζεθε επίζεο ζηνπο δηνηθεηέο Μάξθν Ρεληέξε, Παχιν Καιιίγα, ηέθαλν 

ηξέηη, Ησάλλε Βαιασξίηε, Ησάλλε Δπηαμία θαη Δπζχκην Κεραγηά. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε Δζληθή Σξάπεδα είρε έλα εμαηξεηηθά ζπγθεληξσηηθφ 

ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο, πνπ θαζηζηνχζε αθφκα πην ζεκαληηθφ ην ξφιν ηνπ Κεληξηθνχ 

Καηαζηήκαηνο ηεο ζηελ πξσηεχνπζα, αθνχ θαη ηα κηθξφηεξα αθφκε 

ππνθαηαζηήκαηα δηαηεξνχζαλ άκεζεο επαθέο κε ηελ έδξα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Αζήλα. 

Σα πξψηα ρξφληα, κέρξη ην 1880, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πνιηηηθή ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο επλφεζε ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε ηεο πξσηεχνπζαο θαη πξνπαληφο ηνπ 

Πεηξαηά, φπσο επίζεο θαη δπν ηξία αθφκα κεγάια εκπνξηθά θέληξα-ιηκάληα ηεο 

ρψξαο, ηελ Δξκνχπνιε, ηελ Πάηξα θαη ηελ Καιακάηα. ηελ ζπλέρεηα έζηξεςε ηελ 

πξνζνρή ηεο ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθέξεηαο, γηα λα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

θαη πάιη γχξσ απν ηελ Αζήλα ζηε δεθαεηία ηνπ 1930. 

 Οη ζπρλέο πξνζζήθεο θηηζκάησλ, είηε κε αγνξά είηε κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Σξάπεδαο, δεκηνχξγεζαλ 

δπζθνιίεο ζηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ ρσξψλ θαη πξνβιεκαηηθή δηαξξχζκηζε 

πνπ δελ βνεζνχζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Καηαζηήκαηνο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην 1898, ζηηο παξακνλέο ηνπ λένπ αηψλα, ε Δ.Σ.Δ. 

απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εθηεηακέλεο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηα θηίξηα πνπ ζπγθξνηνχζαλ ην Κεληξηθφ Καηάζηεκα επί ησλ νδψλ 

Αηφινπ θαη Γεσξγίνπ ηαχξνπ, κε βάζε έλα ζρέδην ηνπ γάιινπ αξρηηέθηνλα Eugene 

Troumpe θαη ηε γεληθή επνπηεία ησλ έξγσλ απφ ηνλ κεραληθφ Νηθφιαν Μπαιάλν, 

αλαζηεισηή ησλ κλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο, ψζηε φινη νη ρψξνη λα απνθηήζνπλ 

εληαία πξφζνςε εμσηεξηθά θαη ιεηηνπξγηθή δηαξξχζκηζε εζσηεξηθά.  
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 Σα επφκελα δπν ρξφληα ην Κεληξηθφ Καηάζηεκα αλνηθνδνκήζεθε ζρεδφλ εθ βάζξσλ 

θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα εληαίν θηήξην κε πξνζζήθε νξφθνπ θαη λέαο πηέξπγαο. 

Απνθηά αθφκε λέα αζθαιή ζεζαπξνθπιάθηα, κεγάιεο απνζήθεο λεξνχ, 

εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο, θιίβαλν θαηαζηξνθήο ηξαπεδνγξακκαηίσλ-ηίηισλ θηι. 

Οη εζσηεξηθνί ρψξνη επίζεο επελδχνληαη κε μχιν θαη κάξκαξν, δηαθνζκνχληαη θαη 

επηπιψλνληαη κε θαιαίζζεηεο θαηαζθεπέο θαη θαιιηηερληθά αληηθείκελα, ελψ γάιινο 

δηαθνζκεηήο, ν Pierre Joly, αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα ησλ ρψξσλ ηεο Γηνίθεζεο. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, πνπ ζπλερίζηεθε κε αθφκε εληνλφηεξνπο 

ξπζκνχο ηνλ 20φ αηψλα, δεκηνχξγεζε λέεο πηεζηηθέο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ζηε 

Γηνίθεζε θαη ην Κεληξηθφ Καηάζηεκα, ηδηαίηεξα κεηά ην 1920, πνπ ήηαλ ζηαζκφο θαη 

γηα ηελ αζελατθή δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απν ηε ζχζηαζε ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο, γηα έλαλ αηψλα πεξίπνπ, ν πιεζπζκφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ησλ Αζελψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πεηξαηά, απμήζεθε κε αξγφ ξπζκφ. 

Αληίζεηα, ζηα επφκελα πελήληα ρξφληα ν πιεζπζκφο ηεο Αζήλαο απμήζεθε ξαγδαία 

θαη έθηαζε λα ζπγθεληξψλεη ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

  Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ελδείμεηο ηεο ππεξηξνθηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ αζελατθνχ θέληξνπ θαη απηή ε αιιαγή ζηε καθξφρξνλε δεκνγξαθηθή 

ηάζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλαδίπισζε ζηε κεηξφπνιε ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο. Ζ 

Δζληθή Σξάπεδα, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηε δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξσηεχνπζα αιιά θαη επξχηεξα ζηε ρψξα, θαη είρε σο 

επαθφινπζν ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηεο, 

θξφληηζε λα εμαζθαιίζεη γηα ρξήζε θαη ηνπο άιινπο ρψξνπο επί ηεο νδνχ Αηφινπ, 

δίπια ζην Καηάζηεκά ηεο: ζηα 1920-1930 αγφξαζε ηα ζπλερφκελα αθίλεηα ζηελ νδφ 

Αηφινπ αξηζκ. 82 θαη 84. 
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Δηθόλα 35. ηάζκε Τπνγείνπ. Αλάιπζε Οηθνδνκηθψλ θάζεσλ θαη αλάπηπμεο ηνπ 

θηηξίνπ. 
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Δηθόλα 36. ηάζκε Ηζνγείνπ. Αλάιπζε Οηθνδνκηθψλ θάζεσλ θαη αλάπηπμεο ηνπ 

θηηξίνπ. Σν 1925, ε Δζληθή Σξάπεδα εμεηάδεη ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηνο κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Αηφινπ θαη νθνθιένπο 

θαη απφ εθεί κέρξη ην θηήξην ηεο Σξάπεδαο ηεο Αλαηνιήο, ψζηε κε θαηάιιειεο 

κεηαξξπζκίζεηο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζηηο κειινληηθέο αλάγθεο 

ηεο. Εήηεζε κάιηζηα απφ πέληε αξρηηέθηνλεο: ηνπο Α, Μεηαμά, Β. Κνπξεκέλν, Σ. 

Υέικε, Ν. Μπαιάλν θαη ηνλ ειβεηφ Emile Vogt, λα ππνβάινπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο. Σειηθά ε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο δελ πινπνίεζε θάπνην απν απηά 

ηα ζρέδηα, αιιά απιψο πξνρψξεζε ζηε κεηαηξνπή ηνπ ηζφγεηνπ θηεξίνπ ζηε γσλία 

ησλ νδψλ Γ. ηαχξνπ θαη ηαδίνπ ζε αίζνπζα ηακηεπηεξίνπ ζηελ νπνία, δπν ρξφληα 

αξγφηεξα, πξνζηέζεθε άιιε κηα αίζνπζα ζηνλ επάλσ φξνθν. 



47 
 

 

 

 

Δηθόλα 37. ηάζκε Α Οξφθνπ. Αλάιπζε Οηθνδνκηθψλ θάζεσλ θαη αλάπηπμεο ηνπ 

θηηξίνπ. 
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Δηθόλα 38. ηάζκε Β Οξφθνπ. Αλάιπζε Οηθνδνκηθψλ θάζεσλ θαη αλάπηπμεο ηνπ 

θηηξίνπ. 
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Δηθόλα 39. ηάζκε Γ Οξφθνπ. Αλάιπζε Οηθνδνκηθψλ θάζεσλ θαη αλάπηπμεο ηνπ 

θηηξίνπ. 
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Δηθόλα 40. ηάζκε Γ Οξφθνπ. Αλάιπζε Οηθνδνκηθψλ θάζεσλ θαη αλάπηπμεο ηνπ 

θηηξίνπ. 
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3.8 Κηηξηαθέο Δλόηεηεο 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 41. ηάζκε Α΄ Οξφθνπ. Οη γξακκέο αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο, νη νπνίεο 

πξνεθηείλνληαη πέξα απν ηα ρξσκαηηζκέλα φξηα ησλ θηηξηαθψλ ελνηήησλ, 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ θηηξηαθή ζπλάθεηα ηεο ελφηεηαο κε φκνξα θηίξηα, κε ηα νπνία 

ζπλδένληαη θαηαζθεπαζηηθά 
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Δηθόλα 42. ηάζκε Β΄ Οξφθνπ. Οη γξακκέο αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο, νη νπνίεο 

πξνεθηείλνληαη πέξα απν ηα ρξσκαηηζκέλα φξηα ησλ θηηξηαθψλ ελνηήησλ, 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ θηηξηαθή ζπλάθεηα ηεο ελφηεηαο κε φκνξα θηίξηα, κε ηα νπνία 

ζπλδένληαη θαηαζθεπαζηηθά 
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Δηθόλα 43. ηάζκε Γ΄ Οξφθνπ. Οη γξακκέο αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο, νη νπνίεο 

πξνεθηείλνληαη πέξα απν ηα ρξσκαηηζκέλα φξηα ησλ θηηξηαθψλ ελνηήησλ, 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ θηηξηαθή ζπλάθεηα ηεο ελφηεηαο κε φκνξα θηίξηα, κε ηα νπνία 

ζπλδένληαη θαηαζθεπαζηηθά 
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Δηθόλα 44. ηάζκε Γ΄ Οξφθνπ. Οη γξακκέο αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο, νη νπνίεο 

πξνεθηείλνληαη πέξα απν ηα ρξσκαηηζκέλα φξηα ησλ θηηξηαθψλ ελνηήησλ, 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ θηηξηαθή ζπλάθεηα ηεο ελφηεηαο κε φκνξα θηίξηα, κε ηα νπνία 

ζπλδένληαη θαηαζθεπαζηηθά 
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3.4.1 Κηηξηαθή Δλόηεηα 1
35

 

 

Ζ θηηξηαθή ελφηεηα 1 απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπ νηθνδνκηθνχ 

ηεηξαγψλνπ θαη νξηνζεηείηαη κε βάζε ην πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ πνπ 

επαλαζρεδηάζηεθε κε βάζε ην πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ πνπ επαλαζρέδηαζε ν 

αξρηηέθησλ Eugene Troumpe θαηά ηελ πεξίνδν 1998 – 2002. Σν λέν απηφ θηίξην πνπ 

νινθιεξψζεθε ην 1902 κε ηελ επίβιεςε ηνπ κεραληθνχ Ν. Μπαιαλνχ, πεξηέιαβε ην 

παιαηφ μελνδνρείν ηεο Αγγιίαο, πξψελ ηδηνθηεζίαο Φεξάιδε, ηελ πξψελ θαηνηθία 

Γνκλάδνπ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα ζηεγάζεη ηα πξψηα ζεζαπξνθζπιάθηα ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο, ηκήκα κηαο άιιεο θαηνηθίαο πίζσ (αλαηνιηθφηεξα) απν ηελ 

θαηνηθία Γνκλάδνπ, ηεο νπνίαο ε χπαξμε δελ έρεη αθξηβψο ζπζρεηηζηεί κε ηα κέρξη 

ζήκεξα επξεζέληα ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ην ελδηάκεζν ηκήκα κεηαμχ ησλ δχν 

θηηξίσλ επη ηεο νδνχ Αηφινπ (Γνκλαδνχ θαη Φεξάιδε). 

 

 

Δηθόλα 45. Οξηνζέηεζε θηηξηαθήο Δλφηεηαο 1 
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Ο ρψξνο 101 απνηειεί ηελ θχξηα είζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ, απφ ηελ νδφ Αηφινπ 

θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. 

Γηα ηελ επέκβαζε Troumpe απνηειεί ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ επαλαζρεδηαζκέλνπ 

θηηξίνπ. Ζ εθζθαθή θαη δεχηεξνπ ππνγείνπ ζηε ζέζε απηή επέηξεςε ηελ 

πξσηνπνξηαθή θαηαζθεπή ηεο θεθιηκέλεο πιάθαο (κε ζηδεξνδνθνχο θαη θπκαηνεηδείο 

ιακαξίλεο ) πάλσ ζηελ νπνία εδξάζηεθαλ νη νιφζσκεο καξκάξηλεο βαζκίδεο. Ο 

καξκάξηλνο θαη γιππηηθφο δηάθνζκνο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

Οξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ δσγξαθηθνχ δηαθφζκνπ είλαη κεηαγελέζηεξεο πξφζθαηεο 

παξεκβάζεηο θαη ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ. Δπίζεο ην ζθξάγηζκα ηεο βφξεηαο 

πφξηαο απνηειεί επαλεμεηαζηέν 

δήηεκα. Γεληθά ν ρψξνο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί πνιχ αμηφινγνο, 

ειάρηζηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα 

πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ    

 

 

 

 Δηθόλα 46. Σν δάπεδν ζηε θχξηα είζνδν 
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Ο ρψξνο 102 βξίζθεηαη ζηε ηζφγεηα ζηάζκε, ακέζσο κεηά ην ρσι ηεο θχξηαο εηζφδνπ. 

Αξρηθά θαη κεηά ηε αμηνιφγεζε ηεο επέκβαζεο Troumpe, ν ρψξνο απηφο ήηαλ θήπνο 

ζηνλ νπνίν ππήξρε ζπληξηβάλη (ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο αλακέλνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ζηα αξρεία ηεο ΔΣΔ).Ο ρψξνο απηφο καδί κε άιιεο 

επεκβάζεηο δηακνξθψζεθε ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή “πξνπνιεκηθά” ελψ νη ηειηθέο 

δηαθνζκήζεηο είλαη ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Σα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηνπ 

δνκήο είλαη πνηθίια, αλάινγα κε ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπο (ιηζνδνκέο, νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα). Υαξαθηεξίδεηαη σο αμηφινγνο ρψξνο, ηνπ νπνίνπ νξηζκέλα ζηνηρεία 

(θπξίσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα) ζα κπνξνχζαλ λα επαλεμεηαζηνχλ ελψ άιια 

(απζεληηθά ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο) ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ .    
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Δηθόλα 47. Φσηνγξαθίεο απφ ηελ αίζνπζα 102 
36
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Ο ρψξνο 109, αίζνπζα ησλ Ζξψσλ, απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ρψξν ηνπ ηζηνξηθνχ 

θηηξίνπ. ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ Troumpe, απνηεινχζε ηελ αίζνπζα ζπλαιιαγψλ ηεο 

Σξάπεδαο. Ο ρψξνο αξρηθά αλαηνιηθά θαη λφηηα επηθνηλσλνχζε κε θήπν. 

Μεηαγελέζηεξεο θαηαζθεπέο πιήξσζεο ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ελζσκάησζαλ ηνλ 

ρψξν ζην ζπλερέο ρσξηθφ κφξθσκα ηνπ Ο.Σ. Ζ αξρηθή δηαθψηηζηε νξνθή 

κεηαζθεπάζηεθε θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη νη θαηαζθεπέο  ησλ ηακείσλ. Σα λέα 

ππνζηπιψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο νιφζσκεο 

καξκάξηλεο θνιψλεο αιινίσζαλ ζεκαληηθά ηνπο πεξίηερλνπο θίνλεο θαη ηα 

θηνλφθξαλα ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα έρνπλ εληνπηζηεί ελζσκαησκέλνη καξκάξηλνη 

θίνλεο θαη θηνλφθξαλα κέζα ζε κεηαγελέζηεξεο ηνηρνπνηίεο. Ο ρψξνο ραξαθηεξίδεηαη 

πνιχ ζεκαληηθφο. Οξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη 

αλάδεημε ελψ άιια ζηνηρεία ηνπ ρξεηάδνληαη ιεπηνκεξέζηεξε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζηζηεί ν ηξφπνο απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ηνπο.    
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Δηθόλα 48. Φσηνγξαθίεο απφ ηελ αίζνπζα 109 
37
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Ο ρψξνο Γ44 βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηεο θηηξηαθήο ελφηεηαο 1. Ο ρψξνο απνηεινχζε 

ηκήκα ηεο πξνγελέζηεξεο θαηνηθίαο. Σκήκαηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηνπ δνκήο, φπσο 

πρ. πάησκα, είλαη νξαηά ζηελ ππνθείκελε ζηάζκε (ππφγεην) θαη απνηεινχληαη απφ 

ζνισηέο θαηαζθεπέο, ησλ νπνίσλ ηελ αθξηβή θαηαζθεπή Ζ νξνθή ηνπ επίζεο, καο 

είλαη άγλσζηε δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο. 

Ο ζεκεξηλφο δηάθνζκνο είλαη ζρεηηθά πξφζθαηνο. Ο ρψξνο έρεη αμηνινγεζεί 

ζεκαληηθφο. Χζηφζν απαηηείηαη αλαιπηηθφηεξε δηεξεχλεζε ηφζν ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο δνκήο ηνπ, φζν θαη πηζαλφλ πξνγελέζηεξνπ δηαθφζκνπ.   
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Δηθόλα 49. Φσηνγξαθίεο απφ ηελ αίζνπζα Γ44
38
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3.4.2 Κηηξηαθή Δλόηεηα 2 

 

Ζ θηηξηαθή ελφηεηα 2 απνηειείηαη απφ θαηαζθεπέο πξνγελέζηεξεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη 

απφ δηαδνρηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο. Αξρηθά ζα πξέπεη λα 

απνηεινχζε ην ζπκπιεξσκαηηθφ θηίξην ηεο ηδηνθηεζίαο Φεξάιδε (Ξελνδνρείν 

Αγγιίαο ) , αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα ζπκβφιαην ηεο ζρεηηθήο αγνξαπσιεζίαο 

πξνο ηελ ΔΣΔ θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα. Ζ ηππνινγηθή ηνπ δηάξζξσζε θαη ε 

θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δνκή επηβεβαηψλνπλ κηα ηέηνηα ππφζεζε. Ήδε ηελ ίδηα επνρή ζα 

πξέπεη λα θαηαζθεπάζηεθε θαη ην ζπλδεηήξην ηκήκα κεηαμχ ηεο πξνγελέζηεξεο 

απηήο θαηνηθίαο κε ην θπξίσο θηίξην ηδηνθηεζίαο Φεξάιδε επί ηεο νδνχ Αηφινπ, 

δεδνκέλεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δνκήο ηεο νξνθήο ηνπ ηζνγείνπ (ζηδεξνδνθνί κε 

πιήξσζε απφ θεξακηθά θελά ζηνηρεία δηαηνκήο Χ) .  

 

 

 

Δηθόλα 50. Οξηνζέηεζε Κηηξηαθήο Δλφηεηαο 2 
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Δπίζεο νη δηαθνξεηηθέο ζηάζκεο ησλ δαπέδσλ ησλ δχν θηηξίσλ (θηίξην επί ηεο Αηφινπ 

θαη θηίξην φπηζζελ απηνχ) ζπλεγνξνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη επξφθεηην γηα δχν θηίξηα 

ηα νπνία ζπλδέζεθαλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο πξν ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Απφ ηελ πξνγελέζηεξε απηή θαηαζθεπή δηαηεξνχληαη νη ηνηρνπνηίεο θαη ε 

ηππνινγηθή δηάξζξσζε ζην δεχηεξν θαη ην πξψην ππφγεην.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 51. Καηαζθεπαζηηθή Λεπηνκέξεηα 
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Δηθόλα 52. Κηηξηαθή Δλφηεηα 2 / ξνθνο Β
39
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3.4.3 Κηηξηαθή Δλόηεηα 3 

 

Ζ νξηνζέηεζε ηεο θηηξηαθήο ελφηεηαο 3 πξνθχπηεη απφ ην θελφ ησλ νξηνζεηήζεσλ 

ησλ ελνηήησλ 1,5,6 θαη 4 θαζψο νη θαηαζθεπέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα 

απηή απνηεινχλ πξνεθηάζεηο θηηξίσλ ή ηκεκάησλ ηνπο απφ ηηο γχξσζελ νηθνδνκηθέο 

ελφηεηεο. Ζ νξηζηηθή δηακφξθσζή ηεο αλήθεη ζηελ λεφηεξε πεξηφδν 1940-1970, θαη 

πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε παιαηφηεξσλ ηκεκάησλ θαη ραξάμεσλ πξνγελέζηεξσλ 

δηακνξθψζεσλ. Οη παιαηφηεξεο θαηαζθεπέο ηεο ελφηεηαο απηήο βξίζθνληαη ζηελ 

ππφγεηα ζηάζκε.  

 

Καηαζθεπή Α 

Πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα θαηνηθίαο πξνγελέζηεξεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πηζαλφηαηα ηκήκα 

ηεο πξψελ ηδηνθηεζίαο Γνκλάδνπ, ε νπνία φκσο δελ αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ζηα 

ζρεηηθά ζπκβφιαηα αγνξάο απφ ηελ ΔΣΔ. 

 

Καηαζθεπή Β 

Πηζαλφηαηα πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο λεξνχ ηεο 

πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ππξφζβεζεο ζην θηίξην πνπ ζρεδίαζε ν Eugene Trump, 

καδί κε ηα πξψηα αζθαιή ζεζαπξνθπιάθηα θαη ηνλ θιίβαλν θαηαζηξνθήο 

ραξηνλνκηζκάησλ. Σν δίθηπν ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα ζε 

πνιιά ηκήκαηα ηνπ νηθνδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο 

νξεηράιθηλνπο θξνπλνχο. 
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Δηθόλα 53. Οξηνζέηεζε Κηεξηαθήο Δλφηεηαο 3 
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Δηθόλα 54.  Κηηξηαθήο Δλφηεηαο 3 / Φσηνγξαθηθφ Τιηθφ
40
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3.4.4 Κηηξηαθή Δλόηεηα 4 

 

Ζ νξηνζέηεζε ηεο νηθνδνκηθήο ελφηεηαο 4 είλαη ζρεηηθά ζαθήο. ην επίπεδν ηνπ 

ππνγείνπ απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηά θηίξηα, ηα νπνία θηίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα( 1915-1920), κε ιηζνδνκή θαη πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Γηα ην πξψην θηίξην (Α) δελ έρνπλ βξεζεί αθφκα ηζηνξηθέο πήγεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ 

ηελ αθξηβή ρξνλνινγία αλέγεξζεο ηνπ είηε ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξηδφηαλ, 

ελψ γηα ην δεχηεξν (Β) γλσξίδνπκε, απφ ηηο αξρεηαθέο πεγέο, φηη θηίζηεθε γηα λα 

ζηεγάζεη ηα λέα ζεζαπξνθπιάθηα. ε κεηαγελέζηεξε θάζε, πηζαλφηαηα ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ αξρηηέθηνλα Μπαιάλνπ, ηα δχν θηίξηα ζπλελψζεθαλ κηα 

ππεξθείκελε θαηαζθεπή χςνπο ηξηψλ νξφθσλ, κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, ν νπνίνο εδξάζηεθε ζηελ πξνγελέζηεξε ππνθείκελε θαηαζθεπή. 

ην πιαίζην απηήο ηεο επέκβαζεο δεκηνπξγήζεθε ζην ηζφγεην κηα αίζνπζα 

ζπλαιιαγψλ, κε παξφκνηα ηππνινγηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα 

ηεο αίζνπζαο ησλ Ζξψσλ. Αλαδηαξζξψλεηαη ην λφηην ηκήκα θαη πξνζηίζεληαη 

αλειθπζηήξεο. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζηήξημε ησλ ηζφγεησλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ηκήκα ηεο αλσδνκήο ηεο δεμακελήο λεξνχ γηα ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

ππξφζβεζεο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αη. 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή( κάιινλ δεθαεηία ηνπ 1930), νη δχν παξφκνηεο αίζνπζεο 

ζπλαιιαγψλ πηζαλφηαηα „‟έβιεπαλ‟‟ ζε θήπν ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ο.Σ., ζηε ζέζε ηεο 

ζεκεξηλήο νηθνδνκηθήο ελφηεηαο 3, ε νπνία δελ είρε αθφκα δεκηνπξγεζεί. Ζ 

πξφζβαζε ζηε λέα απηή αίζνπζα ζπλαιιαγψλ ζα πξέπεη λα γηλφηαλ ή κέζσ ηεο 

θεληξηθήο εηζφδνπ απφ ηελ Αηφινπ, ή απφ ηελ νδφ Γ. ηαχξνπ, κέζσ αληίζηνηρεο 

εηζφδνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνγελέζηεξεο θαηαζθεπέο κε ήδε δηακνξθσκέλεο ζηάζκεο θαη ραξάμεηο, ε αίζνπζα 

ηνπ εηζνγείνπ ηεο θηηξηαθήο ελφηεηαο 4 θαηαθέξλεη λα ελζσκαησζεί απνιχησο κέζα 

ζην ήδε δηακνξθσκέλν πιέγκα ρψξσλ θαη θαηαζθεπψλ. 

ε επφκελε θάζε (1940-1960) πξνζηίζεηαη θαη άιινο φξνθνο ζηα ήδε ζπλελσκέλα 

θηίξηα, δηαηεξψληαο φκσο ηε δηαθψηηζηε νξνθή ηεο λέαο αίζνπζαο ζπλαιιαγψλ. Γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζζήθε θαη κεηαηξνπψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηάθνξα δνκηθά ζπζηήκαηα θαη κνξθνινγηθέο επηινγέο γηα ηα αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία, πνπ εθθξάδνπλ ηελ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηηθή πξαθηηθή θαη ηελ αηζζεηηθή 

ηεο επνρήο ζηελ νπνία πινπνηήζεθαλ. Με βάζε ηηο κέρξη ζήκεξα γλσζηέο ηζηνξηθέο 

πεγέο, ηηο δηαζέζηκεο απνηππψζεηο θαη ηελ επί ηφπνπ έξεπλα, ζπληάρζεθαλ ζεηξέο 
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ζρεδίσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηφζν ηηο νηθνδνκηθέο ηζηνξηθέο θάζεηο ησλ 

ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ, φζν θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπο δνκή. 

Ζ αξρηηεθηνληθή αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε παξνπζηάδεηαη ζε δχν ζεηξέο ζρεδίσλ:  

1. Αλάιπζε ησλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ. 

2. Αλάιπζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δνκήο ησλ ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ. 

Με βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε θαη ηνλ επηηφπην έιεγρν 

ησλ ρψξσλ, ζπληάρζεθε κηα Σξίηε ζεηξά ζρεδίσλ ε νπνία θαζνξίδεη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επη κέξνπο ηκεκάησλ θαζψο θαη ην ζπλεπαγφκελν 

θαηεπζπληήξην πιαίζην επεκβάζεσλ, κε ηίηιν: 

3. Αμηνιφγεζε, θαηεπζπληήξην πιαίζην επεκβάζεσλ. 

 

 

 

Δηθόλα 55. ρέδηα αξρείνπ ηνπ 1919, ηεο Γεληθήο Δηαηξίαο Μεραληθψλ, ε νπνία είρε 

αλαιάβεη ηε κειέηε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζην θηίξην ηεο ΔΣΔ. ηα ζρέδηα 

παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ φπσο ήηαλ (ζην ππφγεην θαη ζην 

ηζφγεην) ηελ επνρή απηή. Με ην ρξψκα έρεη εληνπηζηεί ε θηηξηαθή ελφηεηα 4. ηε 

ζηάζκε ηνπ ππνγείνπ επηζεκαίλνληαη νη θαηαζθεπέο Α θαη Β. 
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Δηθόλα 56. Οξηνζέηεζε Κηηξηαθήο Δλφηεηαο 4 

 

 

 

Δηθόλα 57. ρέδηα αξρείνπ 1919, ηεο Γεληθήο Δηαηξείαο Μεραληθψλ ε νπνία είρε 

αλαιάβεη ηε κειέηε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζην θηίξην ηεο ΔΣΔ. ηα ζρέδηα 

παξνπζηάδεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ Κεληξηθνχ θηηξίνπ φπσο ήηαλ ( ζην ππφγεην θαη ζην 

ηζφγεην) ηελ επνρή απηή. Με ην ρξψκα έρεη εληνπηζηεί ε θηηξηαθή ελφηεηα 4. ηε 

ζηάζκε ηνπ ππνγείνπ επηζεκαίλνληαη νη θαηαζθεπέο Α θαη Β. 
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Δηθόλα 58. Κηηξηαθή Δλφηεηα 4 / Ηζφγεην
41
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3.4.5 Κηηξηαθή Δλόηεηα 5 

Ζ θηηξηαθή ελφηεηα 5 νξηνζεηείηαη θπξίσο απφ ην πεξίγξακκα ησλ ηνηρνπνηηψλ ζην 

ππφγεην ηεο θαηνηθίαο ζηελ νπνία δηέκελε ν δηαηειέζαο δηεπζπληήο ηεο ΔΣΔ . 

ηξέτη. Πεξηιακβάλεη επίζεο ην ηξηγσληθφ ηκήκα ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Γ. ηαχξνπ 

θαη ηαδίνπ, ην νπνίν νηθνδνκήζεθε αξγφηεξα (1925-27) θαη ελνπνηήζεθε 

κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά κε ηελ αξρηθή θαηνηθία. Ζ θαηνηθία απηή αλήθε ζηελ 

παιαηφηεξε ηδηνθηεζία Γνκλάδνπ είρε πξφζβαζε επί ηεο νδνχ Γ. ηαχξνπ θαη κεγάιν 

εζσηεξηθφ θήπν, πεξηήιζε δε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΔΣΔ ην 1852. Απφ ηηο δηαζέζηκεο 

απνηππψζεηο ησλ ρψξσλ ηνπ ππνγείνπ (δεδνκέλνπ φηη δελ θαηέζηε δπλαηή ε 

πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο απηνχο), πξνθχπηεη φηη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ νη ιηζνδνκέο 

ησλ πεξηκεηξηθψλ αιιά θαη ησλ ελδηάκεζσλ ηνηρνπνηψλ δηαηεξήζεθαλ. Δπίζεο ε 

ζπλέρεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο παξαπάλσ ηνηρνπνηίεο ππάξρεη ζην Α θαη Β 

φξνθν, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ ππφζεζε φηη ε θαηνηθία απηή, πνπ ρξνλνινγείηαη 

πξνο  ην ηέινο ηνπ 19
νπ

  αηψλα, δελ αιινηψζεθε πιήξσο αιιά ππέζηε ηνπηθέο δνκηθέο 

θαη κνξθνινγηθέο αιιαγέο θπξίσο ζηε βφξεηα φςε πξνο ηε νδφ Γ. ηαχξνπ. Απφ ηη ζ 

ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζην δνκηθφ ηεο ζχζηεκα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηε 

θαηάξγεζε ησλ ηνηρνπνηψλ ζηε ζηάζκε ηνπ ηζνγείνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο 

απφ ππνζηειψκαηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ βαζηθή απηή αιιαγή πξνθαλψο 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ζε Σακηεπηήξην , πνπ 

ζχκθσλα κε ηα ηζηνξηθά αξρεία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1925-27, απφ ηνλ αξρηηέθηνλα 

ηεο ΔΣΔ Α. Βάιβε. Ζ επηινγή ηνπ λενβπδαληηλνχ ξπζκνχ ηφζν ζηελ εζσηεξηθή 

δηακφξθσζε φζν θαη ζηελ φςε επί ηεο νδνχ Γ.ηαχξνπ, εθθξάδεη ηηο κνξθνινγηθέο 

επηινγέο ηεο επνρήο θαη αμηνινγείηαη σο κηα ελδηαθέξνπζα θάζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

νηθνδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.  
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ηνπο νξφθνπο ηεο ελφηεηαο απηήο δηαθξίλξηαη ηφζν ε θαηαζθεπαζηηθή δνκή, φζν 

θαη ε ηππνινγηθή δηάξζξσζε ηεο παιαηφηεξεο θαηνηθίαο. Απηά πνπ έρνπλ αιινησζεί 

είλαη θάπνηα απφ ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρψξσλ, κε ηελ πξνζζήθε 

ρξσκάησλ, λέσλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. 

Δθηίκεζε ησλ κειεηεηψλ είλαη φηη είλαη απαξαίηεην λα δηεμαρζεί πεξαηηέξσ έξεπλα 

γηα ηελ αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο θηηξηαθήο απηήο ελφηεηαο (δηεξεχλεζε ηεο 

ζηαηηθήο επάξθεηαο, ηνηρνγξαθηθνχ θαη νξζνγξαθηθνχ δηαθφζκνπ, θνπθσκάησλ θιπ, 

έξεπλα γηα πεξαηηέξσ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε), ψζηε λα ηεθκεξησζεί πιήξσο θαη λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ νη δένπζεο πξνηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο, δεδνκέλνπ φηη 

απνηειεί έλα απφ ηα αξραηφηεξα θαη πην αμηφινγα ηκήκαηα ηνπ Ο.Σ. 

 

 

 

Δηθόλα 59. Οξηνζέηεζε Κηηξηαθήο Δλφηεηαο 5 

 

 



75 
 

 

 

 

Δηθόλα 60. Κηηξηαθή Δλφηεηα 5 / φξνθνο Α
42
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3.4.6 Κηηξηαθή Δλόηεηα 6 

 

Ζ θηηξηαθή ελφηεηα 6 νξηνζεηείηαη κεηαμχ ησλ θηηξηαθψλ ελνηήησλ 3,4 θαη 5. 

Αξρηθά, θαη πξηλ ηελ νηθνδφκεζή ηεο, απνηεινχζε ηνλ θήπν ηεο θαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία δηέκελε ν δηαηειέζαο δηνηθεηήο θ. ηξέηη. Σν ηκήκα απηφ πεξηήιζε ζηελ 

ηδηνθηεζία ηεο ΔΣΔ ην 1852 καδί κε ηελ αληίζηνηρε θαηνηθία. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1920, ζη ζέζε απηή θαηαζθεπάζηεθε ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε 

ππνζηπιψκαηα, δηθνχο θαη πιάθεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ηε ζπλέρεηα, νη ρψξνη 

απηνί ζπλδέζεθαλ κε ηα γχξσ θηίζκαηα κε ζθάιεο θαη δηαδξφκνπο θαη πξνζηέζεθαλ 

θαη άιια βνεζεηηθά θηίξηα. Σφζν νη θαηαζθεπέο, φζν θαη νη ρψξνη ηεο ελφηεηαο 

απηήο δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ηζηνξηθφ ή αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ. ΟΗ κεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επνρήο εθείλεο έρνπλ ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ θαζψο κέζσ απηψλ 

αλαγλσξίδεηαη ε εμέιημε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε ρψξα καο. 

 

 

Δηθόλα 61. Οξηνζέηεζε Κηηξηαθήο Δλφηεηαο 6 
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3.4.7 Κηηξηαθή Δλόηεηα 7 

 

Ζ νξηνζέηεζε ηεο θηηξηαθήο ελφηεηαο 7 είλαη ζαθήο θαζψο απνηειείηαη απφ ηελ 

πξψελ θαηνηθία ησλ αδειθψλ Θ. θαη Α. Υαηξέηε, κε ηνλ αληίζηνηρν θήπν. Ζ θαηνηθία 

απηή ππήξμε ε πξψηε έδξα ηνπ θαηαζηήκαηνο κέρξη ην 1845, φηαλ κεηαζηεγάδεηαη 

ζηελ νηθία Γνκλάδνπ επί ηεο νδνχ Αηφινπ, κεηά ηελ αγνξά ηεο. Σν 1893 ηδξχεηαη ε 

Σξάπεδα Αζελψλ. Αγνξάδεη ηελ νηθία Υαηξέηε , ε νπνία απνηειείην απφ δχν νξφθνπο 

θαη ππφγεηα, ζηάβιν, βνεζεηηθά θηίζκαηα θιπ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ θηηξίνπ 

ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ θαηεδαθίδεηαη ην λέν θηίξην λενθιαζηθνχ ξπζκνχ. Γελ 

γλσξίδνπκε ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ λένπ απηνχ θηηξίνπ. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε θαηά 

ηελ επηηφπηα έξεπλα είλαη φηη γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ θηηξίνπ θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ηκήκα ηνπ ππνγείνπ ηεο πξνεγνχκελεο θαηνηθίαο, 

ιηζνδνκή θαη νξνθή ππνγείνπ απνηεινχκελε απφ ζηδεξνδνθνχο δηπινχ Σ 

πιεξνχκελε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα θεξακηθά ζηνηρεία ζρήκαηνο Χ. 

Σν λέν θηίξην ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ θαηαζθεπάδεηαη ηξηψξνθν κε ππφγεην θαη 

ιεηηνπξγεί κε απηή ηε ρξήζε κέρξη ην 1907 νπφηε ε ήδε ηδξπζείζα απφ ην 1904 

Σξάπεδα ηεο Αλαηνιηθήο αγνξάδεη ην θηίξην γηα λα ζηεγάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θεληξηθνχ ηεο θαηαζηήκαηνο. 

Ζ αθξηβήο θαηαζθεπαζηηθή δνκή ηνπ θηηξίνπ απηνχ δελ καο είλαη γλσζηή δεδνκέλνπ 

φηη νη κειέηεο πξκαθέδε, Σδάθνπ δελ είραλ πεξηιάβεη ην θηίξην απηφ ζηελ έξεπλα 

ηνπο. Με βάζε νξηζκέλεο πξψηεο παξαηεξήζεηο απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα θαη ρσξίο 

δηεξεπλεηηθέο ηνκέο, δηαηππψζεθαλ νξηζκέλεο ππνζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

δνκή, ηηο νηθνδνκηθέο θάζεηο ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο παξανπζηάδνληαη ζε αληίζηνηρα 

ζρέδηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Σν 1932 ε ΔΣΔ αγνξάδεη ηελ Σξάπεδα ηεο Αλαηνιηθήο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή 

θαη κάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ζηεγάδεηαη ε Δζληθή 

Αζθαιηζηηθή γηα πεξηζζφηεξα απφ 22 ρξφληα (1941-1963), ζην θηίξην 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο. ήκεξα ζην θηίξην ζηεγάδνληαη 

ππεξεζίεο ηεο ΔΣΔ. 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο ζπληάρζεθαλ ηα ζρέδηα 

αμηνιφγεζεο ησλ αξρηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ην ζπλεπαγφκελν θαηεπζπληήξην 

πιαίζην επεκβάζεσλ. 
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Δηθόλα 62. Οξηνζέηεζε Κηηξηαθήο Δλφηεηαο 7 

 

 

Δηθόλα 63. Κηηξηαθή Δλφηεηα 7 / φξνθνο Α
43
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΑΝΔΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

Ζ έξεπλα καο πέξαλ ηεο αλάδεημεο ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ ηεο Δ.Σ.Δ.  εζηηάδεη  ζηελ 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα 

ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα θαη ελ ζπλερεία ζηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ. Γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

νπην ζπκπιεξψζεθε απφ εξγαδφκελνπο ηνπ θηηξίνπ.. Σν δείγκα πνπ εμεηάζηεθε  είλαη 

35 εξγαδφκελνη ζην ελ ιφγν θηίξην, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο εξγάδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν θαη ηνκέα ηνπ θηηξίνπ.     

 

Σν εξσηεκαηνιφγην εζηίαζε ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ βηψλνπλ 

νη εξγαδφκελνη ηα νπνία / εο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε παιαηφηεηα θαη ηε δνκή  ηνπ 

θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα ε θαξηέια κε ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο  

δίλεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα. 
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ΔΓΧ ΜΠΑΗΝΔΗ Ο ΠΑΝΑΚΑ 
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Θέρμανςη 

Κτιριακή Ενότητα Αρ Εργ. 
Θερμαντικά 

Σώματα 
Κλιματιςτικά 

Σφςτημα 
Εξαεριςμοφ 

Πρώτθ 1     Χ 

Πρώτθ 2     Χ 

Πρώτθ 3     Χ 

Πρώτθ 4     Χ 

Πρώτθ 5     Χ 

Δεφτερθ  6 Χ     

Δεφτερθ  7 Χ     

Δεφτερθ  8 Χ     

Δεφτερθ  9 Χ     

Δεφτερθ  10 Χ     

Σρίτθ 11 Χ     

Σρίτθ 12 Χ     

Σρίτθ 13 Χ     

Σρίτθ 14 Χ     

Σρίτθ 15 Χ     

Σζταρτθ 16   Χ   

Σζταρτθ 17   Χ   

Σετάρτθ 18   Χ   

Σετάρτθ 19   Χ   

Σετάρτθ 20   Χ   

Πζμπτθ 21 Χ     

Πζμπτθ 22 Χ     

Πζμπτθ 23 Χ     

Πζμπτθ 24 Χ     

Πζμπτθ 25 Χ     

Ζκτθ 26 Χ     

Ζκτθ 27 Χ     

Ζκτθ 28 Χ     

Ζκτθ 29 Χ     

Ζκτθ 30 Χ     

Ζβδομθ 31 Χ     

Ζβδομθ 32 Χ     

Ζβδομθ 33 Χ     

Ζβδομθ 34 Χ     

Ζβδομθ 35 Χ     
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Αεριςμόσ - Δροςιςμόσ 

Κτιριακή 
Ενότητα 

Αρ Εργ. 
Ανεμιςτήρεσ 

Οροφήσ 
Κλιματιςτικά 

Σφςτημα 
Εξαεριςμοφ 

Πρώτθ 1     Χ 

Πρώτθ 2     Χ 

Πρώτθ 3     Χ 

Πρώτθ 4     Χ 

Πρώτθ 5     Χ 

Δεφτερθ  6 Χ     

Δεφτερθ  7 Χ     

Δεφτερθ  8 Χ     

Δεφτερθ  9 Χ     

Δεφτερθ  10 Χ     

Σρίτθ 11 Χ     

Σρίτθ 12 Χ     

Σρίτθ 13 Χ     

Σρίτθ 14 Χ     

Σρίτθ 15 Χ     

Σζταρτθ 16   Χ   

Σζταρτθ 17   Χ   

Σετάρτθ 18   Χ   

Σετάρτθ 19   Χ   

Σετάρτθ 20   Χ   

Πζμπτθ 21 Χ     

Πζμπτθ 22 Χ     

Πζμπτθ 23 Χ     

Πζμπτθ 24 Χ     

Πζμπτθ 25 Χ     

Ζκτθ 26 Χ     

Ζκτθ 27   Χ   

Ζκτθ 28   Χ   

Ζκτθ 29   Χ   

Ζκτθ 30   Χ   

Ζβδομθ 31   Χ   

Ζβδομθ 32 Χ     

Ζβδομθ 33 Χ     

Ζβδομθ 34 Χ     

Ζβδομθ 35 Χ     
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ΤΝΘΗΚΕ ΕΡΓΑΙΑ 

Κτιριακή Ενότητα Αρ Εργ. Κακή Μέτρια Καλή Πολφ Καλή Άριςτη 

Πρώτθ 1         Χ 

Πρώτθ 2         Χ 

Πρώτθ 3         Χ 

Πρώτθ 4       Χ   

Πρώτθ 5       Χ   

Δεφτερθ  6         Χ 

Δεφτερθ  7     Χ     

Δεφτερθ  8       Χ   

Δεφτερθ  9         Χ 

Δεφτερθ  10   Χ       

Σρίτθ 11     Χ     

Σρίτθ 12         Χ 

Σρίτθ 13         Χ 

Σρίτθ 14     Χ     

Σρίτθ 15     Χ     

Σζταρτθ 16       Χ   

Σζταρτθ 17       Χ   

Σετάρτθ 18     Χ     

Σετάρτθ 19   Χ       

Σετάρτθ 20     Χ     

Πζμπτθ 21         Χ 

Πζμπτθ 22         Χ 

Πζμπτθ 23       Χ   

Πζμπτθ 24     Χ     

Πζμπτθ 25       Χ   

Ζκτθ 26       Χ   

Ζκτθ 27   Χ       

Ζκτθ 28   Χ       

Ζκτθ 29     Χ     

Ζκτθ 30       Χ   

Ζβδομθ 31   Χ       

Ζβδομθ 32     Χ     

Ζβδομθ 33     Χ     

Ζβδομθ 34         Χ 

Ζβδομθ 35   Χ       
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ΠΑΛΑΙΟΣΗΣΑ Η/Μ ΕΓΚΣΑΣΑΕΩΝ 

Κτιριακή 
Ενότητα 

Αρ Εργ. 1950 - 1970 1971 - 1990 1991 - 2010 

Πρώτθ 1     Χ 

Πρώτθ 2     Χ 

Πρώτθ 3   Χ   

Πρώτθ 4     Χ 

Πρώτθ 5   Χ   

Δεφτερθ  6       

Δεφτερθ  7 Χ     

Δεφτερθ  8 Χ     

Δεφτερθ  9 Χ     

Δεφτερθ  10   Χ   

Σρίτθ 11   Χ   

Σρίτθ 12 Χ     

Σρίτθ 13     Χ 

Σρίτθ 14 Χ     

Σρίτθ 15     Χ 

Σζταρτθ 16     Χ 

Σζταρτθ 17     Χ 

Σετάρτθ 18     Χ 

Σετάρτθ 19     Χ 

Σετάρτθ 20   Χ   

Πζμπτθ 21   Χ   

Πζμπτθ 22   Χ   

Πζμπτθ 23   Χ   

Πζμπτθ 24   Χ   

Πζμπτθ 25   Χ   

Ζκτθ 26   Χ   

Ζκτθ 27   Χ   

Ζκτθ 28   Χ   

Ζκτθ 29   Χ   

Ζκτθ 30   Χ   

Ζβδομθ 31   Χ   

Ζβδομθ 32   Χ   

Ζβδομθ 33   Χ   

Ζβδομθ 34   Χ   

Ζβδομθ 35   Χ   
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ΦΤΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ 

Κτιριακή 
Ενότητα 

Αρ Εργ. Ανεπαρκήσ Επαρκήσ 

Πρώτθ 1   Χ 

Πρώτθ 2   Χ 

Πρώτθ 3   Χ 

Πρώτθ 4   Χ 

Πρώτθ 5   Χ 

Δεφτερθ  6   Χ 

Δεφτερθ  7   Χ 

Δεφτερθ  8   Χ 

Δεφτερθ  9   Χ 

Δεφτερθ  10   Χ 

Σρίτθ 11   Χ 

Σρίτθ 12   Χ 

Σρίτθ 13   Χ 

Σρίτθ 14   Χ 

Σρίτθ 15   Χ 

Σζταρτθ 16 Χ   

Σζταρτθ 17 Χ   

Σετάρτθ 18 Χ   

Σετάρτθ 19 Χ   

Σετάρτθ 20 Χ   

Πζμπτθ 21 Χ   

Πζμπτθ 22 Χ   

Πζμπτθ 23 Χ   

Πζμπτθ 24 Χ   

Πζμπτθ 25 Χ   

Ζκτθ 26   Χ 

Ζκτθ 27   Χ 

Ζκτθ 28   Χ 

Ζκτθ 29   Χ 

Ζκτθ 30   Χ 

Ζβδομθ 31   Χ 

Ζβδομθ 32   Χ 

Ζβδομθ 33   Χ 

Ζβδομθ 34   Χ 

Ζβδομθ 35   Χ 
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ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

Κτιριακή 
Ενότητα 

Αρ 
Εργ. 

Μουςείο Ωσ Έχει 
Ανοιχτο για 
Συναλλαγέσ 

Πρώτθ 1   Χ   

Πρώτθ 2 Χ     

Πρώτθ 3   Χ   

Πρώτθ 4     Χ 

Πρώτθ 5 Χ     

Δεφτερθ  6 Χ     

Δεφτερθ  7 Χ     

Δεφτερθ  8 Χ     

Δεφτερθ  9     Χ 

Δεφτερθ  10     Χ 

Σρίτθ 11   Χ   

Σρίτθ 12 Χ     

Σρίτθ 13 Χ     

Σρίτθ 14     Χ 

Σρίτθ 15   Χ   

Σζταρτθ 16   Χ   

Σζταρτθ 17 Χ     

Σετάρτθ 18 Χ     

Σετάρτθ 19 Χ     

Σετάρτθ 20   Χ   

Πζμπτθ 21   Χ   

Πζμπτθ 22 Χ     

Πζμπτθ 23 Χ     

Πζμπτθ 24 Χ     

Πζμπτθ 25 Χ     

Ζκτθ 26 Χ     

Ζκτθ 27     Χ 

Ζκτθ 28   Χ   

Ζκτθ 29     Χ 

Ζκτθ 30 Χ     

Ζβδομθ 31 Χ     

Ζβδομθ 32 Χ     

Ζβδομθ 33     Χ 

Ζβδομθ 34   Χ   

Ζβδομθ 35 Χ     
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1. Θεξκαληηθά ώκαηα :  ε κεγάιν πνζνζηφ ιεηηνπξγνχλ ηα ζεξκαληηθά 

ζψκαηα  

 

2. Κιηκαηηζηηθά : ε κηθξφ πνζνζηφ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζρέζε κε ηα 

ζεξκαληηθά ζψκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θιηκαηηζηηθά 

 

3. ύζηεκα Δμαεξηζκνύ : ηελ αλαθαηληζκέλε πηέξπγα ηνπ  έθηνπ ηνκέα  
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1. Αλεκηζηήξεο Οξνθήο :  ε βνξηλή πιεπξά έρνπλ ηνπνζεηεζεί αλεκηζηήξεο 

νξνθήο θαη ζε ζ΄ρσξνπο ζπλαιιαγήο κε ην θνλφ. 

 

2. Κιηκαηηζηηθά : ε κηθξφ πνζνζηφ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζρέζε κε ηα 

ζεξκαληηθά ζψκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θιηκαηηζηηθά 

 

3. ύζηεκα Δμαεξηζκνύ : ηελ αλαθαηληζκέλε πηέξπγα ηνπ  έθηνπ ηνκέα  
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Γεληθά νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην θηίξην ραξαθηεξίδνληαη εμεξεηηθέο 
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1. 1950 - 1970  

 

2. 1971 – 1990 

 

3. 1991 – 2010 
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1. Δπαξθήο Φπζηθόο Φσηηζκόο :  ην ζχλνιν ηνπ ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα 

δηαζέηεη κεγάια λενθιαζηθά αλνίγκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηνλ δηάρπην θσηηζκφ 

ηνπ θηηξίνπ.  

 

2. Αλεπαξθήο Φπζηθόο Φσηηζκόο :  Ζ θηηξηαθή ελφηεηα πνπ δέρεηαη ηα 

κηθξφηεξα πνζά θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη ε δεχηεξε θηηξηαθή ελφηεηα.  
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1. Μεηαηξνπή ζε Μνπζείν : Δίλαη κηα ηδέα πάλσ ζηελ νπνία δνπιεχνπλ νη 

κεραληθνί ηεο Δ.Σ.Δ θαη πξνβιέπεη ηε κεηαηξνπή ηνπ ρψξνπ ζε κνπζείν. 

 

2.  Ωο έρεη : Τπήξμε ε άπνςε απφ κηα κεξίδα ηνπ δείγκαηνο λα κελ αιιάμνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν. Αλακέλακε κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα απηή ηε ζέζε. 

 

3.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ 

 

 

 

Σα ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξία ηνπ θεληξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηεο ΔΣΔ είλαη ηδηαίηεξα δπζεχξεηα. Χζηφζν, κειέηεο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο Δζληθήο ηξαπέδεο νη νπνίεο δελ ραίξνπλ δεκνζίεπζεο έρνπλ απνηππψζεη ην 

ζχλνιν ηεο ηζηνξίαο εμέιημεο ηνπ θηηξίνπ. Σα ζρέδηα σζηφζν ησλ δηαδνρηθψλ 

θηηξηαθψλ επεκβάζεσλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ηερληθέο εθζέζεηο είλαη κηα έξεπλα, 

ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί. Αλ θαη έρεη επηρεηξεζεί ε ζχλδεζε ηεο εμέιημεο ηνπ 

νηθνδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε ηελ εμέιημε ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, ε έξεπλα ζα 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί, δεδνκέλνπ φηη ην Οηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν επί ηεο πιαηείαο 

Κνηδία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο.  ρεηηθά 

κε ηελ νηθνδνκηθή ηερλνινγία:  

ηα θηίξηα ηνπ νηθνδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο παξαηεξήζακε ίρλε θαη ηκήκαηα 

θαηαζθεπψλ απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

  έσο ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ ιεπηνκεξήο 

θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε, ηεθκεξίσζε θαη αλάδεημε απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ, ηφζν 

κέζα απφ ηελ in situ αλάδεημε ηνπο, φζν θαη κέζα απφ αλαπαξαζηάζεηο είλαη 

απαξαίηεην εγρείξεκα γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο νηθνδνκηθήο ηερλνινγίαο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. Μέζα ζην πιαίζην ηεο ίδηαο θαηεχζπλζεο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα θαη κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε κεηαμχ ηεο ηζηνξηθήο νηθνδνκηθήο 

ηερλνινγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη απηήο ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ ηεο πφιεσο ησλ 

Αζελψλ, αιιά θαη ηηο επξσπατθέο εκπεηξίεο ηεο αληίζηνηρεο επνρήο. ρεηηθά κε 

πξνυθηζηάκελεο απζεληηθέο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο. Μεηά απφ απιή 

παξαηήξεζε- επηζθφπεζε, ζρεδφλ φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη κεηά απφ 

ειάρηζηεο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ζε νξηζκέλα ζεκεία δηαπηζηψζεθε φηη πίζσ ή θάησ 

απφ ηηο ζεκεξηλέο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο εθ‟ φζνλ απνθαιπθζνχλ 

ζα αλαδεηρζεί ν ηζηνξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. ρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ην θαηεπζπληήξην πιαίζην επεκβάζεσλ. Με βάζε ηηο κέρξη ζήκεξα 

εθπνλεζείζεο απνηππψζεηο, ηζηνξηθέο έξεπλεο θαζψο θαη θαηαγξαθέο ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο δνκήο ησλ θηηξίσλ αιιά θαη ηελ επηηφπηα παξαηήξεζε, 

δηαηππψζακε κηα πξψηε αμηνιφγεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ ηφζν ζε επίπεδν 

ζπγθξνηήκαηνο , φζν θαη ζε επίπεδν θηηξηαθψλ ελνηήησλ. Ζ αμηνιφγεζε απηή 
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βνεζάεη ζηελ ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ αμηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα θηίξηα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη απνηειεί έλα θαζνδεγεηηθφ πιαίζην δεζκεχζεσλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ γηα ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο ή κειινληηθέο επεκβάζεηο 

επαλαζρεδηαζκνχ ή εθζπγρξνληζκνχ ησλ ρψξσλ, ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθφ, 

αηζζεηηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γλσξίδνληαο 

ηελ νηθνδνκηθή εμέιημε ηνπ Ο.Σ., ηελ θαηαζθεπαζηηθή δνκή ησλ θηηξίσλ πνπ ην 

ζπλζέηνπλ θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην 

ζπγθξνηνχλ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ επεκβάζεσλ απνθηά έλα ζηέξεν ππφβαζξν, κε 

βάζε ην νπνίν θαζίζηαηαη δπλαηή ε δεκηνπξγηθή παξέκβαζε ρσξίο ηελ θαηαζηξνθή 

ησλ πνιχηηκσλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ. ε επίπεδν θηηξηαθήο ελφηεηαο 

ε ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε θαζηζηά εθηθηή ηελ ηνπηθή πξνζαξκνγή ρψξσλ θαη 

θαηαζθεπψλ ζε αλαδπφκελεο λέεο αλάγθεο θαη ρξήζεηο, κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζηνξηθήο ηαπηφηεαο ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαζψο θαη γηα ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ Αλάδεημεο ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο ΔΣΔ, επηρεηξήζεθε έλαο αλαιπηηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ ρσξψλ ηεο θηηξηαθήο ελφηεηαο 1. Μεηά ινηπφλ ηελ πξψηε ζε επίπεδν 

πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο πξνζέγγηζε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. ην Ηζηνξηθφ νηθνδνκηθφ απφζεκα ηνπ Ο.Σ. ππάξρνπλ πάξα πνιχ ζεκαληηθά 

ηκήκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ζπζηεκαηηθφηεξε αλάιπζε 

θαη ηεθκεξίσζε ηνπο. Απηά είλαη ηα εμήο: 

 Ζ θηηξηαθή ελφηεηα 1, γηα ηελ νπνία πξνγξακκαηίδνληαη άιισζηε άκεζα 

επεκβάζεηο επαλαρξεζηκνπνίεζεο νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ρψξσλ ηεο. ηελ 

ελφηεηα απηή, φπσο ηεθκεξηψζεθε απφ ηα πξνεγνχκελα, δηαηεξνχληαη πνιχ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ζηα αξρηηεθηνληθά (ηππνινγηθά θαη 

κνξθνινγηθά), φζν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνδνκηθήο ηεο ηερλνινγίαο. 

ζνλ αλαθνξά ζηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά απηά πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ 

θαη λα αλαδεηρζνχλ, κέζα απφ κηα ιεπηνκεξή κειέηε απνθαηάζηαζεο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο απηά βξίζθνληαη θαιπκκέλα θάησ απφ κεηαγελέζηεξεο θαηαζθεπέο 

(φπσο ηνηρνπνηίεο, δάπεδα, επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνχο, επελδχζεηο θιπ), είηε ελ 

κέξεη έρνπλ θαηαζηξαθεί, αιινησζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε λεφηεξεο θαηαζθεπέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νξηζκέλνη απφ ηνπο θίνλεο ηεο αίζνπζαο ησλ 

εξψσλ, νη νπνίνη είηε βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε κεηαγελέζηεξεο ηνηρνπνηίεο είηε 

έρνπλ θαηαζηξαθεί θαηά ην ήκηζπ. Δπίζεο ε αξρηθή πεξίηερλε δηαθψηηζηε κεηαιιηθή 
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ζηέγε ηεο αίζνπζαο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε λεφηεξε θαηαζθεπή, ε νπνία δελ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ. 

ζνλ αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνδνκηθήο ηεο ηερλνινγίαο ηεο θηηξηαθήο 

ελφηεηαο 1, απηά αθελφο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ, σο 

κάξηπξεο κηαο ζπάληαο ηζηνξηθήο νηθνδνκηθήο ηερλνινγίαο, απφ ηελ άιιε φκσο ε 

χπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δνθηκψλ ζπζηεκάησλ δεκηνπξγεί πνιιέο 

δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ζηε εθηίκεζε ηεο ζηαηηθήο ηνπο επάξθεηαο. Δπνκέλσο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα αλαιπηηθή κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ βέιηηζησλ 

επεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο. 

 ηελ θηηξηαθή ελφηεηα 5, (πξψελ νηθία ηξέηη) φπσο έρεη παξνπζηαζηεί ζηα 

πξνεγνχκελα , δηαζψδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία. Ζ 

ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιν ηζηνξηθφ, αξρηηεθηνληθφ αιιά θαη 

θαηαζθεπαζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζε απηήλ δηαηεξνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηνηρεία ηεο αξρηθήο δνκήο. Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαίν, φηαλ απνθαζηζηεί 

νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζε απηήλ ηελ θηηξηαθή ελφηεηα, λα πξνεγεζεί κηα 

αλαιπηηθή κειέηε αλάιπζεο θαη ηεθκεξίσζεο αιιά θαη απνθαηάζηαζεο θαη 

αλάδεημεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

 Ζ θηηξηαθή ελφηεηα 7, (πξψελ ηξάπεδα Αλαηνιήο, νθνθιένπο 6) παξά ην 

γεγνλφο φηη έρεη ππνζηεί αξθεηέο πξνζζήθεο θαη αιινηψζεηο απφ ηελ αξρηθή ηεο 

κνξθή, δηαηεξεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απζεληηθά αξρηηεθηνληθά θαη 

θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαίν φηαλ απνθαζηζηεί 

νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζε απηή ηελ θηηξηαθή ελφηεηα, λα πξνεγεζεί κη κειέηε 

αλάιπζεο θαη ηεθκεξίσζεο αιιά θαη απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. 

 Ζ θηηξηαθή ελφηεηα 4 δηαηεξεί ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επνρήο ηνπ κεζνπνιέκνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ θαη λα κελ 

αιινησζνχλ, φηαλ απνθαζηζηεί νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζε απηή ηελ θηηξηαθή 

ελφηεηα. 

 Οη θηηξηαθέο ελφηεηεο 2 θαη 3, έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο αιινηψζεηο απφ ηελ αξρηθή 

ηνπο δνκή σζηφζν ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κειέηεο θαη αλάδεημεο νξηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνδνκηθή ηνπο ηερλνινγία. 

 Ζ θηηξηαθή ελφηεηα 6 δελ παξνπζηάδεη θαλέλα ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ζηα 

ηζηνξηθά αξρηηεθηνληθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. πλεπψο νπνηαδήπνηε επέκβαζε 



96 
 

αλαζρεδηαζκνχ πξνγξακκαηηζηεί κειινληηθά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο 

νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ κειέηε φζνλ αθνξά ζηα ηζηνξηθά αξρηηεθηνληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί (γηα 

δηδαθηηθνχο ιφγνπο), είλαη εθείλν ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ ππφγεηα ζηάζκε. 

  ε φιεο ζρεδφλ ηηο θηηξηαθέο ελφηεηεο (εθηφο ηεο 6) δηαζψδνληαη πνιχ ζεκαληηθά 

θαη ζπάληα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε ηζηνξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη 

ππξφζβεζεο , κε ηδηαίηεξε αηζζεηηθή θαη ηερλνινγηθή αμία (ρπηνζηδεξά πεξίηερλα 

ζεξκαληηθά ζψκαηα, νξεηράιθηλνη θξνπλνί ππξφζβεζεο), ηα νπνία ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο κειέηεο αλάδεημεο. 

 

2. Μέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε πξνέθπςαλ επίζεο θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα, 

ησλ νπνίσλ ε αληηκεηψπηζε πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ζην άκεζν κέιινλ. Απηά 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζπλχπαξμε ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ νδεχζεσλ πνηθίισλ ηχπσλ 

εγθαηαζηάζεσλ (εκθαλήο θπξίσο ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηνπο 

ππαίζξηνπο ρψξνπο) , ηα νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αιινηψλνπλ ην 

ραξαθηήξα ηνπ ζπλφινπ. 

 Οη πξνβιεκαηηθέο , επηειείο θαη πνηθίιισλ ηχπσλ επηζηεγάζεηο ( 

θπξίσο ησλ αηζνπζψλ ζπλαιιαγψλ), νη νπνίεο επηπξφζζεηα είλαη θαη 

νξαηέο απφ νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο ρψξνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη 

αιινηψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ηζηνξηθνχ ζπλφινπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Σν βαζηθφ άμνλα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ην θηίξην ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ ζεκαζία ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα απνηειέζεη 

ζέκα αξρηηεθηνληθήο κειέηεο έγθεηηαη ζε δχν γεγνλφηα, αθελφο ζηελ 

ηνπνζεζία θαη αθεηέξνπ  ζηελ ηζηνξία ηνπ.  

Ζ κειέηε ρσξίδεηαη ζε δχν θεληξηθνχο ηνκείο, αξρηθά ζηνλ βηβιηνγξαθηθφ – 

θαηαγξαθή δεδνκέλσλ  θαη ελ ζπλερεία ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο. ην πξψην 

ηνκέα έγηλε έξεπλα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκηθήο 

εμέιημεο ηεο πξσηεχνπζαο απφ ην 1830 έσο θαη ην 1990. ηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο έγηλε ζπιινγή ζπάληνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ  ζην νπνίν 

απνηππψλεηαη ε αλάπηπμε ηεο Αζήλαο θαη νη εθάζηνηε αξρηηεθηνληθέο 

πξνηηκήζεηο ηεο θάζε πεξηφδνπ (πξνπνιεκηθά, κεζνπνιεκηθά, κεηαπνιεκηθά). 

Σν δεχηεξν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο  απνηειεί ηε παξνπζίαζε κειέηεο πνπ 

ζπληάρηεθε γα ηελ ελεξγεηαθή βειηίσζε ηνπ θηηξίνπ. Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη 

εθαξκνγέο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζέηνληαη γηα επεκβάζεηο ζε δηαηεξεηέα θηίξηα.  
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SUMMARY 

 

The backbone of this thesis is the building of the National Bank of Greece. The 

significance of the building to the subject of architectural study lies in two facts, first 

and second place in its history.  The study is divided into two main areas, first in 

literature - data recording and subsequently in the study. In the first field survey was 

conducted on the history of architecture and urban development of the capital from 

1830 until 1990. During the research was collected rare photographs which reflect the 

development of Athens and their architectural preferences of each period (before the 

war, wars, war).  The second piece of work is the presentation of the study was 

written ca energy improving the building. The study will include applications of 

modern methods in line with the standards they are put in reacting to listed buildings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


