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Ποιος δεν έχει θαυμάσει τα αριστουργήματα του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, όσα του-

λάχιστον κατάφεραν να αντισταθούν στην καταστροφική λαίλαπα του τσιμέντου; Ευτυχώς σώζονται

ακόμη πολλά από τα πεντακόσια περίπου κτήρια που δημιούργησε, στην Αθήνα αλλά και σε άλλα αστι-

κά κέντρα, ο δραστήριος και εμπνευσμένος αρχιτέκτονας. Η μελέτη των αρχαίων και βυζαντινών μνη-

μείων επέτρεψαν στον Τσίλλερ να δημιουργήσει έναν δικό του ρυθμό, που τον διακρίνει η κομψότη-

τα και η αρμονία.

Η σημαντική έκθεση που ετοίμασε η Εθνική Πινακοθήκη με τα σχέδια, τις ακουαρέλλες και ένα πλού-

σιο αρχειακό υλικό μάς εισάγει στα άδυτα της δημιουργίας του αρχιτέκτονα, αποκαλύπτοντάς μας ταυ-

τόχρονα έναν εμπνευσμένο καλλιτέχνη.

Με χαρά δεχτήκαμε να επιχορηγήσουμε την έκθεση που φωτίζει το έργο τού μεγάλου αρχιτέκτονα, ο

οποίος σφράγισε μιαν ολόκληρη εποχή και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να μας χαρίζει ψυχική ευ-

φορία με την ομορφιά των κτηρίων του.

Συγχαίρω την Εθνική Πινακοθήκη, τη Διευθύντρια καθηγήτρια Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα και την επι-

μελήτρια της έκθεσης δρα Μαριλένα Z. Κασιμάτη γι’ αυτή τη λαμπρή πρωτοβουλία.

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος LAVRENTIADIS GROUP OF COMPANIES
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ΟΕρνέστος Τσίλλερ, ο νεαρός αρχιτέκτονας από τη Σαξονία, είναι μόλις εικοσιτεσσάρων ετών
όταν φτάνει στην Αθήνα, το 1861, ένα χρόνο πριν από την έξωση του βασιλέα Όθωνα. Η Αθή-

να, που του φαίνεται σαν ένα «μεγάλο χωριό», φέρει ήδη τη σφραγίδα του νεοκλασικού ύφους που
της είχαν δώσει οι Βαυαροί αρχιτέκτονες. Αλλά και ο νεαρός Τσίλλερ είναι διαποτισμένος από τα ίδια
ιδεώδη, αφού ο νεοκλασικισμός είναι το κυρίαρχο ύφος σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στη Γερμανία. Ο Λουδοβίκος Α ,́ ο φιλάρχαιος και φιλέλλην βασιλέας της Βαυαρίας, πατέρας
του Όθωνα, είχε μετατρέψει την πρωτεύουσά του, το Μόναχο, σε «Αθήνα επί του Ίζαρος» και φιλο-
δοξούσε να ξαναδώσει στην πρωτεύουσα της νέας Ελλάδας το αρχαίο κλέος, ζωντανεύοντας στα κτή-
ριά της τους αρχαίους ρυθμούς.

Ο νέος αρχιτέκτονας έρχεται στην Αθήνα με μια σημαντική και ιδιαίτερα τιμητική αποστολή: να επι-
βλέψει τις οικοδομικές εργασίες της Σιναίας Ακαδημίας, που είχε σχεδιάσει ο Δανός αρχιτέκτονας Θε-
όφιλος Χάνσεν, δάσκαλος και εργοδότης του στη Βιέννη. Ο Τσίλλερ ανακαλύπτει τις αρχαιότητες της Αθή-
νας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, τις αυθεντικές πηγές του αρχιτεκτονικού ιδεώδους που επιθυμούσε
να υπηρετήσει: ενός νεοκλασικισμού που θα αντλούσε έμπνευση από τα ίδια τα μνημεία και θα μπορούσε
να αντέξει τη γειτνίαση με τα αρχαία αριστουργήματα. Δεν ήταν μόνο τα μνημεία που καθοδηγούσαν τον
νέο αρχιτέκτονα στο έργο του, αλλά κυρίως ο μεγάλος δάσκαλος και κριτής κάθε αρχιτεκτονικού ή γλυ-
πτικού έργου που προοριζόταν για το ύπαιθρο: ο ήλιος, το αττικό φως, το φως της Ελλάδας.

Ο νέος αρχιτέκτονας, παράλληλα με το έργο που έχει αναλάβει, μελετάει με πάθος τα αρχαία μνη-
μεία, τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο, το Θησείο, τον ναό της Αφαίας στην Αίγινα. Καθώς έχει σπουδάσει
και ζωγραφική, σχεδιάζει με ακρίβεια και καλλιτεχνική ευαισθησία αρχαία μέλη, διακοσμητικά μοτίβα και
αγάλματα και αναπαράγει τα λείψανα της πολυχρωμίας, ζωντανής ακόμη, αφήνοντάς μας μιαν ανεκτί-
μητη μαρτυρία. Διενεργεί ακόμη και ανασκαφές στο Θέατρο του Διονύσου και στο Παναθηναϊκό Στά-
διο και δημοσιεύει μελέτες όπου αποδεικνύει ότι η καμπυλότητα που παρατηρείται στον Παρθενώνα και
σε άλλα μνημεία δεν οφείλεται σε καθίζηση, όπως υποστήριζαν άλλοι μελετητές, αλλά είναι ηθελημένη
και εκφράζει μιαν ύψιστη αισθητική εκλέπτυνση, υπηρετώντας παράλληλα και λειτουργικούς σκοπούς.

Ο Ερνέστος Τσίλλερ θα επιβλέψει και άλλα μνημειακά έργα που χτίζονται την εποχή αυτή στην Αθή-
να: την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Ζάππειο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου θα σχεδιάσει μια νέα
πρόσοψη, αλλά δεν θα περιοριστεί σ’ αυτό τον ρόλο. Ο καλλιεργημένος και ταλαντούχος αρχιτέκτο-
νας συνδέεται με τους κύκλους του παλατιού του νέου Δανού άνακτα Γεωργίου του Α ,́ με την αρι-
στοκρατία και με τους πλούσιους αστούς της εποχής του Χαρίλαου Τρικούπη και οι παραγγελίες για
δημόσια και ιδιωτικά κτήρια αρχίζουν να τον κατακλύζουν. Ο Τσίλλερ θα σχεδιάσει και θα κτίσει πε-
ρισσότερα από 500 κτίρια προσδιορίζοντας έτσι την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία όχι μόνο της Αθή-
νας αλλά και άλλων πόλεων, τις οποίες κόσμησε με τα ωραιότερα κτήρια δημόσιου και ιδιωτικού χα-
ρακτήρα: στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε, ήρθαν να προστεθούν το
Βασιλικό (Εθνικό σήμερα), που ανακαινισμένο ξαναβρήκε την παλιά του αίγλη, καθώς και τα θέατρα
Πατρών και Ζακύνθου (που καταστράφηκε από τους σεισμούς). Το ανάκτορο του διαδόχου Κων-
σταντίνου (σημερινό Προεδρικό Μέγαρο), το Γερμανικό και Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, τα
ξενοδοχεία της Ομόνοιας «Μπάγκειον» και «Αλέξανδρος», το αριστουργηματικό δημαρχείο της Ερ-
μούπολης στη Σύρο και πολλές εκκλησίες οφείλονται επίσης στην ώριμη έμπνευσή του. Παράλληλα
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σχεδιάζει και κτίζει ιδιωτικά μέγαρα μεγάλης ποικιλίας και κάλλους, με εκλεκτικά στοιχεία, όπου η Αρ-
χαιότητα συναντά το Βυζάντιο και πομπηιανές μνήμες συνδυάζονται με παλλαδιανά στοιχεία της Ανα-
γέννησης. Στην Αθήνα κτίζονται ακόμη μερικά από τα αριστουργήματά του: το μέγαρο Μελά στην
πλατεία Κοτζιά, το «Ιλίου Μέλαθρον» όπως ονομάστηκε το Μέγαρο Σλήμαν (Νομισματικό Μουσείο),
οι οικίες Σταθάτου (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης), Δεληγιώργη (παλαιά Ταινιοθήκη), Ν. Ψύχα (ιτα-
λική πρεσβεία), ενώ στον Πειραιά, από μια ολόκληρη συνοικία που έφερε το όνομά του, απέμειναν
λιγοστά δείγματα.

Η αρχιτεκτονική του Τσίλλερ είναι φωτοτροπική, συνομιλεί με το φως της Ελλάδας. Ραβδωτοί κίο-
νες όλων των ρυθμών, στοές, γλαφυρά διακοσμητικά μοτίβα μεταβάλλουν τα κτήριά του σε μουσικά
όργανα, όπου τα φώτα και οι σκιές εκτελούν με το γύρισμα του ήλιου μιαν ανήκουστη μελωδία με-
γάλης αρμονικής ποικιλίας. Το ελληνικό μέτρο ρυθμίζει την κλίμακα της αρχιτεκτονικής του σύμφω-
να με τα αρχαία πρότυπα. Ο Τσίλλερ προσδιόρισε την οικιστική φυσιογνωμία της ώριμης αστικής ελ-
ληνικής κοινωνίας του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ενώ επηρέασε βαθιά τόσο τη
μικροαστική όσο και τη λαϊκή νεοκλασική αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική του εξελληνίστηκε, όπως
άλλωστε και ο ίδιος ο δημιουργός της, που παντρεύτηκε Ελληνίδα και έκανε δεύτερη πατρίδα του τον
τόπο που τον υποδέχτηκε γενναιόδωρα και του έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα έργο απα-
ράμιλλο σε εύρος και σε ποιότητα.

Χάρη στη γνώση και την πρόνοια του Διευθυντή της Μαρίνου Καλλιγά, η Εθνική Πινακοθήκη απέ-
κτησε το αρχείο Τσίλλερ, που αγοράστηκε το 1961. Πρόκειται για έναν θησαυρό που περιλαμβάνει
όχι μόνο πάνω από 400 υπέροχα σχέδια, αλλά και ένα ανεκτίμητο corpus από χειρόγραφα, επιστο-
λές και άλλα τεκμήρια από τη ζωή και τη δράση του μεγάλου αρχιτέκτονα. Μία περιορισμένη πα-
ρουσίαση των σχεδίων του αρχείου Τσίλλερ είχε πραγματοποιήσει το 1973 ο αείμνηστος Δημήτρης
Παπαστάμος. Λίγο αργότερα δημοσίευσε το βιβλίο του Απόπειρα μονογραφίας του Τσίλλερ.

Ήταν καιρός να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου του μεγάλου αρχιτέκτονα. Η έκ-
θεση, που προετοίμασε με γνώση, αφοσίωση και ενθουσιασμό η επιμελήτρια δρ Μαριλένα Κασιμά-
τη, θα επιτρέψει στο ελληνικό και ξένο κοινό να ανακαλύψει το μυστικό εργαστήριο ενός από τους
μεγαλύτερους αρχιτέκτονες του ευρωπαϊκού νεοκλασικισμού. Ο αρχιτέκτων-μουσειολόγος καθηγη-
τής Βασίλης Κολώνας με τους άξιους συνεργάτες του, αρχιτέκτονες Διονύση Τσάση και Ελένη Καρυ-
πίδη, έστησαν με γνώση ένα υποβλητικό περιβάλλον, που αναδεικνύει τα πολύτιμα εκθέματα. Η εται-
ρία GRAPHICoN που σχεδίασε και τύπωσε τον κατάλογο της έκθεσης απέδωσε με ακρίβεια και ευαι-
σθησία την ποιότητα των σχεδίων του Τσίλλερ. Η Ειρήνη Τσελεπή κάλυψε τις ανάγκες του Γραφείου
Τύπου. Τους ευχαριστώ όλους.

Η έκθεση Τσίλλερ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη γενναιόδωρη χορηγία της PRo-
ToN BANK του Ομίλου Λαυρεντιάδη. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, που έχει
αναδειχθεί με τη συνεχή του υποστήριξη σε μεγάλο χορηγό της Εθνικής Πινακοθήκης. Του εκφράζω
την ευγνωμοσύνη μου.

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ Ζ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Από το σχέδιο στο κτήριο:
Η κοσμοπολίτικη εφαρμογή του ιστορισμού κατά Τσίλλερ

13

Προοίμιο

Αναπάντεχο για τους περισσότερους φιλότεχνους και φίλους θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι
η Εθνική Πινακοθήκη, ανάμεσα στις ποικίλες δραστηριότητές της, επέλεξε να παρουσιάσει μια μεγάλη
έκθεση αρχιτεκτονικών σχεδίων, αναδεικνύοντας το έργο ενός και μόνου αρχιτέκτονα, και μάλιστα όχι
Έλληνα, ο οποίος έδρασε τον προπερασμένο αιώνα, και μάλιστα μέσα σε έναν «παλιό», άγνωστο πια
σήμερα, κόσμο. Η αιτιολόγηση είναι εύκολη. Πρώτον, πρόκειται για τον πασίγνωστο πλέον Ερνέστο
Τσίλλερ. Δεύτερον, η Εθνική Πινακοθήκη κατέχει ήδη, χάρη στην προνοητικότητα του πρώην διευ-
θυντή της, του Μαρίνου Καλλιγά (1949-1971), τον μεγαλύτερο αριθμό σχεδίων και μελετών του Τσίλ-
λερ, που είναι δυνατόν να εντοπιστούν σε ιδιωτική ή δημόσια συλλογή στην Ελλάδα ή στο εξωτερι-
κό. Τρίτο, υπάρχει το σοβαρότατο ζήτημα να αξιοποιηθεί ένας από χρόνια αποθηκευμένος θησαυ-
ρός, που μόνο ελάχιστοι ερευνητές έχουν μελετήσει και πολλοί περισσότεροι δεν υποψιάζονται καν.
Εδώ θα προσέθετε κανείς, τέταρτον, και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του σύγχρονου Ευρω-
παίου πολίτη για το δομημένο περιβάλλον καθώς και την όλο αυξανόμενη επιρροή της αρχιτεκτονι-
κής κοινότητας στη λήψη πολιτικών αποφάσεων για αυτό. Επαρκείς λοιπόν οι λόγοι για να επιχειρή-
σουμε μια «αναδρομική Τσίλλερ».

Αφετηρία και στήριγμα κάθε αναφοράς στον Τσίλλερ υπήρξε για χρόνια μία και μόνη έκδοση,
εξαντλημένη από καιρό, που είχε κυκλοφορήσει το 1973 με υπογραφή του Δημήτρη Παπαστάμου1,
ενώ μικρή έκθεση 78 έργων είχε παρουσιαστεί –και πάλι στην Εθνική Πινακοθήκη– το ίδιο έτος2.
Τριάντα επτά χρόνια είναι όντως ικανός χρόνος για να σκύψουμε και πάλι στον Τσίλλερ, ενδεχομέ-
νως και υπό νέα οπτική γωνία. Φυσικά, εκθέσεις σχεδίων και χαρακτικών σε μεγάλη κλίμακα γίνον-
ται σπάνια, πιθανώς γιατί είναι μάλλον δύσκολες στην προσέγγιση· συχνά προκύπτουν όμως ενδια-
φέρουσες εκπλήξεις, μια από τις οποίες δεν αποκλείεται να είναι και η τέρψη που γεννιέται μέσα από
μια περισσότερο ιδιωτική «συνομιλία» του θεατή με ένα έργο σε χαρτί.

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο ως έργο τέχνης και τα σχέδια του Τσίλλερ

Το μάλλον περιφρονημένο είδος του αρχιτεκτονικού σχεδίου σαφώς δεν στερείται σημασίας σε σχέση
με τις υπόλοιπες κατηγορίες τέχνης. Αξίζει η υπενθύμιση, ότι η εφεύρεση της κεντρικής προοπτικής,
μιας από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής, συντελέστηκε μέσα από
το αρχιτεκτονικό σχέδιο και ειδικότερα από τις μελέτες του Filippo Brunelleschi, όταν σχεδίασε τρισ-
διάστατα το Βαπτιστήριο της Φλωρεντίας. Η νέα αυτή κατάκτηση, το μέσο της «αρχιτεκτονικής προ-
οπτικής», καθόρισε από την Αναγέννηση και εξής τις αρχές τής ζωγραφικής αναπαράστασης του χώ-
ρου. Η αξία του αρχιτεκτονικού σχεδίου, όμως, γίνεται καθοριστική τον 18ο αιώνα, καθώς ενσωματώ-

Η Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη είναι
δρ Ιστορίας της Τέχνης και επιμελήτρια
της Εθνικής Πινακοθήκης

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:33 PM  Page 13



εικ. 1: Δίπλωμα απονομής χάλκινου
μεταλλίου, Δρέσδη 20 Μαρτ. 1857
[Ζ.382]
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νει όλο και περισσότερα ζωγραφικά στοιχεία, που συχνά ανταγωνίζονται την ίδια τη ζωγραφική (Pira-
nesi). Στα τέλη του αιώνα αυτού, οι αρχιτέκτονες, ειδικά στην Ιταλία και Γαλλία, θέλουν να ονομάζον-
ται –και είναι– «ζωγράφοι». Διαφορετικά ήταν τα πράγματα στη Γερμανία, όπου παρήκμαζε σταθερά
η ποιότητα του σχεδίου, παίρνοντας τελικά τη μορφή του γρήγορου, χωρίς αξιώσεις σκίτσου, με φα-
νερή ακόμη και την έλλειψη ικανότητας στον σχεδιασμό τομών και κατόψεων. Οι Ακαδημίες και οι
Σχολές Κατασκευαστών που ιδρύθηκαν στη Γερμανία στις αρχές του 19ου αιώνα, μέσα στο κλίμα ανα-
καίνισης των σπουδών Οικοδομικής, έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την ακριβή –μέσα από το σχέ-
διο– μελέτη της αρχαιότητας. Εκδίδονται διδακτικά εγχειρίδια για την θεωρητική και πρακτική κατάρ-
τιση του αρχιτέκτονα, που περιλαμβάνουν ασκήσεις Παραστατικής Γεωμετρίας, Αρχές Σκιαγραφίας,
Προοπτικό Σχέδιο, και –πολύ αργότερα– Στοιχεία Οικοδομικής, όπως Αναλογίες, Συμμετρία, Ιστορι-
κά Στιλ κλ.π. Οι αναπαραστάσεις της αρχαίας αρχιτεκτονικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σκιαγραφία, θα
όφειλαν πλέον να διαθέτουν ανεκδοτολογικά, «συναρπαστικά» στοιχεία με την έννοια της veduta και
του «πανοράματος», που θα τις διαφοροποιούσαν από τη σχηματοποίηση. Παρόμοια αντίληψη εφάρ-
μοσε πρώτος ο Schinkel, ο οποίος, με την ιδιότητα του δεινού σκηνογράφου, τονίζει ζωγραφικά τον ψευ-
δαισθησιακό χώρο, αναδεικνύοντας το σχέδιο σε ένα έξοχο έργο τέχνης. Ο ιστορικός αναστοχασμός
και η ποίηση εισέρχονται, μέσω του Schinkel στην Αρχιτεκτονική, ενώ ταυτόχρονα συντελείται η απο-
μάκρυνση από τον «βιτρουβιανισμό», την πρακτική δηλαδή μιας Αρχιτεκτονικής που στοχεύει απο-
κλειστικά στην εξασφάλιση στέγης. Φαίνεται λοιπόν πως η «ζωγραφική» αντίληψη στο αρχιτεκτονικό
σχέδιο είναι συνυφασμένη με μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αντίληψη, που με την όλο και πιο ελεύ-
θερη εφαρμογή ιστορικών μοτίβων και συγκέντρωση «γραφικών» στοιχείων, ζητά ένα «ιστορικό δέρ-
μα». Μέσα σε αυτήν την παράδοση μεγαλώνει και ο Τσίλλερ.

Καθόλου αδιάφορη για τις νέες εφαρμογές την εποχή αυτή δεν είναι και η εφεύρεση και χρήση του
διάφανου λαδόχαρτου, που επιτρέπει στον αρχιτέκτονα το «ξεπατίκωμα» από ιστορικά μορφολογι-
κά πρότυπα, στοιχείο που συνεισέφερε στην ταχύτερη διάδοσή τους. Η αδιάκοπη συγκέντρωση του
υλικού αυτού αποτελούσε για τις εμπνεύσεις των σπουδαστών ένα είδος «αποθεματικού θησαυρού»,
κυρίως ιταλικής προέλευσης. Ο Τσίλλερ διέθετε έναν τέτοιο «θησαυρό» αντιγράφων και φωτογρα-
φιών από έργα κορυφαίων αρχιτεκτόνων (Μιχαήλ Άγγελος, Ραφαήλ, Klenze, Χάνσεν κ.λπ.), αλλά και
διακοσμητικά μοτίβα από ανάκτορα, κοινοβούλια ή την Πομπηία, για κάθε ενδεχόμενη χρήση. Αντί-
θετος με το ρεύμα συσσώρευσης υλικού ήταν ο Gottfried Semper· τόνιζε, αντίθετα, την αναγκαιότη-
τα εμβάθυνσης στους αδυσώπητους νόμους της αρχιτεκτονικής μορφολογίας, μέσω μίας όσο το δυ-
νατόν ακριβέστερης αποτύπωσης των ίδιων των κτισμάτων με τις λεπτομέρειες σε φυσική κλίμακα,
ενώ λοιδορούσε την ανέμελη «ζωγραφική» πρακτική της παρισινής Beaux-Arts.

Μια πραγματική ζωγραφική «μανία» κατέλαβε τους γερμανούς αρχιτέκτονες την εποχή της με-
γάλης οικονομικής άνθησης (1871), όταν η δίψα για επίδειξη πλούτου και δύναμης των μεσοαστών
δεν γνώριζε όρια. Αποφασιστικά συνέτεινε επίσης και η ίδρυση των πρώτων Πολυτεχνείων (Ζυρίχη
1855, Στουτγάρδη 1856, Μόναχο 1868, Βερολίνο 1876), στα οποία ανατίθεται πλέον η εκπαίδευση των
αρχιτεκτόνων –και όχι πια στις τεχνικές σχολές– με βασικό συστατικό των σπουδών την υποχρεωτι-
κή παρακολούθηση μαθημάτων σχεδίου, ενώ, παρά τις παρεμβάσεις του Schinkel, πολλοί Γερμανοί
αρχιτέκτονες σπουδάζουν και στο Παρίσι. Ασφαλώς, το εικαστικό ύφος των αρχιτεκτονικών σχεδίων

εικ. 2: Δίπλωμα απονομής αργυρού
μεταλλίου, Δρέσδη 12 Μαρτ. 1858
[Ζ.383]
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προδίδει με ασφαλή τρόπο την κατεύθυνση που παίρνει και η υλοποιημένη αρχιτεκτονική3. Η μονα-
χική άσκηση στο ζωγραφικό σχέδιο, στην οποία υπέβαλε ο Τσίλλερ τον εαυτό του όταν βρέθηκε στην
Ελλάδα, πρέπει να ερμηνευθεί μέσα από αυτήν ακριβώς την κυρίαρχη γερμανική αντίληψη, η οποία
μάλιστα τον είχε οδηγήσει νωρίτερα (1859) σε ειδικές σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της
Δρέσδης. Τη ζωγραφική τοπίου, την αποτύπωση των αρχαιοτήτων, τον ελκυστικό τρόπο ζωγραφικής
απεικόνισης των μελετών του, όλα τα υιοθέτησε ο Τσίλλερ έχοντας αναμφίβολα γνώση των κατευ-
θύνσεων αυτών.

Δρέσδη, Βιέννη και Αθήνα

Ο Τσίλλερ ανήκει στην κατηγορία των λογίων αρχιτεκτόνων της εποχής του, με μια ορισμένη παρα-
χώρηση: δεν είχε σπουδάσει σε Πολυτεχνείο, αλλά στη Βασιλική Σχολή Οικοδομικών Κατασκευών της
Δρέσδης [Baugewerbe-Schule], τριετούς φοιτήσεως –έχοντας αποσπάσει, ωστόσο, δύο μετάλλια για
τις καλές του επιδόσεις4 (εικ. 1-2). Πολυσχιδής και ανήσυχη προσωπικότητα διακρίθηκε στους ποι-
κίλους ρόλους που κατά καιρούς ανελάμβανε ή έθετε ως πρόγραμμα στον εαυτό του: ως εργοδηγός-
εργολάβος, οικονομικός διαχειριστής έργων, ερευνητής της αρχαίας αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερα της
πολυχρωμίας, επιχειρηματίας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας κήπων και υπαίθριων χώρων5 και βέβαια αρ-
χιτέκτονας δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Κηφισιά, Πάτρα,
Τρίπολη, Σύρο, Ζάκυνθο, Αίγιο, Μυτιλήνη. Ο τύπος αυτός του αρχιτέκτονα ήταν χαρακτηριστικός για
τον 19ο αιώνα: ένας άνθρωπος που, βασισμένος στην οικονομική ευρωστία της μεγαλοαστικής τάξης,
συνελάμβανε την αποστολή του στη διαμόρφωση του αστικού χώρου σύμφωνα με τις αρχές ενός (ου-
τοπικού) εν δυνάμει «συνολικού έργου τέχνης», κατά κανόνα οικονομικά απαιτητικού.

Τελειώνοντας τις σπουδές του (1858), ο Τσίλλερ ακολούθησε τη συμβουλή έμπειρου οικοδόμου,
να μην αναζητήσει την επαγγελματική του τύχη στο Βερολίνο όπου «όλα ήταν σάπια», αλλά να προ-
τιμήσει τη «σοβαρότερη» Βιέννη, όπου, μετά την κατεδάφιση των μεσαιωνικών τειχών, επικρατούσε
οικοδομικός οργασμός.6 Έτσι, το 1858, είχε την τύχη να προσληφθεί ως σχεδιαστής στο αρχιτεκτο-
νικό γραφείο του ήδη ακμαίου Δανού Θεόφιλου Χάνσεν (1813-1891). Η πρώτη του ανάθεση ήταν να
σχεδιάσει σε μεγάλη κλίμακα την κατασκευαστική μελέτη για το παρεκκλήσι του Ευαγγελικού Νε-
κροταφείου στη Βιέννη «Αυτό το κτίσμα σε βυζαντινό ρυθμό με ενδιέφερε υπερβολικά, γιατί για μέ-
να ήταν κάτι νέο, όπως επίσης και το Μουσείο Όπλων στον Ναύσταθμο»7. Η γνωριμία με τον Χάν-
σεν υπήρξε για τον Τσίλλερ σταθμός για ολόκληρη τη ζωή του, για τον αρχιτεκτονικό του προσανα-
τολισμό, αλλά και για την έλευσή του στην Ελλάδα.

Ο Χάνσεν, έχοντας ήδη εργαστεί πάνω από δέκα χρόνια στην Ελλάδα8 ήταν στενά συνδεδεμένος
με την ελληνική παροικία της Βιέννης. Σημαντικός πελάτης αλλά και φίλος του είναι ο βαθύπλουτος
τραπεζίτης βαρόνος Σίμων Σίνας, αυστριακής υπηκοότητας και γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην
Βιέννη (εικ. 3). Βαδίζοντας στα ίχνη του νεκρού πια Μαικήνα πατέρα του, επιθυμούσε να προσφέρει
και εκείνος ένα μεγάλο δώρο στην πατρίδα του. Η απάντηση δόθηκε από τους Κ. Σχινά και Α. Ραγ-
καβή: ήταν το κτίσιμο μιας Ακαδημίας στην νέα πρωτεύουσα, μια «διάδοχος» της πλατωνικής. Προς
χάριν του βασιλιά Όθωνα, ο Χάνσεν φιλοτεχνεί ήδη το 1859 την αρχική του ιδέα για μια «Αθηναϊκή

εικ. 3: Νικηφόρος Λύτρας (;)
Προσωπογραφία Σίμωνος Σίνα
Ελαιογραφία, Εθνική Πινακοθήκη
και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου,
αρ. ευρ. 9988

εικ. 4: Ludwig Thiersch
Προσωπογραφία Λ. Δρόση, γλύπτη
της Σιναίας Ακαδημίας, 1859
Ελαιογραφία, Εθνική Πινακοθήκη
και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου,
αρ. ευρ. 10549
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Τριλογία», όπως την ονόμασε, με το Πανεπιστήμιο στο κέντρο, την Ακαδημία στα δεξιά και ένα μελ-
λοντικό Μουσείο στα αριστερά, αντίστοιχο στο ύφος με την Ακαδημία9. Κατ’ εντολή του Σίνα, ο Χάν-
σεν ταξιδεύει τον Σεπτέμβριο του 1859 στην Αθήνα για να προετοιμάσει την τελετή τοποθέτησης του
θεμέλιου λίθου της Ακαδημίας. Με τον Σίνα και το κτίσιμο της Ακαδημίας των Επιστημών, αρχίζει να
ανατέλλει το άστρο του Χάνσεν –αλλά και του Τσίλλερ– στη Βιέννη10. Σε ανάμνηση του σημαντικό-
τατου για τον Σίνα γεγονότος της τοποθέτησης του θεμελίου λίθου, ορίζει 60.000 δρχ. για την κατα-
σκευή δύο αγγείων από μάρμαρο, που τοποθετούνται μόλις το 1882 στην κλίμακα προς τα ανάκτο-
ρα (εικ. 5).

Ο Τσίλλερ επιστρέφει στο διάστημα αυτό στη γενέτειρά του και αποφασίζει να συμμετάσχει σε έναν
διεθνή διαγωνισμό για ανέγερση κατοικιών στην Τιφλίδα. Την ίδια ημέρα που η ρωσική πρεσβεία τον
ειδοποιούσε ότι ήταν ο επικρατέστερος, έλαβε μια ολιγόλογη επιστολή του Χάνσεν, ο οποίος μόλις εί-
χε επιστρέψει από την Αθήνα. Σημείωνε ότι είχε γι’ αυτόν μιαν «συμφέρουσα πρόταση». Ο Τσίλλερ αν-
τελήφθη αμέσως το υπονοούμενο και έσπευσε στη Βιέννη, παραιτούμενος από την Τιφλίδα. Την μοι-
ραία αυτή επιστολή που όρισε ολόκληρη τη ζωή του, κράτησε ο Τσίλλερ ως κειμήλιο όλη του τη ζωή
(εικ. 6). Σήμερα φυλάσσεται στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης και παρατίθεται μεταφρασμένη:

Βιέννη, 20.9.1859
Αγαπητέ κύριε Zeller [sic],
Έχοντας μόλις επιστρέψει από το ταξίδι μου στην Ελλάδα, σπεύδω να σας ενημερώσω
ότι θα ήμουν ευτυχής εάν ερχόσασταν το συντομότερο δυνατό στη Βιέννη, με σκοπό να
συζητήσουμε μια, όπως πιστεύω, πολύ συμφέρουσα πρόταση για σας. Είναι αυτονόη-
το ότι το ταξίδι σας θα γίνει με δικά μου έξοδα, όπως επίσης θα καταβάλω τα έξοδα επι-
στροφής, στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα δεχόσασταν την πρότασή μου. Λοι-
πόν, στο επανιδείν, Εγκάρδια, Θ. Χάνσεν

Η πρόταση του Χάνσεν αφορούσε βεβαίως την επίβλεψη του κτισίματος της Ακαδημίας. Προφανώς,
ο Τσίλλερ δέχτηκε αμέσως και εγκαταστάθηκε για άλλον ενάμιση χρόνο στη Βιέννη, στο γραφείο τού
Χάνσεν, ασχολούμενος με τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες πάνω στη αρχική μελέτη της Ακαδημίας, όπως
μαρτυρείται και από τα χρονολογημένα το 1860 σχέδια. Αρχές του 1861 ταξιδεύει με τον Χάνσεν στην
Αθήνα. Δεν ήταν φυσικά δυνατόν εκείνη την εποχή να φανταστεί ότι εδώ θα έβρισκε μια δεύτερη πα-
τρίδα και ότι στην Αθήνα –και όχι σε άλλη ευρωπαϊκή μητρόπολη– επέπρωτο να κτίσει το έργο της ζωής
του. Στα χρόνια που ακολούθησαν και ώς τον θάνατο του Χάνσεν, το 1891, συνέβαλε ως εργολάβος
και οικονομικός διαχειριστής στα αθηναϊκά έργα τού δασκάλου και μέντορά του με τον οποίο, όσο περ-
νούσαν τα χρόνια, ο κοινός σκοπός τούς έδεσε με δεσμούς αμοιβαίας εκτίμησης και φιλίας.

Ο ερευνητής της Αρχιτεκτονικής

Όπως και πολλοί συνάδελφοί του της πρώτης ώρας, έτσι και ο Τσίλλερ ασχολήθηκε με την έρευνα
της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. Ο τρόπος που κατέκτησε τις ειδικές γνώσεις του πάνω στην Αρχαι-
ολογία δεν είναι σαφής. Πάντως, σύμφωνα με τα χειρόγραφά του που σώζονται στο αρχείο της Εθνι-
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εικ. 5: Θ. Χάνσεν, Αγγεία στη κλίμακα
της πλατείας Συντάγματος, μπροστά
από τα ανάκτορα, 1859
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. 945

εικ. 6: Θ. Χάνσεν, Επιστολή πρόσκλησης
προς τον Τσίλλερ, Βιέννη 1859
[Z.403β]
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κής Πινακοθήκης, φαίνεται οι γνώσεις του επαρκούσαν για να σχολιάσει κριτικά τις θεωρίες και από-
ψεις έγκριτων αρχαιολόγων της εποχής, είχε μάλιστα κληθεί για ανακοινώσεις ενώπιον εξειδικευμέ-
νου κοινού σχετικά με ζητήματα όπως ο εσωτερικός φωτισμός δωρικών ναών, η πολυχρωμία του
Παρθενώνα, των Προπυλαίων, του Ερεχθείου κ.λπ. και είχε αμφισβητήσει έντονα πολλές από τις επι-
κρατούσες απόψεις. Οι ανασκαφές που διενήργησε ήταν εντυπωσιακές. Ανακάλυψε τη θέση του Πα-
ναθηναϊκού Σταδίου και διενήργησε την αποφασιστική ανασκαφή (1864-69), ενώ ήδη πριν από το
ταξίδι του στην Ιταλία, είχε ξεκινήσει, κατά παραγγελία της Αρχαιολογικής Εταιρείας, την αποτύπω-
ση της ανασκαφής στο θέατρο του Διονύσου. Ακριβείς κατόψεις και τομές, καθώς και σχέδια των ση-
μαντικότερων ευρημάτων, απεικονίζονται μέσα από τα έργα του ικανότατου σχεδιαστή. Με βάση την
οριζόντια διάταξη του επιστυλίου του Παρθενώνα, απέδειξε ότι η καμπύλωση υπήρξε συνειδητή επι-
λογή στην κατασκευή του Παρθενώνα για λόγους προοπτικής.

Ο Τσίλλερ καθιερώνεται ως ανεξάρτητος αρχιτέκτονας

Δεν είναι υπερβολικό να ειπωθεί, ότι οι επιτυχίες στις αρχαιολογικές του έρευνες ήταν που καθιέρωσαν
τον Τσίλλερ και ως αρχιτέκτονα· όπως, φυσικά και οι δεσμοί φιλίας που απέκτησε με τον Γεώργιο Α ,́ συ-
νέβαλαν εξίσου στην αναγνώρισή του από την αθηναϊκή αστική κοινωνία. Οι –δυστυχώς ανεκτέλεστες–
προτάσεις του για τα θερινά ανάκτορα στους Πεταλιούς και το Τατόι (1871) και οι πρώτες του αναθέσεις
για δύο θέατρα εκτός Αθηνών (Ζάκυνθος, Πάτρα, 1871, 1872), γίνονται αμέσως δηλωτικά της αμφιθυ-
μίας της καλλιτεχνικής του υπόστασης που πρόκειται να διαρκέσει όλη του τη ζωή: το αρχαιοελληνικό ιδα-
νικό από τη μια και η ιταλική Αναγέννηση από την άλλοι, δύο εξίσου ελκυστικοί κόσμοι, που και ο δά-
σκαλός του Χάνσεν αντιμετώπιζε με δέος και προσπαθούσε να συγκεράσει σε μία υποδειγματική ενότη-
τα. Ώς τον θάνατό του το 1891, ο Τσίλλερ –όπως γνωρίζουμε από τις επιστολές του– τον συμβουλεύε-
ται στα πρακτικά ζητήματα και ζητά τη γνώμη του για τις επιλογές του. Η στενή σχέση των δύο ανδρών,
που στη διάρκεια του χρόνου μετατρέπεται από σχέση δάσκαλου-μαθητή σε φιλική, επιτρέπει στον Τσίλ-
λερ, πέρα από τις έντονες επιρροές, την εισαγωγή μορφολογικών στοιχείων παρμένων απευθείας μέσα
από ολοκληρωμένα κτήρια του δασκάλου του στη Βιέννη. Έχει, ωστόσο, διατυπωθεί η άποψη, ότι ειδι-
κά το Δημαρχείο της Ερμούπολης (1871-1898) είναι το «παράδειγμα» για μια μακρά πορεία αποδέ-
σμευσης του Τσίλλερ από τον Χάνσεν και για την έναρξη μιας προσωπικής κατανόησης της Αρχιτεκτο-
νικής, στην οποία αναδεικνύονται μια σειρά νέων εμπειριών και επιλογών11. Έχει επίσης επισημανθεί ότι
δεν είναι απαραίτητα τα κλασικά μνημεία τα οποία σφράγισαν τα έργα του Τσίλλερ. Την ελληνική αρχιτε-
κτονική εφάρμοσε –εκτός από το Μαυσωλείο του Σλήμαν– αποκλειστικά ως επιβλέπων αρχιτέκτονας του
Χάνσεν στην Ακαδημία, τη Βιβλιοθήκη και το Ζάππειο. Ο ιστορισμός, το ιδίωμα μέσα στο οποίο ανέπτυ-
ξε τις δυνατότητές του, αφενός χαρακτηρίζεται από την επιλογή του αρχιτέκτονα ανάλογα με το κτήριο,
του προτύπου από το παρελθόν, το οποίο παραλλάσσει, ανάλογα με τις ανάγκες του κτηρίου και τα «γού-
στα» του πελάτη· αφετέρου λειτουργεί συνθετικά, στηρίζεται σε ίδιες εμπειρίες και προκαλεί λύσεις πάνω
στη βάση των ποικίλων ιστορικών υφολογικών δεδομένων ενώ καθιερώνει μοτίβα περασμένων εποχών
ενταγμένα σε νέες ενότητες. Η χρήση μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού προτύπων είναι επιβεβλημένη.
Η γνώση τους καθίσταται αναγκαία και η διαρκής μελέτη τους επιβεβλημένη.

17

εικ. 7: Το σπίτι όπου γεννήθηκε
ο Τσίλλερ, Oberlößnitz
Αρχείο Τσίλλερ, Εθνική Πινακοθήκη
και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

εικ. 8: Φωτογραφία του Ερνέστου
Τσίλλερ και της Σοφίας Δούδου,
π. 1880
Αρχείο Τσίλλερ, Εθνική Πινακοθήκη
και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
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Το ταλέντο του Τσίλλερ συνίσταται ακριβώς σε αυτό: στην ικανότητα σύνθεσης χωρίς προκαταλή-
ψεις. Ως έκφραση της κοσμοπολίτικης στάσης του που, κατά τεκμήριο, χαρακτήρισε, όχι μόνο τη βιο-
γραφία του αλλά και την αρχιτεκτονική του, έβλεπε πάντοτε πέρα από τα στενά αθηναϊκά όρια και συ-
νέθεσε το προσωπικό του ύφος μέσα από αυτή τη στάση. Από τη μίμηση μοτίβων του Ερεχθείου ως
τις πομπηιανές τοιχογραφίες, τα βενετσιάνικα παλάτια, τις επαύλεις του Semper, τα παριζιάνικα και βιεν-
νέζικα Grand Magasins της Βelle Εpoque, ο Τσίλλερ διέθετε το ταλέντο να συνθέσει όλα αυτά σε μια νέα
ιδέα, σε μια νέα υφολογική ενότητα. Αυτή δεν γεννά άλλο από μια νέα «μεγαλοπρέπεια» για αστούς,
έναν μεγαλόπρεπο αναχρονισμό σε μια γεωγραφική περιοχή, την Αθήνα, που λίγες δεκαετίες πριν δεν
ήταν παρά ένα «μεγάλο χωριό». Το «χωριό» αυτό, με τον πολυμήχανο Σάξονα Τσίλλερ μετατράπηκε
στο ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό υπόδειγμα ολόκληρης της Ελλάδας του 19ου αιώνα –τότε που η πατρί-
δα μας ήταν ελκυστική– και δεν παύει να συγκινεί με την πληρότητά του ως σήμερα.
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Ο Christian Gottlieb Ziller (1807-1873), εργολάβος και αμπελοκτήμονας από το Radebeul της Σα-
ξονίας με σπουδές αρχιτεκτονικής στην Δρέσδη, παντρεύεται το 1836 την Johanna Sophie Fichter. Από
τον γάμο αυτό θα γεννηθούν δέκα παιδιά· πέντε αγόρια: ο Ernst Moritz Theodor (1837-1923), o Mo-
ritz Gustav Ferdinand (1838-1895), o Otto Heinrich (1840-1914), τα δίδυμα Gustav Ludwig (1842-
1901) και Elise Ottilie Clementine (1842-;), ο Paul Friedrich (1846-1931)· και πέντε κορίτσια: η Ηe-
lene Mathilde Angelika (1843-1918), η Pauline Henriette Antonie (1845-1937), η Sophie Alwina
Johanna (1848-1851) και η Sophie Eugenia (1853-1874).1

Από τα πέντε αγόρια, τα τέσσερα θα ασχοληθούν με την αρχιτεκτονική. Μονάχα ο τρίτος αδερφός,
ο Otto, θα ασχοληθεί με το εμπόριο. Στο κατάστημά του όμως που ήταν το μεγαλύτερο της περιο-
χής, εκτός από εδώδιμα και αποικιακά, πουλούσε επίσης χρώματα και οικοδομικά υλικά. Ο μεγαλύ-
τερος γιός, ο Ερνέστος, συνέδεσε το όνομα του με την Ελλάδα καθώς, όπως γνωρίζουμε, εγκαταστά-
θηκε στην Αθήνα ως αντιπρόσωπος του Θεόφιλου Χάνσεν το 1861. Παντρεύτηκε Ελληνίδα, τη Σοφία
Δούδου, και έζησε –εκτός από ένα μικρό διάλειμμα μεταξύ του 1864 και του 1868– όλη την υπόλοιπη
ζωή του στην Αθήνα, όπου και πέθανε το 1923.

Ο Ερνέστος Τσίλλερ έγινε ο δικός μας εθνικός αρχιτέκτων που σημάδεψε τη νεοελληνική αρχιτε-
κτονική του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Ένας ακόμη αδελφός, ο μικρότερος Paul, έρχεται και αυ-
τός στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και εγκαθίσταται για ένα μεγάλο διάστημα στη χώ-
ρα μας όπου δημιούργησε οικογένεια. Επιστρέφει στο Radebeul όπου και πεθαίνει το 1931.

Οι δεσμοί του Τσίλλερ με την οικογένειά του παραμένουν στενοί και μετά την εγκατάσταση του στην
Αθήνα. Από τα λίγα στοιχεία που σώζονται, γνωρίζουμε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και αργότερα οι κόρες
του Ναταλία και Ιωσηφίνα (Φιφή), διατηρούσαν συχνή αλληλογραφία με τα αδέρφια του στη Σαξο-
νία, καθώς και ότι πραγματοποιούσαν αρκετά συχνά οικογενειακά ταξίδια στο Radebeul.

Το Radebeul, 5 χιλιόμετρα ΒΔ της Δρέσδης, δημιουργήθηκε το 1927 με τη συνένωση δέκα μι-
κρότερων χωριών-κοινοτήτων. Η ιστορία του μοιάζει πολύ με αυτήν της Κηφισιάς. Στις αρχές του
19ου αιώνα, το Radebeul, όπως και η Κηφισιά, ήταν δύο μεγάλα χωριά (εικ. 1). Λίγες δεκαετίες αρ-
γότερα μετατρέπονται σε θέρετρα των κοντινών τους αστικών κέντρων: της Δρέσδης, πρωτεύουσας
της Σαξονίας, και της Αθήνας αντίστοιχα. H σιδηροδρομική σύνδεσή τους με τις πρωτεύουσες, το
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τα καθιστά ουσιαστικά προάστια τους, και συντελεί στη γρήγορη αξιο-
ποίηση και ανάπτυξη μιας έντονης οικοδομικής δραστηριότητας.

Η παράλληλη αυτή πορεία αντικατοπτρίζεται στην αρχιτεκτονική των κτισμάτων των δύο προ-
αστίων και κυρίως σε αυτήν των εξοχικών επαύλεων. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι αδερφοί Τσίλλερ, ο
Moritz και ο Gustav στο Radebeul και ο Ερνέστος στην Κηφισιά, ενώ ο Paul έκτισε αρχικά στην Ελ-
λάδα και στη συνέχεια στην πατρίδα του. Η μεταξύ τους επαφή και ανταλλαγή παρατηρήσεων και σχε-
δίων συνέτεινε στην αλληλεπίδραση.

ΜΑρΩ ΚΑρΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ

Η μεγάλη φαμίλια Τσίλλερ. Radebeul - Αθήνα

εικ. 1: Το Radebeul το 19ο αιώνα.
Επιστολικό δελτάριο

Η Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη
είναι καθηγήτρια ΕΜΠ
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Το 1864 ο πατέρας των αγοριών αποσύρεται από το επάγγελμα και παραδίδει την κατασκευαστική του
εταιρεία στους γιούς του Moritz και Gustav (εικ. 2). Από το 1868 το γραφείο μετονομάζεται σε «Αρχιτε-
κτονικό Γραφείο Αδελφών Τσίλλερ». Λίγο αργότερα αρχίζει να παίρνει τις πρώτες του παραγγελίες στην
Ελλάδα και ο Ερνέστος, που διατηρεί το γραφείο του στα υπόγεια της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας έχει
αναλάβει την επίβλεψη, και πραγματοποιεί ταυτόχρονα αρχαιολογικές αποτυπώσεις που τον βοηθούν να
αφομοιώσει καλύτερα την αρχαία ελληνική τέχνη. Τι ακριβώς κάνει ο Paul δεν είναι γνωστό. Πρέπει αρ-
χικά να βοηθά τον αδερφό του, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει δικές του παραγγελίες.

Το 1870 ο Ερνέστος Τσίλλερ έχει δύο μεγάλες παραγγελίες: ένα Xημείο για το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (το κτήριο θεμελιώθηκε τελικά το 1887) και το θέατρο Πατρών. Θα ακολουθήσουν τα θέατρα Ζα-
κύνθου και το Δημοτικό Αθηνών καθώς και ένας αριθμός από ιδιωτικές κατοικίες στην Αθήνα και
τον Πειραιά. Την ίδια χρονιά οι αδερφοί του στο Radebeul κτίζουν νέα πτέρυγα-σχεδιαστήριο στο
κτήριο-γραφείο του πατέρα τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του γραφείου τους που
συνεχώς αυξάνονται. Στο γραφείο, εκτός από τους δύο, απασχολούνται σε μόνιμη βάση εργολάβοι,
κτίστες και ξυλουργοί. Διατηρούν επίσης δικό τους λατομείο από όπου αντλούν οικοδομικό υλικό,
ατμοκίνητο εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας οικοδομικής ξυλείας, ενώ πραγματοποιούν στην πε-
ριοχή Lößnitz γεώτρηση και κατασκευάζουν υδραγωγείο, με το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτούνται
επαύλεις που σχεδιάζουν εκατέρωθεν του μεγάλου δρόμου ο οποίος οδηγεί εκεί και που φέρει ακό-
μα το όνομα τους (Ziller Straße, και η μικρή πλατεία, Ziller Platz).

Στην Ελλάδα, o Ερνέστος αγοράζει γη και κτίζει τη συνοικία Τσίλλερ στην Καστέλλα· μια σειρά
από επτά διώροφες επαύλεις με βεράντα στον όροφο, αντίστοιχες με εκείνες της Ziller Straße του Ra-
debeul. Πίσω από αυτές, ο Paul σε συνεργασία με τον Πέτρο Οριγένη, κτίζουν υαλουργείο. Λίγα χρό-
νια αργότερα οι Moritz και Gustav δημιουργούν μια νέα σειρά επαύλεων κατά μήκος της Sophien
Straße (σημ. Eduard-Bilz-Straße) (εικ. 3) στη μνήμη της αδελφής τους Σοφίας που πεθαίνει το 1874
σε ηλικία 24 ετών, ενώ ο Ερνέστος προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια παρόμοια πρόταση στην Κη-
φισιά. Η αθηναϊκή κοινωνία όμως δεν φαίνεται έτοιμη να αποδεχθεί παρόμοιες λύσεις οργανωμένης
δόμησης, ενώ αντίθετα οι ιδιωτικές παραγγελίες συνεχώς αυξάνονται. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία
των Σταθμών του τραίνου: στην Κηφισιά (το ξενοδοχείο Μελά) και το αντίστοιχο στο Radebeul.

Λίγο αργότερα οι αδελφοί Τσίλλερ κτίζουν την Friedensburg, ένα μεγάλο νεογοτθικό αρχοντικό
στην κορυφή του λόφου του Wettinshöhe, με θαυμάσια θέα προς την κοιλάδα του Έλβα και τους
αμπελώνες, που στη συνέχεια μετατράπηκε σε ξενοδοχείο, και μια ακόμη έπαυλη, το Mohrenhaus,
του ίδιου ρυθμού, που σήμερα έχει μετατραπεί σε παιδικό σταθμό. Και τα δύο αυτά κτήρια έχουν πολ-
λά κοινά στοιχεία με τα μέγαρα Συγγρού και Λυμπρίτη, το «Παλατάκι» στο Χαϊδάρι, και φυσικά τις
προτάσεις για τα ανάκτορα στους Πεταλιούς και στο Τατόι.

Σημαντικές ομοιότητες παρουσιάζουν επίσης η Villa Martha κτισμένη το 1872 στη Δρέσδη, η Villa
Else (1872) και η Villa Elise του Moritz (η τελευταία με μεταγενέστερες προσθήκες του Παύλου Τσίλ-
λερ) με το «Ιλίου Μέλαθρον». Αναγεννησιακής μορφολογίας και οι τρεις με τοξωτά ανοίγματα, loggia
στον όροφο κ.λπ., αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη στενή επαφή και ανταλλαγή απόψεων των
αδελφών Τσίλλερ. Το γεγονός τεκμηριώνεται από μια επιστολή του Τσίλλερ της 1/13 Ιουνίου 1874
προς τα αδέλφια του, όπου έχει σκιτσάρει τις προσόψεις των μεγάρων Κορδέλλα, Στεφ. Ψύχα και Βα-
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εικ. 2: Διαφημιστικό έντυπο
του γραφείου των αδελφών Τσίλλερ

εικ. 3: Αφελφοί Τσίλλερ, έπαυλη
στο Radebeul, Sophien Str.
αρχείο πολεοδομίας Radebeul
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σιλείου καθώς και του Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα (εικ. 4). Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι
τους στέλνει τα σχέδια της βίλλας Θεοδωρίδου (εικ. 5). Πολλά κοινά στοιχεία διακρίνουμε επίσης
στις γραφικού (pittoresque ή rustique) ρυθμού επαύλεις που κτίζουν οι Ερνέστος και Paul Τσίλλερ
στα αθηναϊκά προάστια και που ονομάζουν «ελληνοελβετικού» ρυθμού, με τις αντίστοιχες των αδελ-
φών Ziller στο Radebeul, που ονομάζονται απλώς «ελβετικού» ρυθμού. Πρόκειται για τις επαύλεις με
τις ξύλινες στέγες και τα περίτεχνα ξύλινα διακοσμητικά, συχνά με ανεπίχριστες αδρές λιθοδομές.
Πιθανώς η ονομασία να δόθηκε από τον Τσίλλερ γιατί προσπάθησε να συνδυάσει, με έναν δικό του
ξεχωριστό τρόπο, τον ελβετικό ρυθμό με στοιχεία του αθηναϊκού νεοκλασικισμού.

Αντίθετα, νεοκλασικά στοιχεία συναντάμε σπανιότερα στο έργο των αδελφών Ziller στο Radebeul,
το οποίο βρίσκεται εγγύτερα στον εκλεκτισμό, με εξαίρεση κάποια κτήρια του Paul μετά την επιστροφή
του από την Ελλάδα. Ο ίδιος σχεδιάζει σε νεοκλασικό ρυθμό και τον τάφο του Karl May, του διάση-
μου συγγραφέα και στενού του φίλου, στο νεκροταφείο του Radebeul. Είναι ο μοναδικός ναϊσκόμορ-
φος τάφος του νεκροταφείου. Δεν είναι γνωστό το πότε γύρισε ο Paul Τσίλλερ στο Radebeul. Το 1880-
84 πάντως κτίζει στη γενέτειρα του, ενώ ένα χρόνο αργότερα τον συναντάμε και πάλι στην Ελλάδα ως
«επί μισθώ υπάλληλο», της Οικοδομικής Εταιρείας Καλλιθέας να κτίζει τα τρία πρώτα σπίτια του οι-
κισμού (του Λάσκαρη Λασκαρίδη και του Γεωρ. Φιλάρετου), ενώ το 1903-4 λαμβάνει μέρος στον
διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου μάλιστα η συμμετοχή του
με το ψευδώνυμο Σωκράτης επιλέγεται μεταξύ των 8 επικρατέστερων ανάμεσα σε 32, και αποστέλ-
λεται στη Ακαδημία των Παρισίων για την τελική κρίση.

Και οι συσχετισμοί συνεχίζονται. Το 1870 ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄αναθέτει στον Τσίλλερ τη σύν-
θεση ενός μνημείου σε ανάμνηση της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας το 1821. Το μνημείο δεν πραγμα-
τοποιείται, τα σχέδια όμως δημοσιεύονται στο αγγλικό περιοδικό The Builder με σχόλια του ιστορι-
κού George Finlay. Ένα χρόνο αργότερα, το 1871-72, ο αδελφός του Moritz Ziller σχεδιάζει στήλη Νί-
κης στη διασταύρωση των οδών Sophien Straße και Augustusweg στο Radebeul. Το μνημείο απομα-
κρύνθηκε το 1907 για να συντηρηθεί και δεν επανατοποθετήθηκε ποτέ. Το 1910 ο Τσίλλερ επανα-
σχεδιάζει μια αναμνηστική στήλη για την Ελληνική Ανεξαρτησία. Η ομοιότητά του με το μνημείο που
σχεδίασε ο Moritz το 1871 είναι εμφανής. Και τα δύο μνημεία ακολουθούν τη λογική της αναμνηστι-
κής ρωμαϊκής στήλης με φτερωτή Νίκη στην κορυφή. Ο τύπος αυτός του μνημείου εξακολουθεί να
είναι αγαπητός στους αρχιτέκτονες του 19ου αιώνα. Στην περίπτωση του μνημείου του Τσίλλερ, που
προοριζόταν για την Πλατεία Συντάγματος, η Νίκη έχει αντικατασταθεί από την Ελλάδα.

Θα μπορούσε να προχωρήσει κανείς και σε άλλους μικρότερους ή μεγαλύτερους συσχετισμούς,
εξετάζοντας αναλυτικότερα το έργο των αδελφών Τσίλλερ. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει αβίαστα
το συμπέρασμα ότι ο Ερνέστος ήταν αναμφισβήτητα ο περισσότερο ταλαντούχος από τους τέσσερις
αδελφούς. Όλοι τους, έχοντας αποκτήσει εμπειρία στα εργοτάξια και το γραφείο του πατέρα τους από
τα εφηβικά τους χρόνια, ήταν πολύ καλοί κατασκευαστές. Η μαθητεία όμως του Τσίλλερ δίπλα στον
Θεόφιλο Χάνσεν τού άνοιξε νέους ορίζοντες και τον εμπλούτισε με γνώσεις. Η εγκατάστασή του στην
Ελλάδα στη συνέχεια, η συναναστροφή του με διαπρεπείς αρχαιολόγους και η συμμετοχή του σε ανα-
σκαφές, σε αποτυπώσεις αρχαίων μνημείων και σε μελέτες αναστυλώσεων, τον βοήθησαν να πλησιάσει
από κοντά την αρχαία ελληνική τέχνη, να την αφομοιώσει και να ενσωματώσει στοιχεία της στα έργα

21

εικ. 4: Επιστολή του Ε. Τσίλλερ τής
1/13 Ιουνίου 1874 προς τα αδέλφια του

εικ.5: Φωτογραφική απεικόνιση
του σχεδίου της βίλλας Θεοδωρίδη·
δεν υπάρχει το πρωτότυπο [Ζ.161α]
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του, όπως έκανε και ο δάσκαλος του Θεόφιλος Χάνσεν. Του δόθηκε επίσης η ευκαιρία να εισδύσει
στους ανώτερους κοινωνικούς κύκλους της νεοσύστατης πρωτεύουσας, να συνάψει φιλίες με ση-
μαντικά πρόσωπα και να εξασφαλίσει έτσι έναν ευρύ κύκλο πελατών. Τα συχνά ταξίδια του στην Ευ-
ρώπη και η αλληλογραφία του με τον Χάνσεν τον κρατούσαν ενήμερο για τις αρχιτεκτονικές τάσεις
που επικρατούσαν έξω από τα σύνορα της μικρής Ελλάδας. Το ανήσυχο πνεύμα και το ταλέντο του
συνετέλεσαν στο να καταφέρει να συνδυάσει όλα αυτά σε μια καθαρά προσωπική αρχιτεκτονική. Αν-
τίθετα, τα αδέρφια του, παραμένοντας στον τόπο τους, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την τυπολο-
γία και –θα τολμούσα να πω– τον επαρχιωτισμό ενός μικρού γερμανικού βασιλείου. Ίσως ο Paul να
είναι λίγο διαφορετικός. Άγνωστο είναι επίσης το έργο του Gustav Ludwig, ο οποίος για ένα διάστη-
μα εργάστηκε στη Βιέννη. Ως επιχειρηματίες όμως οι αδελφοί Ziller του Radebeul πέτυχαν οπωσδή-
ποτε πολύ περισσότερα από τον μεγαλύτερο αδελφό τους –που, είτε γιατί δεν είχε τις επιχειρηματι-
κές τους ικανότητες, είτε γιατί η αθηναϊκή κοινωνία ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη της πατρίδας
του και δεν ήταν έτοιμη να δεχθεί τις πρωτοποριακές προτάσεις του– δεν μπόρεσε, παρά τις επανει-
λημμένες προσπάθειές του, να τα καταφέρει.

Έχει λεχθεί πως αν ο Τσίλλερ είχε παραμείνει στη Βιέννη, κοντά στον Θεόφιλο Χάνσεν, θα είχε με-
γαλουργήσει. Δεν θα συμφωνήσω· πιστεύω ότι αν είχε παραμείνει στη Βιέννη, θα έμενε για πάντα
ένας βοηθός στο εργαστήρι του μεγάλου Δανού αρχιτέκτονα. Η Ελλάδα τού έδωσε τη δυνατότητα να
προβληθεί αυτοδύναμα. Η αρχιτεκτονική και αισθητική του, αλλά και η προσωπικότητά του στο σύ-
νολό της, θα πρέπει να μελετηθούν περισσότερο σε βάθος. Καθημερινά καινούργια στοιχεία έρχον-
ται στο φως. Αρκεί κάποιος να συλλέξει όλα τα κομμάτια πάλι.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
1 Τα ονόματα παρατίθενται από την επιμελήτρια της έκδοσης σύμφωνα με την εγκυρότερη μέχρι σήμερα βιβλιογραφική πηγή για

την οικογένεια Τσίλλερ, πρβλ. Gerd Morzinek, Barbara και Peter Mazurek: Die Familie Ziller, έκδ.: Πολιτισμικός Οργανισμός Radebeul,
2003, σ. 27.
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Το κείμενο που ακολουθεί δεν έχει πρόθεση να αποκρύψει την έως τώρα έλλειψη μιας διεξοδικής
έρευνας πάνω στις σχετικές με τις ελληνικές αρχαιότητες δραστηριότητες του Τσίλλερ. Μπορεί να
γνωρίζουμε τα γεγονότα (αν και όχι όλα υποχρεωτικά), αλλά μάς λείπει η επεξεργασία τους. Για αυ-
τό το λόγο θα επιχειρήσουμε έμμεσες ερμηνείες και υποθέσεις, χωρίς να μπορούμε πάντα να τις τε-
κμηριώσουμε ικανοποιητικά.

Τα δεδομένα μας είναι πως ο Τσίλλερ, από την πρώτη στιγμή που πατά το πόδι του στην Ελλάδα το
1861, είναι ενταγμένος πλήρως σε ένα κλίμα φιλελληνισμού που χαρακτηρίζει, αν όχι μόνο τις σπουδές
του, εμφατικά τους άμεσους εργοδότες του, τους αδελφούς Χάνσεν της Βιέννης. Αυτό σημαίνει πως με
την άφιξή του αυτόματα μετατρέπεται σε τυπικό Ευρωπαίο φιλέλληνα ερευνητή, του οποίου χρέος είναι
να μάθει όσο μπορεί περισσότερα για την αρχαία τοπογραφία και τα μνημεία που μαρτυρούν το ένδοξο
παρελθόν της Ελλάδας. Αυτός είναι ο ρόλος του. Έτσι ο Τσίλλερ έχει το προνόμιο να γνωρίσει από πρώ-
το χέρι τις διάσημες αρχαιότητες του τόπου, ήδη μελετημένες και δημοσιευμένες, αλλά πάντα επίκαιρες
ως προορισμό, για επαΐοντες περιηγητές. Ο ίδιος συναναστρεφόταν διάσημους Ευρωπαίους μελετητές των
αρχαιοτήτων που επισκέπτονταν την Ελλάδα. Τους συνόδευε σε περιηγήσεις, τους εξυπηρετούσε στη διάρ-
κεια της διαμονής τους1 και παρακολουθούσε από κοντά τη δράση τους, κάποτε με έντονα κριτική ματιά
για τις αδυναμίες ή αντιζηλίες τους.2 Επιπλέον, με την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, μπόρεσε να «δει»
τις αρχαιότητες με ελληνικά μάτια: έτσι έζησε από κοντά τον ενθουσιασμό που προκαλούσαν στο κοινό
οι διαδοχικές, πολύ σημαντικές ανασκαφές, σε όλο το διάστημα του δεύτερου μισού του 19ου αι.

Αλλά όχι μόνο. Γιατί ο φιλομαθής, φιλοπερίεργος και τόσο μεθοδικός Τσίλλερ ανέλαβε παράλλη-
λα και ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας σε ανάλογες δραστηριότητες αρχαιοδίφη. Στο αρχείο σχεδίων του
σώζονται πρώιμες διεξοδικές αποτυπώσεις, σχεδιασμένες από τον ίδιο το 1862-63, αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών των αρχαίων μνημείων, με τις αντίστοιχες χρωματικές αποδόσεις τους. Επίσης, ακο-
λουθώντας πάλι γνωστές τάσεις της εποχής, αντέγραφε διακοσμημένα κινητά ευρήματα ανασκαφών.
Ουσιαστικά ο Τσίλλερ συγκεντρώνει μια «βιβλιοθήκη» σχετικών πληροφοριών πέρα από όσες είχαν
προηγούμενα συντάξει οι εργοδότες του αδελφοί Χάνσεν, με στόχο την εξάσκησή του στην αρχαία τέ-
χνη, αλλά προσβλέποντας (ίσως ακόμα εμβρυϊκά) στην επαγγελματική χρήση τους στο μέλλον. Κα-
θώς η ταύτιση έρευνας στα αρχαία πρότυπα με εφαρμογή στην πράξη ήταν κοινό χαρακτηριστικό των
αρχιτεκτόνων του νεοκλασικισμού, σε αυτό το σημείο ο Τσίλλερ δεν πρωτοτυπούσε.

Δεν αρκείται όμως ούτε σε αυτό, καθώς αγοράζει την έκταση του Παναθηναϊκού Σταδίου (εικ. 1)
και διενεργεί επιτυχημένες ανασκαφές για να αποκαλυφθούν τα θαμμένα ίχνη του (1868). Είναι βέ-
βαια πολύ νωρίς για να υποψιαστούμε πως έχει ήδη προβλέψει τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώ-
νων το 1896.3 Καθαρά επιστημονική θα πρέπει πάντως να θεωρηθεί η συμβολή του στις ανασκαφές
του θεάτρου του Διονύσου όπου, όπως σημειώνει στο ημερολόγιό του, «εγώ έκανα τρία σχέδια με την
αποτύπωση των ευρημάτων». Ίσως να ασχολήθηκε και με άλλες που δεν γνωρίζουμε.
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ΔΗΜΗΤρΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ο Τσίλλερ ως αρχαιογνώστης

εικ. 1: Ε. Τσίλλερ, το Παναθηναϊκό
Στάδιο, 1868

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης
είναι ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ
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Όμως ας επιστρέψουμε στο ενδιαφέρον του για το Παναθηναϊκό Στάδιο, για να το δούμε διαφορετικά.
Ο Τσίλλερ χαρακτηρίζεται από μια τάση ενασχόλησης με έργα που συνδέουν την αρχαιότητα με σύγχρονες
ανάγκες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε καθώς μελέτησε διεξοδικά –πρώτος αυτός, σε μια εποχή
όπου η αθηναϊκή λειψυδρία συνεχώς έθετε επιτακτικά το πρόβλημα επίλυσής της– τα αρχαία υδραγωγεία
της Αττικής.4 Με τη γνωστή του μεθοδικότητα αναγνώρισε και ταύτισε ξεχασμένα και καταχωμένα τμήματα
επτά αρχαίων υδραγωγείων της Αττικής. Κρίνοντας με σημερινά μάτια, θα λέγαμε πως ήθελε να δείξει στους
συγχρόνους του πόσο προηγμένη ήταν η υδραυλική στην αρχαιότητα σε σύγκριση με τις σπασμωδικές και
ατελέσφορες προσπάθειες που συνήθως γίνονταν τότε στην Ελλάδα. Γιατί ο Τσίλλερ, όσο και να διακρινόταν
για τον πραγματισμό του,5 πρέπει να δυσανασχετούσε κάνοντας τέτοιες αναπόφευκτες συγκρίσεις.

Όσο αισιόδοξος και να ήταν, όσο πετυχημένη και να ήταν η εκπληκτική σταδιοδρομία του, όσο
και να έχαιρε σημαντικής αναγνώρισης και σεβασμού από τους συγχρόνους του, πάλι πρέπει ο Τσίλ-
λερ να ένιωθε κατά βάθος πόσο υπολείπονταν οι καιροί του. Η αρχαιογνωσία, η μίμηση των αρχαί-
ων προτύπων (εικ. 2), η χαρά να βλέπει να χτίζονται τα έργα του κάτω από το τόσο υμνημένο φως
της Ελλάδας ήταν για αυτόν μια μεγάλη παρηγοριά. Ακόμα μεγαλύτερη –αν καταλαβαίνουμε σωστά
τη νοοτροπία του– ήταν η απόδειξη ότι οι αρχαίοι ήταν σπουδαίοι, γιατί διέθεταν ακονισμένη σκέψη
ικανή να λύνει κάθε πρόβλημα με ιδανικό τρόπο. Με άλλα λόγια, ανήκαν απόλυτα, με διαφορά είκο-
σι αιώνων, στο Διαφωτισμό.

Ο Τσίλλερ, αν και σύμφωνα με τις συνήθειές του δεν το εκφράζει ποτέ ρητά, πρέπει να είχε συνεί-
δηση του καίριου ρόλου που έμελλε να παίξει στον τόπο όπου αποφάσισε να εγκατασταθεί. Ότι δηλα-
δή ερχόταν ως γνήσιος εκπρόσωπος του δυτικού πνεύματος να βοηθήσει στην πρόοδο της Ελλάδας, συμ-
βάλλοντας στο να πάρει αυτή μια θέση στο χάρτη ισότιμα με τα άλλα προηγμένα έθνη –τον μεγάλο καη-
μό της Ελλάδας.6 Το ενδιαφέρον του για την αρχαιότητα δεν ήταν σχολαστικό και στείρο όπως τόσων
άλλων. Ούτε τυφλό απέναντι στις απαιτήσεις του αιώνα, μέσα στον οποίο κυρίως έζησε. Η αρχαιότητα
για αυτόν ήταν ξεκάθαρα πηγή διδασκαλίας: τη σπούδαζε για να αποκομίσει πρακτικά, χειροπιαστά
οφέλη, άμεσα εφαρμόσιμα σε σύγχρονα έργα, με διαμεσολαβητή την τέχνη. Αυτήν ακριβώς την «υψηλή
τέχνη» άσκησε με τόση συνέπεια, υπερβαίνοντας το συμβατικό ρόλο του αρχιτέκτονα.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕ ΙΣ
1 Στις «Αναμνήσεις» του παραθέτει πολλές τέτοιες διηγήσεις συνοδείας ξένων επισκεπτών, μερικούς από τους οποίους κατόπιν

συναντά σε ταξίδια του στην Ευρώπη.
2 Η μελέτη του για τις καμπύλες του Παρθενώνα (Περί των αρχαίων καμπυλών του Παρθενώνος) ουσιαστικά δημοσιεύτηκε για να αν-

τικρούσει τους επιπόλαιους ισχυρισμούς του Carl Bötticher, στον οποίο φανερά δεν έτρεφε καμιά εκτίμηση, ότι ήταν αποτέλεσμα σεισμού.
3 Από την άλλη μεριά όμως είναι αλήθεια πως η ιδέα κάποιου είδους ανασύστασης των αθλητικών αγώνων της αρχαιότητας είχε

ήδη αρχίσει να κερδίζει έδαφος από το 1859, οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση εντελώς. Ό,τι και να συνέβαινε,
ο Τσίλλερ, μόλις ανάσκαψε το Στάδιο, φρόντισε να το μεταπωλήσει στον βασιλέα Γεώργιο. Αυτό μπορεί τουλάχιστον να θεωρηθεί χα-
ρακτηριστικό δείγμα του πρακτικού πνεύματος του Τσίλλερ καθώς, έχοντας ικανοποιήσει την περιέργειά του, εγκαταλείπει το χώρο.

4 Διεξοδική ανάπτυξη του περιεχομένου της μελέτης του για τα υδραγωγεία περιέχεται στο λήμμα « Ύδρευσις Αθηνών (από των
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον)» του Γ. Κ. Γεωργαλά (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Β΄, 232-233). Η δημοσίευση της
μελέτης του έγινε στο Mittheilungen d. deutschen archäol. instit. II, 1877, 108-130, δύο χρόνια πριν την αντίστοιχη μελέτη του Α. Κορ-
δέλλα (Αι Αθήναι υπό υδραυλικήν έποψιν, 1879).

5 Βλ. στις Αναμνήσεις του την εκπληκτική αμεσότητα της περιγραφής της συνάντησής του με τον λήσταρχο Κίτσο σε μια αρχαι-
ολογική εκδρομή στον ραμνούντα το 1868.

6 Ορθά η Μαριλένα Κασιμάτη τον χαρακτήρισε ως τον «τελευταίο φιλέλληνα» (συζήτηση 18.11.2009).
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εικ. 2: Ακρόπολη. Μελέτη πολυχρωμίας
θριγκού με μοτίβα ανθεμίων και λωτού
και επίστεψη από ταινία με ωά,
2 Μαρ. 1863
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Η κυριότερη μελέτη του Τσίλλερ για τον Παρθενώνα, με τίτλο (κατά την τότε ορθογραφία) “Ueber die
ursprüngliche Existenz der Curvaturen des Parthenon” («Περί της αρχικής υπάρξεως των καμπυ-
λώσεων του Παρθενώνος») περιέχεται στο περιοδικό Zeitschrift für Bauwesen, 15ος (ετήσιος) τόμος
(1865), στηλ. 35-54, αποτελούμενη από κείμενο (~70.000 χαρακτήρες) και 10 σχέδια σε δύο πα-
ρένθετους πτυκτούς πίνακες (Πίν. Α και Β) (εικ. 1, εικ. 2).

Μια ακόμη συζήτηση για το εμπρόθετον των καμπυλώσεων του Παρθενώνος, δεκαετίες μετά από
τις συστηματικές έρευνες (1836-1847) και τις σχετικές δημοσιεύσεις (1838-1851) των ικανότερων με-
λετητών αυτού του φαινομένου (Schaubert, Χάνσεν, Hoffer, Pennethorne, Penrose),1 ήταν πλέον, το
1865, περιττή. Οι αποδείξεις του Penrose, βασισμένες σε ανυπέρβλητης ακριβείας μετρήσεις του και
εξαιρετική επιστημονική σκέψη, ήσαν απολύτως επαρκείς. Ωστόσο, μια τότε πρόσφατη (1863) μο-
νογραφία2 του Carl Bötticher,3 με την οποία τόσες σπουδαίες ανακαλύψεις παρουσιάζονταν για πρώ-
τη φορά, περιείχε λίαν παραδόξως και έναν ισχυρισμό ανάξιο της φήμης τού επιστήμονος: ο Bötti-
cher θεωρούσε υστερογενείς τις καμπυλώσεις (ως εκ καθιζήσεως προοδευτικώς αυξούσης προς τα
άκρα) και εσφαλμένες τις παλαιότερες γνώμες, τις σχετικές προς τη γνησιότητα και την αρχιτεκτονι-
κή σκοπιμότητα των καμπυλώσεων.4

Ο ισχυρισμός του Bötticher βρήκε αντίθετο, μεταξύ πολλών, και τον Τσίλλερ, εικοσιπενταετή τό-
τε και σχεδόν άσημο. Επακόλουθο ήταν η αναφερθείσα μελέτη του, η οποία άρχισε το 1863 με πα-
ρατηρήσεις επί του μνημείου, συνεχίστηκε τον Φεβρουάριο του 1864 με συστηματική αρχαιολογική
ανασκαφή σε δύο σημεία της νότιας πλευράς του τεράστιου θεμελίου και περατώθηκε με τη συγγρα-
φή τού προς δημοσίευση επιστημονικού άρθρου τον Αύγουστο του 1864.

Εισαγωγικώς ο Τσίλλερ δηλώνει (μετάφραση και παρενθέσεις υπό Μ.Κ.): «Η ύπαρξις καμπυλώ-
σεων εις τον Παρθενώνα και το Θησείον είναι γνωστή, υπό ουδενός αμφισβητουμένη αλήθεια. Το έρ-
γον του Penrose παρέχει εις ανυπέρβλητον βαθμόν ακριβείας σχέδια και μετρήσεις αυτών. Ως εκ
τούτου αποφεύγω την επανάληψιν μετρήσεων και περιγραφής, περιοριζόμενος μόνον εις την εξέτα-
σιν των ακολούθων δύο ερωτημάτων: Αι οριζόντιοι γραμμαί του Παρθενώνος ήσαν αρχικώς τέλειαι
ευθείαι, καμπυλωθείσαι [μόνον] εκ των υστέρων, μέσω οιωνδήποτε, υπό του αρχιτέκτονος μη σκο-
πουμένων [ενν. προβλεφθεισών] καθιζήσεων του κτίσματος; ή περιείχετο η εκτέλεσίς των εις τας αρ-
χικάς προθέσεις και τα σχέδια αυτού; ».

Ακολούθως παραθέτει εν εκτάσει επίμαχα αποσπάσματα του συγγράμματος του Bötticher, για τον
οποίο δηλώνει την μεγάλη εκτίμησή του, ενώ ευγενικά προσθέτει ότι η πλάνη δικαιολογείται από την
βραχύτητα της παραμονής του σοφού δασκάλου στην Αθήνα. Για τον εαυτό του, αντιθέτως, δηλώνει
ο Τσίλλερ πλεονεκτική θέση λόγω μόνιμης παραμονής στην πόλη (στηλ. 36).

Εν συνεχεία δηλώνει ότι θα περιορισθεί στο θέμα (την αυθεντικότητα των καμπυλώσεων) και αμέ-
σως προχωρεί με ακριβέστατες τεχνικές παρατηρήσεις αναφορικώς προς τη δομή και τη συνάρμο-

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟρρΕΣ

Η συμβολή του Ε. Τσίλλερ στην επιστημονική μελέτη του Παρθενώνος

Ο Μανόλης Κορρές
είναι καθηγητής ΕΜΠ
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εικ. 1

ση των λίθων του στερεοβάτου, των τοίχων, των κιόνων και των επιστυλίων. Γενικώς η ορολογία του
κειμένου του είναι δόκιμη και επομένως μεμονωμένες διαφοροποιήσεις δηλώνουν μια άποψη ή ιδι-
αίτερη σημασία.5

Η ανάπτυξη του θέματος δεν ακολουθεί τη συντομότερη αποδεικτική διαδικασία, αλλά μάλλον
μια συστηματική σειρά από τα κατώτερα προς τα ανώτατα μέρη του κτίσματος και πάντως με υπερ-
βολική επιμονή στη φύση και τη δομή του θεμελίου, το οποίο εξετάζεται ιδιαιτέρως σε κάθε μια από
τις τέσσερις πλευρές του (διακρίνεται δε σε προγενέστερο και περίκλειο) και ελέγχεται εν σχέσει προς
υποθετικές υποχωρήσεις. Ακολουθούν η κρηπίς, οι παραστάδες, οι τοίχοι, οι κίονες και ο θριγκός.
Η πραγμάτευση περιλαμβάνει διάκριση των ορθίων αρμών σε καθέτους προς τις έδρες (στυλοβάτης,
επιστύλια) και σε κατακόρυφους, εν γένει λοξούς προς τις έδρες (τρίγλυφοι, τύμπανον αετώματος).
Οι αρμοί του τυμπάνου χρησιμοποιούνται ως ισχυρή απόδειξις της αυθεντικότητος των καμπυλώσε-
ων (στηλ. 51-52· για να φθάσει έως εκεί έπρεπε ο Τσίλλερ να ανέλθει μέσω του κοχλίου, να βαδίσει
επί μίας δοκού τού πτερού και εν συνεχεία να αναρριχηθεί στο αντίθημα του τυμπάνου, ή να βαδίσει
επί του γείσου, 17 μ. επάνω από το βράχο).

Περιέργως, το πλέον ατράνταχτο επιχείρημα, το οποίο και μόνο αποτελεί την απόλυτη απόδειξη,
καθιστόν περιττή κάθε άλλη συζήτηση, προβάλλεται χωρίς έμφαση στο τέλος (στηλ. 52): ο πρώτος
σπόνδυλος είναι λοξότμητος (διακύμανση ύψους παράπλευρης έως 3 εκ!) και ομοίως ο τελευταίος,
ενώ οι μεσαίοι είναι ορθότμητοι (με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού). Βάσει αυτού και μόνον είναι δυ-
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νατή η βεβαία γνώση ύπαρξης ή μη ύπαρξης καμπυλώσεων σε δωρικό ναό, όχι μόνον ανεξαρτήτως
της υπάρξεως ή μη υπάρξεως καθιζήσεων (όπως το πέτυχε ο Penrose στις Βάσσες, στερημένος μά-
λιστα από τα μετρητικά εργαλεία του –…«κάλλιο να ξέρεις παρά να έχεις», όπως λέγεται…), αλλά
ακόμη και εάν από το κτήριο σώζονται μόνον διασκορπισμένοι στο έδαφος λίθοι, συμπεριλαμβανο-
μένων όμως και κάποιων κατωτάτων σπονδύλων.

Περιέργως, οι ερμηνεύοντες τις καμπυλώσεις ως παραμορφώσεις (από τον εκδότη της Allge-
meine Bauzeitung, 1838, έως τον Durm, 1910) δεν είδαν ότι το κριτήριο του ειδικού σχήματος τού
πρώτου σπονδύλου είναι τόσο αναντίρρητο, όσο είναι αδύνατη η μονόπλευρη συστολή ενός σπον-
δύλου κατά δύο και πλέον εκατοστόμετρα (ποσόν υπερχιλιαπλάσιον της συμπιέσεως θραύσεως!).
Επειδή οι αρνητές αυτοί ήσαν άριστοι γνώστες της τέχνης και της ύλης, μόνη απομένουσα εξήγηση
είναι ότι λόγω προκαταλήψεως δεν ανέγνωσαν νηφαλίως τις νέες ανακαλύψεις, αλλά παρασυρόμε-
νοι υπέρ το δέον και από τη γνώση της ανθρώπινης φύσης, έσπευσαν να τις κατατάξουν στη μεγάλη
χορεία των ανάξιων προσοχής ψευδοανακαλύψεων (των οποίων η παραγωγή ήταν ήδη από τότε με-
γάλη) –«μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά», όπως επίσης λέγεται.

Κατά τ’ άλλα, η πραγμάτευση του θέματος από τον Τσίλλερ είναι πλήρης και συστηματική. Πάντως,
από πλευράς μεθόδου και αποτελεσμάτων το μέρος αυτό της εργασίας του είναι απλή επανάληψη μέ-
ρους τής καθ’ όλα υπέρτερης εργασίας του Penrose. Ωστόσο, άλλα μέρη δεν έχουν προηγούμενο, απο-
τελούντα την ιδιαίτερη συμβολή του Τσίλλερ στην τεχνική και αρχαιογνωστική κατανόηση του κτηρίου:

εικ. 2
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1. Aνασκαφή κατά τη ΝΑ του Παρθενώνος γωνία και προ του 5ου μετακιονίου της νότιας πλευράς6

Στα σημεία αυτά ο Τσίλλερ έφθασε έως τον βράχο, 12 μέτρα κάτω από το επίπεδο έδρασης των κιό-
νων, όπου διεπίστωσε ότι το θεμέλιο εδράζεται αμέσως επί οριζοντίων λαξεύσεων του σκληρού ασβε-
στολιθικού πετρώματος. Στις εν λόγω θέσεις ο Τσίλλερ σχεδίασε τις 22 στρώσεις ορθογώνιων λίθων
του θεμελίου υπό μετρική κλίμακα 1:50 (Πιν. Β), με πιστή απόδοση του μεγέθους και των τεχνικών
χαρακτηριστικών εκάστου λίθου, όπως άπεργα, περιτένειες, κάποιες αναθυρώσεις ή απλώς μεμο-
νωμένες ταινίες επαφής, ένας σημειακός οδηγός της 6ης στρώσεως με την αρχαία επισήμανση και ο
ΝΑ κατακόρυφος (γωνιαίος) οδηγός, κατερχόμενος έως την 8η (εκ των κάτω στρώση). Πλέον αυτών
διεπίστωσε την ύπαρξη συστηματικής διαστρωμάτωσης της αρχαίας επιχώσεως, συνιστάμενη σε τριά-
δα στρώσεων επαναλαμβανόμενη συστηματικώς εν αντιστοιχία προς μια εκάστη σειρά λίθων του θε-
μελίου. Η τριάδα αυτή αποτελούμενη από α) σκληρότατη τεφροκύανη λατύπη β) κίτρινη λατύπη και
γ) σκοτεινόχρωο χώμα, ερμηνεύθηκε ορθώς από τον Τσίλλερ ως εξής (στηλ. 39-40): κατά την οικο-
δόμηση του θεμελίου η περιβάλλουσα αυτό επίχωση υψώνετο ταυτοχρόνως με την εκάστοτε τοποθέ-
τηση μιας νέας στρώσεως λίθων. Επειδή η επιφάνεια του βράχου παρουσίαζε ισχυρή προς Β ανω-
φέρεια, για κάθε νέα στρώση λίθων ήταν αναγκαία και αντίστοιχη απολάξευση ορθογώνιων εσοχών
στο βράχο, με οριζόντια επιφάνεια για την τέλεια έδραση των λίθων (στηλ. 37). Η απόρριψη της πα-
ραγόμενης λατύπης πάντοτε έξω από το θεμέλιο, σημειώνει ο Τσίλλερ, αποδεικνύει ότι αυτό δεν απο-
τελείται από σύνολο θεμελιοτοίχων με κενά μεταξύ αυτών, αλλά από ενιαία συμπαγή κατασκευή (στηλ.
39). Ομοίως η κίτρινη λατύπη προέκυπτε από την λάξευση του άνω μέρους εκάστης άρτι τοποθε-
τουμένης στρώσεως λίθων, για να επιτευχθεί ενιαία επιφάνεια υποδοχής της επομένης στρώσεως.
Τέλος, το χώμα ήταν αναγκαίο για την συμπλήρωση της επιχώσεως, ώστε αυτή να φθάνει στο ύψος
εκάστης νέας στρώσεως του θεμελίου. Εκτός αυτού, το χώμα ήταν ως επιφάνεια βάδισης πολύ προ-
τιμότερο της λατύπης, η οποία, υποθέτει ο Τσίλλερ, πρέπει να πλήγωνε τα γυμνά ή ελαφρώς υποδη-
μένα πόδια των εργατών.

Ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο διαφωτίστηκε μέσω της ανασκαφής, ήταν η εικαζόμενη από τον Pen-
rose πιθανότητα, το ανατολικό πέρας του θεμελίου να είναι αποτέλεσμα προσθήκης (ένδειξη παρεί-
χε η διαφορά των πινακώσεων της 20ης στρώσεως). Τούτο αποκλείεται, τονίζει ο Τσίλλερ, επειδή βα-
θύτερα η μεν δομή είναι ενιαία και, το σπουδαιότερο, ενιαία είναι επίσης η στρωματογραφία του εδά-
φους καθ’ όλο το μήκος της κατασκευής (στηλ. 40-41).

Σε υποσημείωση της στηλ. 41 ο Τσίλλερ αναφέρεται εν συντομία στα κινητά ευρήματα της ανα-
σκαφής (μετάφραση και παρενθέσεις υπό Μ. Κ.) :

«… Κατά την [ανασκαφική] αποκάλυψιν της ΝΑ γωνίας ευρέθησαν τα εξής αντικείμενα: εις βά-
θος δώδεκα στρώσεων [λιθοδομής] υπό τον στυλοβάτην, σιδηρά σφήνα μήκους 10 εκ. και επί ενός
τεμαχίου ερυθρά χρωστική, η οποία ήτο ακόμη νωπή και ζωηρόχρους, αλλά ξηραινομένη ητόνισεν.
Τέσσαρας στρώσεις βαθύτερον, θραύσματα ιωνικών κιονοκράνων –όμοια είχον ευρεθεί άφθονα και
υπό του Ross[7]– επί των οποίων αναγνωρίζεται εισέτι σαφώς ο ερυθρός και πράσινος χρωματισμός.
Αυτά είναι πώρινα[8] ως και τινές πλησίον ευρεθείσαι σταγόνες εκ δωρικού θριγκού. Έως εκείνου
του βάθους ευρέθησαν μαρμάρινοι κέραμοι στέγης και θραύσματα του αυτού υλικού, με επ’ αυτών
εγχάρακτα περιγράμματα ανθεμίων.
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Εις βάθος 17 στρώσεων ευρέθησαν πήλινα αγαλμάτια λευκής αποχρώσεως με ερυθρόν και κυα-
νούν επιχρωματισμόν. Υποκάτω ευρίσκονται [ενν. ευρέθησαν] δύο γυναικείαι κεφαλαί ύψους 8 εκ., κα-
τά τα φαινόμενα προερχόμεναι εξ αναθημάτων, αι οποίαι εις το αδρόν οπίσθιον μέρος φέρουν ανοι-
κτοκύανον χρωματισμόν. Επί των χειλέων διακρίνονται εισέτι ίχνη ερυθράς χρώσεως. Τους ανωτέρους
βοστρύχους, κτενισμένους προς τα οπίσω, κοσμεί στέφανος εκ φύλλων ορθωμένων, εναλλάξ ερυθρών
και μελανών, ενώ παρόμοιος στέφανος, αλλά με προς τα κάτω νεύοντα φύλλα, κοσμεί τον λαιμόν. Εις
βάθος 18 στρώσεων ευρέθησαν τα κατάλοιπα χαλκού σκεύους με ανερχόμενον χαμηλόν χείλος, και
πυθμένα ελαφρώς καμπυλούμενον προς τα κάτω, το μέσον του οποίου υψώνεται ως ημισφαιρικόν
κομβίον [προφανώς φιάλη]. Εκ των καταλοίπων του αγγείου συνάγονται διάμετρος 20 εκ και ύψος 5
εκ. Εις το βάθος της επομένης προς τα κάτω στρώσεως [της λιθοδομής], σχεδόν επί του βράχου[9],
ευρέθησαν τεμάχιον πώρινον διαστάσεων 12 επί 5 επί 3,5 εκ. φέρον απλόν εγχάρακτον μαίανδρον με
εν υποχωρήσει βάθος εχρωσμένον πράσινον και έν θραύσμα μαρμαρίνης πλακός πάχους 8 εκ., με ίχνη
[παραστάσεως] ενδύματος. Τα περιγράμματα, εγχάρακτα επί επιπέδου επιφανείας, δείχνουν ίχνη ερυ-
θρών και μελανών χρωμάτων, τα οποία πρέπει να εκάλυπταν τα μέρη του ενδύματος.

Κατά την εποχήν κατασκευής του θεμελίου του Προπαρθενώνος άπαντα τα ως άνω αντικείμενα
ανήκον ήδη εις [υφισταμένας] επιχώσεις…».

2. Σχεδιαστική τεκμηρίωση

α. Για την αναγκαία αναφορά στην πλήρη έδραση επί του βράχου σχεδιάστηκε η βορεία όψις της κρη-
πίδος και της υποκείμενης θεμελίωσης (εικ. 1), με καλή απόδοση των διακυμάνσεων του μήκους
των λίθων, αλλά και της συμπτώσεως κάθε τρίτου αρμού με άξονα κίονος (όχι μόνον στο στυλο-
βάτη, αλλά και στον πρώτο αναβαθμό).

β. Ομοίως σχεδιάστηκε η ανατολική πλευρά (εικ. 2), με ενδεικτική διακοπή των γραμμών στα βαθύ-
τερα, εισέτι άδηλα μέρη του θεμελίου. Τα μέρη αυτά έγιναν ορατά κατά τις ανασκαφές του 1888,
οπότε και σχεδιάστηκαν από τον Kawerau υπό κλίμακα 1:100.

γ. Η ως άνω σχεδιαστική τεκμηρίωση τμημάτων της νότιας πλευράς του θεμελίου (εικ. 3, 4) καλύπτει μό-
νον το 1/10 της εκτάσεως του αντικειμένου, διακρίνεται όμως για την υψηλή της παραστατικότητα
(κλίμαξ 1:50 και κατάλληλη γραφική τέχνη). Κατά την ανασκαφή του 1888, η νότια πλευρά αποκαλύ-
φθηκε σε όλη σχεδόν την έκτασή της, ωστόσο η εικαστική τεκμηρίωσή της περιορίσθηκε σε μερικές
καλές φωτογραφίες, και ως εκ τούτου τα σχέδια του Τσίλλερ, μαζί με ένα πολύ μικρότερο του δυτι-
κού άκρου που συντάχθηκε πολύ αργότερα από τον A. Tschira, είναι τα μόνα έως σήμερα.

3. Κριτήρια αναγωγής από την παρούσα στην αρχική γεωμετρική σχέση των λίθων

Ως τέτοια, ο Τσίλλερ αξιοποιεί την εμπλοκή των γωνιών, τη σχετική μετακίνηση ενός λίθου ως προς
τους πλησίον αυτού, την κλίση των επιφανειών και τις μετρήσεις από σύστημα καθέτων αξόνων, όχι
όμως και την εκ διαβρώσεως απομείωση, την αναγνωριζόμενη στα μη διαλυτά μέρη (χαλαζιακά εγ-
κλείσματα) των λίθων, ως έπραττε ο Penrose.
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Αναφορικώς προς τις παραστάδες, ο Τσίλλερ εξηγεί ορθώς τα κριτήρια διάκρισης υστερογενούς
και αρχικής αποκλίσεως από την κατακόρυφο (στ. 49, εικ. 8b), χρησιμοποιεί τον κατάλληλο μαθη-
ματικό τύπο και υπολογίζει τα δύο μεγέθη βάσει ακριβών μετρήσεων. Αλλά όλα αυτά περιέχονται και
στο έργο του Penrose (1851).

4. Ερμηνεία των μηχανικών παραμορφώσεων

Ένα άλλο ζήτημα που εξετάζει ο Τσίλλερ είναι ο μηχανισμός των παραμορφώσεων που προκάλεσε η
έκρηξη της πυρίτιδος το 1687 (στ. 50), και ιδίως η παραχθείσα από την κύρτωση των τοίχων επιμή-
κυνση και ώθηση των άκρων (εικ. 10). Η περιγραφή του είναι ορθή, όχι όμως και η βάσει αυτού τού
μηχανισμού εξήγηση της μαζικής μετατόπισης του δυτικού άκρου του σηκού κατά 2 εκ. προς Δυσμάς,
η οποία, όπως νεώτερη έρευνα έδειξε, είναι αποτέλεσμα ισχυρού σεισμού προ του 13ου αιώνα.10

Σε άλλη θέση ο Τσίλλερ εξετάζει τη δυνατότητα διαφορικής υποχώρησης της κρηπίδος εξ αιτίας τού
μεγάλου βάρους της κατασκευής και μιας υποθετικής συμπιεστότητος των λίθων της θεμελιώσεως. Αν
τούτο συνέβαινε, δηλώνει, θα έπρεπε η υποχώρηση να είναι μεγαλύτερη στη νότια και δυτική πλευρά με
την υψηλή θεμελίωση εκ μαλακού λίθου και αμελητέα στα βορειοανατολικά, όπου η κρηπίδα εδράζεται
αμέσως επί του βράχου. Τούτο όμως δεν συμβαίνει και, επομένως, ο ισχυρισμός περί υστερογενούς των
καμπυλώσεων καταρρίπτεται. Στο σημείο αυτό πάντως ο Τσίλλερ σχολιάζει τη γνωστή ανωμαλία τού
Παρθενώνος: εν αντιθέσει προς τις υποθετικές συνέπειες μίας υποθετικής συμπιεστότητος των λίθων του
θεμελίου, οι γωνίες της κρηπίδος ΒΔ και ΝΔ βρίσκονται αντιστοίχως κατά 2 και 5 εκ. υψηλότερα των
ισόσταθμων γωνιών της ανατολικής πλευράς. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε πρώτη φορά από τον
Penrose, ο οποίος δήλωσε αδυναμία εξήγησης (τα αναγκαία για την εξήγηση στοιχεία έγιναν ορατά κά-
πως αργότερα, προς τα μέσα της δεκαετία του 1850, χάρις σε ανασκαφικές εργασίες δυτικώς του Παρ-
θενώνος). Ο Τσίλλερ, αντιθέτως, δεν διστάζει να το εξηγήσει (στ. 45) ως «…απλώς και μόνον σφάλμα
της (αρχαίας) χωροστάθμισης…». Η ορθή εξήγηση, που ακόμη προκαλεί κατάπληξη και θαυμασμό, δό-
θηκε κατά το ίδιο έτος από έναν νεότερο και σοφότερο τού Τσίλλερ.11

Το κύριο μέρος του κειμένου περατώνεται με μια διευκρίνιση (στηλ. 52):
«…σκοπός μου ήτο μόνον η μέσω (γεωμετρικών στοιχείων) του κτηρίου απόδειξις της γνησιό-

τητος των καμπυλώσεών του, ενώ δεν ήτο εις τας προθέσεις μου η παρουσίασις των λόγων οι οποί-
οι θα ήτο δυνατόν να έχουν ωθήσει τους αρχαίους εις την εκτέλεση αυτών, ούτε και ηθέλησα να εξη-
γήσω διατί έναντι των πλευρών αι προσόψεις έχουν σχετικώς ισχυροτέρας καμπυλώσεις, ούτε και
εάν αίτιο αυτής της διαφοράς θα ηδύνατο να είναι η παρουσία των αετωμάτων. Επομένως εδώ πε-
ρατούνται αι παρατηρήσεις μου επί του τεθέντος ερωτήματος, και ακολούθως, υπό μορφήν παραρ-
τήματος, εκθέτω παρατηρήσεις τινάς επί του τρόπου εκτελέσεως των καμπυλώσεων.»

Ακολούθως δηλώνεται (όπως και σε προηγούμενη θέση, στηλ. 47) ότι η καμπύλωση των γραμ-
μών είναι τόσο ελαφρά, ώστε η λιθοτεχνική εκτέλεση μιας καμπύλης να μη είναι δυσκολότερη της
απλής ευθείας λάξευσης.12 Η δήλωση αυτή, καθ’ όλα ορθή, δείχνει την υψηλή τεχνική αντίληψη του
νεαρού αρχιτέκτονος, η οποία όμως δεν φθάνει εκείνη του Penrose. Ο Τσίλλερ νομίζει (στηλ. 47 και
52) ότι λόγω της καμπυλότητος οι λίθοι είναι στο άνω και κάτω μέρος των ανεπαισθήτως κυρτοί και
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κοίλοι αντιστοίχως, ενώ λεπτότατες μετρήσεις του Penrose και δοκιμές με υψηλής ακριβείας κανό-
νες είχαν δείξει ότι οι λίθοι είναι στο κάτω μέρος των επίπεδοι, ενώ η άνω έδρα των, όταν φέρει δύο
διαδοχικούς λίθους, έχει μορφή κυρτής δίεδρης γωνίας, ανεπαισθήτως διάφορης του απλού επιπέ-
δου (δηλαδή η καμπύλη πρακτικώς είναι λίαν πεπλατυσμένη πολυγωνική γραμμή).

Στο σημείο αυτό, ας μη νομίσει ο αναγνώστης ότι η συγκρισιμότης καμπύλης και ευθείας συνιστά
απομυθοποίηση των γραμμών του Παρθενώνος. Η ευκολία ή δυσκολία χειροτεχνικής εκτέλεσης μίας
γραμμής μήκους 70μ εξαρτάται ελάχιστα από το είδος της και τεραστίως από τον βαθμό ακριβείας τής
εκτελέσεως. Η χειροτεχνική επίτευξη ευθείας τέτοιου μήκους με αποκλίσεις όχι μεγαλύτερες του δεκά-
του του χιλιοστού, είναι εργασία τόσο τερατωδώς δύσκολη, όσο και η εκτέλεση αντίστοιχης καμπύλης
με αποκλίσεις από τη θεωρητική μορφή όχι μεγαλύτερες του δεκάτου του χιλιοστού!

Η μελέτη των αρχαίων εφοδίασε τον προικισμένο αρχιτέκτονα με γνώσεις και ικανότητες που εί-
χαν άμεση εφαρμογή στην κατοπινή επαγγελματική δράση του. Ειδικότερα για τις οριζόντιες καμπύ-
λες αναφέρεται ενίοτε στη βιβλιογραφία13 ότι ο Τσίλλερ εφήρμοσε τις σχετικές γνώσεις του στην πρά-
ξη, κατά την ανέγερση του κτηρίου της Ακαδημίας των Αθηνών. Εν τούτοις στο εν λόγω κτήριο οι ορι-
ζόντιες γραμμές τής κρηπίδος είναι ευθείες και όχι καμπύλες, και επομένως η σχετική μαρτυρία πρέ-
πει να ελεγχθεί ως προς τις πηγές της και το περιεχόμενό της.
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8 Λόγω του υλικού (πώρος), πρέπει να είναι το κιονόκρανο υπ. αρ. 4455 του Μουσείου Ακροπόλεως, το οποίο, κατόπιν υποδείξεως
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του Kawerau, πρωτοδημοσιεύθηκε από τον O. Puchstein, “Das ionische Capitell, 27”. Programm zum Winckelmannsfeste der archäologi-
schen Gesellschaft zu Berlin (1887), Nr. 9 (σ. 12-13). Επίσης G. Kawerau, ‘‘Eine ionische Säule von der Akropolis zu Athen’’, J. d. I. 22, 1907,
σ. 198-207 και A. Raubitschek, Bull. Bulg. XII (1938), σ. 166, 167, 172. Οι μελετητές του κιονοκράνου δηλώνουν ότι βρισκόταν στον προ-
θάλαμο του παλαιού (μικρού) μουσείου της Ακροπόλεως, χωρίς να αναφέρεται το σημείο εύρεσής του. Ο Kawerau, αρχιτέκτων σχεδια-
στής της «Μεγάλης Ανασκαφής» του 1885 κ.ε., δηλώνει ότι θα ήταν δυνατόν να προέρχεται και από κάποια παλαιότερη ανασκαφή.

9 Είναι σαφές ότι, εν αντιθέσει προς τη δήλωση του στυλοβάτου ως αρχής τής προς τα κάτω μετρήσεως των στρώσεων, ο Τσίλ-
λερ, από κάποιο σημείο της περιγραφής και μετά, χρησιμοποιεί ως αρχή την ανώτερη σωζόμενη στρώση του στερεοβάτου (η οποία
κατά την ΝΑ γωνία είναι η 20η εκ των κάτω, ενώ ο στυλοβάτης είναι η 25η). Σε άλλη πάλι θέση, η 20η στρώση ονομάζεται «τριτοτε-
λευταία». Και επομένως είναι σαφές ότι η δομή περιγράφεται κατά την κανονική σειρά ευρέσεως, εκ των κάτω, ενώ τα ανασκαφικά ευ-
ρήματα κατά τη χρονική σειρά κτίσεως, δηλ. εκ των άνω.

10 M. Korres, “Seismic Damage to the Monuments of the Athenian Acropolis”, στο: Archaeoseismology, επιμέλ. S. Stiros, R. A. Jo-
nes, 1996, σ. 69-74.

11 Α. Choisy, “Note sur la courbure dissymétrique des degrés qoi limitent au couchant la plate-forme du Parthénon », Comptes
rendus des séance de l’ Académie des incriptions et belles-lettres I (1865), 413-416, και Histoire de l’ architecture, 1899, 332. Βλ. επί-
σης M. Korres, “Refinements of refinements”, στο: Appearance and Essence, Refinements of Classical Architecture : Curvature (επι-
μέλ. Lothar Haselberger), Philadelphia 1999, σ. 89.

12 Σχετικώς βλ. επίσης J.J. Coulton, “Coping with Curvature, the Practical Aspect”, στο: Appearance and Essence, Refinements of
Classical Architecture: Curvature, (επιμέλ. Lothar Haselberger), Philadelphia 1999, σ. 69-77.

13 G. Niemann - F. von Feldegg, Theophilus Hansen und seine Werke, Βιέννη 1893, σ. 36.
Μετά το γύρισμα του 19ου αιώνα, το αρχιτεκτονικό στοιχείο των καμπυλώσεων (επιπροσθέτως και σε κάτοψη) γνώρισε μια σύντο-

μη αναβίωση επί το πλείστον στην Αμερική, σε κτήρια όπως το Museum of Art στην Φιλαδέλφεια και το Franklin Institute στην ίδια πό-
λη, η βιβλιοθήκη του Columbia University στη Νέα Υόρκη κ.α. βλ. L. Haselberg, “Ninteenth- and Twetieth- Century Curvatures in Euro-
pe and North America: A Preliminary List”, στο: Appearance and Essence, ό. π., εικ. 1.2 και σ. 309 –312.

32
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Ξ. ΣΚΑρΠΙΑ-ΧΟϊΠΕλ

Ο Ερνέστος Τσίλλερ, το μοντέλο της πλουραλιστικής ιδέας και
η συμβολή του στη διαμόρφωση του ώριμου νεοελληνικού κλασικισμού

Με την επανάσταση του 1862 κλείνει ο ιστορικός - κοινωνικός κύκλος της περιόδου 1833-1863, ο
οποίος ήταν στενά εξαρτημένος από τη γερμανική πολιτιστική ιδεολογία, ειδικότερα από τη βαυβα-
ρική. Η επόμενη περίοδος, πρώτη γεωργιανή (1863-1887), χαρακτηρίζεται από την εξελικτική δια-
δικασία για την εκκόλαψη της ελληνικής μεγαλοαστικής τάξης, που ενισχύεται με τον ερχομό και την
εγκατάσταση στην Ελλάδα πλούσιων πάροικων Ελλήνων, όπως π.χ. Συγγρός, Μπαλτατζής, Παπού-
δοφ, Σκουλούδης, Νεγρεπόντης, Σκουζές, Καλλιγάς κ.ά. O ερχομός των ομογενών δημιούργησε κά-
ποια χρηματιστική κίνηση, αναγκαία για την ανάπτυξη του εμπορικού και εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Έτσι, η δημιουργία της πιστωτικής αγοράς κινητοποίησε πολλές ελαφρές βιομηχανικές επιχειρήσεις,
όπως βυρσοδεψεία, ναυπηγεία, μεταξουργεία, χρωματοποιεία, σιδηρουργεία και μηχανουργεία. Αυ-
τό συντέλεσε και στο ξεπάγωμα της οικοδομικής δραστηριότητας. Μέσα στα επόμενα χρόνια, οι Ελ-
ληνες του εξωτερικού σχημάτισαν ένα σοβαρό πυρήνα στην εγχώρια μεγαλοαστική ελληνική κοινω-
νία, γιατί δεν έφεραν μόνο τα κεφάλαιά τους, αλλά και τον πολιτισμό της αντίστοιχης ευρωπαϊκής τά-
ξης, μέσα στην οποία ζούσαν υποταγμένοι τόσα χρόνια, αισθανόμενοι την υπεροχή της.

Η πιο αυθεντική μορφή αυτού του Μαικηνισμού βρήκε την έκφρασή της στην Αρχιτεκτονική, η οποία
επωμίστηκε να παίξει το συμβολικό ρόλο, αυτόν που θα δήλωνε καλύτερα από κάθε άλλον τη δυναμική
ύπαρξη της τάξης, την ενεργητική συμμετοχή της και την πλήρη καθιέρωσή της στην εντόπια ελληνική κοι-
νωνία. Έτσι στις γιορτές, που έγιναν για τα εικοσάχρονα της γεωργιανής βασιλείας και στους γάμους του
πρίγκιπα Κωνσταντίνου (1888), και αργότερα στους Ολυμπιακούς αγώνες (1896), οι επίσημοι καλεσμέ-
νοι είδαν μια Αθήνα που δεν την περίμεναν, στολισμένη με τα αρχαία μνημεία της, απαλλαγμένα από τα
ξένα στοιχεία, και με μέγαρα και κατοικίες, των οποίων η ποιότητα και ο μορφολογικός εξοπλισμός δεν
υστερούσαν εκείνων της Ευρώπης. Γιατί εκτός από τα μέγαρα, που η μεγαλοαστική τάξη είχε κτίσει για δι-
κή της αποκλειστική χρήση, είχε τοποθετήσει και μέρος των κεφαλαίων της στην παραγωγή διώροφων
κατοικιών, τις οποίες είτε πουλούσε είτε ενοικίαζε. Αυτές διακρίνονταν, επίσης, για την εξίσου προσεγμέ-
νη μορφολογία τους, που παρουσίαζε μια λιτή, καθαρή και ανεπιτήδευτη αρχιτεκτονική εικόνα.

Αντιπροσωπευτικός αρχιτέκτονας της μεγαλοαστικής τάξης, μαζί με τους Έλληνες Α. Θεοφιλά
και Ι. Σέχο, υπήρξε ο Ερνέστος - Μαυρίκιος- Θεόδωρος Τσίλλερ, γεννημένος στο Oberlößnitz της Σα-
ξονίας (1837), με σπουδές στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης.

Προσδιορίζοντας τη μορφολογική ιδεολογία του Τσίλλερ, κύριου διαμορφωτή του ώριμου ελλη-
νικού κλασικισμού, πρέπει να σταθεί κανείς, μετά από τις βασικές σπουδές, στα τέσσερα στάδια της
αρχιτεκτονικής του πορείας. Το πρώτο, και σημαντικό, είναι η εργασία του στο ατελιέ του Χάνσεν στη
Βιέννη. Το δεύτερο, η φοίτησή του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Δρέσδης, όπου τιμήθηκε για την
επίδοσή του με το αργυρό μετάλλιο της Σχολής. Το τρίτο, η αποδοχή της επίβλεψης στην εκτέλεση των
εργασιών της Ακαδημίας Αθηνών και η επαφή του με τον σύγχρονο ελληνικό κόσμο και το αρχαίο
περιβάλλον του. Το τέταρτο, η περιοδεία τεσσάρων χρόνων στις ιταλικές πόλεις, Νάπολη, Πομπηία,

H Ξ. Σκαρπιά - Χόιπελ είναι
δρ αρχιτεκτ., ομ. καθηγήτρια ΑΠΘ,
πρόεδρος του Μακεδονικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης
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ρώμη, Φλωρεντία, Μάντουα, Βερόνα. Με το τέλος των περιηγητικών ταξιδίων, ο Τσίλλερ είχε πλέον
ολοκληρώσει την επεξεργασία των λύσεων του ρυθμολογικού του μοντέλου. Αυτό φάνηκε καθαρά από
τη μορφολογία των πρώτων του έργων στην Ελλάδα, όπου αποφάσισε να εγκατασταθεί οριστικά, με-
τά από τη θερμή υποστήριξη του βαρόνου Σίνα και του Χάνσεν. Ο τόπος λοιπόν της δραστηριοποί-
ησής του έχει οριστικά προσδιοριστεί, με τα γνωστά προβλήματα. Μια μικρή χώρα με έντονη εθνική
υπόσταση, εξαρτημένη οικονομικά από τις μεγάλες «Προστάτιδες Δυνάμεις» που προσπαθούσε να
μπει στην σύγχρονη κοινωνική εξελικτική πορεία και που συνέχιζε να προτείνει, εμπρός την Ευρώ-
πη, τον πολιτισμό των προγόνων της, με την ίδια θέρμη όπως και τη προηγούμενη περίοδο.

Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, οι τάσεις και οι ιδέες του Τσίλλερ εντάσσονται πλέον σε ένα
φιλοσοφικής θεώρησης εννοιολογικό σύστημα, που αποτυπώνεται στην υιοθέτηση ενός πλουραλιστι-
κού μοντέλου, όχι όμως με τη ίδια υπόσταση που του είχαν δώσει οι Γερμανοί κλασικιστές, αλλά με κά-
ποια απόκλιση όσον αφορά την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Άλλωστε ο ίδιος είχε μελετήσει τον τρι-
πολικό χαρακτήρα των έργων του Schinkel, όταν επισκέφθηκε το Βερολίνο το 1864. Εκεί είχε ξεκάθα-
ρα αντιληφθεί τη σύνθεση της πλουραλιστικής ιδέας του αρχιτέκτονα, που μεταφύτεψε το πνεύμα και
τις αξίες της ελληνικής αρχιτεκτονικής στη γερμανική. Ο Schinkel, για τα έργα που η μορφολογική
τους παρουσίαση έπρεπε να αντικατοπτρίζει την εξιδανικευμένη ρομαντική ιδεολογία, «αναφερόταν»
στον Μεσαίωνα, για αυτά που απαιτούσαν λιτή μεγαλοπρέπεια «αναφερόταν» στην ελληνορωμαϊκή
αρχαιότητα, ενώ για τα ωφελιμιστικά κτίρια χρησιμοποιούσε την αρχιτεκτονική του τούβλου.

Αντίθετα, στο ιδεολογικό μοντέλο του Τσίλλερ για τη νεοελληνική Αρχιτεκτονική, το κεφάλαιο τής
κλασικής ρυθμολογίας δεν εκφράζεται ούτε ως πιστή αντιγραφή του Αρχιτεκτονικού τύπου, αλλά ού-
τε και ως απόηχος απομίμησης. Πιθανή αιτία της αποφυγής είναι ότι ο Τσίλλερ, όσο περισσότερο
ασχολούνταν με την Αρχαιολογία,1 τόσο ξεκάθαρα έβλεπε αγεφύρωτη την αισθητική απόσταση, την
οποία δεν ένοιωθε ικανός να χειριστεί με τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας, που παρουσίαζε το έργο ενός
Χάνσεν ή ενός Schinkel. Έπειτα ο Τσίλλερ, ζώντας στον νεοελληνικό χώρο, αντιλαμβανόταν τις ανάγ-
κες της εποχής με περισσότερο προσιτό και συγγενικό πνεύμα από ό,τι ο Χάνσεν. Μολονότι ξένος στη
καταγωγή, μπήκε στο πνεύμα και στις απαιτήσεις της εποχής του –με τη συναναστροφή και με τη διαρ-
κή, λόγω επαγγέλματος, επαφή, που είχε με τους πολιτικούς και λογοτεχνικούς παράγοντες της ελλη-
νικής κοινωνίας– περισσότερο και από τους Έλληνες. Γι’ αυτό προσπάθησε, χωρίς να απομακρύνε-
ται από το μορφολογικό του «πιστεύω», να προσαρμοστεί όσο μπορούσε πιο ικανοποιητικά στο πνεύ-
μα τής ελληνικής κοινωνίας, υιοθετώντας ένα πλουραλιστικό μοντέλο εργασίας με τρία σκέλη.

Για δημόσια και κοσμικά έργα, συνθέτει με το σκέλος της αναγεννησιακής μορφολογίας, με την
εισαγωγή ελληνικών στοιχείων. Για τα εκκλησιαστικά έργα, συνθέτει με το σκέλος του νεοβυζαντινι-
σμού, νεορωμανισμού (Rundbogenstil). Γιά τις εξοχικές κατοικίες των προαστίων της Αθήνας, συν-
θέτει με τον ελληνοελβετικό ρυθμό. Σε αυτή τη συνειδητοποιημένη πρωτοβουλία του αρχιτέκτονα
Τσίλλερ στηρίζεται και η αυτοτέλεια του ώριμου ελληνικού κλασικισμού, μέσα στο φάσμα της μορ-
φολογικής αναρχίας που την ίδια χρονική περίοδο είχε κατακλύσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και
είχε φέρει τον αρχιτεκτονικό κόσμο σε διάσταση και πλήρες αδιέξοδο.

Με το έργο του, ο Τσίλλερ ανοίγει στην ιστορία της νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής το κεφάλαιο του
ιστορισμού –στα αυστηρά, όμως, και ελεγχόμενα πλαίσια των αρχών του ελληνικού κλασικισμού.
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Ειδικότερα, επιλέγοντας τη σύνθεση της αναγεννησιακής μορφολογίας για τα δημόσια και τα κοσμι-
κά έργα, την αναπροσδιορίζει με την εισαγωγή ελληνικών στοιχείων, έτσι ώστε ο ρυθμός που προκύπτει
να μπορεί να χαρακτηριστεί άνετα σαν ώριμος ελληνικός νεοκλασικισμός. Υιοθετεί το σύστημα των αρ-
μονικών αναλογιών, της πολυχρωμίας (κοσμηματογραφία) και ιδιαίτερα των διακοσμητικών μοτίβων.
Πλάι δηλαδή στα αψιδωτά θυρώματα, τις τοξοστοιχίες, τα αντιθετικά συμπλέγματα μορφών στα υπέρθυ-
ρα, τους διώροφους τοξωτούς εξώστες, τις μεγάλες κυφωτές επιφάνειες από λαξευτούς λίθους (Quader)
ή τις μιμήσεις τους από αμμοκονίαμα –όλα στοιχεία καθαρής αναγεννησιακής προέλευσης– συνταιριά-
ζει αναπόσπαστα και με κλασική καλαισθησία ιωνικούς και κορινθιακούς κίονες, ακροκέραμα, εξώστες
που στηρίζονται σε μαρμάρινους γεισίποδες (φουρούσια), σίμες, κυμάτια, Καρυάτιδες και άλλα διακο-
σμητικά μοτίβα από πηλό, αυθεντικά στοιχεία ελληνικής αρχιτεκτονικής προέλευσης, θέλοντας έτσι να
δώσει ένα ύφος πλαστικότητας στη «γραμμική τέχνη» της Αναγέννησης, όπως την χαρακτηρίζει ο Wölfflin.

Επεξεργάζεται με συνέπεια το μορφολογικό αυτό σύστημα και το εφαρμόζει στις μελέτες των δη-
μοσίων κτηρίων: όπως τα δύο θέατρα της Αθήνας, της Ζακύνθου, των Πατρών, το Δημαρχείο Ερ-
μούπολης, τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών και του Δικαστικού Μεγάρου. Με το ίδιο σύστη-
μα συνθέτει και τα αστικά κτήρια: από τα ανάκτορα του διαδόχου Κωνσταντίνου και Όλγας, τα μέ-
γαρα Schliemann, Ψύχα, Δεληγιώργη, Βαρβαρέσσου, Μακαρώνα, Θών, Βουγά, Καλλιγά, κ.ά. ώς τις
απλές επώνυμες ή ανώνυμες κατοικίες. Σε όλα τα κτήρια, ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητας, δια-
κοσμεί το εσωτερικό περιβάλλον τους με περίτεχνες τοιχογραφίες πομπηιανής νοοτροπίας, εφαρμό-
ζοντας τα ελληνικά χρώματα των αγγειογραφιών, έτσι όπως έρχονταν στη δημοσιότητα. Επιπλέον
επιχειρεί την ένταξη της κρεμαστής μαρμάρινης κλίμακας, όπως την εμπνεύστηκε από τις σκάλες
των αναγεννησιακών φλωρεντινών παλατιών.

Μορφολογική απόκλιση από το σκέλος της νεοαναγεννησιακής μορφολογίας αποτελούν οι συνθέ-
σεις του για τον εξωραϊσμό πολεοδομικών συνόλων, αρχαιολογικών μουσείων και μνημείων, λόγω ει-
δικών χρήσεων ή και φάσεων επηρεασμού, όπως π. χ. τα ανεκτέλεστα σχέδια διαμόρφωσης της περιο-
χής του λυκαβηττού, τα μουσεία Ολυμπίας και Αθηνών, που μελετώνται σε ελληνορωμαϊκό ρυθμό, λό-
γω της ιστορικής χρήσης τους, καθώς και τα μνημεία Σλήμαν, Ευγενίδη, Νεγρεπόντη, το σκίτσο του
Ηρώου της Κρητικής Επανάστασης και η υδατογραφία ηρώου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

Επιλέγοντας για τα εκκλησιαστικά έργα το σκέλος του νεοβυζαντινισμού, νεορωμανισμού (Rundbo-
genstil), ο Τσίλλερ καθιστά σαφή τη θέση τόσο τη δική του, όσο και του Χάνσεν. Αμφότεροι θεωρούσαν
αταίριαστη και άψυχη τη σύζευξη των βυζαντινών στοιχείων με τα κλασικά ελληνικά, γιατί μια τέτοια μορ-
φολογία δεν εξέφραζε το θρησκευτικό ήθος της χριστιανικής ορθόδοξης εκκλησίας, αλλά του παγανισμού.
Έπειτα, ο Τσίλλερ γρήγορα διαπίστωσε ότι η τάση της αρχαιολατρίας είχε πια υποχωρήσει προς την προ-
βολή της φιλοσοφίας του νεοβυζαντινισμού, αφού αυτός τα τελευταία είκοσι χρόνια του 19ου αιώνα είχε
γίνει το σημείο αναφοράς της ελληνικής διανόησης, που τροφοδοτούνταν από τις ρομαντικές ουτοπίες
του μεγαλοϊδεατικού επεκτατισμού. Το ρεύμα του βυζαντινισμού που πήγαζε από τον πυρήνα της εθνι-
κής «Μεγάλης Ιδέας», είχε αποκτήσει πολλούς οπαδούς, όχι μόνο στους πολιτικούς και διοικητικούς κύ-
κλους –ιδιαίτερα της αθηναϊκής κοινωνίας– αλλά και στους πνευματικούς και στους καλλιτεχνικούς.

Ο Τσίλλερ, που χρημάτισε καθηγητής της Αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο και, από το1884, διορι-
σμένος από τον Χαρ. Τρικούπη, διευθυντής Δημοσίων Έργων, ερμήνευσε την προσπάθεια ενσωμά-
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τωσης της βυζαντινής παράδοσης στο νεωτεριστικό, καθόλα τα άλλα, ρυθμό εποχής, σαν δημιουργία
μιας ανόθευτης λαϊκής παράδοσης μέσα στον νεοελληνικό κόσμο. Έτσι απέφυγε συνειδητά να χρησι-
μοποιήσει για την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική τον ελληνοβυζαντινό ρυθμό, όπως έκανε ο συνάδελ-
φός του Ι. λαζαρίμος (Άγιος Νικόλαος Ερμούπολης και Άγιος Νικόλαος Πειραιά), και υιοθέτησε πλή-
ρως, και μέχρι το τέλος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, το νεοβυζαντινό - νεορωμανικό σκέ-
λος της «Πλουραλιστικής Ιδέας» του, όπως π.χ. ο Άγιος Αθανάσιος Πύργου, η Αγία Τριάδα Αθήνας,
ο Γρηγόριος Παλαμάς Θεσσαλονίκης. Μοναδική εξαίρεση στη χρήση βυζαντινού ύφους αποτελεί το σχέ-
διο για τον ναό-μνημείο Άγιος Γεώργιος λυκαβηττού (188�), επειδή το έργο αυτό δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στα αποκλειστικά εκκλησιαστικής σημασίας κτίσματα. Αυτό, λόγω του μνημειακού του χαρα-
κτήρα, έπρεπε να εκφράζει το έθνος και την πατριωτική ιδεολογία. Η σύνθεση αυτή, που δεν έχει πραγ-
ματωθεί, μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανό δείγμα της ρομαντικής ιδέας του Τσίλλερ, συγκεντρωμένης
σε ένα κτίσμα διπλής συμβολικής σημασίας, πατριωτικής και θρησκευτικής. Ο Τσίλλερ άλλωστε ζού-
σε από κοντά τα πολιτικά γεγονότα. Ήταν η εποχή που στον βαλκανικό χώρο σημειώνονται ιστορικά
κινήματα και στην Ελλάδα επικρατούσε ένα πνεύμα αναβρασμού και εθνικής έξαρσης, το οποίο κα-
ταλάγιασε με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, την έναρξη λιμού και την καταβαράθρωση της οικονομίας
της χώρας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, ο αρχιτέκτονας δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την επιρροή του εθνι-
κού παραληρήματος και έτσι μπορεί να υποτεθεί ότι προσπάθησε να συνοψίσει στη μορφολογία τού
έργου, έστω και ασύνειδα, το ένδοξο παρελθόν του λαού που υπέφερε, από την κλασική Ελλάδα και
το Βυζάντιο, μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Μια άλλη εξαίρεση μορφολογικού ύφους του Τσίλλερ ήταν και η σύνθεση για το εξωραϊστικό έργο του
λυκαβηττού, που ξεκίνησε να μελετά ερασιτεχνικά, και η οποία αποτελεί ένα ντοκουμέντο για την ιστορι-
κή πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας. Η μελέτη αυτή δίνει μιαν εικόνα της ρομαντικής, αλλά και της με-
ταρρυθμιστικής τάσης της μεγαλοαστικής κοινωνίας, που συνέπεσε με την παραίτηση της κυβέρνησης του
Δεληγιάννη και τον σχηματισμό νέας υπό τον Χαρ. Τρικούπη. Είναι δε ιδιαίτερα αξιοσημείωτη επειδή φα-
νερώνει, για μια και μοναδική φορά, την εκλεκτικιστική πρόθεση του αρχιτέκτονα να συγχωνεύσει Φύση,
Τέχνη και Αρχιτεκτονική. Σχεδιάζει, σε πλήρη μίξη ρυθμών, στοές με δωρικές κολόνες, κρήνες με ανα-
μνηστικές στήλες, πίδακες και καταρράκτες, αναπαυτήρια με πεσσούς και πέργκολες, εξέδρες αναγεν-
νησιακού ρυθμού, καφενεία με εξώστες, που τους διακοσμεί με το αγαπημένο του στοιχείο, τις ψευδο-
Καρυάτιδες, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και αμαξιτή οδό κατά τον ελβετικό τρόπο κ.ά. Όμως το ποσό τής
δαπάνης του έργου ήταν τέτοιας κλίμακας που δεν μπόρεσε να ενταχθεί στο κτιριακό πρόγραμμα, αφού
η Ελλάδα εκείνη την περίοδο είχε να αντιμετωπίσει εντονότερα οικονομικά προβλήματα.

Τέλος, το τρίτο σκέλος της πλουραλιστικής εννοιολογικής σύνθεσης του Τσίλλερ, αφορά το δεύτερο
εξοχικό σπίτι (βίλλα), στοιχείο που, μέχρι την εποχή του 1880, ήταν άγνωστο στην ελληνική κοινωνία.

Αμέσως μετά την περίοδο του 1880, η μεγαλοαστική τάξη αρχίζει να κρίνει αυστηρά το –στενό για
τα δικά της μέτρα– περιβάλλον της πόλης και αναζητεί τη φυγή προς τη φύση και τη ρομαντική από-
λαυση των καλλονών της. Η αίσθηση της τάξης και της ευρρυθμίας, που ήταν βαθειά τυπωμένη στις
καλλίγραμμες μαρμάρινες οικίες τους, αρχίζει να την κουράζει. Έτσι ο Τσίλλερ δέχεται ένα μεγάλο
αριθμό αναθέσεων εξοχικών κατοικιών, με την προϋπόθεση ότι η μορφολογία τους θα έπρεπε να δια-
φέρει από αυτών της πόλης. Ήταν αυτή τη φορά ο μεγαλοαστικός κοινωνικός περίγυρος, μέσα στον
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οποίο εκινείτο και ο ίδιος ο αρχιτέκτονας, που τον ανάγκαζε να αναζητήσει νέα μορφολογικά μοντέ-
λα, τα οποία θα εξυπηρετούσαν το ατομικιστικό αίσθημα του κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά.

Έτσι δημιουργεί το τρίτο σκέλος, το ελληνοελβετικό στιλ, ένα στιλ που πρωτοεμφανίζεται σε εξο-
χικά σπίτια Βιεννέζων μεγαλοαστών με αρχιτέκτονα τον Χάνσεν (ελβετο-γοτθικο-ρωμανικό στιλ),
αφού εδώ ο Χάνσεν εγκαταλείπει τη χρήση των ελληνορωμαϊκών στοιχείων, αντικαθιστώντας τα με
γοτθικά και ρωμανικά.

Η θεμελιώδης ιδέα αυτού του στιλ βασίζεται σε μια ευχάριστη ρομαντική θεματογραφία, που ανα-
πτύσσεται χωρίς να έχει την πρόθεση να εκφράσει σύμβολα και ιδεώδη. Είναι μια αισθητικά ισορρο-
πημένη μορφολογική ενότητα, που ξεφεύγει από τη στενά περιορισμένη έννοια του πλουραλιστικού
συστήματος και εγκολπώνεται μερικώς την εκλεκτικιστική νοοτροπία της χρονικής περιόδου, αφού
οι περισσότερες κατοικίες των προαστίων, ιδιαίτερα της Κηφισιάς, δημιουργούνται την πρώτη εικο-
σαετία του 20ού αιώνα. Ωστόσο, η πρώτη φορά που ο Τσίλλερ επεχείρησε να εφαρμόσει το στιλ αυτό
είναι οι αρχιτεκτονικές προτάσεις του για τη θερινή κατοικία του βασιλιά Γεωργίου Α΄στο Τατόι.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του στιλ είναι: η ασύμμετρη πρόσοψη, η ξύλινη, πλούσια διακοσμημένη
κατασκευή της στέγης, οι υψηλές καμινάδες, η διάταξη πύργου πανοράματος σε σχήμα γεωμετρικό (κύ-
κλου, τετραγώνου, πολυγώνου), οι τοξωτές βεράντες στηριζόμενες σε πεσσούς, ή σπανιότερα σε κίονες,
οι συμμετρικά διατεταγμένες πέργκολες, οι εξώστες, καθώς και μεγάλος αριθμός διακοσμητικών μοτίβων,
όπως ακροκέραμα, βάζα, πήλινα αγάλματα και ζωγραφιστά θωράκια κάτω από το γείσο της στέγης.

Στο πλαίσιο της ιστορίας της νεότερης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, η ώριμη κλασικιστική περίοδος
κατευθύνεται κυρίως από τη μορφολογική αντίληψη που παρουσιάζει ο Τσίλλερ στα δημόσια και στα
αστικά του έργα, και λιγότερο στις εξοχικές κατοικίες και στα εκκλησιαστικά. Ο Τσίλλερ, επιχειρών-
τας να αντικαταστήσει τα ρωμαϊκά μορφολογικά στοιχεία με τα ελληνικά, ενίσχυσε το ελληνικό κλα-
σικιστικό ύφος που απαιτούσε η ιστορία του περιβάλλοντος. Αυτή ακριβώς η ανάδειξη του ελληνικού
πνεύματος στην αρχιτεκτονική των δημόσιων και μεγαλοαστικών κτηρίων, είναι ένα μέρος της κύριας
προσφοράς του Τσίλλερ προς την ελληνική κοινωνία.

Οι συνθέσεις στα κτίσματά του, χωρίς να έχουν υπερβολές ούτε στην κλίμακα του μεγέθους (μνη-
μειώδη σε όγκο), ούτε στη διακοσμητική τους τεχνική, χαρακτηρίζονται από μια δημιουργική πνοή
και από μια αίσθηση καλλιτεχνικής ελευθερίας, μην υπερβαίνοντας ούτε τις ιδιότητες ούτε το –προ-
καθοριστικά– γνωστό κλασικιστικό ύφος.

Στη διάρκεια των �0 χρόνων διαμονής του στην Ελλάδα, ο Τσίλλερ συνέθεσε πάνω από 600 έρ-
γα και, μολονότι δεν φτάνει στο καλλιτεχνικό ύφος του Χάνσεν, υπήρξε εν τούτοις ο Χάνσεν της Αθή-
νας· γιατί αφενός συνέχισε το έργο εκείνου, αλλά κυρίως γιατί υπήρξε αυτός ο συντελεστής-παρά-
γοντας της διαμόρφωσης και της ανάπτυξης του ώριμου ελληνικού κλασικισμού, ο οποίος διαπερνά
την αρχιτεκτονική ιστορία όλης της περιόδου της γεωργιανής βασιλείας.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
1 Αρχαιολογικές έρευνες: αρχικές καμπύλες του Παρθενώνα, ανασκαφή και ανακάλυψη του Διονυσιακού Θεάτρου, αγορά του

αρχαιολογικού χώρου του Παναθηναϊκού Σταδίου και ανασκαφή του (1869), συμμετοχή στην ομάδα για την ανεύρεση της Τροίας (πε-
ριοχή Μπουνάρμπασι, έρευνα για τα τείχη των Ελευθερών, αρχαίο υδραγωγείο Αθηνών. Μελέτη υδατοφραγμάτων Αττικής: Ιλισσός, Πεν-
τέλη, Καλογρέζα, Μπραχάμι. Bλ. διδακτορική διατριβή: « H μορφολογία του γερμανικού κλασικισμού (1789-1848) και η δημιουργική
αφομοίωση του από την ελληνική αρχιτεκτονική (1833-1997), κεφάλαιο πέμπτο, σελ. 2�8.
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ΓΕΩρΓΙΟΣ Α. ΠΑΝΕΤΣΟΣ

Ζητήματα μαθητείας: H σχέση Θ. Χάνσεν - Ε. Τσίλλερ
και ο αθηναϊκός νεοκλασικισμός

Το ζήτημα της μαθητείας, όπως εν πολλοίς και του patronage, δεν έχει ακόμη τεθεί με επιμονή για
τη νεότερη ελληνική αρχιτεκτονική. Τα υπάρχοντα αντιφατικά δεδομένα θα δυσχέραιναν την προ-
σπάθεια οποιουδήποτε μελετητή του αντικειμένου. Η θέσπιση συνεπώς συγκροτημένης αρχιτεκτονι-
κής εκπαίδευσης στην Ελλάδα γίνεται όψιμα, μόλις το 1917, ογδόντα χρόνια μετά την ίδρυση του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και του Bασιλικού Σχολείου των Τεχνών, ενός σχολείου τεχνικής εκπαιδεύσεως.
Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση παρέχεται στο πλαίσιο της δομής ενός Πολυτεχνείου, αντί μιας δομής ate-
liers τύπου Beaux Arts. Πρόκειται δηλαδή κατ’ αρχήν για εκπαίδευση τεχνικο-επιστημονικού προσα-
νατολισμού και μεθόδων, που επιδιώκει την οργανωμένη μετάδοση θετικιστικής «αντικειμενικής»
γνώσης προς εφαρμογήν, και όχι γνώσης / εικασίας / δοκιμής μέσα από μια σχέση προσώπων. Την
ίδια περίοδο, κατά τον 20ό αιώνα, οι τάσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα και παρατηρούνται συχνές με-
ταβολές του αρχιτεκτονικού προτύπου, γεγονός που επίσης υποβαθμίζει τη σημασία ενδεχόμενων
σχέσεων μαθητείας, τουλάχιστον για τους κορυφαίους αρχιτέκτονες, που εκπροσωπούν ακριβώς αυ-
τές τις μεταβαλλόμενες τάσεις. Εξ άλλου, πολλοί εκ των Ελλήνων αρχιτεκτόνων, ιδίως κατά τα τελευ-
ταία πενήντα χρόνια, σπούδασαν εξ αρχής στο εξωτερικό, πράγμα που επίσης δυσχεραίνει τη διε-
ρεύνηση ενδεχόμενων σχέσεων μαθητείας, αφού το πεδίο έρευνας διευρύνεται δυσανάλογα.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η απαραίτητη για τη δημιουργία «σχολής» αποσαφήνιση, απλοποίηση
και, στη συνέχεια, κωδικοποίηση της αρχιτεκτονικής γλώσσας, ανεξάρτητα αν αυτή στηρίζεται σε στοι-
χεία ύφους ή δομής, απουσιάζει– τουλάχιστον μέχρι την εμφάνιση των Πικιώνη και Κωνσταντινίδη.
Αλλά ακόμη και αυτών οι ενδεχόμενες μαθητείες δεν έχουν ακόμα επαρκώς διερευνηθεί στο πλαίσιο
αιρετικών προσεγγίσεων, οι οποίες θα υπερέβαιναν όσα ορίζουν τα κωδικοποιημένα πλέον σώματα
των δύο έργων. Και αν για τα πρόσφατα χρόνια η γνώση προσώπων, γεγονότων –ακαδημαϊκών,
επαγγελματικών και προσωπικών επαφών ή σχέσεων– και έργων επιτρέπει την κατάρτιση γενεαλο-
γικών σχημάτων, με κάποιες, έστω, αξιώσεις πειθούς, η έλλειψη πηγών και τεκμηρίων για τις παλαι-
ότερες περιόδους παγιώνει προσωπικότητες μέσα σε πρωτογενή πραγματολογικά σχήματα και απο-
θαρρύνει ερμηνευτικούς συσχετισμούς σε πεδία πέραν των εύληπτων μορφολογικών συγγενειών.

Έτσι, το κρίσιμο ζήτημα της μαθητείας παρακάμπτεται και παραπέμπεται στο ευρύ πεδίο των επιρ-
ροών. Αλλά και η αναφορά σε επιρροές, ειδικά για την Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα μοιάζει να ανα-
στέλλεται υπό την επιρροή μιας αντίληψης ιστορικής πρωτοπορίας (avant-garde), βάσει της οποίας
το νέο εμφανίζεται χωρίς προγόνους και η ενδεχόμενη –στην πραγματικότητα αναπόφευκτη– επιρ-
ροή θεωρείται μειωτική.

Υπό τους όρους αυτούς και για τον 19ο αιώνα, η μελέτη του οποίου παρουσιάζει άλλες, γνωστές,
δυσχέρειες, η σχέση Θεοφίλου Χάνσεν και Ερνέστου Τσίλλερ παραμένει μέχρι στιγμής, χάρη στην
ύπαρξη πηγών –αναφερόμαστε κυρίως στο αγνοούμενο σήμερα πρωτότυπο, πλην όμως δημοσιευ-
μένο, χειρόγραφο των «Αναμνήσεων» του Τσίλλερ1 και τις υπό δημοσίευση επιστολές του προς τον

Ο Γεώργιος Α. Πανέτσος είναι αρχιτέκτων,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
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Χάνσεν2– αλλά και στον μεγάλο αριθμό σωζόμενων σχεδίων των δύο αρχιτεκτόνων, η μόνη σχέση μα-
θητείας, που τεκμηριώνεται επαρκώς στη νεοελληνική Αρχιτεκτονική.

O Δανός Θεόφιλος Χάνσεν (1813-1891), απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας της Κοπεγχάγης (1836)
έφθασε ως υπότροφος στην Αθήνα το 1838. λαμπρός σχεδιαστής και κάτοχος του «ελληνικού» κλασι-
κού λεξιλογίου, αρχικά απασχολείται στην Ακρόπολη υπό τον L. Ross, διδάσκει σχέδιο στο νεοσύστατο Σχο-
λείο των Τεχνών και από το 1839 βοηθά τον αδελφό του Χριστιανό στο έργο της ανεγέρσεως του Πανε-
πιστημίου. Το 1841 αναλαμβάνει να σχεδιάσει το Μέγαρο Δημητρίου (εικ. 1), ένα κτήριο ισόγειων κατα-
στημάτων και κατοικιών σε δύο ορόφους επί της πλατείας Συντάγματος, το οποίο εισάγει εξ αρχής ολο-
κληρωμένο, με βάση την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή διακοσμητική και σε άψογο συγκερασμό με την
αρχιτεκτονική και την οικοδομική, το ρεπερτόριο των μορφολογικών/οικοδομικών στοιχείων, που σταδιακά
θα τυποποιηθούν ως χαρακτηριστικά της αθηναϊκής κατοικίας: τα χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα, τους μαρ-
μάρινους γεισίποδες, τα ακροκέραμα, τα πήλινα διακοσμητικά αγγεία και τις ζωγραφικές διακοσμήσεις,
συνδυάζοντας στοιχεία της αρχαίας, αλλά και της σύγχρονής του νεοκλασικής, αθηναϊκής αρχιτεκτονικής.

Το 1842 ο Γεώργιος Σίνας προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει την ανέγερση ενός Αστεροσκοπείου
στην Αθήνα. Μετά την απόρριψη των σχεδίων του Ed. Schaubert, που προέβλεπαν ένα γοτθικού ύφους
κτίσμα στην κορυφή του λυκαβηττού, ζητήθηκε από τον Χάνσεν η κατάθεση μιας εναλλακτικής πρό-
τασης. Αυτός συνέλαβε το νεοκλασικού ύφους Αστεροσκοπείο ως μέρος του δικτύου των αρχαίων μνη-
μείων. Πρότεινε την τοποθέτησή του σε θέση εκ πρώτης όψεως άσχετη με την πόλη, στην κορυφή του
λόφου των Νυμφών, θέση όμως ορατή από τα περισσότερα από αυτά. Η σταυροειδής κάτοψη, που
στέφεται με τρούλλο, θυμίζει, παρά το άνισο μήκος των σκελών, αναγεννησιακά προηγούμενα ή ανά-
λογη πρόταση του Schinkel. Η επαναφορά του τρούλλου, ωστόσο, και μάλιστα με τύμπανο, παρα-
πέμπει στη βυζαντινή παράδοση της Αττικής.

Το 1842, επίσης, ο Χάνσεν συντάσσει σχέδια νέου ορθόδοξου Μητροπολιτικού Ναού για το οι-
κόπεδο όπου σήμερα βρίσκεται ο Άγιος Διονύσιος των καθολικών. Η κάτοψη του νέου ναού προ-
τείνεται ως αρθρωτή αλληλουχία αναγνωρίσιμων τυπολογικών στοιχείων, που επενδύονται με ένα
κράμα λομβαρδικών, αναγεννησιακών και βυζαντινών μορφών. Η απόφαση μεταφοράς του Μητρο-
πολιτικού Ναού στη σημερινή του θέση επιβάλλει τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο. Με βάση αυτές
γίνεται η θεμελίωσή του.

Η συνταγματική μεταρρύθμιση του Σεπτεμβρίου 1843, ωστόσο, απέκλειε τη διατήρηση ξένων υπη-
κόων σε θέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες όλοι είχαν παυθεί και οι περισ-
σότεροι έφυγαν για τις πατρίδες τους. Η σαφώς αρνητική σημασία αυτού του γεγονότος για την εξέ-
λιξη της νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής έχει αποσιωπηθεί, αλλά εδώ δεν είναι σκόπιμη περαιτέρω ανα-
φορά. Είναι γεγονός ότι η πρώτη περίοδος της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, μια περίοδος σημαντικών
επιτευγμάτων, κλείνει. Η ταχεία πρόοδος των πρώτων ετών ανακόπτεται. Οι Έλληνες αρχιτέκτονες
που κατέλαβαν τις δημόσιες θέσεις δεν είχαν την πείρα ούτε το ταλέντο των προκατόχων τους, του-
λάχιστον των καλυτέρων από αυτούς, ούτε κατείχαν την παιδεία των αρχαίων μνημείων. Η μελέτη
των αρχαίων μνημείων από τους αρχιτέκτονες, με εξαίρεση τον Π. Κάλκο, σταματά. Αρχίζει μια πε-
ρίοδος αμφιβολίας με περιπλανήσεις προς συγκεχυμένες κατευθύνσεις, όχι άσχετες προς τις πολιτι-
κές και πολιτισμικές επιρροές που δέχεται το ελληνικό κράτος κατά την πανευρωπαϊκά κρίσιμη δε-

εικ. 1: Οίκος Α. Δημητρίου, 1841
Πηγή: Niemann G. - Feldegg F., σ. 10
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καετία τού 1840. Σύντομα αναδύονται ως κεντρικές φυσιογνωμίες στην –περιθωριακή ούτως ή άλ-
λως πλέον– αρχιτεκτονική σκηνή ο Σταμάτιος Κλεάνθης και ο λύσανδρος Καυταντζόγλου.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο Χάνσεν απομακρύνεται από τη θέση του αρχιτέκτονα του νέου Μητρο-
πολιτικού Ναού και από το Σχολείο των Τεχνών. Ωστόσο, η έναρξη της ανοικοδόμησης του Αστερο-
σκοπείου τον Οκτώβριο 1843 τού επιτρέπει να παραμείνει ως επιβλέπων της κατασκευής, καθώς στη
θέση αυτή εργοδότης του δεν ήταν το ελληνικό κράτος, αλλά ο Γ. Σίνας. Το έργο ολοκληρώνεται τον
Δεκέμβριο 184�. Πριν φύγει στις 1� Μαρτίου 1846 με προορισμό τη Βιέννη, τιμημένος με το παρά-
σημο του Ιππότη του Τάγματος του Σωτήρος –τις πρόσφατες δεκαετίες κανένας αρχιτέκτων δεν έχει
δεχθεί ανάλογη διάκριση– αφιερώνει τρείς μήνες στη μελέτη του Μνημείου του λυσικράτους. Στη με-
λέτη αυτή, που περιέλαβε σχολαστική αποτύπωση και πρόταση γραφικής αποκατάστασης, στηρίχθη-
κε η εξέλιξή του ύφους του στη Βιέννη μερικά χρόνια αργότερα.

Στη Βιέννη, ο Χάνσεν συνεργάζεται και σύντομα συνεταιρίζεται με τον Christian Ludwig Förster
(1797-1863), καθηγητή και εκδότη του περιοδικού Allgemeine Bauzeitung, συντάκτης του οποίου ήταν
ο άλλοτε Δημοτικός Αρχιτέκτων στην Αθήνα F. Stauffert3. Προϊόν της συνεργασίας ήταν ως επί το πλεί-
στον έργα ρομαντικού ιστορικιστικού και ανατολίζοντος ύφους. Ο Χάνσεν, που φιλοξενείται εξ αρχής
στο σπίτι του Förster, παντρεύεται την κόρη του το 18�1, αλλά ο πρόωρος θάνατός της οδηγεί στη διά-
λυση του συνεταιρισμού το 18�2. Από τις δραστηριότητές του κατά την περίοδο αυτή, μια περίοδο πο-
λιτικής αστάθειας και πολλαπλών ανακατατάξεων, αξίζει να αναφερθεί η συνεργασία του με τα εργο-
στάσια κεραμοποιίας της Βιέννης για την παραγωγή διακοσμητικών στοιχείων από τερρακόττα4.

Ο Χάνσεν επανακάμπτει στο κλασικιστικό ύφος προς τα τέλη της δεκαετίας του 1860, περίοδο που
συμπίπτει αφενός με τη συζήτηση για ίδρυση Ακαδημίας Επιστημών στην Αθήνα με χρηματοδότηση του
Σίμωνος Σίνα και αφετέρου με την επεξεργασία των σχεδίων για το Σχολείο της Ευαγγελικής Κοινότη-
τας στη Βιέννη. Την άνοιξη του 18�9 ο Χάνσεν ξαναγυρίζει στην Αθήνα για να οργανώσει την ανέγερ-
ση του κτηρίου της Ακαδημίας, του οποίου έχει ήδη εκπονήσει τα σχέδια, και να διαπραγματευθεί την
αγορά οικοπέδου για την ανέγερση κατοικίας του Σίνα. Τότε συλλαμβάνει την ιδέα της «Αθηναϊκής
Τριλογίας» ως συνόλου τριών δημόσιων κτηρίων με παραπλήσιο μέγεθος, κλίμακα, γενική σύνθεση,
σύστημα αναλογιών και πρόγραμμα πολυχρωμίας, χωρίς όμως επανάληψη τυποποιημένων στοιχείων.
Το κτήριο της Ακαδημίας τοποθετείται δεξιά τού ήδη υπάρχοντος Πανεπιστημίου, ενώ ένα κτήριο Μου-
σείου, που θα αντικατασταθεί αργότερα από τη Βιβλιοθήκη, προβλέπεται στα αριστερά του.

Η επάνοδος στην Αθήνα μεταστρέφει οριστικά τις απόψεις του για το ενδεδειγμένο αρχιτεκτονικό
ύφος. Τον Νοέμβριο 1860 σε επιστολή του προς τον βασιλιά της Bαυαρίας Μαξιμιλιανό Β΄ διατυπώνει
θεωρητικές απόψεις εναντίον του «πλήρως υποκειμενικού εκλεκτικισμού» και της αναπτυσσόμενης τό-
τε τάσης «πατριωτικής», δηλαδή εθνικής αρχιτεκτονικής, και υπέρ της επιστροφής στις «αρχαίες» καλ-
λιτεχνικές μορφές, ως βάσης ενός ύφους με διεθνή εγκυρότητα. Κατά την ίδια περίοδο μελετά μεγάλο
αριθμό σημαντικών κτηρίων στην περιοχή της Ringstrasse (Βιέννη). H πολυκατοικία Heinrichhof (1860)
(εικ. 2), το ανάκτορο του Αρχιδούκα Γουλιέλμου (1864), προτάσεις για κοινοβουλευτικά κτήρια (186�)
και μουσεία (1866), το μέγαρο συναυλιών Musikverein (1867) και αργότερα το συγκρότημα Schotten-
ring (1869), ιδιωτικά μέγαρα, όπως των οικογενειών Epstein (1870) και Ephrussi (1872) κ.ά παρου-
σιάζουν τη σταδιακή διαμόρφωση και τελειοποίηση της αρχιτεκτονικής του γλώσσας, που ο ίδιος το
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εικ. 2: Η πολυκατοικία Heinrichhof,
Βιέννη 1860
Πηγή: Niemann G. - Feldegg F., σ. 17

εικ. 3: Το παρεκκλήσιο στο κοιμητήριο
των Ευαγγελικών Κοινοτήτων
της Βιέννης
Πηγή: Niemann G. - Feldegg F., σ. 41
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1867 αποκάλεσε «Hellenische Renaissance». Ο «κανόνας» του Χάνσεν περιλαμβάνει την υψηλή Ανα-
γέννηση, τον ελληνίζοντα Schinkel και, ασφαλώς, την κλασική ελληνική Αρχιτεκτονική. Από τους –έξι πλέ-
ον– κλασικούς ρυθμούς απορρίπτει τους ρωμαϊκούς και επιμένει στον ιωνικό του Ερεχθείου και τον κο-
ρινθιακό του Μνημείου του λυσικράτους. Όσον αφορά το συντακτικό των κατόψεων, είναι σαφής η μέ-
σω Palladio αναδρομή σε ρωμαϊκές λύσεις, αλλά και οι επιρροές από τον Durand.

O Ερνέστος Τσίλλερ αρχίζει να εργάζεται στο γραφείο του Χάνσεν την κρίσιμη για την εξέλιξη του
τελευταίου περίοδο, από το 18�8 και μετά. Τον Μάρτιο 1861 εγκαθίσταται ως πληρεξούσιος επίτρο-
πός του και αντίκλητός του για την ανέγερση της Ακαδημίας. Η εκθρόνιση του Όθωνα το 1862 προ-
καλεί τη διακοπή της χρηματοδότησης και την αναστολή των εργασιών ανέγερσης. Ο Τσίλλερ επι-
στρέφει στη Βιέννη τον Νοέμβριο 1864 και εργάζεται και πάλι στο γραφείο του Χάνσεν μέχρι τον Ιού-
λιο 1868, ακριβώς κατά την περίοδο που ο Χάνσεν αποκρυσταλλώνει, όπως προαναφέραμε, την
«Hellenische Renaissance» και μελετά μερικά από τα έργα-κλειδιά της σταδιοδρομίας του. Ο Τσίλλερ
έχει πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος. Σε επιστολή του της 28ης Μαΐου 1864 προς τον Χάνσεν,
γράφει : «[…] χαίρομαι που σύντομα θα δουλεύω κοντά σας, κάτι που με αποζημιώνει με το παρα-
πάνω, μια και τώρα ασχολείσθε με τόσο ενδιαφέροντα αντικείμενα […]. Ακούω και διαβάζω ότι την
ώρα αυτή βρίσκεσθε στη λαμπρότερή σας περίοδο [….]»�.

Τότε εντοπίζεται ο κορμός της άμεσης μαθητείας του Τσίλλερ στον Χάνσεν. Στις επιστολές των ετών
1861-64, ο Τσίλλερ προσφωνεί τον Χάνσεν «σεβαστότατε κύριε». Του δίνει συστηματική αναφορά για
την πρόοδο των εργασιών προσεγγίζοντας το θέμα σχεδόν αποκλειστικά ως ζήτημα οικοδομικής. Οι
αναφορές σε θέματα αρχαίας Αρχιτεκτονικής, αποτέλεσμα των σχετικών ερευνών του Τσίλλερ, στα-
διακά πυκνώνουν. Οι λακωνικές πληροφορίες για την προσωπική επαγγελματική του δραστηριότη-
τα –απ’ όπου, ίσως από σεμνότητα, λείπουν οι συσχετισμοί με το έργο του Χάνσεν- φαίνεται να επι-
βεβαιώνουν διακριτικά την αυθυπαρξία του δυναμικού νέου αρχιτέκτονα.

Οι μετά το 1868 επιστολές αποκαλύπτουν βαθμιαία διαφοροποίηση στη σχέση των δύο ανδρών. Ο
Τσίλλερ αρχίζει πλέον να αναλαμβάνει με βοηθό τον αδελφό του σημαντικά έργα, όπως τα θέατρα της
Πάτρας (1871) και της Αθήνας (1872), και να συμβουλεύει τον βασιλιά Γεώργιο Α΄ για την ανοικοδό-
μηση ανακτόρων στο Τατόι και τους Πεταλιούς (1871). Προσφωνεί τον Χάνσεν «σεβαστότατε κύριε κα-
θηγητά» και εκείνος φαίνεται ότι τον ενημερώνει αρκετά τακτικά για τις δραστηριότητές του, του ζητά
εκτιμήσεις για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και του παρέχει αρχιτεκτονικό ενημερωτικό υλικό.

Το 187� ο Τσίλλερ αναφέρει αξιοσημείωτο αριθμό σημαντικών έργων σε εξέλιξη –το Μέγαρο Με-
λά, το ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα, το Μέγαρο Κούπα, την οικία Κυριακού και τη Χρυσοσπηλιώτισσα–
και παράλληλα ανοίγεται στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων με αντικείμενο την Κolonie Ziller, συγ-
κρότημα κατοικιών στον Πειραιά. Στα έργα αυτά, καθώς και τα μεταγενέστερα, γίνεται ευρύτατη χρήση
του ιδιώματος του Χάνσεν, τόσο του νεοκλασικού, όσο και του μίγματος της εκκλησίας του Ευαγγελικού
Κοιμητηρίου στο Matzleinsdorf (18�8-1860) (εικ. 3), προκειμένου περί έργων ναοδομίας. Δεν έχει νόη-
μα η απαρίθμηση μορφολογικών ομοιοτήτων ή αναλογιών μεταξύ έργων των δύο αρχιτεκτόνων, αφού
αυτή καθίσταται προφανής με απλή σύγκριση σχεδίων και φωτογραφιών (εικ. 4). Σημασία έχει ότι οι ανα-
λογίες επεκτείνονται από τη γενική κατανομή και την εξωτερική ρυθμολογική διαμόρφωση και εσωτε-
ρική διακόσμηση κτηρίων μέχρι τον σχεδιασμό επίπλων (εικ. �-6) και μαζικά παραγόμενων ακροκε-

εικ. 4: Θ. Χάνσεν, όψη και κάτοψη
της έπαυλης Pandchoulitseff,
στο Traunkirchen, Αυστρία
Πηγή: Niemann G. - Feldegg F., σ. 28
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ράμων6 ή κιγκλιδωμάτων, καλύπτει δηλαδή ολόκληρο το φάσμα του σχεδιασμού και, επί πλέον, εκτεί-
νεται σε ολόκληρη τη δημιουργική περίοδο του Τσίλλερ. Αξίζει να τονισθεί ότι αυτός δεν περιορίζεται
στην αντιγραφή στοιχείων, δεν χρησιμοποιεί δηλαδή το έργο του Χάνσεν ως παρακαταθήκη προτύπων
προς πιστή αναπαραγωγή, αλλά δουλεύει δημιουργικά και, μέσα από μια λογική προηγουμένου (pre-
cedent) ή τύπου, παράγει νέες μορφές. Σε επιστολή του της 3ης/1�ης Σεπτεμβρίου 1868 ο Τσίλλερ εί-
χε γράψει στον Χάνσεν: «Το [εξοχικό] ανάκτορο [του Σίνα] στο Rappoltenkirchen, που […] είχατε την
καλοσύνη να μου σκιτσάρετε, φαίνεται ότι θα γίνει πολύ όμορφο. Η ιδέα με τους πύργους μου άρεσε ιδι-
αίτερα και θα δώσει στο ανάκτορο μια πολύ ευφρόσυνη όψη». λίγα χρόνια αργότερα οι πύργοι ήταν το
χαρακτηριστικό στοιχείο εξοχικών ανακτόρων και επαύλεών του7.

Με τα χρόνια η σχέση Τσίλλερ-Χάνσεν μεταλλάσσεται αργά σε φιλία. Ο Τσίλλερ εμβαθύνει στο έργο
του Χάνσεν και από το 1877 αισθάνεται ότι του επιτρέπεται πλέον να του υποβάλει προκαταρκτικά σκα-
ριφήματα και προτάσεις, που στη συνέχεια γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον Χάνσεν, πριν
οριστικοποιηθούν σε δικά του σχέδια. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν οι προτάσεις του
Τσίλλερ για το Ζάππειο και τη Βιβλιοθήκη, που ο Χάνσεν απλοποίησε και τελειοποίησε.

Ο πάνδημος αθηναϊκός νεοκλασσικισμός υπήρξε το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης. Ο Χάνσεν συ-
νέλαβε το αρχιτεκτονικό ιδίωμα της «Hellenische Renaissance» και το επεξεργάσθηκε σε απολύτως
συνεκτική αρχιτεκτονική γλώσσα κλασικής αναβίωσης. Ο Τσίλλερ συνδυάζοντας τις ιδιότητες του αρ-
χιτέκτονα επαγγελματία, καθηγητή, επιχειρηματία και «βιομηχάνου»8, κατά το πρότυπο του εργοδό-
τη, δασκάλου, συνεργάτη, μέντορα και φίλου, το προσάρμοσε και το διέδωσε με τρόπο που, στο ελ-
ληνικό πλαίσιο, αλλά ίσως και διεθνώς, παραμένει ασφαλώς μοναδικός.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕ ΙΣ
1 Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, Μ.-Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Α., (επιμ.), Ernst Ziller, Αναμνήσεις, Περικοπαί-Σημειώματα, υπό Ι. Τσίλ-

λερ-Δήμα, Αθήνα 1997. Βλ. και Μ. Ζ. Κασιμάτη, Ernst Ziller, Αναμνήσεις, μτφρ. από τα γερμανικά, Αθήνα (υπό έκδοση).
2 Μ. Ζ. Κασιμάτη, Επιστολές του Ερνέστου Τσίλλερ (Αθήνα) προς τον Θεόφιλο Χάνσεν (Βιέννη), 1861-1890: Το κτίσιμο της Σιναίας

Ακαδημίας και άλλες ιστορίες, μτφ. από τα γερμανικά, Αθήνα 2010 (υπό έκδοση). Ευχαριστώ θερμά τη Μ. Ζ. Κ. που μου διέθεσε το αδη-
μοσίευτο ακόμη χειρόγραφό της.

3 R. Wagner-Rieger - Μ. Reissberger, Theophil von Hansen, στη σειρά: “Die Wiener Ringstrasse. Bild einer Epoche. Die Erweiterung
der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph”, τ. 8., Βίσμπαντεν, 1980, σ. 26.

4 R. Wagner-Rieger - M. Reissberger, όπ.π., σ. 33-34.
� Μ.Ζ.Κασιμάτη, Επιστολές…, όπ.π.
6 Γ. Α. Πανέτσος, «Πήλινα νεοκλασικά ακροκέραμα», στο: λαμπηδών, Αφιέρωμα στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη, τ. 2, Αθήνα 12003,

σ. �72-�, �86-7. Στο ίδιο βλ. λεπτομέρειες σχετικές με τις καινοτομίες που επέφερε ο Χάνσεν στη χρήση των ακροκεράμων, με την εισα-
γωγή τους στα κτήρια κατοικίας, καθώς και άλλες σχετικές με τα ακροκέραμα της Ακαδημίας Αθηνών.

7 Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, Ανάκτορα στην Ελλάδα, Αθήνα 2009, σ. 10, 129, 131, 136-141.
8 Δ. Φιλιππίδης, «Ziller, ο βιομήχανος», Αρχιτεκτονικά Θέματα 24 (1990), σ. �6-60.

εικ. 6: Σχέδιο για έπιπλο τουαλέτας
με καθρέφτη, εν μέρει αντίγραφο
από αντίστοιχο του Θ. Χάνσεν
[Ζ.312]

εικ. �: Θ. Χάνσεν, σχέδιο τραπεζιού,
βάση για αντικείμενο εποχής Empire
στο ανάκτορο Hernstein, Αυστρία
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ΔΗΜΗΤρΗΣ ΦΙλΙΠΠΙΔΗΣ

Βίοι παράλληλοι: Τσίλλερ και Καυταντζόγλου

εικ. 1: To Αρσάκειο Παρθεναγωγείο,
π. 1848, αρχιτέκτων λύσανδρος
Καυταντζόγλου

εικ. 2: “Τα Ιλίσσια” της Δουκίσσης
της Πλακεντίας, σημερινό Βυζαντινό
Μουσείο, 1840, αρχιτέκτων
Στ. Κλεάνθης

Δεν θα γινόταν να υπάρχουν δύο νεοκλασικιστές αρχιτέκτονες τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, ως κο-
ρυφαίοι εκπρόσωποι των ρευμάτων του 19ου αιώνα. Οι δύο αυτοί δημιουργοί, που αντιπαραβάλλου-
με ως ζεύγος (άραγε αντιθέτων;), φαίνεται επιπλέον να έχουν τελείως διαφορετική μεταθανάτια τύ-
χη. Μοναδική ίσως εξαίρεση ότι τιμήθηκαν με μια αφιέρωση δρόμου στο όνομά τους στην ίδια πε-
ριοχή της πόλης.1 Μια άλλου τύπου συνάντηση στο χώρο μεταξύ τους, πάντως, έγινε στο συγκρότη-
μα του Αρσακείου (εικ. 1) (οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου): ο Καυταντζόγλου προηγείται με το Αρ-
σάκειο Παρθεναγωγείο (Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου, 1846-�2), ενώ ο Τσίλλερ, ακολουθώντας
καταξιωμένη τακτική ήδη από εκείνη την εποχή, σχεδιάζει τις όψεις στο γιγαντιαίο συγκρότημα γρα-
φείων με τη γνωστή στοά (1900) που αγκαλιάζει ασφυκτικά το Παρθεναγωγείο, κάνοντάς το να μοι-
άσει με μινιατούρα – όμως ο Καυταντζόγλου δεν ζούσε πια για να αντιδράσει.

Η φήμη του Τσίλλερ συντηρείται σταθερά: τον Γενάρη του 1939 οργανώθηκε έκθεση έργων του στην
αίθουσα Στρατηγοπούλου,2 το 1973, πάλι έκθεσή του στην Εθνική Πινακοθήκη με επιμέλεια του Δημή-
τρη Παπαστάμου, ενώ το 2010 θα οργανωθεί η πρώτη πλήρης έκθεση σχεδίων του στην Εθνική Πινακο-
θήκη –αφορμή για αυτόν τον κατάλογο. Αντίθετα, το όνομα του Καυταντζόγλου σχεδόν εξαφανίζεται από
προσώπου γης. λιγοστά έργα του εικονογράφησαν μερικά βιβλία,3 λίγα πάλι άλλα παρουσιάστηκαν στην
έκθεση Πρώτοι Έλληνες Τεχνικοί Επιστήμονες στην Εθνική Πινακοθήκη (1976),4 ενώ η πρώτη ατομική
έκθεση έργου του έγινε στο πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Αθήνα, μόλις το 1996.�

Τα κίνητρα, οι αφορμές, οι επιδιωκόμενοι στόχοι σε αυτές τις εκθέσεις ήταν κάθε φορά διαφο-
ρετικοί. Για παράδειγμα, η έκθεση του 1939 ήταν πρόσχημα για τον σχολιαστή της Β. Κασσάνδρα,
ώστε να ζητήσει τη βοήθεια της «κλασικής τέχνης»: «Ικέτιδα τής τείνομε την χείρα, τώρα που εχορ-
τάσαμε την τέχνη του μπετόν».6 Ανάλογα, ο Κώστας Μπίρης, στη συμμετοχή του στην έκθεση του
1976, βρήκε την ευκαιρία να κατηγορήσει για άλλη μια φορά τον Καυταντζόγλου ως θύτη του ήρωά
του Σταμάτη Κλεάνθη.7 Όμως οι γενικές συγκυρίες μοιάζουν συγγενικές: ο κλασικισμός συνεχίζει να
ενεργοποιεί τη νοσταλγική ροπή προς ένα ευγενές και ανεπανάληπτο παρελθόν. Μετά από μεγάλης
διάρκειας διωγμούς φαίνεται πως έχει αποκατασταθεί η αξία του, ώστε να νομιμοποιούνται εκδη-
λώσεις προβολής του.

Κρίνοντας από τα περισσότερα από �00 έργα του, ο Τσίλλερ αποδεικνύεται ένας δεξιοτέχνης
(πραγματικός σολίστας) της αρχιτεκτονικής, που μπορεί με μεγάλη άνεση να εκτελεί ωραιότατες πα-
ραλλαγές με τρόπο αριστοτεχνικό, παρουσιασμένες με απαράμιλλη τεχνική, πάνω σε ολοκληρωμένα
μοντέλα-τύπους αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Τίποτα δεν περιττεύει, ούτε δείχνει μειονεκτικό στις προ-
τάσεις του, σχεδιασμένες ή χτισμένες. Από τη μια άκρη στην άλλη, η τελειότητα διατρέχει την έκταση
του κάθε έργου του, ακόμα και του πιο τυποποιημένου, «εμπορικού» όπως θα λέγαμε σήμερα. Βρι-
σκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με μια μαζική παραγωγή έργων, όπου το μεγάλο παράδοξο είναι πως
πουθενά δεν ανιχνεύεται αισθητή πτώση ποιότητας.
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Αυτή πάντως η τελειότητα, από την άλλη μεριά, μπορεί από διαφορετική σκοπιά να εκληφθεί ως
προπομπός μιας «γήρανσης» που πηγάζει από τον ακαδημαϊσμό. Ο Τσίλλερ αποπνέει πράγματι ακα-
δημαϊσμό, αφού η εποχή του –αν λάβουμε ως κέντρο αναφοράς την ακμή της δράσης του γύρω στο
1880 με 1890– έχει ήδη σημειώσει αξιόλογες προόδους στην εφαρμογή νέας τεχνολογίας στην οι-
κοδομική και λιγότερο προς μια καινοτόμο μορφολογική επεξεργασία. Έχει ο ίδιος καταλήξει σε
μοντέλα-τύπους που επαναλαμβάνονται σε άπειρους συνδυασμούς, χωρίς κανείς να ενοχλείται από
την προέλευσή τους ή από την τάση επανάληψής τους. Κατέχει το μυστικό της τέλειας συναρμογής
τους, καθώς κάθε έργο του είναι ένα αριστουργηματικό μωσαϊκό, ένα κολλάζ σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές του ιστορικισμού. Έχει έτσι στήσει έναν «μηχανισμό» παραγωγής μορφών με δοκιμα-
σμένα, ασφαλή συστατικά.

Πρόκειται για μια τεχνική που δεν απαιτεί υψηλή θεωρητική κατάρτιση: ο Τσίλλερ είναι διά βίου
«μαθητής» (καλύτερα, μαθητευόμενος στην πράξη) των αδελφών Χάνσεν, δεν θα του χρειαστεί να
αποκτήσει επίσημη ακαδημαϊκή μόρφωση. Σε αυτό τον τομέα, με κάποιο τρόπο, θυμίζει τον Σταμά-
τη Κλεάνθη. Κατά σύμπτωση, γυρίζοντας στην Ελλάδα το 1838 για να ξεκινήσει την επαγγελματική στα-
διοδρομία του, ο Καυταντζόγλου, με τις τόσο λαμπρές ακαδημαϊκές περγαμηνές, βρίσκει μπροστά του
τον Κλεάνθη, ενώ σε προχωρημένο στάδιο, κοντά στη δύση της σταδιοδρομίας του, θα βρεθεί πάλι
αντιμέτωπος, αυτήν τη φορά με τον Τσίλλερ.

Αντίθετα από τον Τσίλλερ, ο Καυταντζόγλου είναι συχνά άνισος, κάπως αδέξιος στη δουλειά του,
ώρες-ώρες μάλιστα συνθετικά αμήχανος ή αδύναμος. Ψάχνει λύσεις πειραματιζόμενος ανάμεσα σε ακό-
μα ακαταστάλακτες θέσεις, σε συνδυασμούς στοιχείων που δεν έχουν επαρκώς δοκιμαστεί. Συγκινείται
ακόμα –αν και δεν θα το ομολογήσει ποτέ– από τους ακραίους πειραματισμούς της πρώτης φάσης του
νεοκλασικισμού. Ίσως αντίθετα με ό,τι ο ίδιος πίστευε,8 ήταν ένας ανορθόδοξος ρομαντικός –δηλαδή
εκείνο ακριβώς που κατέκρινε σε άλλους– λόγω προθέσεων όμως, και όχι λόγω επιλογής και ανάμιξης
επίτηδες ετερόκλητων μορφών. Η προβολή του ως άτεγκτου κλασικιστή, κάτι που διέδιδε και υποστή-
ριζε με φανατισμό σε κάθε ευκαιρία που του προσφερόταν, δεν συμφωνούσε με πολλά από τα έργα που
σχεδίασε, αλλά τελικά δεν έχτισε.9 Σε εκείνα παρατηρείται ένας πλούτος παραλλαγών και ελευθερία συν-
θετική χωρίς αντίκρισμα στα αυστηρά, μνημειακά κτήρια στα οποία βασίστηκε η υστεροφημία του.

Πράγματι, ο Καυταντζόγλου μοιάζει ρομαντικός στην τόλμη που δείχνει ψάχνοντας για «ασυνήθι-
στους» συνδυασμούς, ιδίως στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική που σχεδίασε. Δείχνει να παίζει με
μορφές που δεν είχαν ακόμα κατασταλάξει σε καθολικής χρήσης μοντέλα-τύπους –κάτι που συστη-
ματικά έκανε ο Τσίλλερ. Όταν ο Καυταντζόγλου ψάχνει στα τυφλά, κάνει «κακή» αρχιτεκτονική, ενώ
όταν σέβεται την αυστηρότητα της Ακαδημίας, διαπρέπει. Αλλά και αυτό μπορεί να μην είναι απόλυ-
τα σωστό. Ακόμα και στο αριστούργημά του, το Πολυτεχνείο (εικ. 3), διακρίνονται «αποκλίσεις», κά-
ποια «απομάκρυνση» από τους κανόνες του κλασικισμού συγχρόνως με την ευλαβική τήρησή τους,
όπως για παράδειγμα με χρήση αριθμητικών αναλογιών από έργα του Andrea Palladio (1�08-1�80).

Ο Καυταντζόγλου είναι κατά πως φαίνεται θρησκευόμενος, εμπλέκεται σε υποθέσεις της Εκκλη-
σίας και παγιδεύεται στις αντινομίες της. Έτσι, βρίσκει αφορμή για να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο
σύγκρουσης με αντιπάλους. Ο Τσίλλερ είναι μάλλον άθρησκος, ένας προικισμένος διεκπεραιωτής,
ένας πάνω από όλα παραγωγικός εκπρόσωπος του 19ου αιώνα, ένας «πρακτικός άνθρωπος», τελει-
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ομανής και ακριβολόγος· την ίδια στιγμή, ένας ήπιος χαρακτήρας που πετυχαίνει το στόχο του με δια-
κριτικότητα, χωρίς εξάρσεις και συγκρούσεις.

Από την άλλη μεριά, ο Τσίλλερ και ο Καυταντζόγλου είναι αμφότεροι προϊόντα μιας ιστορικιστικής
(εκλεκτικιστικής) παράδοσης, καθώς ο νεοκλασικισμός είχε σχεδόν σβήσει στην Ευρώπη πριν μετα-
λαμπαδευτεί στην Ελλάδα. Τότε, η μεταξύ τους διαφορά μπορεί έως ένα σημείο να οφείλεται σε ένα συν-
δυασμό βιολογικών και ιστορικών συνθηκών. Ο Καυταντζόγλου (γ. 1811) είναι μεγαλύτερος και θα αφή-
σει τα εγκόσμια το 188�, ενώ ο Τσίλλερ νεότερος (γ. 1837) και μακροβιότερος (θάν. 1923). Η διαφορά
φάσης μεταξύ τους αντιστοιχεί σε σαράντα περίπου χρόνια, δηλαδή σε κάτι περισσότερο από μια γενιά.
Ο πρώτος θα εκπέσει από την υψηλή κοινωνική του θέση, και με την έξωση του Όθωνα, θα χάσει πολ-
λά από τα προνόμια που διέθετε (1862). Ο Τσίλλερ θα προσεταιριστεί έξυπνα τον Γεώργιο Α ,́ δεν θα
χάσει ποτέ την εύνοια της αυλής και της ανώτερης τάξης και θα μείνει ενεργά παρών στην ελληνική αρ-
χιτεκτονική για άλλα 30 χρόνια. Διαφορά ηλικίας, διαφορετική πολιτική μοίρα –να δύο παράγοντες που
φαίνεται πως καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σταδιοδρομία τους.

Οι μεταξύ τους διαφορές μπορεί να οφείλονται στη διαφορετική τους κοινωνική θέση. Ο Καυ-
ταντζόγλου ανήκει σε πλούσια οικογένεια10 και έχει αποκτήσει κοσμοπολίτικη μόρφωση μέσω μα-
κροχρόνιας παραμονής στο εξωτερικό. Με τη στάση του μοιάζει να μην έχει ανάγκη βιοπορισμού
από το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής, το οποίο εξασκεί περισσότερο ως ευπατρίδης. Αντίθετα, ο
Τσίλλερ εργάζεται για να ζήσει.11 Έχοντας αυτό υπόψη, μπορεί ίσως κανείς να εξηγήσει τους λόγους
της τεράστιας παραγωγής του,12 ακόμα και της μεταστροφής του προς την τυποποίηση-βιομηχανο-
ποίηση. Ακόμα περισσότερο, τις ενθουσιώδεις απόψεις του για την αφθονία οικοδομικών υλικών που
εισάγονται από το εξωτερικό, λες και είχε κάποια εμπορική αντιπροσωπεία.13

Ο Καυταντζόγλου, όπως σημειώθηκε ήδη, είναι τυπικό προϊόν της ευρωπαϊκής Ακαδημίας, με
εκτεταμένη θεωρητική κατάρτιση στην Ακαδημία Καλών Τεχνών San Luca της ρώμης – μια μόρφω-
ση που δεν περιορίζεται στη σχεδιαστική παιδεία και κατάρτιση, αλλά συνειδητά προσφέρει βάθος
ιστορικών γνώσεων, ώστε κάθε φορά να διακρίνεται από πού αντλούνται τα αρχιτεκτονικά πρότυπα
και ποιο είναι το ιδιαίτερο ιδεολογικό τους βάρος. Η γνώση της αρχιτεκτονικής τής μεγάλης ευρω-
παϊκής παράδοσης οδηγεί στον σεβασμό και στην προάσπισή της. Ο Καυταντζόγλου συνεχώς διακρίνει
το σωστό από το λάθος στην Αρχιτεκτονική και μεταχειρίζεται αυτό το εργαλείο όχι μόνο ως μέσο πει-
θούς, αλλά ως όπλο για να κατακεραυνώσει όσους θεωρεί ανίδεους βάνδαλους. Αντίθετα, ο Τσίλλερ
συνειδητά περιορίζεται στο να σχεδιάζει χωρίς να σκοτίζεται ιδιαίτερα για τις θεωρητικές προεκτάσεις
ή τις ιστορικές καταβολές των επιλογών του, παρόλο που και αυτός αντίστοιχα έχει φοιτήσει σε ανώ-
τερες σχολές. Σε αυτό έχει σπουδαίο σύμμαχο μια κοινωνία, όπως είναι η ελληνική, που βέβαια δεν
διαθέτει τη σχετική κατάρτιση ώστε να διακρίνει το σωστό, όπως προϋποθέτει ο αιωνίως σαρκαστι-
κός, ενοχλητικά υπερόπτης Καυταντζόγλου. Τουλάχιστον έως ένα σημείο είναι σαφές πως κάνει μια
τέτοια παράσταση από καθαρή επιδειξιομανία.

Ώς προς την ανταπόκριση της κοινωνίας απέναντι στους δύο αυτούς αρχιτέκτονες, μπορεί κανείς
να πει ότι διαθέτουν ανάλογης έκτασης, αν και όχι όμοιου περιεχόμενου, φήμη. Ο Καυταντζόγλου χαί-
ρει ευρείας εκτίμησης στην κοσμική σφαίρα της κοινωνίας, επειδή παρουσιάζεται ως άτεγκτος προ-
ασπιστής της ελληνικής τέχνης και σωτήρας απειλούμενων ιστορικών μνημείων, αρχαίων και μεσαι-
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ωνικών. Παράλληλα, προσεταιρίζεται τους θρησκευτικούς κύκλους με το να μετέχει ενεργά σε επιτρο-
πές ναών, από όπου δέχεται αναθέσεις έργων, ως βαθιά (;) θρησκευόμενος. Ο Τσίλλερ, αντίστοιχα, δεί-
χνει μεγάλο ενδιαφέρον εξίσου για μνημεία, κατασκευές και τεχνικά έργα της αρχαιότητας, χαρτογρα-
φώντας, σχεδιάζοντας και μελετώντας τα, αλλά με στόχο την ικανοποίηση μάλλον πιο πρακτικών αναγ-
κών.14 Όσο για αυτόν, η σχεδίαση εκκλησιαστικών κτηρίων αποτελεί απλή εφαρμογή μιας προκαθο-
ρισμένης τυπολογίας,1� όπως ακριβώς θα γινόταν με οποιοδήποτε άλλο κοσμικό κτίσμα.

Αν κανείς μπορούσε να συνοψίσει τα παραπάνω χαρακτηριστικά των δύο αρχιτεκτόνων, θα έλε-
γε πως ο Καυταντζόγλου αντιπροσωπεύει τη μεγάλη παράδοση της αρχαιολατρίας που άνθησε με τη
διάδοση του νεοκλασικισμού στα μέσα του 18ου αιώνα, ενώ ο Τσίλλερ τη νεότερη παράδοση της εκ-
βιομηχάνισης και της τεχνικής προόδου. Τα δύο αυτά ρεύματα, μεταφερμένα στο ελληνικό έδαφος,
βρίσκουν εξίσου απήχηση: ικανοποιώντας την ένθετη ιδεοληψία με την αρχαιότητα από μια μεριά ως
θεμέλιο του έθνους και από την άλλη ως ρεαλιστική προσέγγιση του εκσυγχρονισμού και της οικο-
νομικής ανάπτυξης. Ή, ακόμα πιο σχηματικά, από τη μια η «Μεγάλη Ιδέα» και από την άλλη το όρα-
μα του Χαριλάου Τρικούπη.

Υπάρχουν άραγε συνεχιστές του έργου τους, έστω με την ευρύτερη έννοια του όρου «συνέχεια»,
ως νεότεροι μιμητές που ακολουθούν την ίδια περίπου γραμμή με αυτούς, χωρίς να διαθέτουν ανά-
λογη δημιουργική πνοή;

Ο «αριστοκράτης» και εριστικός Καυταντζόγλου, μένοντας επιδεικτικά υπεράνω των γύρω του, στους
οποίους φέρεται υπεροπτικά, απομένει χωρίς επιγόνους. Δεν φαίνεται να περνά σε κανέναν «μαθητή»
ή «οπαδό» απολύτως τίποτα, ούτε καν τα ίδια τα έργα του «διδάσκουν» ή έστω βρίσκουν μιμητές ανά-
μεσα σε σύγχρονους και μεταγενέστερους αρχιτέκτονες. Οι εκκλησίες του αποτελούν μοναδιαίο φαινό-
μενο. Η Ελλάδα τότε (αλλά μόνο τότε;) δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ή δεν χρειαζόταν μια τόσο «προ-
ηγμένη-προωθημένη» σκέψη. Ίσως για αυτό ο Καυταντζόγλου στρέφεται κυρίως προς το εξωτερικό, καλ-
λιεργώντας φιλικές σχέσεις με αντίστοιχες προσωπικότητες (αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες) στην Ευρώ-
πη, εκεί όπου ελπίζει να βρει ανταπόκριση.16 Οι νεότεροί του Έλληνες αρχιτέκτονες βρίσκονται σε εν-
τελώς άλλο στάδιο: έχουν ξεκινήσει από «εμπειρικοί», οι περισσότεροι, και άλλοι από στρατιωτικοί μη-
χανικοί, όπως ο Αναστάσιος Θεοφιλάς. Δεν ανήκουν στο ίδιο με αυτόν επίπεδο.

Αντίθετα, ο Τσίλλερ κρατάει αισθητά πιο ήπια στάση στη δημόσια συμπεριφορά του. Για παρά-
δειγμα, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Ακρόπολις το 1898, δεν εκφράζεται μειωτικά ενάντια σε
σύγχρονούς του αρχιτέκτονες, λέγοντας μόνο ότι για τα «σκοτεινά μέρη» της αθηναϊκής αρχιτεκτο-
νικής φταίνε «η κακή μίμησις και η κακή εκτέλεσις της ελληνικής τέχνης παρ’ αδεξίων», διευκρινί-
ζοντας μάλιστα ότι θεωρεί κύριους υπαίτιους τους «αδέξιους εργολάβους» που δεν είναι τεχνίτες.17

Επίσης, δεν έχουν καταχωρηθεί πουθενά δημόσιες αντιδράσεις ή διαμαρτυρίες του για αδικίες ενά-
ντια στο όνομά του κ.τλ. Για παράδειγμα, όταν σχεδίασε την εντυπωσιακή για την εποχή οικοδομική
ανάπτυξη στο τετράγωνο του Αρσακείου 1911, 1917 γνωρίζουμε πως είχε δεχτεί έντονα πυρά για τον
κτηριακό όγκο και τη συγκεκριμένη μορφολόγηση που είχε επιλέξει για τις όψεις του συγκροτήμα-
τος.18 Όμως στην πραγματικότητα το (νέο) Αρσάκειο ήταν πολύ πιο συγκρατημένο μορφολογικά
κτήριο, σε σύγκριση με την υπόλοιπη αρχιτεκτονική νέο-μπαρόκ που χτιζόταν στο κέντρο της Αθή-
νας στην ίδια περίπου περίοδο (1900-10).19 Αξίζει κανείς να προσθέσει εδώ ότι ο Τσίλλερ δεν υπέ-
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κυψε στη διακοσμητική σαγήνη του art nouveau (Jugendstil) της αμέσως επόμενης περιόδου, το οποίο
τότε σάρωνε τη Βιέννη «του» και ακολούθως γνώρισε έντονη, αν και βραχύβια, διάδοση στην Ελλά-
δα.20 Αντίθετα, μοιάζει να κινείται προς έναν απλοποιημένο κλασικισμό –τουλάχιστον στα μεγάλα δη-
μόσια κτήρια (Χημείο, Σχολή Ευελπίδων, Δικαστήρια21)– με κάποιο τρόπο προοιωνιζόμενος την
εδραίωση του φονξιοναλισμού.22

Οι «μαθητές»23 του Τσίλλερ διαχέονται σε όλη την περίοδο του πρώτου τετάρτου του 20ού αιώνα.
Η τόσο πλούσια, απίστευτα γόνιμη, παραγωγή του Τσίλλερ εξασφαλίζει μια τέτοιας κλίμακας διάχυ-
ση στην κοινωνία, όπως ποτέ δεν είχε απολαύσει ο Καυταντζόγλου.24 Παράδειγμα, ο (σήμερα ακόμα
υποτιμημένος) Πάνος Καραθανασόπουλος, που επισήμως χαρακτηρίζεται «μαθητής του Τσίλλερ»
(αδιευκρίνιστο αν πρόκειται για μαθητεία ή μίμηση) με το «Ακταίον», την αγορά του Άργους, και κα-
τά πως φαίνεται, αρκετά επιβλητικά (σήμερα κατεδαφισμένα) κτήρια στο κέντρο της Αθήνας.2�

Αλλά η έννοια της μαθητείας μπορεί να έχει και άλλη ερμηνεία. Πολλοί άλλοι (ανώνυμοι) αρχιτέ-
κτονες και απλοί κατασκευαστές, που φροντίζουν να διαδώσουν το (επίτηδες τυποποιημένο, μαζικό)
πρότυπο Τσίλλερ στην ευρύτερη κοινωνία, είναι καλή απόδειξη πως αυτή η σχέση επιρροής υπήρχε
–και πολύ ισχυρή μάλιστα. Δηλαδή, ο υπερκινητικός Τσίλλερ γίνεται ο ίδιος πρότυπο δράσης. Η
στροφή του προς την ελεγχόμενης ποιότητας τυποποίηση και μαζική παραγωγή στοιχείων (ακροκέ-
ραμα, διακοσμητικά στοιχεία, πλακίδια, είδη καγκελαρίας26) βρήκε άμεση ανταπόκριση στην αγορά·
και όσοι χρησιμοποιούσαν μορφές και υλικά του σχημάτισαν μιαν άτυπη «σχολή», που επέτρεψε στον
κλασικισμό να επιβιώσει στην Ελλάδα, ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕ ΙΣ
1 Η οδός Καυταντζόγλου βρίσκεται κυρίως στα Κάτω Πατήσια, ενώ η οδός Τσίλλερ στα Άνω Πατήσια – τι περίεργο παιχνίδι λέ-

ξεων! Στην πραγματικότητα η πρώτη (και σημαντικότερη) τέμνεται κάθετα από τη δεύτερη: συμβολική πράξη ρήξης ακόμα και στον
χάρτη της πόλης.

2 Βάσος Κασσάνδρας, «Ερνέστος Τσίλλερ», περ. Τεχνικά Χρονικά, 1� Φεβρουαρίου 1939, τεύχ. XV, αρ. 172, σ. 12�-130 και εδώ.
3 Κώστας Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν αιώνα, 1966· Ι. Τραυλός, Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, 1967.
4 Βλ. Π. Κυριαζής, επιμ., Πρώτοι Έλληνες τεχνικοί επιστήμονες περιόδου Απελευθέρωσης, 1976.
� λύσανδρος Καυταντζόγλου. Lysandros Kaftantzoglou, δίγλωσσος κατάλογος έκθεσης, φορείς: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονι-

κής, Μουσείο Μπενάκη (επιμ. Μέμος Φιλιππίδης), Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», Αθήνα, 17.�.-16.6.1996.
6 Βάσος Κασσάνδρας, ο.π., σ. 127 και εδώ.
7 Κώστας Μπίρης, «Σταμάτης Κλεάνθης. Ο μεγαλοϊδεάτης αρχιτέκτων των Αθηνών», Π. Κυριαζής, επιμ., οπ.π, σ. �9-83.
8 Μια από τις γνωστές αντιφάσεις του, βλ. Δ. Φιλιππίδης, «Οι αντιφάσεις του λ. Καυταντζόγλου», αδημ. ομιλία, εγκαίνια έκθεσης

έργου του αρχιτέκτονα οργανωμένη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» Δήμου Αθη-
ναίων, 22.�.1996.

9 Το σωζόμενο αρχείο σχεδίων του Καυταντζόγλου ανήκει σήμερα στη συλλογή έργων τέχνης του Μουσείου Μπενάκη (υπεύθ. Φ.-
Μ. Τσιγκάκου). Σε αυτό περιέχονται, τουλάχιστον για ορισμένα από τα έργα του, όπως το Αρσάκειο, πλήθος παραλλαγών, ιδίως των
όψεων, που μαρτυρούν δική του ή των εργοδοτών του παλινδρόμηση ανάμεσα σε πιθανές λύσεις. Σε πολλά άλλα επίσης σώζονται σχέ-
δια πολύ τολμηρότερα από εκείνα που τελικά εφαρμόστηκαν.

10 Για την εκτεταμένη ακίνητη περιουσία του στην Αθήνα, βλ. Δ. Φιλιππίδης, λύσανδρος Καυταντζόγλου, Παράρτημα 1, σ. 341-342.
11 Μαρτυρείται ότι μετά την οικονομική κρίση του 1893 θα περιοριστούν απελπιστικά τα οικονομικά του Τσίλλερ.
12 Γνωρίζουμε επίσης πως απολύεται από το Πολυτεχνείο επειδή συγκρούστηκε με την Επιτροπή Ανέγερσης του Ζαππείου.
13 Πράγμα που θεωρεί δείγμα προόδου και για το οποίο καυχάται: «Τα είδη της οικοδομικής τα έχομεν άφθονα και ποικίλα. […] Τό-

σην εκλογήν διαφόρων ειδών έχομεν ημείς εδώ, ώστε οι δρόμοι των Αθηνών δεν στρώνονται, διότι δεν ηξεύρουν τι είδους υλικόν να προ-
τιμήσουν εξ όλων των υπαρχόντων!» (βλ. Μποέμ, «Η Αθήνα ευρωπαϊκή πόλις» [συνέντευξη με Ε. Τσίλλερ], εφ. Ακρόπολις, 27.2.1898).

14 Βλ. για παράδειγμα τις μελέτες του για τα αρχαία υδραγωγεία της Αττικής (αντιμετώπιση λειψυδρίας εποχής), “Die antiken Was-
serleitungen Athens” στο: περ. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen, 2η περ., σ. 107-131, Αθήνα 1877, και
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για το Παναθηναϊκό Στάδιο (δυνατότητα επανάχρησής του για αναβίωση αθλητικών αγώνων), “Ausgrabungen am panathenäischen Sta-
dion”, στο περ.: Zeitschrift für Bauwesen 20, 1870, στήλη 48�.

1� Οι εκκλησίες του Τσίλλερ, λόγω και του μεγάλου αριθμού τους, δημιουργούν αισθητή «τάση» στην Ελλάδα.
16 Προβλήματα όμως ανακύπτουν όταν η ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική αρχίζει αισθητά να απομακρύνεται από τις αρχές του καθα-

ρόαιμου κλασικισμού και εισέρχεται οριστικά πλέον στον ιστορικισμό-εκλεκτικισμό, με ελεύθερες πλέον αναζητήσεις και αναμίξεις
«στιλ». Ο Καυταντζόγλου είναι ενήμερος των εξελίξεων, αλλά κρατά το στόμα του κλειστό.

17 Μποέμ, όπ.π.
18 Δ. Φιλιππίδης, Οικοδομικό Τετράγωνο 19. Η παρουσία της Alpha Bank στο κέντρο της Αθήνας, 2009, σ. 60-62.
19 Στο ίδιο, σ. 62-63.
20 Ανων., «Ο νέος ρυθμός (Αρχιτεκτονικαί πρόοδοι)», εφημ. Ακρόπολις, 2�.10.1902.
21 Σύγκρινε τις πολλαπλές συμμετοχές του Τσίλλερ στο διαγωνισμό του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών με τις αντίστοιχες προτάσεις

του Α. Νικολούδη, ευνοούμενου του Βενιζέλου (Α. Κωτσάκη, Αλέξανδρος Νικολούδης 1874-1944. Αρχιτεκτονικά οράματα πολιτικές
χειρονομίες, 2007, σ. �6-73).

22 Τα έργα γεροντικής ηλικίας συνήθως χαρακτηρίζονται από συντηρητισμό, αναδίπλωση, μια κάποια αργή αποστέγνωση. Αν ευ-
σταθεί αυτός ο γενικός χαρακτηρισμός, τότε τα τελευταία έργα του Τσίλλερ είναι περισσότερο δείγματα κόπωσης παρά προόδου, άσχε-
τα με τι θα μπορούσαν να παραλληλιστούν.

23 Τα εισαγωγικά εδώ εκφράζουν τη διαπίστωση ότι η αναζήτηση «συγγένειας αίματος» με επιγόνους βασίζεται συνήθως στο τε-
λευταίο στάδιο της σταδιοδρομίας ενός σημαντικού αρχιτέκτονα, όχι υποχρεωτικά αντιπροσωπευτικό του συνόλου του έργου του.

24 Είναι πολύ πιθανό η αντίθεση του Καυταντζόγλου στον Τσίλλερ να οφείλεται περισσότερο στη διαφαινόμενη ήδη από τότε επιρ-
ροή του Τσίλλερ και όχι στα ίδια τα έργα του. Δηλαδή ο Καυταντζόγλου ήταν σε θέση να καταλάβει πιο καθαρά τις συνέπειες ενός τό-
σο πληθωρικού έργου, όπως του Τσίλλερ.

2� Δ. Φιλιππίδης, Οικοδομικό Τετράγωνο 19. Η παρουσία της Alpha Bank στο κέντρο της Αθήνας, 2009, σ. 64, 68-69, 9�-96.
26 Βλ. Δ. Φιλιππίδης, «Τσίλλερ ο βιομήχανος», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 24/1990, σ. �6-60.

Η εικονογράφηση προέρχεται από το λεύκωμα: Johannes H. – Μπίρης Κ., Αι Αθήναι του Κλασσικισμού, Αθήνα 1939.
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Όταν ο Γεώργιος ο Α΄φθάνει στην Ελλάδα το 1863 για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο
σάξoνας αρχιτέκτονας Ερνέστος τσίλλερ είναι ήδη εδώ.

Μέσω του δανού ιστορικού και γεωγράφου Adolph Ludwig Köppen (1804-1873) και του βαρόνου
Heinrich von Testa, πρέσβη της Αυστρίας στην Ελλάδα, οι δύο νεαροί «βόρειοι», ο βασιλιάς Γεώργιος
Α΄και ο Ερνέστος τσίλλερ, γνωρίζονται και συνδέονται με στενή φιλία. Έτσι αρχίζει η ιστορία του σχε-
διασμού μιας σειράς ανακτόρων, τα περισσότερα από τα οποία έμειναν σχέδια επί χάρτου.

Ήδη από την άφιξη του Γεωργίου στην Ελλάδα και την εγκατάσταση του στα ανάκτορα της πλα-
τείας συντάγματος, αρχίζουν οι συζητήσεις για τον τόπο της θερινής διαμονής της βασιλικής οικογέ-
νειας και επομένως η επιλογή της τοποθεσίας για την ανέγερση των θερινών βασιλικών ανακτόρων.
Μετά τον γάμο του Γεωργίου με τη μεγάλη δούκισσα της ρωσίας, την Όλγα, και κυρίως μετά τη γέν-
νηση των πρώτων βασιλοπαίδων, το θέμα ανανεώθηκε.

Λάτρης της θάλασσας και της ιστιοπλοΐας, ο Γεώργιος αποφασίζει στις αρχές της δεκαετίας του
1870 να χτίσει ένα εξοχικό στο Μεγάλο Πετάλι, το μεγαλύτερο νησί από τη συστάδα των Πεταλιών στο
νοτιοανατολικό Ευβοϊκό. τους Πεταλιούς είχε αγοράσει ο τσάρος Νικόλαος Β΄της ρωσίας από τους
κληρονόμους του Ομάρ πασά της Καρύστου και τους προσέφερε ως γαμήλιο δώρο στην Όλγα. Ο
Γεώργιος αναθέτει το 1872 στον τσίλλερ την εκπόνηση των σχεδίων. Όπως ήταν φυσικό, ο τσίλλερ
αρπάζει την ευκαιρία που κάθε αρχιτέκτονας της εποχής του ονειρεύεται, για να σχεδιάσει ένα μεγα-
λόπρεπο συγκρότημα θερινού ανακτόρου. στη μύτη του μεγάλου νησιού των Πεταλιών, έκτασης 5,6
τετραγωνικών χιλιομέτρων, δημιουργεί έναν μεγάλο ελεύθερο κήπο με πρόσβαση στη θάλασσα, και
στο κέντρο τοποθετεί το ανάκτορο.

Ο τσίλλερ σχεδιάζει μια νεογοτθική σύνθεση, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με εσωτερικό
αίθριο και τέσσερα πυργοειδή στοιχεία στις γωνιές (εικ. 1). Μπροστά, μια σύνθεση από ταράτσες-
πλατώματα εξασφαλίζουν την ήπια μετάβαση προς την παραλία. Ο Γεώργιος όμως επιθυμεί κάτι πο-
λύ απλούστερο, μια εξοχική έπαυλη. Έτσι ο τσίλλερ προτείνει μια δεύτερη λύση, μια έπαυλη-ανάκτορο
νεογοτθικού και πάλι ρυθμού με επάλξεις, πύργους και πυργίσκους, που θυμίζει αντίστοιχες επαύ-
λεις που σχεδιάζει για τους Αθηναίους μεσοαστούς στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Πίσω από την
έπαυλη δημιουργεί μια περίστυλο ορθογώνια αυλή, όπου βρίσκονται τα δωμάτια της βασιλικής αυ-
λής και του προσωπικού. Μια μεγάλη ημικυκλική βεράντα-ταράτσα (στοιχείο που συναντάμε και σε
άλλα έργα του τσίλλερ), με θέα προς τη θάλασσα, είναι το μόνο στοιχείο που συνδέει τα ανάκτορα
με τον περιβάλλοντα χώρο. τελικά η μεγάλη απόσταση των Πεταλιών από την Αθήνα και το άνυδρο
της περιοχής συνετέλεσαν στο να μην πραγματοποιηθεί το ανάκτορο.

την ίδια περίπου εποχή που σχεδιάζεται το ανάκτορο των Πεταλιών αρχίζουν, με τη μεσολάβηση
του τσίλλερ, οι διαπραγματεύσεις για την αγορά του κτήματος του τατοΐου από τον σούτσο, οι οποί-
ες ευοδώνονται το 1871. Ο ίδιος ο τσίλλερ, άλλωστε, επηρέασε το βασιλιά στην απόφασή του αυτή.

ΜΑρω ΚΑρδΑΜιτση-ΑδΑΜη

Ο Ερνέστος τσίλλερ σχεδιάζει Aνάκτορα για τον Γεώργιο Α΄

εικ. 1: Πεταλιοί, πρώτη πρόταση
για το ανάκτορο, 1871
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τα πρώτα σχέδια για το τατόι απεικονίζουν ένα μεγάλο ανακτορικό συγκρότημα με κήπους που
αναπτύσσονται σε βαθμιδωτά επίπεδα, με συντριβάνια, στοές, belvedere κ.λπ., γύρω από μια μεγάλη
ορθογώνια αυλή, με διώροφο το κεντρικό κτίσμα του ανακτόρου (εικ. 2). σε ανεξάρτητη πτέρυγα
βρίσκονται τα διαμερίσματα των βασιλοπαίδων και της ακολουθίας τους: μια μεγάλη νεομπαρόκ σύν-
θεση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα πρώτα σχέδια χρονολογούνται το 1870, πριν δηλαδή ολοκληρω-
θεί ακόμη η αγορά του κτήματος.

Για άλλη μια φορά όμως, τα μεγαλόπνοα σχέδια του αρχιτέκτονα συναντούν τη βασιλική άρνη-
ση. Ακολουθεί μια δεύτερη πρόταση. Ένα πολύ μικρότερο ανάκτορο, ένας πύργος γερμανού φε-
ουδάρχη σε συνδυασμό με ένα νεοκλασικό μέγαρο ή –αν θέλετε– μια διώροφη έπαυλη, όχι πολύ με-
γαλύτερη από τις αντίστοιχες επαύλεις που σχεδιάζει για την Κηφισιά. Πίσω από το ανάκτορο, μια
περίστυλη εσωτερική αυλή συνδέει το κυρίως κτήριο με τους βοηθητικούς χώρους. Και εδώ συναν-
τάμε την πλουραλιστική αντίληψη της αρχιτεκτονικής του. η λύση απορρίπτεται επίσης. το κτήριο
που κτίζεται τελικά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1870 στο τατόι είναι μια μικρή διώροφη
έπαυλη στο «ελληνοελβετικό» στιλ που δημιούργησε ο τσίλλερ, πολύ απλή, με ένα ξύλινο υπόστε-
γο και βεράντα στον όροφο να καλύπτει την είσοδο.

Εν τω μεταξύ όμως, όσον καιρό ο τσίλλερ σχεδιάζει τα μεγαλόπνοα ανάκτορα του, η βασιλική οι-
κογένεια παραθερίζει σε ένα από τα σπίτια που είχε κτίσει στην Καστέλλα.1 «Επτά ήταν τα σπίτια του
τσίλλερ», γράφει η Πηνελόπη δέλτα στον τρελλαντώνη (1�32), «όλα στην αράδα κι’ ενωμένα. το
πρώτο, τ’ ακριανό, μεγάλο με τρία πρόσωπα, τ’ άλλα όλα όμοια με μια βεραντούλα προς τη θάλασ-
σα και μιαν αυλή στο πίσω μέρος μπρος το λόφο. στο πρώτο, το μεγάλο σπίτι, κάθονταν ο Βασιλέ-
ας».2 Πίσω ακριβώς από τα επτά σπίτια της συνοικίας τσίλλερ βρισκόταν το υαλουργείο των Paul Ziller
και Πέτρου Οριγένη (εικ. 3).2

στο τατόι, η βασιλική οικογένεια κατοικούσε αρχικά σε ένα απλό μονώροφο κτίσμα, που αργό-
τερα χρησίμευσε για κατοικία των κηπουρών, και στη συνέχεια στην ελληνοελβετικού ρυθμού έπαυ-
λη. στα τέλη της δεκαετίας του 1880 κτίστηκαν τελικά τα θερινά ανάκτορα από τον νεαρό τότε αρ-
χιτέκτονα σάββα Μπούκη. το κτήριο είναι αντίγραφο της «αγροικίας» μιας έπαυλης που είχε κτίσει
ο Adam Menelaus για λογαριασμό του τσάρου Νικολάου και για την οποία το βασιλικό ζεύγος έτρε-
φε τρυφερές αναμνήσεις. Οι ελαφρές τροποποιήσεις που επέφερε στο αρχικό σχέδιο ο Μπούκης,
προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της βασιλικής οικογένειας, ελάχιστα αλλοίωσαν το αρχι-
κό σχέδιο. Είναι προφανές ότι ο τσίλλερ, φτασμένος πια αρχιτέκτων, δεν ήταν δυνατόν να πραγμα-
τοποιήσει μια παρόμοια αντιγραφή.

Μετά το γάμο τού διαδόχου Κωνσταντίνου με την πριγκίπισσα σοφία Χοεντσόλερν, η μικρή έπαυ-
λη που είχε σχεδιάσει ο τσίλλερ επισκευάζεται, προκειμένου να φιλοξενήσει το νεαρό ζεύγος. δεν γνω-
ρίζουμε ποιος πραγματοποίησε την επισκευή και επέκταση του κτηρίου αυτού.

την ίδια χρονιά, το ελληνικό δημόσιο, που όταν γεννήθηκε ο διάδοχος είχε υποσχεθεί να του δω-
ρίσει ιδιαίτερη κατοικία όταν αυτός ενηλικιωθεί, εκπληρώνει την υπόσχεση του.

Ο σχεδιασμός ανατίθεται στον τσίλλερ. Αυτή τη φορά η έκταση του γηπέδου είναι περιορισμένη:
Ένας μικρός σχετικά χώρος πίσω από τα ανάκτορα και τον βασιλικό κήπο, που εχρησιμοποιείτο ως
βασιλικός λαχανόκηπος, περιόριζε τις δυνατότητες για μεγαλόπνοα σχέδια. Οι προδιαγραφές που
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εικ. 3: Ο «οικισμός τσίλλερ»
στην Καστέλλα, πίσω το υαλουργείο

εικ. 2: Πεταλιοί, πρώτη πρόταση
για το ανάκτορο, κάτοψη, 1871
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θέτει ο Γεώργιος είναι σαφείς. τα ανάκτορα δεν πρέπει να διαφέρουν πολύ από τα μέγαρα των πλου-
σίων μεγαλοαστών της λεωφ. Κηφισίας (σημερινής Βασ. σοφίας) (εικ. 4-5).

το ανάκτορο αυτό φαίνεται να έχει ως πρότυπο το ανάκτορο που είχε σχεδιάσει ο Θεόφιλος Χάν-
σεν για το Γεώργιο Α΄ την ίδια ακριβώς περίοδο, «κάπου κοντά στη θάλασσα». Ήταν άραγε επιθυ-
μία του Γεωργίου, ή ο μαθητής μιμήθηκε τον δάσκαλο, που δεν έπαψε ποτέ να θαυμάζει;

το ανάκτορο του διαδόχου (σημερινό Προεδρικό Μέγαρο) άρχισε να κτίζεται το 18�1 και ολο-
κληρώθηκε το 18�7. στο σύνολό του είναι ένα αυστηρό και λιτό νεοκλασικό κτήριο με κάτοψη ορ-
θογώνιου παραλληλεπιπέδου. τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, μπορούμε να διακρίνου-
με όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική του τσίλλερ: τη μεγάλη του ικανότη-
τα να σχεδιάζει και την τελευταία οικοδομική αλλά και διακοσμητική λεπτομέρεια, και το ταλέντο του
να συνδυάζει νεοκλασικά και εκλεκτιστικά στοιχεία, με τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μη γίνε-
ται φλύαρο και βαρύ αλλά, αντίθετα, να αποκτά χάρη και ελαφράδα. στο ανάκτορο του διαδόχου, ο
τσίλλερ κατάφερε να εκφράσει με επιτυχία την ιδεολογία του πριγκιπικού ζεύγους, που το ήθελε κον-
τά στους υπηκόους και σε αρμονική σχέση με το περιβάλλον.

το ανάκτορο κατοικήθηκε για πρώτη φορά το 18�7-�8. Λίγα χρόνια αργότερα, η πριγκίπισσα σοφία
ζητά από τον τσίλλερ να προσθέσει στο ισόγειο μια νέα μεγάλη αίθουσα χορού, ώστε να απελευθερωθούν
οι χώροι υποδοχής του πρώτου ορόφου και να χρησιμοποιούνται από την οικογένεια, που είχε πια αυ-
ξηθεί μετά τη γέννηση των πριγκίπων. η αίθουσα χορού στα αριστερά του κεντρικού κορμού, κατά μή-
κος της σημερινής λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β ,́ συνδέεται με αυτόν μέσω ενός ισογείου προσκτίσματος.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι δύο παραλλαγές που αφορούν την κάλυψη της αίθουσας χο-
ρού, η πρώτη με τετρακλινή στέγη και η δεύτερη με θολωτή μεταλλική, ιδιαίτερα πρωτοποριακή για
την εποχή κατασκευή. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι ο τσίλλερ ήταν ταυτόχρονα, εκτός από
πολύ καλός αρχιτέκτονας, και πολύ καλός στατικός κατασκευαστής.

Μετά την πτώχευση του ελληνικού κράτους, κάθε οικοδομική δραστηριότητα είχε σταματήσει. Για
αρκετό διάστημα το γραφείο του τσίλλερ έμενε άδειο και έρημο, χωρίς καμία παραγγελία. το 1�07
εμφανίζεται ως από μηχανής θεός ο Γερμανός πρέσβης κόμης von Arco-Vallery, με τη μεσολάβηση
του οποίου ο τσίλλερ αναλαμβάνει την αναδιαμόρφωση κάποιων χώρων του «Αχιλλείου» στην Κέρ-
κυρα και την ανέγερση ενός νέου κτίσματος στον περίβολο του ανακτόρου. το «Αχίλλειον», που εί-
χε κτισθεί το 188�-�1 για να χρησιμεύσει ως θερινό ανάκτορο της Ελισάβετ της Αυστρίας, της γνω-
στής σίσσυ, αγοράστηκε το 1�08, μετά το θάνατο της, από τον αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β ,́ αδελφό τής
πριγκίπισσας σοφίας. το νέο κτήριο που κτίζει ο τσίλλερ, ο «Οίκος των ιπποτών» στο δυτικό τμήμα
του κήπου κοντά στο θυρωρείο, είναι ένα απλό ισόγειο κτίσμα, που απέβλεπε στην εξυπηρέτηση της
πολυπληθούς ακολουθίας του Κάιζερ.

το 1�0� πυρκαγιά καταστρέφει μεγάλο τμήμα των Παλαιών Ανακτόρων της Πλατείας συντάγμα-
τος (σημερινή Βουλή). η κυβέρνηση Βενιζέλου, σε άριστες σχέσεις με τον βασιλιά, είναι πρόθυμη να
αναλάβει τα έξοδα της αποκατάστασης του κτηρίου. το 1�13 δολοφονείται ο Γεώργιος Α΄στη Θεσ-
σαλονίκη και στο θρόνο ανεβαίνει ο Κωνσταντίνος Α .́ το ανάκτορο του διαδόχου μετατρέπεται σε βα-
σιλικό ανάκτορο και από το 1�74 χρησιμοποιείται ως Προεδρικό Μέγαρο. στο μεγαλύτερο μέρος του
το κτήριο διατηρεί την αρχική του μορφή. Οι αλλαγές που έχουν γίνει στο εσωτερικό είναι μικρές και
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εικ. 4: Ανάκτορο διαδόχου,
πίσω όψη, 18�0
ιδιωτική συλλογή

εικ. 5: Ανάκτορο διαδόχου,
προσθήκη αίθουσας χορού, 18�0
ιδιωτική συλλογή
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αναγκαίες, ώστε να καλύπτει με άνεση τις νέες λειτουργικές ανάγκες που φυσιολογικά προέκυψαν κα-
τά τη διάρκεια τής πάνω από έναν αιώνα ζωής του.

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σημείωμα του τσίλλερ με ημερομηνία 17 Μαρτίου 1�14,
όταν ακόμα συζητείται η δυνατότητα επανάχρησης των Παλαιών Ανακτόρων (εικ. 6), που έθεσε υπό-
ψη μου η Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη, και το οποίο παρατίθεται σε δική της μετάφραση από τα γερμανικά:

« Όταν κτίστηκε το ανάκτορο του βασιλιά πάνω σε σχέδια του Γκαίρτνερ, ήταν, παρόλη την απλό-
τητά του, το πιο προβεβλημένο οικοδόμημα, γιατί τότε η Αθήνα δεν είχε να επιδείξει παρά μόνο μι-
κρά σπιτάκια και καλύβες και έμοιαζε με μεγάλο χωριό. Από τότε άλλαξαν πολλά […].

σήμερα βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε μια καμπή. Ύστερα από την επέκταση της Ελλάδας, είναι
αυτονόητο ότι και η πρωτεύουσα θα αναπτυχθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, καθώς οι αυξημένες ανά-
γκες θα επισύρουν πολλά νέα κτίσματα και μετατροπές παλιότερων κτηρίων, και θα ζητηθούν πολυ-
τελείς εξοπλισμοί στις κατοικίες. Αλλά ήδη σήμερα το παλάτι του βασιλιά εμφανίζεται γυμνό και φτω-
χό μπροστά στα νέα κτήρια, λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε ο εμπλουτισμός της εξωτερικής του
όψης. Με τη δυσχερέστατη αυτή αποστολή επιφορτίστηκε ο αρχιτέκτονας της Α.Μ. του αυτοκράτορα
και βασιλιά της Πρωσίας, ο κ. von Ihne,3 ο οποίος δυστυχώς δεν ήταν ιδιαίτερα ευτυχής με τη λύση
που βρήκε. Κι αυτό γιατί αφαιρεί τις κολώνες της στοάς –το μοναδικό κόσμημα τής κυρίως όψης του
παλατιού– και τις αντικαθιστά με ογκώδεις, άτεχνες τοξωτές πύλες κτισμένες με κυβικούς ογκολίθους,
πάνω στις οποίες στηρίζεται μια στοά με υπερμεγέθεις κολώνες. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια: απο-
μακρύνει το ωραίο και το αντικαθιστά με το Μη ωραίο. Επιπλέον δεν καλυτερεύει η γενική εντύπω-
ση με το στήσιμο μιας τρέχουσας ζώνης από μπαλούστρα, γιατί η γυμνότητα της όψης εξακολουθεί
να υφίσταται. Με κανένα τρόπο δεν συμφωνούμε με αυτή τη λεγόμενη βελτίωση και θα θλιβόμασταν
ιδιαιτέρως αν η πρόταση θα υλοποιείτο κάποτε και το ανάκτορο θα εκακοποιείτο κατ’ αυτό τον τρό-
πο. Για τον λόγο αυτό χαιρετίζουμε μια άλλη πρόταση, την οποία και επιθυμούμε να εκθέσουμε με τα
λίγα αυτά λόγια. η λύση του ζητήματος που τέθηκε είναι εντελώς διαφορετική. Οι κολώνες της στο-
άς δεν απομακρύνονται, αλλά παραμένουν στη θέση τους, και η στοά επεκτείνεται δεξιά και αριστε-
ρά σε όλη την έκταση της πρόσοψης του ανακτόρου, πράγμα που είναι και το φυσικότερο, για να πα-
ραμεριστεί η γυμνότητα και να εναρμονιστεί η κύρια με την πλαγία όψη που είναι διακοσμημένη με
πρόστυλο. τα παράθυρα του ορόφου εμπλουτίζονται με διακοσμητικά πλαίσια, για να σηματοδοτη-
θεί ο όροφος αυτός ως ο κυρίως όροφος του κτηρίου, που είναι και η πραγματικότητα. Μεγάλα σι-
ντριβάνια με πλούσια γλυπτική διακοσμούν την πλατεία, και δύο χοντροί ιστοί, παρόμοιοι με της πλα-
τείας του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, εξυπηρετούν την έπαρση της σημαίας, ούτως ώστε αυτή να μην
εκτελείται, όπως τώρα, πίσω από τα ακρωτήρια του αετώματος. Προβλέπεται γλυπτικός διάκοσμος
πάνω από την κυρίως είσοδο (πρόπυλο) και στο αέτωμα, ενώ ζωγραφικός διάκοσμος μπορεί να
αναπτυχθεί στις ζωφόρους της στοάς, με θέματα παρμένα από τα επεισόδια των δύο πολέμων».

Όταν γράφει το κείμενο αυτό ο τσίλλερ είναι ήδη 77 ετών. το όνειρο των ανακτόρων δεν τον έχει
εγκαταλείψει. Άλλο ένα όραμα, το τελευταίο, που παραμένει άσκηση επί χάρτου.

Από τις μεγάλες εμπνευσμένες συνθέσεις του για τα βασιλικά ανάκτορα καμία δεν υλοποιήθηκε.
το ανάκτορο του διαδόχου, το μόνο που τελικά κτίστηκε, δεν ξεπερνά σε μέγεθος τα βιεννέζικα μέ-
γαρα Epstein, Ephrussi ή Todesco του Θεόφιλου Χάνσεν, με τα οποία έχει πολλά κοινά στοιχεία στην
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εικ. 6: Πρόταση τσίλλερ για διαμόρφωση
της πρόσοψης των Παλαιών
Ανακτόρων, 1�14
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εσωτερική οργάνωση. η εσωτερική του διακόσμηση είναι πολύ πιο απλή από την πλούσια και πλου-
ραλιστική διακόσμηση των βιεννέζικων αρχοντικών. Πολύπλευρη προσωπικότητα και ταλαντούχος δη-
μιουργός, ο τσίλλερ, δεν έπαψε μέχρι το τέλος να οραματίζεται, να συνθέτει, να δημιουργεί.

Και είναι πραγματικά κρίμα που ούτε μία από τις μεγάλες ανακτορικές συνθέσεις του δεν μπόρε-
σε να υλοποιηθεί.

ΥΠΟσηΜΕιωσΕισ
1 η «συνοικία τσίλλερ», όπως λεγόταν τότε, ήταν χτισμένη χαμηλά στους πρόποδες του λόφου της Καστέλλας και δεν πρέπει να

συγχέεται με τα σπίτια που έκτισε αργότερα ο σάξoνας αρχιτέκτονας στην πλατεία Αλεξάνδρας, τις οικίες Πατσιάδου, εκ των οποίων
η μία υφίσταται μέχρι σήμερα.

2 το οικόπεδο του υαλουργείου εντάχθηκε στο σχέδιο Πόλεως της Καστέλλας με το ΦΕΚ 47/2� σεπτεμβρίου 1873.
3 σημ. της επιμ.: Ernst Eberhard von Ihne, 1848-1�17, γερμανός αρχιτέκτων, έκτισε το Bode Museum στο Βερολίνο.
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An
Den Architekten
Herrn Professor E. Ziller
Hochwohlgeboren
Athen

Auf die mir heute vorgelegten Anschläge über Reparaturen bezw. Neubauten beim Schlosse Achilleion
auf Corfu erwidere ich Folgendes ergebendst:

Ich habe mich für das freistehende Cavaliergebäude entschieden – Projekt A.-
Die mit 33.237 Drachmen veranschlagten verschiedenen Arbeiten im Schlosse selbst werden zur Aus-

führung genehmigt; desgleichen der Anbau am Maschinengebäude, die Badehaus-Ergänzung am Hafen-
damm, die im Anschlag 6 vorgesehenen Arbeiten am Stallgebäude und diejenigen am Kustoden-Gebäude.

Im Einzelnen bemerke ich hierzu: Es fehlt die Veranschlagung für die Herstellung eines feuersicheren Ben-
zinlagers und für den Aufbau des ersten Stocks über dem neuen Anbau am Maschinenhause, der nothwendig
ist, weil sonst die dort vorgesehene Wohnung für einen Maschinenmeister nicht ausreichend wäre. Des
weiteren vermisse ich die Veranschlagung der Abschlusswand für das Wohnzimmer der Prinzessin nach dem
Zimmer der Garderobenfrau, endlich auch der baulichen Veränderungen im Nebengebäude des Schlosses
mit Rücksicht auf die dort aufzustellende Akkumulatoren-Batterie. Was nun Ihr Projekt A (freistehendes
Cavaliergebäude) betrifft, so erscheint mir zunächst die Grosse der einzelnen Zimmer -4,80m zu 3,80-
nicht ausreichend, wenn in Betracht gezogen wird, dass ein solches Zimmer als Wohn- und Schlafzimmer
dienen muss. Da nun die Zimmer 5 und 6 durch Fortnahme der Mittelwand und der Thuren nach 4 und 7
und Anbringung nur einer Thur in der Mitte vom Vorzimmer aus als Versammlungsraum hergerichtet wer-
den muss, so blieben nach Ihrem Projekt noch 14 Zimmer übrig. Es wird genügen, wenn deren nur 12 vor-
gesehen werden und jedem derselben einen Rauminhalt von 5 zu 6 m gegeben wird.

Das im Parterre des Neubaues als Dienerausspeisung bezeichnetes Zimmer wird nun Kofferraum,
kann also ganz einfach ausgestattet werden. Die als Waschraum bezeichnete Lokalität wird Aufent-
haltsraum für Arbeitsfrauen.

Es ist nur ein Bad in der Dieneretage nöthig, dagegen 3 Closets
Es fehlt eine Angabe über die Geschosshöhe
Statt der Eisen- und Glaswand zwischen Schloss und Nebengebäude schlagen Sie eine Spalier-

wand mit immergrünen Gewachsen vor und bei Anschlag 8 –Grube für Abwasser- planen Sie von der
bestehenden Grube aus eine Untergrunberieselung (System Grove): Beide Vorschlage bedürfen ei-
ner näheren Erläuterung und ausführlichen Begründung.

Eπιστολή συμβούλου μηχανικού-αρχιτέκτονα εκ μέρους του Αυτοκράτορα
από το Βερολίνο προς τον E. τσίλλερ. Περιέχει παρατηρήσεις και
επιθυμίες του σχετικά με επιδιορθώσεις και επεμβάσεις στο παλαιό
Ανάκτορο και για το νέο κτίσμα για τη φρουρά στο «Αχίλλειον» της
Κέρκυρας, 11 ιουνίου 1�07
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Wenn Sie auch im Neubau Öfen nicht vorgesehen haben, was ich mit Rucksicht auf die Tempe-
ratur-Verhältnisse der Insel Corfu zugeben will, so wünsche ich doch auf jedem der Corridore die Auf-
stellung von je 2 Dauerbrandöfen.

Im Neubau bitte ich auch im Parterre-Geschoss eine Wohnung für eine Schlossfrau, bestehend aus
einem großen Zimmer mit daran anstoßende kleinen Küche und Speisekammer, vorzusehen.

Der Fußboden im Neubau überall Stab-Fußboden, geölt. Νicht bloß in den Empfangszimmern Ih-
rer Majestäten, sondern auch in sämtlichen Kavalier-Wohnungen ersuche ich Bilderstangen zu ver-
anschlagen.

Da nirgends Tapeten in Frage kommen, wird im Neubau nur einfacher heller Ölfarben-Anstrich
gewünscht.

Dies vorausgeschickt, ersuche ich Sie, nunmehr mit thunlichster Beschleunigung an die Ausarbei-
tung genauer Kostenanschlage und die Aufstellung nicht zu kleiner Grundriss-Skizzen, in denen alle
Masse deutlich erkennbar sein müssen, heranzutreten.

Dabei wird es sich empfehlen, dass Sie möglichst bald zunächst nochmals nach Corfu fahren, dort
mit Kastellan Bontempo alles auf das Gründlichste durchsprechen, Ihren Anschlagen dann auch die-
jenigen Kosten hinzufügen, welche der Kastellan inzwischen für die zahlreichen Ausbesserungen an
Fenstern, Thüren und Schlössern zusammengestellt haben wird, und mir Ihre Anschläge und Zeich-
nungen nach Schloss Berlin einreichen. Dabei bitte ich auch, den genauen Termin anzugeben, wann
Sie mit Ihren Bauausführungen beginnen müssten, um am 1. Februar 1�08 alles fertig zu haben.

Zu Ihrer Information bemerke ich noch, dass die Anlage von neuen bezw. Vergrößerung von al-
ten Wasserbassins auf dem Dache des Schlosses, sowie die Anbringung von Hydranten durch die
Wiener Internationale Elektrizitätsgesellschaft veranschlagt und ausgeführt wird.

Im Marstallgebäude bleibt die Wagenremise intakt, wogegen die Geschirrkammer als Wohnung
für 2 Chauffeure und die daneben gelegene Kutscherstube für einen Ober-Chauffeur wohnlich gemacht
werden muss.

[Yπογραφή δυσανάγνωστη]
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Ο νεορωμανισμός εκπροσωπείται στην Ελλάδα από λίγα αλλά αξιόλογα μνημεία. Παρέμεινε όμως
στην πράξη αποκλειστική επιλογή ενός μόνο αρχιτεκτονικού εργαστηρίου, αυτού του τσίλλερ, χω-
ρίς να αποτελέσει ποτέ ευρύτερο ρεύμα. Μπορούμε λοιπόν να τον χαρακτηρίσουμε ως την συνει-
σφορά της βορειοευρωπαϊκής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στην διαμόρφωση της ελλαδικής να-
οδομίας κατά τον 1�ο αιώνα. τυπολογικά, όλοι οι σημαντικοί νεορωμανικοί ναοί που κτίστηκαν στην
Ελλάδα ανήκουν στις παραλλαγές των σταυροειδών ναών.

Ναοί δικιόνιοι και σταυρικοί

Ο Άγιος Λουκάς Πατησίων (1865-1870) είναι το πρώτο έργο στην Ελλάδα το οποίο ακολουθεί την
τάση του νεορωμανισμού. Πρόκειται για έναν σταυροειδή, επιμήκη ναό, η συγγένεια του οποίου με
τον ναό του Oberlößnitz (1865), ιδιαίτερης πατρίδας του τσίλλερ, είναι φανερή. τυπολογικά, ο να-
ός ακολουθεί τον τύπο του «σταυροειδούς, ελεύθερου, επιμήκους, δικιόνιου» ναού. Αργότερα, με
την προσθήκη των δυτικών κιονοστοιχιών, η επιμήκυνση αυτή πήρε σημαντική έκταση. τα γωνιακά
διαμερίσματα εμφανίζονται με μικρότερες τις τρεις διαστάσεις τους από τους υπόλοιπους χώρους
του ναού, έτσι ώστε οι κεραίες του σταυρού, τόσο στην κάτοψη όσο και ογκοπλαστικά, να προβάλ-
λουν έντονα, δεσπόζοντας στην όλη σύνθεση. τα γωνιακά διαμερίσματα περιορίζονται λειτουργικά σε
εντελώς δευτερεύοντα, συμπληρωματικό ρόλο. στην όλη σύνθεση κυριαρχεί ο τρούλλος μορφής
Calotte. Οι διακοσμητικοί πυργίσκοι στις εξωτερικές γωνίες του περιγράμματος του κτηρίου δημι-
ουργούν στις όψεις κατακόρυφους άξονες. Αν και ο ναός έχει υποστεί μεταγενέστερες επεμβάσεις στις
όψεις του, διασώζεται σχεδόν πλήρης η αρχική του μορφοπλαστική οργάνωση και ο διάκοσμος. δί-
λοβα και τετράλοβα, ισοϋψή, υψίκορμα παράθυρα με ρόδακες στο τύμπανο, κάτω από το ανακουφι-
στικό τόξο, ανοίγονται στο ανατολικότερο τμήμα του κτίσματος. στο δυτικό, επίμηκες τμήμα, υπάρ-
χουν απλά, δίλοβα ανοίγματα με σαφείς βυζαντινές επιδράσεις. στο πλαίσιο της διακοσμητικής τού
νεορωμανισμού, αναπτύσσονται και τα πλούσια διακοσμημένα γείσα και θυρώματα του ναού.

τριάντα χρόνια αργότερα, ο τσίλλερ θα χρησιμοποιήσει την ίδια αρχική ιδέα σε τρεις ακόμη να-
ούς σαφώς μικρότερου μεγέθους, στη Μεταμόρφωση του σωτήρος Βιλλίων (18�3), στα Εισόδια της
Θεοτόκου στο Αίγιο (18�4) και στον Άγιο Γεώργιο του Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα (1�02).
στους τρεις αυτούς ναούς συντελείται μια σταδιακή μείωση των γωνιακών διαμερισμάτων, που στην
περίπτωση του Αγίου Γεωργίου εξαφανίζονται τελείως. το δυτικό τμήμα του ναού δεν επιμηκύνεται
και παραμένει τυπολογικά σε απόλυτη σταυροειδή διάταξη. στους τρούλλους εγκαταλείπεται η μορ-
φή Calotte και η κάλυψη αναπτύσσεται σε πλήρη κύκλο. στον διάκοσμο υπάρχει περισσότερη λιτό-
τητα, ενώ τα ανοίγματα στα δύο πρώτα μνημεία γίνονται απλά, μονόλοβα. στους ίδιους ναούς, στη
δυτική πλευρά, προστίθεται κεντρικό καμπαναριό, ενώ μεγάλο συγκρότημα από αναγεννησιακής

✝ΓρηΓOρησ Α. ΠΟΥΛηΜEΝΟσ

[η ναοδομία του τσίλλερ και η παρένθεση του νεορωμανισμού]1
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έμπνευσης ημικυκλικά κλιμακοστάσια οδηγούν στο γυναικωνίτη. Είναι φανερό ότι οι ναοί αυτοί τεί-
νουν, και τελικά καταλήγουν, στη «σταυρική» διάταξη της κάτοψης. Από μορφολογική άποψη ακο-
λουθούν το πνεύμα του νεορωμανισμού με σποραδικά στοιχεία του art nouveau.

Οκταγωνικοί ναοί

το 18�0 ο τσίλλερ ολοκληρώνει τα σχέδια για τον Ναό της Φανερωμένης στο Αίγιο. Ο ναός είναι σταυ-
ροειδής οκταγωνικός και η διάταξη της κάτοψής του προσεγγίζει ιδιαίτερα τον τύπο των βυζαντινών
«ηπειρωτικών οκταγωνικών» ναών ( Όσιος Λουκάς Φωκίδας, 11ος αιώνας). Υπάρχουν όμως αρκετές δια-
φορές: Ο κεντρικός τρούλλος φέρεται από οκτώ πεσσούς που εκτείνονται αυτόνομοι σε ύψος. Οι διαμή-
κεις κεραίες του σταυρού επιμηκύνονται, ώστε να απαιτούνται δύο μετακιόνια διαστήματα που φέρουν τη
στέγαση. η τριμερής διάταξη των κεραιών του σταυρού διαφοροποιείται. στις εγκάρσιες κεραίες, τα τρία
διαμερίσματα παύουν να είναι αυτόνομα και συνδέονται με τον κεντρικό χώρο, ενώ το μεσαίο εκτείνεται
σημαντικά σε σχέση με τα άλλα δύο. Ανάλογα εκτείνεται και το μεσαίο διαμέρισμα των διαμήκων κλιτών.
Γωνιακά διαμερίσματα δεν υπάρχουν. στη θέση τους, τέσσερις πύργοι καμπαναριών κάνουν την εμφάνι-
σή τους. Ο μεγάλος κεντρικός τρούλλος σε μορφή Calotte δεσπόζει με τον όγκο του στο σύνολο. η αυ-
τόνομη ογκοπλαστική ανάδειξη κάθε επιμέρους χώρου επιτείνεται στη στέγαση, με την εναλλαγή της χρή-
σης άλλοτε επίπεδων δωματίων και άλλοτε δίκλινων στεγών. Όλοι οι όγκοι διατηρούνται σε χαμηλά, ανα-
λογικά, ύψη. η εναλλαγή οριζοντίων στρώσεων πλίνθων και λίθων στις όψεις του κτηρίου, συνδυάζει με
μια πλήρη μορφολόγηση έναν διάκοσμο στο πλαίσιο του νεορωμανισμού. Ανοίγματα παραθύρων, ρό-
δακες, λομβαρδικά τοξύλια, γείσα, διακοσμητικές ζώνες, αναδεικνύουν τις αναζητήσεις του αρχιτέκτονα
που υλοποιούνται σε σαφώς βυζαντινής προέλευσης τυπολογικό υπόβαθρο.

τυπολογική εμμονή στην περίκεντρη διάταξη

Οι νεορωμανικοί ναοί του 1�ου αιώνα στην Ελλάδα τυπολογικά εξαντλούν τις αναζητήσεις τους στο
πλαίσιο των σταυροειδών διατάξεων. Είναι φανερή μία τάση που ενυπάρχει στη σύνθεση, να ενο-
ποιηθεί κατά το δυνατόν ο εσωτερικός χώρος γύρω από ένα κέντρο. Πρόκειται για μια καθαρά ανα-
γεννησιακή ιδέα που προϋποθέτει τη χρήση σταυροειδούς διάταξης. η περίπτωση της Φανερωμέ-
νης αποτελεί μια απόπειρα του τσίλλερ να προσαρμόσει έναν βυζαντινό τύπο σε παρόμοιες απαι-
τήσεις. Αντίθετα, οι ναοί που προηγήθηκαν δεν είναι παρά η επανάληψη της τυπικής περίκεντρης διά-
ταξης γύρω από τον τρούλλο, που επιχειρεί η δυτική ναοδομία μετά την Αναγέννηση. η σύμπτωση
των αρχών αυτών με την αρχή του «δικιόνιου εγγεγραμμένου» βυζαντινού ναού, διευκόλυνε τον
δημιουργό στην παράλληλη εφαρμογή της λύσης του, χρησιμοποιώντας τύπους της τοπικής ναο-
δομίας σε δύο εντελώς ξένες μεταξύ τους γεωγραφικές περιοχές ( Άγιος Λουκάς στα Πατήσια, εκ-
κλησία στο Oberlößnitz).

ΥΠΟσηΜΕιωσH
σημ. τ. επιμελήτριας: Έχουν επιλεγεί αποσπάσματα από την ανέκδοτη διδακτορική διατριβή: η ελλαδική ναοδομία στην περίοδο

του νεοκλασικισμού (1830–1�12), ΕΜΠ, Αθήνα 1��7, πρώτος τόμος, σ. 58, 104-107.

58

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:35 PM  Page 58



Προοίμιο

Ο όψιμος 1�ος αιώνας υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, η χρυσή εποχή της ανέγερσης μνημειακών θεάτρων στην
Ελλάδα από ακαδημαϊκά εκπαιδευμένους αρχιτέκτονες –και ο Ερνέστος τσίλλερ ο κατ’ εξοχήν δημι-
ουργός τους.1 Έργα του ήταν τα τέσσερα από τα δέκα σημαντικότερα χειμερινά θέατρα της Ελλάδας, και
συγκεκριμένα: το μικρό και κομψό δημοτικό θέατρο «Απόλλων» της Πάτρας (1871-72), νεοαναγεννη-
σιακής τεχνοτροπίας· το όμοιας τεχνοτροπίας δημοτικό θέατρο «Φώσκολος» της Ζακύνθου (1871-75),
το οποίο κατερείπωσε ο σεισμός του 1�53 (εικ. 1)· το εκλεκτικιστικό δημοτικό Θέατρο της Αθήνας
(1872-1888) που κατεδαφίστηκε το 1�40· και το Βασιλικό, σήμερα Εθνικό, Θέατρο της οδού Αγίου Κων-
σταντίνου (18�1-1�01), σχεδιασμένο στο πνεύμα του σαξονικού νεομπαρόκ.2 Έργο του σάξονα αρχι-
τέκτονα ήταν και το θερινό «Θέατρο των Ολυμπίων» ή «Ολύμπια» (1881) στην Αθήνα.3

Επιπλέον, στα 18�2, ο Θεόδωρος ρετσίνας, νέος δήμαρχος του Πειραιά, τον κάλεσε να τροπο-
ποιήσει τα σχέδια του αρχιτέκτονα ιωάννη Λαζαρίμου (184�-1�13) για το δημοτικό Θέατρο της πό-
λης του. η τροποποίηση όμως δεν προχώρησε, πιθανότατα επειδή ο τσίλλερ ζήτησε από τον ρετσί-
να επίσημη ανάθεση με σαφή καθορισμό της αμοιβής του, δηλαδή ποσοστό 5,50 ή 6% επί του προ-
ϋπολογισμού του κτηρίου, σε περίπτωση εκτέλεσης των σχεδίων του, ενώ σε περίπτωση μη εκτέλε-
σής τους, το 1/5 αυτών των ποσοστών.4

Όλα τα θέατρα που σχεδίασε ο τσίλλερ οφείλονται στη φιλοδοξία της άρχουσας αστικής τάξης της
τελευταίας τριακονταετίας του 1�ου αιώνα να φέρει τον εξευρωπαϊσμό της ελληνικής θεατρικής ζωής,
δημιουργώντας καλαίσθητα κτήρια με την υπογραφή δοκίμων αρχιτεκτόνων. Και τα τέσσερα χειμε-
ρινά θέατρά του υπερέβαιναν τις δυνατότητες του δημοτικού και κρατικού ταμείου, με αποτέλεσμα να
δεχθούν την κριτική των πραγματιστών της εποχής, οι οποίοι τα έβλεπαν ως έργα χαμηλής προτε-
ραιότητας. Χωρίς τη γενναία χορηγία των Ελλήνων κεφαλαιούχων, κανένα από αυτά δεν θα γίνονταν
πραγματικότητα. Είναι βέβαια γεγονός ότι το ιδεώδες του ευρωπαϊκού χειμερινού θεάτρου που προ-
ώθησε η αστική τάξη του 1�ου αιώνα δεν βρήκε στο νέο ελληνικό κράτος ευνοϊκό κλίμα για να πιά-
σει ρίζες, ούτε κατάλληλες συνθήκες για να καρποφορήσει. Από τα εννέα μνημειώδη θέατρα που
απέκτησε η Ελλάδα κατά την περίοδο 1872-1�01, επέζησαν τα τέσσερα, και από αυτά μόνο το ένα αν-
ταποκρίθηκε στην υψηλή αποστολή του.5

η θεατρική αρχιτεκτονική του Ερνέστου τσίλλερ προσεγγίστηκε συστηματικά στον πρώτο τόμο
της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία εκδόθηκε το 1��4 με χορηγία του ιδρύματος ιωάννου Φ.
Κωστοπούλου.6 η σύντομη αναδρομή στα πέντε θέατρά του εδώ, επικεντρώνεται στα εξής θέματα: το
ελπιδοφόρο ξεκίνημά τους, την αδυναμία των περισσότερων από αυτά να δικαιώσουν τις προσδο-
κίες των ιδρυτών τους και την αρχιτεκτονική τους αξία.

ΕΛΕΝη ΦΕσσΑ-ΕΜΜΑΝΟΥηΛ

η θεατρική αρχιτεκτονική του τσίλλερ

εικ. 1: τα ερείπια του δημοτικού
Θεάτρου Ζακύνθου μετά τον σεισμό
του 1�53

η Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ είναι
δρ αρχιτέκτ. ΕΜΠ, Kαθηγήτρια
τμήματος Θεατρικών σπουδών
Πανεπιστημίου Αθηνών

5�
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το ελπιδοφόρο ξεκίνημα των θεάτρων του τσίλλερ και η παρακμή τους

η ανέγερση του δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» της Πάτρας, που έγινε με ανεπανάληπτη ταχύτητα,
οφείλεται στην πρωτοβουλία εύπορων αστών της πόλης, οι οποίοι ακολούθησαν το ιταλικό παράδειγ-
μα. Έχοντας επικεφαλής τον Γερμανό βιομήχανο Θ. Άμβουργερ, σχημάτισαν το 186� μετοχική εται-
ρεία για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης του κτηρίου σε δημοτικό οικόπεδο της πλατείας Γεωργίου
Α΄, στη θέση ακριβώς που προέβλεπε το πολεοδομικό σχέδιο του σταμάτη Βούλγαρη (εικ. 2). η δα-
πάνη κατασκευής και διακόσμησης του «Απόλλωνα» ανήλθε σε 148.542,42 δρχ., από τις οποίες ο δή-
μος κάλυψε μόνο τις 4�.��3. Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1871 και το θέα-
τρο εγκαινιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου 1872 με παραστάσεις ιταλικού μελοδραματικού θιάσου.7 (εικ. 3-
4) Ο «Απόλλων» είναι το μόνο από τα ελληνικά δημοτικά Θέατρα το οποίο άντεξε στη φθορά του χρό-
νου και συνεχίζει να λαμπρύνει με την παρουσία του την πελοποννησιακή πρωτεύουσα, παρά τον σο-
βαρό τραυματισμό του από τους σεισμούς του 1��3, 1��5 και κυρίως της 8ης ιουνίου του 2008.8

Πιο περιπετειώδες υπήρξε το ιστορικό του δημοτικού Θεάτρου «Φώσκολος» της Ζακύνθου, στο
οποίο στεγάστηκε και η Λέσχη «Λομβάρδος». το αρχιτεκτόνημα αυτό του τσίλλερ αναδείχθηκε σε βασι-
κό σταθμό υποδοχής του ιταλικού μελοδράματος και των ελληνικών θιάσων του 1�ου αιώνα –ερασι-
τεχνικών και επαγγελματικών. Κτίστηκε το 1872-75 επί δημαρχίας Φραγκίσκου τζουλάτη, στη βορινή
πλευρά της πλατείας σολωμού, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το Πνευματικό Κέντρο και η δημόσια Βι-
βλιοθήκη. η ανέγερσή του έγινε πάνω στα παλιά θεμέλια του ανολοκλήρωτου δικαστικού Μεγάρου (1837)
και στον τοίχο του ημιτελούς καταστήματος της οινοπνευματικής εταιρείας «Μέλισσα», ύψους ενός μέ-
τρου.� το γεγονός αυτό και οι οικονομίες που έγιναν στην ανοικοδόμησή του, έκαναν το δημοτικό Θέα-
τρο της Ζακύνθου ιδιαίτερα τρωτό στους σεισμούς του 18�3 και 1�53.10 η δαπάνη κατασκευής του πρέ-
πει να υπερέβη τις 120.000 δρχ. (προϋπολογισμός 1873) και να προσέγγισε τις 200.000 δρχ., πολύ μα-
κριά δηλαδή από τον αρχικό προϋπολογισμό των 70.000 δρχ. του τσίλλερ. Για τη χρηματοδότησή του ο
δήμος αναγκάστηκε να συνάψει εσωτερικό μετοχικό δάνειο, ύστερα από αποτυχημένη του προσπάθεια να
εξασφαλίσει εξωτερικό δάνειο με ευνοϊκούς όρους.11 Όμως, παρά την αγάπη των Ζακυνθινών για την τέ-
χνη του Θέσπη και την όπερα, παρά την ανακατασκευή του τραυματισμένου από τον σεισμό του 18�3 δη-
μοτικού Θεάτρου το 1�00-1�01, επί δημαρχίας Αντωνίου δ. Μακρή,12 ο σεισμός του 1�53 και η πυρκα-
γιά που τον ακολούθησε αφάνισε το προχειροκτισμένο αυτό αρχιτεκτόνημα.13

Ακόμη πιο κακότυχο στάθηκε το δημοτικό Θέατρο της Αθήνας (εικ. 5), το οποίο κατεδαφίστηκε στα
1�40, με απόφαση της τότε δημοτικής αρχής.14 το έργο, προϋπολογισμού 550.000 δρχ., άρχισε το 1873 επί
δημαρχίας Παναγή Κυριακού με πρωτοβουλία μετοχικής εταιρείας εύπορων Αθηναίων, η οποία ανέλαβε
να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του σε δημοτικό οικόπεδο της πρώην πλατείας του Λαού (μετέπειτα
Λουδοβίκου και σήμερα Κοτζιά). σταμάτησε όμως στα μέσα του επομένου έτους, λόγω της οικονομικής κρί-
σης που προκάλεσαν τα Λαυρεωτικά. Μέχρι τότε είχαν ξοδευτεί 300.000 δρχ. για να κτιστούν μόνο τα θε-
μέλια και μέρος του πρώτου ορόφου.15 Ακολούθησε μια περίοδος ποικίλων ζυμώσεων, αλλά ουσιαστικής
απραξίας έως το 1887, όταν την αποπεράτωση ανέλαβε να χρηματοδοτήσει ο Ανδρέας συγγρός.16 Βασι-
κός σταθμός αυτής της περιπέτειας υπήρξε το 1882. τότε διαλύθηκε η μετοχική εταιρεία, και ο δήμος διέ-
θεσε το ποσό των 143.364,06 δρχ. για την αγορά του ημιτελούς κτηρίου και την αποζημίωση των μετόχων.
τα χρήματα προέρχονταν κυρίως από δάνειο της Εθνικής τράπεζας, ύψους 140.000 δρχ. 17

εικ. 2: Πάτρα, η πλατεία Γεωργίου Ά
και το δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»
(1871/72), γύρω στα 1�00.
Φωτογραφία Νίκου Μπαρζούκα

εικ. 3: το δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»
σε παράσταση της δεκαετίας του 1�30.
Πηγή: Κέντρο Μελέτης Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο.

εικ. 4: O στεγασμένος εξώστης (loggia)
του δημοτικού Θεάτρου της Πάτρας.
Φωτογραφία Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ,
1�.1.1�84
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εικ. 5: το δημοτικό Θέατρο της Αθήνας
γύρω στα 1�00. Επιστολικό δελτάριο.
Φωτ. αρχείο Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ

εικ. 6: το Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας
(18�1/1�01), στα 1�00.
Πηγή: Ν. ι. Λάσκαρης, «το Βασιλικόν
Θέατρον», Παναθήναια, 31.10.1�00,
τχ. 2, σ. 56

εικ. 7: Οι εξώστες του Εθνικού Θεάτρου
της Αθήνας (18�1/1�01), μετά τον
εκσυγχρονισμό του 1�30-32 από
τον Αναστάσιο Μεταξά, σε επίσημη
παράσταση της 8ης ιανουαρίου 1�38.
Πηγή: Φωτογραφία ηνωμένων
Φωτορεπόρτερ

61

στο διάστημα αυτό ο τσίλλερ κινδύνευσε δύο τουλάχιστον φορές να υποκατασταθεί από Γάλλους
αρχιτέκτονες: τον Piat στα 1874-7618 και τον L.-M.-X. Girard το 1882, ο οποίος είχε κερδίσει το α΄ βρα-
βείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το δημοτικό Θέατρο Αθηνών.1� Όμως, για οικονομικούς λό-
γους, προτιμήθηκε η πρόταση του τσίλλερ. Έτσι με νέα σχέδια του σάξονα αρχιτέκτονα και προ-
ϋπολογισμό 575.000 δρχ., ολοκληρώθηκε τελικά η δημοτική σκηνή της πρωτεύουσας.20

Είναι βέβαιο ότι χωρίς τη χορηγία του Ανδρέα συγγρού, τα σχέδια του τσίλλερ θα έμεναν στα χαρ-
τιά. Γι’ αυτό και δικαίως οι Αθηναίοι της εποχής το ονόμασαν «Θέατρο συγγρού».21 Εξίσου βέβαιο,
όμως, είναι πως οι αλλαγές που επέβαλε ο Κωνσταντινουπολίτης ευεργέτης απέβησαν εις βάρος της
ποιότητας και λειτουργικότητας του θεάτρου. δίνοντας εντολή στον αρχιτέκτονα να αντικαταστήσει χώ-
ρους του μνημειώδους κτίσματος με προσοδοφόρα καταστήματα και γραφεία, στην ουσία το μετέτρεψε
σε «μαγαζοθέατρο». Ο συγγρός κράτησε τα εισοδήματα των ενοικιαζόμενων καταστημάτων και γρα-
φείων και τον χώρο της δεύτερης σκάλας, όπου εγκατέστησε την τράπεζά του. το μεγαλύτερο θύμα
αυτής τα αντικατάστασης υπήρξε η απαράδεκτα μικρή σκηνή του αθηναϊκού δημοτικού Θεάτρου, βά-
θους 12,50 μόνο μέτρων, η οποία το απέκλειε από τις περιοδείες των μεγάλων λυρικών και θεατρι-
κών συγκροτημάτων τα εποχής.22 Από τον ίδιο τον τσίλλερ μαθαίνουμε ότι, λόγω οικονομιών, το αρ-
χιτεκτόνημά του αυτό είχε ουσιώδεις λειτουργικές ελλείψεις (ξεπερασμένη σκηνική τεχνολογία, έλλειψη
κεντρικής θέρμανσης και συστήματος εξαερισμού, μίζερη είσοδο κ.λπ.).23 Αντίθετα, η ευρύχωρη αί-
θουσα, με χωρητικότητα 1.500 θέσεων (450 θέσεις στην πλατεία και τις υπόλοιπες στα 81 θεωρεία
του, κατανεμημένα σε τρεις σειρές, και στον εξώστη), διέθετε καλή ακουστική και ικανοποιητικές συν-
θήκες θέασης από παντού.

το δημοτικό Θέατρο της Αθήνας εγκαινιάστηκε πανηγυρικά στις 15/27 Οκτωβρίου 1888 με το με-
λόδραμα του C.-L.-Α. Thomas «Mignon»,24 που ανέβασε ο γαλλικός θίασος Lassalle- Charlet. Έκτοτε λει-
τούργησε τόσο ως λυρική όσο και ως δραματική σκηνή, φιλοξενώντας σποραδικά ξένα συγκροτήματα
όπερας, οπερέτας και πρόζας, συναυλίες, διάφορες ερασιτεχνικές παραστάσεις και πιο σπάνια περιο-
δεύοντες ελληνικούς θιάσους. στη σκηνή του εμφανίστηκαν οι Sarah Bernhardt και ο Mounet-Sully, η
Réjanne, η Eleonora Duse και άλλοι διάσημοι ηθοποιοί.25 Από το 1�06, κάθε τελευταία Κυριακή της
Αποκριάς, στην κατάλληλα διαρρυθμισμένη αίθουσά του, δινόταν ο μεγάλος χορός των συντακτών.26

διαφορετικά ήταν τα προβλήματα του Εθνικού Θεάτρου, του μόνου θεατρικού αρχιτεκτονήματος
του τσίλλερ, το οποίο δικαίωσε τελικά την υψηλή αποστολή του. την πρωτοβουλία για την ανέγερσή
του είχε ο Γεώργιος Α ,́ διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό το κεφάλαιο του 1.000.000 δρχ., που του εί-
χε εμπιστευθεί ο ευεργέτης στέφανος ράλλης. δυστυχώς όμως, η αγορά του ακατάλληλου οικοπέδου,
το οποίο ανήκε στον επιμελητή της βασιλικής χορηγίας Ν. Θων, απορρόφησε τη μισή δωρεά του
ράλλη.27 Οι υπόλοιπες 500.000 δρχ. δεν επαρκούσαν για την ολοκλήρωση του έργου, προϋπολογι-
σμού 700.000 δρχ.,28 που άρχισε να κτίζεται το 18�5. Χρειάστηκε νέα προσφυγή του Γεωργίου Α΄
στους ομογενείς του Λονδίνου Κοργιαλένιο και Ευγενίδη, οι οποίοι συνεισέφεραν άλλες 500.000 δρχ.
Έτσι μπόρεσαν να συνεχιστούν οι εργασίες, που είχαν σταματήσει το 18�6, και να ολοκληρωθούν το
φθινόπωρο του 1�01 με γενναία επιδότηση από το κρατικό ταμείο.2�

το βασικότερο μειονέκτημα του Εθνικού Θεάτρου ήταν το απόκεντρο και μικρό οικόπεδο της Αγίου
Κωνσταντίνου, με την έντονη κλίση και τις περιορισμένες δυνατότητες επέκτασης. σε αυτό το μειονέκτη-
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εικ. �: το δημοτικό Θέατρο της Αθήνας
στα χρόνια της παρακμής του. National
Geographic Magazine, Νοεμβρ. 1�25, λε-
ζάντα: «η χρυσή πεταλόσχημη αίθουσα
της Βασιλικής Όπερας στην Αθήνα μετά
την καταστροφή της σμύρνης. Οι “θεω-
ρειούχοι” είναι πρόσφυγες, οι οποίοι ορ-
γάνωσαν το νοικοκυριό τους με ό,τι αγα-
θά και σκεύη μπόρεσαν να μεταφέρουν
από τις χαμένες τους πατρίδες στη Μι-
κρά Ασία. Κάθε θεωρείο εξυπηρετεί από
μία οικογένεια».
Φωτ.: H. Drucker

εικ. 8: η αίθουσα του Εθνικού Θεάτρου.
Φωτ.: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1�84
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μα οφείλεται η απαράδεκτα μικρή αίθουσα για θέατρο ρεπερτορίου αξιώσεων (εικ. 6-8). δεν είχε άδικο
ο διακεκριμένος σκηνογράφος της Όπερας του Βερολίνου Πάνος Αραβαντινός (1886-1�30) όταν, στα
τέλη τα δεκαετίας του 1�20, παρατηρούσε ότι από την Αθήνα έλειπε ένα δημόσιο θέατρο διεθνούς επι-
πέδου, αφού το μεν Βασιλικό είχε σκηνή δίχως σάλα, το δε δημοτικό σάλα δίχως σκηνή.30 τα εγκαίνια του
Βασιλικού Θεάτρου έγιναν στις 24 Νοεμβρίου 1�01, με τα μονόπρακτα «Θάνατος του Περικλέους» του
δ. Κορομηλά και «Ζητείται υπηρέτρια» του Μπ. Άννινου, με ένα μονόλογο από τη «Μαρία δοξαπατρή»
του δ. Βερναρδάκη και με εισαγωγές από τρεις όπερες.31 το Θέατρο λειτούργησε ως επιχορηγούμενη δρα-
ματική σκηνή, με δικό του θίασο, και από το 1�32 με δική του δραματική σχολή. Κατά καιρούς όμως φι-
λοξένησε ξένους περιοδεύοντες θιάσους και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Υπήρξε επίσης ιδιαίτερα
ευνοημένο από άποψη υλικών μέσων. Καμιά άλλη ελληνική σκηνή του 1�ου αιώνα και των αρχών του
20ού δεν είχε τη δική του νεοτερική τεχνολογία. Ήταν επίσης το μόνο κτήριο της κατηγορίας του που, χά-
ρη στη γενναία κρατική επιχορήγηση, κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες λειτουργικές του δαπάνες
και να εκσυγχρονιστεί πέντε τουλάχιστον φορές.32 το κτήριο θα δικαιώσει την υψηλή αποστολή του κυ-
ρίως μετά το 1�32, όταν διοικητής του νέου οργανισμού με την επωνυμία «Εθνικόν Θέατρον» έγινε ο ιωάν-
νης Γρυπάρης και σκηνοθέτης του ο Φώτος Πολίτης.33 Από τότε, το αρχιτεκτόνημα του τσίλλερ θα γνω-
ρίσει μέρες δόξας, αλλά και άλλες λιγότερο καλές ή ακόμη και κακές.34

Αντίθετα, από τα άλλα τρία θέατρα του τσίλλερ έλειπαν οι προϋποθέσεις για τη δικαίωση της απο-
στολής τους. Μοιραία για την τύχη των δημοτικών θεάτρων της Ζακύνθου και της Πάτρας στάθηκε
η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας του 1�ου αιώνα, η οποία έφερε την παρακμή της αστι-
κής τάξης που τα είχε δημιουργήσει και την έντονη μετανάστευση του πληθυσμού των δύο πόλεων –
εξωτερική και εσωτερική.35

στην περίπτωση του δημοτικού Θεάτρου τα Αθήνας, ολέθρια υπήρξε η εγκατάσταση σε αυτό 1.500
μικρασιατών προσφύγων (εικ. �). η εγκατάσταση έγινε παρά τις αντιρρήσεις του δημάρχου σπύρου Πά-
τση και μιας επιτροπής Αθηναίων, στην οποία συμμετείχε ο αρχιτέκτων-μηχανικός Κωνσταντίνος σγού-
τας.36 Οι προσπάθειες του βενιζελικού δημάρχου Πάτση για τη ριζική ανακαίνιση του θεάτρου στα 1�27-
2�, με σχέδια του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη, δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν από τον διάδοχό
του σπύρο Μερκούρη, ο οποίος δεν είχε την υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου.37 στις 16 Μαΐου του
1�3� το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων, ύστερα από εισήγηση του δημάρχου Αμβροσίου Πλυτά, θα πά-
ρει την απόφαση να κατεδαφίσει το ημιεπισκευασμένο αλλά λεηλατημένο θέατρό του, και το καθεστώς της
4ης Αυγούστου θα διευκολύνει την ταχύτατη εκτέλεση της μοιραίας αυτής απόφασης.38

η αρχιτεκτονική αξία των τσιλλερικών θεάτρων

η απώλεια των περισσότερων θεάτρων του 1�ου αιώνα, όπως και τόσων άλλων ιστορικών κτηρίων που
θυσιάστηκαν στο βωμό της κερδοσκοπικής ανοικοδόμησης από τη δεκαετία του 1�30 ώς τις μέρες μας,
είναι φυσικό να προκαλεί σήμερα αισθήματα νοσταλγίας γι’ αυτά. Από το 1�75 μάλιστα, που ήταν το έτος
της «διακήρυξης του Άμστερνταμ» υπέρ της προστασίας της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
το ενδιαφέρον για το αρχιτεκτονικό μας παρελθόν ρέπει προς την άμετρη εξιδανίκευση των ιστορικών κτη-
ρίων και των δημιουργών τους. Ανάγκη λοιπόν να λεχθούν δυο λόγια για την εκπληκτική σταδιοδρομία
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του τσίλλερ στην Ελλάδα από το 1861 ως το 1�23 και την αρχιτεκτονική αξία των τεσσάρων θεάτρων του.
Πολλοί μελετητές και σχολιαστές του τσίλλερ δεν αρκούνται να τον δουν ως επιτυχημένο επαγγελμα-

τία, ο οποίος προσάρμοσε τα γερμανικά κυρίως πρότυπά του στα ελληνικά δεδομένα και αξιοποίησε με
δεξιοτεχνία τους κώδικες του ιστορισμού και του εκλεκτικισμού. Εξωραΐζουν τη σχέση του με την Ελλάδα
και αποδίδουν συνήθως την εκπληκτική σταδιοδρομία του σε εφόδια, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα. Εξαίρεται, για παράδειγμα, η παιδεία, η αρχαιογνωσία και η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του
σάξονα αρχιτέκτονα, για τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένος αντίλογος. η τριετής φοίτηση του Ερνέστου
τσίλλερ στο Αρχιτεκτονικό σπουδαστήριο της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών τεχνών της δρέσδης (Bauate-
lier der Königlichen Akademie der Bildenden Künste zu Dresden)3� υστερούσε σε σχέση με την πολυετή
ακαδημαϊκή κατάρτιση των ομοτέχνων του, οι οποίοι ήσαν απόφοιτοι Ανώτατων σχολών Καλών τεχνών της
Ευρώπης, όπως λ.χ. της παρισινής Ecole des Beaux Arts ή της Ακαδημίας του Αγίου Λουκά της ρώμης, όπου
είχε σπουδάσει ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου. Οι πολυετείς σπουδές σε τέτοιες επίλεκτες σχολές αποτε-
λούσαν προϋπόθεση για τον σχεδιασμό δημόσιων κτηρίων στις μεγάλες πόλεις της Εσπερίας, αλλά και για
την ανάληψη ηγετικών θέσεων στη διεθνή αρχιτεκτονική σκηνή. Είναι ωστόσο γεγονός ότι ο τσίλλερ είχε
την τύχη να καλλιεργηθεί στη δρέσδη –τη λεγόμενη Φλωρεντία του Βορρά– την εποχή της μεγάλης αρχι-
τεκτονικής της ακμής. σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ένας από τους τότε κορυφαίους αρχιτέκτονες της Ευ-
ρώπης, ο σάξονας Gottfried Semper με το νεοαναγεννησιακής ή νεομπαρόκ τεχνοτροπίας έργο του40, αλ-
λά και με τη διαμόρφωση της “Semper Schule”, δηλαδή του Αρχιτεκτονικού σπουδαστηρίου της Ακαδη-
μίας Καλών τεχνών της δρέσδης. Μολονότι ο Ερνέστος τσίλλερ μαθήτευσε σε αυτό το σπουδαστήριο, δεν
διδάχθηκε από τον Semper, ο οποίος είχε καταφύγει στη Ζυρίχη λόγω της συμμετοχής του στην αστική
Επανάσταση του 1848-184�, αλλά από τον διάδοχό του Georg Hermann Nicolai (1812-1881).

Eκτός από τις προσωπικές ικανότητες του Ερνέστου τσίλλερ –ευφυΐα, σχεδιαστική δεξιότητα, εργατι-
κότητα, μεθοδικότητα, επιχειρηματική τόλμη και ταλέντο στις δημόσιες σχέσεις– καθοριστικός παράγον-
τας της επιτυχημένης συνάντησής του με την Ελλάδα ήταν η παράδοση της οικογένειας των εργολάβων-
αρχιτεκτόνων τσίλλερ, οι οποίοι είχαν έδρα το προάστιο της δρέσδης Radebeul και κύριο αντικείμενο τις
μελέτες-κατασκευές επαύλεων αντίστοιχης κλίμακας με τις ελληνικές.41 ιδρυτής της οικογενειακής αυτής πα-
ράδοσης υπήρξε ο παππούς τού αρχιτέκτονα και συνεχιστές ο πατέρας του, ο ίδιος και οι τρεις νεότεροι
αδελφοί του.42 η μαθητεία του Ερνέστου τσίλλερ κοντά στον εργολάβο-αρχιτέκτονα πατέρα του θα του δώ-
σει τη δυνατότητα να επιλεγεί από τον Θ. Χάνσεν ως επιβλέπων των εργασιών ανοικοδόμησης του μεγά-
ρου της Ακαδημίας Αθηνών (185�-85). Ο εργοληπτικός πραγματισμός, η καλαισθησία και η τυποποίηση
σε θέματα κτηριολογίας, μορφολογίας και κατασκευής ήταν κυρίως εκείνα που επέτρεψαν στον ικανότατο
σάξονα αρχιτέκτονα να πετύχει αυτό που καμαρώνει ο Tύπος της γενέτειράς του: «να χτίσει τη μισή Αθή-
να»43 και όχι μόνο, αφού ένα μέρος του έργου του πραγματοποιήθηκε και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

το πρωτοφανές σε όγκο έργο του τσίλλερ, στο οποίο κυριαρχούν οι κατοικίες –αστικά μέγαρα και
επαύλεις– μαρτυρεί ότι ο δημιουργός τους ικανοποίησε τα εκσυγχρονιστικά ιδεώδη τής τότε άρχουσας
τάξης καλύτερα από κάθε άλλο ομότεχνό του. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι η διακοσμητική και ευκολο-
νόητη αρχιτεκτονική του τσίλλερ υπήρξε άνιση. Από τα κτήριά του ξεχωρίζουν εκείνα των δεκαετιών του
1870, 1880 και μέρους του 18�0, νεοαναγεννησιακής συνήθως τεχνοτροπίας, με τα οποία ασχολήθηκε
ο ίδιος ο αρχιτέκτων στη δημιουργικότερη φάση τα σταδιοδρομίας του· εκείνη που έδωσε το αριστοτε-
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χνικά σχεδιασμένο μέγαρο σλήμαν / «ιλίου Μέλαθρον» (μελέτη 1878) και το δημαρχείο της Ερμούπο-
λης, που θεμελιώθηκε το 1876. Αντίθετα, συνθετική και μορφολογική κοινοτοπία χαρακτηρίζει πολλά
τσιλλερικά έργα της περιόδου 18�0-1�23, σχεδιασμένα από το οργανωμένο γραφείο τού πολυπράγμο-
να αρχιτέκτονα, στο πνεύμα ενός παρωχημένου ιστορισμού ή ενός ακαδημαϊκού εκλεκτικισμού.

Από την τσιλλερική θεατρική αρχιτεκτονική το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δημοτικά θέ-
ατρα της Πάτρας και της Ζακύνθου. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αρχιτέκτων προσάρμοσε τα σαξονικά
κυρίως πρότυπά του στα τοπικά δεδομένα και αξιοποίησε με δεξιοτεχνία το θεματολόγιο των μορφών
που επινόησαν δύο σπουδαίοι ομότεχνοι του, ο ιδιοφυής συμπατριώτης του Gottfried Semper (1803-
187�) και ο διάσημος δανός Θεόφιλος Χάνσεν (1813-18�1). η επίδραση των δύο εμβληματικών λυρι-
κών θεάτρων του Semper στη δρέσδη (της νεοαναγεννησιακής Όπερας του 1838-41 και της νεομπα-
ρόκ Όπερας του 186�-1878) είναι έντονη στα εσωτερικά όλων των θεάτρων του τσίλλερ, ενώ στα ρυθ-
μολογικά πρότυπα των όψεών τους περιλαμβάνονται σπουδαία έργα του Χάνσεν στη Βιέννη, όπως το
νεοαναγεννησιακής τεχνοτροπίας μέγαρο της «Μουσικής Ένωσης» –Musikverein– (1864-186�).

Οι μελέτες του τσίλλερ για τα δημοτικά θέατρα της Πάτρας και της Ζακύνθου εφαρμόστηκαν αρ-
κετά πιστά και οι νεοαναγεννησιακές όψεις τους έλυσαν με τέχνη τα προβλήματα που έθετε μια κο-
σμοπολίτικη αρχιτεκτονική μεγάλων προθέσεων και περιορισμένων μέσων στο δομημένο περιβάλλον
των δύο αυτών πόλεων με τις έντονες ιταλικές επιδράσεις. δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο για το δη-
μοτικό Θέατρο της Αθήνας, το οποίο ήταν παρωχημένης για την εποχή του τυπολογίας, τεχνολογίας
και τεχνοτροπίας. τα διάφορα σχέδια του αθηναϊκού αυτού θεάτρου, φιλοτεχνημένα από το 1871 ως
το 1887, φανερώνουν βέβαια τη συνθετική και μιμητική δεξιοτεχνία του τσίλλερ και των συνεργατών
του. η τελική όμως εμφάνιση του δημοτικού της Αθήνας ήταν μάλλον κοινότοπη και αναχρονιστική,
καθώς ο ακαδημαϊκός εκλεκτικισμός των όψεών του παρέπεμπε σε βιεννέζικα και σαξονικά πρότυ-
πα της δεκαετίας του 1870 και όχι στις νεότερες τάσεις του τέλους της δεκαετίας του 1880. Αλλά και
το Εθνικό Θέατρο, παρά τη σοβαρή μελέτη και την επιμελημένη εκτέλεση των σχεδίων, δεν ανήκει στα
σημαντικότερα έργα του τσίλλερ. Βασική λ.χ. αδυναμία του αρχιτεκτονήματος αυτού ήταν ότι ο μπα-
ροκίζων ιστορισμός των όψεων τούς έδινε μια πλαστικότητα δυσανάλογη προς την κλίμακά τους, αλ-
λά και ξένη προς το πνεύμα της παράδοσης του αθηναϊκού κλασικισμού.

ΥΠΟσηΜΕιωσΕ ισ
1 Ο 1�ος αιώνας ήταν η χρυσή εποχή της ανοικοδόμησης και ανάπλασης χειμερινών θεάτρων στην Ευρώπη από ακαδημαϊκά εκπαιδευ-

μένους αρχιτέκτονες. σε αυτό συνέβαλε η οικονομική ευημερία της αστικής τάξης, που έφερε τη διεύρυνση του θεατρικού κοινού από το 1830
ώς το 1880. Βλ. Φ. Χάρτνολ, ιστορία του Θεάτρου, μτφ. ρ. Πατεράκη, Εκδόσεις Υποδομή, Αθήνα 1�80, σ. 214 και λήμμα “Theatre Buildings”,
στο Ph. Hartnoll (ed.), The Oxford Companion to the Theatre, Oxford University Press, 41�83.

2 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1�40, τόμος Α΄, Αθήνα 1��4, σ. 181-186, 221-228, 280-317.
3 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, όπ.π., σ. 260-262.
4 Όταν έγινε αυτό, δηλαδή στα 18�2, ο τσίλλερ βρισκόταν στο ζενίθ της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, έχοντας στο ενερ-

γητικό του τρία κτισμένα δημοτικά θέατρα: της Πάτρας, της Ζακύνθου και της Αθήνας. Είχε μάλιστα πάρει και την ανάθεση της μελέ-
της του Βασιλικού –σήμερα Εθνικού– Θεάτρου της οδού Αγ. Κωνσταντίνου. Βλ. Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, ό. π., σ. 324, 420.

5 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, «Παράδοση και νεωτερικότητα στην ελληνική θεατρική αρχιτεκτονική», στο: Νεοελληνικό Θέατρο (17ος-
20ός αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1��7, σ. ��-100.

6 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1�40, 2 τόμοι, Αθήνα 1��4, 6�5 σελίδες.
7 Για το θέατρο αυτό του Ερνέστου τσίλλερ υπάρχει πλούσια τεκμηρίωση. Πληροφορίες για την ίδρυση, τις επισκευές και τη λειτουρ-

γία του «Απόλλωνα» μάς δίνουν ο ιστοριοδίφης Κων. Ν. τρανταφύλλου στο ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών, Πάτρα 1�80, σ. 156-15�, ο
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δημοσιευμένος το 1874 απολογισμός της επιτροπής ανέγερσής του –Λογοδοσία της επί της ανεγέρσεως και διακοσμήσεως του Δημοτι-
κού Θεάτρου «Απόλλων» Επιτροπής, Εν Πάτραις, τύποις Α. Σ. Αγαπητού, 1874– ο έντυπος κανονισμός λειτουργίας τού 1899, το βιβλίο
του Ν. Μπακουνάκη Το φάντασμα της Νόρμας. Η υποδοχή του μελοδράματος στον ελληνικό χώρο το 19ο αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα 1991,
διάφορα δημοσιεύματα στον Τύπο και σχετικά έγγραφα.

8 Βλ. Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, «Παράδοση και νεωτερικότητα στην ελληνική θεατρική αρχιτεκτονική», όπ.π., σ. 100· και για το σοβα-
ρό τραυματισμό του Δημοτικού Θεάτρου από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου του 2008 τη σχετική ειδησεογραφία του ημερήσιου Τύπου.

9 Το ιστορικό του ζακυνθινού αυτού αρχιτεκτονήματος δίνεται σε δύο δημοσιευμένα κείμενα του δημάρχου Ζακυνθίων Φρ. Τζου-
λάτη, ο οποίος αιτιολογεί την πρόθεσή του για ένα θέατρο αντάξιο «εις πόλιν κατέχουσα πρώτην θέσιν εν τω [ελληνικώ] βασιλείω».
Βλ. εφημερίδα Η Ζακυνθινή, 24.6.1872 και Η Δημοτική, 11.12.1873.

10 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 183, 12.12.1873.
11 Λεωνίδας Χ. Ζώης, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι 1955, σ. 402.
12 Αι Μούσαι, 1.6.1893 και Λεων. Χ. Ζώη, «Ο σεισμός της 5ης Απριλίου 1893», Αι Μούσαι, 15.5.1893.
13 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 182-183.
14 Στις 16 Μαΐου 1939 το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων πήρε την απόφαση να κατεδαφίσει το θέατρό του, ύστερα από εισήγηση

του δημάρχου Αμβροσίου Πλυτά. Μοιραία για την τύχη του θεάτρου υπήρξε η εγκατάσταση σε αυτό 1.500 Μικρασιατών προσφύγων.
Η εγκατάσταση έγινε με απόφαση του τότε υπουργού Περιθάλψεως Απόστολου Δοξιάδη και παρά την αντίθετη γνώμη τού τότε δημάρχου
Σπύρου Πάτση και μιας επιτροπής Αθηναίων, στην οποία συμμετείχε ο αρχιτέκτων-μηχανικός Κωνσταντίνος Σγούτας. Τις συνέπειες αυ-
τής της εγκατάστασης επιδείνωσε ο δριμύτατος χειμώνας 1922-1923. Για να τον αντιμετωπίσουν, οι πρόσφυγες έκαψαν σε πρόχειρες
φουφούδες ένα μεγάλο μέρος των σκηνικών. Βλ. Δ. Γ. Σκουζές, Η Αθήνα που έφυγε, Αθήνα 1961, σ. 90 και Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η
αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 281-283, 295, 415.

15 Βλ.: (α) Γ. Χ. Μοσχονάς, «Η ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου», Το Ελληνικόν Θέατρον, 16.3.1926· (β) Το Άστυ, 25.10.1887· (γ)
Β. Διάταγμα «Περί συστάσεως ανωνύμου εταιρίας προς ίδρυσιν και συντήρησιν θεάτρου εν Αθήναις», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 28 1872, Εν Αθήναις 17 Ιουλίου 1872, σ. 252-258· (δ) Β. Διάταγμα «Περί ανακλήσεως τής διά του από
25 Απριλίου 1872 Β. Διατάγματος χορηγηθείσης εγκρίσεως προς σύστασιν ανωνύμου εταιρίας λόγω ανεγέρσεως και συντηρήσεως θε-
άτρου εν Αθήναις», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 1 1882, Εν Αθήναις 11 Ιανουαρίου 1882· (ε) Ε. Φεσ-
σά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 280, 414.

16 Το Άστυ, 25.10.1887 και Γ. Π. Παρασκευόπουλος, Οι Δήμαρχοι των Αθηνών. 1835-1907, Βασ. Τυπογραφείο Ραφτάνη-Παπα-
γεωργίου, Αθήναι 1907, σ. 316-318.

17 Γ. Π. Παρασκευόπουλος, όπ.π., σ. 317-318 και Γ. Χ. Μοσχονάς, όπ.π.
18 Με το όνομα Piat εντοπίστηκαν τρεις αρχιτέκτονες, οι δύο από τους οποίους ήταν απόφοιτοι της Ecole des Beaux Arts του Πα-

ρισιού, αλλά γεννημένοι στις αρχές της δεκαετίας του 1870 (το 1870 ο F. -E. Piat και το 1872 ο αδελφός του E. -J. Piat), δηλαδή τεσ-
σάρων και έξι ετών το 1874. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για τον Ε. G. Piat, αρχιτέκτονα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (Ecole d’Athènes),
το όνομα και οι πέντε επιστολές του οποίου αναφέρονται στην ψηφιακή βάση δεδομένων Calames. Βλ. Γ. Χ. Μοσχονάς, όπ.π. και Γ. Π.
Παρασκευόπουλος, όπ.π., σ. 317.

19 Πρόκειται για τον L.-M.-X. Girard, γεννημένο στη Μασσαλία το 1845 και διπλωματούχο αρχιτέκτονα της Ecole des Beaux Arts
του Παρισιού, ο οποίος κέρδισε το πρώτο βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού [με πρόσκληση;] για το Δημοτικό Θέατρο [ Όπερα]
της Αθήνας. Το γνωστότερο έργο του L.-M.-X. Girard στην Αθήνα ήταν η επέκταση και ανάπλαση του νεοκλασικού μεγάρου Σερπιέρη
που κτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1870 με σχέδια του Αναστασίου Θεοφιλά. Το μέγαρο Σερπιέρη βρίσκεται στη γωνία των οδών
Πανεπιστημίου και Εδ. Λω και ανήκει σήμερα στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Η επέκταση του L.-M.-X. Girard, που σχεδιάστηκε
στο πνεύμα του γαλλικού ακαδημαϊκού εκλεκτικισμού, έγινε προς την οδό Πανεπιστημίου. Βλ.: (α) Χρύσανθος Χρήστου, Το αρχοντι-
κό της Αγροτικής Τάπεζας, Α.Τ.Ε., Αθήνα 2002, σ. 41, 42· (β) Κώστας Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν αιώνα, Μέλισσα,
Αθήνα 21995, σ. 175· (γ) “Historique du nouveau Grand Théâtre d’ d’Athènes”, Journal des Théâtres, 3.11.1888, σ. 1-3 και Ε. Φεσσά-
Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 281, 414.

20 Χρύσανθος Χρήστου, όπ.π., σ. 42· “Historique du nouveau Grand Théâtre d’ d’Athènes”, όπ.π., σ. 1 και Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ,
Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 281.

21 Στα σχέδια του Τσίλλερ το Δημοτικό Θέατρο αναφέρεται ως «Θέατρον Αθηνών δαπάνη του Κυρίου Α. Συγγρού». Στον Τύπο της
εποχής το Δημοτικό Θέατρο αναφέρεται ως «Μέγα Θέατρο Αθηνών», “Nouveau Grand Théâtre d’Athènes” με ιδιαίτερη μνεία της κα-
θοριστικής συμβολής του Ανδρέα Συγγρού.

22 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 281, 414.
23 Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη – Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Ε. Ziller. Αναμνήσεις. Περικοπαί - Σημειώματα υπό κ. Ι. Τσίλλερ-Δήμα,

Αθήνα, 1997, σ. 91, 95.
24 “Historique du nouveau Grand Théâtre d’Athènes”, όπ.π. σ. 2.
25 Γι’ αυτές και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δημοτικού Θεάτρου βλ. Δ.Γ. Σκουζές, όπ.π., σ. 78-79.
26 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 284, 285.
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27 Κ.Η. Μπίρης, όπ.π., σ. 222-223· Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη - Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, όπ.π., σ. 94· Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρ-
χιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 302, 416.

28 Συνέντευξη του Τσίλλερ στο Άστυ (14.5.1898).
29 Ν.Ι. Λάσκαρης, «Το Βασιλικόν Θέατρον», Παναθήναια, 31.10.1900, σ. 54 και Κ. Η. Μπίρης, όπ.π., σ. 223.
30 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 303, 414, 417.
31 Ειδικότερα, το πρόγραμμα της εναρκτήριας παράστασης είχε ως εξής: (α) Εισαγωγή από την όπερα του Σπύρου Σαμάρα Flora

Mirabilis. (β) Μονόλογος από το κλασικιστκό δράμα Μαρία Δοξαπατρή. (γ) Εισαγωγή από την όπερα Lohengrin του Wagner. (δ) Ει-
σαγωγή από την Κάρμεν του Bizet. (ε) Η μονόπρακτη κωμωδία του Δημ. Κορομηλά Ο θάνατος του Περικλέους. (στ) Ένα κομμάτι για
ορχήστρα. (ζ) Ο χορός της Jocconda του Ponchielli και (η) η μονόπρακτη κωμωδία του Δημ. Κορομηλά Ζητείται υπηρέτης. Βλ. M. Ana-
gnostou-Mavrikou, “Griechenland”, Theatergeschichte Europas, Band XX, O. Müller, Σάλτσμπουργκ 1974, σ. 587.

32 Οι γνωστότερες ανακαινίσεις του Εθνικού Θεάτρου έγιναν το 1930-31 (ριζική ανακαίνιση), το 1941 (περιστροφική σκηνή κ.ά.), το
1961-1963 (επέκταση προς την οδό Μενάνδρου) και το 1970 (δημιουργία της Νέας Σκηνής). Από το 2006 άρχισαν οι εργασίες μορφο-
λογικής αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, ριζικού εκσυγχρονισμού της σκηνής του και μεγάλης κλίμακας επέκτασής του, ένα σημαντικό
μέρος των οποίων ολοκληρώθηκε το 2009. Βλ. Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄,
όπ.π., σ. 1301 και «Εθνικό Θέατρο: Η δημιουργία και οι δημιουργοί του», Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχος 2522, 2.2.2009, σ. 50-51.

33 Από το 1932 ώς την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου το κτήριο της Αγίου Κωνσταντίνου θα γνωρίσει μεγάλη ακμή. Με τους
άξιους διευθυντές –Ιωάννη Γρυπάρη, Κωστή Μπαστιά– τους εμπνευσμένους σκηνοθέτες –Φώτο Πολίτη, Δημήτρη Ροντήρη– τον με-
γάλων δυνατοτήτων θίασο και το υψηλής στάθμης ρεπερτόριό της, η κρατική μας σκηνή στάθηκε για πρώτη φορά αντάξια της απο-
στολής της. Βλ. Βάλτερ Πούχνερ, «Ο Φώτος Πολίτης ως σκηνοθέτης αρχαίας τραγωδίας. Οι επιδράσεις του στο ελληνικό θέατρο του
20ού αιώνα», Ιστορικά Νεοελληνικού Θεάτρου. Έξι μελετήματα, Εκδόσεις Παϊρίδη, Αθήνα 1984, σ. 121-137· Δημ. Σπάθης, «Το Νε-
οελληνικό Θέατρο», στο Ελλάδα-Ιστορία και Πολιτισμός, 10ος τόμος, 1983, σ. 16, ανάτυπο και Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονι-
κή του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 303, 417.

34 Από τις πιο αξιόλογες περιόδους του Εθνικού Θεάτρου ήταν η δεκαετία 1955-1964, όταν τη διεύθυνσή του ανέλαβε ο Αιμίλιος
Χουρμούζιος. Στο διάστημα αυτό η η κρατική μας σκηνή εγκαινίασε τα «Επιδαύρια», έκανε λαμπρές εμφανίσεις στο εξωτερικό και άνοι-
ξε τις πόρτες της στα νέα ρεύματα και στις νέες θεατρικές δυνάμεις του τόπου. Βλ. μεταξύ άλλων: Βασίλης Φωτόπουλος, 100 χρόνια
Εθνικό Θέατρο, έκδοση Ομίλου Λάτση, Αθήνα 2000· Επιδαύρια. 1954-1974. 20 χρόνια, έκδοση περιοδικού «Θεατρικά», χ.χ.· Κ. Γε-
ωργουσόπουλος - Αλ. Αργυρίου, «Χουρμούζιος Αιμίλιος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 9β, Εκδοτική Αθηνών, σ. 465-466.

35 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ: (α) Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 83-84, 365· (β) «Παρά-
δοση και νεωτερικότητα στην ελληνική θεατρική αρχιτεκτονική», όπ.π., σ. 83-84, 96, 99-100.

36 Δημ. Σκουζές, Η Αθήνα που έφυγε, Αθήνα 1961, σ. 90.
37 Κων. Η. Μπίρης: (α) «Το Δημοτικόν Θέατρον και άλλα κτίρια-μνημεία που χάθηκαν», στο Για την σύγχρονη Αθήνα, μελέτες και αγώ-

νες. Μέρος πρώτον - Δημοσιεύματα, Εκδοτικός οίκος «Αστήρ», Αθήναι 1958, σ. 31· (β) Αι Αθήναι…, όπ.π., σ. 331-333 και Ε. Φεσσά-Εμ-
μανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ. 281-283, 415 και τόμος Β΄, σ. 102-103, 152.

38 Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου. 1720-1940, τόμος Α΄, όπ.π., σ.283, 415.
39 Εκτός από την πρακτική μαθητεία κοντά στον εργολάβο πατέρα του Christian Gottlieb Ziller, ο Τσίλλερ φοίτησε στο Αρχιτεκτο-

νικό Σπουδαστήριο της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Δρέσδης (Bauatelier der Königliche Akademie der Bildenden Künste
zu Dresden) από το 1855 έως το 1858. Στο δεύτερο έτος των σπουδών του κέρδισε ένα χάλκινο μετάλλιο και στο τρίτο έτος ένα αρ-
γυρό. Βλ. Friedbert Ficker - Gert Morzinek – Barbara Mazurek, “Ernst Ziller - Ein sächsischer Architekt und Bauforscher in Griechen-
land”, Die Familie Ziller, Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg i. Allgäu 2003, σ. 27. Για τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Δρέσ-
δης και το Αρχιτεκτονικό της Σπουδαστήριο που διαμόρφωσε ο Gottfried Semper διαδεχόμενος το 1834 τον ομότεχνό του Josef Thürmer
βλ. μεταξύ άλλων: Dresden. Von der Königlichen Kunstakademie zur Hochschule für Bildende Künste [1764-1989], VEB Verlag der Kunst,
Dresden 1990, σ. 156-163 και Dresden. Die Kunststadt, Βucher, χ.χ., σ. 32-37.

40 Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η Δρέσδη αναδείχθηκε σε μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στους τομείς της καλλιτεχνικής
και αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Γι’ αυτό και χαρακτηρίστηκε «Πόλη των Τεχνών» (Kunststadt) και «Φλωρεντία του Βορρά». Βλ. Dres-
den. Die Kunststadt, όπ.π.

41 Για μια γενική ενημέρωση πάνω στην αρχιτεκτονική των επαύλεων της Δρέσδης κατά τον 19ο αιώνα, η οποία αρχίζει με την Villa Rosa
και συνεχίζει με έργα που ο Τσίλλερ χρησιμοποίησε ως πρότυπα βλ. Dresden. Die Kunststadt, όπ.π., σ. 37-38.

42 Ιδρυτής της δυναστείας των αρχιτεκτόνων-εργολάβων Τσίλλερ ήταν ο παππούς του, Johann Christian (1773-1838) και συνεχι-
στές ο πατέρας του Christian Gottlieb (1807-1873), ο ίδιος και οι αδελφοί του Moritz Gustav Ferdinand (1838-1895), Gustav Ludwig
(1842-1901) και Paul Friedrich. Βλ. Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη - Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Ε. Ziller. Αναμνήσεις. Περικοπαί - Σημει-
ώματα υπό κ. Ι. Τσίλλερ-Δήμα, όπ.π., σ. 19· Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, « Ένας Γερμανός αρχιτέκτονας», Η Καθημερινή, 10.2.2002, σ. 32
και Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, Ερνέστος Τσίλλερ 1937-1923. Η τέχνη του κλασικού, Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, Αθήνα 2006, σ. 18.

43 « Ένας αρχιτέκτονας από τη Δρέσδη χτίζει τη μισή Αθήνα» είναι το τίτλος γερμανικού αφιερώματος στον Τσίλλερ, το οποίο δη-
μοσιεύτηκε στην εφημερίδα Dresdner Nachrichten, στις 2.2.1939. Το αφιέρωμα πρέπει να έγινε με αφορμή τη μεγάλη έκθεση των σχε-
δίων του αρχείου του αρχιτέκτονα, η οποία διοργανώθηκε στην αίθουσα Στρατηγοπούλου, βλ. εδώ σ.
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Το Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών, δημόσιο κτήριο πνοής, στη μακρά και περιπετειώδη ιστορία του1 συ-
χνά έχει υπάρξει σημείο συνάντησης πολιτικών φιλοδοξιών και αρχιτεκτονικών οραμάτων. Οι προσ-
δοκίες για την απόκτηση ενός ευπρόσωπου Ναού της Θέμιδος στην ελληνική πρωτεύουσα δεν έμελ-
λε να ευοδωθούν. Αυτό όμως δεν εμπόδισε πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα της αρχιτεκτονικής
σκηνής στην Ελλάδα να συνδέσουν με το ζήτημα το όνομά του. Ανάμεσά τους θα συναντήσουμε και
τον Ερνέστο Τσίλλερ. Τα σχέδια και οι απόψεις του για το Δικαστικό Μέγαρο της Αθήνας αποτελούν
πολύτιμο ερευνητικό υλικό, καθότι δίνουν τη δυνατότητα να φωτιστούν οι θέσεις του για τη δημόσια
αρχιτεκτονική γοήτρου, η οποία αποτελεί μικρό μέρος του συνολικού έργου ενός αρχιτέκτονα - κατ’
εξοχήν μελετητή ιδιωτικών κτηρίων. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η εκτίμηση της συμβολής του στην
μακρά αυτή ιστορία, μαζί με μια προσπάθεια ερμηνείας των θέσεών του για το ζήτημα.

Μέχρι την εμφάνιση του Τσίλλερ στο προσκήνιο, οι προσπάθειες των εκάστοτε κυβερνήσεων εί-
χαν επικεντρωθεί στην κατάλληλη χωροθέτηση του Μεγάρου χωρίς την συμβολή αρχιτεκτόνων. 2 Η
εμπλοκή του Τσίλλερ με το ζήτημα θα διαρκέσει αδιάλειπτα είκοσι χρόνια 1892-1912 και θα περιλά-
βει μελέτες και συμβουλευτικό έργο. Εν τούτοις, τρείς είναι οι μείζονες «συναντήσεις» του με το Δι-
καστικό Μέγαρο Αθηνών που του επέτρεψαν να αναπτύξει με σαφήνεια τις απόψεις του: η ανάθεση
του έργου σε αυτόν το 1892 και οι δύο συμμετοχές του στους σχετικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς
το 1900 και 1910.

Οι τρεις μείζονες «συναντήσεις».

1892
Η «συνάντηση» του 1892, εκτός από το ότι σηματοδοτεί την παρθενική εμφάνιση του Τσίλλερ στην ιστο-
ρία του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών, ήταν η πλέον σημαντική. Παρότι το έργο δεν τελεσφόρησε ου-
σιαστικά, ο αρχιτέκτων, με την πολυσχιδή συμμετοχή του στις διαδικασίες, καθόρισε τις μετέπειτα εξε-
λίξεις. Θα βρεθεί στο προσκήνιο όταν ο Γεώργιος Φιλάρετος, υπουργός Δικαιοσύνης της βραχύβιας
κυβέρνησης του Κ. Κωνσταντόπουλου,3 προσπαθώντας να υλοποιήσει προηγούμενη απόφαση της τρι-
κουπικής κυβέρνησης, τού αναθέτει τη σύνταξη προκαταρτικής μελέτης για το Δικαστικό Μέγαρο στο
γήπεδο των Βασιλικών Στάβλων. Στη συνέχεια, ο αρχιτέκτων συμμετέχει ενεργά στη δεκαμελή επιτρο-
πή4 που ο ίδιος υπουργός συνέστησε5 και η οποία θα γνωμοδοτούσε βασισμένη στο προκαταρκτικό
σχέδιό του. 6 Οι εργασίες της επιτροπής, με μόνιμη την παρουσία του αρχιτέκτονα, καταλήγουν στις 15
Απριλίου 1892 στη σύνταξη έκθεσης7 όπου οριστικοποιείται η θέση του Μεγάρου στο οικόπεδο των Βα-
σιλικών Στάβλων και καθορίζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού του, όπως η τήρηση της αρχής τού
ενιαίου ως προς την λειτουργία του. 8 Η οριστική μελέτη του Μεγάρου μαζί με την πρόταση για την ανεύ-
ρεση πόρων9 για την ανέγερσή του, τελικά ανατίθενται στις 29 Μαΐου 1892 στον Τσίλλερ.

ΑΜΑΛΙΑ ΚωΤΣΑΚΗ

Ο Ερνέστος Τσίλλερ και το Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών.
Οι μείζονες συναντήσεις

Η Αμαλία Κωτσάκη είναι δρ αρχιτεκτ.,
επίκουρη καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής
Σχολής Πολυτεχνείου Κρήτης
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εικ. 1: Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών
στη θέση των Βασιλικών Στάβλων,
σήμερα κτήριο Μετοχικού Ταμείου
Στρατού, 1895
Κύρια όψη

εικ. 2: Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών, 1896
Κύρια όψη επί της οδού Πατησίων

εικ. 3: Μέγαρο Θέμιδος Αθηνών, 1900
Κύρια όψη επί της οδού Ρηγίλλης
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Η κυβερνητική όμως μεταβολή που ακολουθεί ματαιώνει την λύση του ζητήματος και η παρούσα
μελέτη τελικά υποβάλλεται το 1895 με την επάνοδο του Τρικούπη στην αρχή. Από τα σχέδια αυτά βρέ-
θηκε μόνο μια υδατογραφία της πρόσοψης του Μεγάρου (εικ. 1). Ο αρχιτέκτων, για να εκφράσει την
Θέμιδα, χρησιμοποιεί ως σύμβολο τον τρούλλο, ώστε συνειρμικά να ανακαλείται η θεία αναφορά της
ανθρώπινης δικαιοσύνης.10 Το κτίσμα προσεγγίζει περισσότερο μια νεοαναγεννησιακή μορφολογία
και ίσως αποτελεί μια από τις πιο εύγλωττες εκφράσεις της πεποίθησής του ότι στη νεοελληνική Αρ-
χιτεκτονική, η κλασικιστική ρυθμολογία παρέμεινε όραμα άψογης καλλιτεχνικής εκτέλεσης που δεν
επέτρεπε κανένα απόηχο απομίμησης.11

Αμετακίνητος από τις πεποιθήσεις του αυτές, με το άκουσμα της νέας πιθανής θέσης του Μεγάρου
απέναντι από το Πολυτεχνείο στην οδό Πατησίων, θα εκπονήσει και το σχέδιο τού εν Αθήναις Μεγά-
ρου των Δικαστηρίων –Πρόσοψη επί της οδού Πατησίων (εικ. 2). Στην προσπάθειά του μάλιστα να
προλάβει τις εξελίξεις και αποδεικνύοντας την επαγγελματική του μαχητικότητα, δε θα διστάσει να
υποβάλει μια πρόταση στην οποία δεν γίνεται καμία προσπάθεια συμβολισμού της Θέμιδος.

Δεν γνωρίζουμε αν τελικά ο Τσίλλερ εκπόνησε τη νέα μελέτη που η Κυβέρνηση Α. Ζαΐμη, με τον
Α. Μομφεράτο ως υπουργό Δικαιοσύνης, του ανέθεσε το 1898.12 Θα διατηρήσει όμως τον πρωτα-
γωνιστικό του ρόλο στις εξελίξεις, διότι με υπόδειξή του ξεκινούν διαπραγματεύσεις για προσωρινή
στέγαση των Δικαστηρίων στο χτισμένο το 1884 από τον ίδιον Μέγαρο Μελά, μετά την κατάλληλη με-
τατροπή του· απόφαση όμως που έμεινε ανεκτέλεστη.13

1900
Η συμμετοχή του Τσίλλερ στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του 1900 για το Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών
σε γήπεδο επί των οδών Ρηγίλλης και Κηφισίας14 δεν θα στεφθεί από επιτυχία. Με το ψευδώνυμο Ψυχή
Καλή, θα βρεθεί ανάμεσα στις τέσσερις μελέτες, που από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση η Ελλανόδικος
Επιτροπή15 θα κρίνει ως απαράδεκτες, θίγοντας ουσιαστικά λειτουργικά σφάλματα και σχεδιαστικές ελ-
λείψεις, και προκαλώντας απορίες με δεδομένη την επαγγελματική εμπειρία του αρχιτέκτονα (εικ. 3).

Ακολουθώντας την αρχή του ενιαίου ως προς τη λειτουργία, οργανώνει μια τυπική για δικαστικά
μέγαρα κάτοψη. Οι αίθουσες των Δικαστηρίων διατάσσονται εκατέρωθεν του κεντρικού προδόμου,
στην απόληξή του οποίου τοποθετείται το Κακουργιοδικείο, επιλογή εσφαλμένη εφόσον δεν εξασφα-
λίζει τη μη επικοινωνία των κατηγορουμένων με τους παρευρισκομένους. Οι αίθουσες του Αρείου Πά-
γου και του Συμβουλίου Επικρατείας, παρότι τοποθετημένες σωστά στον όροφο, δεν γίνονται άμεσα
αντιληπτές. Οι αναλογίες των αιθουσών, και κυρίως του κεντρικού προδόμου, στερούν από το απο-
τέλεσμα τον μνημειακό χαρακτήρα και την υποβλητικότητα που θα επιδιώκονταν.

Στη μελέτη αυτή οι μορφολογικές επιλογές εμφανίζουν επιρροές από την μνημειακή βιεννέζικη αρ-
χιτεκτονική των Θεόφιλου Χάνσεν και Gottfried Semper. Ο ιστοριστής όμως αρχιτέκτονας, έχοντας
βαθιά γνώση του αθηναϊκού δομημένου περιβάλλοντος, χαμηλώνει τους τόνους των προτύπων του
και αντιμετωπίζει τους όγκους και τις επιφάνειες του κτηρίου με μια πλαστικότητα ανάλογη της κλί-
μακάς του.

Η μελέτη η οποία τελικά βραβεύεται στον διαγωνισμό ανήκει στον Αλέξανδρο Νικολούδη16 και
επαινείται ιδιαιτέρως για τη λειτουργική της αρτιότητα, τη μεγαλοπρεπή εμφάνιση του προδόμου της
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εικ. 4: Aλ. Νικολούδης. Ά βραβείο
στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για
το Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών 1900.
Κύρια όψη της βραβευμένης πρότασης

εικ. 5: Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών, 1900
Κύρια όψη προς την λεωφόρο Κηφισίας

εικ. 6: Aλ. Νικολούδης – Π. Γουιδέττι.
Ά βραβείο στον διεθνή αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό για το Δικαστικό Μέγαρο
Αθηνών, 1910. Κυρία όψη της
βραβευμένης πρότασης
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και τον εσωτερικό διάκοσμό της (εικ. 4). Ο εξηντατριάχρονος και επιτυχημένος επαγγελματικά Τσίλ-
λερ δύσκολα θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τη ζωντάνια του νεαρού ακόμη φοιτητή στην École des
Beaux-Arts, Νικολούδη, ο οποίος στην πρώτη εμφάνισή του στην πατρίδα του είχε επιστρατεύσει όλη
τη σχεδιαστική δεινότητα που τον διέκρινε. Ίσως ακόμη οι επιβαρυμένες επαγγελματικές υποχρεώ-
σεις του Τσίλλερ να του στέρησαν τη δυνατότητα να ασχοληθεί επαρκώς και προσωπικά με το θέμα,
και έτσι η συμμετοχή να μη χαρακτηρίζεται από τον αναμενόμενο επαγγελματισμό.

Παρόλη την επιτυχή διενέργεια του διαγωνισμού όμως, το έργο παρέμεινε ανεκτέλεστο.17

1910
Ανάλογη θα είναι η τύχη της συμμετοχής του Τσίλλερ το 1910 στον διεθνή, τούτη τη φορά, αρχιτεκτονι-
κό διαγωνισμό, που θα προκηρυχθεί στις 10 Δεκεμβρίου 191018 από την πρώτη Κυβέρνηση του Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με υπουργό Δικαιοσύνης το Νικόλαο Δημητρακόπουλο, για την ανέγερση του σημα-
ντικότερου συμβόλου του Κράτους Δικαίου που οραματιζόταν, του Δικαστικού Μεγάρου της ελληνικής
πρωτεύουσας, στην ίδια θέση και με πανομοιότυπο κτηριολογικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της κρί-
σης, η συμμετοχή του Τσίλλερ με ψευδώνυμο Probatum est (Δοκιμασμένον εστί) θα τεθεί κατά μέρος
(εικ. 5). Παρότι το πρακτικό που συνοδεύει την απόφαση της Ελλανοδίκου Επιτροπής19 δεν περιλαμ-
βάνει κριτικά σχόλια για όλες τις μελέτες, αλλά περιορίζεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων όπου
το πρώτο βραβείο20 μοιράζονται εξ ημισείας και πάλι οι μελέτες των Νικολούδη και Γουιδέττι (εικ. 6),
μελετώντας τα σχέδια μπορούμε να ισχυριστούμε ότι, τούτη τη φορά, με δεδομένη την ικανοποίηση των
λειτουργικών αναγκών, αιτία της μη διάκρισης του Τσίλλερ μάλλον στάθηκε η κατά τεκμήριο συνειδη-
τή αποφυγή ενός επαρκούς πομπώδους ύφους, ανάλογου του κυβερνητικού μεγαλοϊδεατισμού.

Η διάταξη του κτηρίου δεν εμφανίζει σοβαρές διαφοροποιήσεις από τη μελέτη του 1900 ενώ σύμ-
φωνα με την περιγραφή του στο υπόμνημα που υποβάλλει με τίτλο Der Justizpalast 21 εμμένει σε θέ-
ματα λειτουργικότητας περιγράφοντας το συνθετικό σύστημα22 που ακολούθησε. Διακριτά συμπλέγ-
ματα λειτουργιών αποτελούν τα επιμέρους αυτοτελή στοιχεία δηλ. κάθε δικαστήριο σχεδιάζεται με τα
βοηθητικά του γραφεία, τον οποίων η σύνθεση θα δημιουργήσει το κτήριο. Για να μειώσει την εντύ-
πωση του ύψους καταφεύγει σε ένα τέχνασμα: στην τομή. Τα κυριότερα διαμερίσματα έχουν μεγαλύ-
τερο ύψος και έτσι διευκολύνεται η κατασκευή ενδιαμέσων ορόφων που θα στεγάσουν τον μεγάλο
απαιτούμενο αριθμό αιθουσών και γραφείων. Όπως αναφέρει, «το σύστημα αυτό της διακρίσεως με-
ταξύ προέχοντος και παρεπομένου θα εφαρμοσθεί και επί της εξωτερικής παραστάσεως του Μεγά-
ρου και, παρά την υπόστασιν διαμέσων ορόφων, τούτο θα παρίσταται διώροφον».

Οι τρούλλοι, οι κυκλικοί μονόπτεροι, το πρόπυλο, στοιχεία συμβολικά, υπερτονισμένα, με τη συμ-
μετοχή της ζωγραφικής και γλυπτικής χρησιμοποιούνται για την απόδοση μνημειακότητας και συμ-
βολισμού στο Μέγαρο, του οποίου το τελικό αποτέλεσμα εμφανίζει προβλήματα κλίμακας.

Στο υπόμνημά του τονίζει ότι όσον αφορά το ρυθμό, «προκειμένου περί δημοσίου κτηρίου ανε-
γειρομένου εν Αθήναις, αμφισβήτησις δεν χωρεί ότι πρέπει να προσεγγίζει την κλασσικήν αρχαιότη-
τα», κάτι στο οποίο ασφαλώς δεν ανταποκρίνονται τα σχέδιά του.

Ο Τσίλλερ γνωρίζει το βενιζελικό όραμα για εξευρωπαϊσμό. Στο υπόμνημα που υποβάλλει μαζί με
τα σχέδια, ο αρχιτέκτων συγκρίνει την πρότασή του με τα Δικαστικά Μέγαρα των μεγάλων ευρωπαϊ-
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εικ. 7: J.Polaert, Δικαστικό Μέγαρο
Βρυξελλών, 1886-83

εικ. 8: Alexandre Wielmans von
Monteforte, Δικαστικό Μέγαρο
Βιέννης, 1875-1881
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κών πρωτευουσών: της Ρώμης του αρχιτέκτονα Guglielmo Calderini (1888-1910)· των Παρισίων του
Louis-Joseph Duc (1857-68)· των Βρυξελλών του Joseph Polaert (1862-63) (εικ. 7)· της Χάβρης του
Jules Bourdais (1875)· του Βουκουρεστίου του Albert Ballu (1890-1895)· αλλά και του Αλγερίου των
Pierre August Guiauchain και Frédéric Chassériau (1867)· και αποδεικνύει ότι είναι απολύτως συγ-
κρίσιμη μαζί τους. Βέβαια το τελικό αποτέλεσμα23 δεν αποφεύγει να είναι ένας φτωχός συγγενής των
αντιστοίχων Ευρωπαϊκών (εικ. 8).

Και σε αυτή την περίπτωση, πάλι η εξέλιξη24 υπήρξε ανάδρομη και η ανέγερση του Μεγάρου μα-
ταιώθηκε. Με τη νέα ώθηση25 που θα πάρει το ζήτημα το 1912 συζητείται και πάλι το γήπεδο απέναν-
τι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, στη λεωφόρo Πατησίων. Ο Τσίλλερ, ο οποίος έως τότε δεν είχε κά-
νει αισθητή την παρουσία του, εκτιμώντας την τροπή που είχε πάρει το ζήτημα, αλλά και επωφελού-
μενος από τη δήλωση Νικολούδη26 για την καταλληλότητα του γηπέδου απέναντι από το Μουσείο,
υποβάλει αυτοβούλως μια υδατογραφία της πρόσοψης του Δικαστικού Μεγάρου στη λεωφόρο Πατη-
σίων, η οποία δεν είναι άλλη από εκείνη που είχε υποβάλει το 1895, με αφορμή την ίδια πρόταση χω-
ροθέτησης. Παράλληλα ο Τσίλλερ –για να αποτρέψει την πιθανή ανάθεση της μελέτης του Μεγάρου
σε άλλη θέση στον Νικολούδη, ως υποχρέωση που απορρέει από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού–
στις 24 Απριλίου 1912 υποβάλλει υπόμνημα27 προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με στόχο να
δώσει μια εικόνα των ουσιωδών μειονεκτημάτων του σχεδίου εκείνου. Το υπόμνημα αυτό παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και θέτει ζητήματα ελληνικότητας της πρότασης που είχε προκριθεί. Το
συγκρίνει με ανάλογα κτίσματα στο εξωτερικό και ολοκληρώνει με παρατηρήσεις λιγότερο καίριες,
όπως επιλύσεις λειτουργικών επιμέρους θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρει: «Υπό αισθητικήν άποψιν δεν
εκφράζει τον σκοπόν του κτιρίου, ουδέ παρουσιάζει την απαιτούμενην ευρρυθμίαν. Ο ρυθμός είναι –
κατά την έκφρασιν του υπομνήματος των αρχιτεκτόνων –ψευδοκλασσικός– μη συγκεντρών τα στοιχεία
του σοβαρού και του απλού, και αντικείμενος εις τας περί της Τέχνης παραδόσεις και προς το περι-
βάλλον. Ο εκπονήσας το σχέδιον παρείδεν, ότι εν Ελλάδι έχομεν ίδιον ρυθμόν και μάλιστα κλασσικόν,
σοβαρόν και απλούν και δεν ηκολούθησεν “τα πάτρια”28. Τον κλασσικόν Ελληνικόν ρυθμόν επέβαλε
προκειμένου προ μνημειακού κτηρίου ανεγερθησομένου εν τη πόλει του Περικλέους ο Εθνικός Εγωι-
σμός, είτε έστω η μίμησις των ξένων εν τη λατρεία προς τον ρυθμό μας».

Στο σημείο αυτό εμφανίζεται το εξής παράδοξο: ο Τσίλλερ, αν και συμμετέχει στον διαγωνισμό με
ένα κτήριο με ελεύθερη ανάμειξη των ρυθμών και των εκφραστικών μέσων, στη συνέχεια, στο υπό-
μνημά του εμφανίζεται υπέρμαχος του σοβαρού, απλού και κλασσικού ελληνικού ρυθμού. Το τελευ-
ταίο σχέδιο της πρόσοψης που υποβάλλει, με τονισμό της οριζόντιας τάσεως και την ιταλική, νεοα-
ναγεννησιακής τεχνοτροπίας διώροφη loggia, είναι βέβαια πολύ πιο κοντά στον αθηναϊκό νεοκλασι-
κισμό, όμως δεν μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα στα στιβαρά νεοκλασικά μέγαρα της Ευρώπης, στα
οποία λεκτικά αναφέρεται. Είναι προφανές ότι αυτά τα δηλώνει έχοντας υπ’ όψη του την επίσημη
άποψη για τη δημόσια αρχιτεκτονική και την εμμονή των φορέων της εξουσίας στην κλασική μορ-
φολογία, με μόνιμο ιδεολογικό άλλοθι τη διατήρηση του ελληνικού ύφους. Ο στόχος του ασφαλώς εί-
ναι να κερδίσει τις εντυπώσεις και κυρίως την ανάθεση.

Η χρονική περίοδος από το 1912 και μέχρι το 1929, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Τσίλλερ, οπό-
τε το θέμα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, δεν έχει να προσθέσει κανένα σημαντικό γεγονός
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στην ιστορία του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, η Μικρασιατική Καταστρο-
φή και άλλες δυσμενείς συγκυρίες δεν επέτρεψαν την προώθησή του, αν και η ανέγερσή του υπήρξε
ευσεβής πόθος κάθε κυβέρνησης.

Συνοψίζοντας

Κατά την διάρκεια των 20 ετών, 1892 ως 1912, που ο Τσίλλερ ως μελετητής ή σύμβουλος ασχολήθη-
κε με το Δικαστικό Μέγαρο της Αθήνας εκπόνησε σημαντικό αριθμό σχεδίων διαφορετικού βαθμού επε-
ξεργασίας και διαδραμάτισε έναν αρκετά σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την πολύπαθη ιστορία.

Στις διατάξεις των κατόψεών του δεν εμφανίζεται πρωτοτυπία.29 Τα σχέδια των όψεων φανερώνουν
ασφαλώς τη βαθιά γνώση των ιστορικών ρυθμών και τη σχεδιαστική δεξιοτεχνία του αρχιτέκτονα. Απο-
καλύπτουν όμως και την περιορισμένη ανανέωση του ρεπερτορίου των μορφών του, ενός ρεπερτορίου
που ήταν του συρμού στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1870, αλλά όχι στα τέλη της δεκαετίας του 1880.

Η νεωτερικότητα, βέβαια, δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη ενός αξιόλογου αρχιτεκτονήματος. Τό-
σο η κλίματα του εγχειρήματος, πολύ μεγαλύτερη από των αστικών μεγάρων στα οποία είχε κυρίως δια-
κριθεί, όσο και οι περιπέτειες της μελέτης, ευθύνονται πολύ περισσότερο για τις αδυναμίες που εντο-
πίστηκαν, οι οποίες εμπόδισαν τον πολυάσχολο Τσίλλερ να πετύχει την κομψότητα που συναντάμε σε
μικρότερης κλίμακας έργα του.

Η προσγειωμένη θέση του, η οποία δεν ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς τάσεις που επικρατούσαν
στα νεότευκτα ευρωπαϊκά Δικαστικά Μέγαρα, που η μεγαλοπρέπειά τους φτάνει συχνά στα όρια της
υπερβολής, δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης ενημέρωσής του. Απλώς, ο αρχιτέκτονας προσπαθούσε
να προσαρμόζει τις αναφορές του στα δεδομένα του δικού του προβλήματος, που ήταν το πρόγραμμά
του και το δομημένο περιβάλλον της Αθήνας. Τα προϊόντα της επιρροής είναι λιτότερα των προτύ-
πων και έτσι καταφέρνει να διατηρήσει την κλίμακα και το μέτρο στα κτήριά του, αν εξαιρέσουμε τη
συμμετοχή στον διαγωνισμό του 1910, όπου και πάλι κατόρθωσε να μη παρασυρθεί από τις πομ-
πώδεις κυβερνητικές επιδιώξεις. Ίσως με βαθύτατο σεβασμό ταπεινώνει τα κτίσματά του μπροστά στα
βαρύτατα τραυματισμένα κλασικά μνημεία των Αθηνών.

Όλες οι προτάσεις του Τσίλλερ για το Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών αποδεικνύουν ότι ο αρχιτέκτων για τα
δημόσια κτήριά του ανατρέχει σε αναγεννησιακά πρότυπα. Και αν κάποτε παλινδρομεί ανάμεσα σε λύσεις
στο ύφος του μπαρόκ, εν τέλει καταλήγει στην προηγούμενη κατασταλαγμένη θέση του. Η τελευταία τοπο-
θέτησή του βέβαια στα 1912 υπέρ της αμιγούς κλασικής μορφολογίας, τον βρίσκει να ευθυγραμμίζεται πλή-
ρως με την –με κάθε τρόπο διατυπωμένη– προσκόλληση της εξουσίας στον ελληνοκεντρικό κλασικισμό.

Οι προτάσεις του για το Δικαστικό Μέγαρο της Αθήνας δεν έλυσαν με ιδιαίτερη τέχνη ή πρωτο-
τυπία τα προβλήματα που έθετε μια κοσμοπολίτικη αρχιτεκτονική μεγάλων προθέσεων, αλλά περιο-
ρισμένων μέσων, στο ελεύθερο οικοδομικό σύστημα της Αθήνας. Έχουν μάλλον μια εξωραϊστική λο-
γική, χωρίς πνοή μεγαλοϊδεατισμού. Είναι όμως γεγονός ότι οι προτάσεις Τσίλλερ εναρμονίζονταν κα-
λύτερα με την αισθητική του αθηναϊκού νεοκλασικισμού από ό,τι οι προτάσεις άλλων συναδέλφων του.

Η απόδοση του συμβολικού χαρακτήρα του Μεγάρου είχε κοινή αντιμετώπιση από τον αρχιτέκτονα σε
όλες τις προτάσεις του. Ακολούθησε τη λύση της ενσωμάτωσης επιμέρους συμβολικών μορφών στον όγκο
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ή τις επιφάνειες του κτηρίου, χωρίς να τον απασχολήσει η μελέτη της κλίμακας και του γενικότερου ύφους,
που μάλλον θα απέδιδαν επιτυχέστερα τον σκοπό του Μεγάρου. Ίσως τελικά, ο επιτυχής συμβολισμός του
Ναού της Θέμιδος να είναι τόσο δύσκολος, όσο και η απονομή της συμβολιζόμενης Δικαιοσύνης.

Ο Τσίλλερ ποτέ δεν σταμάτησε να ενδιαφέρεται για την ανάθεση της μελέτης του Δικαστικού Με-
γάρου Αθηνών. Αν αυτό γινόταν, θα του δινόταν η δυνατότητα να κοσμήσει την Αθήνα με το μεγαλύ-
τερης κλίμακας δημόσιο κτήριο και πιθανώς θα διακρίνονταν διεθνώς. Οι προσπάθειές του ήταν πολ-
λές, άλλοτε διά της ευθείας οδού και άλλοτε λιγότερο. Παρ’ όλες του όμως τις προσπάθειες, η τύχη δεν
φάνηκε καλή μαζί του όσο ζούσε. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να του χαμογελάσει και
δεν στάθηκε καθόλου φειδωλή σ’ αυτό. Από το 1929 το Συμβούλιο Επικρατείας, και από το 1934 ο
Άρειος Πάγος φιλοξενήθηκαν στις υπέροχες αίθουσες του Μεγάρου Σλήμαν, ενώ ο Ναός της Θέμιδος,
ύστερα από πολλές περιπλανήσεις βρήκε επιτέλους στέγη στη Σχολή των Ευελπίδων: όπως όλοι γνω-
ρίζουμε και τα δύο είναι έργα Τσίλλερ.

ΥΠΟΣΗΜΕΙωΣΕ ΙΣ
1 Το παρόν άρθρο αποτελεί προδρομική δημοσίευση εκτεταμένης έρευνας της γράφουσας για την σύνταξη ολόκληρης της ιστο-

ρίας του Δικαστικού Μεγάρου από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους έως τις μέρες μας. Η πρώτη παρουσίαση έγινε το 2000 ως διά-
λεξη με τίτλο: «Σχέδια και απόψεις του Ε. Τσίλλερ για το Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών» στα μαθήματα εμβάθυνσης της Ιστορίας της Αρ-
χιτεκτονικής που διοργανώνει το οικείο Σπουδαστήριο του ΕΜΠ.

2 ως πιθανές θέσεις είχαν προταθεί: γήπεδα δίπλα στο Βαρβάκειο (1858) και το Αρσάκειο (1877), το οικόπεδο του Δημοτικού
Νοσοκομείου και τέλος το οικόπεδο των Βασιλικών Στάβλων. Ο Τσίλλερ σε επιστολή του προς τον Χάνσεν αναφέρεται σε ανασκαμ-
μένα θεμέλια του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών 300 βήματα πάνω από το Αρσάκειο (Αρχείο Βασιλικής Ακαδημίας της Κοπεγχάγης.
Επιστολές Τσίλλερ προς Χάνσεν 27 Απριλίου 1898). Ευχαριστίες οφείλονται στην δρ Μαριλένα Κασιμάτη για την υπόδειξη της επι-
στολής. Η μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει εντοπίσει δημοσίευμα που να τεκμηριώνει έναρξη εργασιών για τη θεμελίωση του Μεγάρου.
Το 1886 επανέρχεται στην κυβέρνηση ο Χαρίλαος Τρικούπης και το 1887 αρχίζει νέος κύκλος συζητήσεων χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Η τελευταία επιλογή έγινε από την κυβέρνηση του Τρικούπη (1889) και ματαιώθηκε από την κυβέρνηση Θ. Δηληγιάννη (1892). Βλ.
Σταυρόπουλος, Άγγ., Το Μέγαρο των Δικαστηρίων Αθηνών, Τύποις Ταρουσοπούλου, Αθήνα (χ.χ.), σ. 12. Κωτσάκη, Αμαλία, Αλέ-
ξανδρος Νικολούδης 1874-1944. Αρχιτεκτονικά οράματα. Πολιτικές χειρονομίες, εκδ. Ποταμός, Αθήνα 2007, σ. 27-75. Τρίχα, Λύν-
τια, Δικηγορείν εν Αθήναις… Μια διαδρομή στον 19 ο αιώνα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2003, σ. 155-169.

3 18 Φεβρουαρίου 1892 - 10 Ιουνίου 1892.
4 Την Επιτροπή αποτελούσαν: Γ. Φιλάρετος, πρόεδρος, και μέλη Κ. Σημαντήρας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Κ. Μανιάκης, Αντι-

εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ε. Αμβροσιάδης, Πρόεδρος των εν Αθήναις Εφετών, Γ. Βελλίνης, Πρόεδρος των εν Αθήναις Πρωτοδικών, Μ.
Αποστολίδης, Εισαγγελέας των εν Αθήναις Πρωτοδικών, Σ. Μπαλάνος δικηγόρος, εκπρόσωπος των δικηγόρων, Ι. Φασίτσας ειρηνοδί-
κης, Η. Γλυκοφρύδης, συμβολαιογράφος Αθηνών. Βλ. Σταυρόπουλος Αγγ., όπ.π.

5 Με το υπ’ αριθμόν 8187 (1892) έγγραφο.
6 Από την προκαταρτική μελέτη Τσίλλερ δεν έχουν βρεθεί σχέδια.
7 Την Έκθεση θα δημοσιεύσει στο πλαίσιο νέου κύκλου συζητήσεων ο Γ. Φιλάρετος στην Παλιγγενεσία, 2 και 6 Απριλίου 1894.
8 Για τις ανάγκες των Δικαστηρίων (αίθουσες συνεδριάσεων και γραφεία), η Επιτροπή έκρινε ότι χρειάζονταν 138 δωμάτια, συνέστησε δε

στον αρχιτέκτονα να φροντίσει ιδιαίτερα τον καλό αερισμό των αιθουσών. Όσον αφορά στην οικονομική αντιμετώπιση της ανέγερσης, ανάμε-
σα σε άλλα αναφέρει «Λαμβανομένης υπ’ όψιν της σήμερον πληρουμένης τιμής τών ακριβώς έναντι κειμένων επί της οδού Σταδίου καταστη-
μάτων, θα αποκτηθεί πρόσοδος αρκετά σημαντική εκ των ενοικίων των 16 μαγαζείων, άτινα κατασκευασθήσονται επί της οδού Σταδίου». Δι-
ευκρινίζεται ότι «η Επιτροπή κατ’ αρχήν προτιμά τη μη κατασκευή μαγαζείων, αλλά κατ’ ανάγκην παρεδέχθη το εναντίον, επί ελπίδι διευκολύν-
σεως του έργου υπό οικονομικήν άποψιν, και αφού προηγουμένως ο κ. αρχιτέκτων διαβεβαίωσεν, ότι και υπό την άποψιν καλαισθησίας και υπό
την άποψιν ασφαλείας δύναται να συμβιβασθή η συνύπαρξις μαγαζείων». Προκειμένου περί των συμβολαιογραφείων λέγει ότι «τούτα δέον να
εγκατασταθώσιν εντός του αυτού καταστήματος ου μόνον προς αύξησιν των εισοδημάτων, αλλ’ ιδίως προς εξασφάλισιν των αρχείων και προς
ευχερεστέραν εποπτείαν υπό των Προϊσταμένων Αρχών, πλην του Συμβολαιογραφείου της Εθνικής Τραπέζης, όπερ αν απαιτήση η Τράπεζα δύ-
ναται να διαμένη όπου ευρίσκεται, ως πληρούν ειδική ανάγκην, εξ άλλου δε και ως επαρκώς εξησφαλισμένον». Για την οικονομική αντιμετώ-
πιση της ανέγερσης, ο Τσίλλερ προτείνει την συνύπαρξη «μαγαζείων» στο ισόγειο του Μεγάρου, λύση στην οποία είχε καταφύγει δέκα χρόνια
πριν στα 1882 και στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, αλλά και στα 1872 στο Δημαρχείο της Ερμούπολης στη Σύρο.

9 Οι πόροι βρέθηκαν με επιμέλεια του υπουργού των Οικονομικών Σ. Δεϊμέζη, ύστερα από συνεννόηση με τα Ειδικά Ταμεία (Με-
τοχικό Ταμείο Υπαλλήλων, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο κ.λπ.), με οικονομικό συνδυασμό διαθέσεως των κεφαλαίων τους και απόδο-
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ση τοκοχρεωλυτικών δόσεων, εν μέρει από τα εισοδήματα των «μαγαζείων» επί της Σταδίου και εν μέρει με αναγραφή κατ΄ έτος σχε-
τικού συμπληρωματικού ποσού στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

10 Chevalier J. - Gheerbrand A., Dictiοnnaire des symbols, Παρίσι, 1982, σ. 99-101, 281-283, 575-577.
11 Όσο μάλιστα περισσότερο ο Τσίλλερ ασχολούνταν με την Αρχαιολογία, τόσο ξεκάθαρα έβλεπε αγεφύρωτη την αισθητική απόσταση.
12 Το Άστυ, 7 Νοεμβρίου 1898.
13 Ακρόπολις, 1 Δεκεμβρίου 1898.
14 Εφημερίδα Κυβερνήσεως, παράρτημα, τχ. Β΄ αρ. 20 (1900). Η προκήρυξη έγινε στις 19 Ιανουαρίου 1900 από την κυβέρνηση

Θεοτόκη.
15 Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό θα ανέλθουν στις δέκα, αριθμός εντυπωσιακός για τα τότε δεδομένα. Στη επιτροπή μετέχουν

οι: Δ. Τσιβανόπουλος, Γουλιέλμος Δαίρπφελδ, αρχαιολόγος, Μ. Σάουρωτ, Α. Καρατζάς, Π. Ζαφειρίου, Γ. Χρυσοχόος και Ν. Μ. Μπαλά-
νος. Εφημερίδα Κυβερνήσεως, παράρτημα, τχ. Β΄, αρ. 17, 3 Φεβρουαρίου 1901. Η μελέτη κρίθηκε απαράδεκτη διότι: «1ον Καταλαμβά-
νει οικόπεδον μεγαλύτερον του οριζομένου εν τη διακηρύξει, 2ον Αι κατόψεις εισί υπό κλίμακα 1:200, 3ον Δεν περιλαμβάνει διαγράμμα-
τα των κυριωτέρων αρχιτεκτονικών και οικοδομικών λεπτομερειών, 4ον Δεν υπάρχει υπόμνημα δικαιολογούν τας εφαρμοσθείσας δια-
στάσεις εις τα διάφορα του κτιρίου μέρη».

16 Με ψευδώνυμο Έστι δίκης οφθαλμός ος τα πάνθ’ ορά. Τρίτο βραβείο απονεμήθηκε εξ ίσου στις τρεις μελέτες: Νόμοις πείθου
του αρχιτέκτονα Παύλου Βακκά, Θέμις - Μίνως του μηχανικού Μιλτιάδη Αξελού και του αρχιτέκτονα Ιωάννη Αξελού, και Παλλάς του
αρχιτέκτονα Νικολάου Κ. Δημάδη και του μηχανικού Γεωργίου Α. Κονοπισόπουλου. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα, τχ. Β΄,
αρ. 17, 3 Φεβρουαρίου 1901. Βλ. Κωτσάκη, Αμαλία, όπ.π., σ. 27-32.

17 Ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Θεοτόκης, αφού εξέτασε το ζήτημα της μείζονος περιοχής, θεώρησε δίκαιες τις διαμαρτυρίες
των δικηγόρων σχετικά με την ακαταλληλότητα του γηπέδου της οδού Ρηγίλλης, λόγω της αποστάσεώς του από το κέντρο των Αθη-
νών, και ματαίωσε την ανέγερση.

18 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 204. Έγγραφα του Ν. Δημητρακόπουλου σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αρχείο
οικογενείας Κωτσάκη - Δημητρακοπούλου.

19 Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τχ. Α ,́ αρ. φύλλου 82, 6 Μαρτίου 1912, σ. 3-4. Η Επιτρο-
πή αποτελείται από τρεις αλλοδαπούς αρχιτέκτονες, τον Γάλλο L. Bernier (Grand Prix de Rome και μέλος του Ινστιτούτου των Παρι-
σίων), τον Γερμανό E. von Ihne (μέλος της Ακαδημίας του Βερολίνου), τον Ιταλό M.E. Gannizzaro (μέλος της Ακαδημίας της Ρώμης),
και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μ. Χατζάκο.

20 Η κριτική θα επαινέσει το ενδιαφέρον των συνθέσεών τους, την πρωτοτυπία, τις επιτυχείς διατάξεις τους, επισημαίνοντας ότι οι
αρχιτέκτονες είχαν αντιληφθεί τις απαιτήσεις και τις πολύπλοκες ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών και τις είχαν μελετήσει με επιμέ-
λεια. Βλ. Κωτσάκη, Αμαλία, ό.π, σ. 34-50.

21 Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούζου, Αρχείο Τσίλλερ, υπόμνημα με τίτλο “Der Justizpalast” (αρ. ευρ. Ζ.396/1, σελί-
δες 10) και σε ελληνική γλώσσα «Περιγραφή του σχεδίου του εγερθησομένου εν Αθήναις Δικαστικού Μεγάρου και συγγραφή υποχρεώ-
σεων εργολαβίας» (αρ. ευρ. Ζ.395/1, σελίδες 8, βλ. εδώ, σ. ). Το υπόμνημα έθεσε υπ’ όψιν μου η δρ Μαριλένα Κασιμάτη, την οποία ευχα-
ριστώ.

22 Στρέφεται προς ένα συνθετικό σύστημα συγγενικό εκείνου της Beaux-Arts.
23 Από κατασκευαστικής πλευράς προτείνεται η κατασκευή της πρόσοψης από μάρμαρο και των πλαϊνών όψεων από επίχρισμα

υδραυλικής ασβέστου. Οι στέγες κατασκευάζονται από σιδερένια ζευκτά με επικάλυψη από ελάσματα χαλκού, μια δαπανηρή και νέα
για την Ελλάδα δομική μέθοδο. Το ίδιο έκανε και με τα πατώματα, των οποίων ο φέρων οργανισμός είναι μεταλλικός και το σκυρο-
κονίαμα πληρώσεως επιστρώνεται με πλάκες ή λινέλαιο.

24 Ύστερα από σειρά συνεδριάσεων, η Επιτροπή ομόφωνα ανεγνώρισε ότι μεταξύ των μελετών δεν υπάρχει καμία που είναι δυνατόν να
συστηθεί στην kυβέρνηση για εκτέλεση χωρίς τροποποιήσεις, παρότι τελικώς απονέμεται πρώτο βραβείο. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις για την
ανέγερση, διότι η θέση δε θεωρείται αρκετά κεντρική, το εμβαδόν του οικοπέδου είναι περιορισμένο, με φόβο να καταλυθεί η αρχή του ενι-
αίου στο Μέγαρο, και η γειτνίαση με το νοσογόνο ρέμα του Ιλισού θα ήταν προβληματική, όπως άλλωστε και η διενέργεια του διαγωνισμού.

25 Μετά την κυβερνητική μεταρρύθμιση της 18ης Μαΐου 1912 και από τις ενέργειες του νέου υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Ρακτιβάν, ο οποί-
ος αποφασίζει να ασχοληθεί σοβαρά με τη χωροθέτηση του Μεγάρου, συστήνεται Επιτροπή και συζητά διάφορες προτάσεις.

26 Έκθεση που υπέβαλε η επιτροπή Ρακτιβάν προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 16 Ιουλίου
1912. Ακολούθησε σειρά συσκέψεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, παρισταμένου του υπουργού Κ. Ρακτιβάν (28 Ιουνίου, 3 Ιουλίου, 10
Ιουλίου 1912). Αρχείο οικoγενείας Κωτσάκη - Δημητρακοπούλου.

27 Σταυρόπουλος, Άγγ, όπ.π., σ. 59.
28 Αναφέρεται σε κτήρια με υποδειγματική χρήση του κλασικού ελληνικού ρυθμού, όπως στη Βιέννη το Βουλευτήριο του Θεόφι-

λου Χάνσεν, στο Λονδίνο το Βρετανικό Μουσείο του Sir Robert Smirke, στο Βερολίνο τα Altes Museum και Schauspielhaus του Fr. Sch-
inkel, στο Μόναχο τα Προπύλαια και τη Γλυπτοθήκη του Leo von Klenze, στο Παρίσι τον Ναό της Madeleine του P. Vignon.

29 Όπως επισημαίνει και ο Pevsner, από τον 19ο αιώνα έως τις μέρες μας, δεν εμφανίζεται λειτουργική εξέλιξη, αλλά μόνο στιλι-
στική. Βλ. Pevsner, Nicolaus, The Ηistory of Building Types, Thames & Hudson, Λονδίνο, 1976, σ. 53-62.
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«Το διά το μέγαρον προωρισμένον οικόπεδον είναι ορθογώνιον. Η πρό-
σοψις εξ εκατόν μέτρων κείται επί της οδού Κηφισσιάς [σημερινής Βασι-
λίσσης Σοφίας], η δε βραχεία πλευρά αυτού επί της οδού Ρηγίλλης, ευρύ-
νεται δε εν τω βάθει. Δύο άλλαι υφίστανται οδοί παράλληλοι των ανωτέ-
ρω, ούτως ώστε το Μέγαρον πανταχόθεν θα ήναι απεριόριστον.

Επι του οικοπέδου τούτου εκτάσεως 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα
ανεγερθώσι πάντα τα Δικαστήρια, περιλαμβάνοντα ένδεκα μεγάλας αιθού-
σας συνεδριάσεων και 240 περίπου μικροτέρας αιθούσας και δωμάτια, κα-
θώς και τους προαπαιτουμένους προθαλάμους, διαδρόμους, εισόδους, φω-
ταγωγούς κ.τλ. Ομού αι ειρημέναι μεγάλαι και μικραί αίθουσαι, είσοδοι κ.τλ.
θα εκπροσωπώσι χώρον 27.000 τετραγων. μέτρων, τουθ’ όπερ φυσικώ τω
λόγω προϋποτίθησι κτίριον εκ διαφόρων συγκείμενoν ορόφων.

Την θέσιν του οικοπέδου εξόχως θεωρώ κατάλληλον, ιδίως διότι κεί-
ται επί της στροφής της οδού Κηφισσιάς και θα καθιστά ορατόν το μέγα-
ρον από αποστάσεως. Και αυτήν έτι την περίπτωσιν, ότι το οικόπεδον προς
το βάθος τυγχάνει χαμηλότερον, θεωρώ ευνοϊκήν. Κατωτέρω θέλω δείξει
ποίας τινάς ωφελείας υπέρ του κτιρίου εντεύθεν κρίνω δυνατάς.

Προκειμένου να συγκεντρωθώσι πάντα τα Δικαστήρια εις το αυτό Μέ-
γαρον, επιβάλλεται ίνα τα δι’ έκαστον Δικαστήριον προωρισμένα διαμερί-
σματα, αποτελώσιν ίδια συμπλέγματα, τα οποία όμως συνάμα να επικοι-
νωνώσιν ευχερώς μετά των λοιπών του Μεγάρου διαμερισμάτων. Προς
τούτο ανάγκη είναι να ευρίσκεται εν τω μέσω του κτιρίου ευρύς χώρος
(Salle des pas perdus) ως το ονομάζουσιν οι Γάλλοι, και όστις θα χρησι-
μεύη ως προπύλαιον, αίθουσα αναμονής και ως σύνδεσμος δι’ όλα εκεί-
να του μεγάρου τα διαμερίσματα εις α το κοινόν έχει ελευθέραν είσοδον,
ενώ τα λοιπά διαμερίσματα θα κείνται προς το βάθος, προς ό θα φέρωσιν
οι διάδρομοι.

Τα κυριώτερα διαμερίσματα πρέπει να λάβωσιν ύψος μεγαλύτερον των
κοινών, τούτο δε θα διευκολύνη την κατασκευήν διαμέσων ορόφων, δι’ ων
θα παραχθή ο απαιτούμενος αριθμός αιθουσών και δωματίων, πέριξ των
αιθουσών των συνεδριάσεων μεθ’ ων ευχερώς θα συνέχωνται. Το σύστη-
μα τούτο της διακρίσεως μεταξύ προέχοντος και παρεπομένου2, θα εφαρ-
μοσθή και επί της εξωτερικής παραστάσεως του μεγάρου. Παρά την υπό-
στασιν διαμέσων ορόφων, το κτίριον θα παρίσταται ως διώροφον. Το κέ-
ντρον του κτιρίου θα υπερέχη του όλου και τη βοηθεία των αδελφών τε-
χνών, γλυπτικής και ζωγραφικής, η αρχιτεκτονική του μεγάρου θα ασκή
επιβλητικήν εντύπωσιν εις τον διαβάτην. Το μέγαρον των Δικαστηρίων θα
εμφανίζηται ως ιερός ναός του νόμου και της δικαιοσύνης.

Εισερχόμεθα διά μιάς των των τριών κυρίων εισόδων εις το κέντρον
του μεγάρου. Διασχίζομεν ευρύν προθάλαμον έχοντα 13 μέτρα μήκος και
8 μέτρα πλάτος και ευρισκόμεθα εις τας μεγαλοπρεπείς στοάς αναμονής,
αίτινες κείνται η μία άνωθεν της ετέρας και ενούνται προς αλλήλας δια λα-
μπράς κλίμακος πλάτους 3½ μέτρων. Εδώ κατά σειράν έρχονται αι αίθου-
σαι των συνεδριάσεων, αίτινες, ως οι προθάλαμοι και αι αίθουσαι της ανα-
μονής, έχουσιν ύψος 6,80 μέχρις 9,50 μέτρων (όρα σχεδιαγρ. VII, VIII).

Κατά ταύτα αι αίθουσαι των συνεδριάσεων κείνται μάλλον προς το κέν-
τρον του Μεγάρου μακράν του θορύβου των οδών, λαμβάνουσι δ’ άφθονον
φως εκ των φωταγωγών αυλών, αίτινες έχουσι μήκος μεν 30, πλάτος δε 19
μέτρων. Έκαστος όροφος έχει ανά δύο συναπτούς διαμέσους ορόφους ύψους
4 μέχρι 4½ μέτρων. Τα δωμάτια τούτων συγκοινωνούσι προς άλληλα και
προς τον κύριον όροφον διά διαδρόμων και διά μικροτέρων κλιμάκων καθώς
και δι’ ανελκυστήρων. Πρόνοια ελήφθη δια την οίκησιν του επιστάτου, θυ-
ρωρού, θερμαστού και υπηρετριών. Αποχωρητήρια υφίστανται εν όλω 50.

Το προς το βάθος ισχυρώς επικλινές οικόπεδον θα παρουσιάζη από
της οδού Κηφισσιάς το κάτω πάτωμα ως υπόγειον, ενώ πράγματι θα είναι
ισόγειον (σχεδιαγρ. VII, VIII) και υπ’ αυτό θα υπάρχη υπόγειον. Συνεπώς
και το από της οδού Κηφισσιάς ως ισόγειον εμφανιζόμενον από της όπι-
σθεν πλευράς θα εμφανίζηται ως πρώτος όροφος και δυνάμεθα να το απο-
καλέσωμεν υψωμένον ισόγειον. Εν τω άνω ορόφω, όπως και εν τω ισογείω,
αι αίθουσαι της συνεδριάσεως θα έχωσιν ύψος μέτρων 9 μέχρις 9,50 και
ως προερρήθη εις τους δύο διαμέσους ορόφους θα τοποθετηθώσι τα γρα-
φεία με ύψος μέτρων 4 και 50/00.

ως εμνημονεύθη ανωτέρω, εν τω κέντρω θα ήναι αι μεγάλαι των συνε-
δριάσεων αίθουσαι, αι μεν υπεράνω των δε, διανεμημέναι εις τους τρεις ορό-
φους και συνεχόμεναι δια της ευρείας πολυτελούς κλίμακος. Το επικλινές τού
εδάφους θα διευκολύνη την επικοινωνίαν εις το κοινόν, το οποίον, από της οδού
Κηφισίας εισερχόμενον θα ευρίσκηται ευθύς αμέσως εις τον μεσαίον του κτη-
ρίου όροφον (σχεδιάγρ. VII). Εδώ προ ημών έχομεν το Πρωτοδικείον με τας
υποδιαιρέσεις αυτού· την Εισαγγελίαν των Πρωτοδικών, τα ανακριτικά γραφεία,
το Πλημμελειοδικείον και εν τω βάθει μίαν αίθουσαν αναμονής. Ανερχόμενοι την
πολυτελή κλίμακα φερόμεθα εις τον άνω όροφον και προ ημών έχομεν τον
Άρειον Πάγον, την Εισαγγελίαν του Αρείου Πάγου, το Εφετείον και την Εισαγ-
γελίαν αυτού, τα δύο Πταισματοδικεία και εν τω βάθει το Κακουργιοδικείον, ενώ
εάν κατέλθωμεν την αυτήν κλίμακα, φερόμεθα προς τα τέσσαρα Ειρηνοδικεία,
το Καφφενείον και τους διαθεσίμους χώρους. ως γίνεται αντιληπτόν, επωφελή-
θην του επικλινούς του εδάφους, όπως ευχερεστέραν καταστήσω την εσωτερι-

Συμμετοχή Τσίλλερ σε διαγωνισμό το 1910 με το ψευδώνυμο Probatum est.1

«Περιγραφή του σχεδίου του εγερθησομένου εν Αθήναις
Δικαστικού Μεγάρου και συγγραφή υποχρεώσεων εργολαβίας»
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κήν συγκοινωνίαν. Εις τους τοίχους των διαδρόμων υπάρχει αριθμός ερμαρίων
καταλλήλων προς φύλαξιν χρησίμων δια την καθαριότητα των διαδρόμων και
των γραφείων αντικειμένων. Τα σχεδιαγράματα των κυρίων ορόφων, εν οις δι’
αριθμών δείκνυνται οι διάμεσοι όροφοι (σχεδιαγρ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), εμφανίζουσι τας λε-
πτομερείας τας αφορώσας εις έκαστον των Δικαστηρίων και υποχρεούσιν ημάς
να συνομολογήσωμεν την πρακτικότητα των τοποθετήσεων των διαμερισμά-
των και της μεταξύ αυτών συγκοινωνίας, και πείθουσιν έκαστον ότι η σχεδια-
σθείσα λύσις είναι η μόνη πρακτική και επιβεβλημένη. Καθόσον αφορά τον ρυθ-
μόν, νομίζω ότι προκειμένου περί δημοσίου κτιρίου εν Αθήναις ανεγειρομένου,
αμφισβήτησις δεν χωρεί ότι πρέπει να προσεγγίζη την κλασσικήν αρχαιότητα.

Σκόπιμον νομίζω να κάμω ενταύθα μνείαν άλλων γνωστών δικαστι-
κών μεγάρων προς παραβολήν.

Το Δικαστικόν μέγαρον Βρυξελλών, δι’ ο εδαπανήθησαν 42 εκατομμύ-
ρια φράγκα, καταλαμβάνει χώρον 26.000 τετρ. μέτρων. Η αίθουσα του Κα-
κουργιοδικείου έχει μήκος 28 μέτρων και πλάτος 12 μέτρων. Το μέγαρον
περιέχει εις 6 ορόφους, 27 μεγάλας αιθούσας και 245 άλλα διαμερίσματα.

Το Δικαστικόν μέγαρον της Ρώμης εγένετο δια δαπάνης 20 εκατομμυ-
ρίων φράγκων Ιταλικών επί οικοπέδου εκτάσεως 27.900 τετρ. μέτρων, περι-
λαμβάνει όλα τα Δικαστήρια εις τους κυρίους και διαμέσους αυτού ορόφους
και φθάνει μέχρι του ανωτάτου γείσου το μέγα ύψος των 42 μέτρων.

Το Δικαστικόν μέγαρον των Παρισίων δεν είναι ενιαίον κατασκεύα-
σμα, αλλά κατηρτίσθη μικρόν, δια προσθήκης νέων κτιρίων και μεταρ-
ρυθμίσεως των προϋφισταμένων. Η νέα του Κακουργιοδικείου αίθουσα
έχει μήκος 28 μέτρων, ήτοι καταλαμβάνει χώρον 280 τετρ. μέτρων.

Το ημέτερον σχέδιον παρουσιάζει αρτιωτέραν την αίθουσαν του Κα-
κουργιοδικείου, με μήκος μέτρων 23 και 50/00 και πλάτος 12 και 70/00,
ήτοι περιλαμβάνει χώρον 280 τετρ. μέτρων.

Όλα σχεδόν τα νέα δικαστικά μέγαρα έχουσι την μόνην κατ’ εμέ ορθήν
διευθέτησιν ταύτην, ότι εις τας αιθούσας των συνεδριάσεων φθάνει τις κατ’
ευθείαν εκ των κεντρικών εισόδων· ούτω λ.χ. τα δικαστικά μέγαρα Αλγερίας
του αρχιτέκτονος P. Gion, Agen του S. Lisch, της Χάβρης του J. Bourdais, της
Βιέννης του A. von Willemann, του Βουκουρεστίου του αρχιτέκτονος Mon-
tereano και άλλων.

Πλειοτέραν ανάπτυξιν του σχεδίου δια την κατασκευήν τού εν Αθήναις Δι-
καστικού Μεγάρου, εν τη γενικότητι αυτού, περιττήν νομίζω, διότι αι λεπτομέ-
ρειαι προκύπτουσιν εκ των συνυποβαλλομένων 10 σχεδιαγραμμάτων, προστί-
θημι μόνον ολίγα τινά αφορώντα εις την εκτέλεσιν της οικοδομής. Ολόκληρος
η προς την οδόν Κηφισσιάς πρόσοψις, συμπεριλαμβανομένων των δύο αυτής
γωνιών, θέλει κατασκευασθή εκ μαρμάρου, ενώ αι τρεις άλλαι πλευραί θα έχω-
σι κάλυμμα εκ μαρμάρου μόνον κατά τας βάσεις αυτών, κατά τα λοιπά όμως
θα επιχρισθώσι δι’ υδραυλικής ασβέστου, ήτις απομιμείται το μάρμαρον και της
οποίας η στερεότης θέλει αυξήσει δι’ επιχρίσεως πυριτίου. Τα διαζώματα των
ορόφων δύνανται και ταύτα διά πραγματικού μαρμάρου να γίνωσι. Εκ μαρ-
μάρου θα κατασκευασθώσι πάσαι αι κλίμακες, αι στήλαι τών εντός των τριών

κυρίων ορόφων κειμένων αιθουσών αναμονής και παν ό,τι άλλο εκ μαρμάρου
επιβάλλεται να γίνη. Η απομίμησις εν τισί του μαρμάρου stucco είναι αναγκαία,
ίνα μη ουσιωδώς αυξήσωσι τα έξοδα του κτιρίου. Οι ογκόλιθοι, χάλικες και κέ-
ραμοι θα χρησιμοποιηθώσιν εκ καλού πάντοτε υλικού κατά την κρατούσαν εις
την χώραν συνήθειαν, και χρησιμοποίησιν της θηραϊκής γης κατά τας βάσεις
και την υπόγειον τοιχοποιίαν. Υπεράνω όλων των διαδρόμων ευρίσκονται δώ-
ματα (ταράτσαις), δι’ ων διευκολύνεται η κατασκευή των στεγών και συνάμα
ευχερής η επίσκεψις αυτών καθίσταται. Ει κα τα καλύμματα των στεγών θα εί-
ναι εκ μετάλλου (ελάσματα χαλκού) ουχ’ ήττον υπ’ αυτά παρενεβλήθη στρώ-
μα κούφων κεράμων μετά σκιροκονιάματος, όπως αποκλείη τόσον τον καύ-
σωνα όσον και το ψύχος. Αι εστίαι δια την κεντρικήν θέρμανσιν μετά των ατμο-
λεβήτων αυτών θα τοποθετηθώσιν εις τα υπόγεια, εκεί δε και το προς θέρ-
μανσιν υλικό. Τα δοχεία τής διαχύσεως του ατμού θα ευρίσκωνται κάτωθεν
του μεγάλου θόλου. Οι αεραγωγοί σωλήνες επί της στέγης, ων ο προορισμός
είναι ν’ απομακρύνωσι τον μεμολυσμένον ατμοσφαιρικόν αέρα, έχουσι περι-
στρεφομένας απορροφητικάς κεφαλάς3 και κινούνται in Agat, εκπληρούσι δε
ως άριστα τον προορισμόν αυτών.

Εις το σχεδιάγραμμα υπ’ αριθ. Χ δεικνύεται ο τρόπος καθ’ ον απομακρύ-
νονται τα όμβρια ύδατα των στεγών, κατά τρόπον λίαν ευχερή και πρακτικόν. Η
υδρορροή της στέγης δεν είναι εντός της κορωνίδος (Sima), αλλά κείται άνω-
θεν αυτής, εις τρόπον ώστε και εν περιπτώσει πλημμυρίσματος ή βλάβης αυ-
τής, δεν επέρχεται κίνδυνος τού να απορροφήσωσιν οι τοίχοι το ύδωρ, καθό-
σον το όμβριον ύδωρ και εν τοιαύτη ακόμη περιπτώσει, ευρίσκει διέξοδον διά
των κάτωθεν ταύτης γείσων. Εν τω ιδίω πίνακι φαίνεται και η στέγη ήτις είναι εκ
σιδήρου, και η στρώσις των δοκών των πατωμάτων διά κούφων κεράμων με
πλήρωμα σκιροκονιάματος, περιβαλλόντων εις αποστάσεις 0,80 του μέτρου τας
δοκούς, εξασφαλίζεται δ’ ούτω η στέγη κατά του πυρός, καθώς και τα πατώμα-
τα. Η ξυλεία απεκλείσθη της οικοδομής, επί του λείου σκιροκονιάματος θα τε-
θή επίστρωσις πλακών ή λινελαίου, το οποίον πολύ συνηθίζεται εις τα δικαστι-
κά γραφεία εν Γερμανία και του οποίου η χρησιμότης πανταχού εγένετο δεκτή.

Η οικοδομή πρέπει να θεωρηθή ως απολύτως ασφαλής κατά του πυ-
ρός, καθόσον εκ ξύλου δεν θα ήναι ή μόνον αι θύραι, τα παράθυρα και τα
έπιπλα. Περαιτέρω λεπτομέρειαι νομίζω ότι παρέλκουσι, διότι προκύ-
πτουσιν εκ των σχεδιαγραμμάτων, η δε εκτέλεσις δέον να υποτεθή ότι θα
γίνη μετά της πρεπούσης επιμελείας. Περί των λοιπών παρέχουσι τας απαι-
τουμένας πληροφορίας οι συνυποβαλλόμενοι προϋπολογισμοί».
Διά την παρούσαν εργολαβίαν ισχύουν αι διατάξεις τών από 20 Μαρτίου
1884, 16 Δεκεμβρίου1891, 4 Φεβρουαρίου 1902 και 1 Φεβρουαρίου 1908
Β. Διαταγμάτων περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

Μέρος Β΄
Συγγραφή υποχρεώσεων […]

1 Έχει διατηρηθεί η αρχική εμφάνιση αλλά με το μονοτονικό σύστημα.
2 Στα γερμανικά: System des Herrschenden und Untergeordneten.
3 Στα γερμανικά: Saugköpfe nach englischem Muster, die drehbar sind
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H σύγχρονη Aθήνα, αυτή η μικρή πρωτεύουσα έχει μια καθαρά δική της γοητεία που προσελ-
κύει τον ευαίσθητο επισκέπτη στις λεπτές και ξεχωριστές μορφές της Τέχνης. Aυτό οφείλεται στα
αρχαία μνημεία και τα νέα οικοδομήματα που υψώνονται με χάρη. Οι αρχιτέκτονες επανερμη-
νεύουν τα αρχαία πρότυπα αναζητώντας παράλληλα ένα σύγχρονο στιλ. Αυτό το στιλ, εμπνευ-
σμένο από τις ωραίες παραδόσεις του παρελθόντος, ανανεώνει τα αρχαία πρότυπα και δημι-
ουργεί τον δικό του τύπο.

La construction moderne, 3.12.1904

Πέρα από τα «αισθητικά πρότυπα», ο αθηναϊκός κλασικισμός περιείχε τις κυρίαρχες και στοχαστι-
κές τάσεις ενός υγιούς κοινωνικού σχηματισμού, που διαμόρφωσε ένα σαφές και υψηλής στάθμης αι-
σθητικό προφίλ κατά την περίοδο των κυβερνήσεων του Χαρ. Τρικούπη. Είναι η εποχή κατά την
οποία η ιδιωτική αρχιτεκτονική ξεπέρασε τη δογματική πειθαρχία στον κλασικό κανόνα, καθώς και
την άμεση αναφορά σε μια στείρα και μονοδιάστατη εθνική ιδεολογία. Ο ομφάλιος λώρος που την
τροφοδοτούσε με τις ελληνοκεντρικές παρορμήσεις του γερμανικού κλασικισμού είχε ουσιαστικά
αποκοπεί. Η αστική αρχιτεκτονική προσαρμόστηκε στις αισθητικές αναζητήσεις μιας κοινωνίας που
εξελισσόταν σε κλίμα αισιοδοξίας και προόδου, σε συνθήκες δηλαδή που χαρακτήριζαν την αθηναϊ-
κή πολιτιστική ακμή κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.1

H κρίση των δημόσιων οικονομικών του 1893 δεν ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη της κρατι-
κής πρωτοβουλίας στον χώρο του κτηριολογικού εκσυγχρονισμού, σε αντίθεση με την ιδιωτική οι-
κονομία που –χάρη στη συρροή παροικιακών κεφαλαίων– ενισχύει τη δημιουργία νέων εμπορι-
κών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και επενδύει στον τομέα της κατασκευής ειδικών κτηρίων και
προσοδοφόρων ακινήτων. Mεγάλος σχετικά αριθμός πλουσίων ομογενών του εξωτερικού, όπως
ο Α. Συγγρός, ο Β. Μελάς κ.ά, «ησθάνθησαν την ανάγκην να εγκατασταθούν και να ζήσουν εις το
Αττικό περιβάλλον, μετέχοντες εις την ανωτέραν τάξιν της νέας Αθηναϊκής κοινωνίας και συμβάλ-
λοντες δια του πλούτου των και των δραστηριοτήτων τους εις την οικονομικήν και πολιτιστικήν ανά-
πτυξιν του τόπου».2

O Tσίλλερ, ως κάτοχος της μορφολογίας των διαφόρων ρυθμών, είναι ο πρώτος διδάξας την
εκλεκτιστική πρακτική με φανερή την προτίμησή του προς την Aναγέννηση, την οποία χειρίζεται με
ιδιαίτερη ευχέρεια· και, παρά τις μεμονωμένες απόπειρες άλλων αρχιτεκτόνων, ο Tσίλλερ είναι ο
πρώτος αρχιτέκτων που αποκηρύσσει την ιδέα, ότι στην Aθήνα μόνον η χρήση του ελληνικού νεο-
κλασικού επιτρέπεται. «Kαι επί πενήντα χρόνια γεμίζει την πρωτεύουσα με κτήρια, των οποίων η μορ-
φή κυμαίνεται ή γύρω από την Aναγέννηση ή γύρω από το ελληνικό νεοκλασικό έως το νεομπαρόκ.
Δεν διστάζει ακόμα, σε εποχή που η λατρεία του ελληνικού νεοκλασικού δεν έχει καθόλου ξεχασθεί,
να στήσει στη λεωφόρο Kηφισίας μια πολυκατοικία του τύπου που επικρατούσε στη Bιέννη».3

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛωΝΑΣ

Η ιδιωτική αρχιτεκτονική
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Ο Βασίλης Κολώνας είναι δρ αρχιτεκτ.
και καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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Kτήρια διαμερισμάτων, προσοδοφόρα ακίνητα

H «μεγάλη τριώροφος πολυκατοικία πολυτελούς τάξεως»4 του I. Γ. Πεσμαζόγλου στη συμβολή των οδών
Hρώδου του Aττικού και Bασ. Σοφίας (μελέτη 1893) σηματοδοτεί, μαζί με τη μεταγενέστερη επέκταση του
Aρσακείου στη Σταδίου (1907-1917), τη στροφή του Σάξονα αρχιτέκτονα προς τον εκλεκτισμό, καθολι-
κά αποδεκτού πλέον στην κατασκευή πολυώροφων κτηρίων. Tα κτήρια αυτά κτίζονται κυρίως για λόγους
εκμετάλλευσης, καθ’ όσον η αδυναμία της εγχώριας οικονομίας να απορροφήσει το επαναπατριζόμενο
παροικιακό κεφάλαιο σε παραγωγικούς τομείς, ώθησε σημαντικό τμήμα των ιδιωτικών κεφαλαίων προς
την ανοικοδόμηση πολυώροφων κτηρίων, δραστηριότητα που εξασφάλιζε στους επενδυτές το διπλό πλε-
ονέκτημα, της εξασφάλισης του κεφαλαίου και της προσπόρισης κέρδους από τη μίσθωση.5

Χαρακτηριστικά των πρώτων πολυώροφων κτηρίων είναι η ανάδειξη των χώρων υποδοχής και η
γραμμική παράθεση των υπνοδωματίων στην ίδια στάθμη, κατά μήκος της εσωτερικής αυλής και στις
πλάγιες ή πίσω όψεις, σε αντίθεση με την περιμετρική -δηλαδή γύρω από έναν κεντρικό χώρο- ανά-
πτυξη της κάτοψης στις ιδιωτικές κατοικίες. Yπάρχει διαχωρισμός των χώρων υποδοχής από την ιδιω-
τική ζωή τής οικογένειας και τους χώρους υπηρεσίας. Η τραπεζαρία αποτελεί πλέον χώρο υποδοχής
και απομακρύνεται από την κουζίνα και –κατά τα γαλλικά πρότυπα της περιόδου, μαζί με το σαλόνι
και κάποιο από τα δωμάτια– αποτελούν μια enfilade χώρων υποδοχής, σε περίπτωση κάποιας κοι-
νωνικής συνάθροισης (πολυκατοικία Πεσμαζόγλου). H εμφάνιση του διαδρόμου, η αύξηση του αριθ-
μού των κλιμακοστασίων, των προθαλάμων και των διόδων ανάμεσα στους διάφορους χώρους της κα-
τοικίας, υποδηλώνουν την επιθυμία των ενοίκων για την αυτονομία των χώρων και την κυκλοφορία του
προσωπικού ανεξάρτητα από την καθημερινή ζωή της οικογένειας. Το κτήριο διαμερισμάτων προς ενοι-
κίαση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί τον πυρήνα των νέων κατασκευών και κυριαρχεί στις σελίδες
των αρχιτεκτονικών περιοδικών. Σε ένα παρόμοιο κτήριο, όπου συμβιώνουν περισσότερες της μιας οι-
κογένειες, τείνει να εξασφαλισθεί ισότητα στην κοινωνική προέλευση των ενοίκων. Yπάρχει συλλογι-
κός χαρακτήρας της κατοικίας σε αντίθεση με τη συντηρητική διάταξη των πολυώροφων κτηρίων της
προηγούμενης περιόδου, όπου σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχούν ξεχωριστή είσοδος και κλιμακοστάσιο.6

Υπάρχει βέβαια ένα είδος piano nobile, με τον εξώστη ως κυρίαρχο στοιχείο της όψης, με μεγαλύτερο
ύψος και πλουσιότερο διάκοσμο. Στην όψη, ωστόσο, δεν αποδεσμεύεται πλήρως η εξάρτηση από την
τριμερή κατανομή του όγκου καθ’ ύψος ούτε ένας εν γένει χειρισμός των μορφών, σε αντιστοιχία με την
ιδιωτική κατοικία, με μόνη διαφορά την επέκταση του κορμού, με τη μεσολάβηση των τυπικών ορόφων.

H κανονικότητα των όψεων χαρακτηρίζει τα μέτωπα των κεντρικών λεωφόρων της Αθήνας και σύν-
τομα ειδικές ρυθμίσεις θα προβλεφθούν για τα ύψη και τη θέση τους στο οικόπεδο (πολυκατοικίες
Κούπα και Σλήμαν, οδός Πανεπιστημίου). Oργανώνονται συνήθως σε κατακόρυφους ή/και οριζόν-
τιους άξονες με παράλληλες ομαδοποιήσεις των δομικών και διακοσμητικών στοιχείων, ενώ σε πε-
ριπτώσεις γωνιακών κτηρίων παρατηρείται έντονος κατακορυφισμός του γωνιαίου τμήματος, λόγω
υπερύψωσης και διαμόρφωσης της απόληξής του (πολυκατοικία Πεσμαζόγλου, Αρσάκειο). Ο τονισμός
της στέψης –συμπληρωνόταν συχνά με επίπλαστες διακοσμήσεις, στηθαία, ή ακόμη κι αγάλματα πά-
νω από το κύριο γείσο– φανερώνει τις επιδράσεις των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων και εκδη-
λώνεται, μαζί με τον κατακορυφισμό, ως μια γενικότερη μετακίνηση του αισθητικού κέντρου βάρους
προς την ίδια τη στέψη.7 Oι αναφορές στα αντίστοιχα πολυώροφα κτήρια της Βιέννης, έργα του Θ.
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Χάνσεν, είναι προφανείς (μέγαρα Σίνα, Εphrussi, Heinrichhof). Ο Χάνσεν έχει αφήσει ήδη πίσω του τα
αυστηρά όρια του κλασικισμού και προσανατολίζεται σε μορφές που εξαντλούν ένα ευρύ φάσμα επι-
λογών, από το μπαρόκ ώς τις αναβιώσεις των μεσαιωνικών ρυθμών, τις οποίες εφαρμόζει στα αστικά
μέγαρα της Βιέννης και στις εξοχικές κατοικίες αντίστοιχα.8

Xαρακτηριστική στην αισθητική επεξεργασία της βάσης των όψεων είναι επίσης η εφαρμογή της
έντονης κύφωσης των ψευδολίθων (μπόμπες), ώστε να αποτελεί το βάθρο για την έδραση των υπερ-
κείμενων ρυθμών (μέγαρο Mελά, οικίες Δεληγιώργη, Γουδή, Θων, Μακαρώνα). ωστόσο, οι πνευμα-
τικότεροι ή έστω οι συντηρητικότεροι από τους Αθηναίους του τέλους του 19ου αιώνα, εξέφραζαν τις
αντιρρήσεις τους για τον υπερβολικό επίπλαστο διάκοσμο των όψεων, και εν προκειμένω για τη χρή-
ση των κυφωτών ψευδολίθων: « […]Ελπίζομεν ότι κατά την νυν διενεργουμένην επισκευήν της οι-
κίας Β. Μελά, θα αφαιρεθή το θωρακωτόν μέρος αυτής», αναφέρει ο Βερναρδάκης στα 1902.9

Αστικά μέγαρα, ιδωτικές κατοικίες

«Το μέγαρο Σλήμαν δεν μοιάζει με κανένα προγενέστερο μέγαρο της Αθήνας και για αυτό παρουσιάζει
μεγάλο ενδιαφέρον για τους ξένους αρχιτέκτονες που επισκέπτονται την Ελλάδα. Ο καλλιτέχνης χει-
ρίστηκε την όψη του σύμφωνα με τα πρότυπα της ιταλικής αρχιτεκτονικής με εξώστη και κιονοστοι-
χία· θέλησε να εναρμονίσει την εμφάνισή του με το γλυκό κλίμα, τον γαλάζιο ουρανό της Αττικής».10

«Υπήρξε το πλουσιώτερον ιδιωτικόν κτήριον των Αθηνών, δια την οικοδόμησιν του οποίου εδαπα-
νήθη το καταπληκτικόν διά την εποχήν εκείνην ποσό των 400.000 δραχμών».11

Η νέα αρχιτεκτονική πρακτική, o εκλεκτισμός –που έρχεται να επιλέξει από το εκτεταμένο σύνολο
μορφών όλων των εποχών και όλων των χωρών ό,τι είναι χρήσιμο στο πρόγραμμα του αστικού μεγά-
ρου σε διεθνές επίπεδο– σταδιακά θα υποσκελίσει τον παντοδύναμο έως τότε κλασικισμό και θα χα-
ρακτηρίσει εκ νέου τις πλατείες και τους κεντρικούς άξονες της Αθήνας του Γεωργίου Α΄(Κηφισίας, Πα-
νεπιστημίου). Θα διατηρηθεί o κατακόρυφος τριμερής διαχωρισμός των όψεων, με ταυτόχρονη ανά-
δειξη του μεσαίου τμήματος ως κυρίου άξονα συμμετρίας. Aυτό επιτυγχάνεται με την προεξοχή άλλο-
τε του μεσαίου και άλλοτε των πλαϊνών τμημάτων, με αντίστοιχες ομαδοποιήσεις των ανοιγμάτων κα-
τά την οριζόντιο (οικίες Γουδή, Θων, Πλατανιώτη) ή την κατακόρυφο (οικίες Σταθάτου, Βαρβαρέσσου,
Δεληγιώργη, Λαδικού, Lüders), ενώ υπάρχει υπερτονισμός της στέψης με αγάλματα και ταινίες ζω-
γραφικoύ διακόσμου κάτω από τα γείσα (oικίες Δεληγιώργη, Μακαρώνα).

H ήπια εκλεκτιστική συμπεριφορά του Τσίλλερ στον χώρο της αστικής κατοικίας υιοθετεί, μεταξύ
άλλων, μια καινοτόμο ρυθμολογική οργάνωση των όψεων, εμπνευσμένη από τα βενετικά palazzi, από
τα οποία δανείζεται το μοτίβο της συστοιχίας τριών ανοιγμάτων στον άξονα της κύριας όψης, συχνά
συνδεδεμένων με το προστώο της εισόδου και τον κεντρικό εξώστη, και επαναλαμβανόμενα σε πε-
ρισσότερους του ενός ορόφους (οικία Δεληγιώργη). Η οργάνωση των όψεων κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν
ιδιαίτερα προσφιλής στο Παρίσι του Louis Philippe, διεθνές κέντρο διάδοσης και ακτινοβολίας του
εκλεκτισμού.12

Στο εσωτερικό, η εμφάνιση των διαδρόμων, με ελάχιστες εξαιρέσεις (οικία Θων, έπαυλη Συγγρού)
περιορίζεται στον όροφο, ακόμη και σε κατοικίες της κλίμακας του μεγάρου Σλήμαν, και αφορά πε-
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ρισσότερο την ιδιωτικότητα της οικογένειας και λιγότερο την ανεξαρτησία κινήσεων μεταξύ οικογένει-
ας και υπηρετικού προσωπικού. Επειδή ελλείπει η αναζήτηση ενός ενισχυμένου βαθμού ιδιωτικότητας
της οικογένειας, επιλέγεται η προσαρμογή τής κάτοψης σε ήδη δοκιμασμένα πρότυπα διαβίωσης, με
αποτέλεσμα τη μη περαιτέρω επεξεργασία της κάτοψης (οικίες Δεληγιώργη, Βαρβαρέσσου).

Επαύλεις, εξοχικές κατοικίες

Kύριο χαρακτηριστικό των επαύλεων, τουλάχιστον των παλαιότερων, είναι, κατ’ αρχήν, το γεγονός ότι
βρίσκονται μέσα σε ιδιαίτερα εκτεταμένες ιδιοκτησίες, γεγονός που αναδεικνύει την κοινωνική θέση και
την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη τους. Στην Kηφισιά, το πλησιέστερο θέρετρο της πρωτεύου-
σας, κτίζονται επαύλεις, αλλά και εξοχικές κατοικίες μικρότερης κλίμακας σε μεγάλη ποικιλία τύπων
και μορφών. H Kηφισιά «κοσμείται υπό πολυτελών επαύλεων, ας εναγκαλίζονται σύσκιοι τύποι και
πλούσια ανθοκήπια, άξια της Aιγύπτου· τινές των επαύλεων τούτων, φυλλοσκεπείς και σκιεραί, φέ-
ρουσαι μεγάλους εξώστας και προστώα ή ωραίας στοάς και περίπτερα, εις ρυθμόν αληθώς εξοχικόν
και αρμόζοντα προς το αττικόν κλίμα, είνε δροσεραί, χαρίεσσαι και ελαφραί την όψιν»13. H δεύτερη,
δηλαδή η εξοχική κατοικία, μέχρι τη δεκαετία του 1880 ήταν άγνωστη για την ελληνική κοινωνία. Από
το 1880 όμως και έπειτα, η μεγαλοαστική τάξη αρχίζει να κρίνει αυστηρά το στενό ήδη για τα δικά της
μέτρα περιβάλλον της πόλης. Η αίσθηση της τάξης και της ευρυθμίας που ήταν βαθιά αποτυπωμένη
στα μαρμάρινα σπίτια τους, αρχίζει να την κουράζει και αυξάνει την τάση για τη φυγή προς τη φύση
και τη ρομαντική απόλαυση των καλλονών της. Έτσι ο Τσίλλερ δέχεται έναν μεγάλο αριθμό αναθέσε-
ων εξοχικών κατοικιών, με την προϋπόθεση ότι η μορφολογία τους, στις βασικές της γραμμές, θα διέ-
φερε από εκείνη που χρησιμοποιούσε για τις κατοικίες στην πόλη.14 Στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
είναι ιδιαίτερα σπάνιο οι εξοχικές κατοικίες να είναι λιγότερο καινοτόμες από άλλους αρχιτεκτονικούς
τύπους. Οι αστικές κατοικίες ακολουθούν μια εν γένει συντηρητική παράδοση, ακόμη κι αν πρόκειται
για τον ίδιο αρχιτέκτονα και/ή τον ίδιο ιδιοκτήτη (ιδιοκτησίες Πεσμαζόγλου, Συγγρού, Κούπα, Θών).15

Έτσι, οι επιλογές των αρχιτεκτόνων ξεκινούν από τα νεοκλασικά πρότυπα της αστικής κατοικίας για να
καταλήξουν, μέσα από πλήθος ενδιάμεσων ρυθμών, στην αρχιτεκτονική του εκλεκτισμού, καθολικά
πλέον αποδεκτού στην προαστιακή αρχιτεκτονική όλων των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. ωστόσο,
οι μορφές της αναγέννησης και του μπαρόκ δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των
ιδιοκτητών για κοινωνική διάκριση και προβολή, και ιδιώματα από την τοπική παράδοση άλλων χω-
ρών επιστρατεύονται για να καλύψουν τις νέες μορφολογικές εκζητήσεις που απαιτεί η αρχιτεκτονική
εντολή. Mεσαιωνικοί πύργοι, νεο-πομπηιανές και νεο-αιγυπτιακές επαύλεις, chalets, μαυριτανικά πε-
ρίπτερα και κιόσκια θα εμπλουτίσουν την εκλεκτιστική πρακτική των αρχιτεκτόνων, ενώ οι ίδιοι δεν θα
διστάσουν να προσφύγουν σε αρχιτεκτονικά περιοδικά της εποχής (φιγουρίνια) για να ενημερωθούν,
μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα, για τη διεθνή απήχηση του φαινομένου και να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της πολυπληθούς πελατείας τους. O ρεζιοναλισμός, με κύριο χαρακτηριστικό το στοιχείο
της γραφικότητας (pittoresque), συνίσταται στην καθιέρωση κάποιου τοπικού στιλ, ως κυρίαρχου προ-
τύπου αναφοράς στην εκλεκτιστική σύνθεση, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτό το γεγονός να αποτελεί
ιστορισμό ή αναβίωση συγκεκριμένου ρυθμού.
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Σε όλες τις εξοχικές κατοικίες του Τσίλλερ είναι έντονο το στοιχείο της γραφικότητας με αναφορές στην
ιδιαίτερη πατρίδα του και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της κεντροευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής παρά-
δοσης. O Τσίλλερ δημιουργεί ένα αποκλειστικό στιλ για τις κατοικίες των προαστίων της Αθήνας, και ιδι-
αίτερα της Κηφισιάς –που το ονομάζει o ίδιος «ελληνοελβετικό»– και το εφαρμόζει για πρώτη φορά στη
θερινή κατοικία τού Γεωργίου Α΄στο Τατόι. Το στιλ αυτό έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μορφολογικά
γνωρίσματα: Ασύμμετρη πρόσοψη, ξύλινη, πλούσια διακοσμημένη κατασκευή της οροφής με υψηλές κα-
μινάδες και με διάταξη πύργου τετραγωνικής, κυκλικής ή πολυγωνικής διατομής.16 Σε αυτές τις μορφές της
κεντροευρωπαϊκής παράδοσης προσθέτει τοξωτές βεράντες, οι οποίες στηρίζονται σε πεσσούς ή σπανιό-
τερα σε κίονες, συμμετρικά διατεταγμένες πέργκολες, εξώστες που στηρίζονται σε ελικωτούς γεισίποδες, κα-
θώς κι έναν μεγάλο αριθμό διακοσμητικών μοτίβων, όπως ακροκέραμα, βάζα, πήλινα αγάλματα και ζω-
γραφιστά θωράκια κάτω από το γείσο της στέγης (επαύλεις Καλαμάρα, Κοντοζουδάκη, Πεσμαζόγλου,
Βrooke-Ράλλη).17 Το τελικό αποτέλεσμα, δεν διαφέρει από τον κατεξοχήν τύπο έπαυλης που κυριαρχεί την
ίδια εποχή σε μεσογειακές χώρες όπως η Iταλία και η νότια Γαλλία, την «ιταλική villa».

Kαθώς οι τοπιογραφίες που ενέπνευσαν την αισθητική του «γραφικού» είχαν πραγματοποιηθεί
στην Ιταλία και απεικόνιζαν την ιταλική ύπαιθρο και κυρίως τη ρωμαϊκή campagna, τα κτήρια –υπαρ-
κτά ή φανταστικά– που απεικονίζονταν σε αυτές, άσκησαν μεγάλη επιρροή στους αρχιτέκτονες. H ιτα-
λική villa που άρχισε να εμφανίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα είχε ως αφετηρία την απεικόνιση αυτών
των κτηρίων στη ζωγραφική περισσότερο παρά αληθινά πρότυπα. Οι Βρετανοί αρχιτέκτονες λ.χ. δεν
ταξίδευαν στην Ιταλία για να ταυτίσουν και να σκιτσάρουν παραδοσιακές κατοικίες, αλλά «δανείζον-
ταν» τα αναγκαία μοτίβα –σε αντίθεση με τον Κ. F. Schinkel, ο οποίος για τις επαύλεις τις οποίες σχε-
δίασε για την Αυλή της Πρωσίας, βασίστηκε σε συγκεκριμένα ιταλικά, και ειδικά σε τοσκανικά κυρίως
πρότυπα– από τους αντίστοιχους ζωγραφικούς πίνακες και τις αναπαραγωγές τους. Κύρια χαρακτη-
ριστικά της, η ασύμμετρη σύνθεση, τόσον στην κάτοψη όσο και στη διάρθρωση των όγκων, η ύπαρξη
πύργων, συχνά σε συνδυασμό με κάποιο belvedere, και οι κεραμοσκεπείς προεξέχουσες στέγες.18 Αντι-
προσωπευτικά παραδείγματα αυτής της τυπολογίας αποτελούν η έπαυλη Συγγρού, και οι Villa No 1 και
No 2, όπως χαρακτηριστικά ονομάζει ο ίδιος μια σειρά προτάσεων/υποδειγμάτων για εξοχικές κατοι-
κίες. Το chalet και η ιταλική villa, όπως και οι ιστορικοί ρυθμοί, θα διανύσουν τις φάσεις απλοποίησης
και τυποποίησης των μορφών, γεγονός που θα επιτρέψει την ευρεία διάδοσή τους, την προσαρμογή τους
στη μικρή κλίμακα και σε μια οικονομικότερη δαπάνη κατασκευής. O Τσίλλερ προτείνει στο πνεύμα αυ-
τό μια σειρά εξοχικών κατοικιών μικρής κλίμακας για μεσαία εισοδήματα στην ομώνυμη συνοικία, στα
«Κόκκινα Χωράφια» της Κηφισιάς.

Oι πρώτες δεκαετίες του 20oύ αιώνα θα σηματοδοτήσουν τη δειλή εμφάνιση του εκλεκτισμού στην
Ελλάδα, με έντονα τα σημάδια της αμηχανίας και παρακμής που γνωρίζει πλέον σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο. O κύριος, όμως, όγκος της αρχιτεκτονικής παραγωγής συνεχίζει να ακολουθεί νεοκλασικά πρότυ-
πα σε άλλη κλίμακα και με διαφορετικά συστήματα αναφοράς. O Τσίλλερ ακολούθησε με συνέπεια τη
φάση ωρίμασης του αθηναϊκού κλασικισμού, απελευθερώνοντάς τον σταδιακά από τις δεσμεύσεις που
επέβαλαν οι κανόνες του ακαδημαϊσμού και της αρχαιολογικής αναπαράστασης. Aνανέωσε τα «αρχαία
πρότυπα» και διατήρησε ως τις αρχές του 20ού αιώνα αμείωτο το κύρος του.
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Αθήναι τη 26 Μαρτ. 1887

Η ανάπτυξις την οποίαν αι Αθήναι κατά τα τελευταία έτη προσέλαβον, και αι πρόοδοι τας οποίας
αναντιρρήτως εποιήσαντο, μακράν τού να πείσωσι τους κατοίκους ότι είναι περιττή πλέον πάσα προς
βελτίωσιν της πόλεως μέριμνα, τουναντίον εξήγειρον τον ζήλον αυτών, των πάντων δε μέλημα εγέ-
νετο ο ωραϊσμός της πρωτευούσας και η εξεύρεσις μέσων όπως η ενταύθα παραμονή κατασταθή ανε-
τωτέρα· κυρίως δε η προσοχή πάντων εστράφη εις την καταπολέμησιν του αφορήτου κατά τους θε-
ρινούς μήνας κονιορτού τού εν ημέρας βροχεραίς εις βόρβορον μεταβαλλομένου, και εις την εξεύ-
ρεσιν τρόπου προφυλάξεως από του υπερβολικού καύσωνος. Και ότι μεν ουχί μετά μακρόν γενήσε-
ται η ως καταλληλοτέρα κριθησομένη επίστρωσις των οδών και θέλομεν ούτω απαλλαγή της ενε-
χούσης ημών μάστιγος του κονιορτού, ουδείς αμφιβάλλει· υπολείπεται όμως το ζήτημα του καύσω-
νος, προς θεραπείαν του οποίου προτείνομεν μέσον τι, ουχί βεβαίως το κάλλιστον και ευτελέστατον
αλλ’ ως το προχειρότατον και ήκιστα δαπανηρόν· τοιούτον δ’ είνε η τοποθέτησις σκιάδων εις τας
κεντρικωτέρας ευρυτέρας και μάλλον συχναζομένας οδούς, υπό την σκέπην των οποίων οι διαβάται
θα δύνανται να ευρίσκωσιν αναψυχήν τινα έστω και επ’ ολίγας στιγμάς προφυλασσόμενοι από του
υπερβολικού καύσωνος. Διά του προτεινομένου μέσου δεν εννοούμεν βεβαίως ότι το κακόν εντελώς
θεραπεύεται, ουχ ήττον ελπίζομεν ότι γενησομένης αρχής θεραπευτικού τινος μέσου, δεν θέλουσι λεί-
ψει να επακολουθήσωσι και έτερα· άλλως τε ουχί πάσαι αι οδοί έχουσιν απόλυτον ανάγκην σκιάσε-
ως, αλλ’ ίσως μόνον εκείναι των οποίων η ευρύτης είνε δυσανάλογος προς το ύψος των εκατέρωθεν
της οδού οικιών.

Ο πίναξ υπ’ αριθμ. 1 δεικνύει την οδόν Κοραή, την συνενούσαν τας δύο ευρείας οδούς Σταδίου
και Πανεπιστημίου. Η οδός αύτη τα μάλιστα συχναζομένη και εντελώς ούτως ειπείν εκτεθειμένη εις
τας ηλιακάς ακτίνας, φρονούμεν ότι μεγάλως θα εβελτιούτο αν, κατά το σύστημα της εν τω Βερολί-
νω οδού Unter den Linden εχωρίζετο κατά μήκος εις τμήματα κατά τον εν τω πίνακι τρόπον, όστις ο
ακόλουθος: Τα πεζοδρόμια διαμένουσιν εις οίαν και νυν κατάστασιν ή στενεύσουσι κατά τι κατά πλά-
τος· η οδός τέμνεται εις 3 τμήματα ως τα μεν 2 πλάγια προς τα πεζοδρόμια εισί προωρισμένα προς
χρήσιν των αμαξών, το δε κεντρικόν τμήμα, φυτευόμενον εκατέρωθεν διά δένδρων συσκίων και κα-
λυπτόμενον δι’ άμμου ή χαλικίων, θέλει χρησιμεύει δια τους πεζούς, οίτινες κατ’ αποστάσεως θέλου-
σιν ευρίσκει και θρανία, εφ’ ων δύνανται και να αναπαύωνται σκιαζόμενοι υπό τα δένδρα. Ο πίναξ
υπ’ αριθμ. 4 δεικνύει την αυτήν οδόν κατά γεωμετρικήν τομήν.

Ο πίναξ υπ’ αριθμ. 2 παρίστησι την οδόν Σταδίου ήτις –ως γνωστόν μη έχουσα πανταχού το αυτό
πλάτος– δύναται ευκολώτερον να χρησιμοποιηθή κατά τον υπό του σχεδίου διαγραφόμενον τρόπον,
όστις είνε απλούστατος: Επί τμήματος δηλ. της οδού ταύτης και επί των άκρων των εκατέρωθεν πεζο-
δρομίων έχουσι στηθή στύλοι σιδηροί ζευγνύμενοι άνωθεν διά τόξων επίσης σιδηρών και περιβαλλό-

ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΤΣΙΛΛΕΡ

Αι Αθήναι του μέλλοντος και αι σύσκιοι αυτών οδοί1

82

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:36 PM  Page 82



μενοι υπό φυτών, ων οι κλώνοι αναρριχώμενοι καλύπτουσι το άνω μέρος της προχείρου ταύτης σκιά-
δος, της οποίας το ύψος είνε τοιούτον, ώστε και αι άμαξαι και ο ιπποσιδηρόδρομος ακωλύτως να
διέρχωνται υπ’ αυτήν. Αι σκιάδες αύται εννοείται ότι δύνανται να στηθώσιν εις διάφορα μέρη της πό-
λεως και κατά διαφόρους αποστάσεις της αυτής οδού, αποβαίνουσαι ούτως ειπείν σταθμοί αναψυχής.

Ο πίαναξ 3 παρίστησι μέρος της οδού Ακαδημίας· επί του πεζοδρομίου έχει στηθή σκιάς τις σιδηρά
πυκνώς κεκαλυμμένη υπό των κλώνων φυτών, ων αι ρίζαι εισί πεφυτευμέναι επί του όπισθεν της Ακα-
δημίας κήπου. Υπό την σκιάδα ταύτην ευρίσκονται καθίσματα· εννοείται ότι τοιούτου είδους σκιάς δύνα-
ται να τοποθετηθή εκεί μόνον, ένθα, ως επί του προκειμένου σχεδίου, η ετέρα των πλευρών επακουμβά
επί κήπου (Αυτά τα παραδείγματα παρασταίνονται εις τον πίνακα υπ’ αριθ. 4 και γεομετρικώς) [sic].

Και ταύτα μεν εισί τα πρόχειρα μέσα προς αναψυχήν των διαβατών εν ημέραις θερμαίς· αλλά και
έτερον μέσον υγιεινόν ουχί δυσκόλως ηδύνατο να εισαχθή παρ’ ημίν, όσον αφορά τας εκ των ανά τας
οδούς χασμάτων των υπονόμων εκπεμπομένας αναθυμιάσεις. Ο πίναξ αυτός παριστά και στόμιόν τι
δι’ ου τα ύδατα των οδών ρέουσιν εις τας υπονόμους. Δικλείς τις, κάτωθεν του στομίου τοποθετημέ-
νη και ανοίγουσα αφ’ εαυτής μόλις ύδωρ ή άλλη τις ουσία εισρεύσει εις την υπόνομον, κλείει ευθύς
άμα. Πάσα δίεσις εκλείψει, ούτω δε εμποδίζει την έξοδον οσμής δυσώδους και επιβλαβούς εις την υγεί-
αν. Εννοείται ότι το σύστημα τούτο θεωρείται ως το κάλλιστον, εφ’ όσον ουδεμία έτι επίστρωσις των
οδών δια πλακών, ασφάλτου ή κατ’ άλλον τρόπον έχει γίνει, διότι άλλως υπάρχουσιν έτεροι τρόποι
καταλληλότεροι άγοντες εις τ’ αυτό αποτέλεσμα.-

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
1 Οι πρωτότυποι πίνακες δεν σώζονται.
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1 H Σ Ι Ν Α Ι Α Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α
Η « Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Η Τ Ρ Ι Λ Ο Γ Ι Α »
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2. Θεόφιλος Χάνσεν, «Αθηναϊκή Τριλογία», Βιέννη, Απρ. 1885
Όψη προς την πλατεία του Πανεπιστημίο
Υδατογραφία κολλ. σε χαρτόνι, 19,5 x 72,9 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 946

1. Θεόφιλος Χάνσεν, «Αθηναϊκή Τριλογία», Αθήνα, Απρ. 1859
Υδατογραφία, 21x 91 εκ.
Ακαδημία Αθηνών, ψηφιοποιημένο αντίγραφο
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«Αθηναϊκή Τριλογία», Θεόφιλος Χάνσεν, 1859
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 946

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παραμονής του στην Αθήνα το 1859, και προς
χάρη του βασιλιά Όθωνα ο Θεόφιλος Χάνσεν, που είχε ως αποστολή τη με-
λέτη της Σιναίας Ακαδημίας, επαναδιατύπωσε την ιδέα του Κλέντσε για ένα
αθηναϊκό σύνολο πολιτιστικών κτηρίων. Μετά την ανέγερση της πρόσθιας
πτέρυγας του Πανεπιστημίου που κατασκευάστηκε σύμφωνα με σχέδια του
αδελφού του Χριστιανού Χάνσεν (1839-1864), ο υπόλοιπος χώρος παρέ-
μεινε άκτιστος για μεγάλο διάστημα. Για την αποπεράτωση του μνημειώδους
συμπλέγματος σε μετωπική διάταξη «επί προσόψεως οδού», ο Χάνσεν πρό-
τεινε αρχικά την ανέγερση Μουσείου. Καθώς όμως το Αρχαιολογικό Μου-
σείο θεμελιώθηκε το 1866 στην οδό Πατησίων, κτίστηκε τελικά στην ίδια θέ-
ση, στην αριστερή πλευρά του Πανεπιστημίου, η Βαλλιάνειος Βιβλιοθήκη.
Πρότεινε επίσης την οικοδόμηση της Ακαδημίας στη δεξιά πλευρά του Πα-
νεπιστημίου. Ακόμα, οραματιζόταν την ανέγερση της καθολικής εκκλησίας σε
ρωμανικο-βυζαντινό ρυθμό (ο ίδιος είχε ολοκληρώσει τη μελέτη που δεν
προχώρησε στην εκτέλεσή της), στην ίδια σειρά, δίπλα στο Οφθαλμιατρείο
που τότε κτιζόταν. Στο ίδιο όμως σημείο είχαν αρχίσει οι εργασίες για την
ανέγερση της βασιλικής του Αγίου Διονυσίου των καθολικών, σύμφωνα με
σχέδια του Κλέντσε. To 1885, και με αφορμή το κτίσιμο της Βιβλιοθήκης ο
Χάνσεν επανασχεδιάζει την «Τριλογία».

Λόγω του σημαντικού κόστους, οι εργασίες στα τρία κτήρια προχωρούσαν
με αργό ρυθμό. Εκτός από το Πανεπιστήμιο, η Ακαδημία κατασκευάστηκε
σύμφωνα με σχέδια του Θεόφιλου Χάνσεν και επιβλέποντα αρχιτέκτονα τον
Τσίλλερ (1859-1885) και η Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με
σχέδια του ιδίου, και πάλι με επιβλέποντα τον Τσίλλερ (1884-1902).

Μέχρι σήμερα, τα κτήρια αυτά χαρακτηρίζουν το κέντρο της Αθήνας. Ο Θε-
όφιλος Χάνσεν προσπάθησε με τη συνολική διάταξη να επιτύχει τόσο την
ισορροπία των όγκων των τριών οικοδομών, όσο και ένα περίπου ενιαίο ύψος
τους. Είναι δύσκολο να φανταστεί πια κανείς σήμερα, ότι το αρχιτεκτονικό αυ-
τό σύνολο πολιτιστικών κτηρίων ήταν τότε έκεντρα χωροθετημένο, στις πα-
ρυφές της πόλης, στο εξωτερικό όριο προς το Λυκαβηττό και ως τμήμα της
πιο δενδρόφυτης λεωφόρου (βουλεβαρίου) της πόλης. Ο ίδιος ο Θεόφιλος
Χάνσεν πρότεινε τον χαρακτηρισμό «Αθηναϊκή Τριλογία».
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1

2

3

1. Πρόσοψη
Μελάνι, 37,2 x 74,5 εκ.
Ακαδημία Αθηνών,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο

2. Διαμήκης τομή
Μελάνι, 57,5 x 106,5 εκ.
Ακαδημία Αθηνών,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο

3. Διαμήκης τομή του μεσαίου
κτηρίου και της πλαϊνής πτέρυγας
Μελάνι, 30,5 x 80 εκ.
Ακαδημία Αθηνών,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο
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4. Διαμήκης τομή της αίθουσας συνεδριάσεων.
Υδατογραφία, 37,5 x 73 εκ.
Ακαδημία Αθηνών, ψηφιοποιημένο αντίγραφο

Με το σαφές ιδεολογικό στερεότυπο που εκφράστηκε ήδη πριν λήξει ακόμη η Ελληνική Επανάσταση το 1824
για ίδρυση Aκαδημίας στην Aθήνα, η επωνυμία της οποίας απηχεί την Aκαδημία του Πλάτωνος και την πνευ-
ματική αίγλη της αρχαίας Aθήνας, η Ακαδημία Αθηνών οφείλει επίσης το αρχικό αίτημα ίδρυσή της στον
Βαυαρό κλασικό φιλόλογο και φιλέλληνα Friedrich Thiersch. Είχε μάλιστα καθοριστεί η θέση της στα πρώτα
πολεοδομικά σχέδια της Αθήνας των Κλεάνθη και Schaubert (1833) στην πλατεία Συντάγματος, και στο σχέ-
διο του Klenze πίσω από το Πανεπιστήμιο (1837). Μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου (1837), διατυπώνεται
και πάλι η ευχή για ίδρυση Ακαδημίας. Το ζήτημα ανακινεί με διαρκείς και επίμονες προσπάθειες, από το 1844
και ιδίως αργότερα, από τη θέση του υπουργού των Εξωτερικών, ο Aλέξανδρος Pίζος-Pαγκαβής. Το 1856 εμ-
φανίζεται ως Μαικήνας ο βαθύπλουτος έμπορος και τραπεζίτης Σίμων Σίνας (1810-1876). Ο Κωνσταντίνος
Σχινάς, πρεσβευτής της Ελλάδας στην Βιέννη, ο οποίος συνδεόταν φιλικά με τον Σίνα, του συνέστησε να χρη-
ματοδοτήσει το κτίσιμο της Ακαδημίας. Ο Σίνας στράφηκε προς τον Χάνσεν, ο οποίος συνέλαβε αμέσως την
ιδέα του νεοκλασικού μεγάρου και εκπόνησε το πρώτο σχέδιο με τον πλήρη γλυπτό και ζωγραφικό διάκοσμο.
Ταυτόχρονα ορίσθηκε η θέση του κτηρίου ανατολικά του Πανεπιστημίου σε οικόπεδο 9.900 τετρ. μέτρων, το
οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο Αθηναίων και την Μονή Πετράκη. Ο θεμέλιος λίθος κατατέθηκε στις 2
Αυγούστου 1859. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1859 ο Χάνσεν προσκαλεί τον Τσίλλερ, ο οποίος και αποδέχεται την
αρχιτεκτονική επίβλεψη· φθάνουν μαζί στην Αθήνα στις αρχές του 1861. Σχεδόν τριάντα χρόνια αργότερα, τον
Mάρτιο του 1887, το μέγαρο παραδόθηκε χωρίς πανηγυρισμούς από τον Τσίλλερ στον τότε Πρωθυπουργό
X. Tρικούπη. Με την ανέγερση της Ακαδημίας αρχίζει η σταδιοδρομία του Τσίλλερ στην Ελλάδα.

Η πλούσια και δραματική ιστορία της Ακαδημίας σκιαγραφείται γλαφυρά στο διάστημα από το 1861
μέσα από τις 317 επιστολές του Τσίλλερ προς τον Χάνσεν, ώς λίγο πριν τον θάνατο του τελευταίου, τον Σε-
πτέμβριο του 1890.

4
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4

1. Πρόσοψη πλαϊνής πτέρυγας
της Ακαδημίας των Επιστημών
Υδατογραφία, 48,7 x 73 εκ.
Ακαδημία Αθηνών,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο

2. Εγκάρσια τομή της αίθουσας
συνεδριάσεων
Υδατογραφία, 39,6 x 42,7 εκ.
Ακαδημία Αθηνών,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο

3. Σίμη με ακρωτήριο
της Ακαδημίας των Επιστημών
Υδατογραφία, 48 x 28 εκ.
Ακαδημία Αθηνών,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο

4. Πεσσόκρανο με μορφή αγγέλου
στην πόρτα του προθαλάμου
της αίθουσας συνεδριάσεων
Υδατογραφία, 155 x 106,5 εκ.
Ακαδημία Αθηνών,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο
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1. Στύλος με κιονόκρανο για τα αγάλματα
του Λ. Δρόση
Freistehende Säule
Υδατογραφία, 167 x 44,5 εκ.
Ακαδημία Αθηνών, ψηφιοποιημένο αντίγραφο

2. Εξωτερικός φανοστάτης
Μελάνι, 77,7 x 47,5 εκ.
Ακαδημία Αθηνών, ψηφιοποιημένο αντίγραφο

3. Θεόφιλος Χάνσεν
Ακαδημία των Επιστημών, Σιναία Ακαδημία, 1859
Κύρια όψη προς την οδό Πανεπιστήμιου
Αλμπουμίνα σε χαρτί κολλωδίου επικολλ. σε χαρτόνι,
άποψη του Ζ.14, 44,5 x 61,5 εκ. [Ζ.15]

4. Ακροκέραμο στην κορυφή της στέγης του μεσαίου κτηρίου
Palmette am Firstziegel des Mittelbaues
Υδατογραφία, 68,5 x 106,5 εκ.
Ακαδημία Αθηνών, ψηφιοποιημένο αντίγραφο
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1. Διαμήκης τομή στον βόρειο
διάδρομο προς ΝΑ, Βιέννη 1860
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 52 x 112 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 52.
[Ζ.12]

2. Διαμήκης τομή της νότιας αίθουσας
(βιβλιοθήκης) προς ΒΔ, Βιέννη 1860
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 52 x 111 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 54.
[Ζ.11]

3. Εγκάρσια τομή διά του προθαλάμου
της αίθουσας συνεδριάσεων προς ΒΑ,
Βιέννη 1860
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 52 x 112 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 53.
[Ζ.10]
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Πέτρος Μωραΐτης
Έξι φωτογραφίες από το κτίσιμο της Ακαδημίας, 1868-1882
[Ζ.330 α-στ]
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1. Κύρια όψη με ένδειξη του ικριώματος για την τοποθέτηση
του αγάλματος του Απόλλωνα, του Λ. Δρόση (Αθήνα, 1882),
Βιέννη 1860
Μελάνι, καφέ χρώμα, 52 x 112 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 50. Αδάμη 2006, 35. [Ζ.14]

2. ΒΔ όψη προς το Πανεπιστήμιο, με ένδειξη του ικριώματος
για την τοποθέτηση των αγαλμάτων του Λ. Δρόση
(Αθήνα, 1882), Βιέννη 1860
Μελάνι, φαιό χρώμα, 52 x 107 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 51. [Ζ.13]

3. Πρόπλασμα του κεντρικού αετώματος
με την γέννηση της Αθηνάς του Λ. Δρόση
Αλμπουμίνα

1

2

3
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Τοπίο στην Αίγινα, 6 Αυγ. 1862
Υδατογραφία κολλ. σε χαρτόνι, 18,6 x 47,6 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 941

2 . Τ Ο Π Ι Α Κ Α Ι « Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Ε Σ »
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Μελέτη πολυχρωμίας
για την εξωτερική διακόσμηση
γωνίας φανταστικού κτηρίου,
15 Φεβρ. 1�63
Υδατογραφία, 4�,2 x 3�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1��3, 310,
πιν. ΧΙ. Έκθεση 1��3, 2�. [Ζ.40�]

��
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Αίθριο φανταστικής ελληνικής οικίας
με γυναικείες μορφές, Βιέννη, Ιούλ. 1�65
Υδατογραφία σε χαρτόνι, 30 x 35 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1��3, 2�0, εικ. �6.
[Ζ.225]

��
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Πολυχρωμία και τομή σίμης αρχαϊκού Παρθενώνα, 14 Σεπτ. 1�62
Akropolis, Athen, den 14. Sept. 1�62
Υδατογραφία, 4� x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 343. Παπαστάμος 1��3, �. [Ζ.350]

Ακρόπολη. Μελέτη πολυχρωμίας. Χρυσό ανθέμιο
από τη σίμη του Παρθενώνα, 14 Σεπτ. 1�62
Zeichnung der Fläche abc, a gelbliche Spuren;
vielleicht Gold b Zinnober, Athen den 14. Sept. 1�62.
«Σχέδιο της επιφάνειας abc, a κιτρινωπά ίχνη,
πιθανώς χρυσός, b κιννάβαρη».
Υδατογραφία, μολύβι, 4�,3 x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 343, Παπαστάμος 1��3, 10. [Ζ.3�0]
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Ακρόπολη. Μελέτη πολυχρωμίας σίμης αρχαϊκού μαρμάρινου μνημείου,
2� Σεπτ. 1�62
Akropolis. a roth; b grün; c nicht zu erkennen, Athen den 2� Sept. 1�62
«a κόκκινο, b πράσινο, c μη αναγνωρίσιμο».
Υδατογραφία, μολύβι, 4�,3 x 3�,6 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 342, Παπαστάμος 1��3, 13. [Ζ.36�]

Αίγινα. Ναός της Αφαίας, μελέτη πολυχρωμίας άνω κυματίου
στο γείσο του αετώματος και άνοψη, 1� Aυγ. 1�62
Ägina. Tempel der Athene. Oberes Kymation von der Platte
des Giebelfeldes. Unteransicht, den 1�. August 1�62
Υδατογραφία, μολύβι, 4�,2 x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 343. Παπαστάμος 1��3, �. [Ζ.3�2]
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Ερυθρόμορφοι κύλικες, ταφικά ερυθρόμορφα κτερίσματα
από την Αίγινα, 4 Αυγ. 1�62
Ägina. Thongefässe aus Gräbern, Ornament roth;
Grund schwarz, den 4. August 1�62
Μολύβι, 4�,5 x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 336. Παπαστάμος 1��3, 4. [Ζ.3�4]

Αγγεία, ταφικά κτερίσματα από την Αίγινα, 4 Αυγ. 1�62
Ägina. Thongefässe aus Gräbern, den 4. August 1�62
Μολύβι, 4�,5 x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 33�. Παπαστάμος 1��3, 5. [Ζ.3�5]

102

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:37 PM  Page 102



Αρχαία ελληνικά μελανόμορφα αγγεία και πινάκιο διαφόρων εποχών,
10 Νοεμβ. 1�63
1a Localthon: rothgelb, Bildliche Darstellungen und Ornamente: schwarz,
1b Unteransicht des Fusses, 2 Localthon: gelb, Bänder: indisch roth, bildliche
Darstellungen: schwarz, 3, 4 Localthon: gelb, 5, a indisch roth, b schwarz,
c hell gelb. Auf dem Boden des Tellers sind alle Zeichnungen eingeritzt; auf
dem Rande nur gemalt. Durchschnitt des Tellers. Athen, den 10. Nov. 1�63
«1a Τοπικός τόνος: ερυθροκίτρινο, παραστάσεις και κοσμήματα: μαύρα,
1b κάτω όψη του ποδός, 2 Τοπικός τόνος: κίτρινο, ταινίες: ίντιγκο, παραστάσεις:
μαύρο, c ανοικτό κίτρινο. Στο εσωτερικό του πιάτου, όλα τα σχέδια είναι
εγχάρακτα· στο άκρο, μόνο ζωγραφισμένα. Διάμετρος πιάτου».
Μολύβι, 46 x 3�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 335. Παπαστάμος 1��3, 43. [Ζ.3�6]

Αρχαία ελληνικά μελανόμορφα αγγεία [αρ. 6-1�] διαφόρων εποχών,
με περιγραφές της χωρητικότητάς τους, 11 Noεμβ. 1�63
Μολύβι, 4�,6 x 3�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 33�. Παπαστάμος 1��3, 44. [Ζ.3��]

103

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:37 PM  Page 103



Ακρόπολη. Σίμη του ναού της Νίκης (άνω) και θραύσμα
από κιονόκρανο προπύλου των Προπυλαίων (κάτω), 16 Σεπτ. 1�62
Akropolis. NB Farbe ist nicht zu erkennen. Der Grund ist verwittert;
das mit Farbe bedeckt gewesene Ornament hat den Marmor glatt erhalten.
Niketempel (Sima), Bruchstück von den Propyläen (Antenkapitelen),
Athen, den 16. Sept. 1�62
«Σημείωση: Δεν διακρίνεται πολυχρωμία. Η φέρουσα επιφάνεια έχει φθαρεί·
το κόσμημα που ήταν καλυμένο με χρώμα, διατήρησε το μάρμαρο λείο».
Μολύβι, 4�,2 x 3�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 343, Παπαστάμος 1��3, 12. [Ζ.346]

Ακρόπολη. Άνω: Θραύσμα ιωνικού κιονοκράνου, περ. 4�0 π. Χ.,
Κάτω: Ξύλινος πόλος για την εφαρμογή των τυμπάνων των κιόνων
του Παρθενώνα, 2 Σεπτ. 1�62
Akropolis. Dübel, welche bei dem Aufeinanderschleifen
der Säulentrommel des Parthenon verwendet wurden. Athen,
den 2. Sept. 1�62
Μολύβι, 4�,� x 3�,4 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 340, Παπαστάμος 1��3, 42. [Ζ.354]
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1. Ακρόπολη. Μελέτη πολυχρωμίας θραύσματος
από επίστεψη ελάσσονος μνημείου του 5ου-4ου αι.
με μοτίβα ανθεμίων και λωτών, 2 Μαρ. 1�63
Farbenstudie, Fries, 2. März 1�63
Υδατογραφία, 23 x 55 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 32�.
Παπαστάμος 1��3, 22. [Ζ.33�]

2. Ακρόπολη. Μελέτη πολυχρωμίας θριγκού
με μοτίβα ανθεμίων και λωτού, και επίστεψη
από ταινία με ωά, 2 Μαρ. 1�63
Farbenstudie, Fries, 2. März 1�63
Υδατογραφία, 3�,5 x 30,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 32�,
Παπαστάμος 1��3, 16, έκθεση 1��3, 65. [Ζ.34�]
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1. Μνημείο του Λυσικράτους. Τριποδικός ανάγλυφος λέβητας
από το άνω μέρος του τοίχου, στο ½ της φυσικής κλίμακας, 30 Ιουν. 1�63
Monument des Lysikrates. ½ natürliche Größe, Athen, den 30. Juli 1�63.
Μολύβι, 4�,5 x 3�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1��3, 2�. [Ζ.35�]

2. Μνημείο του Λυσικράτους. Τομή κίονος με τις ορατές ραβδώσεις,
2� Ιουλ. 1�63
Die Halbsäule hat 13 Cannelüren!, Athen,
den 2�. Juli 1�63
«Ο ημικίονας έχει 13 ραβδώσεις!».
Μολύβι, 3� x 50 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1��3, 31. [Ζ.360]

3. Μνημείο του Λυσικράτους. Κόσμημα της στέγης με ακανθοφύλλους
έλικες, μία εκ των τριών «ποδών» τού στηρίγματος του λέβητα
στο ½ της φυσικής κλίμακος, 11 Αυγ. 1�63
Monument des Lysikrates. ½ natürliche Größe (doppelte Volute),
Athen, den 11. August 1�63
Μολύβι, 3�,2 x 4�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1��3, 33. [Ζ.366]
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1, 2

3

1. Ερέχθειο. Tομή βάσης της βόρειας
πρόστασης, πλοχμός, 2 Ιουλ. 1�64
Erechtheion. Von der Ante, Base der Wand,
Nordseite, Fügung der Wand. Bei der Ante
ist die Fügung hier. Soviel bei der Säulenbase.
Soviel springt die Stufe bei der Ante vor. Athen,
den 2. Juli 1�64. «Στην πρόσταση, βάση του
τοίχου, βόρεια όψη, αρμός του τοίχου. Στην
πρόσταση ο αρμός βρίσκεται εδώ. Τόσο στη βάση
του κίονα. Τόσο εξέχει η βαθμίδα στην
πρόσαση».
Μολύβι, 4� x 3�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1��3, 1�. [Ζ.353]

2. Βιβλιοθήκη του Αδριανού [τότε αποθήκη
αρχαιοτήτων]. Θραύσματα είτε
από επίστεψη κυκλικού βάθρου [«περίφυλλου»
κιονόκρανου] είτε από επιτύμβια μνημεία,
2 Σεπτ. 1�64
Stoa des Hadrian, aufgestellt.
Kapitellbruchstück, Volutenauge, 2. Sept. 1�64.
«Τοποθετημένα στη Στοά του Αδριανού
Θραύσμα κιονόκρανου, οφθαλμός έλικος».
Μολύβι, 4� x 3�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 331.
Παπαστάμος 1��3, 45. [Ζ.35�]

3. Θησείο.Τραπεζοφόρο στήριγμα, ανεστραμμένο
κορινθιακό κιονόκρανο,
6 Οκτ. 1�64
Im Theseustempel, Athen, 6. Okt. 1�64
Μολύβι, 3�,� x 50
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 333. [Ζ.35�]
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1. Ακρόπολη. Μελέτη πολυχρωμίας επίκρανου από το εσωτερικό
της Πινακοθήκης των Προπυλαίων στο ½ της φυσικής κλίμακας.
Αντίγραφο από πρωτότυπο σχέδιο του (αρχιτέκτονα) Lorent, Νοέμβ. 1�63
Propyläen zu Athen, Copie des Antencapitels in ½ Naturgröße nach dem
von Lorent bei Gelegenheit der Freilegung der Propyläen von der türkischen
Schanze gezeichenten Originale, welches sich gegenwärtig im Ministerium
des Inneren befindet. Herr Pittakis, ehemaliger Conservator der Alterthümer,
versicherte mir, dass diese Farbenskizze getreu die Farben wiedergäbe, die
man damals gesehen habe. Penrose (Taf. IX) stimmt mit dieser Angabe nicht
überein, sondern hat statt schwarz, blau; auch die grünen Blätter sind blau;
golden die Riemchen und die Blattränder. Am Hals ist die Anthemientänia
nicht mehr zu erkennen. Athen im November 1�63
«Προπύλαια Αθηνών, αντίγραφο του κιονόκρανου στο ½ της φυσικής κλίμακας,
από το πρωτότυπο σχέδιο του [αρχαιολόγου] Lorent, που εκπονήθηκε επ’
ευκαιρία της αποκάλυψης των Προπυλαίων από το τουρκικό οχυρό, το οποίο
βρίσκεται επί του παρόντος στο υπουργείο των Εσωτερικών. Ο κύριος
Πιττάκης, πρώην Έφορος Αρχαιοτήτων, με διαβεβαίωσε ότι η χρωματική
αυτή μελέτη αποδίδει πιστά την πρωτότυπη πολυχρωμία, την οποίαν είδαν
την εποχή εκείνη.
Ο Penrose (πίν. ΙΧ) δεν συμφωνεί με την απόδοση αυτή αλλά έχει αντί
μαύρο, μπλε· επίσης και τα πράσινα φύλλα είναι μπλε· χρυσές οι λεπτές
ταινίες και τα άκρα των φύλλων. Στον τράχηλο δεν διακρίνεται πλέον
η ταινία των ανθεμίων».
Υδατογραφία, μολύβι, 24,2 x 2�,3 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 32�. Παπαστάμος 1��3, 1�, εικ. ��α.
Έκθεση 1��3, 64. [Ζ.34�]

2. Ακρόπολη. Μελέτη πολυχρωμίας αρχαϊκού δωρικού κυματίου
από την επίστεψη αναθηματικού κίονα, 4 Nοεμβρ. 1�62
a Zinnober, b grün, beide Farben sehr lebhaft, c es ist noch ein goldgelber
Ton zu erkennen. Schwarz trennt die einzelnen Blätter, und die beiden
eingeschloßenen Dreiecke scheinen golden zu sein, wenigstens beginnen
sie mit einem gelben Bande. Athen, den 4 Nov. 1�62.
«a κιννάβαρη, b πράσινο, και τα δύο χρώματα πολύ ζωηρά, c διακρίνεται
ακόμη ένας χρυσοκίτρινος τόνος. Μαύρο διαχωρίζει τα μεμονωμένα φύλλα,
και τα δύο περίκλειστα τρίγωνα φαίνονται χρυσά, τουλάχιστον αρχίζουν
με μια κίτρινη ταινία».
Υδατογραφία, μολύβι, 4�,� x 3�,� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 343. Παπαστάμος 1��3, 14. [Ζ.3�1]
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Μελέτη πολυχρωμίας τοίχου,
αντίγραφο από λιθογραφία πιθανώς
του Hittorf, 1� Mαρτ. 1�63
Υδατογραφία, 50 x 3�,3 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 1��3,
301. [Ζ.2��]
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Το Παναθηναϊκό Στάδιο, 1�6�
Υδατογραφία 22,4 x 40 εκ.
Μουσείο Μπενάκη,
Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής
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Ακρόπολη. Μελέτη κατ’ εικασίαν
πολυχρωμίας ιωνικού κιονόκρανου
του ναού της Αθηνάς-Νίκης
Πλάγια όψη και τομή
Υδατογραφία, 26 x 35,4 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 323,
Παπαστάμος 1��3, 41. [Ζ.34�]
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1. Ιωνικό κιονόκρανο από τον δεύτερο ναό της Σουνιάδος Αθηνάς
(περ. 460-450 π. Χ.). Αποκαλύφθηκε σε θεμέλια ερειπωμένης
εκκλησίας στην περιοχή της Αρχαίας Αγοράς. Ανήκε παλαιότερα
στον Γεώργιο Καντακουζηνό (18�4) και σήμερα στο Αρχαιολογικό
Μουσείο. Έχει συμπληρωθεί η αριστερή έλικα και τμήμα του εχίνου.
Σχεδιάστηκε προφανώς στο Θησείο, τότε χώρο φύλαξης
αρχαιολογικών εκθεμάτων, 6 Οκτωβρίου 1864
Kapitell, welches sich im Theseus-Tempel befindet
«Κιονόκρανο, το οποίο βρίσκεται στο Θησείο»
Υδατογραφία, 49 x 88 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, �2�. Παπαστάμος 197�, 1. [Ζ.�42]

2. Ιωνικό κιονόκρανο από τον δεύτερο ναό της Σουνιάδος Αθηνάς
Πλάγια όψη
Υδατογραφία, 50 x 80 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, �24. Παπαστάμος 197�, 40. [Ζ.�40]
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Ακρόπολη. Μελέτη πολυχρωμίας γείσου αετώματος του «αρχαίου νεώ» (520-500 π.Χ.),
τα θεμέλια του οποίου βρίσκονται νοτίως του Ερεχθείου, Αύγ. 1868
με γαλλική και γερμ. επιγραφή: Akropolis. Bei den Ausgrabungen zur Zeit des
Museumsbaues gefunden// Acropole. Trouve pendent les excavations a l’époque de la
construction du Musée.
0,57 ist der Stein abgebrochen; die Stirnfläche lag also noch über diesem Maße.
Athen, im Aug. 1868.
«Ακρόπολη. Βρέθηκε κατά την εποχή της ανασκαφής του Μουσείου.
Η πέτρα έχει σπάσει κατά 0,54 εκ. Η επιφάνεια της όψης βρισκόταν
επομένως ακόμη ψηλότερα».
Υδατογραφία, μολύβι, �8,6 x 49,7 εκ.
Βιβλιογραφία, Έκθεση 19�9, �4�. Παπαστάμος 197�, 2�. [Ζ.��5]
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1. Παρθενώνας. Μελέτη πολυχρωμίας υποδόκιας περιμετρικής
περίστασης της μαρμάρινης οροφής του οπισθοδόμου σε φυσική
κλίμακα, Νοέμβ. 1868
Parthenon, [Ge]sims über dem Friese des Pronaos und Portikum.
Δεξιά: a scheint farbig gewesen zu sein, doch ist hier nicht mehr
wahrzunehmen welche Farbe es wohl gewesen sein könnte.
Die Zeichnung welche eingeritzt, ist überall gut erhalt[en],
die Farbenspuren sind aber nur hie und da mit Mühe
zu erkennen. Athen, im Nov. 1868.
Υδατογραφία, �7 x 44,4 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, �28. Παπαστάμος 197�, 20.
Έκθεση 197�, 66. [Ζ.��7]

2. Παρθενώνας. Μελέτη πολυχρωμίας σίμης, πιθανώς πάνω
από τη ζωφόρο, σύνθετος μαίανδρος στο ½ της φυσικής κλίμακος
Υδατογραφία, 17,8 x �7,6 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, [�25-�28]. Παπαστάμος 197�, 21,
Πίν. 99α. [Ζ.��8]
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Μελέτη φωτισμού του Παρθενώνα, 1897, διαμήκης τομή, υδατογραφία, 45 x 96 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, 147 ή 148. Παπαστάμος 197�. Έκθεση 197�, 6�. [Ζ.�41]
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Jakob August Lorent (Η.Π.Α. 181�- Μεράνο 1884)
Δυτική όψη του Παρθενώνα, 1860-61
Αλμπουμίνα, 4�,9 x 52,9 εκ. [Ζ.���ια]

118

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:38 PM  Page 118



1. Παρθενώνας. Εγκάρσια τομή
με υπερώα στον εσωτερικό τοίχο, 1897
Υδατογραφία, 45,7 x 80,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, 147.
Παπαστάμος 197�, 24, πιν. 10. [Ζ.��6]

2. Παρθενώνας. Κάτοψη
[στο ανατολικό μέρος του σηκού
δεν υπάρχουν πεσσοί]
Υδατογραφία, 84 x 48 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, 149.
Παπαστάμος 197�, 25, εικ. 10�. [Ζ.�68]
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Θέατρο του Διονύσου και νότια κλιτύς
της Ακρόπολης. Κάτοψη του Θεάτρου και ευρημάτων
εντός του κοίλου
αναπαραγωγή σχεδίου από το περιοδικό
Zeitschrift für Bauwesen, τόμ. 1�, 1878.
Λιθογραφία, �2 x 29 εκ. [Ζ.�78]
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1. Δίπλωμα αναγνώρισης ως αντεπιστέλλοντος
μέλους του Ιταλικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου,
12 Απρ. 1865
Istituto di Corrispondenza Archeologica,
21 Aprile 1865 [Ζ.�84]

2. Έγγραφον του Υπουργείου των Εξωτερικών
»περί απονομής του Σταυρού του Σωτήρος
διά τας προσφερθείσας υπηρεσίας του διά
την ανέγερσιν της Ακαδημίας και τις ανασκαφές
εις το Στάδιον, 18 Μαρτ. 1870» [Ζ.401]

�. Δίπλωμα αναγνώρισης ως Εταίρου
της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας,
12 Οκτ. 1868 [Ζ.�86]

4. Jakob August Lorent
(Η.Π.Α. 181� - Μεράνο 1884)
Βόρεια και δυτική όψη Ερεχθείου, 1855-57
Αλμπουμίνα, 44 x 55,5 εκ. [Ζ.���θ]

5. Jakob August Lorent
(Η.Π.Α. 181� - Μεράνο 1884)
Ανατολική όψη του Ερεχθείου, 1860-61
Αλμπουμίνα, 4�,� x 5�,5 εκ. [Ζ.���δ]

6. Jakob August Lorent
(Η.Π.Α. 181� - Μεράνο 1884)
Ερέχθειο, πρόσταση των Κορών, ο σχεδιασμένος
κάνναβος 2 εκ. του Τσίλλερ, 1860-61
Αλμπουμίνα,44,1 x 5�,5 εκ. [Ζ.���ζ]

7. Jakob August Lorent
(Η.Π.Α. 181� - Μεράνο 1884)
Θησείο. Βορειοδυτική όψη, 1860-61
Αλμπουμίνα, 4�,8 x 5�,4 εκ. [Ζ.���η]
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Φρούριο Ελευθερών [σημ. Κριεκούκι, αναπαραγωγή σχεδίου
από το περιοδικό Zeitschrift für Bauwesen, τόμ. 44, 1879.
Λιθογραφία, 45 x 28 εκ. [Ζ.�79]

Φρούριο Αιγοσθένων [σημ. Πόρτο Γερμενό], αναπαραγωγή
σχεδίου από το περιοδικό Zeitschrift für Bauwesen, τόμ. 45, 1879.
Λιθογραφία, 45 x 28 εκ. [Ζ.�80]
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Το χορηγικό μνημείο
του Λυσικράτους με τα ερείπια
της μονής των Καπουτσίνων
Φωτογραφία αγν., π. 1865 [Ζ.��2]
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4 Τ Α Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Α
Π Ε Τ Α Λ Ι Ο Ι [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]

Τοπογραφικό σχέδιο και άποψη του θερινού ανακτόρου
νησί Μεγάλο Πετάλι, 1η εκδοχή, 20 Απρ. 1872
[το βόρειο άκρο με θέα τα υπόλοιπα νησάκια του συμπλέγματος,
αριστερά, πρόσβαση με προβλήτα. Παραλλαγή σε νεογοτθικό ύφος]
Situationsplan und Ansicht des Schlosses Seiner Majestät des Königs
auf der Insel Megalo, Athen, 20 April 1872
Υδατογραφία, 8�,5 x 66 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1�616/025

Μελέτη για το θερινό ανάκτορο στους Πεταλιούς, 2η εκδοχή, 1872
Κάτοψη ισογείου στον άξονα ΒΝ
Projekt zu einem Schlosse auf Petali für seine Majestät den König,
Parterre, Nord-Sued
Μελάνι, 58 x 44,5 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1�616/029
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1. Πρόταση για τα δευτερεύοντα κτήρια του θερινού ανακτόρου
στους Πεταλιούς, 25 Ιουν. 1872
Κατοικία χωρικού, πλάγια όψη, κατόψεις
Entwürfe zu den für seine Majestät den König auszuführenden
Bauten auf der Insel Petali. Bauernhaus, Athen, 25. Juni 1872.
Υδατογραφία, μελάνι, 60 x 45 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1�616/027
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2009, 1��, εικ. 158.

2. Πρόταση για τα δευτερεύοντα κτήρια του θερινού ανακτόρου
στους Πεταλιούς, 25 Ιουν. 1872
Κατοικία του διαχειριστή, κύρια και πλάγια όψη, κάτοψη
Entwürfe zu den für seine Majestät den König auszuführenden Bauten auf
der Insel Petali, Wohnung des Verwalters, Athen, 1872.
Υδατογραφία, μελάνι, 44,5 x 59,7 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1�616/026
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2009, 1��, εικ. 157.

Τ Α Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Α
Π Ε Τ Α Λ Ι Ο Ι [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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1. Βόρεια όψη, 2η εκδοχή, 1872
Υδατογραφία, 24 x 48 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, 26. Παπαστάμος, 197�,
224, εικ. 7�α. [Ζ.�29]

2. Castello di Miramare. Κτισμένο από τον βιεννέζο
αρχιτέκτονα Carl Junker (1856-1860) για τον Φερδινάνδο
Μαξιμιλιανό, αδελφό του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
αυτοκράτορα της Αυστρίας.

Από επιστολή προς τον Χάνσεν της 2. Φεβρ. 1872
προκύπτει ότι ο Τσίλλερ αναζητούσε από τον δάσκαλό
του μία εικόνα από το ανάκτορο Miramare, κοντά στην
Τεργέστη, ως υπόδειγμα. Ο Χάνσεν προφανώς την αποστέλλει
και, όπως αποδεικνύεται, ο Τσίλλερ το ακολουθεί.

�. Κατόψεις 1ου και 2ου ορόφου, 2η εκδοχή, 1872
Projekt zu einem Schlosse auf Petali für seine Majestät
den König, 1. Etage, 2. Etage
Μελάνι, 58,7 x 44,5 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1�616/028
[ταύτιση από Γ. Πανέτσο]

Τ Α Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Α
Π Ε Τ Α Λ Ι Ο Ι [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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1. Όψη προς την Αθήνα, 1η εκδοχή, 1η Ιουν. 1871
Skizze zu dem Landsitze Tatoi Sr. M. des Königs,
Ansicht gegen Athen, Athen, 1. Juni 1871
Αραιωμένο μελάνι, 44,5 x 60,6 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1�616/02�α
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2009, 1�6-1�7, εικ. 161.

2. Κάτοψη, 1η εκδοχή, 1871
Skizze zu dem Landsitze Tatoi Sr. M.
des Königs, Ansicht gegen Athen, 1871
Μελάνι, 44 x 60 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1�616/02�β
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2009, 1�5, εικ. 160.

�. Πρόταση για ένα παράρτημα κτηρίου
σε «ελληνοελβετικό ύφος», 1870
Projekt zu einem Nebengebäude des Schloßes
Tatoi für seine Majestät den König.
Υδατογραφία, 18,6 x 40,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 19�9, 25. Παπαστάμος 197�,
55, Πιν. VIIβ. Έκθεση 197�, 68.
Αδάμη 2009, 144, εικ. 170 [Ζ.406]

Στο Τατόι, εφαρμόζεται διάταξη σε πτέρυγες, προ-
σαρμοσμένη στην κλίση του εδάφους σε δύο κύριες
στάθμες για τη βασιλική οικογένεια, για τους ξένους
και το βοηθητικό προσωπικό, με έμφαση στις στο-
ές και τους στεγασμένους διαδρόμους. Εντάσσεται
στον τύπο της αναγεννησιακής βίλλας, ενώ διαθέτει
«γραφικά» χαρακτηριστικά κατά Schinkel. Aριστερά
υπάρχουν υδραγωγείο και υδρόμυλος.

Τ Α Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Α
T A T O Ϊ [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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1. Μελέτη για το βασιλικό ανάκτορο στο Τατόι, ΝΑ όψη,
3η εκδοχή, Τατόι, 12 Ιουλ. 1872
[Πρόκειται πλέον για μεγάλη βίλλα και όχι για ανάκτορα.
Εγκαταλείπεται το πνεύμα του «γραφικού» και της διάταξης
σε πτέρυγες της πρώτης παραλλαγής]
Projekt zu dem Schlosse Tatoi für seine Majestät den König.
Ansicht gegen Süd-Ost, Tatoi, d.12. Juli 1872.
Υδατογραφία, 41,5 x 60,5 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 13616/022
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2009, 10, 140-141.

2. Πρόταση για το βασιλικό κτήμα στο Τατόι, 2η εκδοχή, 1872
Κατόψεις ισογείου, 1ου και 2ου ορόφου
[με ιδιωτικό χαρακτήρα στη διαρρύθμιση, ένταξη αιθρίου
και περιστυλίου προσαρμοσμένου στην κλίση του εδάφους]
Parterre, 1. Etage, 2. Etage
Μελάνι, 43 x 60,5 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 13616/023γ
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2009, 142.

Τ Α Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Α
T A T O Ϊ [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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1. Κύρια όψη προς την πλατεία Θεάτρου,
σημ. Βασ. Γεωργίου Α΄, Φεβρ. 1871
Υδατογραφία, 40 x 58 εκ.
Δήμος Πατρέων

2. Φωτογραφία (αλμπουμίνα) σχεδίου
του Θεάτρου «Απόλλων», 1871
Εγκάρσια τομή
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 86
[αφορά το πρωτότυπο]. [Ζ.182γ]

3. Εγκάρσια και διαμήκης τομή, Φεβρ. 1871
Υδατογραφία, μελάνι, 40,5 x 57,6 εκ.
Δήμος Πατρέων
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α ,́ σ. 224, εικ. 300.

4. Κάτοψη ισογείου, Φεβρ. 1871
Μελάνι, 58,0 x 45 εκ.
Δήμος Πατρέων
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α ,́ σ. 225, εικ. 302.

5. Κάτοψη 1ου ορόφου, Φεβρ. 1871
Μελάνι, 58,0 x 44,6 εκ.
Δήμος Πατρέων
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α ,́ σ. 225, εικ. 303.
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Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν « Α Π Ο Λ Λ Ω Ν »

1. Κύρια όψη προς την πλατεία Θεάτρου,
σημ. Βασ. Γεωργίου Α΄, Φεβρ. 1871
Υδατογραφία, 40 x 58 εκ.
Δήμος Πατρέων
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 224, εικ. 301.

2. Διακόσμηση οροφής
του καπνιστηρίου-αναπαυτηρίου, Σεπτ. 1871
Υδατογραφία, 25,4 x 40 εκ.
Δήμος Πατρέων
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 227, εικ. 308.
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Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ « Φ Ω Σ Κ Ο Λ Ο Σ »

1. Τμήμα της πλάγιας όψης
προς την πλατεία, 4 Μαρ. 1872
Μελάνι, 33 x 52,5 εκ.
Μουσείο Ζακύνθου, αρ. ευρ. Μ.Ζ. 830.

2. Κατόψεις ισογείου
και ανωγείου, 28 Νοεμβ. 1871
Μελάνι, 43 x 56,5 εκ.
Μουσείο Ζακύνθου, αρ. ευρ. Μ.Ζ. 832.
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 182, εικ. 246.

1
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1. Προοπτικό σχέδιο
Υδατογραφία, 47 x 78 εκ.
Μουσείο Ζακύνθου, αρ. ευρ. Μ.Ζ. 829.
Βιβλιογραφία: Russack 1942, σ. 154.
Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 182, εικ. 247.

2. Πρόπλασμα (δωρεά Σπύρου Καρρέρ), χ.χ.
Συμπιεσμένο χαρτί, σύρμα κλ.π., 24 x 62,5 x 26,5 εκ.
Μουσείο Ζακύνθου, αρ. ευρ. Μ.Ζ. 213.
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 184, εικ. 251.

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ « Φ Ω Σ Κ Ο Λ Ο Σ »
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Διαμήκης τομή της αρχικής προμελέτης, 23 Oκτ. 1871
Μελάνι, 62,8 x 82 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 909
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 286, εικ. 394.

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Θ η Ν Ω Ν
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1. Πλάγια όψη, 12 Σεπτ. 1872
Μελάνι, χρώμα σε μεταξωτό ύφασμα
εργοταξίου, 48,5 x 63,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 61.
Παπαστάμος 1973, 77, εικ. 3. [Ζ.29]

2. Όψη προς την οδό Αθηνάς, 1873;
Μελάνι, χρώμα σε αδιάβροχο ύφασμα
εργοταξίου, 44 x 59 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 66.
Παπαστάμος 1973, 78, εικ. 4.
Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 297, εικ. 414. [Ζ.28]

3. Εγκάρσια τομή στο ύψος του αναπαυτηρίου
και των εισόδων, Μάρτ. 1873
Μελάνι, χρώμα σε αδιάβροχο ύφασμα
εργοταξίου, αμφίπλευρο σχέδιο, 46,6 x 62 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 71.
Παπαστάμος 1973, 80, εικ. 1. [Ζ.30]

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Θ η Ν Ω Ν

1
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1. Πλάγια, βόρεια όψη, 1886;
Υδατογραφία, 44,7 x 83,1 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 905

2. Πλάγια, νότια όψη, 1886;
Υδατογραφία, 44,8 x 83,5 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 906

3. Διαμήκης τομή της τελικής μελέτης στο ύψος των εισόδων
της πλατείας και της σκηνής, 1886
Έγκριση: 17 Ιανουαρίου 1887
Υδατογραφία, 62,6 x 88,6 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 910
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994, τόμ. Α΄, σ. 287,
εικ. 396.

4. Κύρια όψη προς την πλατεία Λουδοβίκου, 1886;
Υδατογραφία, 41,7 x 60 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 902

5. Κύρια όψη προς την πλατεία Λουδοβίκου, 1886;
Υδατογραφία, 40,9 x 57,2 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 903

6. Όψη προς την οδό Αθηνάς, 1886;
Υδατογραφία, 40,5 x 56,7 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 904

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Θ η Ν Ω Ν
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1. Κύρια όψη προς την πλατεία Λουδοβίκου
περιόδου 1871-73, Δεκ. 1886
Υδατογραφία, 60,2 x 76 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. 899
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 297, εικ. 415.

2. Βόρεια όψη, 1886
Υδατογραφία, 63,6 x 83,2 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. 908

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Θ η Ν Ω Ν
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1. Εγκάρσια τομή στο ύψος του αναπαυτηρίου
και των εισόδων, ημιτελική λύση, 1886;
Μελάνι και κόκκινο χρώμα, 41 x 56 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 912

2. Εγκάρσια τομή στο ύψος της πλατείας
και της βασιλικής εισόδου, τελική λύση, 1886
Κ.δ., Εν Αθήναις τη 17 Ιανουαρίου 1887
Υδατογραφία, μελάνι, 62,2 x 84 εκ.
η Επιτροπή Παπαηλιόπουλος, Δ. Καλλιφρονάς,
Δ. Ε. Σκουζές (;) Α. Gotteland
Κ. αρ. Εν Αθήναις τη 21 Φεβρουαρίου 1887,
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 947
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 291, εικ. 405.

3. Εγκάρσια τομή της πλατείας και της βασιλικής
εισόδου, ημιτελική λύση
Μελάνι, υδατογραφία, 44,8 x 57 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 25

4. Κάτοψη ισογείου ημιτελικής λύσης στο ύψος
της πλατείας και της 1ης σειράς, 1886;
Μελάνι, 76 x 59,5 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 952
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 290, εικ. 403.

5. Κύρια όψη, ημιτελική λύση, 1888
Υδατογραφία, 56,5 x 87 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 900
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 297, εικ. 417.

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Θ η Ν Ω Ν
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Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Θ η Ν Ω Ν
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1. Τοπογραφικό σχέδιο, τελική κύρια όψη
προς την πλατεία Λουδοβίκου, 1886
Υδατογραφία, 39,7 x 60,7 εκ.
Κολλ. σε χαρτόνι, 56,7 x 87,3 εκ.
Εν Αθήναις τη 17 Ιανουαρίου 1887
η Επιτροπή Παπαηλιόπουλος,
Δ. Καλλιφρονάς, Δ. Ε. Σκουζές, Α. Gotteland
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 901
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 301, εικ. 419.

2. Εγκάρσια τομή τελικής κύριας όψης,
17 Ιαν. 1886
Υδατογραφία, 62,5 x 83,4 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 2
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 307, εικ. 425.

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Θ η Ν Ω Ν
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1. Νότια όψη, 1886
Υδατογραφία, 59,2 x 85,8 εκ.
Κ.δ. Εν Αθήναις τη 17 Ιανουαρίου 1887. η Επιτροπή
Παπαηλιόπουλος, Δ. Καλλιφρονάς, Δ. Ε. Σκουζές, Α. Gotteland
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 907
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994, τόμ. Α΄, σ. 300, εικ. 418.

2. Διαμήκης τομή
Υδατογραφία, 44,7 x 82 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 911.

3. Κάτοψη τελικής λύσης ανωγείου, Α΄και Β΄σειράς θεωρείων, 1886
Μελάνι, 86,7 x 65,7 εκ.
Εν Αθήναις τη 17 Ιανουαρίου 1887. η Επιτροπή Παπαηλιόπουλος,
Δ. Καλλιφρονάς, Δ. Ε. Σκουζές, Α. Gotteland
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 949
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994, τόμ. Α΄, σ. 288, εικ. 399.

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Δ η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Α Θ η Ν Ω Ν

1

2, 3

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:40 PM  Page 141



1. Βασιλικό [Εθνικό] Θέατρο, 21 Νοεμβ. 1892
Διαμήκης τομή
Μελάνι, 44,7 x 57,8 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 16
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α ,́ σ. 305, εικ. 423.

2. Εγκάρσια τομή, 3 Δεκ. 1891
Μελάνι, 53,8 x 86,3
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 1

3. Βασιλικό [Εθνικό] Θέατρο, 3 Δεκ. 1891
Τομή ανατολικής όψης
Μελάνι, 45,7 x 60,4 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 13

4. Διαμήκης τομή, 17 Νοεμβ. 1892
Μελάνι, 51,8 x 84,7 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 12
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α ,́ σ. 308, εικ. 429.

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο [ Α Π Ο Τ Ο 1 9 3 0 - 3 1 , Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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1. Κύρια όψη προς την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, 3 Δεκ. 1891
Υδατογραφία, 45,9 x 86,4 εκ.
κ.δ. Θεώρηση, εν Αθήναις 25 Ιουνίου 1892
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 897
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2006, 247.

2. Κύρια όψη προς την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, 1891
[επιρροή από τον δυτικό τοίχο της Βιβλιοθήκης
του Αδριανού, περ. 130 μ.Χ.]
Υδατογραφία, 34,4 x 88 εκ.
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α ,́ σ. 315, εικ. 445.

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο [ Α Π Ο Τ Ο 1 9 3 0 - 3 1 , Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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1. Κάτοψη επιπέδου πλατείας, 3 Δεκ. 1891
Μελάνι, 53,4 x 67 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 11

2. Κάτοψη υπογείου, 3 Δεκ. 1891
Μελάνι, 58 x 79 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 10

3. Κάτοψη επιπέδου πλατείας, 3 Δεκ. 1891
Μελάνι, 60 x 83,5 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 9
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 307, εικ. 424.

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο [ Α Π Ο Τ Ο 1 9 3 0 - 3 1 , Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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1. Η βασιλική είσοδος επί της οδού Κουμουνδούρου, 1891;
Μελάνι, 34,9 x 34,5 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 27

2. παράθυρα ισογείου και ανωγείου, 1894;
Μελάνι, υδατογραφία, 48 x 59,2 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 18

3. Θύρα εισόδου, θύρα δίφυλλη, 1894;
Μελάνι, υδατογραφία, 45,5 x 61,5 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 17

4. πόρτα αίθουσας ανάπαυλας και μουσικής,
δίφυλλη πόρτα πλατείας, 1891;
Μελάνι, υδατόχρωμα, 44 x 59,3 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 53.
παπαστάμος 1973, 84, εικ. 82. [Ζ.34]

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο [ Α π Ο Τ Ο 1 9 3 0 - 3 1 , Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο [ Α π Ο Τ Ο 1 9 3 0 - 3 1 , Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Θ Ε Α Τ Ρ Ο

1. Διακόσμηση οροφής του 2ου υπερώου
και της πλατείας, 1894;
Υδατογραφία, 58 x 42 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 21
Βιβλιογραφία: Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, 1994,
τόμ. Α΄, σ. 308, εικ. 431.

2. Διακόσμηση οροφής, τοίχων, 1894;
Υδατογραφία, 60,4 x 43 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 20

3. Διακόσμηση του μεγάλου προθαλάμου του καπνιστηρίου-αναπαυτηρίου,
τμήμα της οροφογραφίας, τμήμα τοίχου, αερισμός, Φεβρ. 1894
Grosses Foyer des Rauchsaals, Halbes Deckenfeld, Ein Theil der Wand,
Ventilation, Febr. 1894
Υδατογραφία, 43,6 x 59 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 23

4. Διακόσμηση της εισόδου, Μάρ. 1894
Υδατογραφία, 44,7 x 56,5 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 19

1
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3
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Εθνικό [Βασιλικό] Θέατρο, περ. 1891
Διακόσμηση τοίχων, οροφών,
θυρών βασιλικής αίθουσας
Υδατογραφία, 43,7 x 51,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 51.
παπαστάμος 1973, 83, εικ. 83. [Ζ.33]

Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο [ Α π Ο Τ Ο 1 9 3 0 - 3 1 , Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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Μελέτη Μεγάρου του Υπουργείου των Οικονομικών [1890]1

Υπόμνημα «Αλκέτας» [ψευδώνυμο του Τσίλλερ για τον διαγωνισμό]

περιγραφή του εν Αθήναις ανεγερθησομένου μεγάρου του Υπουργείου των Οικονομικών, δύο χει-
ρόγραφες σελίδες του Τσίλλερ χωρίς χρονολογία [Απόσπασμα].

«Το ανεγερθησόμενον μέγαρον του Υπουργείου των Οικονομικών θα έχη προς την Λεωφόρον πα-
νεπιστημίου και την οδόν Σταδίου τας κυρίους εισόδους των τμηματαρχών, υπαλλήλων και του κοι-
νού, προς την οδόν Αρσάκη την ιδιαιτέραν είσοδον του Υπουργού, και προς τας οδούς Αρσάκη και
Σανταρόζα ανά μίαν είσοδον αμαξιτήν διήκουσαν κάτωθι της υλοσκεπούς αυλής. Εις μεν την ορι-
ζοντιογραφίαν των θεμελίων εμφαίνεται η τοποθέτησις των οχετών διά τα όμβρια ύδατα, οι λάκκοι των
αποπάτων και οι σωλήνες δια την θέρμανσιν.

Εις το υπόγειον ετέθησαν αι αποθήκαι εντύπων χωρητικότητος 200 τετρ. μέτρων καθέτου επιφανεί-
ας, οι τίτλοι του Δημοσίου, το Γενικόν Αρχείον του Υπουργείου εκ μέτρων τετρ. 980 καθέτου επιφα-
νείας, το Αρχείον του Λογιστηρίου εκ μέτρων τετρ. 742 καθέτου επιφανείας. Η κεντρική θέρμανσις
και πάντα τα εν τω προγράμματι οριζόμενα ως εμφαίνεται εν των υπογείω (πίναξ 5).

Εις το υπόγειον πάντα τα εν τω προγράμματι οριζόμενα, και το Αρχείον του Υπουργείου εκ μέτρων
τετρ. 936 καθέτου επιφανείας (πίναξ 7). Εις τον Αον όροφον πάντα τα εν τω προγράμματι οριζόμε-
να, και το Αρχείον του Λογιστηρίου εκ μέτρων τετρ. 600 καθέτου επιφανείας (πίναξ 8). Εις τον Βον

όροφον πάντα τα εν τω προγράμματι οριζόμενα· και εις την (μερικήν) Γ΄ οροφήν (sic) ετέθησαν τα
ελλείποντα δωμάτια του Γενικού Λογιστηρίου με ιδιαιτέραν κλίμακα συγκοινωνίας. Η συγκοινωνία
εις όλα τα πατώματα γίνεται διά των διαδρόμων και διά μέσου των δύο μαρμαρίνων κλιμάκων· εκά-
στη δε αίθουσα, ή και δωμάτιον, έχει τον αντιθάλαμόν του· οι απόπατοι και τα ουρητήρια ετέθησαν
εις την μεγάλην κεντρικήν αυλή, όπισθεν των μαρμαρίνων. προς ευχερεστέραν δε μεταφοράν των δια-
φόρων βιβλίων ετέθη εν τη μεγάλη αυλή ανυψωτήρ.

Οι τοίχοι, θόλοι, σιδηραί δοκοί κ.λπ. περιστρέφονται εις τα συνήθεις οικοδομάς των Αθηνών· επο-
μένως περιττή θεωρώ πάσαν περαιτέρω δικαιολόγησιν αυτών· καθότι ούτε διαστάσεις εκτάκτους, ού-
τε νέας και αγνώστους κατασκευάς παρουσιάζει το κτήριον».

ΥπΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
1 Αρχείο Τσίλλερ, Εθνική πινακοθήκη.
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πλάγια όψη, πιθανώς προς
την οδό πανεπιστημίου, 1890
Υδατογραφία, 38 x 62 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 132.
παπαστάμος 1973, 62.
Έκθεση 1973, 12. [Z.1]

6 Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Υ π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν - Ο Δ Ο Ι π Α Ν Ε π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ , Α Ρ Σ Α Κ Η , Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ , Σ Α Ν Τ Α Ρ Ο Ζ Α [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Υ π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν - Ο Δ Ο Ι π Α Ν Ε π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ , Α Ρ Σ Α Κ Η , Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ , Σ Α Ν Τ Α Ρ Ο Ζ Α [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]

1. Κάτοψη υπερυψωμένου ισογείου, 1890
Μελάνι, πράσινο χρώμα, 43,4 x 62 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 135.
παπαστάμος 1973, 70. [Ζ.38]

2. Κάτοψη ημιορόφου, 1890
Μελάνι, πράσινο χρώμα, 43,4 x 62 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 135.
παπαστάμος 1973, 71. [Ζ.39]

3. Οριζοντιογραφία των θεμελίων,
κεντρικός λάκκος ακαθάρτων υδάτων, 1890
Μελάνι, πράσινο χρώμα, 43,4 x 62 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 135.
παπαστάμος 1973, 75. [Ζ.43]

1

2

3
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1. πλάγια όψη, πιθανώς προς την οδό Σταδίου, 1890
Υδατογραφία, 36,5 x 62 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 131.
παπαστάμος 1973, 47. [Ζ.2]

2. Διαμήκης τομή, 1890
Υδατογραφία, 36,5 x 64,3 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 133.
παπαστάμος 1973, 48. [Ζ.3]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Υ π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν - Ο Δ Ο Ι π Α Ν Ε π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ , Α Ρ Σ Α Κ Η , Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ , Σ Α Ν Τ Α Ρ Ο Ζ Α [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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1. πλάγια όψη με τρούλλους, 6 Ιουν. 1876
Μελάνι, 47 x 63 εκ.
Γ.Α.Κ. Κυκλάδων, Σύρος, αρ. ευρ. 53

2. Εγκάρσια τομή, 24 Σεπτ. 187(3)
Μελάνι, 49,2 x 71,4 εκ.
Γ.Α.Κ. Κυκλάδων, Σύρος, αρ. ευρ. 52

3. Εγκάρσια τομή, Σεπτ. 1871
Μελάνι, 44 x 58,6 εκ.
Γ.Α.Κ. Κυκλάδων, Σύρος, αρ. ευρ. 49

4. Κύρια όψη, περ. 1875
Μελάνι, 71, 5 x 85 εκ.
Γ.Α.Κ. Κυκλάδων, Σύρος, αρ. ευρ. 57

5. Κατασκευαστικό σχέδιο μεταλλικού ελκυστήρα
Υδατόχρωμα και μελάνι, 49 x 108 εκ.
Γ.Α.Κ. Κυκλάδων, Σύρος, αρ. ευρ. 58

152

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ε Ρ Μ Ο Υ π Ο Λ Η Σ , Σ Υ Ρ Ο Σ
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ε Ρ Μ Ο Υ π Ο Λ Η Σ , Σ Υ Ρ Ο Σ

Ήδη από το 1856 είχε τεθεί το ζήτημα ανέγερσης Δημαρχιακού Καταστήματος στην τότε ακμάζουσα
Σύρο. Η ακριβής θέση του είχε άλλωστε καθοριστεί στα πολεοδομικά σχέδια. Η τελική έγκριση δόθηκε
το 1875, μολονότι η αρχική απόφαση είχε ληφθεί δύο χρόνια νωρίτερα. Φαίνεται πως οι δημοτικές αρ-
χές είχαν έρθει σε συνεννόηση με τον Τσίλλερ αρκετόν καιρόν νωρίτερα, με δεδομένο ότι τα αρχικά του
σχέδια, τα οποία σώζονται στα Γ.Α.Κ. Κυκλάδων, χρονολογούνται ήδη από το 1871. Στις αρχές του 1876
ετέθη ο θεμέλιος λίθος, η ολοκλήρωση του οποίου καθυστερούσε λόγω του υπέρογκου κόστους, γεγο-
νός που ανάγκασε τον Τσίλλερ να απλοποιήσει την τελική εκτέλεση. Μια από τις βασικές αλλαγές ήταν
η μεταφορά της εισόδου από το ισόγειο στον υπερυψωμένο όροφο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το μνη-
μειώδες κλιμακοστάσιο πλάτους 5, 5 μέτρων, το οποίο προσδίδει ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στην πρό-
σοψη του κτηρίου. Αυτό οδηγεί σε μαρμάρινο πρόπυλο που επιστέφεται από χαμηλό αέτωμα. Η κύρια
όψη, οργανωμένη σε οριζόντιες ζώνες με επάλληλους ρυθμούς, διαμορφώνεται από έναν κεντρικό και
δύο πλάγιους άξονες οι οποίοι τονίζονται από δύο υπερυψωμένα τμήματα.

1

2, 3

1. Κύρια όψη, εκδοχή πριν το κλιμακοστάσιο,
1875;
Μελάνι, υδατόχρωμα και μολύβι, 71, 5 x 85 εκ.
Γ.Α.Κ. Κυκλάδων, Σύρος, αρ. ευρ. 57

2. Κύρια όψη επί της πλατείας Λεωτσάκου,
ημιτελική εκδοχή, 1871
Φωτογραφία (αλμπουμίνα)
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 384. [Ζ.181γ]

3. Κάτοψη 1ου ορόφου, Aύγ. 1871
Φωτογραφία (αλμπουμίνα)
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 384. [Ζ.181α]
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Ο Λ Υ Μ π Ι Α Σ [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ] , 1 8 8 2
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Ο Λ Υ Μ π Ι Α Σ [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ] , 1 8 8 2

155

5

1. Κύρια όψη
Υδατογραφία, 22 x 33 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 126.
Russack 1942, σ. 158.
παπαστάμος 1973, 199, εικ. 100α.
Έκθεση 1973, 10. [Ζ.187]

2. Εγκάρσια τομή
Υδατογραφία, 22 x 33 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 128.
παπαστάμος 1973, 201. [Ζ.184]

3. Εγκάρσια τομή διά μέσου του προθαλάμου
Υδατογραφία, 22 x 33 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 129.
παπαστάμος 1973, 202. [Ζ.185]

4. Κάτοψη [Ζ.183]
Μελάνι, 23 x 33 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 130.
παπαστάμος 1973, 203.

5. πλάγια όψη προς νότο
Υδατογραφία, 22 x 33 εκ.
Βιβλιογραφία: Russack 1942, σ. 159.
Έκθεση 1939, 127. παπαστάμος 1973, 200,
εικ. 100β. Έκθεση 1973, 11. [Ζ.186]
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Κύρια όψη
Μελάνι, σε αδιάβροχο ύφασμα εργοταξίου 51 x 84 εκ.
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής

Ο σχεδιασμός ενός αρχαιολογικού μουσείου, απαραίτητου
ήδη από το 1834, έγινε αρχικά από τον Leo von Klenze το
1836. Το οικόπεδο επί της οδού πατησίων δωρήθηκε από
την Ελένη Τοσίτσα και το χρηματικό ποσό για την ανέγερ-
ση του μουσείου δόθηκε από τον ομογενή Δ. Βερναρδάκη.
Ο Ludwig Lange υπέβαλε και εκείνος την ίδια χρονιά σχέ-
διο, εγκρίθηκε όμως τελικά νέα σειρά σχεδίων του το 1853.
Θεμελιώθηκε το 1866. Γενικά τηρήθηκαν τα σχέδια του
Lange, τροποποιήθηκαν όμως αρκετά από τον παν. Κάλ-
κο, που είχε αναλάβει και την επίβλεψη του έργου, και στη
συνέχεια από τον Τσίλλερ, που εκτέλεσε το έργο από το
1868 ως την αποπεράτωσή του, το 1889.

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο , 1 8 8 0 ;
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1. Υδατογραφία, 40 x 60 εκ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,
αρ. ευρ. 14402/185

2. Κάτοψη ισογείου, 1 Νοεμβ. 1899
Μελάνι, 57 x 46 εκ.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, αρ. ευρ. 32

3. Διαμήκης τομή, 1 Νοεμβρ. 1899
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 43,5 x 60,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 249.
παπαστάμος 1973, 49. [Ζ.5]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Ν Ε Ο Μ Ε Γ Α Ρ Ο Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ , π Λ Α Τ Ε Ι Α Κ Λ Α Υ Θ Μ Ω Ν Ο Σ [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]

1

2, 3
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1. πίσω όψη επέκτασης προς
την οδό Ακαδημίας, Ιαν. 1907
Υδατογραφία, 64 x 115 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 111,
παπαστάμος, 1973, 61. [Ζ.428]

2. Θεόφιλος Χάνσεν, πρόσοψη,
α.δ. IV, Βιέννη, Απρ. 1885
Υδατογραφία, 74 x 121,5 εκ.
Συλλογή Εθνικής Βιβλιοθήκης

3. Θεόφιλος Χάνσεν, τομή πρόσοψης,
α.δ. ΙΙΙ, Βιέννη, Απρ. 1885
Υδατογραφία, 74 x 121,5 εκ.
Συλλογή Εθνικής Βιβλιοθήκης

4. Θεόφιλος Χάνσεν, πλάγια όψη,
α.δ. V, Βιέννη, Απρ. 1885
Υδατογραφία, 74 x 121,5 εκ.
Συλλογή Εθνικής Βιβλιοθήκης

5. Θεόφιλος Χάνσεν, εγκάρσια τομή,
α.δ. ΙΙ, Βιέννη, Απρ. 1885
Υδατογραφία, 74 x 121,5 εκ.
Συλλογή Εθνικής Βιβλιοθήκης

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Β Α Λ Λ Ι Α Ν Ε Ι Ο Σ [ Ε Θ Ν Ι Κ Η ] Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η
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1. 2η εκδοχή
Κύρια όψη προς την οδό πανεπιστημίου
Υδατογραφία, 20,5 x 37,2 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 110,
παπαστάμος 1973, 21, εικ. 101α.,
έκθεση 1973, 9, Αδάμη 2006, 153. [Ζ.19]

2. 1η εκδοχή
Κάτοψη με αλληλουχία διακριτών χώρων στα βιβλιοστάσια
Μελάνι, υδατόχρωμα και μολύβι, 58 x 43,6 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 112.
παπαστάμος 1973, 109. [Ζ.16]

3. 2η εκδοχή
Κάτοψη με ένδειξη μελλοντικής επέκτασης
προς ΒΑ με ενοποίηση βιβλιοστασίων
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, υδατόχρωμα, 81 x 64 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 109.
παπαστάμος 1973, 59, εικ. 102. [Ζ.17]

4. 2η εκδοχή, 1884
Διαμήκεις και εγκάρσιες τομές
Längenschnitt, Querschnitt
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 57 x 81 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 114.
παπαστάμος 1973, 63, εικ. 101β. [Ζ.21]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Β Α Λ Λ Ι Α Ν Ε Ι Ο Σ [ Ε Θ Ν Ι Κ Η ] Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η - Κ Α Τ Α π Ρ Ο Τ Α Σ Η Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Η ] , 1 8 8 3
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Μελέτη πολυχρωμίας για τον διάκοσμο
του κεντρικού κτηρίου βάσει του σχεδίου
του Θεόφιλου Χάνσεν, Ιούν. 1892
Vallianosche [sic] Bibliothek in Athen,
Polychromische Studie für den Mittelbau,
Athen, Juni 1892
Υδατογραφία, 51 x 35 εκ.
Βιβλιογραφία: παπαστάμος 1973,
65, πιν. Ι. Έκθεση 1973, 26. [Ζ.23]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Β Α Λ Λ Ι Α Ν Ε Ι Ο Σ [ Ε Θ Ν Ι Κ Η ] Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

160
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Τέσσερις τύποι δρύινων θυρών, Ιαν. �890
Υδατογραφία, 44 x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, �4. [Ζ.22]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Β Α Λ Λ Ι Α Ν Ε Ι Ο Σ [ Ε Θ Ν Ι Κ Η ] Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

���

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:43 PM  Page 161



Κατασκευαστικά σχέδια φεγγίτη οροφής του αναγνωστηρίου
και του προθαλάμου, εγκάρσια τομή, ανάρτηση
των διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων
Bau der Universitäts-Bibliothek in Athen. A) Oberlicht-
Construction über dem Lesesaal und dem Vestibüle,
Querschnitt �:25. B) Längenschnitt durch die Mitte, �:25.
C) Aufhängung der Zierlichte
Φωτοτυπία εποχής (blueprint), �7,5 x 42,3 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, �2. [Ζ.20]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Β Α Λ Λ Ι Α Ν Ε Ι Ο Σ [ Ε Θ Ν Ι Κ Η ] Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η - Κ Α Τ Α Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ

��2
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Προσθήκη κατά πρόταση του Θεόφιλου Χάνσεν
Κάτοψη �ου ορόφου, 5 Νοεμβρ.�877, ανεκτέλεστη
Μελάνι, μωβ χρώμα, 57,4 x 43,� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, 57. [Ζ.2�]

Προσθήκη κατά πρόταση του Θεόφιλου Χάνσεν
Κάτοψη ισογείου, 5 Νοεμβρ. �877, ανεκτέλεστη
Μελάνι, μωβ χρώμα, 57,4 x 43,� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, 5�. [Ζ.25]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
[ Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν

��3
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�. Διαμήκης τομή, �887
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 43 x �0 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �4�
Παπαστάμος �973, �9. [Ζ.37]

2. Κατόψεις ισογείου, �ου ορόφου
Κόκκινο μελάνι, υδατόχρωμα, 92,8 x �5,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �44, �45
Παπαστάμος �973, �7, �8. [Ζ.35+Ζ.3�]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
[ Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Χ Η Μ Ε Ι Ο - Ο Δ Ο Σ Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ & Μ Α Υ Ρ Ο Μ Ι Χ Α Λ Η , � 8 8 5

��4

�
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Κύρια όψη, εγκάρσια τομή,
αρχική μορφή πριν την προσθήκη
Υδατογραφία, 53 x 8�,7 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �43. [Ζ.429]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
[ Ε Θ Ν Ι Κ Ο ] Χ Η Μ Ε Ι Ο - Ο Δ Ο Σ Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ & Μ Α Υ Ρ Ο Μ Ι Χ Α Λ Η , � 8 8 5

��5
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�. Πρόταση για νοσοκομειακή μονάδα
Κύρια όψη, κάτοψη
Ελεύθερο σχέδιο, πενάκι, 42, 5 x �0 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, 272.
[Ζ.�]

2. Πρόταση για την είσοδο
του Α΄Νεκροταφείου της Αθήνας, �892
Σχέδιον προτάσεως δια είσοδον
Α΄Νεκροταφείου. Πρότασις εσωτερική
και εξωτερική του τε περιγράμματος
και των εισόδων μετά των φυλακείων,
Υπό α-ω.
Κύρια όψη, τομή
Πενάκι, σινική, 5� x 82 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, 9�,
εικ. 20. Έκθεση �973, 8, Χαίρη 2008, �2�,
εικ. �γ. [Ζ.�4]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
[ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Α ]

���

�

2
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α

��7

To ρωμαϊκό μωσαϊκό δάπεδο μήκους έξι μέτρων
με παραστάσεις από θεατρικούς και γυμναστι-
κούς αγώνες που βρέθηκε το �89� στον Δημοτι-
κό Κήπο, φυλάσσεται από το �938 στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Πατρών. Η δαπάνη για την ανέ-
γερση του περιπτέρου από τον Τσίλλερ έγινε από
την Αρχαιολογική Εταιρεία.

�. Περίπτερο για τη στέγαση
του αρχαίου μωσαϊκού δαπέδου
στην Πάτρα, στην πλατεία Μπενιζέλου
Ρούφου (σημ. Ψηλά Αλώνια), Φεβρ. �898
Υδατογραφία, 44 x 59 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �82,
Παπαστάμος �973, 204, εικ. 75α [Ζ.�79]

2. Βασιλικό ιματιοφυλάκιο
για τα λουτρά του Φαλήρου (;)
Υδατογραφία, 2�,5 x 5�,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, 205. [Ζ.7]

�

2
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Κύρια όψη, στη θέση των Βασιλικών Στάβλων,
σήμερα κτήριο Μετοχικού Ταμείου Στρατού,
�2 Νοεμβρίου �895
Συνταχθέν συμφώνως τη εκθέσει της
υπό του Υπουργείου της Δικαιοσύνης
συσταθείσης Επιτροπής τη �5 Απριλίου �892
Υδατογραφία, �8,5 x �39 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �35. [Ζ.408]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ O ] , � 8 9 5

��8
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��9

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Θ Ε Μ Ι Δ Ο Σ [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ O ] , � 8 9 �

Κύρια όψη επί της οδού Πατησίων, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο
Υδατογραφία, �5,7 x �35 εκ. [Ζ.4��]
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Συμμετοχή του Τσίλλερ –χωρίς
διάκριση– στον αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό για το «Μέγαρο Θέ-
μιδος Αθηνών» το �900, στη
συμβολή των οδών Κηφισίας
(σημ. Βασ. Σοφίας) και Ρηγίλ-
λης με το ψευδώνυμο ΨΥΧΗ
ΚΑΛΗ.

�. Κύρια όψη επί της οδού
Ρηγίλλης
Μελάνι, �8,5 x �45 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939,
��8. [Ζ.409]

2. Πίσω όψη
Μελάνι, �8 x �44 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939,
��5, ��7. [Ζ.4�0]

3. Εγκάρσιες και διαμήκεις
τομές για το Ζ.4�7
Μελάνι, 59 x 94 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939,
�20. [Ζ.4�4]

4. Κάτοψη ισογείου
Μελάνι, 94 x �0 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939,
��8-�25. [Ζ.4��]

5. Κάτοψη υπερυψωμένου
ισογείου
Μελάνι, 94 x �0 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939,
��8-�25. [Ζ.4�2]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ O ] , � 9 0 0

�70

�
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�. Ανατολική όψη επί της οδού Ρηγίλλης
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 89 x �44 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, ��5-��7. [Ζ.423]

2. Εγκάρσια τομή
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 89 x �44 εκ. [Ζ.424]

�7�

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ O ] , � 9 � 0

Συμμετοχή του Τσίλλερ στον διεθνή αρχιτε-
κτονικό διαγωνισμό το �9�0 –χωρίς διά-
κριση– με το ψευδώνυμο Probatum est.
Προοριζόταν να κτισθεί στην συμβολή της
λεωφόρου Κηφισίας (σημ. Βασ. Σοφίας) και
της οδού Ρηγίλλης.

�

2
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ O ] , � 9 � 0

�

2

3-5

�. Νότια όψη
Μελάνι, 89 x �44 εκ.
[Ζ.422]

2. Διαμήκης τομή
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 89 x �44 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, ��8-�25.
[Ζ.425]

3. Κάτοψη ημιυπογείου
Μελάνι, 89 x �44 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, ��8-�25.
[Ζ.42�]

4. Κάτοψη ισογείου
Μελάνι, �08 x �43,7 εκ.
[Ζ.4�9]

5. Kάτοψη �ου ορόφου
Μελάνι, �08 x �43,7 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, ��8-�25.
[Ζ.4�8]
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�73

Το μέγαρο του Αρσακείου Παρθεναγωγείου, στη γωνία των οδών Πανε-
πιστημίου και Πεσμαζόγλου (τότε Μενάνδρου), οικοδομήθηκε μεταξύ
των ετών �84�-�852 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζό-
γλου (�8��-�885), για λογαριασμό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Η
οικοδομή ολοκληρώθηκε χάρη στη δωρεά του ομογενούς Απόστολου
Αρσάκη. Το �8�7, και πάλι ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου εκτελεί την επέ-
κταση του κτηρίου κτίζοντας το Τοσίτσειο Παρθεναγωγείο. Μέχρι το �900
το οικοδομικό τετράγωνο είχε κτισθεί. Το �9�� χρονολογείται το σχέδιο
του Τσίλλερ για την μεταρρύθμιση των καταστημάτων προς την οδό Στα-
δίου και στις �2 Οκτ. �9�7 το σχέδιο για την αριστερή γωνία του κτηρί-
ου, επίσης επί της οδού Σταδίου και η κάλυψη της στοάς με τον φεγγί-
τη. Αναμορφώθηκε και αυτή από τον Τσίλλερ και μπορεί να συσχετιστεί
με την αντίστοιχη κατασκευή για την κάλυψη του αιθρίου στο Δημαρχείο
της Ερμούπολης. Κατά την αποκατάσταση του Αρσακείου, η κάλυψη των
τρούλλων απλουστεύτηκε.

�. Όψη προς την οδόν Σταδίου, �5 Σεπτ. �9��
Φωτογραφία (αλμπουμίνα) [το πρωτότυπο έχει χαθεί]
32,� x �� εκ. [Ζ.8]

2. Αριστερή γωνία του κτηρίου προς την οδόν Σταδίου
Κατόψεις �ου και 2ου ορόφου, �2 Οκτ. �9�7
Μολύβι, 94,5 x 5�,5 εκ. [Ζ.430]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Α Ρ Σ Α Κ Ε Ι Ο Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

�

2
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ , Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ , � 9 � � - � � ; [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]

�74

�. Κάτοψη ισογείου, α. δ. IIII
Μελάνι, ��,5 x 80,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �39.
Παπαστάμος �973, 209. [Ζ.��2]

2. Κάτοψη μεσαίου ορόφου, α. δ. V
Μελάνι, ��,5 x 80,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �40.
Παπαστάμος �973, 2�0. [Ζ.��3]

3. Κάτοψη 3ου ορόφου, κατοικία του Διευθυντή,
αίθριο, α. δ. VI
Μελάνι, ��,5 x 80,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �4�.
Παπαστάμος �973, 2��. [Ζ.��4]

4. Εγκάρσιες τομές: Α) Παρουσιάζουσα
το θησαυροφυλάκιον προς ενοικίασιν
χρηματοκιβωτίων με την κάτω δεξαμενήν,
την κοινήν αίθουσαν συναλλαγών, δωμάτιον
ύπνου και αυλήν εν είδει κήπου της κατοικίας
του Διευθυντού. Β) Παρουσιάζουσα την κλίμακα
της κατοικίας του Διευθυντού, τους προθαλάμους,
το πλυντήριον και την κατασκευήν της στέγης.
Μελάνι, ��,5 x 80,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �38.
Παπαστάμος �973, 208, εικ. 45β. [Ζ.���]

5. Διαμήκης τομή Παρουσιάζουσα τον τρίτον
και τέταρτον όροφον της εισόδου του Διευθυντού,
εν των πρώτω ορόφω της εισόδου, τον προθάλαμον
και την κοινήν αίθουσαν συναλλαγών. Εις το ισόγειον
τον προθάλαμον το θησαυροφυλάκειον προς
ενοικίασιν χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλάκειον
τίτλων καθώς και τα Αρχεία της Τραπέζης. α. δ.: II.
Μελάνι, ��,5 x 80,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �37,
Παπαστάμος �973, 207. [Ζ.��7]

�. Κάτοψη 4ου ορόφου, α. δ.: VII
Μελάνι, ��,5 x 80,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �42. Παπαστάμος
�973, 2�2. [Z.��5]

Συμμετοχή του Τσίλλερ σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με το ψευδώνυμο
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια.

�, 4

2, 5

3, �
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ , Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ , Π . � 9 � � [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]

�75

Κύρια όψη επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
(πρώην Αθηνάς)
Υδατογραφία, ��,5 x 80,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �3�.
Παπαστάμος �973, 207, πιν. Vβ-45α.
Έκθεση �973, 23. [Ζ.��8]
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Τριώροφο κτήριο με τριμερή καθ’ ύψος διάταξη και με κεντρικό άξονα συμμετρίας. Το υπερυψωμένο ισό-
γειο και ο όροφος είναι ενισχυμένα στις γωνίες από λαξευμένη, κυφωτή λιθοδομή. Ο δεύτερος όροφος, το
«αττικό», χαμηλότερος από τους άλλους, χαρακτηρίζεται από μεγάλες επιφάνειες χρωματισμένες με χον-
τροκόκκινο. Κτίστηκε με δαπάνη του Ερρίκου Σλήμαν στη γωνία των οδών Φειδίου και Χαρ. Τρικούπη, με
είσοδο από την οδό Φειδίου. Αρχικά ενοικιάστηκε στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και αργότερα αγο-
ράστηκε από το γερμανικό κράτος. Το κτήριο υπάρχει.

�. Κάτοψη �ου, 2ου ορόφου και υπογείου
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, �0,4 x 43,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �5�, �57.
Παπαστάμος �973, �30, εικ. 47. [Ζ.75]

2. Κάτοψη ισογείου
Μολύβι, κόκκινο χρώμα, υδατόχρωμα, ��,8 x 44,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �55.
Παπαστάμος �973, �29. [Ζ.74]

3. Όψη προς τον κήπο, κύρια όψη
προς την οδό Φειδίου
Υδατογραφία, �0 x 45 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �53.
Παπαστάμος �973, �28,
εικ. 48. Έκθεση �973, �3. [Ζ.7�]

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο , � 8 8 7

�7�

�, 2
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο , � 8 8 �
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Το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο εγκαινιάστηκε το �898. Ο Τσίλλερ, φίλος του αυστριακού πρέ-
σβη von Testa, είχε αναλάβει ένα χρόνο πριν το σχεδιασμό του διώροφου κτηρίου με κεραμοσκεπή. Το
�905 επανασχεδιάζει το κτήριο. Η όψη διαιρείται σε τρία κατακόρυφα τμήματα (το μεσαίο τριώροφο
και ελαφρά προεξέχον), καλύπτεται από τετράρριχτη στέγη ενώ τα δύο πλευρικά καλύπτονται με δώ-
μα με συνεχές στηθαίο. Οι γωνίες διαμορφώνονται από τονισμένα κυφοειδή στοιχεία. Ο τελικός σχε-
διασμός εφαρμόστηκε σε οικόπεδο που δωρήθηκε από το ελληνικό κράτος επί της λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας, μεταξύ των οδών Νοταρά και Ζαΐμη, απέναντι από το Πεδίον του Άρεως. Πρόκειται για ένα
λιτό και μάλλον ουδέτερο ρυθμολογικά κτήριο, πράγμα που πιθανώς υπαγορεύτηκε από το εισέτι αδια-
μόρφωτο αστικό περιβάλλον. Από το �94� ως το 2003 στεγάστηκε εδώ η Αυστριακή Πρεσβεία.

Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο , � 9 0 5 - 0 6

��8

�. Κατόψεις
Μελάνι, υδατοχρώματα, 45 x 60,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �60.
Παπαστάμος �9�3, ��0, εικ. 48. [Ζ.��]

2. Κατόψεις ισογείου, υπογείου, �ου και 2ου ορόφου
Κ.u. Κ. Öst. Archäologisches Institut in Athen,
Parterre, Souterrain,
I. Stock, II. Stock, Εθεωρήθη �� Μαΐου �906
Μελάνι, υδατοχρώματα, 44 x 5� εκ.
Βιβλιογραφία: ΄Εκθεση �939, �6�.
Παπαστάμος �9�3, �69. [Ζ.�8]

3. Κύρια όψη προς την λεωφόρο Αλεξάνδρας
K. K. Österreichisches Archäologisches Institut,
Ansicht nach dem Boulevard Alexandra,
Εθεωρήθη �� Μαΐου �906
Μελάνι, 29,� x 43 εκ.
Βιβλιογραφία: ΄Εκθεση �939, �59.
Παπαστάμος �9�3, �6�, εικ. 50. [Ζ.80]

4. Πίσω όψη
Κ. Κ. Öst. Archäologisches Institut in Athen,
Rückwärtige Ansicht, Εθεωρήθη �� Μαΐου �906
Μελάνι, 29,� x 43 εκ.
Βιβλιογραφία: ΄Εκθεση �939, �58.
Παπαστάμος �9�3, �68. [Ζ.�9]
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Τ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α
Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο , � 9 0 5
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� Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο O B e R l Ö S S n I T z , � 8 5 �

�. Κατοικία στον τύπο της «ιταλικής έπαυλης»
Δυτική και νότια όψη
Ansicht gegen Abend, Ansicht gegen Mittag
[πίσω όψη, χειρόγραφο Τσίλλερ: «Η πρώτη μου ανάθεση»]
Μολύβι, 22 x 6� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 22�. [Ζ.22�]

2, 3. Κατόψεις
Κόκκινο χρώμα, μολύβι, �6 x 60 εκ. [Ζ.228]

2 3

�

�80
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Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α M Ε Γ Α Ρ Α - M Ε Γ Α Ρ Ο Σ . Ψ Υ Χ Α , Λ . Β Α Σ . Σ Ο Φ Ι Α Σ , � 8 � 5 ;

Μέγαρο του κτηματία και τραπεζίτη Σ.
Ψύχα, από το �902 κατοικία του
πρίγκιπα Νικολάου μετά τον γάμο
του με την μεγάλη δούκισσα της Ρω-
σίας, οπότε πήρε την ονομασία “le
petit palais”, την οποία κράτησε και
αργότερα όταν χρησιμοποιήθηκε ως
παράρτημα του ξενοδοχείου «Μεγάλη
Βρετανία». Από το �930 είναι στέγη
της Ιταλικής Πρεσβείας.

�. Κύρια όψη
Wohnhaus des Herrn Psycha an der
Kephissia Strasse in Athen, Hauptansicht,
Μελάνι, 32,5 x 50,4 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. 922
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2006, 69.

2. Κάτοψη ισογείου με τοπογραφικό
σχέδιο, όροφος, όροφος εξώστη
Wohnhaus des Herrn Psycha
an der Kephissia Strasse in Athen, Parterre
mit Situationsplan, etage, Balkonetage.
Μελάνι, 32 x 50 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. 924

�

2
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�. Διακόσμηση οροφής και τοίχων
με ανοίγματα πόρτας και παράθυρου
Μελάνι, 50,5 x 32,6 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 93�

2. Διακόσμηση εσωτερικής σκάλας
και οροφής, πιθ. οικίας Ψύχα, �8�5;
Υδατογραφία
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 928

3. Διακόσμηση οροφών και τοίχων τραπεζαρίας
Υδατογραφία, 53 x 35 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 925

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α M Ε Γ Α Ρ Α - M Ε Γ Α Ρ Ο Σ . Ψ Υ Χ Α

�82
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�. Πρόσοψη, πλάγια όψη
Μελάνι, 38 x 54,6 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 932

2. Ελεύθερο σχέδιο για εσωτερικό
με καθρέφτες και ορχήστρα
Skizze für Spiegel und Orchester.
Wohnhaus des Herrn Calligas
Πενάκι,
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 934

3. Διακόσμηση οροφών και τοίχων
με ανοίγματα για παράθυρα
Μικρά αίθουσα, σφαιριστήριον
Υδατογραφία, 44,5 x 58,9 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 933

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α M Ε Γ Α Ρ Α - M Ε Γ Α Ρ Ο Π . Κ Α Λ Λ Ι Γ Α Λ . Β Α Σ . Σ Ο Φ Ι Α Σ & Ν Ε Ο Φ Y Τ Ο Υ Δ Ο Y Κ Α [ Κ Α Τ Ε Δ Α Φ Ι Σ Μ Ε Ν Ο ]

�83
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Το τριώροφο μέγαρο επί της οδού Πανεπιστημίου �2, γνωστό
ως «Ιλίου Μέλαθρον», οικοδομήθηκε το �8�8-80 για λογαρια-
σμό του Ερρίκου Σλήμαν, ανασκαφέα της Τροίας και των Μυ-
κηνών και φίλου του Τσίλλερ. Το κτήριο, το οποίο εγκαινιά-
στηκε πανηγυρικά στις 30 Ιανουαρίου �88�, εθεωρείτο ως το
πλουσιότερο, μέχρι εκείνη την περίοδο, ιδιωτικό κτήριο των
Αθηνών και ως ένα από τα σημαντικότερα αστικά μέγαρα που
σχεδίασε ο Τσίλλερ. Η πρόσοψή του, με την αψιδωτή στοά (log-
gia) με τους ιωνικούς κίονες, δεσπόζει στη σύνθεση και απο-
τελεί έξοχο συνδυασμό της ιταλικής νεοαναγεννησιακής αρχι-
τεκτονικής και του ώριμου αθηναϊκού κλασικισμού. Είναι διαρ-
θρωμένη καθ’ ύψος σε τρεις ζώνες: βάση, κορμό και στέψη. Οι
πεσσοί της στέγης διακοσμήθηκαν με 24 πήλινα αντίγραφα αρ-
χαίων αγαλμάτων, που κατασκευάστηκαν στη Βιέννη. Αποκα-
θηλώθηκαν το �935 και μεταφέρθηκαν κατακερματισμένα στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. eιδικά την «τεράτσα» την είχε
ζητήσει ο Σλήμαν για να έχει απρόσκοπτη θέα προς την Ακρό-
πολη και τη θάλασσα. Τα πρότυπα του μεγάρου μπορούν να
αναζητηθούν στη Villa Rosa του Gottfried Semper ή στο See-
bach-Haus του nikolai. Για την εσωτερική διακόσμηση τοίχων
και οι οροφών σε πομπηϊανό ύφος, χρησιμοποιήθηκε από τον
Σλοβένο ζωγράφο Yuri Subic το έγχρωμο λιθογραφημένο λεύ-
κωμα του Wilhelm zahn (�800-�8��), Die schönsten Orna-
mente und merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herkula-
num und Stabiae, Βερολίνο �828-�829, ενώ τα μωσαϊκά δάπε-
δα σχεδιάστηκαν από τον Τσίλλερ και κατασκευάστηκαν από
Ιταλούς ψηφοθέτες που κλήθηκαν από το Λιβόρνο. Το μέγαρο
περιβάλλεται από κήπο σε τρεις από τις τέσσερις πλευρές του,
ενώ η κάτοψή του σχηματίζει ένα τέλειο σχεδόν τετράγωνο. Ιδι-
αίτερη εντύπωση προκαλεί ο χαμηλός φράχτης, προς την όψη
της οδού Πανεπιστημίου, επάνω στον οποίο έχουν τοποθετη-
θεί κιγκλιδώματα από χυτοσίδηρο, διακοσμημένα με σφίγγες
και σπείρες και το τρωικό σύμβολο της σβάστικας. Μετά τον
θάνατο του Σλήμαν, το �890, το κτήριο κληρονόμησε η σύζυ-
γός του Σοφία, το �92�, ενώ οι κληρονόμοι το πούλησαν στο
ελληνικό δημόσιο. Το ποσό διατέθηκε από το Ίδρυμα Αλεξάν-
δρου Σούτζου, με σκοπό να στεγάσει το Μουσείο Καλών Τε-
χνών. Με απόφαση του Ελευθερίου Βενιζέλου, εντούτοις, το
�929 μεταφέρθηκαν διαδοχικά στους χώρους του το Συμβού-
λιο της Επικρατείας και το �934, το Ανώτατο Δικαστήριο του
Αρείου Πάγου (ώς το �98�). Στη δικαιοδοσία του Υπουργείου
Πολιτισμού περιήλθε οριστικά το �984, οπότε και ανακαινί-
στηκε. Έκτοτε λειτουργεί ως Νομισματικό Μουσείο.

Κύρια όψη προς την οδό Πανεπιστημίου
Κατόψεις υπογείου, υπερυψωμένου ισογείου, ορόφου
Υδατογραφίες, 45,6 x 52,5 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 9�6
Βιβλιογραφία: Russack �942, σ. �5�.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ε . Σ Λ Η Μ Α Ν , « Ι Λ Ι Ο Υ Μ Ε Λ Α Θ Ρ Ο Ν » , � 8 9 �
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Κύρια όψη επί της οδού Πανεπιστημίου
Υδατογραφία
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 9�5
Βιβλιογραφία: Russack �942, σ. �50.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ε . Σ Λ Η Μ Α Ν , « Ι Λ Ι Ο Υ Μ Ε Λ Α Θ Ρ Ο Ν » , � 8 � 8
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Διακόσμηση οροφής
Υδατογραφία, 45 x 30,4 εκ.
[Ζ.85]

Πρόταση για διακόσμηση οροφής και τοίχου,
πιθ. για το μέγαρο Σλήμαν, «Ιλίου Μέλαθρον»
Υδατογραφία, 32 x �3 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, �9�3, 30�. [Ζ.294]

Πρόταση για διακόσμηση τοίχου και οροφής,
πιθ. για το Μέγαρο Σλήμαν, «Ιλίου Μέλαθρον»
Υδατογραφία, 32 x �3 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, �9�3, 328. [Ζ.269]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ε . Σ Λ Η Μ Α Ν , « Ι Λ Ι Ο Υ Μ Ε Λ Α Θ Ρ Ο Ν »
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�. Διακόσμηση τοίχου με άνοιγμα πόρτας στη βιβλιοθήκη
Wand-Dekoration, Aus dem Bibliotheks-Saal des Schliemann-Hauses
Υδατογραφία, 2�,3 x 48,� εκ. [Ζ.8�]

2. Διακόσμηση τοίχου με άνοιγμα πόρτας
Wand-Dekoration, Aus dem Schliemann-Hause
Υδατογραφία, 2�,6 x 48,8 [έργο: �2,8 x 24,2]
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 29�. Παπαστάμος �9�3, �36-�38. [Ζ.86]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ε . Σ Λ Η Μ Α Ν , « Ι Λ Ι Ο Υ Μ Ε Λ Α Θ Ρ Ο Ν »
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�. Κατασκευαστικά σχέδια θυρών
Μελάνι, υδατόχρωμα, 46 x 6� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 292. [Ζ.82]

2. Διακόσμηση οροφής και τοίχου
Υδατογραφία, 45 x 30,4 εκ. [Ζ.84]

3. Προθήκες με γυάλινο σκέπασμα για τα
νομίσματα της έκθεσης στη βιβλιοθήκη
Πλάγια και κύρια όψη, �88�
Stellagen mit Glasverschluss für die Münzen
zur Ausstellung in der Bibliothek des Palais
des Herrn Dr. Schliemann, Athen �88�
Μολύβι, μελάνι, 26 x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος,
�9�3, 33�. [Ζ.3�5]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ε . Σ Λ Η Μ Α Ν , « Ι Λ Ι Ο Υ Μ Ε Λ Α Θ Ρ Ο Ν »
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�. Αποτύπωση του κτηρίου
Μολύβι, 26 x 4� εκ. [Ζ.220]

2. Πρόσοψη

3. Εσωτερική μνημειακή κλίμακα

Η οικία Αμβροσίου (ή Θεοδώρου) Ράλλη στην πλ. Κλαυθ-
μώνος, ανήκε, μαζί με τις οικίες Βούρου και Prokesch von
Osten, στα πρώτα αστικά μέγαρα στο κέντρο της νέας
Αθήνας. Σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα (Μ. Μπίρης), η
μνημειακή κλίμακα με τα μαρμάρινα στηθαία και τα διά-
τρητα διακοσμητικά μοτίβα ανήκε στις όψιμες μετατροπές
που ανέλαβε ο Τσίλλερ, όταν το κτήριο στέγαζε την Αγ-
γλική Πρεσβεία. Η ακριβής αποτύπωση στην περιοχή της
εισόδου, στην οποία προβαίνει ο Τσίλλερ (�), σχετίζεται
προφανώς με την μετατροπή αυτή. Το κτήριο κατεδαφί-
στηκε το �938. Οι φωτογραφίες (2-3) προέρχονται από το
λεύκωμα: Johannes H. - Μπίρης Κ., Αι Αθήναι του Κλασ-
σικισμού, Αθήνα �939, αρ. 3�, 4�.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Α . Ρ Α Λ Λ Η , Π Λ . Κ Λ Α Υ Θ Μ Ω Ν Ο Σ [ Κ Α Τ Ε Δ Α Φ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Τ Ο � 9 3 8 ]

�89
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Ανήκε στον αδελφό του πρωθυπουργού Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, τον Λεωνίδα, και κτίστηκε στη γωνία των
οδών Ακαδημίας & Κανάρη. Παλαιότερα στέγαζε την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Ανήκει στην ομάδα των αστικών
μεγάρων που συνδυάζουν νεοκλασικά με αναγεννησιακά στοιχεία. Το διώροφο κτήριο είναι αξονικά τοποθετη-
μένο σε τριγωνικό οικόπεδο στην οδό Κανάρη, όπου βρίσκεται και η είσοδος με τη μαρμάρινη σκάλα και το εν-
τυπωσιακό πρόπυλο με τα τοξωτά ανοίγματα.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Λ . Δ Ε Λ Η Γ Ι Ω Ρ Γ Η , � 8 8 2

�90
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�. Όψη προς την οδό Ακαδημίας. Υδατογραφία, 3�,8 x 54,5 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 936
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2006, �25.

2. Κάτοψη ισογείου προς την οδό Ακαδημίας. Μελάνι, 39,5 x 52,3 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 93�

3. Κύριος όροφος προς την οδό Ακαδημίας. Μελάνι, 42 x 56,3 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 938

4. Κάτοψη �ου ορόφου. Μελάνι, 38,3 x 55,5 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 939

5. Όψη προς την οδό Κανάρη και τον κήπο. Υδατογραφία, 38 x 54,6 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 935
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2006, �25.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Λ . Δ Ε Λ Η Γ Ι Ω Ρ Γ Η , � 8 8 2
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Κτισμένο στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας (τό-
τε Κηφισιάς) και της οδού Ηροδότου, το κτίριο είναι ένα από
τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά δείγματα της γεωργιανής αρ-
χιτεκτονικής στην Αθήνα. Το μέγαρο άρχισε να οικοδομείται
τον Μάιο του �895 ως κατοικία και έδρα επιχειρήσεων του
Ιθακήσιου ευεργέτη, εφοπλιστή και εμπόρου άνθρακα Όθω-
να Σταθάτου (�844 – �924) και της συζύγου του Αθηνάς, το
γένος Κυπαρίσση. Η δυσκολία που αντιμετώπισε ο Τσίλλερ
εξαιτίας του ασύμμετρου οικοπέδου, τον ώθησε στη λύση κτη-
ρίου με δύο πτέρυγες, ο άξονας των οποίων τοποθετήθηκε σε
γωνία 45º ως προς την λεωφόρο, που δίνουν ωστόσο την εν-
τύπωση συμμετρίας και οργανώνονται με απλότητα και σα-
φήνεια. Στο σημείο επαφής των πτερύγων και στο διαγώνιο
άξονα συμμετρίας, διαμορφώνεται πρόπυλο ελλειπτικής κά-
τοψης και αναγεννησιακής μορφολογίας με δωρικούς κίονες
που στηρίζουν τα τόξα, ενώ κίονες τοσκανοκορινθιακού ρυθ-
μού στηρίζουν τη διώροφη πρόσοψη με το επιστύλιο και το
γείσο. Διακοσμημένο με γιρλάντες και με κεφαλές Ερμού στα
σφαιρικά τρίγωνα, αποτελεί έξοχο δείγμα εκλεκτισμού. Πάνω
από πρόπυλο σχηματίζεται μεγάλη βεράντα με περίτεχνο κιγ-
κλίδωμα με κύκνους και δελφίνια. Η ταράτσα περιβάλλεται
από στηθαίο με μπαλούστρα και δύο πήλινα αγάλματα. Στον
άξονα της εισόδου και στο πίσω μέρος του μεγάρου βρίσκε-
ται μεταλλική ροτόντα (θερμοκήπιο - σέρα). Η κύρια είσοδος
και οι χώροι υποδοχής βρίσκονται σε υπερυψωμένο ισόγειο,
στο οποίο οδηγεί μνημειώδες μαρμάρινο κλιμακοστάσιο. Στο
ισόγειο βρίσκεται η κουζίνα και οι βοηθητικοί χώροι, ενώ στην
πτέρυγα της Βασ. Σοφίας βρίσκονται τα γραφεία με ανεξάρ-
τητη είσοδο από τον κήπο. Τα υπνοδωμάτια βρίσκονται στον
δεύτερο όροφο και υπάρχει σοφίτα και υπόγειο. Στο βάθος
του οικοπέδου υπήρχε βοηθητικό κτίσμα για αμαξοστάσιο,
στάβλο και κατάλυμα του προσωπικού. Το μέγαρο κατοική-
θηκε ως το �938 από την οικογένεια, αργότερα στέγασε δια-
δοχικά τη βουλγαρική πρεσβεία, το �945 τη λέσχη άγγλων
αξιωματικών, την καναδική πρεσβεία και την πρεσβεία της Λι-
βύης. Το �982 αγοράστηκε από την Κτηματική Εταιρεία του
Δημοσίου και ανακαινίστηκε από τον αρχιτέκτονα Παύλο Μ.
Καλλιγά. Εκμισθώθηκε από το Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή για να
στεγάσει τη Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Λεπτομέρεια εισόδου
και πίσω προσθήκης, �896
Μελάνι, 58 x 43 εκ. [Ζ.2�9]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ο . Σ Τ Α Θ Α Τ Ο Υ , � 8 9 6
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1. Κύρια όψη προς την οδόν
Κηφισίας (σημ. Βασ. Σοφίας
Υδατογραφία, �5 x 56 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 204.
Παπαστάμος 1�7�, 146.
Έκθεση 1�7�, 18. Αδάμη 2006,
2�6. [Ζ.100]

2. Πλάγια και πίσω όψη
επί της οδού Ηροδότου
Υδατογραφία, �5 x 58 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 205.
Παπαστάμος 1�7�, 145,
εικ. 54. Έκθεση 1�7�, 1�. [Ζ.��]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ο . Σ Τ Α Θ Α Τ Ο Υ , 1 8 � 5

1��
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1. Θερμοκήπιο (σέρα), κάτοψη, τομή
Υδατογραφία, 56,5 x 40 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 210. Παπαστάμος 1�7�, 154, εικ. 57.
Έκθεση 1�7�, 20. Αδάμη 2006, 2�7. [Ζ.101]

2. Σχέδια για τα τζάκια του ξενώνα, της τραπεζαρίας κ.λπ.
Μελάνι, 41 x 55 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 211, Παπαστάμος 1�7�, 15�. [Ζ.102]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ο . Σ Τ Α Θ Α Τ Ο Υ , 1 8 � 5

1�4
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1. Εγκάρσια και διαμήκης τομή
Μελάνι, �� x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���,
206. Παπαστάμος 1�7�, 151.
[Ζ.�7]

2. Κατόψεις ισογείου και υπογείου
Μελάνι, 60 x �6 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���,
207. Παπαστάμος 1�7�, 147,
εικ. 5�. [Ζ.�4]

�. Κάτοψη υπερυψωμένου
ισογείου
Μελάνι, υδατόχρωμα, 60 x 42 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���,
208. Παπαστάμος 1�7�, 148.
[Ζ.�5]

4. Κάτοψη 2ου ορόφου,
στέγης και σοφίτας
Μελάνι, 60 x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���,
20�. Παπαστάμος 1�7�, 14�.
[Ζ.�6]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ο . Σ Τ Α Θ Α Τ Ο Υ , 1 8 � 5

1�5
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Βοηθητικό κτίσμα
Πρόσοψη και κατόψεις υπογείου, ισογείου, ανωγείου
Μελάνι, 44 x 56 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 212. Παπαστάμος 1�7�, 150,
εικ. 56. Αδάμη 2006, 245. [Ζ.�8]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Μ Ε Γ Α Ρ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ο . Σ Τ Α Θ Α Τ Ο Υ , 1 8 � 5

1�6
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Ο Βασίλειος Μελάς (Κωνσταντινούπολη 181� - Παρίσι 1884), εγκατε-
στημένος στο Λονδίνο, όπου επιδόθηκε στο εμπόριο σιτηρών με τη Ρω-
σία, έκτισε το Μέγαρο ως κατάλυμα ευπόρων Ελλήνων του εξωτερικού,
το οποίο κληροδότησε –καθότι άτεκνος– σε Επιτροπή, για να συσταθεί
στους χώρους του το «Νηπιακόν Επιμελητήριον Β. Μελά». Στόχος του,
η ανέγερση και συντήρηση σχολείων στη χώρα. Υπήρξε πρόταση να στε-
γαστούν στο Μέγαρο τα Δικαστήρια, ενώ για ένα διάστημα λειτούργησε
εδώ το Χρηματιστήριο. Από το 1�00 ώς το 1�7� στέγασε το Κεντρικό Τα-
χυδρομείο Αθηνών. Σήμερα ανήκει στην Εθνική Τράπεζα.

1. Κύρια όψη
Υδατογραφία, �6 x 54 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, ��. Παπαστάμος 1�7�,
126, εικ. πιν. Vα, �8α. Έκθεση 1�7�, 14. Αδάμη 2006, 5�. [Ζ.108]

2. Τομή, σχέδιο μεταρρύθμισης-προσθήκης του υαλοστασίου της στέγης, 18�2;
Γραμμικό σχέδιο, μελάνι, 22,5 x �8 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�, 127, εικ. �8β. [Ζ.10�]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Φ Ο Ρ Α Α Κ Ι Ν Η Τ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Β . Μ Ε Λ Α , Π Λ Α Τ Ε Ι Α Κ Ο Τ Ζ Ι Α , 1 8 7 �
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Κτίστηκε για λογαριασμό του Ερρίκου Σλήμαν για τα παιδιά του Αγαμέμνονα και Ανδρομάχη, σύζ. Λέοντα
Μ. Μελά, σε οικόπεδο που οριοθετείται από τα βόρεια και τα δυτικά από τις οδούς Πανεπιστημίου και
Χαρ. Τρικούπη. Πρόκειται για προσοδοφόρο ακίνητο μικτής χρήσης, όπου προβλέπονταν κατοικίες, γρα-
φεία και εμπορικά καταστήματα με τονισμό του οριζόντιου στοιχείου. Το πρότυπό του ανιχνεύεται στα αν-
τίστοιχα μεγάλα κτήρια με στοιχεία νεοαναγεννησιακά στη Βιέννη, σχεδιασμένα από τον Θεόφιλο Χάνσεν.
Η εμπορική εκμετάλλευση των χώρων οδηγεί στην απλοποίηση των μορφολογικών στοιχείων. Το μεγάλο
μήκος της όψης οδηγεί τον Τσίλλερ στη διαίρεσή της σε τρία τμήματα μικροτέρων τμημάτων μέσω δύο κα-
τακόρυφων στοιχείων που απολήγουν σε ψηλούς πύργους, οι οποίοι τελικά δεν υλοποιήθηκαν.

1. Κύρια όψη επί της οδού Πανεπιστημίου
Υδατογραφία, 5�,4 x 85 εκ.
Κ.δ. Εθεωρήθη, Αθήναι, τη 22 8βρίου
18�0, Ο Νομομηχανικός
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. �20

2. Κύρια όψη προς την οδό
Πανεπιστημίου, εγκάρσια τομή προς
την οδό Χαρ. Τρικούπη, εγκάρσια
τομή προς την αυλή
Μελάνι, 6� x 84 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 152α.
Παπαστάμος 1�7�, 1�2. Αδάμη 2006,
1�7. [Ζ.81]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Φ Ο Ρ Α Α Κ Ι Ν Η Τ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Σ Λ Η Μ Α Ν - Μ Ε Λ Α , 1 8 � 0
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Προσθήκη και μεταρρύθμιση του αρχικού κτηρίου
Κύρια όψη προς την οδό Πανεπιστημίου
Μελάνι, �� x 44 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�, 16�, εικ. �6.
Έκθεση 1�7�, 16. Αδάμη 2006, 14�. [Ζ.125]

Από τα μεγαλύτερα αστικά μέγαρα των Αθηνών, ικα-
νοποιεί κτηριολογικά και αρχιτεκτονικά τις νέες απαι-
τήσεις της περιόδου. Ο κεντρικός άξονας τονίζεται από
την είσοδο με το καμπύλο υπέρθυρο, τον εξώστη και
την αετωματική απόληξη του πρώτου ορόφου. Ορι-
σμένοι χώροι του χρησιμοποιήθηκαν ως ξενώνες και
άλλοι για καταστήματα, γραφεία κ.λπ. Οι δύο πλαϊνές
πτέρυγες, όπως και το κεντρικό τμήμα, τονίζονται με
ελαφρά προεξοχή από το κύριο σώμα του κτηρίου και
οι γωνίες επενδύονται με κυφώσεις. Εικάζεται ότι το
αρχικό σχέδιο προέβλεπε διώροφο κτήριο και εδώ ο
Τσίλλερ προσθέτει έναν ακόμη όροφο. Αργότερα προ-
στίθεται και ένας τέταρτος. Το κτήριο σώζεται.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Φ Ο Ρ Α Α Κ Ι Ν Η Τ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Γ . Κ Ο Υ Π Α

1��
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1. Πλάγια όψη προς την οδό Ηρώδου Αττικού
Μελάνι, 41,2 x 55 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�, 164, εικ. 4�.
Έκθεση 1�7�, 17. Αδάμη 2006, 275. [Ζ.8�]

2. Κάτοψη ισογείου
Μελάνι, κόκκινο χρώμα σε ριζόχαρτο, 46 x �7,1 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�, 164, εικ. 44.
Εκθεση 1�7�, 17. [Ζ.88]

Ιδιοκτησία του αλεξανδρινού διευθυντή της τράπεζας Credit Lyonnais στην Αθήνα Ιωάννη Πε-
σμαζόγλου, ο οποίος ιδρύει το 18�4 την Τράπεζα Αθηνών και, με σχέδια του Τσίλλερ, κτίζει την
πρώτη τετραώροφη πολυκατοικία μεγάλης κλίμακας της Αθήνας. Μέγαρο εκλεκτιστικού ρυθ-
μού επί της λεωφόρου Βασ. Σοφίας 4, διέθετε και όψη και προς την οδό Ηρώδου Αττικού.
Επρόκειτο για δύο ανεξάρτητα συγκροτήματα εκ των οποίων το δυτικό, επί της οδού Ηρώδου
του Αττικού, κατεδαφίστηκε κατά την δεκαετία του 1�60· επιβιώνει ωστόσο η ανατολική πτέρυγα
ως αυτοτελής πολυκατοικία. Εντάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων προσοδοφόρων οικο-
δομών για ενοικίαση σε ξένους, εγκατεστημένους πρόσκαιρα στην Αθήνα. Ο Τσίλλερ ακολού-
θησε τα πρότυπα των εκλεκτιστικών πολυκατοικιών της Ευρώπης με λιτά διακοσμητικά στοι-
χεία. Εξαίρετη εμφανίζεται η επίλυση της γωνίας, με πύργο με εξαγωνική φολιδωτή στέγη, που
διαφοροποιείται από το υπόλοιπο συγκρότημα.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Φ Ο Ρ Α Α Κ Ι Ν Η Τ Α - Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ι . Γ . Π Ε Σ Μ Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ , 1 8 � �
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Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο - Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Ι . Β Ο Υ Γ Α , 1 8 � �

201

1. Πρόσοψη
Υδατογραφία, 45 x 61 εκ.
[υλοποιημένη εκδοχή επί της οδού Σταδίου 5,
κατεδαφίσθηκε το 1�70]
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�, 155, εικ. 41.
Έκθεση 1�7�, 15. [Ζ.�2]

2. Κύρια όψης τριωρόφου κατοικίας
Μελάνι, 45 x �8 εκ. [Ζ.224] 2

1
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1. Πρόσοψη, κάτοψη ισογείου, 18��;
[με σημειώσεις προϋπολογισμού και εκμετάλλευσης:
με 51 δωμάτια, εκτός 5 δωματίων υπηρεσίας
και 5 αποθηκών, Ισόγειον, 2 μαγαζιά]
Μελάνι, 41 x 61 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�, 158,
εικ. 40. [Ζ.��]

2. Κάτοψη ισογείου, 18�8
[με σημειώσεις προϋπολογισμού και εκμετάλλευσης:
42 Zimmer Ενοίκια ξενοδοχείου ανά μ2, μεγάλο
μαγαζί, μικρό μαγαζί [Miethen, Hotel δ. 108� p. M.,
Grosses M[αγαζί] 850 p.M., 2 kleines M[αγαζί] 860,
ετήσια [jährlich] ��.516 δρχ.]
Μελάνι, 5�,5 x 45 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�, 156. [Ζ.�0]

�. Κάτοψη 2ου ορόφου, 18�8
Μελάνι, 5� x 45 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�, 157. [Ζ.�1]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο - Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Ι . Β Ο Υ Γ Α
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Κύρια όψη προς την οδόν Σταδίου, 1885
Υδατογραφία, 45,5 x 52 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. �40

Παραλλαγή με πρόταση γειτονικού κτίσματος
Δύο όψεις
Υδατογραφίες, 45,5 x ��,5 εκ.
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο - Ο Ι Κ Ι Α Δ . Γ Ο Υ Δ Η
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Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο

1. Μέγαρο Γ. Καλλιγά, οδός Καραγιώργη
της Σερβίας, 18�8 [κατεδαφισμένο·
εδώ γεννήθηκε ο πρώην διευθυντής
της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνος
Γ. Καλλιγάς]
Υδατογραφία, �4 x 44 εκ.
Ιδιωτική Συλλογή

2. Όψεις αστικής κατοικίας
Μελάνι, 47,8 x 4�,2 εκ.
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο
Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής

�. Οικία Κουτσαλέξη, πλατεία Βουλής
& οδός Οφθαλμιατρείου
[σημ. Χρ. Λαδά, Εδ. Λω και Σίνα], 1885
Υδατογραφία, 5� x �8,6 εκ.
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο
Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής

204
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1. Παραλλαγή όψης χωρίς κιονοστοιχία
και τοξωτά ανοίγματα
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. �21
Αρ. ευρ. �21

2. Κύρια όψη, κάτοψη ισογείου
Υδατογραφία, μελάνι
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. �5�

�. Κάτοψη ορόφου
Μελάνι, 44 x 2� εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. �54

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο - Ο Ι Κ Ι Α Ν . Θ Ω Ν , 1 8 � 0
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1. Οικία Α. Κατσανδρή, οδός Ευριπίδου
& Αθηνάς, 16 Ιουλ. 1878
Κύρια όψη, τομή-κατόψεις
Υδατογραφία, 45 x 61,5 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�,
115, εικ. 6�. [Ζ.12�]

2. Οικία Πολυβίου και Δ. Σακελλαρίου,
οδός Σωκράτους, 1�0�
Κύρια όψη, κατόψεις
Μελάνι, 44 x 58 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�7�,
161. [Ζ.120]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο
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1. Κύρια όψη τριπλοκατοικίας, 18�5
Υδατογραφία, 58 x 4�,5 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. �18

2. Κατόψεις, 17 Ιουν. 18�1
Μελάνι, 45 x 62 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 171,
Παπαστάμος 1�7�, 140. [Ζ.126]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο - Ο Ι Κ Ι Α Π . Μ Α Κ Α Ρ Ω Ν Α , Ο Δ Ο Σ Π Α Τ Η Σ Ι Ω Ν & Λ . Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α Σ
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1. Κύρια όψη επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου,
κάτοψη ισογείου
Εθεωρήθη, 8βρίου 1880
Υδατογραφία, 52 x 42 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 17�.
Παπαστάμος 1�7�, 116, εικ. 61.
Έκθεση 1�7�, 22. [Ζ.105]

2. Κατόψεις μεσαίου και άνω ορόφου
Εθεωρήθη, σφραγίδα 7 Οκτωβρίου 1880
Μελάνι, �8,� x 55,7 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1���, 17�.
Παπαστάμος 1�7�, 117. [Ζ.104]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Ο Ι Κ Ι Α Α . Β Ω Τ Τ Η Κ Α Ι Ι . Σ Κ Λ Η Β Α Ν Ι Ω Τ Η , 1 8 8 0
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1. Όψη προς την πλευρά του κήπου, κάτοψη ισογείου
Wohnhaus des Herrn dr. Lüders, Ansicht von
der seite des Gartens. erdgeschoß
Μελάνι, 6� x 45 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�73, 123. [Ζ.111]

2. Όψη προς την οδό Σόλωνος, κάτοψη 1ου ορόφου
Wohnhaus des Herrn dr. Lüders, Ansicht gegen
die solon-str.
erster stock δεξιά: In den schlafzimmern…
[με δείγματα ταπετσαρίας στα υπνοδωμάτια]
Μελάνι, 6� x 45 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�73, 122, εικ. 62. [Ζ.11�]

3. Όψη προς την οδό Βουκουρεστίου (τότε
Αγχέσμου), κάτοψη υπερυψωμένου ισογείου
Wohnhaus des Herrn dr. Lüders, Ansicht gegen
die Anchesmos-str. und Hochparterre
Μελάνι, 5�,4 x 45 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�73, 124. [Ζ.112]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Ο Ι Κ Ι Α L ü d e r s , Ο Δ Ο Σ Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ & Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι Ο Υ , 1 8 8 4
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1. Κατόψεις ισογείου, 1ου ορόφου
Εθεωρήθη, 4 8βρίου 18�6
Μελάνι, 44,4 x 5� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 173.
Παπαστάμος 1�73, 143. [Ζ.1�6]

2. Κατόψεις ανωγείου και σοφίτας,
γραφείο, αποθήκη, κατοικία
σφραγίδα: Γραφείον Δημοσίων κτηρίων
και σχεδίου Αθηνών, εθεωρήθη 4 8βρίου 18�6,
Ο Νομομηχανικός
Μελάνι, 44 x 5� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 174.
Παπαστάμος 1�73, 144. [Ζ.1�7]

3. Σχέδιο κατασκευής τοιχοποιΐας κύριας όψης
Μελάνι, 4� x 41 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�73, 275, εικ. 42
(ως αγνώστου ιδιοκτήτη). Έκθεση 1�3�, 172. [Ζ.221]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Ο Ι Κ Ι Α Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ , Ο Δ Ο Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ 1 4 , 1 8 � 4
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Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Ο Ι Κ Ι Α Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ , Ο Δ Ο Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ 1 4 , 1 8 � 4
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1. Κύρια και ανατολική όψη
Μελάνι, 3� x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 215.
Παπαστάμος 1�73, 213, εικ. 64α. [Ζ.173]

2. Κάτοψη 1ου ορόφου
Μελάνι, 3� x 5� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 218.
Παπαστάμος 1�73, 217. [Ζ.17�]

3. Κάτοψη ισογείου
Μελάνι, 4� x 5� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 217.
Παπαστάμος 1�73, 216. [Ζ.16�]

4. Εγκάρσιες και διαμήκεις τομές
Μελάνι, 3� x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 216.
Παπαστάμος 1�73, 215, εικ. 64β. [Ζ.172]

5. Κύρια όψη προς την (τότε) οδό Μουνιχίας
Υδατογραφία, 3� x 56 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 213.
Παπαστάμος 1�73, 214. Έκθεση 1�73, 24.
Αδάμη 2��6, 2�7. [Ζ.174]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο - Ο Ι Κ Ι Α Π . Π Α Τ Σ Ι Α Δ Ο Υ , Π Λ . Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α Σ , Ζ Ε Α , 1 8 � 4
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Οι δύο οικίες Πατσιάδου κτίστηκαν στην πλατεία Αλεξάνδρας, στη Ζέα.
Η πρώτη από τις δύο κατεδαφίστηκε, ενώ η δεύτερη, ένα εντυπωσιακό
γωνιακό κτήριο, εντάσσεται οργανικά στο καμπύλο μέτωπο του δρό-
μου. Το ισόγειο με τα τοξωτά ανοίγματα, που επαναλαμβάνονται και
στον όροφο, προοριζόταν για εμπορική εκμετάλλευση, ενώ ο όροφος
για κατοικία. Εντυπωσιακό είναι το κυκλικό πυργοειδές κλιμακοστάσιο
με την κωνική απόληξη. Το αρχικό σχέδιο διαφοροποιείται αισθητά από
την τελική μορφή του κτηρίου. Σήμερα στεγάζει το Café Ziller.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο - Ο Ι Κ Ι Α Π . Π Α Τ Σ Ι Α Δ Ο Υ , Π Λ . Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α Σ , Ζ Ε Α , 1 8 � 4
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Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Ο Ι Κ Ι Α Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Σ Ο Υ , Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ , 1 8 � 7

214

1. Πλάγια και κύρια όψη
Μελάνι, 43 x 51 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�,
223. Παπαστάμος 1�73, 22�,
εικ. 6�. Έκθεση 1�73, 25.
[Ζ.177]

2. Κατόψεις
Μελάνι, 45 x 6� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�,
225. Παπαστάμος 1�73,
222. [Ζ.175]

3. Διαμήκης τομή και τμήματα
εγκάρσιας τομής
Μελάνι, 42 x 58 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�,
224. Παπαστάμος 1�73,
221. [Ζ.176]

4. Διακοσμήσεις οροφών
αιθουσών υποδοχής
Μελάνι, 44 x 54 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�,
225α. Παπαστάμος 1�73,
223. [Ζ.178]

1

2-4
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Κύρια όψη, προσθήκη και μεταρρύθμιση
Υδατογραφία, 41 x 53 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 165, Παπαστάμος 1�73,
16�, εικ. 58. Έκθεση 1�73, 21. [Ζ.118]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Ο Ι Κ Ι Α Γ . Π Λ Α Τ Α Ν Ι Ω Τ Ο Υ , Ο Δ Ο Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ , 1 � � 7
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1. Κατόψεις, κύριος όροφος, 1ος όροφος
Μελάνι, υδατογραφία, 45 x 57 εκ.
Δωρεά Μπαλτατζή
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2��6, 12�-123.

2. «Λογαριασμός του Κου Ε. Τσίλλερ δια την προσθήκην
σιδηρών σωλήνων του υδραγωγείου…» και διάγραμμα οδών
μεταφοράς ύδατος δεξαμενής οδού Σόλωνος, 1 Αυγ. 18�5
Χειρόγραφο, 3� x 21,5 εκ.
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής

3. Διακόσμηση οροφής και τοίχου
του αρχιτεκτονικού γραφείου του Τσίλλερ
Υδατογραφία, 3� x 5� εκ. [Ζ.27�]

Στην νέα μεσοαστική συνοικία της Νεάπολης κτίζει ο Τσίλλερ
την οικογενειακή του εστία. Ένα κλιμακοστάσιο οδηγεί από την
είσοδο στο υπερυψωμένο ισόγειο όπου βρίσκονται οι χώροι υπο-
δοχής. Στο πίσω μέρος υπήρχε κήπος με μικρή δεξαμενή. Πήλι-
νες Ερμαί, τις οποίες σχεδίασε ο ίδιος ο Τσίλλερ, κοσμούν τα
ανοίγματα του ορόφου. Ο Σλοβένος ζωγράφος Yuri subicv εκτέλεσε
την εσωτερική διακόσμηση με πομπηϊανά θέματα. Το «πομπηι-
ανό σαλόνι» της μουσικού Σοφίας Δούδου-Τσίλλερ υπήρξε
πνευματικός πόλος της κοινωνίας της εποχής. Μια μεγάλη εσω-
τερική «τεράτσα» με θέα προς την «Αθηναϊκή Τριλογία» και την
Ακρόπολη, επικοινωνούσε με το μεγάλο αυτό σαλόνι. Το 1887
στο σπίτι αυτό είχε φιλοξενηθεί ο Θεόφιλος Χάνσεν. Γύρω στο
1��5 αγοράστηκε από τον τραπεζίτη Διονύσιο Λοβέρδο και μέ-
ρος του μετατράπηκε στο πρώτο βυζαντινό μουσείο της χώρας.
Ο αρχιτέκτονας Αριστοτέλης Ζάχος επένδυσε εσωτερικά τους
χώρους της κατοικίας με ξυλόγλυπτα βυζαντινής τεχνοτροπίας.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Ο Ι Κ Ι Α Ε . Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ , Ο Δ Ο Σ Μ Α Υ Ρ Ο Μ Ι Χ Α Λ Η 4 , 1 8 8 2
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Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Α Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α - Ο Ι Κ Ι Α Ε . Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ , Ο Δ Ο Σ Μ Α Υ Ρ Ο Μ Ι Χ Α Λ Η 4 , 1 8 8 2
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Παραλίμνια εξοχική κατοικία
με ρομαντικό κήπο, 2�/1�.1��4
Landhaus am see
Υδατογραφία, 28 x 58 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 1�73, 244. [Ζ.328]

218
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Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ

1. Εξοχική κατοικία Κούπα
Κύρια όψη, κατόψεις
Υδατογραφία, μελάνι, 3�,2 x 53,4 εκ.
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Νεοελληνικής
Αρχιτεκτονικής
Αρχείο αρχιτέκτονα Κων/νου Παπαδάκη, αρ. 15

2. Άγνωστο κτήριο, πιθ. ορφανοτροφείο
Όψη, κατόψεις
Υδατογραφία, 43 x 52,5 εκ.
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής
Αρχείο αρχιτέκτονα Κων/νου Παπαδάκη, αρ. 11

22�

1

2
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Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ

1. [Villa N. 14]
Έπαυλη με δύο πυργίσκους [μελέτη ανακτόρου;]
Κύρια όψη, κάτοψη ισογείου και κήπου
με παιδική χαρά και βοηθητικό κτήριο, 188�
δεξιά: spielplatz, αριστερά: Wirtschaftsgebäude,
Vorfahrt
Υδατογραφία, 38 x 6� εκ.
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2���, 138, εικ. 162. [Ζ.132]

2. Έπαυλη Ανδρέα Συγγρού, 1873
Υδατογραφία, 23 x 33 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 236. Παπαστάμος 1�73,
118, εικ. 7�β. Έκθεση 1�73, 67. [Ζ.131]

221

1
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Μεγαλέμπορος, τραπεζίτης, πολιτευτής του κόμματος του Χαρ. Τρικούπη και στενά συνδεδεμένος
με το αυλικό περιβάλλον του Γεωργίου του Α΄, ο χιακής καταγωγής Ανδρέας Συγγρός σημάδεψε
με την πολύπλευρη δραστηριότητά του την οικονομική, αλλά και την ευρύτερη δημόσια ζωή της χώ-
ρας κατά το β΄ μισό του 1�ου αιώνα. Η εξοχική του έπαυλη με τον χαρακτηριστικό πύργο, φεου-
δαρχικό σύμβολο, που παραπέμπει στα πρώτα σχέδια των ανακτόρων στους Πεταλιούς και το Τα-
τόι, κτίστηκε στο φερώνυμο κτήμα επί της λεωφόρου Κηφισίας στο οποίο, μετά το θάνατο της συ-
ζύγου του Ιφιγένειας, εγκαταστάθηκαν γεωργικές σχολές, καθώς και η Πρότυπος Σχολή Αναβρύτων.
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1. [Villa αρ. 2]
Έπαυλη με αργή λιθοδομή και χαμηλό πύργο
αγνώστου ιδιοκτήτη, πιθ. στην Κηφισιά
Υδατογραφία, 55 x 42 εκ. [Ζ.142]

2. Κατόψεις ορόφου και ισογείου
etage, Parterre
Μελάνι, 66 x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: russack 1�42,
σ. 157. [Ζ.13�]

3. [Villa N. 3]
Έπαυλη Ι. Ν. Σβορώνου, Διευθυντή του
Νομισματικού Μουσείου, στο [Νέο] Φάληρο
Κύρια όψη, κατόψεις ισογείου, ορόφου, 18�6
Υδατογραφία, 6� x 46 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1�3�, 242.
Παπαστάμος 1�73, 21�, εικ. 74.
Έκθεση 1�73, 21. [Ζ.127]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ

222

1, 2

3

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:47 PM  Page 222



1. [Villa αρ.1]
Κύρια όψη με πέργκολα και ελεύθερη κλίμακα
Υδατογραφία, 27,5 x 45 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1�73, 267,
εικ. 73β, έκθεση 1�73, 75.
[ταύτιση: Γ. Πανέτσος, πρβλ.
και Μ. Καραβία, Κηφισιά, 1�88, σ. 5�. [Ζ.137]

2. Πλάγια όψη εισόδου
Υδατογραφία, 27,5 x 45 εκ. [Ζ.138]

3. Κάτοψη υπερυψωμένου ισογείου
και ισογείου
Μελάνι, 48 x 66,2 εκ.
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Νεοελληνικής
Αρχιτεκτονικής

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ - Ε Π Α Υ Λ Η Γ . Μ . Γ Ε Ω Ρ Γ Α Ν Τ Α , Κ Η Φ Ι Σ Ι Α , Π . 1 8 � 5
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1. [Villa αρ. 7]
Έπαυλη Θεοδωρίδου «ελληνοελβετικού τύπου», Κηφισιά, 1874,
σωζόταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 1���.
Κύρια όψη, κατόψεις ισογείου, ορόφου
Φωτογραφία του σχεδίου, δεν υπάρχει
το πρωτότυπο [Ζ.161α]

2. [Villa αρ. 5]
Έπαυλη «Ατλαντίς», 18�7, οδός Πεσμαζόγλου 1�, Κηφισία
Φωτογραφία του υλοποιημένου κτηρίου. Κτίστηκε για τον Σόλωνα
Βλαστό, εκδότη της ελληνόφωνης εφημερίδας «Ατλαντίς»
στη Νέα Υόρκη. [Ζ.161δ]

3. [Villa αρ. 4]
Έπαυλη άγνωστου ιδιοκτήτη με loggia, εξώστη
και πέργκολες, κατόψεις ισογείου, ορόφου
Parterre, etage
Φωτογραφία του υλοποιημένου κτηρίου,
δεν υπάρχει το πρωτότυπο σχέδιο. [Ζ.161ε]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ

224
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1. Έπαυλη Καλαμάρα, πρώην θερινή κατοικία
του Τσίλλερ στην Κηφισιά
Κύρια και πλάγια όψη, κάτοψη ισογείου
και ορόφου με τη στέγη, Αύγ. 1896
Υδατογραφία, 40 x �3 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 167.
Παπαστάμος 1973, 16�, εικ. 72.
Έκθεση 1973, 72. Αδάμη, 2006, 199.
[Ζ.129]

2. Έπαυλη άγνωστου ιδιοκτήτη με loggia,
εξώστη και πέργκολες, κύρια όψη
Υδατογραφία, 44 x 61 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 24�,
Παπαστάμος 1973, 26�. ‘Εκθεση 1973, 73.
[Ζ.136]

Στην οδό Πεσμαζόγλου 12 στην Κηφισιά, μέσα
σε έκταση 40 στρεμμάτων, η έπαυλη αποτελού-
σε τη θερινή κατοικία της οικογένειας Τσίλλερ.
Περί το 1903, όταν ο Τσίλλερ βρισκόταν σε
άσχημη οικονομική κατάσταση, η έπαυλη που-
λήθηκε αντί �0.000 δρχ. Αγοράστηκε διαδοχικά
από τις οικογένειες Καλαμάρα ή Καλαμάρη και
Βούλτσου. Είναι κτισμένη με αδρή εμφανή λι-
θοδομή, loggia στο ισόγειο και μεγάλο εξώστη
στον όροφο. Εκατέρωθεν της κύριας όψης
υπάρχουν δύο πέργκολες, ρομαντικό χαρακτη-
ριστικό στοιχείο των εξοχικών επαύλεων του
Τσίλλερ. Το εσωτερικό του κτηρίου μετασκευά-
στηκε το 1964 από τον αρχιτέκτονα Κωνσταντί-
νο Στάικο.

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ

22�
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1. [Villa N. 12]
Έπαυλη «ελληνοελβετικού τύπου»
στην «Αιγυπτιακή Συνοικία»
του Ι. Γ. Πεσμαζόγλου, Κηφισιά, 1893
Κύρια όψη, κατόψεις ισογείου, ορόφου
Υδατογραφία, �4 x 43 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 238.
Παπαστάμος 1973, 164, εικ. πιν. VIIIα.
Έκθεση 1973, 74. [Ζ.128]

2. [Villa N. 8]
Έπαυλη Α. Κοντοζουδάκη «ελληνοελβετικού τύπου»
με πύργο στο κέντρο, Κηφισιά, Οκτώβρ. 1900
Κύρια και πλάγια όψη, κάτοψη ισογείου και ορόφου
Υδατογραφία, 43,� x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 166, εικ. 71.
Έκθεση 1973, 70, Αδάμη, 2009, 132, εικ. 1�6. [Ζ.130]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ

226

1, 2

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:48 PM  Page 226



Πρόταση για μια «Αιγυπτιακή έπαυλη»
στο κτήμα Ι. Γ. Πεσμαζόγλου, Κηφισιά, 12 Απρ. 1899
Υδατογραφία, �2 x 73 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 237.
Παπαστάμος 1973, 241. [Ζ.114]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ
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Η από τον Δεκέμβριο 1944 κατεδαφισμένη έπαυ-
λη «Mon Caprice» του Ν. Θων, αυλικού και επι-
μελητή της Βασιλικής Χορηγίας του Γεωργίου Α ,́
στη διασταύρωση των λεωφόρων Αλεξάνδρας και
Κηφισίας, ανήκει στον τύπο ιταλικής βίλλας επαύ-
λεων με πύργο. Η αρχική πρόταση κτίστηκε με
παραλλαγές, κυρίως σε ό,τι αφορά την κάλυψη
του πύργου. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο κήπος
με τα υπαίθρια γλυπτά τών Βρούτου και Φυτάλη
ήταν ανοικτός για το κοινό και μέσα λειτουργού-
σε μπιραρία, πρόσκαιρα δε και θερινός κινημα-
τογράφος. Το μόνο κτίσμα που σώζεται σήμερα
από το συγκρότημα του Τσίλλερ, είναι το ναΐδριο
του Αγίου Νικολάου.

1. Κατόψεις, κύρια όψη προς τη λεωφόρο Κηφισίας
Μελάνι σε χαρτί κολλ. σε ύφασμα, 46 x �8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 177. Παπαστάμος
1973, 139, εικ. 68. Αδάμη 2006, 129. [Ζ.124]

2. Φωτογραφία του υλοποιημένου κτηρίου
με τροποποιημένη τη στέγαση του πύργου [Ζ.161β]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ - Ε Π Α Υ Λ Η Ν . Θ Ω Ν , Λ . Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ , 1 8 9 1
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Έπαυλη Μπέριγκερ [πιθ. του αυλικού
φωτογράφου Boehringer] στην Κηφισιά.
Κύρια όψη, κάτοψη ανωγείου και κήπου
Υδατογραφία, 60 x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 243.
Παπαστάμος 1973, 264, εικ. Πιν. VIIIβ
[ως έπαυλη αγνώστου ιδιοκτήτη]
Έκθεση 1973, 69. [Ζ.140]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Π Α Υ Λ Ε Ι Σ
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Οικόπεδο και δρόμοι συνοικίας Τσίλλερ
στα «Κόκκινα Χωράφια»
Συνοικία Ε. Τσίλλερ μετα…. κόκκινα χωράφια,
οδός από Κεφισσιά [sic] εις Διόνυσον.
Υδατογραφία, 43 x 27 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 1973, 3�4. [Ζ.308β]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Ε . Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ Σ Τ Α « Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Χ Ω Ρ Α Φ Ι Α » , Κ Η Φ Ι Σ Ι Α , 1 9 0 9 - 1 1 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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Εξοχική κατοικία, πιθ. για τη συνοικία Τσίλλερ
[πίσω όψη: προϋπολογισμός]
Μελάνι, 48 x 32 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 260. [Ζ.1�2]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Ξ Ο Χ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Η Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Ε . Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ Σ Τ Α « Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Χ Ω Ρ Α Φ Ι Α » , 1 9 0 9 - 1 1 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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1. Εξοχική κατοικία
Κύρια όψη, κατόψεις
Μελάνι, 4� x 28 εκ. [Ζ.144]

2. Εξοχική μονώροφη κατοικίας
Κύρια όψη, κάτοψη, προϋπολογισμός
Μελάνι, 19 x 47 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 261.
[Ζ.160]

3. Τύπος έπαυλης για μια σχετικά
μεγάλη οικογένεια
Villa für eine grössere Familie.
Κύρια όψη, κάτοψη ορόφου και κήπου
Μελάνι, 47 x 36 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 243.
[Υλοποιήθηκε με τροποποιήσεις
στην οδό Κόκκοτα 3, στην Κηφισιά,
για την κόμησσα de Brooke το γένος Ράλλη,
ταύτιση από Γ. Πανέτσο] [Ζ.134]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Ξ Ο Χ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Η Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Ε . Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ Σ Τ Α « Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Χ Ω Ρ Α Φ Ι Α » , Κ Η Φ Ι Σ Ι Α , 1 9 0 9 - 1 1 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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1. Έπαυλη άγνωστου ιδιοκτήτη
Κύρια όψη, κατόψεις
Μελάνι, 63 x 49 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 269 [Ζ.141]

2. Τύπος εξοχικής κατοικίας με δεντρόκηπο
και λαχανόκηπο
Obst und Gemüsegarten
Κύρια όψη, κατόψεις
Μελάνι, 42 x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 2��. [Ζ.133]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Ξ Ο Χ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Η Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Ε . Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ Σ Τ Α « Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Χ Ω Ρ Α Φ Ι Α » , Κ Η Φ Ι Σ Ι Α , 1 9 0 9 - 1 1 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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Μικρή αγροικία
Kleines Landhaus
Κύρια όψη, κατόψεις
Μελάνι, 43 x 30 εκ. [Ζ.13�]

Αγροικία
Κύρια όψη, κατόψεις
Landhaus
Μελάνι, 43 x 30 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 2�6. [Ζ.14�]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Ξ Ο Χ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Η Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Ε . Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ Σ Τ Α « Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Χ Ω Ρ Α Φ Ι Α » , Κ Η Φ Ι Σ Ι Α , 1 9 0 9 - 1 1 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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«Εξοχική κατοικία αγγλικού τύπου
για ελληνικές συνθήκες» [cottage]
Κύρια όψη, κατόψεις
Landhaus nach englischem System
für gr. Verhältnisse
Μελάνι, 4� x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 1973, 246. [Ζ.143]

Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α
Ε Ξ Ο Χ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Η Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Ε . Τ Σ Ι Λ Λ Ε Ρ Σ Τ Α « Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Χ Ω Ρ Α Φ Ι Α » , Κ Η Φ Ι Σ Ι Α , 1 9 0 9 - 1 1 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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Σχέδιο επιστολής του Τσίλλερ προς τον υπουργό των Εσωτερικών
για αποδοχή πρότασης διαμόρφωσης του Λυκαβηττού [Ζ.391]

Προς τον σεβαστόν Υπουργείον (sic) των Εσωτερικών

Κύριε υπουργέ!

Υποβάλλω ευσεβάστως εις την υμετέραν έγκρισιν σχέδιον καθ’ ό ο Λυκαβηττός δύναται να μεταβλη-
θή εις άλσος εύσκιον μετά δροσερών περιπάτων και ενδιαιτημάτων μετ’ αέρων και τερπνών καλλι-
τεχνημάτων παντοίων, προς τέρψιν και ανάπαυσιν των κατοίκων της ωραίας πόλεως των Αθηνών και
των επισκεπτομένων αυτήν Ελλήνων και ξένων, οίτινες απηλλασσόμενοι [σικ] του θερινού κονιορ-
τού και της θερμότητος των ηλιακών ακτίνων ευρίσκουσιν ενταύθα ανάπαυσιν και τέρψιν ευχάριστον
εκ της θέας των πέριξ και μακράν […] της φύσεως και της τέχνης.

Το σχέδιον τούτο, προϊόν του ενθουσιασμού μου υπέρ της πόλεως των Αθηνών, προσφέρω υμίν δω-
ρεάν, όπως ενεργήσητε την πραγματοποίησιν αυτού υπέρ του γενικού αγαθού.

Αν δ’ εκ πρώτης όψεως φανή δυσχερής η εκτέλεσις διά την απαιτουμένην εις τούτο χρηματικήν δα-
πάνην, νομίζομεν ότι βαθυτέρα σκέψις και επιμέλεια περί το έργον ακραιφνής αίρουσι την δυσχέρει-
αν ταύτην άνευ μεγάλης δαπάνης παρά της σεβαστής κυβερνήσεως.

Διότι ο μέν τόπος έστι και έσεται της κυβερνήσεως ήτις μόνον 10-1�.000 δραχμάς θα δαπανήση εις κα-
τασκευήν των οδών και καθορισμόν των ορίων της ιδιοκτησίας της, η δε δημαρχία θα αναδεχθή την διο-
χέτευσιν των υδάτων και την επιμέλειαν της φυτείας, τα δε οικοδομήματα ιδρυθήσονται επί μακοχρονί-
ου μισθώσεως, μεθ’ ήν έσονται κτήματα της πόλεως, ούτω παραδείγματος χάριν το ξενοδοχείον και το
καφενείον και η αναπαυτήριος αίθουσα αγαλμάτων και άλλα καλλιτεχνήματα, ιδιωτικαίς δαπάναις φι-
λοτίμων πολιτών και ξένων, θελόντων δι’ έργων καλών και ωφελίμων να διαιωνίσουν τα ονόματά τους.

Εάν ουν η σεβαστή κυβέρνησις εγκρίνη το σχέδιον τούτο, παρακαλώ αυτήν ευσεβάστως να διορίση
εμέ αρχιτέκτονα της εκτελέσεως του σχεδίου τούτου καθ’ όλου και εν τοις μέσοις αυτού, όπως απο-
βή άπαν το έργον αρμονικόν.

Εν Αθήναις τη 27 Μαρτίου 1886
Ευπειθέστατος
Ε. Τσίλλερ

8 H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ
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Ο Λυκαβηττός ως Αερικόν Θεραπευτήριον
Εκπονηθέν υπό του αρχιτέκτονος Ε. Τσίλλερ, 1910 [Ζ.392]

Ανακεφαλαίωσις των προϋπολογισθεισών δαπανών

Αμαξιτή οδός κατά τον ελβετικόν τρόπον ............................................................................8�.000 δρχ.
Οδός πεζών εις τα διάφορα τμήματα ......................................................................................8.000 δρχ.
Έργα τεχνικά εις τας οδούς .....................................................................................................2�.000 δρχ.
Επιχωμάτωσις εις διάφορα μέρη............................................................................................�2.000 δρχ.
Υδραγωγείον ............................................................................................................................1�0.000 δρχ.
Αναδάσωσις εν γένει.................................................................................................................3�.000 δρχ.
Περίφραγμα ...............................................................................................................................40.000 δρχ.
Οικίαι φυλάκων .........................................................................................................................20.000 δρχ.
Ξενοδοχείον μετά ταρατσών και σκιάδων ..........................................................................740.000 δρχ.
Αναπαυτήριον μετά της πλατείας .........................................................................................22�.000 δρχ.
Σιδηρόδρομος ηλεκτρικός.......................................................................................................68.000 δρχ.
Κήποι δια μικρά παιδιά με τα απαιτούμενα παιγνίδια, περίστροφα [μύλοι],
κούνιες, σιδηρόδρομοι κ.τ.λ ....................................................................................................20.000 δρχ.
2 καφενεία, έκαστον �.600.......................................................................................................11.200 δρχ.
Σκιάς μετά γεφύρας ..................................................................................................................12.000 δρχ.
10 αποχωρητήρια ........................................................................................................................6.000 δρχ.
Υδροτεχνάσματα ........................................................................................................................2�.000 δρχ.
Πωλητήρια φωτογραφιών..........................................................................................................3.000 δρχ.
Πανόραμα...................................................................................................................................2�.000 δρχ.
Πηγή προς στήλην ....................................................................................................................18.000 δρχ.
Στοά .............................................................................................................................................32.000 δρχ.
Εξέδρα.........................................................................................................................................1�.000 δρχ.
Σκιάδιος δίοδος ...........................................................................................................................8.000 δρχ.
Δροσιστικά ενδιαιτήματα .........................................................................................................�0.000 δρχ.
Δεξαμενή ....................................................................................................................................20.000 δρχ.
Συμπλήρωσις του υδραγωγείου .............................................................................................60.000 δρχ.
Λίμναι ..........................................................................................................................................10.000 δρχ.
Μέγας καταρράκτης..................................................................................................................16.000 δρχ.
Φύτευσις εκτός των γενικών ...................................................................................................2�.000 δρχ.
Κιγκλίδαι εις μερικά μέρη της οδού.......................................................................................12.000 δρχ.
Καλλιτεχνικά έργα των οδών, καθίσματα..............................................................................48.000 δρχ.

Δραχμαί 1.864.200
Αθήναι, τη 20 Αυγ. 1914

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ

Ζ.46
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Προοπτικό σχέδιο της τοποθεσίας (1)
Υδατογραφία σε χαρτόνι, 2� x 47,2 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 913
Βιβλιογραφία: Russack 1942, σ. 16�.

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , 1 8 8 6
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Περιμετρικός δρόμος πεζών (2)
Αραιωμένο μελάνι, 41,6 x 27,8 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. 914

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , 1 8 8 6
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Τμήμα βράχων με γέφυρα και περίπτερο
Υδατογραφία, 31 x 47 εκ.
Βιβλιογραφία: Russack 1942, σ. 167.
Έκθεση 1939, 108α. Παπαστάμος 1973,
104, εικ. 30, έκθεση 1973, �8. [Ζ.�3]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , 1 8 8 �
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H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , � 8 8 5
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���

Αίθριο με σκιάδιο δίοδο
Υδατογραφία, 3� x �7 εκ.
Βιβλιογραφία: Russack �9��, σ. �66.
Έκθεση �939, 98. Παπαστάμος �973,
�08, εικ. 3�α. Έκθεση �973, 56. [Ζ.�9]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , � 8 8 6
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��3

Εξέδρα (belvedere) στην πίσω πλευρά
με θέα προς την Πάρνηθα
Υδατογραφία, �7 x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �03.
Έκθεση �973, 57. Παπαστάμος �973,
��0, εικ. ��. [Ζ.�7]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , � 8 8 6
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Μνημείο [«Υδροτεxνάσματα παρά την αμαξιτόν»]
Υδατογραφία, �� x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �0�. Παπαστάμος �973, �07,
εικ. �8. Έκθεση �973, 5�. [Ζ.�8]

«Πηγή προς στήλη»
Υδατογραφία, �3 x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �0�. Παπαστάμος �973, �05,
εικ. �9. Έκθεση �973, 5�. [Ζ.5�]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , � 8 8 5
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Καφενείο
Υδατογραφία, ��,5 x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 99.
Παπαστάμος �973, �08, εικ. 3�. [Ζ.50]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , � 8 8 5

��5
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�. Στοά με θέα προς την Ακρόπολη
Μελάνι, �8 x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �0�.
Παπαστάμος �973, ���, εικ. 3�β.
Έκθεση �973, 50-60. [Ζ.5�]

�. Διακόσμηση τμήματος τοίχου
με ζωφόρο για τη στοά του Αναπαυτηρίου, �9�3,
παραλλαγή
Υδατογραφία, �� x 59 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, ��8,
Παπαστάμος, �973, 330 (ως άγνωστο κτήριο).
[Ζ.�9�]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ

�

�
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Τμήμα αναπαυτηρίου
�0 x �8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 96.
Παπαστάμος �973, �09, εικ. �7.
Έκθεση �973, 50. [Ζ.5�]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , � 8 8 6

��7
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�. Ναός Αγίου Γεωργίου, �885
Διαμήκης τομή
Υδατογραφία, 3� x �6 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �07.
Παπαστάμος �973, 85, εικ. �3.
Έκθεση �973, 59. [Ζ.57]

�. Πρόταση για ένα Ηρώο σε ανάμνηση
του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας
Εγκάρσια τομή (Ναός Αγίου Γεωργίου),
[πρβλ. Ζ.57]
πίσω όψη: Heroon zur Erinnerung
an den griech. Freiheitskrieg
Φωτογραφία (αλμπουμίνα), �9,3 x �8,7 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 390. [Ζ.�33β]

3. Ναός Αγίου Γεωργίου, �885
Κάτοψη
Υδατογραφία, 5�,3 x 36,� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �07α.
Παπαστάμος �973, 87. Έκθεση �973, 60. [Ζ.58]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ

��8

�

�, 3
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Ναός Αγίου Γεωργίου
Δυτική όψη
Υδατογραφία, �3 x 30 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �06.
Παπαστάμος �973, 85, πιν. ΙΙΙ. [Ζ.56]

H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , � 8 8 5

��9
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H Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Ο Υ
Ο Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ , � 9 � 3

�50

Τοπογραφικό σχέδιο, ��/�.�9�3,
παραλλαγή
Υδατογραφία, 6� x �9 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 97.
Παπαστάμος �973, ��3, εικ. ��.
[Ζ.�6]
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�5�

9 Τ Α Η Ρ Ω Α
Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Σ [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Α ]

�. Γενική όψη για ένα Ηρώο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, �908
Υδατογραφία, �� x 56 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 9�. Παπαστάμος �973, �0�, εικ. �5. [Ζ.�3�]

�. Πρόταση για ένα Ηρώο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, Αύγ. �870
Νότια όψη
Φωτογραφία (αλμπουμίνα), δεν υπάρχει το πρωτότυπο
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 388. [Ζ.�33δ]

3. Πρόταση για ένα Ηρώο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, �908
Υδατογραφία, 67 x 6� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 9�. Παπαστάμος �973, �00, εικ. �6. [Ζ.�3�]

�

�, 3
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«Με την ευκαιρία της εφετινής επετείου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας,
ο βασιλιάς Γεώργιος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανεγείρει ένα
μνημείο στην πλατεία Ομονοίας, στην Αθήνα, σε ανάμνηση του γεγο-
νότος. Επιφόρτισε τον κύριο Τσίλλερ, τον αρχιτέκτονα της Ακαδημίας
[sic], να ετοιμάσει ένα σχέδιο για την υλοποίηση της ιδέας αυτής, που
συνέλαβε η μεγαλειότητά του. Δημοσιεύομε εδώ το σχέδιο [σ. 807].

Η κύρια μορφή στην κορυφή του μνημείου συμβολίζει την Ελλάδα,
οι τέσσερις καθισμένες μορφές στη βάση, τα τέσσερα εδαφικά διαμε-
ρίσματα του ελληνικού βασιλείου, την Βόρεια [Στερεά] Ελλάδα, την Πε-
λοπόννησο, το Αρχιπέλαγος και τα Ιόνια Νησιά. Η κυκλική ζωφόρος
γύρω από τη βάση παρουσιάζει τις σπουδαιότερες σκηνές της Ελληνι-
κής Ανεξαρτησίας. Ανάμεσά τους, ο Γερμανός, επίσκοπος Πατρών, που
υψώνει και ευλογεί το λάβαρο της Ανεξαρτησίας της �5ης Μαρτίου
�8��, η έξοδος του Μεσολογγίου, η ναυμαχία του Ναβαρίνου, η άφιξη
του Καποδίστρια και η άφιξη του Όθωνα. Δύο επιγραφές είναι τοπο-
θετημένες στη στήλη: ‘Το Έθνος στους απελευθερωτές του’ και ‘Η ισχύς
εν τη ενώσει’. Το μνημείο αποτελείται από ατόφιο πεντελικό μάρμαρο,
έχει ύψος 60 πόδια [�8,�0 μ.] και είναι τοποθετημένο σε δεσπόζουσα
θέση, ορατό από τις έξι κύριες οδικές αρτηρίες της Αθήνας, και στην
απόληξη αυτής που βρίσκεται σε ευθεία γραμμή από τον Πειραιά.

Ο θεμέλιος λίθος θα τεθεί του χρόνου, κατά την 50ή επέτειο της
Ανεξαρτησίας. Προσκλήσεις θα αποσταλούν προς όλους του Έλληνες,
σε όλα τα μέρη του κόσμου, για να συμμετάσχουν στην τελετή, που,
όπως ελπίζεται, θα εγκαινιάσει μια περίοδο μελλοντικής προόδου,
όπως επίσης θα θυμίζει και το ένδοξο παρελθόν. Το μνημείο θα χρη-
ματοδοτηθεί από συνδρομές και οι προεγγραφές πρόκειται να απο-
σταλούν σε όλα τα ελληνικά προξενεία».

Κείμενο του ιστορικού George Finlay
περ. “The Builder”, 8 Οκτωβρίου �870

Εν τέλει, η χρηματοδότηση δεν απέφερε τα αναμενόμενα και το μνημείο
δεν υλοποιήθηκε.

�5�

�. Σε ανάμνηση της Ελληνικής Επανάστασης, �870
Φωτογραφία (αλμπουμίνα) [Ζ.�36α]

�. Κύρια όψη, τομή, �9�0
Υδατογραφία, 6� x �5 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, ���, εικ. 3�.
Έκθεση �973, 6�. [Ζ.��]

Τ Α Η Ρ Ω Α
H Ρ Ω Ο Ν Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α Σ , Π Λ . Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ , � 8 7 0 , � 9 � 0 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Α ]

�

�
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�53

Πρόταση για ένα Ηρώο σε ανάμνηση
της Κρητικής Επανάστασης [στο Θέρισο Χανίων],
�5 Mαρτίου �905
Σέπια, 66 x 5� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος �973, �0�. [Ζ.�35]

Πρόταση για ένα Ηρώο σε ανάμνηση
της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, �9�3
Υδατογραφία, 8� x 55 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �77. Παπαστάμος �973,
�03, πιν. IV-33. Έκθεση �973, 6�. [Ζ.�3�]

Τ Α Η Ρ Ω Α
Η Ρ Ω Α Π Ρ Ο Σ Τ Ι Μ Η Ν Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ , � 9 0 5 , � 9 � 3
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�5�

�. Λεπτομέρεια μικρού κιονόκρανου
Μελάνι, χρυσόχρωμα, τέμπερα, 5� x 38 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 370. Παπαστάμος �973, �89. [Ζ.�38]

�. Μεγάλο κιονόκρανο, λεπτομέρεια
Μελάνι, χρυσόχρωμα, τέμπερα, 5� x 53 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 370. Παπαστάμος �973, �9�. [Ζ.��0]

3. Κάτοψη μεγάλου κιονόκρανου σε φυσική κλίμακα
Μελάνι, υδατόχρωμα, 35 x �3 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 370. Παπαστάμος �973, �9�. [Ζ.���]

Τ Α Η Ρ Ω Α
H Ρ Ω Ο Ν Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η Σ , � 9 � 0 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]

�

3�
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�55

Το �9�9 ο γενικός διοικητής Λέσβου Ιωάννης Χρυσοβελόνης κάλεσε τον Τσίλλερ
στη Μυτιλήνη για να μελετήσει τους χώρους για το Ηρώο. Στη θέση «Μπλόκια»
υπήρχε μικρός ενετικός προμαχώνας, σήμερα κατεδαφισμένος, με το όνομα «Κα-
στράκι» ή «Καστρέλλι». Εδώ επρόκειτο να κτίσει ο Τσίλλερ το Ηρώο με θολωτή
στέγη, εσωτερικά υποβασταζόμενη από κολώνα, πάνω στην οποία θα στηνόταν
το άγαλμα της Ελευθερίας. Εσωτερικά η αίθουσα θα γινόταν Πολεμικό Μουσείο.
Την εκπόνηση του αγάλματος ανέλαβε ο Γ. Ζευγώλης και το κεφάλι σχεδίασε ο Γ.
Ιακωβίδης. Τελικά τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν το �930, ενώ το
Ηρώο, το τελευταίο έργο που μελέτησε ο Τσίλλερ, έμεινε ανεκτέλεστο.

Τελική όψη με το άγαλμα, κάτοψη. Μελάνι, υδατόχρωμα, �8 x �0 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 370. [Ζ.��7]

Όψη της θέσης του προμαχώνα, κάτοψη του μνημείου.
Μελάνι, 50 x 3� εκ. Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, 370. [Ζ.��6]

Τ Α Η Ρ Ω Α
H Ρ Ω Ο Ν Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η Σ , � 9 � 0 [ Α Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο ]
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� 0 Τ Α Τ Α Φ Ι Κ Α Μ Ν Η Μ Ε Ι Α
Μ Α Υ Σ Ω Λ Ε Ι Ο Ε . Σ Λ Η Μ Α Ν , Α΄ Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ο A Θ Η Ν Ω Ν

Ναϊσκόμορφο μνημείο στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, σε τύ-
πο δωρικού τετράστυλου αμφιπρόστυλου ναού, τάφου ήρωα,
υψωμένο σε πόδιο από κυφωτή, ισοδομική λιθοδομή και σε
κρηπίδα με ανάγλυφη ζωφόρο από πεντελικό μάρμαρο, με
θέματα από τον Τρωικό Κύκλο. Από την ιδιόχειρη διαθήκη
του Σλήμαν προκύπτει ότι είχε υπογράψει συμφωνητικό με
τον Τσίλλερ για τα έξοδα κατασκευής και διακόσμησης του
μαυσωλείου του. Οι πέντε νεκρικές κρύπτες της οικογένειας
βρίσκονται μέσα στο πόδιο.

�. Όψη, �89�
Υδατογραφία, 3�,3 x �5,3 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939, �80.
Παπαστάμος �973, 97. [Ζ.65]

�. Δημοσίευση από το περ.
“The Building News“ (εντός
του σχεδίου: Μάρτιος �89�)
Dr. Schliemann’s Mausoleum
in the Cemetery at Athens.
Προοπτικό σχέδιο, διαμήκης τομή,
κάτοψη της βάσης με τον χώρο
ενταφιασμού, Σεπτ. �89�
Längenschnitt, Grundriss des
Aufbaues, Grundriß des Unterbaues
mit der Grabkammer
Δύο φωτογραφίες, 3� x �3 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939,
�8�. [Ζ.66α]

3. Όψεις και τομές, �89�
Υδατογραφία, 39 x 86 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση �939,
�80 ή �8�. [Ζ.��7]

�56

�, �

3
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Γυναικεία προτομή σε ιωνικό κίονα, επιτύμβια ανθεμωτή στή-
λη με ανάγλυφη προτομή άνδρα, σαρκοφάγος. Ο γλυπτικός
διάκοσμος φιλοτεχνήθηκε από τον Λεωνίδα Δρόση.

Σύνθετο ταφικό μνημείο με δίστυλο πρόστυλο δωρικό ναΐσκο
της οικογενείας του τραπεζίτη Ευσταθίου Ευγενίδη και προτο-
μή του νεκρού, υπερυψωμένη σε δωρικό κίονα.

Τ Α Τ Α Φ Ι Κ Α Μ Ν Η Μ Ε Ι Α

1. Ταφικό μνημείο οικογενείας τραπεζίτη Νεγρεπόντη
στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας, Φεβρ. 1893
Κύρια όψη και κάτοψη, ελεύθερο σχέδιο
Skizze zu einem Grabmal des Herrn Negreponte,
a. Büste auf Säule, b. Grabrelief mit Palmette,
c. Urne mit Lorbeerkranz
[Σχέδιο για το ταφικό μνημείο του κ. Νεγρεπόντη,
α) Προτομή σε στήλη, β) Αναθηματικό ανάγλυφο
με ανθέμιο, γ) Σαρκοφάγος με δάφνινο στεφάνι]
Υδατογραφία, �9 x 43 εκ.
Βιβλιογραφία: ΄Εκθεση 1939, 2�9.
Παπαστάμος 19�3, 98. [Ζ.68]

2. Ταφικό μνημείο οικογενείας Ευσταθίου Ευγενίδη
στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας, Νοέμβ. 1899
Κύρια και πλάγια όψη
Μελάνι, 44 x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: ΄Εκθεση 1939, 2�8,
Παπαστάμος 19�3, 99. [Ζ.6�]

2��

1

2
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Ο ναός, σταυροειδής με τρούλλο αναγεννησιακού τύπου και πρόσθετα γωνια-
κά διαμερίσματα, με πρόπυλο εισόδου και ανεξάρτητο κωδωνοστάσιο, σχε-
διάστηκε τον Μάιο του 186� στην Βιέννη, στο γραφείο του Θεόφιλου Χάνσεν,
κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του Τσίλλερ και ενώ ο αρχιτέκτων είχε ήδη
αναλάβει την επίβλεψη του κτισίματος της Ακαδημίας στην Αθήνα. Προορί-
ζονταν για την πατρίδα του, το Oberlößnitz και δεν υλοποιήθηκε.

1. Κύρια όψη
Skizze zu der neu zu erbauenden Kirche
der Gemeinde Oberlößnitz, Hauptansicht
Wien, Mai 186�
Υδατογραφία, 29 x 4� [σύν.:4�,� x 63,3] εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 19�3, εικ. 21α.
Χαίρη 2008, 120, εικ. 1β. [Ζ.249]

2. Ανατολική όψη
Skizze zu der neu zu erbauenden Kirche
der Gemeinde Oberlößnitz, Ansicht gegen
Osten, Wien, Mai 186�
Υδατογραφία, 29 x 4� [σύν.:4�,� x 63,3] εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 19�3, εικ. 21β.
Χαίρη 2008, 120, εικ. 1α. [Ζ.248]

3. Εγκάρσια τομή
Skizze zu der neu zu erbauenden Kirche
der Gemeinde Oberlößnitz, Durchschnitt nach AB
Υδατόχρωμα, κόκκινο μελάνι, 29 x 4� [σύν.:4�,� x 63,3] εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 19�3, 198. [Ζ.2�0]

1 1 Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Ν Ε Α Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α O B e r L ö S S N i t z , Β Ι Ε Ν Ν Η , 1 8 6 �

1

2

3
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1. Δυτική όψη
Μελάνι, 24,� x 38,2 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�6α.
Παπαστάμος 19�3, 231. [Ζ.213]

2. Aνατολική όψη
Μελάνι, 2� x 38,4 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�6β.
Παπαστάμος 19�3, 232. [Ζ.214]

3. Εγκάρσια τομή
Μελάνι, 2� x 38,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2��.
Παπαστάμος 19�3, 233. [Ζ.21�]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η Ο Σ Ι Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α , Λ Ι Β Α Δ Ι Α

1

2

3

2�9
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Ανατολική και νότια όψη
Μελάνι σε ριζόχαρτο, �2 x 32,� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�0α.
Παπαστάμος 19�3, 183. [Ζ.21�]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ i Α Μ Α ρ i Ν Α , Β e Λ Ο Κ Ο ρ Ι Ν Θ i Α Σ , 1 8 8 8

260
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Κύρια όψη προς Δυσμάς, κάτοψη
Μελάνι σε ριζόχαρτο, �4 x 22 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�0,
Παπαστάμος 19�3, 182, εικ. 6,
έκθεση 19�3, 4. [Ζ.216]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ i Α Μ Α ρ i Ν Α , Β e Λ Ο Κ Ο ρ Ι Ν Θ i Α Σ , 1 8 8 8
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1. Εγκάρσια τομή
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 60 x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�8.
Παπαστάμος 19�3, 1��. [Ζ.190]

2. Βόρεια όψη
Μελάνι, 4� x 46 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�4.
Παπαστάμος 19�3, 1�3.
Έκθεση 19�3, �. [Ζ.193]

3. Διαμήκης τομή νότιας όψης,
τροποποιημένη εκδοχή, Ιούλ. 1894
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 60 x 4�,4 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2��.
Παπαστάμος 19�3, 1�4. [Ζ.191]

4. Δυτική όψη
Μελάνι, 4� x 46 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2��,
Παπαστάμος 19�3, 1�1, εικ. 10. [Ζ.194]

�. Κάτοψη στο επίπεδο του δαπέδου
και του υπερώου
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 60 x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�4.
Παπαστάμος 19�3, 1�6. [Ζ.188]

6. Κάτοψη στο επίπεδο των στεγών
με τομή στον τρούλλο
Μελάνι, κοκκινο χρώμα, 60 x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 260.
Παπαστάμος 19�3, 1��. [Ζ.189]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Ν Α Ο Σ Φ Α Ν Ε ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ , Α Ι Γ Ι Ο , 1 8 9 0

1, 2

3, 4

�, 6
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1. Ελεύθερο σχέδιο, πενάκι, 29 x 38 εκ.
Ταύτιση: Α. Κωτσάκη [Ζ.62]

2. Ανατολική όψη
Μελάνι, 4� x 41 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�6.
Παπαστάμος 19�3, 1�2. [Ζ.192]

Σταυρική βασιλική με τρούλλο οκταγωνικού τύπου
και γωνιακά κωδωνοστάσια - κλιμακοστάσια.

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Ν Α Ο Σ Φ Α Ν Ε ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ , Α Ι Γ Ι Ο , 1 8 9 0

1

2
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1. Βόρεια όψη, κάτοψη θεμελίωσης
Μελάνι, �3 x 32 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 266.
russack 1942, σ. 1�6.
Παπαστάμος 19�3, 1�9. [Ζ.201]

2. Εγκάρσια και διαμήκης τομή
με προσθήκη κλιμακοστασίου
Μελάνι, υδατογραφία, �1 x 43 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 269.
Παπαστάμος 19�3, 181. [Ζ.196]

3. Βόρεια όψη και κάτοψη θεμελίωσης·
παραλλαγή με προσθήκη κλιμακοστασίου
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 61 x 41 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 26�.
Παπαστάμος 19�3, 1�8, εικ. 11.
Αδάμη 2006, 223. [Ζ.201]

4. Ναός Εισοδίων, Αίγιο, 1893
Βόρεια όψη, κάτοψη θεμελίωσης
Μελάνι, �3 x 32 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 266. russack 1942,
σ. 1�6. Παπαστάμος 19�3, 1�9. [Ζ.202]

Ελεύθερος σταυρός με τρούλλο, εξωνάρθηκα και κλιμακοστάσιο αναγεννησιακού τύπου δύο βρα-
χιόνων. Επιτυγχάνεται σύνθεση νεορωμανικού (rundbogenstil) και βυζαντινού ρυθμού. Η κλίμα-
κα δεν πραγματοποιήθηκε τελικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κεραμικές διακοσμήσεις στη βά-
ση του τρούλλου και στα γείσα της στέγης.

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Ν Α Ο Σ Ε Ι Σ Ο Δ Ι Ω Ν , Α Ι Γ Ι Ο , 1 8 9 3

1, 2

3, 4
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Άγνωστος ναός, πιθανώς ναός Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια
Υδατογραφία, 4� x 61 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�4,
Παπαστάμος 19�3, 240, πιν. ΙΙ-12.
Έκθεση 19�3, 6. Παπαγιαννάκος, 2008, �8,
εικ. �β, �9, εικ. 6. Χαίρη 2008, 131,
εικ. 12, 133, εικ. 16. [Ζ.203]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α

26�
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Ανατολική όψη, κάτοψη θεμελίωσης
Μελάνι, υδατογραφία, 60 x 32 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�3.
Παπαστάμος 19�3, 238. [Ζ.198]

Ελεύθερος σταυρός με τρούλλο, προσκτίσματα
στις μασχάλες των κεραιών, αξονικό κωδωνο-
στάσιο, διπλή τεταρτοκυκλική κλίμακα.

Ανατολική όψη, εκδοχή με τρεις κόγχες, κάτοψη
στη στάθμη του τρούλλλου και του κωδωνοστασίου
Υδατογραφία, �2 x 28,� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�3.
Παπαστάμος 19�3, 184, εικ. 8. [Ζ.20�]

Δυτική όψη, κάτοψη στεγών και τρούλλου
Μελάνι, 60 x 40 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�3,
Παπαστάμος 19�3, 180. Χαίρη 2008, 12�,
εικ. �. [Ζ.200]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Ν Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Μ Ο ρ Φ Ω Σ Η Σ Τ Ο Υ Σ Ω Τ Η ρ Α ή Α Γ Ι Α Σ Ω Τ Η ρ Α , Β Ι Λ Λ Ι Α , 1 8 9 3
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Σταυροειδής τετράστυλος εγγεγραμμένος ναός με κεραίες διπλής προεξοχής
και με διπλό τεταρτοκυκλικό υπαίθριο μπαρόκ κλιμακοστάσιο, που οδηγεί
στον γυναικωνίτη.

1. Άγνωστος ναός, πιθανώς Ναός Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια
Διαμήκης τομή
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 4� x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2��,
Παπαστάμος 19�3, 23�. Χαίρη 2008, 128, εικ. 9. [Ζ.19�]

2. Άγνωστος ναός, πιθανώς Ναός Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια, 1893
Κάτοψη με λεπτομέρειες σε διαφορετικές στάθμες
Μελάνι, κόκκινο χρώμα, 60 x 4� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 2�6.
Χαίρη 2008, 128, εικ. 8. [Ζ.19�]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α

26�
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Εγκάρσιες τομές, κατασκευαστικές
λεπτομέρειες στεγών με απεικόνιση
του συστήματος μεταλλικών ελκυστήρων
Μελάνι σε ριζόχαρτο, �� x 40 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 263.
Παπαστάμος 19�3, 229. [Ζ.208]

Κάτοψη
Μελάνι σε ριζόχαρτο, �� x 40 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 19�3, 230.
[Ζ.20�]

Τρίκλιτη σταυροειδής βασιλική με τρούλλο διπλού κελύφους αναγεννησιακού τύπου. Όψιμο έργο του Τσίλλερ με σαφείς επιδράσεις
στην όψη από τον Ναό της Αγίας Ειρήνης (οδός Αιόλου), έργο του Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1842). Σε κατασκευαστικό επίπεδο
προβλέπονται μεταλλικοί οπλισμοί (ελκυστήρες) για την αντιμετώπιση της σεισμικότητας της περιοχής. Σήμερα ο ναός φέρει
σημαντικές αλλοιώσεις τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του.

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ i Ο Σ Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ , Π Υ ρ Γ Ο Σ , 1 9 1 1
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1. Δυτική όψη
Μελάνι σε ριζόχαρτο, 40 x �4 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 261.
Παπαστάμος 19�3, 22�, εικ. 16.
Έκθεση 19�3, �. Αδάμη 2006, 2�1. [Ζ.212]

2. Βόρεια όψη
Μελάνι σε ριζόχαρτο, 40 x �4 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 26�.
Παπαστάμος 19�3, 226. [Ζ.211]

3. Εγκάρσιες τομές
Μελάνι σε ριζόχαρτο, 40 x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 26�.
Παπαστάμος 19�3, 22�.
Χαίρη 2008, 129, εικ. 10. [Ζ.210]

4. Διαμήκης τομή με σχέδια λεπτομερειών
Μελάνι, 40 x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 264.
Παπαστάμος 19�3, 228. [Ζ.209]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ i Ο Σ Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ , Π Υ ρ Γ Ο Σ , 1 9 1 1
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1. Πλάγια όψη
Μελάνι, 60 x 80 εκ.
Βιβλιογραφία: ΄Εκθεση 1939, 2�3α.
Παπαστάμος 19�3, 92. [Ζ.�2]

2. Νότια όψη
[Σύνθετος τετρακιόνιος]
κ. αρ. Εθεωρήθη, εν Αθήναις, τη 14 Μαΐου 1916,
Ο Τμηματάρχης του Αρχιτεκτονικού Τμήματος
της Εκκλ. και της Δημ. Εκπαιδεύσεως
Μελάνι, υδατόχρωμα, 80 x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: έκθεση 1939, 2�0.
Παπαστάμος 19�3, 93, εικ. 18. [Ζ.69]

3. Κάτοψη στάθμης ισογείου και γυναικωνίτη
Υδατόχρωμα, κόκκινο χρώμα, 80 x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: ΄Εκθεση 1939, 2�2.
Παπαστάμος 19�3, 94, εικ. 1�. [Ζ.�0]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ i Α Τ ρ Ι Α Δ Α , Ο Δ Ο Σ Π Ε Ι ρ Α Ι Ω Σ , 1 9 1 �

2�0
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Δυτική όψη
Υδατογραφία, 60 x 80 εκ.
Βιβλιογραφία: ΄Εκθεση 1939,
2�1. Παπαστάμος 19�3, 91,
εικ. 19. Έκθεση 19�3, 1,
Παπαγιαννάκος 2008, ��,
εικ. �α. Χαίρη 2008, 130,
εικ. 11, 132, εικ. 14. [Ζ.�3]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ i Α Τ ρ Ι Α Δ Α , Ο Δ Ο Σ Π Ε Ι ρ Α Ι Ω Σ , 1 9 1 �

2�1
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1. Κίονας με κιονόκρανο σε νεορωμανικό
ύφος, προϋπολογισμός των τεσσάρων
κιόνων του κεντρικού θόλου
Μελάνι, 34 x 21 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 19�3, 89. [Ζ.60]

2. Κιονόκρανο σε νεορωμανικό ύφος
Μελάνι υδατόχρωμα, 42 x 3� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος 19�3, 90. [Ζ.61]

3. Ευχαριστήριο ψήφισμα
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου,
� Οκτ. 1898 [Ζ.389]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ i Ο Σ Λ Ο Υ Κ Α Σ Π Α Τ Η Σ Ι Ω Ν , 1 8 6 � - 1 8 � 0

2�2
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1, 2. Προϋπολογισμός του δεσποτικού
[Ζ.388]

3. Άμβωνας και τομή της κλίμακας
Μελάνι σε ριζόχαρτο, 5� x 38,5 εκ.
[Ζ.218]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ Ι Ο Σ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ , Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η , 1 9 1 5
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1. Εσωτερική διακόσμηση και άποψη
προς το ιερό
Φωτογραφία αγν.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939,
386. [Ζ.331β]

2. Εσωτερικός διάκοσμος τοίχων
και τόξων του ναού
Υδατογραφία, 59 x �5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 29�.
Παπαστάμος 19�3, 88, εικ. 1�. [Ζ.59]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ Ι Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Ο Ρ Φ Α Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Ι Ο Υ Χ Α Τ Ζ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α , Ο Δ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ , 1 8 9 0
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Το 18�3 ανατέθηκε στον Τσίλλερ η ανέγερση του νέου κτηρίου του Ορφανοτροφείου (αρχική λειτουργία
1856) το οποίο κατεδαφίστηκε το 1963. Η Ελένη Χατζηκώνστα ανέθεσε και πάλι στον Τσίλλερ, το 1890,
να σχεδιάσει στον περίβολο του Ορφανοτροφείου παρεκκλήσι στη μνήμη του πατέρα της. Συνδυάζοντας
νεοβυζαντινά με νεορωμανικά στοιχεία, ο ναός έχει τη μορφολογία ελεύθερου σταυρού χωρίς εσωτερι-
κούς κίονες, ούτε πεσσούς. Εξωτερικά φέρει πλούσια διακόσμηση από λομβαρδικά τοξύλια στο γείσο του
τρούλλου και ιδιόμορφα σταυρόσχημα πήλινα ακροκέραμα πάνω από πλοχμούς. Εγκαινιάστηκε το 1901.
Ο ναός σώζεται.

Ο ναός στον περίβολο του κατεδαφισμένου
Ορφανοτροφείου, 1890
Φωτογραφία αγν.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 385. [Ζ.331α]

Η Ν Α Ο Δ Ο Μ Ι Α
Α Γ Ι Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Ο Ρ Φ Α Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Ι Ο Υ Χ Α Τ Ζ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α , Ο Δ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ , 1 8 9 0

2�5
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Ο Τσίλλερ σχεδιάζει στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1913 σε φυσική κλίμακα (1:100)
μια σειρά επίπλων, προφανώς υποδείγματα για κατασκευαστές, ύστερα από παραγγελίες
αγνώστων πλέον σήμερα πελατών εκλεπτυσμένου γούστου, ανατρέχοντας στην ιστορικιστι-
κή διακοσμητική μορφολογία. Εδώ πράττει όπως ο δάσκαλός του, Θεόφιλος Χάνσεν, για τον
οποίο είναι γνωστό ότι σχεδίαζε όλα τα έπιπλα και τα διακοσμητικά σκεύη των μεγάρων του
παραγγελιοδότη του Σίμωνος Σίνα στη Βιέννη και Βενετία. Τα έπιπλα για το μέγαρο Σλήμαν
εκτελέστηκαν στη Βιέννη και ανήκουν σήμερα στην Πινακοθήκη Κατσίγρα, Λάρισα.

1 2 Τ Α Ε Π Ι Π Λ Α

Διάκοσμος εσωτερικού χώρου και έπιπλο
Υδατογραφία, 12 x 19 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 19�3, 335. Αδάμη 2006, 122. [Ζ.316]

2�6
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Τ Α Ε Π Ι Π Λ Α

1. Έπιπλο γραφείου και βιβλιοθήκης, 189�
Κύριες, πλάγιες όψεις
Υδατογραφία, 36 x 5� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 19�3, 332. [Ζ.31�]

2. Έπιπλα αναγνωστηρίου Βαλλιανείου Βιβλιοθήκης
Πλάγια και κύρια όψη, Μάιος 1900
Υδατογραφία, μολύβι, 22 x 56 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 19�3, 333, εικ. 92.
Αδάμη 2006, 159. [Ζ.31�]

2��
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Πολυθρόνα - θρόνος με φυτικό διάκοσμο
και φτερωτό μυθικό ον στον βραχίονα, � Φεβρ. 1913
Υδατογραφία, 9� x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 359-369. Παπαστάμος, 19�3, 33�α.
Έκθεση 19�3, �3-�9, εικ. 9�. [Ζ.320]

Σχέδιο για διακόσμηση αντικειμένου
σε φυσική κλίμακα
Μολύβι, 62 x 22 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 19�3, 3��.
[Ζ.299+Ζ.302]

Τ Α Ε Π Ι Π Λ Α
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Έπιπλο με καθρέφτη και λεπτομέρειες
διακόσμησης με ερωτιδείς και σφίγγες,
αποτύπωση επίπλου του Χάνσεν
Μελάνι, 138 x 69 εκ. [Ζ.312]

Πολυθρόνα με διάκοσμο κύκνο και πόδα
αρπακτικού πτηνού, Mάρτιος 1913
Υδατογραφία, 66 x 90 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 359-369.
Έκθεση 19�3, εικ. 95. [Ζ.322]

Τ Α Ε Π Ι Π Λ Α

2�9
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1. Τύπος αρχαίου ελληνικού κλισμού
με παράσταση από τη ζωφόρο
του Παρθενώνα στο ερεισίνωτο,
Φεβρ. 1913
Υδατογραφία, 90 x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 359-369.
Παπαστάμος, 19�3, 339. [Ζ.323]

2. Βάση για τραπέζι με φύλλα
παπύρου και ερωτιδείς, Φεβρ. 1913
Υδατογραφία, 93 x 66 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 359-369.
Παπαστάμος, 19�3, 3�0. [Ζ.326]

3. Ανάκλιντρο, πολυθρόνα,
κλισμός, τραπέζια, Φεβρ. 1913
Υδατογραφία, 20,5 x 56 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων,
αρ. ευρ. 9��
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2006, 281.

Τ Α Ε Π Ι Π Λ Α

280
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1. Στήλη με ενυδρείο, Mάρ. 1913
Υδατογραφία, 93 x 59 εκ. [Ζ.32�]

2. Κλισμός, στο ερεισίνωτο αναπαράσταση
από αρχαία ζωφόρο
Υδατογραφία
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 9�3
Βιβλιογραφία: Αδάμη 2006, 281.

3. Λεπτομέρειες ποδών ανάκλιντρου
και υποποδίου, Φεβρ. 1913
Υδατογραφία, 59,5 x 89,5 εκ.
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, αρ. ευρ. 9�2

Τ Α Ε Π Ι Π Λ Α
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Βάση στρογγυλού τραπεζιού με φυτικό διακοσμητικό μοτίβο
Υδατογραφία, 89 x 59 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 359-369, Παπαστάμος, 19�3, 336,
έκθεση 19�3, �3-�9. [Ζ.318]

Στρογγυλό τραπέζι με βάση «λουτροφόρο», δελφίνια και έλικες
Υδατογραφία, 92 x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 359-369. Έκθεση, 19�3, 9�.
Αδάμη 2006, 280. [Ζ.32�]

Τ Α Ε Π Ι Π Λ Α , 1 9 1 3
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Στρογγυλό τραπέζι με κεφαλές και πόδες λεόντων
Υδατογραφία, 90 x 6� εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 359-369.
Παπαστάμος, 19�3, 338. Έκθεση 19�3, �3-�9. [Ζ.321]

Στρογγυλό τραπέζι από χυτοσίδηρο με κεφαλές και πόδια λέαινας
Υδατογραφία, 91 x 59 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 359-369.
Παπαστάμος, 19�3, 33�. Έκθεση 19�3, �3-�9.
Αδάμη 2006, 280. [Ζ.319]

Τ Α Ε Π Ι Π Λ Α , 1 9 1 3
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1 3 Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Η Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ο Ι Χ Ω Ν

1. Tοιχογραφία από την Πομπηία
Οίκος της Αριάδνης Maison d’ Arianne
Λυτό φύλλο από το λεύκωμα του Wilhelm Zahn, Die schönsten
Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herkulanum
und Stabiae, Βερολίνο 1828-1829, 18�2-18��, 18�9-[1852].
Έγχρωμη λιθογραφία [Ζ.29�γ]

2. Διακόσμηση για ένα μικρό δωμάτιο, 21 Ιουν. 1863
Farbenskizze zur Dekoration eines kleinen Zimmers,
21. Juni 1863
Υδατογραφία, �0 x 33 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 291, Παπαστάμος, 19�3, 312.
[Ζ.25�]

3. Διακόσμηση για ένα μικρό δωμάτιο, Ιούν. 1863
Farbenskizze zur Dekoration eines kleinen Zimmers, Athen,
den 22. Juni 1863
Υδατογραφία, 3� x 36 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 29�, Παπαστάμος, 19�3, 32�.
[Ζ.2�6]

�. Διακόσμηση τοίχων, 30 Ιουν. 1863
Wand-Dekorationen, 30. Juni 1863
Υδατογραφία, �1 x 32 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 19�3, 299. [Ζ.252]

28�
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Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Η Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ο Ι Χ Ω Ν

1. Διακόσμηση για κατάστημα
Σχέδιον διακοσμήσεως μαγαζειών [sic]
Υδατογραφία, 32 x 36 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 19�3, 318. [Ζ.256]

2. Εσωτερικές διακοσμήσεις
Υδατογραφία, 5� x �� εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, 19�3, 29�. [Ζ.28�]

3. Εσωτερική διακόσμηση με τζάκι
Υδατογραφία, �6 x 38 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 295.
Παπαστάμος, 19�3, 306. [Ζ.26�]

�. Εσωτερικές διακοσμήσεις
Υδατογραφία, μελάνι, �0 x 55 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 283.
Παπαστάμος, 19�3, 293. [Ζ.286]

5. Εσωτερικές διακοσμήσεις
Υδατογραφία, �2 x �5 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 290.
Παπαστάμος, 19�3, 290. [Ζ.2��]

285
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Στις κατοικίες του Τσίλλερ, είτε πρόκειται για διαμερίσματα είτε για αστικά μέγαρα ή επαύλεις, η
ιεράρχηση των χώρων υποδοχής διακρίνεται από την επιμέλεια που επιδεικνύεται στη διακόσμη-
ση των τοίχων και της οροφής, στις συνθήκες θέρμανσης (ύπαρξη τζακιού), στον αριθμό των
ανοιγμάτων για εσωτερική επικοινωνία καθώς και για αερισμό και ηλιασμό, στη σχέση τους με την
κύρια είσοδο ή/και το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στους υπόλοιπους χώρους και, τέλος, στην επί-
πλωση και τον εξοπλισμό τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα εσωτερικά κουφώματα, τα
παρκέ, οι μπιζουτέ τζαμαρίες, τα κιγκλιδώματα στις σκάλες, οι μπουαζερί, οι οροφογραφίες και
οι τοιχογραφίες. Tα στοιχεία αυτά, ακόμη κι όταν δεν διακρίνονται για την υψηλή αισθητική τους
αξία, πιστοποιούντην ανάγκη ανάδειξης του εσωτερικού τής κατοικίας ως ενός ιδιαίτερα πολυτε-
λούς συνόλου λεπτομερειών, λιγότερο ή περισσότερο αποκλειστικών, ανάλογα με την επιλεκτική
και συνδυαστική ικανότητα του αρχιτέκτονα ή/και του ιδιοκτήτη.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι επεμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από την ίδια εκλεκτιστική διά-
θεση με την οποία ο αρχιτέκτων χειρίζεται τις όψεις του κτηρίου. Για τη διακόσμηση των περι-
γραμμάτων στις οροφογραφίες χρησιμοποιούνται μοτίβα από την κλασική αρχαιότητα, την ιτα-
λική και γαλλική αναγέννηση και το μπαρόκ. Eίναι αρκετό επίσης να ληφθούν υπόψη οι χρω-
μολιθογραφίες της εποχής για να διαπιστωθεί η έφεση προς συνδυασμούς χρωμάτων με δυνα-
τές αντιθέσεις, φανερά επηρεασμένες από τις πρόσφατες λιθογραφημένες εκδόσεις για τις ανα-
σκαφές της Πομπηίας.
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1. Διακόσμηση δύο στενών τοίχων με μπαλκονόπορτες
Υδατογραφία, 32 x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 288γ. [Ζ.263]

2. Διακόσμηση μεγάλου τοίχου με τρία ανοίγματα
Υδατογραφία, 32 x 60 εκ. [Ζ.2�2]

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Η Τ Ο Ι Χ Ω Ν
Ι Σ Ω Σ Γ Ι Α Τ Ο Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Ο Τ Ο Υ Δ Ι Α Δ Ο Χ Ο Υ [ Σ Η Μ . Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Κ Ο Μ Ε Γ Α Ρ Ο ] , Ο Δ Ο Σ Η Ρ Ω Δ Ο Υ Τ Ο Υ Α Τ Τ Ι Κ Ο Υ , 1 8 9 �

286

1

2

ziller-teliko:Layout 1  11/18/10  5:52 PM  Page 286



1. Διακόσμηση εσωτερικού τοίχου με τζάκι, κόγχη και
θέα προς την Ακρόπολη
Υδατογραφία, 32 x 60 εκ. [Ζ.2�3]

2. Διακόσμηση τοίχου με θέα σε αίθριο και περιστύλιο
Υδατογραφία, 32 x 60 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 316. [Ζ.262]

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Η Τ Ο Ι Χ Ω Ν
Ι Σ Ω Σ Γ Ι Α Τ Ο Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Ο Τ Ο Υ Δ Ι Α Δ Ο Χ Ο Υ [ Σ Η Μ . Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Κ Ο Μ Ε Γ Α Ρ Ο ] , Ο Δ Ο Σ Η Ρ Ω Δ Ο Υ Τ Ο Υ Α Τ Τ Ι Κ Ο Υ , 1 8 9 �

28�
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1. Διακόσμηση με θέα
προς εσωτερικό αίθριο
Υδατογραφία, 28,6 x 3�,8 εκ.
Βιβλιογραφία: Έκθεση 1939, 286.
Παπαστάμος 19�3, 281. [Ζ.226]

2. Διακόσμηση με θέα προς loggia
Υδατογραφία, 30 x 39 εκ. [Ζ.266]

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Η Τ Ο Ι Χ Ω Ν
Ι Σ Ω Σ Γ Ι Α Τ Ο Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Ο Τ Ο Υ Δ Ι Α Δ Ο Χ Ο Υ [ Σ Η Μ . Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Κ Ο Μ Ε Γ Α Ρ Ο ] , Ο Δ Ο Σ Η Ρ Ω Δ Ο Υ Τ Ο Υ Α Τ Τ Ι Κ Ο Υ , 1 8 9 �
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1. Διακόσμηση μεγάρου
Υδατογραφία, 57 x 46 εκ. [Ζ.2�0]

2.. Διακοσμητική ζώνη για ναούς
Μολύβι, 3� x 1� εκ. [Ζ.306]

3. Διακοσμητική ζώνη για ναούς
Μολύβι, μελάνι, κόκκινο χρώμα,
27 x 42 εκ. [Ζ.303]

4. Διακοσμητική ζώνη για ναούς
Υδατογραφία, 43 x 27 εκ. [Ζ.30�]

5. Διακοσμητική ζώνη για ναούς
Μολύβι, υδατόχρωμα, 4� x 27 εκ.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος,
1�73, 356. [Ζ.311]

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Η Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ο Ι Χ Ω Ν
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2�1

Συνέντευξη Τσίλλερ στην εφημερίδα «ΑΚΡOΠΟλΙΣ»
17 Φεβρουαρίου 1���
[Συντάκτης: Μποέμ]

Το όνομα του κ. Τσίλλερ, του καλλιτέχνου αρχιτέκτονος των Αθηνών, είναι συνδε-
δεμένον στενώς με την αρχήν προόδου της πόλεως. Πόσα μέγαρα, πόσα αρι-
στουργηματικά σπίτια δεν οφείλονται εις την έμπνευσίν του και την εκτέλεσίν του,
επίσης και τόσα δημόσια οικοδομήματα. Τοιούτος αρχιτέκτων έχει τον λόγον σή-
μερα. Τον εύρωμεν εις το ιδιαίτερον, το μεγάλο γραφείον του με τας δύο ερυθρο-
βαφείς αιθούσας του, τας εστολισμένας από τα σχέδια της νεότητός του. Από το
άπλετον φως, το εκ των ένθεν και ένθεν διά μεγάλων παραθύρων εισερχόμενον ο
επί χρόνια μακράν εργαζόμενος ξένος καλλιτέχνης, ο Έλλην αρχιτέκτων ανέμενεν

Θα πάη πολύ μπροστά ακόμη η οικοδομική των Αθηνών;
Αν προόδευσεν η Αθήνα οικοδομικώς μ’ερωτάτε; Αλλ’ η Αθήνα σήμερον είνε αγνώ-
ριστος σήμερον, ότε πάλιν μόλις αρχίζει να στολίζεται αρχιτεκτονικώς. Προ ετών
ήτο χωρίον η Αθήνα. Τώρα είναι πόλις, από τώρα μέλλει να γίνη καλλιτέχνημα. Διό-
τι από τώρα θ’ αρχίσωμεν να εργασθώμεν και να κάμωμεν πολλά πράγματα. Κα-
τά τα τελευταία τρία έτη αι εθνικαί περιστάσεις, η επανάστασις της Κρήτης, εστα-
μάτησαν πολύ τις εργασίες. Από τώρα ελπίζω ότι διά την αρχιτεκτονικήν των Αθη-
νών αρχίζει νέα περίοδος, νέα πρόοδος. Θα την ιδήτε.
Και όμως με όσα έχουν γίνει μέχρι τούδε δυνάμεθα να πούμε, ότι αι Αθήναι έχου-
σι οικοδομήματα καλά, αριστουργήματα τόσα, όσα εις όλο το Παρίσι παρόμοια δεν
απαντά τις. Διότι εις το Παρίσι τα μέγαρα (Hotels) είναι τόσον σπάνια. εκεί η πό-
λις είναι γεμάτη από maisons de rapport (οικία μισθωμένος), κάτι μεγάλα, τερά-
στια σπίτια, 6,7,10 πατώματα εν α κατοικούν πολλαί οικογένειαι. Μονοκατοικίαι
κομψαί όπως αι εν Αθήναις είναι σπάνιαι.

Ο ελληνικός ρυθμός πώς εφηρμόσθη εν Αθήναις
-Τι συνέτεινεν εις την πρόοδον τόσον της αρχιτεκτονικής εν Αθήναις;
Νομίζω ότι κυρίως συνέτεινεν η ως επί το πολύ εφαρμογή του ρυθμού της ελληνι-
κής αρχιτεκτονικής. Το πρώτον αρχιτεκτονικόν βιβλίον, το οποίον ετέθηκεν εις την
ελλάδα προ πεντήκοντα ετών εις χρήσιν, όπως και εις την ευρώπην κατά τας αρ-
χάς του παρόντος αιώνος, είναι το περί της ελληνικής Αρχιτεκτονικής βιβλίον των
Άγγλων Στιούαρτ και Ρέβεττ. Πρώτον το βιβλίον αυτό έδωσεν ώθησιν εις την μελέ-
την της ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Μετά ορισμένα χρόνια εις το Βερολίνον ήρχισεν
να κτίζει με ελληνικόν ρυθμόν ο αρχιτέκτων Schinkel. Ούτω κατά τα πρώτα χρόνια,
ότε εν Αθήναις μεν ήρχισαν να οικοδομούσι οι εκ του εξωτερικού και του εσωτερι-
κού εγκαθιστάμενοι ενταύθα Έλληνες, εύρον τους δύο αδελφούς αρχιτέκτονας Χάν-
σεν, τον Χρίστιαν Χάνσεν [sic] και τον Θεόφιλον Χάνσεν, προθύμους εις το να κτί-
σουν με ελλ. ρυθμόν. Ο Θεόφιλος Χάνσεν ήτο ο δώσας το αρχικόν σχέδιον της
Ακαδημίας και της Βιβλιοθήκης, τα οποία εφήρμοσα κατόπιν εγώ εις τας λεπτομε-
ρείας κατά την κατασκευήν των. Ο πρώτος έδωσεν το σχέδιον του Πανεπιστημίου
και ο δεύτερος του Αστεροσκοπείου. Οι δύο αυτοί αρχιτέκτονες αδελφοί Χάνσεν
ίδρυσαν εν Αθήναις και εν είδος Σχολείου των Τεχνών εις ο εδίδασκαν ως καθη-
γηταί. Κατόπιν επήγαν και εσπούδασαν εις την ευρώπην και Έλληνες αρχιτέκτονες,
ως ο Καυταντζόγλου, ο Κάλκος κ.λπ. εδόθη δ’ έκτοτε η ώθησις εις την ελληνικήν αρ-
χιτεκτονικήν. εγώ ήλθον εις τα ’60, προ 37 ετών εις τας Αθήνας, ένθα και αφοσιώ-
θην εις την αρχιτεκτονικήν. Μέχρι τώδε έκτισα εγώ ο ίδιος 500 οικοδομάς.

Ο «Χιώτικος τρόπος» των μεγάρων
Σας είπα λοιπόν ότι εδόθη καλή αρχή εις τον ρυθμόν της ελλ. αρχιτεκτονικής, και δια
τούτο οι άλλοι ρυθμοί δεν ανεπτύχθηκαν ούτε προόδευσαν. Ολίγοι ομογενείς εκ
Μασσαλίας έδωσαν εις τα σπίτια των γαλλικά σχέδια, αλλά συνήθως επεκράτησε το
είδος των μονοκατοικιών (hotels), το οποίον επροτίμησαν οι εξ Αγγλίας ελθόντες
ομογενείς. Το είδος το εβάπτισα εγώ χιώτικον τρόπον, καθ’ ον η είσοδος των οικιών
είναι απ’ ευθείας, όπως εις την Χίον, η κλίμαξ δε, χαμηλή, φέρει αμέσως προς τον
προθάλαμον των αιθουσών. Η διάταξις αύτη των οικιών αυτών διά συναναστροφάς
είναι ό,τι ωραίον, διότι το φως τών κατά σειράν πολυελαίων των αιθουσών και τον
αντιθάλαμον προσπίπτει αμέσως εις την κλίμακα και την είσοδον, και εκείθεν εις το
έξω. Το σύστημα τούτον το εφήρμοσα εις το σπίτι του κ. Ψύχα, ύστερα εις του κ.
Σερπιέρη, το αυτό δε εφήρμοσα σχέδιον και εις το του κ. Καλλιγά. Το χιώτικον αυτό
σύστημα δεν ευρίσκεται μόνον εις την Χίον, αλλά και εις την ευρώπην, αλλ’ όχι τό-
σον πολύ. Αλλά και κατ’ άλλον τρόπον εφήρμοσα το είδος τούτο, ως π.χ. εις το σπί-
τι του κ. Σταθάτου. εις αυτό η συμμετρία αύτη είναι εσωτερικώς, εξωτερικώς δε δεν
φαίνεται το είδος αυτό του ρυθμού. εις τας Αθήνας βεβαίως το κλίμα είναι μία ευ-
νοϊκή περίπτωσις δια την ευδοκίμησιν του ρυθμού αυτού […].

Τα είδη της οικοδομικής τα έχομεν άφθονα και ποικίλα
εις την πρόοδον της αρχιτεκτονικής εν Αθήναις συντείνουν όχι ολίγον και τα είδη της
οικοδομικής, τα οποία είναι άφθονα, διότι έχομεν εξ όλων των μερών του κόσμου.
εις τον Πειραιά και ξυλείαν από την Αμερικήν έχομεν ακόμη. Πάσα τελευταίου συ-
στήματος οικοδομική ύλη από όλα τα κράτη, μας έρχεται εδώ. εις τρόπον ώστε να
δυνάμεθα να κάμνωμεν την εκλογήν του καλλιτέρου είδους. Πράγμα το οποίον αλ-
λαχού δεν συμβαίνει, ώστε εις άλλα κράτη οι οικοδομούντες είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν τα είδη του τόπου των, της εγχωρίου βιομηχανίας των. Τόσην εκλογήν
διαφόρων ειδών έχομεν ημείς εδώ, ώστε οι δρόμοι των Αθηνών δεν στρώνονται,
διότι δεν ηξεύρουν τι είδους υλικόν να προτιμήσουν εξ όλων των υπαρχόντων!

Η κακή μίμησις βλάπτει τον ελλ. ρυθμόν
Τώρα θα είπητε, ότι δεν έχει και τα σκοτεινά της μέρη η αρχιτεκτονική εν Αθήναις;
Βεβαίως το έχει. εμπόδιον διά την μεγαλυτέραν πρόοδον της ελλ. αρχιτεκτονικής
εδώ είναι και η κακή μίμησις και η κακή εκτέλεσις της ελλ. τέχνης παρ’ αδεξίων,
περίπτωσις καθ’ ήν γεννάται κόρος και αδιαφορία προς τον ελλ. ρυθμόν.

Οι αδέξιοι εργολάβοι
-Και ποιοι είναι κυρίως οι υπαίτιοι;
Οι εργολάβοι είναι εκείνοι, οίτινες αναλαμβάνουν κερδοσκοπικάς εργασίας, μη όντες
τεχνίται. Διότι τουναντίον συμβαίνει όταν έχη να κάμη τις με τεχνίτας εργολάβους. Τό-
τε βεβαίως πρόοδον μεγαλυτέρα εις την αρχιτεκτονικήν δύναται να επέλθη.

Διατί αποτυγχάνουν τα δημόσια έργα;
-Τα δημόσια έργα διατί δεν προοδεύουν τόσον, όσον τα ιδιωτικά;
-Διότι συνήθως αναλαμβάνουν την εκτέλεσίν των μη τεχνίται, τη ενεργεία κομμα-
τικών μέσων, δια μέσου του Υπουργού και των Βουλευτών και η αποτυχία επέρ-
χεται, διότι οι τεχνίται ούτοι κερδοσκοπούν. Αύτη είναι η μόνη αιτία και η πληγή
που δεν πηγαίνουν εμπρός τα δημόσια έργα. Δυστυχώς δεν είναι τόσον εύκολον
να είνε τις καλός αρχιτέκτων. Διά να μορφωθή τις εις τούτον χρειάζονται πολλά
πράγματα. Πρέπει να υπάρξη καλή σπουδή της αρχιτεκτονικής όπως πρέπει να
υπάρξει και σπουδή της ζωγραφικής και της γλυπτικής, ων άνευ, κατ’ εμέ, αρχι-
τέκτων δεν δύναται να υπάρξη.

1 4 Ο Τ Σ I λ λ ε Ρ Σ Τ Ο Ν Η Μ ε Ρ H Σ Ι Ο Τ Y Π Ο
[ 1 � � � - 1 � 3 � ]
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εΘΝΟΣ
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 1�3�

Η Αθήνα του περασμένου αιώνος. Χριστιανός Χάνσεν
και ερνέστος Τσίλλερ. Μία αναδρομική έκθεσις
[Πρωτοσέλιδο]

Τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, στις 3 για την ακρίβεια, θα ανοίξη στην καλ-
λιτεχνική αίθουσα Στρατηγοπούλου μία αναδρομική έκθεσις, εκτάκτως ενδιαφέ-
ρουσα τους Αθηναίους. Οι δημιουργοί των εκθεμάτων έχουν αποθάνη, εννοείται,
προ πολλού-πολλού καιρού, αλλά αφού πρώτα άφησαν στην πόλι μας τη σφρα-
γίδα της ισχυρής και θερμά αιθηναιοφίλου προσωπικότητός των.

Και οι δύο είνε ξένοι στο όνομα, αν και ο χαρακτηρισμός του «ξένου» μού φαί-
νεται πολύ σκληρός, σχεδόν βέβηλος, για τους δύο αυτούς μεγάλους καλλιτέχνας,
που τόσο αγάπησαν την Αθήνα μας και τόσο εμόχθησαν γι’ αυτήν. Με δύο λόγια
πρόκειται για τους Χάνσεν και Τσίλλερ, τους δύο μεγάλους αρχιτέκτονας του πα-
ρελθόντος αιώνος, στους οποίους οφείλουμε τα ωραιότερα και επιβλητικώτερα κτί-
ρια της πρωτευούσης μας. Ο ερρίκος Χριστιανός Χάνσεν ήτο Δανός. Γεννήθηκε
στην Κοπενχάγη το 1�03 και κατά την απελευθέρωσι της ελλάδος βρισκόταν στο
ζενίθ της καλλιτεχνικής του αποδόσεως.

είχε σπουδάση στην Γερμανία, έδρασε στη Δανία, την Γερμανία και την Αυ-
στρία, όπου ανέβηκε σε επίζηλα ύψη δημιουργίας. Στη Βιέννη έφτιαξε το περίφη-
μο κτίριο της Βουλής και στην Τεργέστη το ναύσταθμο της τότε Δυαδικής Αυτο-
κρατορίας των Αψβούργων. Δημιουργημένος πια, μεγάλος, κατέβηκε στην ελλά-
δα, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωσί της, για να προσφέρη στον αναγεννώμε-
νο τόπο του κλασσικισμού τα πολύτιμα φώτα του.

Ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα του είνε η αναστήλωσις τού επί του βράχου
της Ακροπόλεως Ναού της Απτέρου Νίκης εν συνεργασία με τον αρχαιολόγο Ρως
και τον Σάουμπερτ, τον συνεργάτη τού Κλεάνθη. Ο ναός είχε κατεδαφισθή υπό
των Τούρκων κατά την διάρκειαν της πολιορκίας της Ακροπόλεως και ενεστηλώ-
θη από τους ανωτέρω τρεις λάτρας του κλασσικισμού. εδημοσίευσε μάλιστα και
κατά το 1�3� σχετική πραγματεία. Ύστερα εσχεδίασε τα κτήρια του Πανεπιστημί-
ου μας, της εθνικής Βιβλιοθήκης, της Σιναίας Ακαδημίας, του Αστεροσκοποείου
και άλλων πολλών καθιδρυμάτων, που θα αναφέρουμε σε δεύτερο άρθρο.

Ο αντάξιος πάλιν βοηθός και διάδοχός του, του οποίου τα έργα περιλαμβά-
νει η Έκθεσις, είνε καθώς είπαμε, ο ερνέστος Τσίλλερ.

Γεννήθηκε το 1�37 στη Σαξωνία κ’ εσπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της
Δρέσδης. Στη Βιέννη είχε πάη νέος, όταν ο Χάνσεν βρισκότανε στο απόγειο της δό-
ξης του. Αμέσως ο Χάνσεν τον προσέλαβε στο ατελιέ του ως σχεδιαστή.

Την εποχή εκείνη συνέβηκε και ένα χαρακτηριστικό της ψυχοσυνθέσεως του
Τσίλλερ επεισόδιον. Ο Τσάρος, δηλαδή, είχε προκηρύξη ένα διαγωνισμό διεθνή, για
να εύρη κατάλληλον αρχιτέκτονα για τα έργα της Τυφλίδος του Καυκάσου, εις τον
οποίον έλαβαν μέρος, λόγω του μυθώδους τού μισθού, πλείστοι αρχιτέκτονες. Με-
ταξύ αυτών ήτο και ο ερνέστος Τσίλλερ. Μετά μερικούς μήνες από της προκηρύξε-
ώς του, η ρωσσική πρεσβεία της Βιέννης ειδοποιούσε τον νεαρό τότε αρχιτέκτονα

Τσίλλερ πως ήρθε πρώτος και παρεκαλείτο κατόπιν τούτου να αναχωρήση για την
Πετρούπολι. Ο δάσκαλος και προϊστάμενός του Χάνσεν ευρισκότανε τότε στην
Πρωσσία και ο Τσίλλερ τού έγραψε επιστολή, ζητώντας οδηγίες. Ο μέγας όμως Δα-
νός, ξέροντας πιο πολύ από κάθε άλλον την αξία του συνεργάτη του, του συνέστη-
σε να κατεβή στην αναγεννωμένη ελλάδα, που τόσο αγαπούσε, και να αναλάβη την
επίβλεψι των έργων που ο ίδιος είχε σχεδιάση. Στο σχετικό γράμμα του, μάλιστα, που
το έχει ακόμα η κόρη του, προσέθετε ο Χάνσεν ότι θα του προκατέβαλλε τα έξοδα
της καθόδου και επιστροφής του αν η εργασία που του ανέθετε δεν τον ενέπνεεν. Ο
Τσίλλερ όμως δεν εχρειάστηκε καν να σκεφτή πολύ γι’ αυτό. Παρακάλεσε την ρωσ-
σική πρεσβεία να τον απαλλάξη της υποχρεώσεως που ανέλαβε και κατέβηκε αμέ-
σως στον τόπο μας, όπου δεν έδωσε μόνο όλο το μέτρο της πλουσίας ιδιοφυΐας του,
αλλά τον αγάπησε κι’ όλας τόσο πολύ, που άλλαξε υπηκοότητα και έγινε Έλλην.
Απέθανεν εδώ προ μερικών δεκαετηρίδων. Πεθαίνοντας, αφήκε, εκτός από τα μνη-
μειώδη έργα του, και τα εξ ίσου μνημειώδη σχεδιάσματά του, όπως και τέσσερα τον
αριθμόν παιδιά. Τρία κορίτσια και ένα αγόρι. Το ένα από τα κορίτσια του μάλιστα
παντρεύτηκε τον Έλληνα ζωγράφο Δ. Δήμα και χάρι στην κόρη του αυτή και στον
άντρα της, διεσώθησαν τα αθηναϊκά αυτά κειμήλια, που απαρτίζουν την αναδρομι-
κή έκθεσιν, που θα αποθαυμάσουν ύστερα από λίγες ημέρες οι Αθηναίοι.

Αυτή είνε σε συντομωτάτη ιστορική σκιαγραφία οι δύο μεγάλοι αρχιτέκτονες
του περασμένου, όπως είπαμεν, αιώνος, στους οποίους τόσα οφείλει η πρωτεύου-
σά μας. Ταύτα λίγα, πολύ λίγα, για τα έργα τους. Προχθές μπόρεσα να ρίξω μια
σύντομη περιληπτική ματιά σ’ αυτά, χάρι στην ευγενική προθυμία της κυρίας Τσίλ-
λερ-Δήμα, ζωγράφου, σημειωτέον, και αυτής. Το να γράψη όμως κανείς τις εντυ-
πώσεις του απ΄αυτά δεν είνε εύκολο. Αλήθεια, τι πρώτον και τι ύστερον να πούμε
σ’ ένα σύντομο άρθρο για έργα τόσο μνημειώδη; Και η απλή ακόμη περιγραφή
τους θα απαιτούσε χώρο πολύν. Γι’ αυτό αρκούμαι να απαριθμήσω το τι είδα στο
διάστημα των τριών ωρών, που περιεργάστηκα τα εκθέματα.

Και πρώτα-πρώτα θα αναφέρω τις λαμπρές απεικονίσεις των σχεδιασμάτων
του ναού του Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα. Αυτόν τον ναό δεν τον ξέρουμε κα-
θόλου οι Αθηναίοι. Πού να τον ανακαλύψη κανείς, όπως είνε χωμένος μέσα εις τον
περίβολο του Ορφανοτροφείου. εν τούτοις αποτελεί μνημείον από τα ωραιότερα
της νεοελληνικής Τέχνης. Ανήκει εις την κατηγορίαν των «τρουλλωτών» με τε-
τράλωβον υπέρθυρον και επίσης τετράλωβα παράθυρα στις πλευρές. Η εσωτερι-
κή του διαρρύθμισις προκαλεί θαυμασμόν τόσον δια την σύλληψιν, όσον και δια
την εκτέλεσιν. εξ ίσου ενδιαφέρουσα είνε επίσης μία φωτογραφία του Ηρώου που
εσχεδίασε ο Τσίλλερ κατ’ εντολήν του Βασιλέως Γεωργίου του Α΄προς τιμήν των
πεσόντων εις τον αγώνα υπέρ της Ανεξαρτησίας. Το Ηρώον αυτό, δυστυχώς, δεν
έγινε, διεσώθη όμως μια παραστατικωτάτη φωτογραφία του, δημοσιευθείσα εις
αγγλικόν περιοδικόν της εποχής.

εις την ένδοξον δυάδα των αρχιτεκτόνων αυτών οφείλομεν τα κτήρια της Ακα-
δημίας, του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης. Πόσον όμως εντελέστερα, πλου-
σιώτερα και επιβλητικότερα είνε τα διασωθέντα σχέδια από τα παραδοθέντα κτί-
ρια, αν και επέβλεψεν εις την εκτέλεσιν αυτοπροσώπως ο Τσίλλερ. εις τα σχέδια
αυτά προεβλέπετο πληθώρα γλυπτών και ζωγραφικών πινάκων. Δυστυχώς όμως
οικονομικοί λόγοι δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσίν των. Μόνον εις το κτίριον της

Δημοσιεύματα στον τύπο για την έκθεση ε. Τσίλλερ - Θ. Χάνσεν
2-12 Ιανoυαρίου 1�3�
[Τηρείται η αρχική εμφάνιση των κειμένων]
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Σιναίας Ακαδημίας έγιναν γλυπτά και έτσι εδόθη η ευκαιρία εις τον σύγχρονόν
των κορυφαίον των γλυπτών των νεωτέρων ελληνικών χρόνων, τον τόσον προ-
ώρως θανόντα Βιτσάρην –εις τον οποίον οφείλομεν τα αριστουργήματα του Α΄Νε-
κροταφείου, τον «Κλαίοντα Άγγελον» επί του τάφου της οικογενείας Κουμέλη, την
«Αγριππίναν», την «Δικαιοσύνην», παραπλεύρως της «Κοιμωμένης» του Χαλεπά,
το αυτόχρημα φειδιακόν ημίγλυφον της «Αρραβωνιασμένης Αθηναίας» και άλ-
λα– να μας δώση τα λαμπρά γλυπτά της Ακαδημίας.

Ας ευχηθούμε όμως η αναδρομική Έκθεσις να μας δώση την ευκαιρίαν της
ολοκληρώσεως των σχεδίων με την συμβολή των σημερινών πλέον ζωγράφων και
γλυπτών μας.

Π. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

εΘΝΟΣ
Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 1�3�

Η αναδρομική Έκθεσις των Αθηνών. Τα εκθέματα Χάνσεν
και Τσίλλερ. Mία γωνιά Παλαιάς Αθήνας

Η αναδρομική έκθεση των σχεδίων της δυάδος των αρχιτεκτόνων Χάνσεν-Τσίλλερ
έχει να πληροφορήση πλείστα όσα τους αθηναιοφίλους, που θα την αποθαυμάσουν
την 3 Ιανουαρίου εις την αίθουσαν Στρατηγοπούλου.

Μεταξύ αυτών είνε και πλείστα όσα που θα τα έχουν απαραιτήτως εις την φαν-
τασίαν των εις λανθάνουσαν κατάστασιν, διότι ο διαρρεύσας χρόνος έκαμε να λη-
σμονηθούν οι δημιουργοί των και να παραμείνουν μόνον τα δημιουργήματα.

Αλήθεια, ποιος Αθηναίος αισθητικός δεν θα αποθαυμάζη την ήρεμον μεγα-
λοπρέπειαν της προσόψεως προς το Σύνταγμα του κτιρίου της «Μεγάλης Βρεττα-
νίας»; Και ποιος ακόμη ανίδεος δεν θα δυσφορή γιατί δεν εσεβάσθη την λαμπράν
αρχαιότητα η μοντέρνα προς την λεωφόρον Πανεπιστημίου επέκτασις;

εν τούτοις λίγοι θα ξέρουν πως και αυτό είνε ένα από τα έργα του Τσίλλερ.
επίσης τα δυό πελώρια βάζα της πλατείας του Συντάγματος είνε έργον την

δυάδος, μόνον που ο Τσίλλερ δεν τα είχε τοποθετήσει όπου σήμερον μετεφέρθη-
σαν δια να φαντάζουν ως «φέρετρα βρεφών», δια να μεταχειρισθώ και εγώ την επι-
γραμματικήν έκφρασιν της Κας Τσίλλερ-Δήμα.

Έργα του Τσίλλερ είνε επίσης το μέγαρον της ιταλικής πρεσβείας, η οικία Πε-
σμαζόγλου εις την διασταύρωσιν της οδών Κηφισιάς και Ηρώδου του Αττικού, το
ολίγον παραπάνω και αριστερά επί της οδού Κηφισσιάς μέγαρον Καλλιγά, η επί της
οδού Σταδίου πρόσοψις του μεγάρου του Αρσακείου, το «Ιλίου Μέλαθρον» του
Σλήμαν. επί του μεγαλοπρεπούς μάλιστα σχεδίου του θα αναγνώσουν οι επισκέ-
πται της εκθέσεως και την περίεργον «λεζάνταν» του, σύμφωνον με το ελληνομα-
νές πνεύμα της εποχής, που μετέφραζε ακόμη και τα ξενικά ονόματα: «Οικία κυ-
ρίου δόκτορος ερρίκου Σχληεμάνου» [sic].

Έτερα αξιοσημείωτα σχέδια είνε το του Βασιλικού Θεάτρου, ως και των Ανακτό-
ρων της Α.Μ. του Βασιλέως. Αμφότερα ετεχνούργησεν ο Τσίλλερ και αυτά ευτυχώς
απεδόθησαν όπως ακριβώς τα εσχεδίασεν ο αρχιτέκνων τους. Η εικών των νέων
Ανακτόρων που δημοσιεύομεν είνε χαρακτηριστική της τεχνοτροπίας του Τσίλλερ,
όπως διακρίνονται ταύτα χωρίς τις πρασιές που εφυτεύθησαν και εβλάστησαν κα-
τόπιν, και αποκρύπτουν εν μέρει την μεγαλοπρέπειαν του αρχιτεκτονήματος.

Η φωτογραφία αυτή είνε αντίγραφον εικόνος της εποχής της αποπερατώσε-
ως των. Διαφοράς μεγάλας από τα σχέδια θα ίδουν οι επισκέπται εις το Δημοτι-

κόν Θέατρον Αθηνών. Άλλα ωραία και μεγάλα κατά νουν είχεν ο αρχιτέκτων του,
ο οποίος σαν ζωγράφος και ηθοποιός που ήτο, δεν είδε μόνον το αρχιτεκτόνημα,
αλλά και τους Αθηναίους και τις Αθηναίες της εποχής! εσχεδίασε λοιπόν το κτίριον
απείρως μεγαλοπρεπέστερον τού ιδόντος το φως της αθηναϊκής ημέρας και κα-
ταλήξαντος όπου κατέληξε, και κατόπιν είδε και τους συμπολίτας και τας συμπο-
λίτιδας και τους εσχεδίασε εις τον προ του κτιρίου φανταστικόν δρόμον με μαε-
στρίαν ζωγράφου και χιούμορ πράγματι αττικόν.

Σημειωτέον ότι δεν είνε μόνον το Δημοτικόν Θέατρον που ετεχνούργησεν ο
Τσίλλερ, αλλά και τα θέατρα των Πατρών και της Ζακύνθου, ως και το μέγαρον
του Ταχυδρομείου έναντι του Δημοτικού.

Σήμερον το κτίριον αυτό δεν είνε πλέον όμοιον με το σχέδιον του Τσίλλερ.
Από όλα τα έργα του αυτό μόνον, καθώς και ο Άγιος λουκάς, εδέχθησαν τα

κτιριακάς προσθήκας των μεταγενεστέρων τας οποίας εδημιούργησαν αι νέαι πο-
λεοδομικαί ανάγκαι. Έτσι το μεν ταχυδρομικόν μέγαρον εδέχθη ένα επί πλέον
όροφον, που ισοπέδωσε με την παρουσίαν του το ύψος των εκατέρωθεν του πύρ-
γων, ο δε Όσιος λουκάς εδέχθη προσθήκας ατέχνους.

Άλλα σχέδια που υπάρχουν είνε το του Αστεροσκοπείου των Αθηνών, ως και
του Δημαρχείου της Σύρου. Η τότε πλουσιωτάτη Σύρος είχε το ευτύχημα να φτιά-
ξη το δημαρχιακόν μέγαρόν της ο μέγιστος των ζώντων τότε εις τας Αθήνας αρι-
χτεκτόνων. Άκρως επίσης ενδιαφέροντα είνε τα σχέδια που έγιναν δια την οικοδό-
μησιν της Βουλής των ελλήνων εις τον άξονα της οδού Κοραή, όπου σήμερον ευρί-
σκεται το υπουργείον των Οικονομικών, ως και δια τα θερινά Βασιλικά Ανάκτορα του
Τατοΐου. Αμφότερα δεν επραγματοποιήθησαν. Το πρώτον μεν διότι προεκρίθη να
γίνη εις την υποδειχθείσαν θέσιν το Νομισματοκοπείον, το οποίον και εσχεδίασεν
ο Σάουμπερτ.

Το δε δεύτερον διότι δεν ωργανώθησαν οι Πεταλιοί ως τόπος θερινής διαμο-
νής των ελλήνων Βασιλέων, αλλά το Τατόϊ. Η μικρή αυτή αθηναϊκή ιστορία έχει εν
συντομία ως εξής: Ο αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος ο Α΄. ήθελε τους Πεταλιούς,
το γνωστό νησάκι του ευβοϊκού, και διότι ήτο ρωμαντικόν, αλλά και διότι δεν ηδύ-
νατο να συνεννοηθή με τον ιδιοκτήτην του Τατοΐου, ο οποίος έλεγε ότι το κτήμα του
είνε 50 χιλιάδες στρέμματα και εζητούσε δι αυτό 500 χιλ. χρυσών φράγκων.

Οι αξιωματικοί του Στρατού αντέλεγον τότε ότι η υπό πώλησιν έκτασις δεν
ήτο μεγαλειτέρα των 15 χιλ. στρεμμάτων.

Σημειωτέον ότι η διαφορά ενέκειτο μόνον ως προς την έκτασιν. Τόσον δε δεν
ήθελεν ο Βασιλεύς να υποχωρήση, ώστε ανέθεσεν εις τον Τσίλλερ να σχεδιάση τα
Ανάκτορα εις τους Πεταλιούς, πράγμα που έγινε, το δε σχέδιόν του υπάρχει εις την
έκθεσιν. Ο ίδιος όμως ο Τσίλλερ παρετήρησεν εις τον Βασιλέα ότι δεν θα ήτο κα-
τάλληλος τόπος δια την επί μήνας διαμονήν του Βασιλέως ένα νησάκι απομονω-
μένο από τον κόσμον, ενώ το Τατόι ήτο και εξοχή και τοποθεσία εγγύς των Αθη-
νών. εις απάντησιν δε του Βασιλέως ότι του ήτο αδύνατον να συνεννοηθή με τον
ιδιοκτήτην του, ανέλαβεν ο ίδιος την καταμέτρησιν του κτήματος και την διευθέτη-
σιν της διαφοράς. Όντως δε ο Τσίλλερ κατεμέτρησε το Τατόϊ και το εύρε μόνον 7
χιλ. στρέμματα και όχι 50 που έλεγεν ο ιδιοκτήτης του. Έτσι ηγοράσθη αντί 5.000
χιλ. φράγκων και διεσκευάσθη εις θερινήν διαμονήν των ελλήνων Βασιλέων.

εκτός από τα σχέδια, που είνε, όπως είπαμε, σωστοί ζωγραφικοί πίνακες,
υπάρχουν και πραγματικοί πίνακες αισθητικής ζωγραφικής, οφειλόμενοι στο πι-
νέλο του Τσίλλερ και περιλαμβάνοντες αθηναϊκά και ευρωπαϊκά θέματα.

Κύριο, τέλος, χαρακτηριστικό των σχεδίων είνε ότι το πνεύμα των σχεδίων είνε
πνεύμα συνεργασίας του αρχιτέκτονα με το γλύπτη και το ζωγράφο, ενώ τα σημερινά
αγνοούν αυτούς τους δύο εξ ίσου με τον αρχιτέκτονα κυρίως συντελεστάς του ωραίου.

Π. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ
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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝεΑ
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 1�3�

Ήνοιξε χθες η αρχιτεκτονική έκθεσις. Τσίλλερ και Χάνσεν.
Τι περιλαμβάνει:

Η αίθουσα Στρατηγοπούλου φιλοξενεί από χθες έναν αληθινόν θησαυρόν, ένα θη-
σαυρόν αρχιτεκτονικών και ζωγραφικών έργων, που διηγούνται μια ολόκληρη
εποχή των Αθηνών, στα πρώτα χρόνια, που η πρωτεύουσά μας άρχισε να δια-
μορφώνεται και να στολίζεται με αρχιτεκτονικά και γλυπτικά έργα. Πρόκειται για
τα σχέδια του αρχείου του Γερμανού αρχιτέκτονος ερνέστου Τσίλλερ– σχέδια αρ-
χιτεκτονικά δημοσίων και ιδιωτικών μεγάρων, ναών, μνημείων, σχέδια διακοσμη-
τικά, αρχαία σχέδια πολύχρωμα, ζωγραφικά σχέδια με μολύβι, και ακουαρέλλες.
Τριακόσιοι εβδομήντα πίνακες διαλεγμένοι από το πλούσιον αρχείον του, εις τα
οποία συμπεριλαμβάνονται τα σχέδια της πρώτης παραγγελίας του αρχιτέκτονος
(μιας οικίας στην Γερμανία) και του τελευταίου του έργου, του Ηρώου Μυτιλήνης,
που φέρει ημερομηνίαν 2 Απριλίου 1�20.
Ταυτοχρόνως εκτίθεται μια σειρά από 1� σχέδια του Δανού αρχιτέκτονος Θεοφί-
λου Χάνσεν (1�11-1��1). Ο θησαυρός αυτός έρχεται εις φως χάρις στην ζωγρά-
φο κυρία Ιωσηφίνα Δήμα, κόρην του ε. Τσίλλερ, η οποία τον διεφύλαξε μετά τον
θάνατον του πατρός της (1�23), μαζί με τα υπάρχοντα εις το αρχείον Τσίλλερ έρ-
γα του Χάνσεν, αποθανόντος το 1��1.

Ο αείμνηστος ερνέστος Τσίλλερ, φιλέλλην από τους φανατικωτέρους, όπως το
απέδειξε με το έργον του, νυμφευθείς ελληνίδα κόρην, της γνωστής οικογενείας Δού-
δου από την Κοζάνην, εγκατεστημένης εις Βιέννην, εσπούδασεν εις το Πολυτεχνείον
της Δρέσδης και εξεπαιδεύθη κατόπιν εις το σπουδαστήριον του διασήμου Δανού
αρχιτέκτονος Θεοφίλου Χάνσεν, στην Βιέννη. Το 1�61 ο Τσίλλερ ήλθεν εις τα Αθήνας
καθ΄υπόδειξιν του Χάνσεν, όπως εποπτεύση εις την ανέγερσιν της οικοδομής της Σι-
ναίας Ακαδημίας, της οποίας είχεν εκπονήση το σχέδιον ο Χάνσεν. Αλλ΄ο Τσίλλερ
εγκατεστάθη πλέον οριστικώς εις τα Αθήνας, έγινεν Έλλην πολίτης, διωρίσθη καθη-
γητής του Πολυτεχνείου, κατόπιν διευθυντής των δημοσίων έργων και επί εξήκοντα
έτη προσέφερεν εις την ελλάδα μίαν εργασίαν αληθώς μνημειώδη. Ας σημειώσωμεν
ότι ο Τσίλλερ δεν ειργάσθη μόνον ως αρχιτέκτων, ζωγράφος και εξωραϊστής των
ελληνικών πόλεων. Σπουδαιότατον είνε και το έργον του εις την αρχαιολογικήν
ακτίνα. Όπως αναφέρει ο ίδιος εις τα «Απομνημονεύματά» του, τα οποία πρό-
κειται να εκδοθούν εντός ολίγου εις ελληνικήν μετάφρασιν από την κόρην του,
κυρίαν Ιωσηφίνα Δήμα, πρώτος ανέσκαψε και ανεκάλυψε τον χώρον του Σταδίου,
αγοράσας το οικόπεδον από τον ιδιοκτήτην του, το οποίον μετεπώλησε κατόπιν εις
την ιδίαν τιμήν εις τον Βασιλέα Γεώργιον Α ,́ δαπάναις του οποίου έγιναν αι ανα-
σκαφαί. Διά το έργον δε αυτό ο βασιλεύς Γεώργιος τού απένειμε το παράσημον του
Σωτήρος. Κινούμενος από την δίψαν της ανακαλύψεως αρχαίων ερειπίων, που θα
του απεκάλυπταν τα μυστικά, τα οποία αναζητούσε διά των ερευνών του, επεχεί-
ρει συχνά περιοδείες εις μέρη ακόμη ληστοκρατούμενα. Έτσι αναφέρει εις τα απο-
μνημονεύματά του το πώς συνηντήθη με τον περίφημον λήσταρχον Κίτσον εις Ρα-
μνούντα, όταν εμελετούσε τα ερείπια ενός αρχαίου ναού. ευτυχώς έμεινεν άθικτος
από την συνάντησιν εκείνην. Ο Κίτσος με την συμμορίαν του τον εξέλαβεν ως πτω-
χόν διδάσκαλον από τον οποίον δεν θα είχε τίποτε να ωφεληθή. Ο Τσίλλερ όμως
ωφελήθη πολύ από την επίσκεψίν του εις Ραμνούντα, διότι ευρήκε κομμάτια θρυμ-
ματισμένων αετωμάτων, που του εχρησίμευσαν να πλουτίση τα πειστήριά του δια
ν’ αντικρούση ωρισμένας θεωρίας ξένων αρχαιολόγων. Αι αρχαιολογικαί μελέται
του Τσίλλερ είνε αξιολογώταται, όλως δε ιδιαιτέραν σημασίαν έχει η «Περί των
αρχικών καμπυλών του Παρθενώνος», διότι ήτο ο πρώτος ο οποίος επέμενεν ότι

οι αρχαίοι Έλληνες εσκεμμένως ελάξευαν καμπυλωτάς τας γραμμάς των ναών
του, διά να δίδουν από μακρυά την εντύπωσιν της ευθείας γραμμής. Έκαμε μά-
λιστα και σχετικάς ανασκαφάς εις τα θεμέλια του Παρθενώνος.

Σχετική με τας αρχαιολογικάς ερεύνας του Τσίλλερ είνε και η μελέτη του περί του
φωτισμού του Παρθενώνος, από πού δηλαδή έμπαινε το φως μέσα εις τον ναόν, την
οποίαν βλέπομεν μεταξύ των εκτεθειμένων σχεδίων του εις τρεις εγχρώμους πίνακας.

Αλλά με το μεγάλο του πάθος, κοντά με το κύριον έργον του, την αρχιτεκτο-
νικήν, δεν ήταν μόνον ή έρευνα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ήταν και ο πόθος
του εξωραϊσμού των Αθηνών. Όσον έβλεπεν ότι στις μεγάλες πόλεις της Δύσεως
γίνονται έργα εξωραϊστικά, τόσον ήθελε να κοσμήση με αντάξια έργα την ελληνι-
κή πρωτεύουσα. Μέσα στους ωραίους του οραματισμούς περιέλαβε και τον λυ-
καβηττόν. Δέκα επτά πίνακες δείχνουν πόσα πράγματα μπορούσαν να γίνουν επά-
νω στον λόφον αυτόν, για να τον μεταβάλουν σ΄ένα θαυμάσιο στολίδι των Αθη-
νών, αλλά και σ΄ένα παραδεισιακό ενδιαίτημα των κατοίκων. Πηγαίνετε να ιδήτε
εις την έκθεσιν τα ωραία αυτά σχέδια που έμειναν, δυστυχώς, μόνον στο χαρτί και
στη φαντασία του καλλιτέχνου: Ένα Ηρώον της ελληνικής ανεξαρτησίας εις την κο-
ρυφήν, ο ναός του Αγίου Γεωργίου με νέαν αρχιτεκτονικήν, σκιάδες, συντριβάνια,
περίπτερα, δρομάκια, αναπαυτήριον, καφενείον, στήλες και αγάλματα, όλα αυτά το-
ποθετημένα με μια αισθητική διάταξι ανάλογα με την διαμόρφωσιν του εδάφους.

Αν απομένη ακόμη κάτι ωραίο στην σημερινή οικοδομικήν μορφήν των Αθηνών
είνε τα δημόσια και ιδιωτικά μέγαρα, που ανήγειρεν ο Τσίλλερ. Οι ανηρτημένοι εις
την έκθεσιν πίνακες μάς φανερώνουν όλες τις αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές των
λεπτομέρειες, και το ιστορικόν της οικοδομήσεώς των. εξαιρετικού ενδιαφέροντος
είνε τα 24 αναλυτικά σχέδια των ανακτόρων της οδού Ηρώδου του Αττικού, πολλά
των οποίων διατηρούνται με τας ιδιοχείρως γραμμένας παρατηρήσεις του Βασιλέ-
ως Κωνσταντίνου και της Βασιλίσσης Σοφίας. εξ άλλου τα σχέδια της βασιλικής επαύ-
λεως του Τατοΐου και των Πεταλιών, τα οποία δεν εξετελέσθησαν, δίδουν αφορμήν
να γνωρίσουμεν, ότι τα εξοχικά ανάκτορα επρόκειτο να γίνουν αρχικώς εις Πεταλι-
ούς, διότι κατά τας διαπραγματεύσεις της αγοράς του κτήματος της Δεκελείας επήλ-
θε διαφωνία μεταξύ του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και του ιδιοκτήτου, διαφωνία στηρι-
ζομένη επί του αριθμού των στρεμμάτων και η οποία τελικώς διηυθετήθη.

Έπειτα βλέπομεν όλην την μελέτην διά την ανέγερσιν του Βασιλικού θεάτρου,
οικοδομηθέντος κατά το υπόδειγμα του θεάτρου της Κοπεγχάγης που δεν έχει θε-
ωρεία, καθώς και 21 σχέδια του Δημοτικού θεάτρου (ανεγερθέντος δαπάναις του
Α. Συγγρού), υπογεγραμμένα τα οριστικά εξ αυτών από τας αρμοδίας αρχάς της
εποχής (1��6-1��7). Ένας μελετητής των σχεδίων αυτών αντιλαμβάνεται την δια-
φοράν μεταξύ αυτών και της εκτελέσεώς των. Βλέπομεν ακόμη τα σχέδια του Δη-
μοτικού θεάτρου Πατρών και Ζακύνθου, του ταχυδρομικού μεγάρου Αθηνών, της
βιβλιοθήκης Αθηνών, του Χημείου, και κατόπιν μίαν μακράν σειράν σχεδίων, 24
περίπου ανοικοδομηθέντων ιδιωτικών μεγάρων εις τας Αθήνας και τα προάστεια
μεταξύ των οποίων το Ιλίου Μέλαθρον, αι αρχαιολογικαί σχολαί γερμανική και αυ-
στριακή, το Αρσάκειον, η έπαυλις Θών, το μέγαρον Ψύχα, η ιταλική πρεσβεία, τα
ξενοδοχεία Μπάγκειον και Μέγας Αλέξανδρος. Ακολουθεί σειρά ναών ανεγερθέν-
των εις διαφόρους πόλεις καθώς και εικόνες μνημείων.

Από περίφημες ακουαρέλλες λαμβάνομεν μίαν ιδέαν τι στόλισμα θα ήτο δια
τας Αθήνας το μέγαρον της Θέμιδος, εάν εξετελείτο το σχέδιον που εξεπόνησεν ο
Τσίλλερ, όπως και το σχέδιον του υπουργείου των Οικονομικών.

Σαράντα δύο πίνακες παρουσιάζουν ένα πλούτον διακοσμητικών σχεδίων, μεγά-
λης τέχνης. Η περίφημος συλλογή συμπληρώνεται με αρχαία σχέδια πολύχρωμα, με
ζωγραφικά (μολύβι) και ακουαρέλλες, που ολοκληρώνουν την καλλιτεχνική πνοή τού
μεγάλου δημιουργού, του οποίου βλέπομεν μίαν ωραίαν προσωπογραφίαν φιλοτε-
χνημένην από την κόρην του κ. Δήμα. Παραπλεύρως παρουσιάζονται και τα παρά-
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σημα του καλλιτέχνου, εκ των οποίων δύο του απενεμήθησαν από τον αρχιδούκα της
Τοσκάνης και τον αρχιδούκα Σαλβατόρ, οι οποίοι διετέλεσαν μαθηταί του, ένα τρίτον
από τον αυτοκράτορα Φραγκίσκον Ιωσήφ της Αυστρίας και τέταρτον από τον Κάϊζερ
Γουλιέλμον επ΄ευκαρία της προσθήκης 40 δωματίων εις το Αχίλλειον, προσθήκης
συντελεσθείσης το έτος 1�0�, εντός τριών μηνών υπό του Τσίλλερ.

εις την έκθεσιν δίδονται και 20 έργα του διασήμου Δανού αρχιτέκτονος Θεο-
φίλου Χάνσεν. είνε σχέδια της κλίμακος του κήπου των Μουσών και της Ακαδη-
μίας, του Ζαππείου μεγάρου, της εθνικής Βιβλιοθήκης, του Πανεπιστημίου και της
Ακαδημίας, κ.α. που είνε το ωραιότερον έργον του.

ΑΙΜΙλΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

H ΠΡΩΙΑ
Κυριακή � Ιανουαρίου 1�3�

Τσίλλερ

Όλοι –οι παλαιότεροι τουλάχιστον Αθηναίοι– εγνώριζαν τον ερνέστο Τσίλλερ, τον
διακεκριμένον αυτόν και τόσον εμπνευσμένον από τον νεοκλασσικισμόν, Γερμα-
νόν αρχιτέκτονα, ο οποίος ελθών εις την ελλάδα δια να εποπτεύση την εκτέλεσιν
των σχεδίων του Χάνσεν δια την Ακαδημίαν, εγκατεστάθη εις την ελλάδα, ενυμ-
φεύθη ελληνίδα, έγινε Έλλην και την ψυχήν, και απέθανε εις την ελλάδα που τό-
σον ηγάπησε, αφού εγέμισε με το έργον του, και εδέσποσε δι’ αυτού, μιας ολο-
κλήρου πεντηκονταετίας της ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Και τι δεν έκαμεν ο εμπνευσμένος αυτός, όσον και ακάματος αρχιτέκτων καλλιτέ-
χνης! Ένα αληθινόν θάμβος καταλαμβάνει τον επισκέπτην, όταν αντικρύζη τα εκτιθέ-
μενα έργα του –ένα τμήμα μόνον του όλου– εις την αίθουσαν Στρατηγοπούλου, όπου
τώρα, κάλλιον αργά παρά ποτέ, εκτίθενται μαζί με μερικά αρχιτεκτονικά σχέδια του
Θεοφίλου Χάνσεν, όχι μόνον δια το πλήθος των, και την καλλιτεχνικήν των αξίαν, όσον
και διότι αποκαλύπτεται, ούτε πολύ ούτε λίγο, ότι κανένα από τα ωραία οικοδομήμα-
τα των συγχρόνων, προπολεμικών Αθηνών, που μας έθελξαν με τον ευγενικόν κλασ-
σικισμόν των, με την ευρυθμίαν τους και την αρχοντιά τους, δεν ανήκει εις άλλον, από
τον ερνέστον Τσίλλερ. Ιδικά του είναι τα Ανάκτορα του Διαδόχου, τα σημερινά «Ανά-
κτορα» των Αθηνών, ιδικόν του και το Βασιλικόν Θέταρον, και το Δημοτικόν Θέατρον,
και το σπίτι του Μελά –το ταχυδρομικόν μέγαρον τώρα– και η Βιβλιοθήκη, και το Χη-
μείον, και το Ιλίου Μέλαθρον, και η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή και το Αυστριακόν
Αρχαιολογικόν Ινστιτούτον και τα δύο ωραιότατα Μπάγκεια κτίρια της πλατείας Ομο-
νοίας –Μπάγκειον και Μέγας Αλέξανδρος– και το Μέγαρον Πεσμαζόγλου, γωνία Ηρώ-
δου Αττικού και Κηφισιάς, και το Μέγαρον Σταθάτου, και το κατεδαφισθέν Μέγαρον
Καλλιγά, και η οικία Δεληγιώργη, και το άλλοτε Μέγαρον Κούπα, του εμπειρίκου εις την
οδόν Πανεπιστημίου, και η Στρατιωτική Σχολή των ευελπίδων, και αι περικαλλείς οι-
κίαι –μέγαρα– τόσων ιδιωτών εις Αθήνας και Πειραιά, που δια να τα αναφέρη κανείς,
θα έπρεπε ν’ αντιγράψει ολόκληρον τον κατάλογον της εκθέσεως.

Κι’ αυτό του Τσίλλερ; Διερωτάται κανείς. Κι’ αυτό του Τσίλλερ! Απαντά ο κατά-
λογος, και το σχέδιον του θεάτρου Πατρών, και το ευγενέστερον –και τόσον απε-
ριποίητον τώρα! – θέατρον της Ζακύνθου και το μέγαρον Ψύχα, άλλοτε «Πτι-Πα-
λαί», και η απέναντι της Βουλής εις την οδόν Ομήρου οικία Παπαλεονάρδου, και,
και, και…Και οι τόσον αγνές νεοβυζαντινές δημιουργίες του, των ναών Αγίας Τριά-
δος, Αθηνών, Φανερωμένης και εισοδίων, Αγίου Αθανασίου Πύργου, του Βέλλου,
των Βιλλίων, άλλων αγνώστων ναών, των οποίων υπάρχουν τα σχέδια και τα ηρώα
του και τα μνημειώδη Μαυσωλεία ευγενίδου, Νεγρεπόντη, Σλήμαν…Και, και, και…

Το έργο του όμως δεν τελειώνει εδώ. Αι «προτάσεις» του έργων μη εκτελε-
σθέντων, σχέδια δια μέγαρον Θέμιδος –διάφορες παραλλαγές– υπουργείων, βου-
λής, τραπεζών, μουσείων, βιβλιοθηκών, ιδιωτικών επαύλεων, είνε ένας όγκος πρω-
τοτύπου εργασίας καταπληκτικός, εις τον οποίον επιπροστίθενται μύριαι άλλαι ερ-
γασίαι του, μελέται φωτισμού του Παρθενώνος, αντίγραφα και συμπληρώσεις των
πολυχρώμων διακοσμήσεων, σχέδια αρχαίων επίπλων και αγγείων, φατνώματα
και οροφαί ζωγραφικαί, διακοσμητικαί ζωφόροι, λεπτομέρειαι αρχιτεκτονικαί και
διακοσμητικαί, ακουαρέλλες κλπ, και το μέγα αληθές έργο, που αν εξετελείτο, θα
ήτο άλλη η άποψις των Αθηνών, το σχέδιον καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής διαρ-
ρυθμίσεως του λυκαβηττού, εις το οποίον η καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική φαν-
τασία του Τσίλλερ, απλώνεται, μεγαλοπρεπώς πρακτικώς εφαρμόσιμος και τουρι-
στικώς τελεία, μέχρις αφαντάστου σημείου.

Αυτός είνε ο Τσίλλερ, ένα τμήμα του έργου του, που δεν εγνωρίζαμεν όπως
έπρεπε και που δεν είχαν την τύχη οι Αθηναίοι να ημπορέσουν να επωφεληθούν.
Το έργον αυτό είνε μνημειώδες και δεν έχει την θέσιν του μόνον εις μίαν αίθου-
σαν αιθούσης, ή διασκορπισμένον, αν αγορασθή τμηματικώς, εις τα χέρια φιλοτέ-
χνων και αρχιτεκτόνων. Το έργον αυτό, είνε μία αληθινή σχολή αρχιτεκτονικών
εμπνεύσεων και θα έπρεπε ολόκληρον, μαζί με όλα όσα δεν εξετέθησαν, ν’ απο-
τελέση το πολύτιμον απόκτημα του Ανωτάτου αρχιτεκτονικού Ιδρύματος της χώ-
ρας, ή τουλάχιστον να αποτελέση τον πυρήνα ενός Μουσείου της συγχρόνου πό-
λεως των Αθηνών.

Γ. ΑΝΝΙΝΟΣ

Η ΠΡΩΙΑ
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 1�3�

Θεόφιλος Χάνσεν και ερνέστος Τσίλλερ

Πολλή ευγνωμοσύνη οφείλεται στους απογόνους του ερνέστου Τσίλλερ που είχαν την
έμπνευση να καταρτίσουν στην αίθουσα Στρατηγόπουλου τη σημερινή έκθεση των
καταλοίπων του φημισμένου αρχιτέκτονος, αρχαιολόγου και αισθητικού, μαζί με με-
ρικά σχέδια τού επίσης μεγάλου δασκάλου του Θεοφίλου Χάνσεν. Η έκθεση αυτή δεν
μας επιτρέπει μονάχα ν’ ανασκοπήσουμε σε όλη του την ευρύτητα ένα έργο που
ωράισε τη νέα πόλη των Αθηνών, μα και να ξαναγυρίσουμε, πληρέστερα καθωδη-
γημένοι, στην ολόλευκη πολιτεία τού παρελθόντος, που κάθε μέρα εξαφανίζεται πε-
ρισσότερο μέσα στο σωρό των νεωτέρων αρχιτεκτονημάτων. Δε νομίζω, πως ένας
τύπος μπορεί να μείνει αδιάκοπα και ανεξέλικτα προσκολλημένος σε μια καλλιτεχνική
παράδοση. Πιστεύω, αντίθετα, πως η παράδοση πρέπει να ανανεώνεται με όλα τα γε-
ρά και γόνιμα στοιχεία της προόδου και πως, στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν υπάρ-
χει δύναμη ικανή ν’ ανακόψη τον εξελικτικό πλουτισμό, την αποκρυστάλλωση και τη
δικαίωση ενός νέου ύφους, εφ’ όσον, φυσικά, το ύφος τούτο βρίσκεται σε άμεση ερ-
μηνευτική και αντιπροσωπευτική σχέση με το βαθύτερο νόημα της εποχής του και με
την αρτιώτερην αισθητικήν απαίτηση του αρμοδίου κοινού, που είνε το κοινό με τις
υγιείς αντιλήψεις, το στοχαστικό και ευαίσθητο, το ικανό να εννοήση την αλλαγή και
αξιωματικά να την τοποθετήση μέσα στη συνείδησή του. Από την άποψη τούτη ο τύ-
πος της σύγχρονης πολυκατοικίας αποτελεί μιαν ανάγκη και μιαν έκφραση. Και κα-
νείς δεν πρέπει να παραπονεθή αν η αρχιτεκτονική του καιρού μας εκπληρώνη τις
οικοδομικές μας ανάγκες με τον τρόπο που τής επιβάλλεται από τους όρους της ση-
μερινής καθημερινής ζωής. Έχει όμως όλο το δίκαιο και όλα τα δικαιώματα του κό-
σμου να παραπονεθή για την απουσία κάθε διαθέσεως εγκλιματισμού από τον σύγ-
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χρονο τούτο αρχιτεκτονικό τύπο και για την αφιλοσόφητη μεταφορά αυτούσιου του
ξένου προτύπου σ’ ένα περιβάλλον που επιβάλλει την πλέον έντονη διαφοροποίηση
και την πλέον φρόνιμη αναπροσαρμογή.

Το πρόβλημα τούτο έλυσαν στον καιρό τους με τον καλύτερο τρόπο ο Χάνσεν και
ο Τσίλλερ. Τους ευκόλυνε, βέβαια, πολύ και το ύφος της τέχνης, που επικρατούσε στα
χρόνια τους. Μα χωρίς τη βαθύτατη αίσθησή των και την απαράμιλλη καλλιτεχνική
ευαισθησία των θα κατώρθωναν, χωρίς αμφιβολία, πολύ λιγώτερα από όσα κατώρ-
θωναν. Οι μεμψίμοιροι μπορεί να διατείνωνται ό,τι θέλουν. Η πραγματικότης είνε δια-
φορετική: η παλαιότερη Αθήνα πριν περάσει στην ιστορία σαν πολιτεία, σαν έκφραση,
σαν κοινωνική και πνευματική ζωή, κληροδότησε στους μεταγενέστερους μερικά κτή-
ρια που αποτελούν στολίσματα της νέας πόλεως, όπως υπήρξαν της παλαιάς, που
προσφέρουν την αδολώτερη χαρά στον περιπατητή και που δείχνουν εύγλωττα το δρό-
μο που πρέπει και η νεώτερη αρχιτεκτονική ν’ ακολουθήση, εάν θέλει να δημιουργή-
ση και άλλα, περισσότερα και μεστότερα, έργα βιώσιμα. Δεν εννοώ φυσικά, μια νέα επι-
στροφή στον κλασσικισμό, τη δημιουργία ενός νεοκλασσικισμού της εποχής μας. Μα
θέλω να παρατηρήσω, πόσο χρήσιμη είνε η συνείδηση των θετικών αξιών που καθω-
δήγησαν τον Κλεάνθη, τον Χάνσεν, τον Τσίλλερ, τον Καυταντζόγλου, στο συνταίριασμα
των καλλιτεχνικών δεδομένων της εποχής των με τις απαιτήσεις του τόπου, του κλίμα-
τος, της ατμόσφαιρας, της ιστορίας, τέλος, που σε χώρες σαν την ελλάδα [sic] είνε πο-
λύτιμο και γεμάτο δικαιώματα στοιχείο. Ο Χάνσεν και ο Τσίλλερ, για να περιορισθώ σε
δύο προσωπικότητες, που μας δίνουν την αφορμή του σημερινού σημειώματος, εκ-
προσωπούν το γερμανικό νεοκλασσικισμό του περασμένου αιώνος και συνάμα την αι-
σθητική κατεύθυνση και τα ιδεολογικά ρεύματα των πρώτων και των μέσων δεκαετιών
του αιώνος τούτου. Ο Χάνσεν γεννήθηκε στα 1�11 [sic]. Υπήρξε καθηγητής του ελλη-
νικού Πολυτεχνείου από το 1�3� ίσαμε το 1�43 και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής του στη Βιέννη. Πέθανε το 1��1, κατάφορτος από δόξα. Ο ερνέστος Τσίλλερ γεν-
νήθηκε το 1�37, σπούδασε στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης, και δούλεψε για ένα διά-
στημα στο εργαστήριο του Χάνσεν. Ήρθε στην ελλάδα στα 1�61, σταλμένος από τον
Χάνσεν, για να επιστατήση στην ανέγερση του μεγάρου της Σιναίας Ακαδημίας, που
υπήρξε τ’ ωραιότερο από τα αρχιτεκτονήματα που έκτισεν ο Χάνσεν στην Αθήνα, κι’ εγ-
καταστάθηκεν οριστικά στον τόπο μας. Απέκτησε μάλιστα και την ελληνική ιθαγένεια,
διωρίστηκε καθηγητής στο Πολυτεχνείο κ’ ίσαμε το θάνατό του, στα 1�23, προσπάθη-
σε ακούραστα να παραγματοποιήση το λαμπρότατο όνειρο που φλόγισε τα νιάτα του,
τ’ όνειρο μιας νέας πολιτείας άξιας του μεγάλου της ονόματος και της θαυμαστής πο-
λιτιστικής της παραδόσεως.

Στην αίθουσα Στρατηγοπούλου, έχει σήμερα την ευκαιρία ο θεατής να παρακο-
λουθήση ολόκληρη την εξέλιξη της προσπαθείας του Τσίλλερ και να σπουδάση όχι μο-
νάχα τις γενικές απόψεις, μα και τις πολύτιμες λεπτομέρειες των αρχιτεκτονημάτων που
σχεδίασε και που έκτισε. είκοσι τέσσερα σχέδια αναφέρονται στα νέα Ανάκτορα, τριάν-
τα τρία στο Βασιλικό θέατρο, είκοσι ένα στο δημοτικό θέατρο, πέντε στο δημοτικό θέ-
ατρο Ζακύνθου, δέκα επτά στα εξωραϊστικά έργα του λυκαβηττού, που έμειναν στο
χαρτί, έξη [sic] στο μέγαρο της Βιβλιοθήκης, δέκα έξη στο δικαστικό μέγαρο, που
έμεινε και τούτο στο χαρτί, πολυάριθμα άλλα στο Μουσείο της Ολυμπίας, στο Χημείο,
σ’ εκκλησίες (Φανερωμένη Αιγίου, Άγιος Αθανάσιος Πύργου, εισόδια Αιγίου και σε
ιδιωτικά μέγαρα που ανάμεσά τους λαμπρότατη θέση κατέχουν τα σπίτια του Δελη-
γεώργη (Ακαδημίας και Κανάρη), του Καλλιγά (λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας και Νε-
οφύτου Δούκα), του Σλήμαν (Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη) κλπ. Πολυά-
ριθμα επίσης διακοσμητικά σχέδια, αρχαία πολύχρωμα σχέδια, σχέδια ζωγραφικά με
μολύβι και ενδιαφέρουσες υδατογραφίες συμπληρώνουν τη σειρά των εκθεμάτων που
φιλοξενούνται στην αίθουσα Στρατηγοπούλου. Πολύ λιγώτερα είνε τα κατάλοιπα τού
Θεόφιλου Χάνσεν, τρία σχέδια του Ζαππείου μεγάρου, τέσσερα της εθνικής Βιβλιο-
θήκης, μερικά του Πανεπιστημίου, ένα που παρουσιάζει διαδοχικά και τα τρία λα-

μπρά κτίρια της λεωφόρου Πανεπιστημίου και κάμποσα άλλα – ανεπαρκέστατα στο
σύνολό τους και ανίκανα να μας παρουσιάσουν σε όλη του την έκταση το πνεύμα που
εμψύχωνε την παραγωγή του. Ως τόσο, όλα μαζί, και του Τσίλλερ και του Χάνσεν, τα
κατάλοιπα αποτελούν ένα πεδίο σπουδής από τα πολυτιμότερα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η παραγωγή των δύο αρχιτεκτόνων υπήρξεν η πε-
ρισσότερο από όλες συνταιριασμένη με το ύφος της νέας πολιτείας, που άρχισε ν’
απλώνεται στο ιερό χώμα της Αττικής. Σ’ ένα τόπο γεμάτο από κλασσικές αναμνήσεις
και από λείψανα κλασσικών μνημείων, σ’ ένα τόπο προικισμένο από τη φύση πλου-
σιόδωρα, με διαύγεια, ευγραμμία, πνευματικότητα, ελαφρότητα, ο νεοκλασσικισμός
βρέθηκε στα φυσικά του πλαίσια, σε έδαφος που περισσότερο τού ταιριάζει και που
αποκαλυπτικώτερα μπορούσε να το ερμηνεύσει. Σε όσους προτιμούν το καλλιτέχνη-
μα στην ανόθευτη παρθενία του και στην πρωθόρμητη έκφρασή του, οι μορφές που
έπλασεν η νεοκλασσική αρχιτεκτονική παρουσιάζονται παράφωνες κάπως και ανορ-
θόγραφες, σαν επιβιώσεις μιας χαμένης ομορφιάς, σαν δευτερογενή φαινόμενα, χω-
ρίς άμεση και φανερή δικαιολογία και δικαίωση. Μα νομίζω ότι ο νεοκλασσικισμός,
καθώς εκδηλώνεται στα παλαιά ωραία οικοδομήματα της Αθήνας, δεν πρέπει να κρι-
θή με τον αλύγιστο τούτο κανόνα. Πρέπει να θεωρηθή απλούστατα, σαν μια συνειδη-
τή προσπάθεια εκμεταλλεύσεως όλων των γόνιμων στοιχείων που προσέφερε στον αρ-
χιτέκτονα ο τόπος και το φυσικό περιβάλλον ολόκληρο και σαν εφαρμογή συνάμα
των δεδομένων που έθετε στη διάθεση της δημιουργικής σκέψεως του καλλιτέχνου, η
νοσταλγία και η αισθητική αγωγή της εποχής. Στην ομίχλη των ορεινών χωρών και
στην αιώνιά τους συννεφιά ένα κτήριο νεοκλασσικού ρυθμού αποτελεί πάντα για τον
περαστικό ένα απρόοπτο, παράδοξο και συχνά αδικαιολόγητο συναπάντημα. Στην
Αθήνα παίρνει η ύπαρξή του μια ολωσδιόλου διαφορετική αισθητική τοποθέτηση.
εκεί είνε μια έκφραση «μόδας». εδώ γίνεται έκφραση ανάγκης και πράξη προσαρ-
μογής. Κι’ αν η αρχιτεκτονική είνε μια τέχνη που, παρά την καθολικότητά της έχει τη
διαφοροποίηση μέσα στο αίμα της, η ελληνική αρχιτεκτονική δε μπορεί παρά να αι-
σθάνεται μια βαθύτερη αξίωση διαφοροποιήσεως και προσαρμογής στα αισθητικά,
φυσικά και ιστορικά δεδομένα του τόπου της. Ό,τι έγινε με το νεοκλασσικισμό, μπο-
ρεί θαυμάσια να γίνη και με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του τσιμέντου, που είνε τέχνη
της ε υ θ ε ί α ς, όχι άγνωστης, μα εξαιρετικά αγαπημένης στα χώματα τούτα, όπου η
αρχιτεκτονική τής έδωσε όλη τη δυνατή πνευματικότητα και την απεθέωσεν όχι μονάχα
στα δωρικά μα και στα ιωνικά κτίσματά της. Νομίζω μάλιστα, πως αντίκρυ σε ρυθμούς
ολότελα «ανθελληνικούς», όπως το «μπαρόκ» ή το «ροκοκό», η σύγχρονη αρχιτε-
κτονική με τη θεληματική της λιτότητα, με την αίσθησή της την βαθύτερη του περιτ-
τού και με την ευθυγραμμία της θα μπορέση άνετα ν’ αναπτυχθή και να εγκλισματι-
σθή κάτω από το διαβρωτικό και αποκαλυπτικό φως του ήλιου της Αττικής και της ελ-
ληνικής γης ολόκληρης, άμα ξεφύγει από τη «φόρμουλα» και εκμεταλλευθή μεστό-
τερα, συνειδητότερα και προσωπικώτερα το βαθύτερο νόημά της. Ο κλασσικός ελ-
ληνισμός μάς αφήκε το υπέροχο δίδαγμα της αυστηράς ευθυγραμμίας, της διαύγει-
ας, της αρμονικής γύμνιας και της πραγματικής αντιμετωπίσεως των αμέσων αναγ-
κών με αρχιτεκτονικές συλλήψεις που δεν ξέφευγαν από το σκοπό τους και που εξέ-
φραζαν όλη την ανάταση του συγχρόνου των πολιτισμού με τα απλούστερα και τα
μονιμώτερα συνάμα μέσα. Στο σημείο τούτο νομίζω, πως δεν είνε όσο φαίνεται δύ-
σκολη η αποκατάσταση της επαφής της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με το ύφος του
τόπου. Ό, τι έκαναν ο Χάνσεν και ο Τσίλλερ με το νεοκλασσικισμό, μπορούν και οι
σύγχρονοι αρχιτέκτονες να κατορθώσουν. Με τη διαφορά πως οι τελευταίοι θα πρέ-
πει να διαθέσουν πολύ μεγαλύτερα αποθέματα επινοίας και φιλοπονίας.

Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥλΟΣ
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Η ΚΑΘΗΜεΡΙΝΗ
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 1�3�

Ο αρχιτέκτων του άστεως. Ο Ροταριανός Όμιλος διά τον Τσίλλερ.
Ολίγα διά το έργον του

Κατά την προχθεσινήν συγκέντρωσιν των μελών του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
εις το ξενοδοχείον «Διεθνές» ωμίλησεν ο αρχιτέκτων κ. Βασίλειος Κασάνδρας πε-
ρί του ερνέστου Τσίλλερ, τον οποίον εχαρακτήρισεν ως εξαιρετικήν καλλιτεχνικήν
μορφήν με πολυσχιδή δράσιν.

Ο κ. Κασάνδρας ωμίλησε διά τον Τσίλλερ ως αρχιτέκτονα, ζωγράφον, σοφόν
αρχαιολόγον και ποιητήν, διότι –ως είπεν– ωρισμένα από τα έργα του είναι ποί-
ησις. Η ρωμαντική φαντασία του εκδηλώνεται από την πρότασίν του της διευθε-
τήσεως του λόφου του λυκαβηττού.

Ο κ. Κασάνδρας διηγήθη εν ολίγοις την ζωήν και την ιστορίαν του Τσίλλερ, αφ’ ης
εγεννήθη εις τα 1�37 εις Ωμπέρλοσμιτς [sic] της Σαξωνίας. Ανέφερε τα σχετικά με την
ανέγερσιν της Ακαδημίας Αθηνών, ωμίλησε δια το σύγγραμα του Τσίλλερ, το εκδοθέν
εις τα 1�64 «Περί των αρχικών καμπυλών του Παρθενώνος», δια τα ανασκαφάς, τας
οποίας έκαμεν ο Τσίλλερ εις τα 1�6� και έφερε εις φως το Παναθηναϊκόν Στάδιον, την
ανασκαφήν του Θεάτρου του Διονύσου και την υπό του Τσίλλερ υπόδειξιν του Τατοΐ-
ου ως θερινής βασιλικής διαμονής, αντί των Πεταλιών, όπου δεν υπήρχε νερό. Ανέφε-
ρε κατόπιν τα της δράσεως του Τσίλλερ από του 1�72, οπότε διωρίσθη καθηγητής της
αρχιτεκτονικής εις το Πολυτεχνείον των Αθηνών και αργότερα (1�74) διευθυντής των
δημοσίων έργων. Τα νέα ανάκτορα, το Βασιλικόν Θέατρον, το Δημοτικόν Θέατρον, τα
Θέατρα Πατρών και Ζακύνθου, το Μουσείον της Ζακύνθου, το Χημείον Αθηνών, το Τα-
χυδρομικόν Μέγαρον των Αθηνών, το Μουσείον της Ολυμπίας, το «Ιλίου Μέλαθρον»,
η πρώτη Στρατιωτική λέσχη, η οικία Σταθάτου –έργα όλα όπως και άλλα πολλά του
Τσίλλερ– διαπνέονται από ένα ισχυρόν αίσθημα ελληνισμού. Ο ερνέστος Τσίλλερ –εί-
πεν ο κ. Κασάνδρας– είναι ο αρχιτέκτων πoυ κατώρθωσε παίρνοντας τις μορφές της
ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, να τις εξελληνίση, δημιουργώντας μίαν νεοελληνικήν ανα-
γέννησιν. Η αρχιτεκτονική του είναι ελληνορωμαϊκή, είναι ο αρμονιστής των δύο επο-
χών. Ο Τσίλλερ αγάπησε πραγματικά την ελλάδα και ενδιεφέρθη ιδιαιτέρως δια τας
Αθήνας. Απέθανεν εις μεγάλην ηλικίαν εις τα 1�23 εις τας Αθήνας.

εν τέλει ο κ. Κασάνδρας εξέφρασε την ευχήν όπως το υπουργείον Διοικήσε-
ως Πρωτευούσης ολοκληρώση την τιμήν, της οποίας είναι άξιος ο ερνέστος Τσίλ-
λερ και στήση την προτομήν του εις την πρωτεύουσαν.

Ο κ. Βασίλειος λαμπίκης ανέφερε κατόπιν προσωπικάς αναμνήσεις από τα τε-
λευταία χρόνια της ζωής του ερνέστου Τσίλλερ, όταν ο μέγας αρχιτέκτων, γέρων
και πτωχός, εσύχναζε κάθε απόγευμα εις το καφενείον της Δεξαμενής, αποτελών
το κέντρον του γνωστού ομίλου των λογίων και διανοουμένων.

εν τέλει ωμίλησεν ο μηχανικός κ. Αντωνιάδης, εις τον οποίον οφείλεται η ορ-
γάνωσις της εκθέσεως του αρχιτέκτονος ερνέστου Τσίλλερ εις την αίθουσαν Στρα-
τηγοπούλου. Ανέφερε πως και με πόσας δυσκολίας κατώρθωσε, βοηθούμενος από
τα τέκνα του Τσίλλερ ν’ ανακαλύψη εις διάφορα υπόγεια, λησμονημένα και φα-
γωμένα σχεδόν από τις κατσαρίδες, τα σχεδιαγράμματα, τα οποία τόσον εθαυμά-
σθησαν εις την Έκθεσιν και εξέφρασε την ευχήν όπως, παραλλήλως με την φρο-
ντίδα δια την ανέγερσιν προτομής του Τσίλλερ, ληφθή φροντίς και δια την περί-
σωσιν και διαφύλαξιν των εκθεμάτων της Στοάς Στρατηγοπούλου, τα οποία άλλως
θα κινδυνεύσουν να καταστραφούν με την πάροδον του χρόνου.

εΣΤΙΑ
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 1�3�

Δια το έργον του Τσίλλερ

Κατά την προχθεσινήν συγκέντρωσιν των μελών του Ροταριανού Ομίλου, η διε-
ξαχθείσα συζήτησις περιεστράφη περί το έργον του αειμνήστου ερνέστου Τσίλ-
λερ. Ωμίλησαν εξαίροντες αυτό οι κ.κ. Κασάνδρας, αρχιτέκτων, Βασιλ. λαμπίκης
και Αντωνιάδης, μηχανικός.

NEUE ATHENER ZEITUNG
1. Februar 1�3�

Ernst Ziller. Ein Dresdner Architekt in Athen.

Vor etwa über ein Jahrhundert wurde in Dresden der Baumeister geboren, dessen
Werke für das Gesicht der Stadt Athen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh-
underts bestimmend wurden: Ernst Moritz Theodor-Ziller.

Ziller entstammte einer angesehenen sächsischen Baumeisterfamilie. Sein Va-
ter, Christian Gottlob Ziller, in Radebeul geboren, besuchte die Bauschule in Dres-
den und wurde dann Zimmermeister, Bauunternehmer und Weinbergbesitzer in
Oberlösnitz bei Dresden. Hier kam, als Erstgeborener seiner 10 Kinder, am 22. Ju-
ni 1�37 Ernest Ziller zur Welt.

Schon früh beschloss der junge Ziller gleich seinem jüngeren Bruder Moritz, in
die Fusstapfen von Vater und Grossvater zu treten. Sie lernten praktisch auf den Ba-
uten des Vaters und erhielten im Winter, wenn die Bauten ruhten, vom Vater Un-
terricht im Zeichnen usw. 1�55 bis 1�5� besuchte Ernst Ziller mit grossem Erfolg
die Kgl. Bauschule in Dresden. Im Sommer arbeiteten die beiden Brüder praktisch
in Leipzig und dort wurden sie auch bestimmt, nach Wien zu gehen. – Im Frühjahr
1�5� in Wien angekommen, gelang es Ernst Ziller nach langem Suchen, als Zeich-
ner im Atelier des berühmten Klassizisten Theophil Hansen aufgenommen zu wer-
den, während sein praktischer Bruder Moritz eine Stelle als Zimmermann fand. Th-
eophil Hansen, der in Wien das Reichsratsgebäude, die Börse, das Konservatorium,
das Waffenmuseum, Theater und zahlreiche Privatbauten errichtet hatte, besass
ein grosses Baubüro. Bereits nach einem halben Jahr reiste er (Hansen) im Auftra-
ge des Griechischen Gesandten in Wien, Baron von Sina, nach Athen, mit dem Bau
der Akademie beauftragt, zu dem Sina die Mittel gestiftet hatte, während die bei-
den jungen Dresdener in ihre Vaterstadt zurückkehrten und sich weiter ausbilde-
ten. - Schon bald wurde Ernst Ziller von Hansen aber nach Wien zurückberufen und
arbeitete dort 1¼ Jahr als Zeichner an den Plänen für die Athener Akademie. 1�60
fuhren Hansen und Ziller über Triest nach dem Piräus. Über 500 Bauten hat Ziller
in Athen und im übrigen Griechenland ausgeführt, und man kann sagen, dass sei-
ne Bautätigkeit das Bild Athens z. Zt. König Georgs I. bestimmend beeinflusste.- Als
Ausführer fremder Pläne betätigte er sich noch zweimal. Vor allem bei der Univer-
sitätsbibliothek, die mit dem Universitätsbau und der Akademie die für die Entwic-
klung der klassizistischen Architektur des 1�. Jahrhunderts so bezeichnende „Han-
sen’ sche Trilogie“ bildet. Übrigens hat Ziller für die Bibliothek einen eigenen Ent-
wurf gemacht, der sich in seinen Formen stärker an die Antike anschloss als Theo-
phil Hansens vielstimmiger instrumentierter Baustil. Von Theophil Hansen stammt
ferner der Plan des Ausstellungsbäudes Zappeion, dessen Bauführung Ziller über-
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nahm. Von Ziller stammen in Griechenland 4 Theater: das von Patras, von Zante
(1�71-72), das Stadttheater in Athen (1�7�-��) sowie das Königl. Theather in Ath-
en (1��2-�4). Von ihm rührt ferner die prächtige Munizipalität der Stadt Hermou-
polis auf der Insel Syra her, die damals als Handelsplatz noch vor dem Piräus ran-
gierte. Ziller schuf ferner den Entwurf des jetzt vom König Georg II bewohnten, s.
Zt. für den Kronprinzen Konstantin erbauten, daher Kronprinzen-Palais genannten,
zweiten Athener Stadtschloss (1��1-�3). Er baute das Deutsche und das Österrei-
chische Archäologische Institut in den Jahren 1��7 und 1�06.

Ziller entfaltete ferner eine sehr fruchtbare Tätigkeit als Kirchenbauer in Ath-
en; er baute aber auch gelegentlich im byzantinischen Stil Dorfkirchen; so in Vil-
lia und Theben, das den Architekten dafür 1��5 zum Ehrenbürger ernannte. Von
ihm stammte endlich das jetzige Gebäude der Athener Hauptpost, viele Priva-
thäuser, Hotels, Villen und Landhäuser; auch das schönste Privathaus Athens aus
jener Zeit, des grossen Schliemanns palais-artiges Heim in der Universitässtrasse,
ist von Zillers Meisterhand entworfen. Das damalige Athen kam Ziller wie ein gros-
ses Dorf vor. Es wurde viel abgerissen, um die Strassenzüge am Fusse der Akro-
polis quer durch die regellosen Gassen der Altstadt zu erweitern. Die Fundamen-
te der Akademie, die 1¼ Jahr vorher von Hansen gelegt waren, lagen noch im Zu-
stand der Gründung da. Der damals erst 23-jährige Ziller, der über einen jährlichen
Baukredit von 150-300.000.-Drachmen verfugte, hat dann 20 Jahre als Bauleiter,
Rechnungsführer und Kassierer auf verantwortungsvollem Posten für Hansen und
Baron Sina in Athen an der Akademie gebaut. Es kam zu Stockungen durch die po-
litischen Ereignisse; Ziller reiste für 4 Jahre nach Wien, Dresden, Berlin und wie-
der Wien, wurde dort vom Kriege 1�66 überrascht und kehrte 1�6� erst nach
Athen zurück. Der Bau der Akademie zog sich bis 1��5 hin.

In Athen war Ernst Ziller inzwischen zum reichen und hochangesehenen Mann
geworden. Im August 1�72 wurde er zum Professor den Architektur an der Akade-
mie der Schönen Künste ernannt und versah diese Amt bis zum Jahre 1��3, obglei-
ch die Ehre ihm wenig einbrachte, aber dafür viel kostbare Zeit, beanspruchte.

Schliemmann und Ziller waren eng befreundet. Ja ein merkwürdiger Zufall hat
dazu geführt, dass Ziller vielleicht Schliemann zu einer ersten grossen Entdeckung
verholfen hat: zu den Ausgrabungen nach dem homerischen Troja.

Es entspricht ganz der grossartigen Sachlichkeit und Schlichtheit seiner reich-
en Natur, dass er ohne Eifersucht seine Funde und Erkenntnisse an andere weiter-
gab. Eins der merkwürdigsten Beispiele hierfür liefert die Entdeckung des Athener
Marmorstadions: Ziller kaufte 1�64 für Dr. 2.000. – das Grundstuck, wo andere
bereits vergeblich nach den Resten des Stadions gesucht hatten. Ziller fand hier,
was er suchte: Stufen und Umgang, sodass er die Form des Bauwerks errechnen
konnte. Mehr als das geistige Resultierte interessierte ihn nichts dabei. Er trat dann
seine Ausgrabung freiwillig ab, veröffentlichte aber über die Ausgrabung des Sta-
dions wie auch über die berühmten Kurvaturen des Parthenons wissenschaftliche
Untersuchungen.

Zilles Vielseitigkeit äusserte sich neben seiner Bautätigkeit auch in mancher-
lei Entwürfen; so für die Ausstattung des damals noch ganz kahlen Lykabettos -
Hügels mit gärtnerischen und architektonischen Anlagen sowie ein Projekten für
Talsperren und Bewässerungsanlagen in der Umgebung der Hauptstadt. Seine Ba-
uten, äusserlich in den Formen des von der italienischen Renaissance beeinflussten
Zeitstils, atmen alle etwas von der freudigen Heiterkeit und Gelassenheit des Man-
nes, dem das Glück meist hold war, wenn auch seine mangelnde kaufmännische
Begabung ihn nie zum vermögenden Manne werden liess.

Als Vierziger heiratete Ziller ein schönes, hochmusikalisches Mädchen aus ei-
ner mazedonischen Familie. Sein kunstfreudiges Haus wurde die Stätte anregen-

der Geselligkeit wo die interessantesten Köpfe des damaligen Athens verkehrten.
Er kam zu hohen Jahren und sah Kinder und Kindeskinder heranwachsen. Im Jah-
re 1�23, mit �5 Jahren ist er dann in Athen verschieden.

HANS HERMANN RUSSACK

λεζάντα:
“Das vom deutschen Architekten Ernst Ziller in Athen gebaute sogenannte
Schliemann-Haus”.

ΑΚΡΟΠΟλΙΣ
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 1�3�

επ’ ευκαιρία της αποφασισθείσης κατεδαφίσεώς του. Το πολυπαθές Δη-
μοτικόν Θέατρον που απήτησε τριάντα χρόνια δια ν’ ανεγερθή! Πρω-
τοφανής η γρουσουζιά που το… κατεδίωκε!

Η θεμελίωσίς του κατά το 1�57.- Αλλεπάλληλοι προσπάθειαι δια την
ανέγερσίν του και ισάριθμοι διακοπαί των εργασιών. Και το αίμα ενός
ατυχούς εργάτου εις το παθητικόν του! Οι ιστορικοί χοροί του Δημοτι-
κού Θεάτρου.

Ένα ακόμη από τα ιστορικά και τα χαρακτηριστικώτερα μνημεία των Αθηνών, πα-
ραδίδει, οσονούπω, το πνεύμα. Το Δημοτικόν Θέατρον.

Τελεσίδιος η καταδικαστική εις βάρος του απόφασις εκρίθη, εξεδόθη και εδη-
μοσιεύθη: θα κατεδαφισθή και εις την θέσιν του θα ανεγερθή τον νέον μεγαλο-
πρεπές, συγχρονισμένον και άνετον μέγαρον του Ταχυδρομείου, εις το οποίον θα
στεγασθούν και όσαι αι άλλαι υπηρεσίαι των Τ. Τ. Τ.

Πρόκειται περί απωλείας ικανής να μας κάμη να θρηνήσωμεν; Ίσως να συνέ-
βαινε αυτό, εάν το μέλλον να κατεδαφισθή παλαιϊκόν θέατρον ευρίσκετο εν λειτουργία
και εάν καθ΄οιονδήποτε τρόπον εξυπηρέτει τον σκοπόν της ανοικοδομήσεώς του.
Δεδομένου όμως ότι η αυλαία του έπεσε δια τελευταίαν φοράν ήδη από της εποχής
της Μικρασιατικής καταστροφής, οπότε εχρησιμοποιήθη δια την στέγασιν ου μην
αλλά και τις… μπουγάδες των εγκατασταθεισών εις αυτό προσωρινώς προσφυγι-
κών οικογενειών και ότι έκτοτε παρέμεινε ως ένα ημιερειπωμένον κτίριον ασχημίζον
μάλλον, αντί να στολίζη ένα από τα κεντρικώτερα σημεία της πρωτευούσης –η λη-
φθείσα απόφασις ήτο επιβεβλημένη.

Οπωσδήποτε, το παρελθόν του, η δόξα, την οποίαν επεστέγασε, η καλλιτεχνική
και κοσμική κίνησις εις την ανάπτυξιν της οποίας συνετέλεσε, όταν ακόμη οι Αθήναι
–αι Αθήναι που αγωνίζονται ήδη να συγχρονισθούν– είχαν πληθυσμόν μόλις προ-
σεγγίζοντα τις διακόσιες χιλιάδες, δικαιολογούν ένα φιλολογικόν… μνημόσυνον, επ’
ονόματί του και επ΄ονόματι της ιστορίας του. είνε άλλως τε η ιστορία αυτή, η πλέον
περίεργος από όσας έχει ένα οιοδήποτε –και το πλέον χαρακτηριστικόν– αρχιτεκτο-
νικόν μνημείον των Αθηνών. Περίεργος κυρίως διά την άνευ προηγουμένου… γρου-
σουζιάν, που κατεδίωκε το θέατρον αυτό. Τόσον, ώστε χθες ακόμη, ο μοναδικός ιστο-
ρικός του ελληνικού θεάτρου κ. Ν. λάσκαρης, εις τας δαιφωτιστικάς αναμνήσεις του
οποίου προσεφύγαμε δια να δώσωμεν την ιστορίαν του κατεδαφισθησομένου θεάτρου,
δεν εδίστασε –όχι αδίκως, όπως θα δούμε– να το χαρακτηρίση στοιχειωμένο!

Η γρουσουζιά αυτή αρχίζει από της εποχής ακόμη της ανοικοδομήσεώς του:
Μήτε λίγα, μήτε πολλά, τριάντα ολόκληρα χρόνια απητήθησαν δια ν΄αποπερατωθή.
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εις τα 1�60 συγκεκριμένως ετέθη ο θεμέλιος λίθος του, η πρώτη παράστασις
δε από της σκηνής του εδόθη στα 1���!

Αλλ’ ας χρησιμοποιήσωμε αναλυτικώτερα τα σχετικά ανέκδοτα απομνημονεύμα-
τα του μεγαλοπνεύστου Γερμανού αρχιτέκτονος ερνέστου Τσίλλερ, του φιλοτεχνή-
σαντος τα σχέδια του Δημοτικού Θεάτρου, τα οποία έθεσε με την ευγενικώτερη προ-
θυμία εις την διάθεσίν μας η εκ των θυγατέρων του κυρία Τσίλλερ-Δήμα, και τας πλη-
ροφορίας του φίλου κ. Ν. λάσκαρη. Όταν η εργατική σκαπάνη, αφού ρίξη κάτω
όλο το κτίριο προχωρήση και εις τα θεμέλιά το, θα σκοντάψη, ασφαλώς, εις μίαν
μεγάλην μαρμαρίνην πλάκα, που απετέλεσε τον θεμέλιον λίθον του. Και όταν αυτή
ανασυρθή και καθαρισθή έκπληκτοι όλοι οι σύγχρονοι θα αναγώσουν επ αυτής την
φράσιν: «επί Όθωνος, Βασιλέως των ελλήνω, ιδρύεται το εθνικόν Θέατρον, τη 22α

Δεκεμβρίου 1�57». Ο πρώτος Βασιλεύς της ελλάδος, εθεμελίωσε, πράγματι, κατά
την ανωτέρω μνημονευομένην ημερομηνίαν το κατεδαφισθησόμενον τώρα θέα-
τρον. Αλλ’ αυτό είνε το ολιγώτερον ίσως ενδιαφέρον. Ακόμη περισσότερον χαρα-
κτηριστική είνε η όλη ενεπίγραφος πλαξ, η οποία φανερώνει το μετέπειτα Δημοτι-
κόν Θέατρον, προωρίζετο αρχικώς ως «εθνικόν».

Η θεμελίωσις του θεάτρου έγινε κατόπιν πολλών προσπαθειών του Γρηγορίου
Καμπούρογλου, πατρός του σεβασμίου «παππού των Αθηνών» κ. Δημητρίου Γρ.
Καμπούρογλου. λάτρης του θεάτρου, ο φιλόπολις αυτός Αθηναίος ανέλαβε την ανοι-
κοδόμησιν του θεάτρου, με την χορηγίαν, φυσικά, του κράτους. επέπρωτο όμως πα-
ρά τον ενθουσιασμόν του, να μη επιτύχη τίποτε περισσότερον από την απλήν θεμε-
λίωσιν, εξ αιτίας και της αντιδράσεως την οποίαν προέβαλε τότε η Γερουσία, αλλά και
των …λαύρων καλλιτεχνικών ερώτων του ιδιαιτέρου γραμματέως του Όθωνος Βέτ-
λαν. Τι σχέσις, θα διερωτηθήτε, ίσως, μπορεί να υπήρχε μεταξύ των ερωτικών υπο-
θέσεων του βασιλικού γραμματέως και του ανεγειρομένου τότε θεάτρου; Και όμως,
υπήρχε και παρα-υπήρχε. Αμεσωτάτη μάλιστα. Και ιδού ποία: Ο ερωτύλος Βέτλαν
ήτο συνδεδεμένος αισθηματικός με την πριμαντόναν ενός ξένου μελοδραματικού
θιάσου, που έπαιζε τότε εις το θέατρον Μπούκουρα και του οποίου την επιχείρησιν
είχε ο αείμνηστος Γρ. Καμπούρογλου. εκ χαρακτήρος υπερόπτης και αυταρχικός,
επί πλέον δε κατοχυρούμενος πίσω από την εξέχουσαν θέσιν του ο Βέτλαν, επήγαινε
όποτε του εκάπνιζε εις το θέατρον Μπούκουρα και παρελάμβανε την ερωμένη του,
καθ’ ήν στιγμήν επρόκειτο να αρχίση η παράστασις.

Χωρίς πριμαντόνα όμως, ό θίασος δεν μπορούσε, βέβαια, να παίξη. Και έτσι,
στα καλά καθούμενα, πότε το ένα και πότε το άλλο βράδυ, ηναγκάζετο να διακό-
πτη τας παραστάσεις του. Το αποτέλεσμα ήτον να ζημιώνεται εξαιρετικά από τας
ερωτικάς αυτάς υποθέσεις του βασιλικού γραμματέως ο δύσμοιρος θεατρώνης, ο
οποίος αφού είδε κι απόειδε έσπευσε να κάμη… παραστάσεις εις τον Βέτλαν και
να τον παρακαλέση να περιστείλη κάπως το ερωτικόν του μένος, άπαξ και εξε-
σπούσε τούτο εις το δικό του κεφάλι. Αλλ’ ο Βέτλαν εξωργίσθη δαι την «αυθάδει-
αν» του αειμνήστου Καμπούρογλου, αντί δε να συμμορφωθή, του επέβαλε επιτα-
κτικώς μάλιστα, να πληρώση την ερωμένην του, ακόμη και δια τας παραστάσεις από
τας οποίας, εξ αιτίας αυτού του ιδίου, απουσίαζε!

Το αποτέλεσμα ήτο να δημιουργηθή φοβερά εχθροπάθεια μεταξύ βασιλικού
γραμματέως και θεατρώνου, ο οποίος εκ των οποίων έκτοτε δεν άφηνε «ούτε σε
ξερό, ούτε σε χλωρό» τον άλλον. Έτσι, και όταν ο Καμπούρογλου ανέλαβε την
ανοικοδόμησιν του «εθνικού Θεάτρου», ο Βέτλαν επέτυχε να τον κηρύξη εις χρε-
ωκοπίαν με αποτέλεσμα να διακοπή, πριν καλά-καλά αρχίση, η υπ αυτού ανέγερ-
σις του θεάτρου. εις αυτό όμως συνετέλεσε και η Γερουσία της εποχής, η οποία,
όταν η Κυβέρνησις ήγαγε ενώπιον αυτής προς ψήφισιν το σχετικόν με την ίδρυσιν
«εθνικού Θεάτρου» νομοσχέδιον, το απέρριψε με αγανάκτησιν και με το ανεξή-
γητον αιτιολογικόν ότι «τα θέατρα είνε πάντοτε οι πρόδρομοι της παρακμής και
της ηθικής καταπτώσεως των λαών»! Πάρτε την στο γάμο σας, κλπ.

εις την καταβαράθρωσιν της υποθέσεως του θεάτρου, δεν έπαιξαν, τέλος, μι-
κρόν ρόλον και αι ανταγωνιστικαί ενέργειαι των θεατρικών επιχειρηματιών της επο-
χής, οι οποίοι ετρομοκρατήθησαν προ της ιδέας της ιδρύσεως ενός τελείου, επι-
σήμου και ανέτως λειτουργούντος θεάτρου, ικανού να απορροφήση ενδεχομένως,
ολόκληρον την ισχνήν, άλλως τε, καλλιτεχνικήν κίνησιν της εποχής.

Έτσι, η υπόθεσις της ανεγέρσεως θεάτρου έληξε… με την κατάθεσιν του θε-
μελίου λίθου. Το όνειρον όμως τού να προικισθή η αναγεννωμένη πρωτεύουσα με
ένα συγχρονισμένον θέατρον, απαλλασσομένη από τις άθλιες παράγκες των ιδιω-
τικών θεάτρων, εφλόγιζε τας ψυχάς και των τότε δημοτικών αρχόντων, πρώτου δε
εξ όλων του δημάρχου Γ. Σκούφου και των διανοουμένων. Και μετά τριετίαν, ήτοι
εις τα 1�60 το ζήτημα ήχθη ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, το οποίον ενέκρινε
την σύναψιν δανείου 450 χιλιάδων δραχμών δια την ανέγερσιν του θεάτρου. Αλλ’
ούτε η ψήφισις της πιστώσεως προώθησε το ζήτημα, το οποίον, μόλις μετά δωδε-
καετίαν ήρχισε τέλος να μπαίνη εις το στάδιον της επιλύσεώς του.

Συγκεκριμένως, εις τα 1�72, εσχηματίσθη μετοχική εταιρία, η οποία ανέλαβε την
ανοικοδόμησιν του θεάτρου, και η οποία απετάθη εις τον διαπρεπέστερον αρχιτέκτο-
να της εποχής ερνέστον Τσίλλερ, δια να του αναθέση την εκπόνησιν των αρχιτεκτο-
νικών σχεδίων του θεάτρου και την εκτέλεσίν των. Ο Τσίλλερ εξεπόνησε πράγματι με-
γαλοπρεπές σχέδιον, αμυδράν ιδέαν του οποίου δίδει η παρατιθεμένη φωτογραφία.
(Η πρόσοψις του κτιρίου και αι δύο πλευραί του, εκτελούμεναι όπως τας εφαντάσθη
ο Τσίλλερ, θα προσέδιδαν εις την εξωτερικήν εμφάνισιν του θεάτρου, την ιδανικωτέ-
ραν και λαμπροτέραν εικόνα. Τελικώς, όμως, τα σχέδια δεν ετηρήθησαν επακριβώς,
έτσι δε η εξωτερική όψις του θεάτρου κατεσκευάσθη εις το τέλος ασυγκρίτως πενι-
χρότερα). Οπωσδήποτε, η ανοικοδόμησις ήρχισε, και το κτίριον, λαμπρόν κατά τα
άλλα, ήρχισε να υψώνεται με σχετικώς ταχύν ρυθμόν, οπότε εμεσολάβησε το ιδιότυ-
πον «κραχ» της επιχειρήσεως των μεταλλείων του λαυρίου, με την οποίαν, φαίνεται
ότι ήσαν κατά οιονδήποτε τρόπον συνδεδεμένοι οι μέτοχοι του θεάτρου. Αυτό τούς
έκαμε να δειλιάσουν και να παύσουν επιχορηγούντες την ανοικοδόμησιν του θεά-
τρου, το οποίον παρέμεινε και πάλιν ημιτελές. Αι εργασίαι επανελήφθησαν αργότερα,
δια να διακοπούν και πάλιν, έως ότου τέλος την συνέχισίν των ανέλαβεν ο Δήμος.

Χρήματα όμως δεν υπήρχαν, έως ότου ενεφανίσθη ο Ανδρέας Συγγρός, προ-
σφερθείς να αναλάβη την δαπάνην της ανεγέρσεως, λαμβάνων την επικαρπίαν
του θεάτρου, μετά την αποπεράτωσίν του. Υπογράψας την σχετικήν σύμβασιν με
τον τότε δήμαρχον Σούτσον, ο Συγγρός, επήγεν εις το ατελιέ του Τσίλλερ, που ευ-
ρίσκετο εις την οδόν Μαυρομιχάλη 4 (όπου σήμερα η οικία λοβέρδου) και του εί-
πε, όπως συνεχίζει ο ίδιος εις τα απομνημονεύματά του:

«Υπέγραψα με τον δήμαρχον συμβόλαιον και του υπεσχέθην να τελειώσω το θέ-
ατρον με 600 χιλιάδας δραχμ. Αλλά, μεταξύ μας, θα διαθέσω μόνο 300-400 χιλιάδες.
Του απήντησα, γράφει ο Τσίλλερ, ότι δεν ήμουν διατεθειμένος να χαλάσω το θέατρον
και ότι εχρειάζετο, να διαθέση όχι μόνον το υπεσχημένον, αλλ’ ακόμη μεγαλύτερον πο-
σόν. Δεν εδέχθη όμως, και εγκατέλειψε το ατελιέ μου». Ο αείμνηστος εθνικός ευερ-
γέτης, φαίνεται, πράγματι, ότι ενώ γενικώτερα, διέθετε πλουσιοπαρόχως, τον πλούτον
του δι’ εθνικά έργα, είχε και τας στιγμάς της… τσιγγουνιάς του. Οπωσδήποτε όμως,
μετά δύο ημέρας, ήλλαξε γνώμην και μεταβάς πάλιν εις του Τσίλλερ του είπε: «Καλά,
λοιπόν. Αφού επιμένεις και για ένα καπρίτσιο, θα διαθέσω και τις άλλες διακόσιες χι-
λιάδες». Χαριτολογών ο Τσίλλερ, του ανταπήντησε: «Πρέπει να διπλασιάσης το…
καπρίτσιο σου και να διαθέσης ακόμη τετρακόσιες χιλιάδες, αν θέλης να συμμετάσχω
εις την εκτέλεσιν του έργου (Συνολικώς, δηλαδή �00 χιλιάδες)».

Τον έπεισε τέλος και έτσι, με άνεσιν πλέον, οικονομικήν, το πολυπαθές θέα-
τρον απεπερατώθη εις τα 1���. Η γρουσουζιά όμως, που είπαμε, το κατεδίωκε
μέχρι τέλους. Όπως δε διηγείται ο κ. λάσκαρης, όταν, πλέον, η ανοικοδόμησίς του
είχε προχωρήσει μέχρι της κατασκευής της οροφής του, δύο εργάται τοποθετών-
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τες μίαν ημέραν εις αυτήν δύο μεγάλας σιδηροδοκούς «ενεπλάκησαν» μεταξύ αυ-
τών κατά τρόπον αληθινά φοβερόν. Ματαίως ηγωνίζοντο να ξεφύγουν, από το πε-
ρίεργον αυτό δίκαννον, που εσχημάτισαν γύρω εις τα σώματά των, τα δύο βαρύ-
τατα σίδερα. Οι συνάδελφοί των, έντρομοι, εσταμάτησαν τις δουλειές των, και
έσπευσαν να βοηθήσουν τους δύο ατυχείς. Ματαίως όμως. Τα σίδερα ήταν αδύ-
νατο να διαχωρισθούν, και οι δύο εργάται συμπιεζόμενοι μεταξύ αυτών, εκινδύ-
νευσαν να σκάσουν. Χιλιάδες Αθηναίων, συγκεντρωθέντες κάτω από την οικοδο-
μήν, παρηκολούθουν από κάτω με αγωνίαν το τρομερόν θέαμα. Μετά ώρας πολ-
λάς, κατωρθώθη τέλος να ανασυρθούν οι δύο εργάται από τας δοκούς. Αλλ’ ο
ένας εξ αυτών, είχεν ήδη πεθάνει!

Με την πρόσθετον αυτήν θυσίαν αίματος, εις το… παθητικόν του, το Δημοτι-
κόν Θέατρον των Αθηνών, μοναδικόν διά την εποχήν του, ήρχισε τέλος τας πα-
ραστάσεις του, μετά το 1���, με την πρώτην εμφάνισιν από της σκηνής του, ενός
λαμπρού γαλλικού μελοδραματικού θιάσου.

εις την θριαμβευτικήν του πρεμιέρα, που απετέλεσε ιστορικόν καλλιτεχνικόν
γεγονός, παρέστησαν η Βασιλική Οικογένεια, οι υπουργοί, οι άλλοι επίσημοι και
η ανωτέρα κοινωνία της πρωτευούσης, που απεθαύμασαν το νέον της καλλιτεχνι-
κόν απόκτημα. Άρτιο δια την εποχή του εις σκηνικά μέσα, το νέο θέατρο περιε-
λάμβανε ευρυτάτην πλατείαν με εξακοσίας θέσεις, τριπλήν σειράν πολυτελών θε-
ωρείων και απέραντο υπερώον. Όλα του τα καθίσματα ήσαν επενδυμένα με βε-
λούδο «γκρενά», που απετέλει και την κυριαρχούσαν χαρωπήν απόχρωσιν εις το
εσωτερικόν του. Διεθνείς καλλιτεχνικαί δόξαι, ενεφανίσθησαν κατόπιν και της σκη-
νής του, όπως η Σάρα Μπερνάρ, ο Φερωντύ, ο Μουνέ Σουλύ, η Αγνή Σόρμα, ο Νο-
βέλι, η Δούζε, και ο Έλλην Αποστόλου και άλλοι. Από της σκηνής του εδιδάχθη-
σαν τα περιφημότερα έργα του διεθνούς δραματολογίου και περισσότερον ακόμη
όπεραι –λόγω της αφαντάστως ωραίας ακουστικής του– επίσης δε τα μελοδρά-
ματα του Σαμάρα «Φλώρα Μιράμπιλις», «Ρέα», «Μαντεμουαζέλ Μπελίλ» κλπ.

Ιστορικοί είνε οι χοροί οι οποίοι εδίδοντο εις την αίθουσαν και την σκηνήν
του, η οποία, με την μεγάλην –δια την εποχήν εκείνην– δαπάνην των 12 χιλιάδων
δραχμών, ισοπεδούτο, μετατιθεμένη με ωρισμένα τεχνικά μέσα.

Η κακή μοίρα, όμως, κατεδίωκε πάντα το Δημοτικόν. Οι Αθηναίοι, μετά τα
πρώτα χρόνια από της ενάρξεως της λειτουργίας του, έπαυσαν να προσέρχωνται
εις τας παραστάσεις του. Άλλαι απολαύσεις τους είλκυσαν περισσότερο: Η χαρ-
τοπαιξία! Έτσι το θέατρον, παρά την δημοτικήν επιχορήγησιν, πάντοτε σχεδόν
ήταν παθητικό δια τους θεατρώνας που ανελάμβαναν την εκμετάλλευσίν του.

Και όταν εις τα 1�22, συνέβη η Μικρασιατική καταστροφή, και εχρησιμοποι-
ήθη προσωρινώς δια την στέγασιν προσφύγων, έκλεισε, δια να μη ξανανοίξη. Η
ερήμωσις το έφθειρεν αφαντάστως, παρά τας προσπαθείας δε που έγιναν και προ
ετών ακόμη, δια την επισκευήν του, η αυλαία του δεν εσηκώθηκε έκτοτε. Δι’ ωρι-
σμένα έτη, εχρησιμοποιήθη ως εργατικόν Κέντρον και κατόπιν δια την προσωρι-
νήν στέγασιν των υπηρεσιών του επισκευαζομένου τότε Δημαρχείου.

Η απόφασις ήδη, όπως εις την θέσιν του ανεγερθή συγχρονισμένον κτίριον των
Τ.Τ.Τ., θα κλείση την πολυπαθή του ιστορίαν.

Σ. ΓεΡΑΝΗΣ

ΤεΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
τχ. XV, αρ. 172, 15 Φεβρουαρίου 1�3�
ερνέστος Τσίλλερ, σελ. 125-130 (αποσπάσματα)

Ο εξελληνισμός των ρωμαϊκών μορφών υπό Τσίλλερ.

«Η αίθουσα Στρατηγοπούλου εφιλοξένησε από 2-20 Ιανουαρίου την έκθεσι του Αρ-
χιτέκτονος ερνέστου Τσίλλερ. Η έκθεσις αυτή δεν θάπρεπε να περάση απαρατήρητη
από τον τεχνικό κόσμο, γιατί δεν έχει μόνο σημασία καλλιτεχνική, αλλά περικλείει
κι ένα κομμάτι από την ιστορία της Αθήνας μιας ορισμένης λαμπράς εποχής. επο-
χής καλλιτεχνικού οργασμού, συνθέσεως της μορφής της πόλεως με την ανέγερσιν
των σπουδαιοτέρων αρχιτεκτονικών μνημείων της. εποχής των μεγάλων δωρητών,
που μεταβάλλουν την Αθήνα από χωριό σε καλλιμάρμαρη πρωτεύουσα. Μέσα σ’ όλη
αυτή την κίνησι η προσωπικότης του Τσίλλερ ξεχωρίζει ως μια εξαιρετική καλλιτε-
χνική μορφή με την πολυσχιδή δράσι της. Βλέπουμε στην έκθεσι τον αρχιτέκτονα,
τον ζωγράφο, τον σοφό αρχαιολόγο και τον ποιητή, γιατί ορισμένα από τα έργα του
είναι ποίησις. Η ρωμαντική φαντασία του εκδηλώνεται σε μερικούς πίνακες από
την πρότασί του της διευθετήσεως του λόφου του λυκαβηττού. Η τέχνη τού μπετόν-
αρμέ αφαίρεσε το ρωμαντικό στοιχείο από την αρχιτεκτονική, θέλησε απόλυτη ει-
λικρίνεια, τόσο που η κατασκευή να οδηγή την αισθητική. Έτσι εφθάσαμε πολλές
φορές σε παράδοξα και ασχημίες, αλλά είχαμε πάντοτε το επιχείρημα ότι λέγαμε την
αλήθεια. Μήπως όμως κάποτε, η αλήθεια γυμνή, γίνεται κακή ανατροφή; Πρόθε-
σίς μου σήμερα δεν είναι να κάνω τη σύγκρισι των δύο κατευθύνσεων, αλλά να μι-
λήσω για την εργασία ενός ανθρώπου, που στην τέχνη της εποχής του έφθασε στις
ψηλές κορφές. […] Στη Βιέννη έγινε δεκτός, κατόπιν διαγωνισμού στον οποίο ήλ-
θε πρώτος, ως σχεδιαστής στο εργαστήριο του Χάνσεν. Ο Χάνσεν, Δανός την κα-
ταγωγή, ήταν μια αρχιτεκτονική δόξα της εποχής του. Οι δύο άνδρες συνδέθηκαν
με στενή φιλία, η οποία διήρκεσε καθ’ όλη τη ζωή των. Στα 1�5� ο βαρώνος Σίνας
εκάλεσε τον Χάνσεν στας Αθήνας. Τότε ο Τσίλλερ εγύρισε στην Δρέσδη όπου εφοί-
τησε στην Ακαδημία των Καλών Τεχνών και έτυχε του αργυρού μεταλλίου.

ενώ ο Τσίλλερ ήταν έτοιμος να δεχθή διορισμόν εις Τυφλίδα του Καυκάσου,
όπου ήταν ο μόνος επιτυχών υποψήφιος μεταξύ 15 άλλων, εκλήθη από τον Χάνσεν
στη Βιέννη για να εργαστεί στα σχέδια της Ακαδημίας Αθηνών και εν συνεχεία εστά-
λη στην Αθήνα για την εκτέλεσι του έργου. Η ανέγερσις της Ακαδημίας διήρκεσε 20
χρόνια. Όταν πεια έγιναν τα εγκαίνια επί Τρικούπη, ο Τσίλλερ επείσθη από τον Σί-
να και τον Χάνσεν να μείνει οριστικώς στην ελλάδα. […] Όταν το 1�74 ετελείωσε
η Ακαδημία, ο Τρικούπης διώρισε τον Τσίλλερ Διευθυντή των Δημοσίων Έργων. Η
Αθήνα ήταν τότε στην ακμή της –μέχρι του μοιραίου πολέμου του 1��7. Τότε έγινε
το Παλάτι του Διαδόχου, η νέα πρόσοψις του Κεντρικού Μουσείου κτλ, γι’ αυτό η εγ-
κατάστασις του Τσίλλερ στον τόπο μας υπήρξε τόσο πολύτιμη. Αυτός υπήρξε ο μέ-
γας διδάσκαλος που με τη γόνιμη εργασία του εδημιούργησε την πρώτη σχολή της
τέχνης στην Αναγεννώμενη ελλάδα και το φυτώριον για όλους τους κλάδους των
επαγγελμάτων στην οικοδομή. Ζουν ακόμη τεχνίτες από εκείνους που είχε μορφώ-
σει και διακρίνονται πάντοτε και στη δουλειά τους και στην ακριβή κατανόησι του αρ-
χιτεκτονικού σχεδίου. Η καλλιτεχνική παραγωγή του Τσίλλερ είναι εξαιρετική. Τα πε-
ρισσότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της Αθήνας οφείλονται σ’ αυτόν. […] εφύγαμε τό-
σο μακρυά από τον καιρό που εκτίσθηκε το Ιλίου Μέλαθρον κι’ εν τούτοις αρχίσαμε
πάλι να ερωτοτροπούμε με την κλασσική τέχνη. Ικέτιδα τής τείνομε την χείρα τώρα
που εχορτάσαμε την τέχνη του μπετόν. Κάποιος απεκάλεσε τα οικοδομήματα του
μπετόν-αρμέ «λασπόσπιτα». Ομολογώ ότι ο όρος ανταποκρίνεται αρκετά στην φύ-
σι του μπετόν, θα μπορούσα να πω στην τεχνική γλώσσα, ότι είναι «οργανικός».
[…] Για κάθε έργο του Τσίλλερ υπάρχει πάντοτε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
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Στα εξοχικά σπίτια του ήξερε να δίνη τον τόνο του υπαίθρου, απέφευγε τον σχολα-
στικισμό, εγινόταν ποιητικώτερος και έπαιρνε μεγαλύτερες ελευθερίες.

[…] Την τέχνη του Τσίλλερ διαπνέει ένα ισχυρό αίσθημα ελληνισμού. είναι ο
αρχιτέκτων που κατώρθωσε παίρνοντας τις μορφές της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής
να τις εξελληνίση, δημιουργώντας μια νεοελληνική αναγέννησι. Η αρχιτεκτονική
του είναι ελληνορωμαϊκή. είναι ο αρμονιστής των δύο εποχών. Μπορεί κανείς χω-
ρίς φόβο να ειπή ότι υπήρξε ο μοντέρνος της εποχής του. Ποίος αρνείται ότι η τέ-
χνη του είναι γεμάτη από δημιουργία; Και μόλον τούτο, τα στοιχεία με τα οποία παί-
ζει είναι κλασσικά. Αφ’ ενός όλες οι μορφές της Ιταλικής Αναγεννήσεως, αφ’ ετέρου
όλη η ελληνική κοσμηματογραφία με την ποιο λεπτή και την ποιο ακριβή κατα-
νόησι. […]. Και εν τούτοις έζησε σε μια εποχή –ας μου επιτραπή η έκφρασις– αχά-
ριστη. Ήταν τότε τόσο μεγάλη ακόμη η επιρροή της Αναγεννήσεως, που δεν υπήρ-
χε στάδιον για κάπως ευρύτερη δημιουργία. […]. Στην ευρώπη οι τεχνίτες είχαν πια
ειπή την τελευταία τους λέξι επάνω σ’ αυτή την τέχνη και είχεν αρχίσει η αναμάσ-
σησις των γνωστών και τετριμμένων. Ίσως να υπήρξε εξαιρετικά τυχερός από από-
ψεως αρχιτεκτονικής δημιουργίας ο Τσίλλερ, εγκαθιστάμενος στην ελλάδα. Αν έμε-
νε στην πατρίδα του θα ήταν απλώς ένας από τους καλούς τεχνίτες. ερχόμενος
στην ελλάδα εγνώρισε από κοντά και για καλά τους ελληνικούς κλασικούς θησαυ-
ρούς, ασχολήθηκε σοβαρώς και στην αρχαιολογία. εκτός από τη μελέτη του για τον
Παρθενώνα βλέπουμε στην έκθεση αυτή κι ένα πλήθος χαριτωμένων σχεδιασμάτων
και σκίτσων, καθώς και αποτυπώσεις διακοσμητικών λεπτομερειών με τα χρώμα-
τά τους. Όταν ο Τσίλλερ τα αφομοίωσε, έγινε ο μέγας ελληνιστής.

[…] Ο Τσίλλερ αγάπησε πραγματικά την Έλλάδα και ενδιαφέρθη ιδιαιτέρως
για την Αθήνα εκπονήσας παντοειδείς μελέτες για τον εξωραϊσμό της και την ύδρευ-
σή της ακόμα.

Ως άνθρωπος υπήρξε αγαθός, φιλομαθής, δραστήριος καθώς και ήρεμος.
Νυμφεύθηκε ελληνίδα και απέκτησε πέντε παιδιά».

ΒAΣΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

εΣΤΙΑ
1�.11.1�3�

λεζάντα:
Ένα παλαιόν σχέδιον που γίνεται επίκαιρον

Μια ενδιαφέρουσα ανάμνησις. Καθισταμένη επίκαιρος με την συμπληρουμένην
κατεδάφισιν του παλαιού Υπουργείου των Οικονομικών: το σχέδιον τής επί της
οδού Σταδίου προσόψεως του νέου διοικητικού και κοινοβουλευτικού μεγάρου,
το οποίον κατήρτισεν ο αείμνηστος αρχιτέκτων Τσίλλερ προ πεντηκονταετίας, όταν
συνεζητείτο πάλιν η κατεδάφισις του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών.
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