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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε γι’αυτή την εργασία δεν φανταζόμασταν ποτέ το πόσο
πολύ θα μας επηρεάσει η αρχιτεκτονική της πόλης και πόσο πολύ θα μας διευρύνει τους
ορίζοντες μας τόσο για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία όσο και για την ιστορία αυτού
του τόπου.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν την περίοδο 2007-2008 και φυσικά
χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση ώστε να γίνει μια σύνθεση ολοκληρωμένη ποσοτικά
αρκετή και ποιοτικά κατάλληλη για ανάγνωση και εμπέδωση από τους αναγνώστες.
Είναι γνωστό ότι το θέμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον,
αλλά είναι συγχρόνως πολύπλοκο βαθύ και ατελείωτο. Η επεξεργασία και παρουσίαση σε
τόσο μικρό χρόνο παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και γι’αυτό ζητάμε συγνώμη από τους
αναγνώστες.
Το περιεχόμενο του συγγράμματος διαιρείται σε τρία μέρη, ήτοι :
Α’ Μέρος με εισαγωγικά στοιχεία για τον Νομό Δράμας, την πόλη, τους οικισμούς, τις
χρήσεις γης και την αρχιτεκτονική εξέλιξη του τόπου αυτού.
Β’ Μέρος με ανάλυση τεσσάρων διατηρητέων κτιρίων συνοδευμένα από φωτογραφικό
υλικό για περαιτέρω κατανόηση από τους αναγνώστες.
Γ’ Μέρος με σχολιασμό των προτάσεων μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δήμο Δράμας, και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη για τα
στοιχεία που μας παραχώρησαν, επίσης τον κ. Γουναρίδη, καθώς και τις καθηγήτριες κα.
Εβρενοπούλου και κα. Γουναροπούλου για την πολύτιμη βοήθεια τους.
Τέλος, ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. Σπιτάλα για την καθοδήγηση του και τον τελικό έλεγχο
της εργασίας μας.

Οι φοιτητές
Αραμπατζής Χρήστος και Ζήκα Πετρούλα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
A’ MΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
▪ Η Δράμα
▪ Φυσικό περιβάλλον
▪ Χρήσεις γης
▪ Βυζαντινοί χρόνοι

▪ Οθωμανικοί χρόνοι
▪ Ιστορική αναδρομή-Πολεοδομική οργάνωση
▪ Αρχιτεκτονική
▪ Η εξέλιξη της αστικής αρχιτεκτονικής
▪ Ο Konrad von Vilas στη Δράμα

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ
▪ Νομικό πλαίσιο

▪ Τα κτίρια
▪ Εξώστες-Φουρούσια-Κιγκλιδώματα
▪ Παραστάδες
▪ Κουφώματα
▪ Γείσα-Γείσποδα
▪ Πέσσο-Κίονες
▪ Στηθαίο- Αέτωμα
▪ Περίφραξη

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
▪ Κάτοψη της πρότασης
▪ Σχέδιο φύτευσης
▪ Σχέδιο άρδευσης
▪ Σχέδιο φωτισμού
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α΄ Μέρος:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Η ΔΡΑΜΑ
O Νομός της Δράμας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της
Mακεδονίας, στα σύνορα με τη Bουλγαρία. Διοικητικά υπάγεται στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιλαμβάνει οκτώ
Δήμους και μία Κοινότητα. Πρωτεύουσά του είναι η πόλη της Δράμας. Mε
συνολική έκταση 3.468 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο ακριτικός νομός της
Δράμας, αποτελεί τη Μέκκα της ελληνικής Δασοπονίας καθώς η μεγαλύτερη
έκτασή του καλύπτεται από δασωμένους ορεινούς όγκους. O Νομός
διασχίζεται και διαχωρίζεται από τον ποταμό Nέστο και τις λίμνες του σε δύο
τμήματα. Στο βόρειο ορεινό τμήμα του, το οποίο περιλαμβάνει την οροσειρά
της Kεντρικής Pοδόπης και στο νότιο και κεντρικό τμήμα με εύφορες
πεδιάδες, μακρόστενες κοιλάδες, απότομα φαράγγια και συχνή παρουσία
πηγών και ρεμάτων. Kυρίαρχη παρουσία στο τμήμα αυτό έχει το Φαλακρό
όρος, γνωστό κυρίως για την πολυποίκιλη βλάστησή του και για το
σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο του. Tο υπέδαφος του Νομός είναι ιδιαίτερα
πλούσιο σε ορυκτό πλούτο, κοιτάσματα αλλά κυρίως στα παγκόσμιας
φήμης μάρμαρά του.

ΔΡΑΜΑ
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Στην ύπαιθρο του Νομού βρίσκουμε αρχιτεκτονικά στοιχεία μιας
παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής, με βασικά υλικά το ξύλο και την
πέτρα, ενώ οι αστικές κατοικίες διασκορπισμένες στα κύρια καπνικά και
εμπορικά κέντρα παλαιότερων εποχών, αποτελούν μοναδικά δείγματα μιας
τέχνης που χάνεται στο όνομα της προόδου και της ανάπτυξης. Tην
ύπαιθρο του Νομού κοσμούν ωραιότατες εκκλησίες, δείγματα δημιουργίας
λαϊκών μαστόρων με εξαιρετικές τοιχογραφίες και αγιογραφίες.
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τοπογραφία
Το Λύκειο Αρρένων βρίσκεται στο Βορειοανατολικό τμήμα της πόλης της
Δράμας. Απέχει από το κέντρο της πόλης περίπου 1.000 μ. και έχει υψόμετρο
115 μ. Συνορεύει Βόρεια με το Εθνικό Στάδιο, Νότια με την οδό
Κατακουζηνού, Ανατολικά μας την οδό Δούκα2 Ζέρβα και Δυτικά με την οδό
Μακεδονομάχων και έχει εμβαδά 19.906,56 πι .
Έδαφος
Τα εδάφη της περιοχής είναι καστανοκόκκινος πηλός με διάσπαρτες
κροκάλες (ΡΤ, ΙΝ): οι δύο παραπάνω σχηματισμοί, μεταπίπτουν, στα
τοπογραφικά χαμηλότερα μέρη, σε ποταμό λιμναίες αποθέσεις που
αποτελούνται από κόκκινες ψαμμούχες αργίλους έως πηλούς με διάσπαρτες
κροκάλες κυρίως από μάρμαρο και μερικώς από χαλαζία και γνεύσιο. Κατά
θέσεις υπάρχουν εν στρώσεις μαργα'ίκων άμμων έως και ψαμμιτών (ΡΤ, 5)
μέσα στους οποίους βρέθηκαν οστρακώδη (ΙΓΜΕ).
Το έδαφος παρουσιάζεται σταθερό χωρίς ολισθαίνοντα εδάφη –
πλημμυρίζονται – ελώδη – ευδιάβρωτα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις
πιέσεις των ανθρώπων, αυτοκινήτων κλπ. Είναι μερικώς βαθύ , σταθερό
από οικολογικής πλευράς και ξηρό με σύσταση αμμοαργιλώδη και κατά
θέσεις χαλικώδη. Ο χούμος είναι τύπου ΜΟRR με πάχος 1 – 3 cm. Το PH
είναι 6,7.
Ως εκ τούτου είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη διαφόρων
δραστηριοτήτων που έχουν στόχο την αναψυχή.
Κλίμα
Τα δεδομένα για το κλίμα της περιοχής τα έχουμε πάρει από τον
μετεωρολογικό σταθμό του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας και αφορούν
τα έτη 1966-1995. Η γνώση των κλιματολογικών συνθηκών μιας περιοχής
είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας του Αρχιτέκτονα τοπίου, αφού
αυτή θα τον οδηγήσει στην επιλογή των φυτικών ειδών.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα, ο συνηθέστερα θερμότερος μήνας για την
περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ο Ιούλιος, γεγονός που επιβεβαιώνεται
από την μέση ετήσια θερμοκρασία του. Αντίστοιχα ο Ιανουάριος μπορεί να
χαρακτηρισθεί ως ο ψυχρότερος μήνας της 30ετίας, με μέση θερμοκρασία
που δεν ξεπερνά τους 5° Ο. Ως προς το ύψος βροχής ο μήνας με το
μεγαλύτερο μέσο ύψος βροχής είναι ο Δεκέμβριος με μέση ετήσια τιμή.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας ημερών βροχής από τον οποίο
παρατηρούμε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας με το συνηθέστερα μεγαλύτερο ύψος
βροχής.
Παρούσα βλάστηση
Στο προαύλιο του σχολείου υπάρχουν δένδρα Τραχείας Πεύκης που
προήλθαν από δενδροφύτευση κατά τα έτη 1937-1938. Διάσπαρτα
βρίσκονται κάποια Κυπαρίσσια και υπάρχουν επίσης μερικά πλατύφυλλα
(Ακακίες, Καρυδιές, Λιγούστρα, Μουριά, Τριανταφυλλιές ) τα οποία θα
απομακρυνθούν. Η επιφάνεια που ήταν καλυμμένη με χλοοτάπητα θα
επαναφυτευθεί με διαφορετική ποικιλία του ίδιου είδους.
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Την περιοχή της Ελατιάς (ή Kαραντερέ), που εκτείνεται κατά μήκος της
ελληνοβουλγαρικής μεθορίου: εκεί βρίσκονται τα μοναδικά στη χώρα μας
δάση ερυθρελάτης και σημύδας. Στη θέση «Κούτρα», 72 χλμ. από την πόλη
της Δράμας, βρίσκεται το δασικό χωριό της Ελατιάς. Το χωριουδάκι αυτό,
που ανήκει στο Δασαρχείο, αποτελείται από πέτρινα κτίρια, που
χρησιμεύουν και για τη φιλοξενία των επισκεπτών.

Είναι ένα σχετικά νέο δάσος. H περιοχή της Eλατιάς μέχρι την εποχή του
Εμφυλίου ήταν ένας εκτεταμένος βοσκότοπος όπου έβοσκαν έως και
700.000 γιδοπρόβατα. H αναχώρηση των κοπαδιών από μόνη της στάθηκε
αρκετή για να πυκνώσει το δάσος με δασική Πεύκη. Βέβαια, βοήθησαν και
τα πολλά αγριογούρουνα που σκάβοντας με το ρύγχος τους τη γη
διευκόλυναν και επιτάχυναν την εγκατάσταση της δασικής Πεύκης. Η
χλωρίδα της Ελατιάς περιλαμβάνει πάνω από 700 είδη, μερικά από τα
οποία είναι ιδιαιτέρως σπάνια για τη χώρα μας. Στα χαμηλά υψόμετρα θα
συναντήσετε δάση δρυός. Λίγο υψηλότερα ακολουθούν δάση οξιάς και
τέλος, τα δάση των κωνοφόρων με ερυθρελάτη και δασική πεύκη. Η πανίδα
της περιοχής είναι εξίσου πλούσια, με κατοίκους των δασών διάφορα
σπανιότατα είδη, όπως η καφετιά αρκούδα, αγριογούρουνα, ελάφια,
ζαρκάδια, λύκους, αγριόγατες, αετούς, δρυοκολάπτες και πολλά άλλα.
Χαρακτηριστικό της περιοχής, το πυκνό δίκτυο δασικών δρόμων, που θα
σας επιτρέψει περιηγήσεις σε διάφορα φυσικά μνημεία, όπως για
παράδειγμα στο δάσος σημύδας στη θέση «Mαγούλα».

-9-

Πανίδα

Η πανίδα στην περιοχή (ΚΟΡΥΛΟΒΟ), στοιχείο το οποίο δημιουργεί
εφήμερη εντύπωση στο τοπίο, διακρίνεται στην ανθρωπογενή (βόσκοντα
ζώα) και την φυσική (φυσικοί πληθυσμοί). Η πρώτη χαρακτηρίζεται για την
έντονη παρουσία της στο χώρο (πυκνοκατοικημένος), σε αντίθεση με τη
δεύτερη όπως συμβαίνει στα έντονα υποβαθμισμένα μεσογειακά
οικοσυστήματα.
Η πανίδα της περιοχής είναι περιορισμένη. Συνήθως συναντάται λαγός και
σκίουρος.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ορθόδοξη κοινότητα της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία διαχειριζόταν η
Ανώτερη Ενοριακή Αντιπροσωπεία Δράμας.Όπως προκύπτει από
πιστοποιητικό του 1961 του υποθηφίλακα Κ. Η έκταση αυτή του σχολείου
ανήκε στην Ελληνική Σακελαροπούλου με την υπ.αριθ.1 απόφαση της
επιτροπής που συστάθηκε «περί εκκαθαρίσεως και διανομής των
περουσιών των τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων» στις 17 Αυγούστου 1959
αποφασίστηκε η μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου στο Ταμείο
Ανεργέσεος Διδακτηρίων Δράμας.

Χρήσεις γης
Από τα στοιχεία της μορφολογίας του εδάφους προκύπτει ότι στο Ν. Δράμας
επικρατούν οι ορεινές εκτάσεις (63,5%) σε σχέση με τις πεδινές και
ημιορεινές. Αντίθετα το σύνολο της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται κυρίως από
πεδινές εκτάσεις (72%).

Πίνακας Μορφολογία εδάφους
Ν. Δράμας

Περιφέρεια ΑΜΘ

Σύνολο Χώρας

Σύνολο έκτασης

3.466 (100%)

14.157,7 (100%)

131.957,4 (100%)

Πεδινές

400 (11,6%)

10.193,5 (72%)

37.893,4 (28,7%)

Ημιορεινές

880 (25,3%)

2265,2 (16%)

38305,6 (29%)

Ορεινές

2200 (63,5%)

1.698,9 (12%)

55.758,4 (42,3%)
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Διάγραμμα 3.1 : Μορφολογία Εδάφους Νομού
Δράμας

Διάγραμμα 3.2 : Μορφολογία
Εδάφους Περιφέρειας ΑΜΘ

Από την κατανομή των χρήσεων κατά βασικές κατηγορίες χρήσεων γης
παρατηρείται ότι οι τα δάση και οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν το
μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων (79%) του Νομού. Αντίθετα η γεωργική
γη αποτελεί μόλις το 16,5% των εκτάσεων.

Χρήσεις

Έκταση

%

Γεωργική γη

572

16,5

Βοσκότοποι

1480

42,7

Δάση

1264

36,4

Οικισμοί

72

2,1

Νερά

34

1

Άλλες εκτάσεις

46

1,3

3468

100

Σύνολο έκτασης

Διάγραμμα : Κατανομή έκτασης σε βασικές κατηγορίες χρήσεων γης
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Ο δασικός χαρακτήρας του Νομού φαίνεται και στην αναλυτική κατάταξη
των χρήσεων της ΕΣΥΕ όπου τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν τα
δάση με 1.537 χιλ στρ. και έπονται η αρόσιμη γη με 652,8 χιλ.στρ.

Πίνακας : Κατανομή της έκτασης στις βασικές κατηγορίες χρήσης/ κάλυψης 1999/ 2000
Αν. Μακεδονία
και Θράκη

Χρήσεις γης
Αρ. Δήμων/ Κοινοτήτων

Ν.
Δράμας

55

9

14.157,7

3.468,3

4.388,7

652,8

Μόνιμες Καλλιέργειες

148,7

0,6

Βοσκότοποι - Μεταβατικές Δασώδεις / Θαμνώδεις
Εκτάσεις

412,6

157

Βοσκότοποι - Συνδυασμοί Θαμνώδους και / ή
Ποώδους Βλάστησης

476,1

128,2

50

28,6

794,6

80

Δάση

4.151,2

1537

Μεταβατικές Δασώδεις - Θαμνώδεις Εκτάσεις

1.535,1

372,4

Συνδυασμοί Θαμνώδους και / ή Ποώδους
Βλάστησης

1.273,7

293,9

Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση

409,5

165,4

Χερσαία Ύδατα

129,8

18,3

0,7

0,1

Σύνολο Εκτάσεων
Αρόσιμη Γη

Βοσκότοποι - Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου
βλάστηση
Ετερογενείς γεωργικές περιοχές

Εσωτερικές Υγρές Ζώνες
Παραθαλάσσιες Υγρές Ζώνες

219,7

Αστική Οικοδόμηση

151,8

30,5

26,1

2,7

Δίκτυα Συγκοινωνιών

1,8

-

Ορυχεία, χώροι απόρριψης απορριμμάτων και
εργοτάξια

9,1

1,4

Τεχνητές, μη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι
αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων

0,4

-

Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες
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Θεσμοθετημένες χρήσεις γης
Στο Ν. Δράμας διαθέτουν πέντε οικισμοί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ):
Πόλη

Φ.Ε.Κ.

Δράμα

ΦΕΚ 65Δ/90

Αγ. Αθανάσιος (ν.87)

ΦΕΚ 1116Δ/94

Προσοτσάνη

ΦΕΚ 1007Δ/94

Κ. Νευροκόπι

ΦΕΚ 65/Δ/ 3-2-1993

Δοξάτο

ΦΕΚ 654Δ/88

Επίσης πραγματοποιήθηκαν μελέτες πολεοδόμησης στους οικισμούς :
Πόλη

Στρέμματα

Φ.Ε.Κ.

Δράμα-Προάστιο κλπ

500

707Δ/85

Δοξάτο

360

705Δ/90

Δράμα - Ν. Κρώμη

300

814Δ/91
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Βυζαντινοί χρόνοι
Σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του νομού Δράμας, η εικόνα που
προκύπτει από τις πτωχές ιστορικές πηγές είναι αποσπασματική. Δε
φαίνεται ότι είχαν αναπτυχθεί γύρω από την πόλη και στο νομό σημαντικά
αστικά κέντρα. Ο χαρακτήρας της οικονομίας παρέμεινε βασικά αγροτικός. Η
γη ήταν μοιρασμένη σε μεγάλες γαιοκτησίες ή σε μετόχια μοναστηριών.
Οι μεγάλες ιδιοκτησίες καλλιεργούνται από τους παροίκους, αλλά
επιβιώνουν παράλληλα και οι λεγόμενοι ελεύθεροι καλλιεργητές. Στην
καλλιέργεια και στην απόδοση της γης στήριζαν οι κάτοικοι την ευημερία
τους, ενώ τα έσοδα από τη φορολογία της γης αποτελούσαν για τους
επικυρίαρχους ή για το ίδιο το κράτος τη βασικότερη πηγή κάθε
εισοδήματος.

Για την παλαιοχριστιανική περίοδο οι πληροφορίες που αντλούμε από τα
αρχαιολογικά ευρήματα είναι λίγες, αλλά πολύτιμες. Μαρτυρημένες
παλαιοχριστιανικές θέσεις βρίσκονται στην εύφορη κοιλάδα ανάμεσα στο
Φαλακρό, το Μενοίκιο και τα όρη της Λεκάνης. Οι πιο πολλές εντοπίσθηκαν
στα πεδινά σημεία - Κεφαλάρι, Προσοτσάνη, Σιταγροί, Αργυρούπολη - ενώ
στα
ορεινά
μόνον
δύο:
Αδριανή
και
Πλατανιά.
Στον κάμπο της Προσοτσάνης, σε απόσταση 2 χλμ. νότια της σύγχρονης
κωμόπολης, αποκαλύφθηκε παλαιοχριστιανική βασιλική με ημικυκλική
αψίδα ανατολικά και νάρθηκα δυτικά.
Μεταγενέστερο μονόχωρο ναΐδριο κτίσθηκε στο κεντρικό κλίτος της
βασιλικής. Στην κοιλάδα της Πλατανιάς, ανάμεσα στο Φαλακρό και στα
βουνά της Λεκάνης, 2 χλμ. περίπου από το σημερινό χωριό, βρίσκεται ο
"Καλές" (μικρό κάστρο) της Πλατανιάς. Στο εσωτερικό του κάστρου
βρέθηκαν αντικείμενα (κεραμική, νομίσματα) παλαιοχριστιανικών χρόνων.
Μαρμάρινο ενεπίγραφο υπέρθυρο. (αρχαιολογικό μουσείο Δράμας)
Στην οχυρή ακρόπολη της Αδριανής η εικόνα είναι σαφέστερη. Κάτω από το
σύγχρονο εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη σώζεται η αψίδα και διαγράφεται η
κάτοψη βασιλικής, της οποίας τα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη, άλλα είναι
εντοιχισμένα ως φοβία στο ναΐσκο και άλλα βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο
που βρίθει από λείψανα κτισμάτων και άφθονη επιφανειακή κεραμική,
κυρίως παλαιοχριστιανική. Από τη βυζαντινή περίοδο σώθηκε μόνον ένα
αξιόλογο μνημείο, σε απόσταση 2,5 χλμ. περίπου δυτικά της
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Προσοτσάνης.Τη θέση του μνημείου επισημαίνει συστάδα ψηλών δένδρων
μέσα στην κοιλάδα. Πρόκειται για τον Άγιο Παντελεήμονα, κτίσμα της
εποχής των Παλαιολόγων του σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου με
συνεπτυγμένες τις κεραίες. Διατηρεί μόνο στην ανατολική και βόρεια πλευρά
την αρχική πλινθοπερίλειστη τοιχοδομία του. Το υπόλοιπο κτίσμα μαζί με
την κιονοστήρικτη στοά είναι προπολεμική επισκευή. Με τη συνδρομή
διαφόρων στοιχείων μπορούμε να τον χρονολογήσουμε με βεβαιότητα στο
β΄ μισό του 13ου αι. Κατά μία άποψη υπήρξε καθολικό μονής και ταυτίζεται
με το αναφερόμενο βυζαντινό μετόχι του Αγίου Παντελεήμονα, πλησίον του
Πάνακος (σημ. Αγγίτης). Αξιόλογες μονές με σημαντική περιουσία, που
φαίνεται ότι υπήρχαν σε διάφορα μέρη του νομού Δράμας, δεν έχουν
εντοπισθεί με αρχαιολογικές ενδείξεις ή ανασκαφικά ευρήματα. Για
ορισμένες γίνονται σχετικές προτάσεις, άλλων η θέση αναζητείται. Οι
βυζαντινές πηγές π.χ. αναφέρουν τη μονή της
Παναγιάς της Κοριλιώτισσας, Βατοπεδινό μετόχι,
της οποίας προτάθηκε η εντόπιση και η ταύτιση με
ερείπια στο λόφο Κορύλοβο πάνω από τη Δράμα.
Αλλά το σημαντικότερο μοναστικό κέντρο της
περιοχής υπήρξε ασφαλώς η ονομαστή μονή της
Εικοσιφοίνισσας στο Παγγαίο, που υπαγόταν στη
δικαιοδοσία του Μητροπολίτη Δράμας. Ιδρύθηκε
στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια, αλλά έφθασε στο
απόγειο της ακμής της γύρω στον 15ο-16ο αι., ενώ
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας οι μοναχοί της
ανέπτυξαν σπουδαία εθνική δράση. Βόρεια του
σημερινού χωριού Παλαιοχώρι (νομός Καβάλας) αποκαλυφτήκαν τα ερείπια
εκτεταμένου μοναστηριακού συγκροτήματος.
Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου χρονολογείται στο 13ο αι. και η διάρκεια
ζωής του φθάνει μέχρι το 18ο αι. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα
της ανασκαφής αυτής έχουν εκτεθεί στο Μουσείο Δράμας. Στον άμεσο
περίγυρο της πόλης της Δράμας και σε ολόκληρο το νομό υπάρχουν 33
μεταβυζαντινές εκκλησίες. Οι περισσότερες κατανέμονται στα χωριά των
υπωρείων του Μενοικίου όρους και της λεκάνης του Αγγίτη και βόρεια του
Φαλακρού στην επαρχία Νευροκοπίου.
Σύμφωνα με τις επιγραφές των κτιρίων τους κτίστηκαν από το 1815 μέχρι το
1890. Τυπολογικά οι εκκλησίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: στην πρώτη
ανήκουν οι μονόχωρες δρομικές βασιλικές, στη δεύτερη οι τρίκλιτες
ξυλόστεγες βασιλικές με διάφορες παραλλαγές και στην τρίτη οι
σταυροειδείς εγγεγραμμένες με τρούλλο.
Συνηθέστερος είναι ο τύπος της τρίκλιτης ξυλοστέγης βασιλικής, που
επικράτησε σε ολόκληρη τη Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία. Οι
μεταβυζαντινές εκκλησίες του νομού Δράμας διακρίνονται από μορφολογική
και κατασκευαστική λιτότητα που οφείλεται, όπως σε ολόκληρη τη
Μακεδονία, στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Η κόγχη του ιερού είναι
ημικυκλική ή πολύπλευρη και σε ορισμένες περιπτώσεις κοσμείται με απλά
αψιδώματα. Η στέγη είναι δικλινής, με αποτιμήσεις στις στενές πλευρές,
χαρακτηριστικό των εκκλησιών αυτής της εποχής.
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Στον ανατολικό τοίχο υπάρχουν φεγγίτες στρογγυλοί ή σε σχήμα
τετραφύλλου.
Λείπει εντελώς ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος. Στις όψεις μοναδική
διακόσμηση αποτελούν τα επιμελημένα λαξευτά λίθινα πλαίσια.
Μερικές φορές συναντούμε εντοιχισμένες λιθανάγλυφες πλάκες. Στο
εσωτερικό τους οι οροφές είναι ξύλινες με πολύχρωμο διάκοσμο, τα τέμπλα
ξυλόγλυπτα, συχνά εξαιρετικής τέχνης, και όλη η υπόλοιπη ξυλόγλυπτη
επίπλωση ενδιαφέρουσα: επισκοπικός θρόνος, άμβωνας, προσκυνητάρια,
αναλόγια και άλλα σκεύη λατρείας. Τα κωδωνοστάσια, εκτός από ελάχιστες
περιπτώσεις, έχουν κτισθεί όλα σχεδόν στο τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα. Ανεξάρτητα ή ενσωματωμένα στο ογκομετρικό περίγραμμα της
εκκλησίας, αποτελούν πράγματι έργα τέχνης. Έχουν κτισθεί με ντόπια
λαξευτή πέτρα και η μορφή τους είναι πυργοειδής. Δίνουν μια αίσθηση
μεγαλοπρέπειας και επιβλητικότητας. Σχεδόν πάντοτε τοποθετούνται στην
πορεία της εισόδου των πιστών στην εκκλησία. Η παρουσία τους αποτελεί
βέβαια μαρτυρία των μεταρρυθμίσεων, που άρχισαν να συντελούνται στους
τελευταίους χρόνους της τουρκοκρατίας και των γενικότερων αλλαγών στη
δομή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι εκκλησίες έχουν χρονολογία. Σε μερικές
μάλιστα έχουμε χρήσιμες πληροφορίες για τους μαστόρους και τους
κτήτορες. Παρατηρείται μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα κατά τα έτη
1835-1853, γεγονός που κατά κύριο λόγο θα πρέπει να οφείλεται στη
γνωστή σταδιακή μεταβολή της στάσης της Πύλης ως προς το καθεστώς
του χριστιανικού πληθυσμού της Μακεδονίας την τέταρτη δεκαετία του 19ου
αι. Συχνές είναι οι περιπτώσεις όπου δίπλα στην εκκλησία κτίζεται ένα
σχολείο. Αυτές χρονολογούνται στην έβδομη δεκαετία του 19ου αι. Αυτή η
δραστηριότητα ενδεχομένως να συνδέεται με το πρόσωπο του Μητροπολίτη
Δράμας Αγαθάγγελου (1861-1872), επιφανούς ιεράρχη της εποχής.
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Οθωμανικοί χρόνοι
Η κυριαρχία των Οθωμανών στην περιοχή της Δράμας για 5 1/2 σχεδόν
αιώνες (1383-1912) εξασφαλίζει, τουλάχιστο θεωρητικά, σταθερή εξουσία
δίνοντας τέλος στις συχνές καθεστωτικές μεταβολές της προηγούμενης
περιόδου. Ωστόσο, αυτό σημαίνει και μια μεγάλη απειλή για τη συνέχιση της
παρουσίας του ελληνικού πληθυσμού στον τόπο.
Η Δράμα αποτελεί για μεγάλο διάστημα τμήμα μιας ευρύτερης διοικητικής
ενότητας, του "μπεηλερμπεηλίκ" της Ρούμελης (αργότερα "εγιαλέτι"),
παραμένοντας αγροτική περιφέρεια και στο πλαίσιο της οθωμανικής
αυτοκρατορίας.
Ο εποικισμός της περιοχής με μουσουλμάνους της Ανατολής και η φυγή
των χριστιανών στα ορεινά αλλάζουν τα πληθυσμιακά δεδομένα, καθώς
συρρικνώνεται συνέχεια το ορθόδοξο στοιχείο μέχρι και τα μέσα του 16ου αι.
Φοβισμένοι από το θρησκευτικό φανατισμό των κατακτητών, όπως στην
περίπτωση της σφαγής των μοναχών της μονής Εικοσιφοίνισσας το 1507, οι
χριστιανοί συγκεντρώνονται στους ορεινούς όγκους της βόρειας κυρίως
ζώνης, χωρίς να εγκαταλείπουν οριστικά την πόλη.Οι μουσουλμάνοι
κατοικούν στο άλλοτε βυζαντινό κάστρο και στην ύπαιθρο, ασχολούμενοι
κυρίως με την παραγωγή ρυζιού, καθώς τα πολλά τρεχούμενα νερά ευνοούν
την ανάπτυξη του ορυζώνα της Δράμας που τροφοδοτεί και άλλες περιοχές
της
αυτοκρατορίας.
Η οικονομική ανάπτυξη, χάρη στο εμπόριο ρυζιού, προκαλεί την αύξηση
του μουσουλμανικού κυρίως πληθυσμού, όπως συνέβη και στις άλλες
μακεδονικές πόλεις, την εποχή ακμής της αυτοκρατορίας μέχρι τα μέσα του
17ου αι. Ίσως σ' αυτήν την περίοδο, οι χριστιανικοί πληθυσμοί επιστρέφουν
σταδιακά στην ύπαιθρο. Από τα μέσα του 17ου αι., με την απώλεια ελέγχου
των επαρχιών από το σουλτάνο, οι κάτοικοι της Δράμας δεινοπαθούν από
τη βαριά φορολογία και την κακοδιοίκηση των τοπικών διοικητών, που είναι
μεγαλοϊδιοκτήτες της γης, αλλά και από τις ληστρικές επιδρομές ορεσίβιων
πληθυσμών.
Μέσα στον 18ο αι. η ενίσχυση της παραδοσιακής καλλιέργειας ρυζιού και η
λειτουργία κλωστηρίων και βαφείων βαμβακιού δίνουν νέα πνοή στην
εμπορική κίνηση.
Η περιοχή συνδέεται με τους χερσαίους δρόμους του εμπορίου, που
ακολουθούν μεγάλα καραβάνια προς τα κέντρα της αυτοκρατορίας, τη
βαλκανική ενδοχώρα και την Κεντρική Ευρώπη, προμηθεύοντας με τα
προϊόντα της κέντρα στην εσωτερική αγορά, όπως τη Θεσσαλονίκη.
Από την οικονομική πρόοδο της εποχής ευνοούνται κυρίως όσοι ελέγχουν
τη διοίκηση και τη γη, ο Μαχμούτ Δράμαλης Πασάς (1780-1822) και οι γιοι
του, μετά το θάνατο του πατέρα τους στην εκστρατεία του κατά των
Ελλήνων επαναστατών. Μέχρι τα μέσα τουλάχιστο του 19ου αι., αν και ο
"καζάς" της Δράμας αποτελεί το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο του
ομώνυμου "σαντζακίου" μέχρι την Ξάνθη, η οικονομική του σημασία
σταθερά υποβαθμίζεται, προκαλώντας πιθανόν και μείωση του πληθυσμού.
Η καταπίεση της διοίκησης και ο ασφυκτικός έλεγχος της οικονομικής
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ζωής από τους μεγαλοϊδιοκτήτες της γης ευνοούν την ανάπτυξη του
λιμανιού της περιοχής, της Καβάλας, που συνδέει ολόκληρη την περιφέρεια
με τους θαλάσσιους πια δρόμους του εμπορίου. Ουσιαστική αλλαγή στην
επαρχία της Δράμας σημειώνεται με την ανάπτυξη της καλλιέργειας του
καπνού, σταδιακά από τη δεκαετία του 1840 και ραγδαία στα τέλη του 19ου
αι. Αυτό το προϊόν θα σφραγίσει ολόκληρη τη νεότερη ιστορία της περιοχής.
Η οικονομία αναθερμαίνεται, ο πληθυσμός αυξάνεται από Οθωμανούς
κυρίως υπηκόους, πολλούς ελληνικής καταγωγής που καταφθάνουν από
περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Η πόλη και οι
καπνοπαραγωγικές κωμοπόλεις της υπαίθρου, όπως η Προσοτσάνη, η
Χωριστή, το Δοξάτο, η Αδριανή και τα Κύργια, γνωρίζουν εποχές πλούτου
και ανάπτυξης χάρη στην παραγωγή και στο εμπόριο καπνού. Με την
ενίσχυση της οικονομικής τους δύναμης, οι ελληνικές κοινότητες
αναπτύσσουν πλούσια πνευματική δράση στην πόλη, στις κωμοπόλεις της
νότιας πεδιάδας όπου κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο, και στα χωριά του
Φαλακρού και του Μενοικίου όπου χρησιμοποιείται το ντόπιο ιδίωμα με
στοιχεία τριών γλωσσών. Χτίζουν εκκλησίες, ιδρύουν σχολεία και
αδελφότητες ενισχύοντας την ελληνική συνείδηση της πλειοψηφίας των
κατοίκων. Οι ανακατατάξεις στον 20ό αιώνα Από το 1880 μέχρι το 1908
εκδηλώνονται βίαιες επιθέσεις βουλγαρικών αντάρτικων ομάδων στην πόλη
και στα χωριά της βόρειας ζώνης, με ελληνικό ή μικτό πληθυσμό, για τον
έλεγχο των χριστιανών της περιοχής. Με τη συγκρότηση ελληνικών
αντάρτικων ομάδων ξεκινά ο Μακεδονικός Αγώνας, ένας βίαιος
ανταρτοπόλεμος, κάτω από τα αδιάφορα μέχρι ένοχα βλέμματα των
οθωμανικών αρχών.
Από τις αρχές του 20ού αι. ο Μακεδονικός Αγώνας είναι συγκλονιστικός
στα βόρεια της πόλης, όπου οι ντόπιοι κάτοικοι ελληνικής συνείδησης δίνουν
σκληρές μάχες με πολλά θύματα, όπως τον νεαρό Άρμεν Κούπτσιο από τον
Βώλακα.
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η μορφολογία του σύγχρονου αστικού ιστού της Δράμας είναι η κατάληξη
των διεργασιών και των επεμβάσεων που σημειώθηκαν στη δομή και την οργάνωση της πόλης κατά τη διάρκεια της μακράς παρουσίας της στο
συγκεκριμένο χώρο. Οι διαδοχικές φάσεις της εξέλιξης της διαφαίνονται από
τα μνημεία που διατηρούνται μέχρι σήμερα, όπως και από αυτά που
πρόσφατα αποκαλυφτήκαν. Οι γραπτές μαρτυρίες που αναφέρονται σ΄αυτήν
αποτελούν τεκμήρια για τον προσδιορισμό της σχετικά όψιμης πολεοδομικής
της συγκρότησης.
Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό της έκτασης
και του μεγέθους του οικισμού των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων.

Η κατασκευή της πρώτης οχύρωσης στη βυζαντινή περίοδο πιστοποιεί τη
θέση και τα όρια του οικισμού την εποχή αυτή. Το τείχος στην πορεία του
ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους. Το περίγραμμα του καθορίζεται με
σχετική ακρίβεια από τα τμήματα που υπάρχουν. Είχε δύο πύλες από τις
οποίες η μία ήταν στην ανατολική πλευρά και η άλλη στη δυτική.
Η περίμετρος του βυζαντινού περιβόλου είναι καθοριστική για το μέγεθος
του οικισμού. Η έκταση που περικλείει έχει εμβαδόν σχεδόν 40 στρέμματα. Σ'
αυτήν αναλογούν 200-250 κατοικίες που αντιστοιχούν σε 1500-2000
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κατοίκους περίπου. Η επιφάνεια τα του οικισμού πρέπει να διασχίζεται
εγκάρσια από την οδό που ορίζεται από τις δύο πύλες και τη διαχωρίζει σε
δύο ισομερή, σχεδόν, τμήματα. Ο άξονας Α-Δ, που δημιουργείται,
ενδεχομένως συμπίπτει με αυτόν της οδού Βενιζέλου, που έχει την ίδια
κατεύθυνση και αποτελεί και σήμερα την κύρια οδική αρτηρία της περιοχής.
Οι δύο βυζαντινές εκκλησίες που διατηρούνται ακόμη γειτνιάζουν με το
τείχος. Ο ναός των Ταξιαρχών είναι κτισμένος σε επαφή με τη νοτιοανατολική
πλευρά του, ενώ ο ναός της Αγίας Σοφίας βρίσκεται προς τη βορειοανατολική
γωνία. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι υπήρχε, ως πρόσφατα σχεδόν,
λουτρώνας βυζαντινής εποχής στην εκτός των τειχών περιοχή, στη συνοικία
«Δερβίς Μπαλή».
Κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας και της σερβικής κατοχής της
Μακεδονίας, η Δράμα υπήρξε το στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο της
περιοχής. Το 14ο αι. η παρουσία και η δυνατότητα παραμονής της
αυτοκράτειρας Ειρήνης υποδηλώνουν ότι η πόλη διαθέτει την εποχή αυτή την
κατάλληλη υποδομή και τον απαιτούμενο βαθμό εξοπλισμού και
ανάπτυξης για τη φιλοξενία μιας αυτοκράτειρας.
Η Δράμα αναπτύσσεται ως στρατιωτικό και θρησκευτικό κέντρο, ενώ
παρακμάζει η πόλη των Φιλίππων. «Η μικρή περιτειχισμένη έκταση δεν
αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην ανοδική εξέλιξη της». Δεν έχει
διαπιστωθεί ακόμη πότε άρχισε η επέκταση της πόλης έξω από τα τείχη. Η
χρήση του κάστρου για την άμυνα της έπαψε να υφίσταται μετά την
κατάληψη της από τους Οθωμανούς. Το ενιαίο κράτος, καθώς και η παρουσία
διοίκησης και στρατού πρόσφεραν το απαιτούμενο αίσθημα ασφαλείας
στους κατοίκους. Με την εγκατάσταση του νέου πληθυσμού
δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την οικιστική ανάπτυξη της Δράμας.
Στα μέσα του πρώτου αι. η πόλη έχει επεκταθεί εκτός των τειχών,
σύμφωνα με την περιγραφή του Εβλιά Τσελεμπή. Η πολεοδομική της συγκρότηση περιλαμβάνει την περιοχή κατοικίας, την αγορά και το χώρο
αναψυχής των κατοίκων. Η περιοχή κατοικίας διακρίνεται σε δύο οικιστικές
ενότητες που διαχωρίζονται μεταξύ τους από χείμαρρο. Η μια ενότητα
περιβάλλεται από τα τείχη. Αποτελείται από 200 μικρές, κεραμοσκεπείς,
λιθόκτιστες κατοικίες και ένα τζαμί με ενορία «ελαχίστη». Η δεύτερη αντιστοιχεί στην προς ανατολάς επέκταση της πόλης εκτός των τειχών και
αποτελεί το «Βάρος» της Δράμας. Η περιοχή αυτή διαχωρίζεται σε επτά
μικρότερες
συνοικίες
που
περιλαμβάνουν
600
μεγάλες
και
καλοσυντηρημένες λιθόκτιστες κατοικίες, «ανωγείους και κατωγείου». Στο
χώρο της συγκεντρώνονται τα τζαμιά και τα εκπαιδευτήρια των
μουσουλμάνων, καθώς και τα κτήρια για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της
πόλης. Υπάρχουν 5 τζαμιά, 7 συνοικιακά μεστζίτια. 2 δημόσια
ιεροδιδακτήρια, 3 γραμματοδιδασκαλεία, 2 τεκκέδες δερβισών, 10 μικρά
χάνια και ένας λουτρώνας.
Η αγορά αναπτύσσεται παράλληλα με το χείμαρρο Τσάι (οδός Κέννεντυ 19ης Μαΐου) που διασχίζει την πόλη και τη χωρίζει σε δύο τμήματα. Η κοίτη
του ήταν λιθόστρωτη. Κατά μήκος της όχθης του υπάρχουν 300 μαγαζιά που
συχνά πλημμυρίζουν από τα νερά του χειμάρρου. Πάνω από αυτόν
κατασκευάζονται γέφυρες για την επικοινωνία των κατοίκων. Στην αγορά
υπάρχει και ένας «παράδοξος υψηλός ξύλινος πύργος ωρολογίου»
που ο ήχος του ακούγεται σε αρκετή απόσταση περιοχή αναψυχής των
κατοίκων βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης, κοντά στο «Εσκί τζαμί». Η
επιλογή της θέσης οφείλεται στα νερά που υπάρχουν άφθονα εκεί. Στο χώρο
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αυτόν υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή επενδεδυμένη με μάρμαρο, η οποία
συνοδεύεται από μικρότερες. Έχουν κατασκευαστεί επίσης «επί τοίχων χαμηλών και υψηλών ειδικά διασκευαστικά θεωρεία και εξώσται (σαχνισία)»
που ανήκουν στους άρχοντες της περιοχής. Ο χώρος περιβάλλεται από
πλατάνια και άλλα «παχύσκια δένδρα ... εις τους υψηλούς κλάδους των
οποίων εμφωλεύουν χιλιάδες ποικιλόχρωμων πτηνών...». Κατά τη διάρκεια
των μεγάλων εορτών ανεγείρονται γύρω από τις δεξαμενές «πρατήρια και
πρόχειρα παραπήγματα» που φωτίζονται τη νύκτα με χιλιάδες φανούς.
«Συνελόντι δ' έπη, εις κανέν μέρος κατά τα τόσα και τόσα ταξίδια μου δεν
εύρον τοιούτο κέντρον διασκεδάσεως και αναψυχής». Πολλά από τα κτίσματα
και τα μνημεία της πόλης που αναφέρονται από τον Εβλιά Τσελεμπή περιλαμβάνονται και στη μεταγενέστερη περιγραφή της από τον Ρ. Lucas, που
την επισκέφθηκε μισόν αιώνα αργότερα. Η περιγραφή του Ρ. Lucas
περιορίζεται στην αναφορά των μνημείων της πόλης και δεν δίνει πληροφορίες για την πολεοδομική της συγκρότηση. Εκτός όμως από τα τζαμιά
σημειώνει και την εκκλησία των χριστιανών ως Αρχιεπισκοπή και εκτιμά ότι η
Δράμα θα ήταν μια πολύ
σημαντική πόλη.
Όπως διαφαίνεται από την
περιγραφή της πόλης και τη
θέση των εκκλησιών, των
τζαμιών και των κρατικών
κτισμάτων, οι δύο οικιστικές
ενότητες χαρακτηρίζονται από
τη συνοίκηση του πληθυσμού
κατά την εθνολογική του
προέλευση. Ήδη από το 15ο αι.
αναφέρεται η συνοικία του
Μητροπολίτη. Ο χριστιανικός πληθυσμός κατοικεί εντός των τειχών, που είναι
ο παλαιότερος πυρήνας της πόλης, και περιλαμβάνει όλα τα βυζαντινά
κτίσματα καθώς και την Αρχιεπισκοπή. Το τζαμί που βρίσκεται σ' αυτήν την
περιοχή «αντί ημισελήνου και αστέρο έχει σταυρών μεταξύ των κεράτων της
ημισελήνου του μιναρέ, όν οι Τούρκοι παραδεχθήκαν εκ παραδόσεως».
Αντιστοίχως, ο μουσουλμανικός πληθυσμός κατοικεί στον ανατολικό τομέα της
πόλης που αναλογεί στην επέκταση της εκτός των τειχών. Στην επιφάνεια
που καλύπτει είναι συγκεντρωμένα όλα τα τζαμιά, τα ιεροδιδασκαλεία και τα
σχολεία των μουσουλμάνων. Η έκταση της είναι μεγαλύτερη από αυτήν που
κατέχει ο εντός των τειχών συνοικισμός και περιλαμβάνει περισσότερα και
μεγαλύτερα σπίτια. Στις αρχές του 19ου αι. επισημαίνεται από τον Μ. Ε. Μ.
Cousinery η κατοικία του άρχοντα της περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται ως
«παλάτι» για το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια της· σ' αυτήν διέμενε με τμήμα
της πολυάριθμης φρουράς του. Η θέση του κτίσματος προσδιορίζεται στα
«υψώματα», στο βόρειο τμήμα της μουσουλμανικής συνοικίας. Από τη θέση
αυτή δέσποζε στο δομημένο χώρο της πόλης.
Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής στα μέσα του 19ου αι. συμβάλλει
στην ανάδειξη της πόλης ως οικονομικό, στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο της
ευρύτερης περιφέρειας. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. η Δράμα διαθέτει
στρατώνα χωρητικότητας 1000 ανδρών, με την ανάλογη αποθήκη υλικού
και πυριτιδαποθήκη, τηλεγραφείο και 12 χάνια «λίαν ευρύχωρα,
χωρούντα ανά 100 ίππους και ισαρίθμους άνδρας». Τα χάνια διαθέτουν
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χώρους για την αποθήκευση ζωοτροφών που επαρκούν για τη διατροφή
των ζώων επί 15 ημέρες. Έχει επίσης ελληνικά και μουσουλμανικά σχολεία.
Το 1894-1895 κατασκευάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός στα νότια της
πόλης και συνδέεται με αυτήν με αμαξιτή οδό. Ο εκσυγχρονισμός της
συγκοινωνιακής της υποδομής και η ένταξη της στο δίκτυο των
σιδηροδρόμων της χώρας βελτιώνει τις συνθήκες διακίνησης ατόμων και
προϊόντων και ενισχύει το μεταπρατικό της χαρακτήρα. Οι κάτοικοι της
ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο και τη βιοτεχνία. Μεγάλος είναι και ο
αριθμός ξενοδοχείων και πανδοχείων που λειτουργεί στην πόλη.
Στο τέλος του 19ου αι., με στόχο την αναδιάρθρωση και τον
εκσυγχρονισμό του κράτους, ανεγείρονται στη Δράμα από την τουρκική
κυβέρνηση μεγάλα
δημόσια κτήρια, όπως είναι το Διοικητήριο (1884) και το Δημαρχείο , οι
Φυλακές (1906), το Ορφανοτροφείο και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ως σχολεία της Τουρκικής Κοινότητας(αρχές 20ού αι.), το Δημοτικό Νοσοκομείο
(1901), το Τουρκικό Διδασκαλείο(πριν από το 1892). Όλα τα δημόσια κτήρια
κατασκευάζονται στην περιοχή εκτός των τειχών, πάνω σε δρόμους που
πλαισιώνουν περιμετρικά τη μουσουλμανική συνοικία. Μόνο το κτήριο του
Δημαρχείου τοποθετείται στο κέντρο της πόλης, στο χώρο της αγοράς.
Ο πολεοδομικός σχηματισμός της πόλης στις αρχές του 20ού αι. διατηρεί
τα βασικά του χαρακτηριστικά, όπως αυτά έχουν επισημανθεί ήδη από το
17ο αι. Οι κρατικές παρεμβάσεις, που σημειώνονται στον παραδοσιακό
πυρήνα, αφορούν κυρίως στην ανέγερση των δημοσίων κτηρίων κοινής
ωφελείας και στη διαμόρφωση των αντίστοιχων οδών για την εξυπηρέτηση
τους. Έτσι η πολεοδομική ενότητα της Δράμας. κατά την τελευταία περίοδο
της Τουρκοκρατίας, περιλαμβάνει τις δύο περιοχές κατοικίας, διακεκριμένες
μεταξύ τους, που καταλαμβάνουν το ανατολικό και δυτικό τμήμα της πόλης.
Ανάμεσα τους αναπτύσσονται το διοικητικό και
το εμπορικό κέντρο που εκτείνεται γραμμικά κατά μήκος του χειμάρρου που
διαχωρίζει τις δύο οικιστικές ενότητες. Η επικοινωνία των κατοίκων
διασφαλίζεται με τις «λίθινες» γέφυρες που ενώνουν τις όχθες του
χειμάρρου. Σπουδαιότερη από αυτές είναι εκείνη της οδού Βενιζέλου.
Διακρίνονται δύο κύριοι οδικοί άξονες που διασχίζουν την πόλη. Ο ένας είναι
αυτός της οδού Βενιζέλου, που διαπερνά εγκάρσια τη δυτική συνοικία με
άξονα Α-Δ, και ο άλλος της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διέρχεται κατά
μήκος της δυτικής πλευράς της ανατολικής συνοικίας με άξονα Β-Ν. Ένας
τρίτος οδικός άξονας με κατεύθυνση Β-Ν δημιουργείται στα νότια της πόλης
και τη συνδέει με το σιδηροδρομικό σταθμό.
Σε κάθε μια από τις οικιστικές ενότητες εξακολουθούν να κατοικούν
αμιγώς οι δύο μεγάλες εθνικοθρησκευτικές ομάδες της πόλης. Στη δυτική
συνοικία κατοικούν οι Έλληνες χριστιανοί, ενώ στην ανατολική συνοικία
κατοικούν οι μουσουλμάνοι. Η μικρή ομάδα του εβραϊκού πληθυσμού
κατοικούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο που εκτείνεται από τις
πηγές της Αγίας Βαρβάρας ως την περιοχή της αγοράς.
Ο χώρος της αγοράς είναι ο τόπος συνάντησης όλων των κατοίκων της
πόλης.
Ο χώρος αναψυχής των κατοίκων παραμένει προς το νότιο τμήμα της
πόλης όπου υπάρχουν άφθονες πηγές και δένδρα. Στην πρώτη
χαρτογράφηση της Δράμας, που βασίζεται σε αεροφωτογραφίες του
Γερμανικού Στρατού, αποτυπώνονται τα όρια. και η έκταση του οικισμού
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προ του 1923. Διακρίνεται η διατήρηση των πρωτογενών μορφών του αστικού
ιστού στις περιοχές που αποτελούσαν τον πυρήνα της πόλης κατά την εποχή
της Τουρκοκρατίας. Η διαμόρφωση του εκφράζει τις διαφοροποιήσεις που
οφείλονται στη χρήση γης (κατοικία-αγορά) και στην εγκατοίκηση του χώρου
από ομοειδείς εθνικοθρησκευτικές
ομάδες (χριστιανική -μουσουλμανική συνοικία).
α. Η χριστιανική συνοικία. Καταλαμβάνει όλη την έκταση του χώρου που
περιβάλλεται από τα τείχη και μια ζώνη μικρού πλάτους εκτός των τειχών .
Χαρακτηριστικό στοιχείο της πολεοδομικής της δομής είναι η οργάνωση της
ως προς ένα κεντρικό άξονα που τη διασχίζει εγκάρσια, με κατεύθυνση Α-Δ .
Πάνω σ' αυτόν αναπτύσσονται όλα τα κοινωφελή και κοινόχρηστα κτίσματα
της χριστιανικής κοινότητας. Σε κεντρική θέση επί της οδού βρίσκεται ο
μητροπολιτικός ναός και το μητροπολιτικών «ενδιαίτημα». Κοντά στη
Μητρόπολη ανεγείρονται τα «Νέα Εκπαιδευτήρια» που αντικατέστησαν τη
«Σχολή», καθώς και η αίθουσα του αναγνωστηρίου της «προοδευτικής»
κοινότητας Δράμας. Επίσης οικοδομούνται ξενοδοχεία και καφενεία όπου
συγκεντρώνεται η κοινωνική ζωή του χριστιανικού πληθυσμού. Στην
επέκταση της οδού εκτός των τειχών κατασκευάζονται το 1907 τα
«Εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Δράμας». Η περιοχή
της Μητρόπολης ονομάζεται συνοικία «νέων σχολείων» από το τελευταίο
τέταρτο του 19ου αι. και μετά.
Ο πολεοδομικός ιστός της συνοικίας χαρακτηρίζεται από οικοδομικά
τετράγωνα μικρού και μεγάλου μεγέθους με ακανόνιστο σχήμα, τα οποία
περιβάλλονται από στενούς και δαιδαλώδεις δρόμους. Η στενότητα του
χώρου γίνεται έκδηλη συχνά με την ανέγερση κτισμάτων σε επαφή ή ακόμη
και πάνω στα τείχη. Τμήματα των τειχών κατεδαφίζονται σταδιακά για την
επέκταση του οικισμού και τα υλικά τους χρησιμοποιούνται για την
ανέγερση των νέων οικοδομών. Η περιοχή εντός των τειχών αποτελεί τον
παλαιότερο οικιστικό πυρήνα της πόλης. Το κτηριακό της απόθεμα
αντιπροσωπεύει τις μεταβολές στην αρχιτεκτονική των κτισμάτων, η οποία
εκφράζεται στη μορφολογική και τυπολογική τους διάρθρωση. Στα στοιχεία
της δομής τους διακρίνεται η εξέλιξη της τεχνολογίας.
β. Η μουσουλμανική συνοικία (το «Βάρος»). Η συνοικία αναπτύσσεται
στο ανατολικό τμήμα της πόλης σε επαφή με τον κεντρικό οδικό άξονα που
έχει την κατεύθυνση Β-Ν (σημερινή οδός Μ. Αλεξάνδρου). Στην επιφάνεια
της οικοδομούνται από το 1884 και μετά όλα τα κτήρια του Δημοσίου για την
εξυπηρέτηση των διοικητικών αναγκών του κράτους. Ανεγείρονται σε οδούς
που διέρχονται από την περίμετρο του συνοικισμού και δεν σημειώνονται
επεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό που διατηρεί τα χαρακτηριστικά του.
Η μορφολογία του αστικού ιστού της περιοχής χαρακτηρίζεται από
μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα με ακανόνιστο σχήμα. Το πλέγμα των
δρόμων αποτελείται από διαπλατύνσεις και αδιέξοδα που εισχωρούν στο
εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων για την εξυπηρέτηση των οικιών.
Απολήγουν σε κεντρική οδό που διασχίζει εγκάρσια το συνοικισμό. Τα
κτίσματα τοποθετούνται επί των οικοδομικών γραμμών και δημιουργούνται
μεγάλοι ακάλυπτοι χώροι στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων. Τα
μουσουλμανικά τεμένη ανεγείρονται σε περίοπτες θέσεις, κυρίως σε
διασταυρώσεις οδών.
γ. Η περιοχή της αγοράς. Η τρίτη πολεοδομική ενότητα διαφοροποιείται
από τις άλλες δύο ως προς τη χρήση. Περιλαμβάνει το εμπορικό κέντρο
που εξυπηρετεί όλο τον πληθυσμό της πόλης. Όπως έχει ήδη επισημανθεί,
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η αγορά εκτείνεται από το 17ο αι. κατά μήκος της όχθης (δεξιά-αριστερά)
του χειμάρρου του Μοναστηρακίου (Τσάι, Ντασλί Ντερέ), ο οποίος
δημιουργούσε προβλήματα στα παρακείμενα καταστήματα με τις συχνές
πλημμύρες του.
Με την πάροδο του χρόνου ο χώρος της αγοράς επεκτείνεται σε βάθος.
Προς Δ αναπτύσσεται μέχρι τους πρόποδες του λόφου όπου βρίσκεται το
κάστρο. Προς Α καταλαμβάνει την περιοχή γύρω από τη σημερινή πλατεία
Ελευθερίας. Κατασκευάζονται παραπήγματα, καταστήματα και πανδοχεία
που ανήκουν σε Έλληνες και Τούρκους επαγγελματίες και εμπόρους. Ο
πολεοδομικός ιστός χαρακτηρίζεται από οικοδομικά τετράγωνα με σχετικά
κανονικό σχήμα και μικρό μέγεθος, τα οποία περιβάλλονται από μικρούς και
στενούς δρόμους. Τα οικόπεδα έχουν μικρό εμβαδόν και μεγάλη κάλυψη. Τα
κτίσματα ανεγείρονται επί των οικοδομικών γραμμών. Η περιοχή της αγοράς
έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιές, ιδιαίτερα στις αρχές
του 20ού αι. Το 1915, σύμφωνα με την προφορική παράδοση, τα
παραπήγματα που υπήρχαν στο χώρο της σημερινής πλατείας Ελευθερίας
καταστράφηκαν ολοσχερώς από πυρκαγιά. Το 1918 τμήμα του εμπορικού
κέντρου καταστράφηκε από την πυρκαγιά που ακολούθησε την αποχώρηση
των βουλγαρικών στρατευμάτων. Το 1927 «εξερράγη πυρκαϊά εις την
πλατείαν Ελευθερίας». Σχετικά με το «πυρίκαυστον τετράγωνον της
πλατείας», αναγράφεται ότι, εφόσον δεν έχουν απαλλοτριωθεί ακόμη τα
οικόπεδα «δύνανται να ανεγερθούν εκ νέου τα καταστραφέντα
καταστήματα». Το 1928 αναφέρεται ως «πυρίκαυστων τμήμα» της πόλεως η
περιοχή γύρω από την οδό Ι. Δραγούμη.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ο 19ος αι. χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του νεοκλασικισμού και του
μορφολογικού πληθωρισμού που τον διαδέχθηκε. Ο νεοκλασικισμός ως
κίνημα κυριαρχεί στην Ευρώπη σε όλες τις μορφές της τέχνης ήδη από το
18ο αι.. Είχε ιδιαίτερη επίδραση στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όπου «εύρε
γενικώς την καλλιτέραν του έκφρασιν». Η επικράτηση του ρυθμού συνέπεσε
με την ανασύσταση του ελληνικού κράτους και την οικοδόμηση των πόλεων
και των οικισμών που ακολούθησε. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική έγινε θερμά
αποδεκτή στον ελλαδικό χώρο και ταυτίστηκε με την εθνική αναγέννηση.
Αντιπροσωπεύει το μεγαλείο του έθνους και την εποχή της ακμής του. Οι
μορφές της δεν θεωρούνται ξένες προς την αρχιτεκτονική παράδοση του
τόπου. Είναι η συνέχεια αυτών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και παρέμειναν
ζωντανές στο ελληνικό περιβάλλον. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα
«παρουσιάζεται αν όχι σαν συνέχεια, τουλάχιστον σαν αυθόρμητη αναβίωση».
Αντιπροσωπεύει ένα νέο προσανατολισμό προς την Ευρώπη. Το σπίτι της
εποχής της Τουρκοκρατίας αντικαθίσταται από ένα άλλο με ρυθμό που
έρχεται από τη Δύση. Οι αρχιτέκτονες που δημιουργούν τις πρώτες ελληνικές
πόλεις επηρεάζονται άμεσα από τα μνημεία της αρχαιότητας που τους
περιβάλλουν. Η Αθήνα γίνεται το αδιαφιλονίκητο κέντρο της νεοκλασικής
αρχιτεκτονικής και τα κτήρια της πρότυπα για της επαρχιακές πόλεις.
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Ο ρυθμός εφαρμόζεται στην ανοικοδόμηση των δημόσιων και ιδιωτικών
κτηρίων της πρωτεύουσας και των άλλων ελληνικών πόλεων από Έλληνες
και ξένους αρχιτέκτονες που έχουν εκπαιδευτεί στην Ευρώπη. Οι συνθέσεις
χαρακτηρίζονται από την απλότητα της κατασκευής και λιτότητα της μορφής,
όπως επίσης και το σεβασμό της ανθρώπινης κλίμακας. Είναι
προσαρμοσμένες στο ελληνικό περιβάλλον και «τους λείπει η επίδραση και ο
φόρτος της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής». Αποτελούν διαρκείς πηγές έμπνευσης
για τους Έλληνες μηχανικούς και τεχνίτες που μεταδίδουν «τη νέα αυτή
αρχιτεκτονική σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο» με αποτέλεσμα «να
επικρατήσει σαν η εθνική αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα».
Με τη διάδοση του ρυθμού παρατηρείται το φαινόμενο της ανάπτυξης
ενός «λαϊκού κλασικισμού» που δημιουργείται παράλληλα με το ρυθμό των
δημοσίων κτηρίων και των ιδιωτικών μεγάρων. Αποκτά ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και διαφοροποιείται από τη «λόγια νεοκλασική αρχιτεκτονική».
Στοιχεία και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κλασικής ελληνικής αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται απλοποιημένα τόσο στα αστικά κτίσματα όσο και
στα κτίσματα της υπαίθρου, «σε ανύποπτες περιοχές του Ελληνικού χώρου
που άλλοι τρόποι δόμησης είχαν στέρεες ρίζες».
Η διείσδυση και η ταχύτατη διάδοση της νεοκλασικής μορφολογίας στην
ανώνυμη αρχιτεκτονική των αστικών επαρχιακών κέντρων συνέβαλε στην
εμφάνιση του ρυθμού «στις προσόψεις και των πιο ταπεινών ακόμη ιδιωτικών
σπιτιών των ελληνικών οικισμών» και στη μακροχρόνια επικράτηση του σε όλο
τον ελλαδικό χώρο. Δημιούργησε τομή στην αρχιτεκτονική έκφραση του
τόπου. Η αποδοχή του από όλα τα κοινωνικά στρώματα απέδειξε την
πανελλαδική του αναγνώριση.
Η απλοποιημένη αυτή έκφραση του νεοκλασικού ρυθμού επικράτησε για
ένα περίπου αιώνα, ως και τις αρχές του 20ού. Διαδόθηκε όχι μόνο μέσα
στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας αλλά και έξω από αυτά, στον υπόδουλο
ακόμη Ελληνισμό. Απέδειξε «τον πανεθνικό χαρακτήρα που είχε το κίνημα
αυτό στη χώρα μας». Η διάδοση και η εφαρμογή του ρυθμού ενισχύθηκε και
από το επίσημο τουρκικό κράτος. Ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης Ελλάδας
ήταν ακόμη υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο νεοκλασικισμός που επικρατούσε σε όλες τις μορφές της τέχνης των
«προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών» επηρέασε σταδιακά και τις εκδηλώσεις
της οθωμανικής τέχνης μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της οθωμανικής κοινωνίας.
Ταξιδιώτες, διπλωμάτες και έμποροι μετέφεραν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό
στην Τουρκία. Μια σειρά πολιτιστικών επαφών611 και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων συνέβαλαν στη μεταμόρφωση της οθωμανικής κοινωνίας και τη
δυτικοποίησή της, που θεωρήθηκε ως λύση για τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε το κράτος το 19ο αι.. Η έντονη επίδραση αυτού του κινήματος
στην αρχιτεκτονική ήταν αναπόφευκτη. Ήδη από το β' μισό του 18ου αι.
διαφαίνεται μια αξιοσημείωτη τάση για τη «μίμηση» της ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής,
ειδικά στα δημόσια κτήρια. Ως αποτέλεσμα είχε τη
δημιουργία μιας νέας έκφρασης στην αρχιτεκτονική που δανείστηκε ξένα
πρότυπα. Οι αλλαγές που διαφαίνονται κάτω από τις ευρωπαϊκές επιδράσεις
στα μέσα του 18ου αι.
κυριάρχησαν στην εξέλιξη της οθωμανικής
αρχιτεκτονικής σε όλη τη διάρκεια του 19ου αι. Ο νεοκλασικός ρυθμός,
εμπλουτισμένος και με άλλα στοιχεία, έγινε δημοφιλής στην
Κωνσταντινούπολη για μεγάλα κτήρια, όπως στρατώνες και παλάτια. Το
πρώτο Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη ήταν ένα νεοελληνικό κτήριο.
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Ένας άλλος παράγοντας που ευνόησε την επέκταση του ρυθμού που
επικρατούσε το 19ο αι. στην Ευρώπη ήταν η εγκατάσταση ξένων εταιρειών
στην Κωνσταντινούπολη. Οι εταιρείες ανήγειραν τις κτηριακές τους
εγκαταστάσεις «σύμφωνα με το ευρωπαϊκό λεξιλόγιο κτισίματος των
οικονομικών αρχηγείων» και «τα νέα κτήρια ήταν περίεργα γιατί δεν
έμοιαζα στους κτηριακούς τύπους που υπήρχαν στην οθωμανική κοινωνία
πριν το 19ο αι.». Η Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τετάρτου του 19ου αι., είχε μεταμορφωθεί σε ένα πεδίο οικονομικού και
μορφωτικού συναγωνισμού μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η νέα
μόδα επεκτάθηκε από την Κωνσταντινούπολη σε όλες τις επαρχίες της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας «και στη Ρούμελη και στα Βαλκάνια από το
Βεράτι, πόλη της Αλβανίας, στο Ρίονάίν». Την ίδια εποχή, ένα μέρος του
ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού, που το αποτελούσαν κυρίως
μικροέμποροι και επιχειρηματίες, έκτιζε σπίτια σε ελληνορωμαϊκό στυλ που
πιο συχνά συναντιέται στα παραθαλάσσια προάστια της Σμύρνης.
Η τεχνοτροπία που επικρατεί στην αρχιτεκτονική των κτηρίων στο χώρο
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του 19ου αι.
χαρακτηρίζεται ως εκλεκτικιστική. Οι αρχιτέκτονες που την εφάρμοσαν ήταν
Ευρωπαίοι που είχαν κληθεί να σχεδιάσουν νέα κτήρια και Τούρκοι
υπήκοοι, μη μουσουλμάνοι, που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό. Στο επίπεδο
του τεχνικού προσωπικού, οι ξυλουργοί, οι κτίστες και άλλες ειδικότητες, που
προέρχονταν από το παραδοσιακό σύστημα δομής, συνέχισαν να εξασκούν
την τέχνη τους και να την προσαρμόζουν στη νέα τεχνοτροπία και στις νέες
ανάγκες. Πολλοί από αυτούς τους τεχνικούς ήταν μέλη μειονοτήτων μέσα
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήταν ειδικοί σε πολλούς τομείς που
αφορούσαν κτήρια κατοικίας. Οι πιο γνωστοί ξένοι
αρχιτέκτονες που εργάζονται στην Κωνσταντινούπολη ακολουθούν το
νεοκλασικό κίνημα και χρησιμοποιούν ελληνικά και ρωμαϊκά στοιχεία στο
σχεδιασμό των όψεων των κτηρίων. Για την οθωμανική κοινωνία αυτής της
εποχής, η ιδέα της κοσμικότητας ήταν εισαγόμενη από την Ευρώπη και
μεταφέρθηκε από και για την ανώτερη τάξη μέσω της μεσαίας, από τους
ευρωπαίους αρχιτέκτονες ή από αυτούς που εκπαιδεύτηκαν στην Ευρώπη.
Άκανθοι, φύλλα, αχιβάδες, καρτούσες, S και C καμπύλες ήταν τα περισσότερο
αγαπητά στοιχεία «αυτής της εισαγόμενης τεχνοτροπίας», τα οποία επηρέασαν την οθωμανική τέχνη και, από τα μέσα του 18ου αι. και μετά,
αντικατέστησαν την παραδοσιακή διακόσμηση.
Η αποδοχή της νεοκλασικής τεχνοτροπίας επικράτησε σαν μια μόδα που
επηρέασε όλα τα επίπεδα και τους θεσμούς αυτής της κοινωνίας. Ακόμη
περισσότερο καθιερώθηκε στο χώρο του υπόδουλου Ελληνισμού όπου
ανεγείρονται κτήρια «κλασικιζούσης τεχνοτροπίας, την οποίαν ως γνωστόν οι
Έλληνες ευρύτατα μετεχειρίζοντο προς έξαρσιν της ελληνικότητας των πόλεων των».
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Η εξέλιξη της αστικής αρχιτεκτονικής στη Δράμα από το τέλος
του 19ουαιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού.Μορφολογική
και τυπολογική προσέγγιση
Το κτιριακό απόθεμα που διατηρείται ακόμη στη Δράμα και εκφράζει την
πορεία της αστικής ως αρχιτεκτονικής από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου
αιώνα έως και την εποχή του Μεσοπόλεμο αντιστοιχεί σε κατοικίες,
επαγγελματικές στέγες, ξενοδοχεία και καπναποθήκες. Υπάρχουν επίσης και
δημόσια κτίρια όπως το Παλαιό Νοσοκομείο, τα Εκπαιδευτήρια της Ελληνικής
Ορθοδόξου Κοινότητος Δράμας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας, το Τελωνείο και
άλλα που έχουν δεχθεί σημαντικές επεμβάσεις και η αρχιτεκτονική τους έχει
αλλοιωθεί. Οι επιδράσεις που δέχεται η αστική αρχιτεκτονική της πόλης και η
εξέλιξη της αντιπροσωπεύονται κυρίους από τα ιδιωτικά (κτίρια κλίμακας που
αποτελούν και το μεγαλύτερο αριθμό.
Τα παλαιότερα κτίσματα ανήκουν σε κατοικίες που κατασκευάστηκαν
πριν από το 1890 και παρουσιάζουν στη μορφολογική τους συγκρότηση τα
χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Διακρίνονται ανώγειες
πλατυμέτωπες κατοικίες με χαγιάτι κατά μήκος της κύριας όψης και στέγη
που προεξέχει αρκετά γύρω τους 1), καθώς και διώροφες κατοικίες με
σαχνισιά του προβάλλουν από την επιφάνεια του ορόφου. Τα διώροφα
κτίσματα χαρακτηρίζονται από το φρουριακό χαρακτήρα της βάσης και την
ελαφρά κατασκευή του ορόφου. Στο ισόγειο ή στο υπερυψοψένο ανώγειο
αντιστοιχούν λίγα και μικρά ανοίγματα ενώ
στον όροφο δημιουργούνται περισσότερα
και μεγαλύτερα. Στην ίδια κατηγορία
ανήκει και ένα σύνολο διώροφων
κατοικιών με
επίπεδες όψεις, χωρίς
προεξοχές
3). Οι στέγες που
επικαλύπτουν τα κτίσματα αυτής της Ι
περιόδου έχουν μεγάλη προεξοχή και
είναι εμφανής η ξύλινη κατασκευή τους.
Σταδιακά αρχίζει
να διαφαίνεται η
επίδραση του νεοκλασικισμού που
επικρατεί ήδη από τις αρχές του 19ου
αιώνα1 στην ελεύθερη Ελλάδα καθώς και στο χώρο της οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Στον ογκοπλαστικό σχηματισμό των κτισμάτων
αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Ι ενώ
οι μεταβολές που σημειώνονται αντιστοιχούν στη διαμόρφωση των
στοιχείων των όψεων, η επιφάνεια της βάσης επιχρίεται συχνά με τραβηχτό
επίχρισμα 4) και οι κατακόρυφες πλευρές του ορόφου υπογραμμίζονται με
ξύλινες παραστάδες Τα παράθυρα περιβάλλονται με τα πλαίσια απλής
μορφής και οι ποδιές τους διακοσμούνται. Η προεξοχή της στέγης
μειώνεται και καλύπτεται με σανίδες ή με πηχάκια που επιχρίονται
(μπαγδάτι). Στην περίπτωση αυτή αποκτά συνήθους κυματοειδή διατομή ,
όπως συχνά συμβαίνει και στις προεξοχές των σαχνισιών. Βαθμιαία αρχίζει
να επιβάλλεται η συμμετρία στη διαμόρφωση της κύριας όψης των
κτισμάτων με τον κεντρικό εξώστη και τους δύο πλευρικούς άξονες
ανοιγμάτων. Πολλές φορές στο κέντρο-; της στέγης δημιουργείται αέτωμα
που τονίζει τον άξονα συμμετρίας της όψης . Στην περίοδο που
ακολούθησε είναι εμφανής η επικράτηση του νεοκλασικισμού και των νεότερων ρευμάτων της αρχιτεκτονικής. Τα κτίσματα που επισημαίνονται
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της καλλιτεχνικής παράδοσης
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που επικράτησε στην αστική αρχιτεκτονική των ελληνικών επαρχιακών
πόλεων την εποχή αυτή. Στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του
20ού ο νέος ρυθμός εφαρμόζεται κυρίως στα ιδιωτικά κτίσματα που
ανήκουν στο χριστιανικό πυρήνα της πόλης. Πρόκειται για διώροφες
μονοκατοικίες με μεγάλο εμβαδόν και όγκο που αντιπροσωπεύουν την
οικονομική άνεση των ιδιοκτητών καθώς και την επιθυμία τους για
ποιότητα ζωής Στις κατόψεις και των δύο ορόφων ακολουθείται η τριμερής
κατά μήκος διαίρεση και η συμμετρική διάταξη των χώρων . Στη λειτουργία
τους διαχωρίζεται η ιδιωτική από την κοινωνική ζωή των ενοίκων. Ο όγκος
των κτισμάτων χαρακτηρίζεται από το απλό γεωμετρικό του σχήμα και την
απουσία προεξοχών εκτός από αυτήν του κεντρικού εξώστη στην κύρια όψη
του ορόφου. Στη διαμόρφωση των όψεων επικρατεί η συμμετρία και ο
διαχωρισμός σε τρεις οριζόντιες ζώνες, ανάλογες με τα ύψη των ορόφων.
Ο κεντρικός άξονας συμμετρίας τονίζεται στην κύρια όψη με την προβολή
του εξώστη. Στα γωνιακά κτίσματα, η πλάγια όψη δεν είναι ισοδύναμη με την
κύρια. Τα μορφολογικά στοιχεία των όψεων διακρίνονται για τη λιτότητα
και την αυστηρότητα του διακόσμου ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης, η
αύξηση του πληθυσμού της και η επέκταση της με την πάροδο του χρόνου
διευρύνουν σημαντικά τα περιθώρια των επιλογών στην αστική
αρχιτεκτονική. Τα κτίρια που ανεγείρονται είναι ανώγειες κατοικίες, διώροφες
μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες καθώς και κτίσματα επαγγελματικής και
μικτής χρήσης. Κατασκευάζονται κτίρια ακόμη και σε οικόπεδα με μικρό
εμβαδόν και όψη και τα κτίσματα που προκύπτουν είναι στενομέτωπα. Στα
πλατυμέτωπα κτίσματα με χρήση κατοικίας εξακολουθεί να εφαρμόζεται η
τριμερής κατά μήκος διαίρεση της κάτοψης ενώ στα κτίρια επαγγελματικής
χρήσης ο διαχωρισμός είναι ανάλογος με τη χρήση της. Στη διαμόρφωση
των όψεων είναι εμφανής η μεταστροφή της αισθητικής αντίληψης κυρίως
ως προς το διακοσμητικό περιεχόμενο· διατηρούνται οι βασικές αρχές του
νεοκλασικισμού, επισημαίνεται όμως η
έντονη
συμμετοχή
του
πλαστικού
διακόσμου. Στις ανώγειες κατοικίες διακρίνονται
κτίσματα
με
γραμμική
διαμόρφωση όψεων ακόμη και με
στοιχεία αρχαϊσμού, όπως επίσης και
αυτά όπου η χρήση της καμπύλης
γραμμής στη διάπλαση των στοιχείων
τους προσδίδει πλαστικότητα στον όγκο
τους . Στις διώροφες κατοικίες διατηρείται
ο οριζόντιος διαχωρισμός σε ζώνες και η
συμμετρία ως προς κεντρικό κατακόρυφο
άξονα. Στην κύρια όψη, ο άξονας τονίζεται με την προβολή του κεντρικού
εξώστη ο οποίος σπάνια καταργείται σε όψιμα παραδείγματα, όπου η
επίδραση άλλων στιλιστικών ρευμάτων είναι εμφανής. Η επιφάνεια της
όψης παραμένει επίπεδη και σε λίγα μόνο παραδείγματα προβάλλει το
κεντρικό της τμήμα, όπως συνήθως συμβαίνει στην αρχιτεκτονική των
Αθηνών. Στα κτίσματα μικτής χρήσης επικρατεί η διαμόρφωση της κύριας
όψης με τον κεντρικό εξώστη που εφαρμόζεται πολύ συχνά και στον
υπόλοιπο ελλαδικό χώρο σε αντίστοιχα λειτουργικά σχήματα .
Η όψιμη φάση εφαρμογής του νεοκλασικού ρυθμού στη Δράμα ανήκει
στον ύστερο κλασικισμό που χαρακτηρίζεται από τη διείσδυση νεότερων
καλλιτεχνικών ρευμάτων και διακοσμητικών τάσεων τα οποία τείνουν να
αποδυναμώσουν την σαφήνεια του ρυθμού. Συχνά καταργείται ή υποβαθμίζεται η οριζόντια τριμερής διαίρεση των όψεων και εμφανίζεται η τάση
του κατακορυφισμού με τη συνένωση υποκείμενων και υπερκείμενων
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στοιχείων στην επιφάνεια τους . Η γραμμική και λιτή διαμόρφωση των
όψεων υποχωρεί, ενώ υπογραμμίζεται το διακοσμητικό τους περιεχόμενο.
Εμφανίζονται ακόμη και στοιχεία με φυσιοκρατική απόδοση όπως είναι τα
άνθη, οι /γιρλάντες, οι κόρες και οι λεοντοκεφαλές. Εκδηλώνεται ένας
μορφολογικός πληθωρισμός στον πλαστικό διάκοσμο των όψεων και μία
έντονη διακοσμητική διάθεση που
ενδεχομένως αντιπροσωπεύουν και την επιθυμία των κατοίκων για
προβολή. Η μεγάλη διάρκεια εφαρμογής του νεοκλασικισμού και η
σταδιακή μετάβαση προς τις νεότερες τάσεις πιθανόν να οφείλεται ως ένα
βαθμό και στην εξειδίκευση των τεχνιτών στις απαιτήσεις του ρυθμού.
Ο εκλεκτικισμός έχει διαδεχθεί τον νεοκλασικισμό στην Ευρώπη ήδη από
τα μέσα του 19 ο αιώνα. Στην Ελλάδα, η αποδοχή των νέων μορφολογικών
κινημάτων παρουσιάζει κάποια υστέρηση ενώ η παρουσία τους γίνεται
εντονότερη προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ού αι. Στην αστική
αρχιτεκτονική της Δράμας η μεταλλαγή γίνεται ήπια και προοδευτικά και
περιορίζεται κυρίως στο διακοσμητικό περιεχόμενο των όψεων χωρίς να
επεμβαίνει στη δομή τους. Τα στοιχεία * της κεντροευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής που εμφανίζονται σε μικρό αριθμό κτισμάτων οφείλονται σε
αρχιτέκτονα από την Αυστρία που ζει και εργάζεται στη Δράμα το έργο του
όμως δεν επηρεάζει ουσιαστικά την αρχιτεκτονική των κτισμάτων της
πόλης.
Μέσα στο φάσμα των αναζητήσεων της αστικής αρχιτεκτονικής της εποχής
του Μεσοπολέμου, 3 η μορφολογική διάπλαση ορισμένων κτιρίων στη Δράμα
εξακολουθεί να μεταδίδει κάποια κλασικό, αστικά μηνύματα. Την περίοδο
αυτή επισημαίνεται η τάση για απομάκρυνση από τη χρήση των ί
ετερόκλητων στοιχείων του εκλεκτικισμού με την εφαρμογή μιας
αρχιτεκτονικής με έμφαση στη Ι «γεωμετρικότητα» των μορφών. Το κτίσμα
της οδού Βενιζέλου 114 ακολουθεί στη διάρθρωση των όψεων του τις
βασικές αρχές του νεοκλασικισμού ενώ στη διαμόρφωση των στοιχείων του
είναι εμφανής η απλοποίηση του πλαστικού διακόσμου· στη γραμμική του
μορφή εκδηλώνεται η διαφοροποίηση από την πολυπλοκότητα της
εκλεκτικής μορφολογίας. Επίσης σε κτίσμα -της παρόδου της οδού
Λαμπριανίδου οι μορφολογικές λεπτομέρειες υπογραμμίζουν και προβάλλουν
τη γεωμετρική έκφραση της όψης του. Η τοιχοποιία του ορόφου φέρει
γραμμική διάκοσμηση και τα παράθυρα «κόβονται» στην επιφάνεια της
ενώ οι ποδιές τους επισημαίνονται απλά, γεωμετρικά σχήματα. Το
κιγκλίδωμα του εξώστη είναι κτιστό και φέρει διακόσμηση όμοια με αυτή της
ποδιάς των παραθύρων με αποτέλεσμα να τονίζεται περισσότερο η
αυστηρότητα της όψης.
Το πνεύμα του αφαιρετισμού και της μορφολογικής ανανέωσης που
επικρατεί στην αρχιτεκτονική την εποχή αυτή εκδηλώνεται και σε κατοικία
της οδού Αλκιβιάδου. Το κτίριο με την κυβική του μορφή παραπέμπει σε
μια κλασικιστική οργάνωση των όψεων με τη συμμετρία ως προς κεντρικό
κατακόρυφο άξονα που δηλώνεται όμως με εσοχή ενώ η σαφήνεια και η
καθαρότητα των μορφών προβάλλεται ως κύριο χαρακτηριστικό της
μορφολογικής του διάπλασης.
Οι αρχιτεκτονικές τάσεις της μεταβατικής περιόδου εκφράζονται και στο
κτίριο που βρίσκεται παραπλεύρως του Δημαρχείου. Η κατασκευή του
πραγματοποιήθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του 1930 από τον Ιωάννη
Αντωνίου Χατζηαντωνίου με σκοπό την προώθηση των προϊόντων του
μύλου του που βρισκόταν στη Νέα Αμισό 5. Το ισόγειο του κτιρίου
λειτούργησε ως εμπορικό κατάστημα και ο όροφος ως γραφεία για την
επιχείρηση. Στη διαμόρφωση της κύριας όψης του αναγνωρίζεται μία
εντυπωσιακή απόκλιση από τα έως τότε καθιερωμένα συστήματα,
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Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η κατακόρυφη ενοποίηση των αξόνων των
ανοιγμάτων των ορόφων με προεξέχοντα πλαίσια που έχουν καμπύλη
διαμόρφωση στο υπέρθυρο των εξωστοθυρών του δευτέρου ορόφου
καθώς και οι καμπυλόσχημοι εξώστες που δημιουργούνται και στους δύο
ορόφους. Η κλασικότητα της όψης στην ανωδομή αναιρείται με την
επικράτηση της ευθείας γραμμής και τη διακοσμητικών στοιχείων του
νεοκλασικισμού στο ισόγειο. Η διαμόρφωση της όψης του Ι κτίσματος
παραπέμπει σε ανάλογα παραδείγματα που επισημαίνονται και σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας μέσα στην προσπάθεια παραγωγής πρωτότυπων
μορφών. Στην Αθήνα, σχετική διαμόρφωση διακρίνεται σε κτίριο κατοικίας
που κατασκευάστηκε το 1923. Στην επιφάνεια της όψης σχηματίζονται τρία
κατακόρυφα διάχωρα με τοξωτή απόληξη που περιλαμβάνουν τους άξονες
των ανοιγμάτων και ημικυκλικός εξώστης που περιορίζεται στο κέντρο της
όψης του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από τη «ριζική
απομάκρυνση» της μορφολογίας του από οποιοδήποτε ρυθμολογικό
σύστημα του παρελθόντος καθώς και από την απλοποίηση και
γεωμετρικότητα ,του πλαστικού διακόσμου. Επίσης στις Σέρρες,
αναγνωρίζεται παρόμοια συγκρότηση των ανοιγμάτων σε κτίριο που
βρίσκεται στους πρόποδες της Ακρόπολης και κατασκευάστηκε μετά το
1913. Στη διαμόρφωση της κύριας όψης του είναι εμφανής η επιβίωση
αρχών του όψιμου νεοκλασικισμού ενώ στα επί μέρους στοιχεία της
επιχειρείται μορφολογική ανανέωση.
Τη δεκαετία του 1930 η ύφεση της οικονομίας που σημειώνεται στη Δράμα
είχε ως αποτέλεσμα την κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας. Την εποχή
αυτή αρχίζει ουσιαστικά και η χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος. Οι
νέες τάσεις που επικρατούν στη σύγχρονη αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με
τα νέα υλικά δομής επηρεάζουν τη μορφολογική έκφραση των κτισμάτων
της Δράμας Ι και δημιουργούν τομή στην αρχιτεκτονική της παράδοση. Η
ανανέωση του κτιριακού της αποθέματος ακολουθεί τους νέους ρυθμούς
της αρχιτεκτονικής. Τα κτίσματα της προηγούμενης περιόδου που
διασώζονται ακόμη στην πόλη αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τη
συνέχεια και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου.
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Ο Κοnrad νοn Vilas στη Δράμα (1894)
Από το 1885 και μετά, η κατασκευή έργων για τη συγκοινωνιακή σύνδεση των
διαφόρων περιοχών της απέραντης Οθωμανικής αυτοκρατορίας - ανάμεσα σ'
αυτά τα πιο ονομαστά είναι εκείνα των σιδηροδρομικών γραμμών-δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για. τη γρήγορη διάδοση των νέων ιδεών και κινημάτων. Όταν,
γραμμή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο με τη λειτουργία του ειδικού διεθνούς
τρένου, το« περίφημου Οπή Έχριε. Το όνομα του τρένου αντανακλά την
αντίληψη των Ευρωπαίων, που σχεδίασαν, κατασκεύασαν και εκμεταλλεύτηκαν
το τρένο αυτό. Για μια ολόκληρη γενιά, τη νεότερη των κατοίκων της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, το τρένο αυτό ήταν στις 12 Αυγούστου του 1888, η πρώτη ταχεία
μια νέα σχέση δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Τουρκία και τη Δύση. Η κίνηση στη
νέα αναχώρησε από τη Βιέννη για την
Κωνσταντινούπολη, η σύνδεση με την Ευρώπη, ενώ οι τοπικοί σιδηροδρομικοί
σταθμοί, οι προθάλαμοι προς την ελευθερία και το νεωτερισμό.

Ανάμεσα στους Ευρωπαίους εξειδικευμένους μηχανικούς που έφθασαν στην
Κωνσταντινούπολη στο τέλος του 19ου αιώνα ήταν και ο Konrad von Vilas1), ο
οποίος ήταν μέλος της γερμανικής εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή
της σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινούπολης - Βαγδάτης. Από την
Κωνσταντινούπολη, το 1894, έρχεται στη Δράμα, για την κατασκευή της "ενωτικής
γραμμής" , που διέρχεται από την πόλη. Οι εργασίες κατασκευής της γραμμής
αυτής άρχισαν το 1893 και ολοκληρώθηκαν το 1896.
Η εγκατάσταση στη Δράμα συμπίπτει με μία περίοδο αξιοσημείωτης
οικονομικής άνθησης και ανάδειξης της πόλης σε κέντρο εμπορίας και
επεξεργασίας καπνού, παρά τα εδαφικά και πολιτικά προβλήματα που
εκκρεμούν στην περιοχή του σαντζακίου Δράμας την εποχή αυτή.
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Η οικονομική αυτή άνθηση σήμαινε επιπλέον οικοδομική ανάπτυξη και
δημιουργία νέων τύπων κτιρίων, που (ανταποκρίνονται σε νέες χρήσεις και
λειτουργίες (καπναποθήκες, κτίρια γραφείων κλπ.). Παράλληλα, η νέα ανερχόμενη
αστική τάξη των πετυχημένων εμπόρων, επιχειρηματιών, κτηματιών κλπ.,
αναζητεί τον ευρωπαϊκό αριστοκρατικό τρόπο ζωής, με τον οποίο έρχεται σε
επαφή όταν μετακινείται για επαγγελματικούς λόγους στην Κωνσταντινούπολη, τη
Βιέννη, τη Βόρειο Ιταλία, και ένα νέο ευρωπαϊκό στυλ κατοικίας. Απαντώντας στην
πρόκληση των καιρών, που γνωρίζει άριστα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα της
Ευρώπης, έχει όλες τις δυνατότητες να αναδειχθεί ον; ο αντιπροσωπευτικός
μηχανικός της νέας αυτής αστικής τάξης.
Στο γύρισμα του αιώνα, στα 1900, ο γάμος του με την 20χρονη τότε Βικτώρια
κόρη καλής και εύπορης οικογένειας - ο Βασίλης Γρηγοριάδης υπήρξε διάδοχος
του Κάρολου Ασλάν στο υποπροξενείο της Αγγλίας στη Δράμα και μία από τις
πιο σημαντικές προσωπικότητες στην πόλη -, του προσφέρει ακόμη
περισσότερες ευκαιρίες να καλύψει τα όρια των μελετητικών και σχεδιαστικών του
ικανοτήτων.
Ο ν. Vilas , ευγενής στην καταγωγή - η οικογένεια του είχε τίτλο ευγενείας γεννήθηκε στη Νοτιά Αυστρία, στην περιοχή του Tυρόλου. Σπούδασε στο
Πολυτεχνείο του Μονάχου και, όπως είναι Φυσικό. είχετην δυνατότητα να
μεταφέρει τα ευρωπαϊκά ρεύματα, χωρίς ίχνος "ξενοφοβίας", όπως ίσως θα
συνέβαινε σε κάθε άλλη περίπτωση, απέναντι στην πάντα προπορευόμενη
Δύση. Αυτή υπήρξε προφανώς η ασυναγώνιστη ικανότητα του, γεγονός που
έκανε όχι μόνο τους κύκλους των πλουσίων αστών, αλλά και την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα - για λογαριασμό της οποίας κατασκεύασε σημαντικά κτίρια
- να τον προτιμούν.
Στο σημείο αυτό και προκειμένου να γίνει κατανοητό το έργο του Κ.ν.Vilas είναι
σκόπιμο να διερευνήσουμε τι ακριβώς συνέβαινε στην Ευρώπη σχετικά με το
αρχιτεκτονικό έργο και την αρχιτεκτονική παραγωγή. Το ερώτημα που τίθεται
είναι: σε τι συνίσταται η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα η αυστριακή στα
τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού;
Είναι γνωστό ότι η αυστριακή αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί τα ιστορικά στυλ
μέχρι το τέλος του 19οΐ) αιώνα, με σταθερή προτίμηση προς το νεοκλασικισμό.
Ωστόσο, κατά την διάρκεια της τελευταία; δεκαετίας του 19ου αιώνα, το αυστριακό
κίνημα οδηγείται στην, ανανέωση της καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής
δημιουργίας που συνδέεται με την κοινωνική και πολιτική εξέλιξη της Αυστροουγγαρίας. Το πρόγραμμα της \\'3§ηεΓ5α1ιιι11ε συνοψίζεται σε. γενικές γραμμές ως
εξής: η νέα αρχιτεκτονική πρέπει να απελευθερωθεί από κάθε απομίμηση και να
λάβει υπόψη της τη νέα τεχνολογία. Η λέξη "νέα", που συνοψίζει την αντίδραση
προς την παράδοση και την πίστη προς την ατομική ελευθερία, εμφανίζεται σε
κάθε προγραμματική διατύπωση της εποχής".
Ο Κ.ν.Vilas ήταν ενήμερος για όλα αυτά. Ταξίδευε συχνά στην Κωνσταντινούπολη
και στο εξωτερικό για οικογενειακούς και επαγγελματικούς λόγους (Βερολίνο,
Βιέννη. Ιταλία). Η πολυτεχνική παιδεία το», τον βοήθησε να συνειδητοποιήσει
την τεχνική πραγματικότητα της εποχής του. έτσι ώστε να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει έργα με τεχνικές ιδιομορφίες. Σε όλα τα έργα ίου έχτιζε με. μεγάλη
τεχνική ακρίβεια. Αναφέρεται πως υπήρξε "άριστος σχεδιαστής, τελειομανής και
πως επέμενε στις επιλογές του χωρίς να δέχεται τροποποιήσεις από τον
εργοδότη του. Μέχρι το τέλος της ζωή; του. στη Βιέννη το 1929. η αρχιτεκτονική
των κτιρίου: που σχεδίασε, εμφανίζει μία αξιοθαύμαστη ποικιλία. που είναι
αποτέλεσμα συμβιβασμού ανάμεσα στις κλασσικές Και τις μοντέρνες αρχές.
Δίπλα στο κλασσικό ρεπερτόριο που χαρακτηρίζει τα πρώτα έργα του,
εμφανίζονται νέες μορφές, κύριοι: νέους τύπους κτιρίων, ήδη από την πρώτη
δεκαετία του 20ού αιώνα. Ωστόσο, εξακολούθησε να σχεδιάζει σε κλασσικό στυλ
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας ίου '20. όταν περιστάσεις το απαιτούσαν.
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Β΄ Μέρος:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ
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Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα διατηρητέα κτήρια
Τι είναι τα διατηρητέα μνημεία
Στο ειδικό καθεστώς προστασίας των μεταγενέστερων του έτους 1830 κτηρίων,
βάσει των Νόμων 5351/32 και 1469/50, μπορούν να υπαχθούν, με την ιδιότητα τους
ως διατηρητέων, δύο κατηγορίες κτισμάτων, τα κτίσματα που χαρακτηρίζονται ως
έργα τέχνης και αυτά που έχουν ιστορική σπουδαιότητα. Ως έργα τέχνης
χαρακτηρίζονται τα ανθρώπινα δημιουργήματα που έχουν καλλιτεχνική
ιδιαιτερότητα που προκαλούν στο θεατή αισθητική απόλαυση.Ιστορικής σημασίας
είναι τα κτίσματα που συνδέονται με σπουδαίο ιστορικό γεγονός ή με το βίο μιας
ιστορικής προσωπικότητας ή όσα έχουν σπουδαιότητα για την ιστορία της
αρχιτεκτονικής. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να συντρέχει και η
προϋπόθεση της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας του έργου.Ο χαρακτηρισμός ενός
οικοδομήματος ως ιστορικού και διατηρητέου είναι δυνατόν να αφορά όχι μόνο το
κτίριο καθεαυτό αλλά και τον εσωτερικό του χώρο ως ενιαίο σύνολο, που
περιλαμβάνει την επίπλωση και, γενικώς, κινητά πράγματα που βρίσκονται στο
χώρο αυτό και συνδέονται με ορισμένη χρήση του, εφόσον ο συγκεκριμένος αυτός
χώρος, ως ενιαίο σύνολο συνδέεται με την κοινωνική ή πολιτική ιστορία του
νεότερου ελληνικού κράτους ή ορισμένη περιοχής και η διατήρηση της χρήσεως
του αυτής συμβάλει στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης. Ο πιο πάνω
χαρακτηρισμός δεν αποκλείεται σε περίπτωση κατά την οποία τα κινητά πράγματα
που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου ανήκουν σε πρόσωπο άλλο από
τον ιδιοκτήτη του τελευταίου.Επιπλέον ο χαρακτηρισμός κτισμάτων ως
διατηρητέων μπορεί να αφορά όχι μόνο σε συγκεκριμένο κτίσμα αλλά και στ χώρο
ο οποίος το περιβάλει, αν έχει και αυτός ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρας αισθητική
αξία ή τελεί σε αναπόσπαστη ενότητα με αυτό. Ως αρχαία, κατά την έννοια του
Νομού 5351/32, προστατεύονται τα έργα αρχιτεκτονικής και άλλης τέχνης, κινητά
και ακίνητα τα οποία κατάγονται από τους αρχαιότατους χρόνους, από την πρώτη
εποχή του χριστιανισμού και του μεσαιωνικού ελληνισμού (βυζαντινά).
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Ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση
Η κήρυξη των κτηρίων ως διατηρητέων πραγματοποιείται με τη νόμιμη
κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής εκθέσεως της αρμόδιας υπηρεσίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος ώστε να λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου της,
δηλαδή τους λόγους για τους οποίους το κτίσμα του προτείνεται να χαρακτηριστεί
ως διατηρητέο και να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του σε προθεσμία ενός μηνός
από την κοινοποίηση αυτή. Ακολουθεί η έκδοση της σχετικής υπουργικής
απόφασης μετά τη συνεκτίμηση και των υποβληθείσων αντιρρήσεων των
ενδιαφερομένων και η δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.Αμέσως
μετά το χαρακτηρισμό των κτιρίων ως διατηρητέων η Διοίκηση πρέπει να καλέσει
τους ιδιοκτήτες τους να προβούν με δική τους πρωτοβουλία και δαπάνη (που τελικά
θα επωμιστούν αυτοί, εφόσον δεν υπερβαίνει ορισμένα εύλογα όρια) στην
αποκατάσταση της αρχικής μορφής, τάσσονται και ορισμένη εύλογη προθεσμία για
απάντηση ή και για την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να
υποβάλουν αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση της μορφής του κτηρίου
που θα εγκριθεί από την Πολεοδομική Υπηρεσία.Αν η δαπάνη της επισκευής ή
ανακατασκευής υπερβαίνει ορισμένα όρια που καθορίζονται από τη σχέση δαπάνης
και προσόδου από την εκμετάλλευση του ακινήτου, τότε, εφόσον η φθορά δεν
προήλθε από σκόπιμη ενέργεια του ιδιοκτήτη υποχρεούνται το Δημόσιο ή ο οικείος
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης
αυτής στο μέτρο που υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια σύμφωνα με το σχετικό
προεδρικό διάταγμα. Η προστασία των μνημείων και διατηρητέων είναι στο
«διηνεκές».Αρκεί τα λανθάνοντα μέτρα προστασίας να μην αδρανοποιούν την
ιδιοκτησία κατά τον προορισμούς. Και εφόσον η προστασία αυτή αναφέρεται στο
«διηνεκές» θεωρήθηκε ότι δεν είναι υπόθεση που ενδιαφέρει μόνο τους ιδιοκτήτες
αλλά και το κοινωνικό σύνολο και τις επερχόμενες γενεές. Έτσι αναγνωριστικέ ως
νόμιμη η δυνατότητα επιβολής στους ιδιοκτήτες και νομής όχι μόνο περιορισμών
αλλά και της υποχρέωσης τους να τα αποκαταστήσουν στην αρχική μορφή τους και
να τα διατηρήσουν αναλλοίωτα. Ωστόσο φοβούμαστε ότι με το ρυθμό που
κηρύσσονται διατηρητέα τα ακίνητα τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε
φτωχούς ιδιοκτήτες(π.χ. Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης) που αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στα έξοδα της στοιχειώδους διαβίωσης τους αποτελεί αδικία και
ανεπίτρεπτη κοινωνική ανισώτιτα να επωμίζονται αυτοί τις δαπάνες συντήρησης
των ακινήτων τους για τη διατήρηση στο «διηνεκές» της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς.
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Συμπληρωματικές διευκρινίσεις:
1) Δεν αποκλείεται ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέου και κτιρίου, α) για το
οποίο έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης και νέα οικοδομική άδεια για την
αντικατάστασή του με οικοδομή που η εκμετάλλευσή της θα είναι
οικονομικά επωφελέστερη για τον ιδιοκτήτη ή β) για το οποίο απαιτούνται
υπερβολικά μεγάλες δαπάνες για τις επισκευές, τη διατήρηση και
αναπαλαίωσή του, σε σχέση με τις δαπάνες κατεδαφίσεως και
ανοικοδομήσεως νέας κατασκευής.
2) Ο χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέων αποτελεί εφαρμογή της
συνταγματικής επιταγής για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς,
περιορίζει όμως κατ’ ανάγκη την ιδιοκτησία. Γι’ αυτό πρέπει οι πράξεις
χαρακτηρισμού να παραθέτουν, κατά ειδικό και συγκεκριμένο τρόπο, τα
στοιχεία που, κατά την ανέλεγκτη τεχνική κρίση της Διοικήσεως,
επιβάλλουν τον εν λόγω χαρακτηρισμό. Ωστόσο, αν οι περιορισμοί που
απορρέουν για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών συνιστούν
ουσιώδη δέσμευση της ιδιοκτησίας, μη ανεκτή από το σύνταγμα, γεννάται
υποχρέωση της Διοικήσεως να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη, έστω και αν
δεν έχει εκδοθεί ο σχετικός ειδικός νόμος (άρθρο 24, παράγραφος 6 του
Συντάγματος), γιατί η υποχρέωση αυτή απορρέει απευθείας από το
Σύνταγμα, το οποίο επιτάσσει τη διηνεκή προστασία των πολιτιστικών
στοιχείων προβλέποντας παράλληλα και αποζημίωση των θιγομένων.
3) Ο χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέων δεν παραβιάζει τη
συνταγματική αρχή της ισότητας ενόψει των ειδικών συνθηκών, υπό τις
οποίες και λόγω συνθηκών των οποίων τίθενται υπό κρατική προστασία το
διατηρητέο κτίριο.
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Αλλαγές στο Νόμο που αφορά τα «διατηρητέα κτίσματα»:
Υποχρεωτική η ανακατασκευή παραδοσιακών και
διατηρητέων
Διασφαλίζονται στο ακέραιο τα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια, που βλέπουμε
να καταρρέουν σε διάφορα σημεία των πόλεων, με βάση τη νέα διάταξη που
προβλέπει το νομοσχέδιο για τον Γ.Ο.Κ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι ιδιοκτήτες τους έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο… χρόνο, αφού για
τα κτίρια αυτά δεν μπορεί να γίνει αποχαρακτηρισμός.
Με το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου θεσπίζεται για πρώτη φορά η υποχρέωση των
ιδιοκτητών να ανακατασκευάσουν στο ακέραιο κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί
διατηρητέα και έχουν καταστραφεί από βίαια συμβάντα, όπως είναι σεισμοί και
πυρκαγιές. Η ίδια υποχρέωση θεσπίζεται και για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί
«επικινδύνως ετοιμόρροπα». Σε όλες τις περιπτώσεις τα στοιχεία των οικημάτων
αποτυπώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, γκρεμίζονται και γίνεται
ακριβής ανακατασκευή τους.
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις «κοσκινίζονται» από τις κατά τόπους επιτροπές
αρχιτεκτονικού ελέγχου όχι μόνο οι φάκελοι που υποβάλλονται για οικοδομικές
εργασίες σε διατηρητέα αλλά και στα γειτονικά τους κτίρια. Στην τελευταία
περίπτωση, εφόσον η επιτροπή δεν επιτρέπει να εξαντληθούν οι όροι δόμησης, θα
υπάρχει η δυνατότητα για μεταφορά του συντελεστή σε άλλο ακίνητο. Βεβαίως,
εφαρμόζονται οι διατάξεις και οι περιορισμοί που διέπουν την εφαρμογή του
θεσμού, ο οποίος σήμερα βρίσκεται υπό αναστολή λόγω των αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικράτειας.
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ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
1. Επωνυμία : «Καφενείο Ελευθερία»

Σημερινή κατάσταση του οικήματος

Διεύθυνση : Βενιζέλου 88 και Κουντουριώτη
Περιοχή : Μητροπόλεως
Ιδιοκτήτες : Δήμος Δράμας
Οικοδομικό τετράγωνο : 33
Απόφαση χαρακτηρισμού : «Ιστορικό διατηρητέο μνημείο» :
YΠ.ΠΟ/ΔΙ.ΛΑ.Π./Γ/1526/29945/17-5-95 (Φ.Ε.Κ. 636/Β΄/18-7-95)
Φορέας προστασίας : 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Θεσσαλονίκης
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ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εικόνα του δομημένου χώρου στο εμπορικά κέντρο της πόλης
διαμορφώνεται ουσιαστικά από το σύνολο των κτισμάτων επαγγελματικής
χρήσης που υπάρχουν στην Περιοχή. Στη διάπλαση των όψεων των
διώροφων κτηρίων εξακολουθεί να επικρατεί ο τριμερής διαχωρισμός σε
οριζόντιες ζώνες που εκφράζεται στη διαμόρφωση της όψης των ισογείων
καταστημάτων, της επαγγελματικής στέγης του ορόφου και της επίστεψη
του κτίσματος. Στο ισόγειο επαναλαμβάνεται η διάροφωση των στοιχείων
που ισχύει στην αντίστοιχη ζώνη των κτισμάτων μικτής χρήσης με τους
πεσσούς και το επιστύλιο. Στην επιφάνεια του επιστυλίου τοποθετούνται
συχνά τρέχοντα στέγαστρα από σφυρήλατο σίδηρο που φέρουν περίτεχνη
διακόσμηση σε παλαιότερες απεικονίσεις της πόλης διακρίνονται και
κτίσματα με τοξοστοιχία στο ισόγειο. Ο όροφος χρησιμοποιείται ως
επαγγελματική εγκατάσταση και στη διάπλασή του επισημαίνονται
διαφοροποιήσεις από την αντίστοιχη των χτισμάτων με χρήση
κατοικίας.Στην ενότητα των πλατυμέτωπων, η κύρια όψη του ορόφου
τονίζεται με παραστάδες στα κατακόρυφα όριά της και τα ανοίγματα που
δημιουργούνται τοποθετούνται ρυθμικά .Διακρίνεται η διάπλαση χωρίς
εξώστη όπως και αυτή με εξώστες. Στην οργάνωση της όψη χωρίς τη
διαμόρφωση εξωστών σχηματίζεται στην επιφάνειά της μεγάλος αριθμός
παραθύρων σε παράθεση . Η εφαρμογή της ήταν συνήθης στα κτίσματα
που περιέβαλαν την πλατεία Ελευθερίας, όπως διαπιστώνεται σε
παλαιότερες απεικονίσεις του χώρου .Τα κτίσματα αυτού του τύπου
επιστέφονται συνήθως με στέγη που προεξέχει ελαφρά γύρω τους. Στη
διάπλαση της όψης με εξώστες στο» όροφο επισημαίνεται η διάταξη με τον
εξώστη που εκτείνεται σε όλο το μήκος της . Στον τύπο η επιφάνεια της
όψης διαιρείται με παραστάδες και σε κάθε διώροφο σχηματίζεται από ένας
εξώστης . Οι όψεις επιστέφονται συνήθως με την προεξοχή του κύριου
γείσου και το στηθαίο που καλύπτει την όψη της στέγης.Οι πλάγιες όψεις
των πλατυμέτωπων κτισμάτων έχουν συνήθως μικρό μήκος και στη
διαμόρφωσή τους αναγνωρίζονται τα πρότυπα που ισχύουν στα
στενομέτωπα κτίσματα αυτής της κατηγορίας.Στα στενομέτωπα κτίσματα
διακρίνεται η οργάνωση της κύριας όψης του ορόφου με τον εξώστη που
εκτείνεται σε όλο το μήκος της . Στον τύπο δεν σχηματίζονται πλευρικές
παραστάδες και τα ανοίγματα περιβάλλονται με πλαίσιο . Ευρεία εφαρμογή
είχε και η οργάνωση της όψης με πλευρικές παραστάδες. Στην επιφάνειά
της σχηματίζονται ένας ή περισσότεροι άξονες ανοιγμάτων που
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περιβάλλονται και αυτοί με πλαίσιο. Σημειώνεται επίσης και η διάπλαση της
όψης με παραστάδες και πεσσούς που τη διαιρούν σε δύο ή τρία τμήματα.
Μεταξύ τους τοποθετούνται τα ανοίγματα . Στον τύπο δημιουργείται
κεντρικός εξώστης. Στην επιφάνεια της όψης σχηματίζονται τρεις άξονες
ανοιγμάτων που διαμορφώνονται σε κεντρική εξωστόθυρα και δύο
παράθυρα εκατέρωθεν . Η διάταξη αυτή ήταν συνήθης σε στενομέτωπα
κτίσματα που απεικονίζονται σε παλαιότερες φωτογραφίες της πόλης
σχηματίζεται και μεγαλύτερος αριθμός παραθύρων τα οποία τοποθετούνται
ανά δύο εκατέρωθεν του κεντρικού εξώστη . Χαρακτηριστική είναι η
επίστεψη των όψεων τους με στηθαίο που έχει αετωματοειδή απόληξη και
φέρει στο κέντρο του άνοιγμα στον τύπο «το μάτι τού βοδιού». Σε κτίσμα της
πλατείας Ελευθερίας διακρίνεται παρόμοιο άνοιγμα με ρομβοειδή
μορφή.Στις πλαγιές όψεις των γωνιακών στενομέτωπων κτισμάτων
δημιουργείται ένα κεντρικό παράθυρο και στα περισσότερα . Στη διάπλαση
των στοιχείων τους εφαρμόζονται αντιστοίχως τα πρότυπα της κύριας όψης
.Στην κατηγορία των κτισμάτων επαγγελματικής χρήσης επισημαίνονται κα
κτήρια τα οποία ανεγείρονται σε γωνιακά οικόπεδα που έχουν ιδιαίτερα
επιμήκη τη μία τους διάσταση με στενή την άλλη. Στο κτίσμα της πλατείας
Ελευθερίας ακολουθείται στη στενή πλευρά ο τόπος τ με τον Κεντρικό
εξώστη . Στην επιμήκη πλευρά σχηματίζεται κεντρικός εξώστης που
περικόβεται από μεγάλο αριθμό παραθύρων. Στα πρίσμα που υπάρχει στη
συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κουντουριώτη ο εξώστης του ορόφου
περιτρέχει όλο το μήκος των όψεων του .Στην επιμήκη όψη σχηματίζεται
μεγάλος αριθμός εξωστοθυρών, ενώ στη στενή διαμορφώνεται μόνα μία.Ο
κατακόρυφος άξονας που επικρατεί στη διαμόρφωσή της τονίζεται ιδιαίτερα
με την αετωματοειδή απόληξη που δημιουργείται στην επίστεψη ή Της.
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Χαρακτηριστικά στοιχεία
Ειδικό δις γωνιακό κτίριο με στοιχεία εκλεκτιστικής αρχιτεκτονικής.
Χαρακτηριστικό δείγμα κτίσματος των αρχών του αιώνα μας με επιδράσεις
από τα κεντροευρωπαϊκά ρεύματα της αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερα στοιχεία τα
μεγάλα ανοίγματα, τα χυτοσιδηρά υποστυλώματα της εισόδου, ο μεγάλος
εξώστης που στηρίζεται σε χυτοσιδηρά φουρούσια με πολύπλοκο στηθαίο.
Το κτίσμα αποτελεί σημείο αναφοράς της κοινωνικής ζωής της πόλης.

Ιστορικά στοιχεία
Το «Ελευθερία» χτίστηκε το 1906-1907 από την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Δράμας για να χρησιμεύει ως εντευκτήριο των προυχόντων της
πόλης ( η είσοδος των γυναικών ήταν σιωπηρά απαγορευμένη ). Το
εντευκτήριο χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο οργάνωσης του Μακεδονικού
Αγώνα. Αρχικά ήταν ιδιοκτησία της Μητρόπολης της Δράμας. Το 1965
περίπου παραχωρήθηκε χωρίς συμβόλαιο στο Διδασκαλικό Σύλλογο και το
1994 στο Δήμο της Δράμας, οπότε και αναπαλαιώθηκε.
Πρώτος διαχειριστής του καταστήματος ήταν ο Παπαγιάννης. Το 1928 το
ανέλαβε η Γλυκερία Στολίγκα και το λειτούργησε ως καφεζαχαροπλαστείο.
Το 1932 τη διαδέχτηκε ο Αριστείδης Φίνογλου, ο οποίος το διακόσμησε με
μεγάλους καθρέφτες και βιεννέζικες καρέκλες.Στα χρόνια της βουλγαρικής
κατοχής (1941-1944) τι κτίσμα κατασχέθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως λέσχη
από τους Βουλγάρους χωρίς να υποστεί καμία καταστροφή. Μετά την
απελευθέρωση, τον όροφο ενοικίασαν οι Πετρακάκος και Νικόλαος
Παπαδόπουλος και το ισόγειο πάλι ο Αριστείδης Φίνογλου. Το 1965 ο
Ιορδάνης Τρανατφυλλίδης ενοικίασε το ισόγειο και το 1944 ο Νικόλαος
Παπαδόπουλος ενοικίασε ολόκληρο το κτίσμα. Μετά την αναπαλαίωση από
το Δήμο Δράμας, η οποία εντάχθηκε στο Πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
ο όροφος χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος, ενώ το ισόγειο ενοικιάζεται
ως καφενείο από τους Δημήτριο Σγούρο και Αγάπιο Νικηφορίδη και
λειτουργεί κατά τους χειμερινούς μήνες.
Το όνομα «Ελευθερία» δόθηκε στο κτίσμα μετά την απελευθέρωση της
Δράμας ταυτόχρονα με τη μετονομασία της «οδού Ερμού» σε ¨οδό
Ελευθέριου Βενιζέλου» και της κεντρικής πλατείας της πόλης σε «Πλατεία
Ελευθερίας».
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Ποια η μελλοντική χρήση του καφενείου ″Ελευθερία″;
Τώρα που η αποπεράτωση του έργου: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔ. ΚΤΙΡΙΟΥ,
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, βρίσκεται στην τελική της φάση και αν
εξασφαλισθεί το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, σύντομα θα δοθεί προς
χρήση, πολλά ακούγονται και συζητούνται γύρω από την χρήση του κτιρίου
και πολλές πιέσεις ασκούνται από τους ενδιαφερόμενους ″ φορείς ″.
Πιστεύοντας ότι θα βοηθήσει στη σωστότερη επιλογή του Δημάρχου και του
δημοτικού συμβουλίου, παραθέτω το πολύ σύντομο αυτό σημείωμα για να
σας υπενθυμίσω το ιστορικό του παραπάνω κτιρίου.
Το κτίσμα βρίσκεται σε κεντρική αρτηρία του ιστορικού κέντρου της Δράμας,
στις οδούς Βενιζέλου και Κουντουριώτου και εντάσσεται σε ένα πολιτιστικό
άξονα που περιλαμβάνει τον προτεινόμενο από το σχέδιο πόλεως χώρο
Δημοτικού Θεάτρου, την Μητρόπολη Δράμας και το διατηρητέο κτίσμα του
κινηματογράφου Ολύμπια, που πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο στα
πολιτιστικά πράγματα της Δράμας (βλέπε Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών μικρού
μήκους).
Το κτίριο Ελευθερία, σύμφωνα με μαρτυρίες συμπολιτών μας, κτίστηκε
(τελείωσε) το 1909 μαζί με τα Εκπαιδευτήρια, από τον αείμνηστο
μητροπολίτη Χρυσόστομο και την Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα, επί της
οδού Ερμού (λόγω παρακείμενου ταχυδρομείου).
Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον νεοκλασικό με στοιχεία μπαρόκ κτίριο,
όπου με μεγάλη επιτυχία ο Αρχιτέκτονας (δυστυχώς δεν μας είναι γνωστό το
όνομά του) έχει δώσει λύσει στο δύσκολο πρόβλημα της γωνίας…
Με την απελευθέρωση η οδός Ερμού μετονομάσθηκε σε οδό Ελ. Βενιζέλου,
οι δε χώροι που συναθροιζόταν οι κάτοικοι, δηλαδή η κεντρική πλατεία της
πόλεως Δράμας σε πλατεία Ελευθερίας, όπως και το μοναδικό υπάρχον στο
είδος του ελληνικό καφενείου ονομάστηκε ″ Ελευθερία ″. Και ενώ το ισόγειο
από κτίσεώς του μέχρι των ημερών μας δεν άλλαξε χρήση, παρέμεινε
καφενείο με την ίδια ονομασία και στις δύο κατοχές, η χρήση του ορόφου
άλλαζε πάντα και σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες και την
οικονομική εξέλιξη της πόλης. Έτσι στην αρχή αποτελούσε, φαινομενικά
τουλάχιστον, χώρο συγκέντρωσης της Δραμινής ″ Ελίτ ″ στην
πραγματικότητα όμως ήταν το δεύτερο ″ στέκι ″ μετά το παρακείμενο
μητροπολιτικό (μέγαρο) σπιτάκι του Μητροπολίτη Χρυσόστομου, όπου
επέρνοντο αποφάσεις για τους απελευθερωτικούς αγώνες της περιοχής.
Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι
Βούλγαροι χρησιμοποίησαν τον όροφο της ″ Ελευθερίας ″ ως στρατοδικείο,
από όπου πέρασαν και καταδικάστηκαν πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι
ηρωικοί συμπολίτες μας.
Μετά την καταδίκη τους οδηγούνταν στον τόπο όπου σήμερα είναι το
γήπεδο της Δόξας, εκεί ήταν μόνιμα στημένες οι αγχόνες και θανατώνονταν
δια απαγχονισμού. Οι απαγχονισμοί γίνονταν συχνά και στην πλατεία
Ελευθερίας.
Η άποψη ότι μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο όροφος
χρησιμοποιήθηκε και ως θέατρο από διερχόμενα ″ Μπουλούκια ″ δεν
διασταυρώθηκε.
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Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επανήλθε στην χρήση της λέσχης.
Η οικονομική ανάκαμψη της πόλης, επέδρασε διαθρωτικά στον όρο Λέσχη,
που με την χρήση αυτή λειτούργησε μέχρι και των ημερών μας.
Για το ισόγειο θα πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί ως παραδοσιακό
καφενείο, που αν πέσει σε χέρια κάποιου ″ μερακλή ″ ενοικιαστή, θα
μπορούσε να λειτουργήσει και σαν σπέσιαλ ουζερίτης μεσημεριανές και
βραδινές ώρες, έτσι για να βγαίνουν τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου.
Για τον όροφο, ελπίζω και είμαι βέβαιος, ότι ο Δήμος θα επαναπροσδιορίσει
την χρήση του ορόφου, ώστε να λειτουργήσει στο μέλλον ως πολιτιστικό και
πολιτισμικό κέντρο.
Του Νίκου Τσαρτιλίδη Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Πρωινός Τύπος 6 Σεπτεμβρίου ΄95
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Θέα προς το Νότο

Ένωση κτιρίων

Παράπλευρος δρόμος

Ανατολική πλευρά

Παράπλευρος δρόμος

Γύρω κτήρια

Γειτονικά κτίρια

Πινακίδα κτηρίου

Γειτονικά καταστήματα

Παλαιά κτήρια

- 45 -

Εμπρόσθιος χώρος

2. Επωνυμία : Οικία Τζήμου ( «Ταξιαρχία» )

Σημερινή κατάσταση του οικήματος

Διεύθυνση : Γωνία οδών Παγγαίου και Αγίας Βαρβάρας
Περιοχή : Πλατεία Ταξιαρχίας
Ιδιοκτήτες : Αγλαΐα Ανδρέα Τζήμου και Ανδρέας και Ευανθία Θεοδώρου
Τζήμου
Οικοδομικό τετράγωνο : 112
Απόφαση χαρακτηρισμού :
Α) «Διατηρητέο μνημείο ως έργο τέχνης» :
ΥΠ.ΠΟ./ΔΙ.ΛΑ.Π/Γ΄/2210/43275/10-8-83 ( Φ.Ε.Κ. 562/Β΄/27-9-83 )
Β) Επέκταση προστασίας του κτιρίου και στην «Πλατεία Ταξιαρχίας» και στο
περιβάλλοντα χώρο : ΥΠ.ΠΟ./ΔΙ.ΛΑ.Π./Γ΄/36884/2317/7-8-85 (Φ.Ε.Κ.
537/Β΄/16-9-85 )
Γ) ) «Διατηρητέο μνημείο» : Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./10436/436/1-1-88 (Φ.Ε.Κ.
164/Δ΄/1-3-88 )
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Χαρακτηριστικά στοιχεία
Η αρχιτεκτονική του κτίσματος αποτελεί παράδειγμα των εκλεκτικιστικών
τάσεων που επικράτησαν κατά την περίοδο του μεσοπολέμου στην Κεντρική
και Ανατολική Μακεδονία. Στοιχεία αναγεννησιακά, όπως η τριμερής, σε
ύψος, διαίρεση του κτιρίου και η χρήση διαφορετικών αρχιτεκτονικών
ρυθμών στους ορόφους, συνδυάζονται με στοιχεία μπαρόκ ( τεθλασμένα
καμπύλα αετώματα πάνω από τα ανοίγματα ) αλλά και στοιχεία από την πιο
πρόσφατη αρχιτεκτονική της Κεντρικής Ευρώπης ( δαντελωτές ξύλινες
κατασκευές κάτω από τη στέγη ). Σήμερα αποτελεί ορόσημο όχι μόνο στην
πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, αλλά και στην ιστορική μνήμη των
κατοίκων της.

Ιστορικά στοιχεία
Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε το 1922 και κράτησε περίπου δύο χρόνια.
Λόγω της αρχιτεκτονικής αλλά και της περίοπτης 58 θέσης του μέσα στην
πόλη της Δράμας. καταλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις εκάστοτε
δυνάμεις κατοχής. Το 1941 από τους Γερμανούς που το χρησιμοποίησαν
ως αρχηγείο και μετά από τους Βουλγάρους ως το 1945. Στη συνέχεια
καταλήφθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ. και μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας από την
Εθνοφυλακή. Χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγείο της 26ης Ταξιαρχίας μέχρι το
1955. Σήμερα το κτίριο, γνωστό και ως «Ταξιαρχία·», αποτελεί ορόσημο όχι
μόνο στη νεότερη αρχιτεκτονική της πόλης, αλλά και στην ιστορική μνήμη
των κατοίκων της.
Τα σχέδια της κατοικίας του Α. Τζήμου. γνωστού καπνέμπορου της
Δράμας, μαρτυρούν έντονη μνημειακότητα. Η προσπάθεια να δημιουργηθεί
εντύπωση αστικού 59 πλούτου οδήγησε στην ανάμιξη στοιχείων
διαφορετικών εποχών και μορφών. Στοιχεία αναγεννησιακά, όπως η
τριμερής διαίρεση του κτιρίου σε ύψος και η χρήση διαφορετικών
αρχιτεκτονικών ρυθμών στους ορόφους, συνδυάζονται με στοιχεία μπαρόκ
(σχεδιασμός σκάλας), αλλά και στοιχεία από την πιο πρόσφατη
αρχιτεκτονική της κεντρικής Ευρώπης (δαντελωτά ξύλινα διακοσμητικά με
σκαλιστούς γεισίποδες που παρακολουθούν το γείσο της στέγη). Στις
τέσσερις όψεις δημιουργείται ξεχωριστή αρχιτεκτονική σύνθεση, γεγονός
που απαιτεί τη θέαση του κτιρίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
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Το κύριο ενδιαφέρον της αρχιτεκτονικής της πρόσοψης βρίσκεται στη
διαμόρφωση της γωνίας, της πιο εκτεθειμένης στη θέα (όπου το περίτεχνο
αέτωμα), αλλά και στην επιστέγαση της. Το ισόγειο έχει απλή τεκτονική
μορφή και ορατή λαξευτή τοιχοποιία. Στον πρώτο όροφο ζώνες από
τραβηχτό επίχρισμα, που μιμούνται λαξευτή τοιχοποιία ισόδομη, τονίζουν
την στατικότητα οριζοντιότητα του κτίσματος. Στο κεντρικό τμήμα κυριαρχεί
ο διώροφος στεγασμένος εξώστης, που διαμορφώνεται στον πρώτο όροφο
με δωρικούς κίονες και θριγκό (με τρίγλυφα, μετόπες και σταγόνες), ενώ στο
δεύτερο η σύνθεση γίνεται πιο ανάλαφρη με τη χρήση ιονικών κιόνων που
στηρίζουν επιστύλιο διακοσμημένο με αναγεννησιακές γιρλάντες.
Πάντως, αρκετά από τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της
μορφολογίας του κτίσματος, όπως και η ένταξη του στον πολεοδομικό ιστό
(τοποθέτηση της 66 κύριας αυλόθυρας στη διασταύρωση των δύο δρόμων)
παραπέμπουν σε παλαιότερες επιλογές (μέγαρα Ε. Ιορδανού και Η. Φέσσα
στην Καβάλα).και της μορφολογίας του κτίσματος, όπως και η ένταξη του
στον πολεοδομικό ιστό (τοποθέτηση της
66 κύριας αυλόθυρας στη
διασταύρωση των δύο δρόμων) παραπέμπουν σε παλαιότερες επιλογές
(μέγαρα Ε. Ιορδανού και Η. Φέσσα στην Καβάλα).
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Ο
von Vilas πίστευε ότι η τέχνη της αρχιτεκτονικής μπορούσε να
πραγματοποιηθεί μόνο με τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνιτών. Για την
κατασκευή της στέγης του μεγάρου Α. Τζήμου χρησιμοποίησε ειδικούς
τεχνίτες που έφερε από την Αυστρία. Ακόμη, η προσοχή που έδινε στη
λεπτομέρεια και η επιδίωξη του τέλειου στην κατασκευή βρήκαν εξαίρετη
έκφραση στους εξώστες, στον ανάγλυφο διάκοσμο, και σε άλλες
λεπτομέρειες στο εσωτερικό κυρίως του κτιρίου (εξώθυρες, εσωτερικά
διαχωριστικά υαλοστάσια, κιγκλίδωμα εσωτερικής σκάλας κλπ.). Λέγεται ότι,
για την εκτέλεση του ανάγλυφου διακόσμου πάνω στο μάρμαρο, αλλά και στο
επίχρισμα, σχεδίαζε ο ίδιος τις λεπτομέρειες σε πατρόν και σε κλίμακα 1:1.

Στο διάστημα της επίταξης το μνημείο καταπονήθηκε σημαντικά. Σήμερα,
παρά το γεγονός ότι αποτελεί σύμβολο για την πόλη της Δράμας
εξακολουθώντας να προκαλεί την προσοχή και το θαυμασμό, είναι ορατά
επάνω του η επιβάρυνση του χρόνου και οι επιπτώσεις της ρύπανσης του
περιβάλλοντος ( ακριβώς μπροστά υπάρχει διασταύρωση με φωτεινούς
σηματοδότες και μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων ).
Το 1928 το κτίσμα μεταβιβάστηκε στη σύζυγο του Ανδρέα, Ευανθία, και το
1986 στα παιδιά της, Θεόδωρου και Αγλαΐα. Σήμερα το μερίδιο του
Θεόδωρου Τζήμου έχει περιέλθει στα παιδιά του Ανδρέα και Ευανθία
Τζήμου.
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Το κτίσμα εντάσσεται στη νοτιοδυτική επέκταση της πόλης εκτός των τειχών.
η οποία σημειώθηκε στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας . Είναι γνωστό
ως «Ταξιαρχία». Η ανέγερσή του πραγματοποιήθηκε από τον καπνέμπορο
Ανδρέα Τζήμου Τ. Σήμερα ανήκει στους απογόνους του.
Πρόκειται για διώροφη μονοκατοικία με ημιυπόγειο . Πάνω από Το β
όροφο σχηματίζεται όροφος μειωμένου ύψους που είναι εμφανής στην όψη
του κτίσματος προς την οδό Αγ. Βαρβάρας. Έτσι δημιουργείται και τέταρτη
στάθμη. Το κτίσμα καλύπτεται με στέγη που προεξέχει αρκετά γύρω από
αυτό. Η προεξοχή φέρεται από ξύλινα φουρούσια με ξυλόγλυπτη
διακόσμηση. Η στέγη έχει ξύλινο σκελετό και καλύπτεται με πλάκες
αμιάντου. Ο σχεδιασμός του κτίσματος οφείλεται στον Αυστριακό
αρχιτέκτονα Konrad von Villas γνωστό στη Δράμα ως Ντε Βελάς, που
εγκαταστάθηκε στην Πόλη από το 1894
Το οικόπεδο είναι γωνιακό. Στη συνάντηση
Των ρυμοτομικών γραμμών δημιουργείται
προεξέχουσα αποτίμηση. Στη θέση αυτή
τοποθετείται η αυλόθυρα που οδηγεί προς
την κύρια είσοδο τη κατοικίας. Το κτίσμα
διατάσσεται με τη βόρεια πλευρά του επί της
ρυμοτομικής γραμμής της οδού Αγ.
Βαρβάρας. οι υπόλοιπες όψεις του
περιβάλλονται από τους ακάλυπτους. Στη
διάρθρωση της κάτοψης του α ορόφου
αναγνωρίζεται η τριμερής διαίρεση σε
τμήματα κάθετα προς την κύρια όψη. Στο
κέντρο διατάσσεται ο κεντρικός χώρος κυκλοφορίας και τα δύο πλευρικά
τμήματα χωρίζονται με εγκάρσιες τοιχοποιίες σε μικρότερους χώρους. Η
κύρια είσοδος της κατοικίας τοποθετείται στο κέντρο του α ορόφου. ενώ η 3
βοηθητική κατέχει τη βορειοδυτική του γωνία. Στο σχήμα της κάτοψης
προσδίδει ιδιαιτερότητα η προεξοχή του χώρου που βρίσκεται στη
νοτιοανατολική της γωνία Και ο ημικυκλικός εξώστης που σχηματίζεται στην
επέκτασή του προς Ν. Στο β όροφο ο εξώστης έχει σχήμα ορθογώνιο.
Τα στοιχεία που κυρίως χαρακτηρίζουν το κτίσμα και το διαφοροποιούν από
τα αντίστοιχα της ίδιας εποχής είναι η διάπλαση του όγκου και η
μορφολογική συγκρότηση των όψεών του. όπου είναι εμφανείς οι
κεντροευρωπαϊκέ επιδράσεις. Ο όγκος του κτίσματος διασπάται σε δύο
τμήματα με μικρή υπερύψωση που δημιουργείται στο τμήμα του προς την
οδό Αγ. Βαρβάρας . Η στέγη που το καλύπτει είναι ενιαία και η μορφή της
υπογραμμίζεται με το τριγωνικό αέτωμά που δημιουργείται στο
υπερυψωμένο τμήμα της κύριας όψης.
Στη διαμόρφωση των όψεων χρησιμοποιείται πληθώρα μορφολογικών
στοιχείων που προσδίδουν στο κτίσμα «έντονη μνημειακότητα». με σκοπό
να δημιουργηθεί μια εντύπωση αστικού πλούτου...»871. Κυριαρχεί ο
οριζόντιος διαχωρισμός τους σε ζώνες, που τονίζεται με η διαφοροποίηση
της επεξεργασίας της επιφάνειας σε κάθε ζώνη. Η επιφάνεια του
ημιυπόγειου επενδύεται με λιθοδομή από ημιλαξευτούς λίθους . Στο
κατώτερο τμήμα της σχηματίζεται βάση από ολόσωμες πλάκες μαρμάρου.
Οι γωνίες Του κλύσματος τονίζονται με λαξευτούς ισοϋψείς γωνιολίθους. Η
επιφάνεια του α ορόφου κοσμείται με οριζόντιες ταινίες που τοποθετούνται
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εναλλάξ σε οδοντωτή διάταξη . Οι κατακόρυφες πλευρές του κοσμούνται με
παραστάδες που σχηματίζονται από λαξευτούς μαρμαρόλιθους. Στο β
όροφο, όπως και στο αττικό η επιφάνεια της όψης επιχρίεται με τριφτό
επίχρισμα . Στις γωνίες σχηματίζονται με επίχρισμα παραστάδες που
προεξέχουν. Ο κορμός τους κοσμείται στο ύψος του β ορόφου με
οριζόντιους αρμούς . κατά το ισοϋψές σύστημα. ενώ στο αττικό παραμένει
ακόσμητος. Στο κέντρο της κύριας όψης δημιουργείται και στους δύο
ορόφους στεγασμένος εξώστης . Το δάπεδο του εξώστη του α ορόφου
φέρεται από πεσσούς. Το δάπεδο του εξώστη του ορόφου, καθώς και η
επικάλυψή του στηρίζονται σε κίονες. Οι κίονες που τοποθετούνται στον α
όροφο είναι δωρικού ρυθμού και έχουν μεγαλύτερη διατομή από αυτούς του
3 που είναι ιωνικού . Το επιστύλιο που σχηματίζεται στον α όροφο κοσμείται
με τρίγλυφα και μετόπες που φέρουν ανθεμωτό κομβίο στο κέντρο τους . Το
επιστύλιο του ορόφου έχει φυτική διακόσμηση. Η κάλυψη του εξώστη
πραγματοποιείται με κεκλιμένο επίπεδο που είναι ανεξάρτητο από την
υπόλοιπη στέγη. Στην επιφάνεια της όψης δημιουργούνται τέσσερις άξονες
ανοιγμάτων. Στην επιφάνεια του εξώστη αντιστοιχεί η κύρια είσοδος στον α
όροφο Και η αυλόθυρα στο β. Στο τμήμα προς την οδό Αγ. Βαρβάρας
σχηματίζεται ένας άξονας παραθύρων που έχουν μεγαλύτερο πλάτος από
τα υπόλοιπα παράθυρα του κτίσματος. Στο τμήμα προς τους ακάλυπτους
τοποθετούνται σε συνέχεια σι υπόλοιποι δύο άξονες παραθύρων. Το Κέντρο
της όψης προς την οδό Αγ. Βαρβάρας τονίζεται με την προβολή Του
ελευθέρου εξώστη που δημιουργείται στο β όροφο. Η επιφάνειά της
περιλαμβάνει πέντε άξονες ανοιγμάτων που τοποθετούνται σε ρυθμική
διάταξη. Το άνοιγμα που σχηματίζεται στο κέντρο του β ορόφου αντιστοιχεί
στην εξωστόθυρα. Τα υπόλοιπα διαμορφώνονται σε παράθυρα. Η νότια
όψη προς τον πλάγιο ακάλυπτο διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα . Στο τμήμα
που εξέχει σχηματίζονται τρεις άξονες παραθύρων. Το τμήμα που προεξέχει
προβάλλεται με τον ημικυκλικό εξώστη που αντιστοιχεί στον α όροφο και τον
ορθογώνιο του β. Τα δάπεδα και των δύο εξωστών στηρίζονται σε πεσσούς.
Οι πεσσοί του α ορόφου φέρουν επιστύλιο που κοσμείται ομοιότροπα με το
αντίστοιχο στην κύρια όψη. 0 εξώστης του β ορόφου παραμένει ακάλυπτος.
Όλοι οι εξώστες έχουν κιγκλίδωμα από μπαλούστρα. Τα ανοίγματα όλων
των όψεων περιβάλλονται με πλαίσια. εκτός από αυτά του ημιυπόγειου που
έχουν μικρότερο άνοιγμα και εγγράφονται στην τοιχοποιία. Η μορφή των
πλαισίων διαφοροποιείται σε κάθε όροφο.
Στα παράθυρα του α ορόφου σχηματίζεται προεξέχον ταινιωτό πλαίσιο. Στα
στοιχεία του επεκτείνεται η διαμόρφωση της επιφάνειας της όψης. Το κέντρο
του υπερθύρου τονίζεται με τραπεζοειδές κλειδί που κοσμείται από
ανθοφόρο κλάδο. Στο β οροφή η πλαισίωση των παραθύρων της κύριας
όψης διαφοροποιείται από αυτήν των άλλων όψεων . Τα πλαίσια
συγκροτούνται από επάλληλες ταινίες. Το Κέντρο της ζώνης που ακολουθεί
τονίζεται με προεξέχον κομβίο. Τα παράθυρα επιστέφονται με καμπύλο
διακοπτόμενο αέτωμα που φέρεται από κιλλίβαντες. Στο τύμπανο του
αετώματος τοποθετείται κλειδί με ανθεμωτή διακόσμηση. Στην ποδιά των
παραθύρων σχηματίζεται ψευδοστηθαίο με μπαλούστρα. Τα παράθυρα των
υπόλοιπων όψεων του β ορόφου περιβάλλονται με ταινιωτό πλαίσιο που
επιστέφεται με οριζόντιο γείσο . Η ποδιά προεξέχει και διακοσμείται με
γιρλάντα. Τα παράθυρα που σχηματίζονται στις όψεις του υπερώου έχουν
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μικρό μέγεθος και σχήμα ορθογωνικό. Περιβάλλονται με προεξέχον πλαίσιο
ορθογωνικής διατομής . Το κέντρο του υπερθύρου τονίζεται με κλειδί.
Χαρακτηριστική είναι η διαμόρφωση της κύριας όψης στο τμήμα της που
αντιστοιχεί στην υπερύψωση . Στην επιφάνεια του
υπερώου σχηματίζεται κεντρικό παράθυρο. Στην απόληξη της στέγης
δημιουργείται τριγωνικό αέτωμα του καλύπτεται με ξυλόγλυπτη κατασκευή.
Στο κέντρο του αετώματος σχηματίζεται ημικυκλικό άνοιγμα
Η ανέγερση του κτίσματος πραγματοποιήθηκε κάτω από την άμεση
επίβλεψη του αρχιτέκτονα. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδίαζε ο ίδιος τις
λεπτομέρειες σε πατρόν και σε κλίμακα 1:1 για την κατασκευή του
αναγλύψου διακόσμου πάνω στο μάρμαρο και στο επίσημα. Για την
κατασκευή της στέγης χρησιμοποιήθηκαν ειδικούς τεχνίτες από την Αυστρία.
Η ολοκληρωμένη σύνθεση των όψεων. η πληθώρα των μορφολογικών
στοιχείων. ο μεταξύ τους συνδυασμός και η άρτια κατασκευή προσδίδουν
την επιζητούμενη προβολή στο κτήριο που εξακολουθεί να «δεσπόζει και να
εντυπωσιάζει».
Με την ΥΑ. ΔΙΛΑΓΙ/Γ72210!43275/Ι0-8-83 (ΦΕΚ. 562!Β!27-9-83) το κτίσμα
κηρύχθηκε ως έργο τέχνης Που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Με την
ΥΑ.Δ1ΛΑΓ11Γ136884125 1717-8-85 (ΦΕΚ. 5371Β!Ιό-9-85). Η κήρυξη
επεκτάθηκε και στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γείσο κτηρίου

Πρόσοψη κτιρίου

Μικρά κηπάκια

Εξώστης ά ορόφου

Εξώστης ά ορόφου

Νότιος εξώστης

Προαύλιος χώρος

Δυτικός εξώστης

Είσοδος κτηρίου

Άποψη από το δρόμο
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Κουφώματα

3. Επωνυμία : Οικία Τζήμα

Σημερινή κατάσταση του οικήματος

Διεύθυνση : Δημητρίου Γούναρη 8 και Τζαβέλα
Περιοχή : Αγίου Παντελεήμονα
Ιδιοκτήτες : Κληρονόμοι των Αριστοτέλη Τζήμα, Μαρούλας Βουζίνα,
Δημητρίου Τζήμα, Ισμήνης Πάνου και Τζένης Παπαθεοδώρου
Οικοδομικό τετράγωνο : 129
Απόφαση χαρακτηρισμού : «Διατηρητέο μνημείο» :
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/Γ΄/64501/3953/24-9-86 (Φ.Ε.Κ. 944 /Δ΄ /10-10-86 ) και «έργο
τέχνης με τον περιβάλλοντα χώρο του» :
ΥΠ.ΠΟ. /ΔΙ.ΛΑ.Π. / Γ΄
/47633/ 2984/ 7-1-87 (Φ.Ε.Κ. 64 / Β΄ /5-2-87 )
Φορέας προστασίας : Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και 4η Εφορεία
Νεωτέρων Μνημείων Θεσσαλονίκης
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Χαρακτηριστικά στοιχεία
Διώροφο νεοκλασικό κτίριο με στοιχεία εκλεκτισμένης αρχιτεκτονικής. Τα
στηθαία του διακοσμούνται με πήλινα κολωνάκια. Πάνω από την ταινία που
χωρίζει το ισόγειο από τον όροφο υπάρχουν ψευδοπαραστάδες. Αξιόλογη η
σιδερένια πόρτα και η περίτεχνη σιδεριά που διακόπτεται με πεσσούς.

Ιστορικά στοιχεία
Tο οίκημα χτίστηκε το 1925 από τον Ηλία Τζήμα, έναν Ηπειρώτη
υφασματέμπορο, για κατοικία. Στα χρόνια της τελευταίας βουλγαρικής
κατοχής επιτάχθηκε από τις κατοχικές αρχές και χρησιμοποιήθηκε ως
κατοικία του Βούλγαρου Διοικητή Δράμας. Η οικογένεια έφυγε στη
Θεσσαλονίκη και επανήλθε μετά την απελευθέρωση. Βρήκε το κτίσμα
λεηλατημένο. Ο Ηλίας Τζήμας έζησε ως το 1957. η σύζυγος του κατοίκησε
στο ισόγειο και ενοικίασε τον όροφο στο δικηγόρο Γεώργιο Μιχαήλ Δανίκα.
Με αποδοχή κληρονομιάς το κτίσμα μεταβιβάστηκε στα παιδιά του Ηλία
Τζήμα, Αριστομένη, Μαρούλα Βουζίνα, Δημήτριο, Ισμήνη Πάνου και Τζένη
Παπαθεοδώρου. Στα επόμενα χρόνια ο όροφος κατοικήθηκε από το
Δημήτριο Τζήμα και το ισόγειο από τη Μαρούλα Τζήμα-Βουζίνα. Σήμερα
ιδιοκτήτες είναι τα εγγόνια του Ηλία Τζήμα « εξ αδιαιρέτου ». Ο όροφος
έμεινε ακατοίκητος από το 1980 και το ισόγειο από το 1988. το 1999 το
κτίσμα αναπαλαιώθηκε με έγκτιση του Υπουργείου Πολιτισμού και
ενοικιάστηκε στον κ. Σωκράτη Τίρλα, ο οποίος το χρησιμοποιεί ως Ωδείο (
Θάμυρις ).
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Ανεγέρθηκε την τρίτη δεκαετία του αιώνα στην αρχή της οδού Γούναρη,
κοντά στα Εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Δράμας ο
όγκος του συγκροτείται από δύο ορόφους και ημιυπόγειο με ανεξάρτητη
είσοδο. Καλύπτεται με κεραμοσκεπή στέγη που περιβάλλεται από στηθαίο .
Ή αρχική του χρήση ήταν ως διώροφη μονοκατοικία. Με μεταγενέστερες
επεμβάσεις διαμορφώθηκε σε διπλοκατοικία. Ανήκει στους κληρονόμους
του αρχικού ιδιοκτήτη, του εμπόρου Ηλία Τζήμα. Τα αρχικά του ονόματός
του αναγράφονται στην αυλόθυρα της περίφραξης του οικοπέδου επί της
οδού Γούναρη .Το οικόπεδο είναι γωνιακό. Το σύστημα δόμησης που
ακολουθείται είναι Το πανταχόθεν ελεύθερο. Η κάτοψη του κτίσματος έχει
σχήμα Γ με μικρές εσοχές ή προεξοχές κατά την περίμετρό της.
Τοποθετείται με την κλειστή γωνία προς Ν. Προς την οδό Γούναρη, και τη
στενή πλευρά Προς Α, Προς την οδό Τζαβέλα. Κατά μήκος της εσοχής της
κύριας οπής δημιουργείται εξώστης και στους δύο ορόφους. Το δάπεδα του
εξώστη του α ορόφου αίρεται από τοιχοποιία. ο εξώστης του β ορόφου
στηρίζεται σε δύο υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής. Και στους δύο
ορόφους εφαρμόζεται στην κάτοψη ο τριμερής διαχωρισμός σε τμήματα
κάθετα προς την κύρια όψη.Η Κάτοψη του α ορόφου οργανώνεται με τον
κεντρικό χώρο κυκλοφορίας που επικοινωνεί άμεσα με τα παρακείμενα
δωμάτια και την κουζίνα. Στην επιφάνειά του υπήρχε και το κλιμακοστάσιο
ανόδου προς τον όροφο. Για τη μετατροπή της μονοκατοικίας σε
διπλοκατοικία καταργήθηκε το εσωτερικό κλιμακοστάσιο και δημιουργήθηκε
εξωτερικό Κατά μήκος της δυτικής πλευράς της κάτοψης. Ή κουζίνα
διατάσσεται προς τον οπίσθιο ακάλυπτο και επικοινωνεί άμεσα με αυτόν με
βοηθητική είσοδο. Τα δωμάτια διαμορφώνονται κατά μήκος των όψεων του
κτίσματος προς τις οδούς.Στην ανατολική πτέρυγα τοποθετούνται Οι χώροι
υποδοχής που επικοινωνούν μεταξύ τους με πολύφυλλης πόρτα. Στη δυτική
πτέρυγα δημιουργούνται η τραπεζαρία. το καθημερινό και ο χώρος υγιεινή .
Η πρόσβαση στην κατοικία επιτυγχάνεται από τον εξώστη της κύριας όψης.
Στο β όροφο ο κεντρικός χώρος απολήγει στον εξώστη της κύριας όψης και
στον αντίστοιχο. που διαμορφώνεται στυλ’ οπίσθια. στο δώμα της κουζίνας
του ορόφου . Η κατασκευή της κουζίνας του β ορόφου στη θέση αυτή είναι
μεταγενέστερη. Τα δωμάτια αναπτύσσονται κατά μήκος των πλάγιων
πλευρών του. Ο χώρος υγιεινής τοποθετείται πάνω από τον αντίστοιχο του
ορόφου. Το ύψος των ορόφων είναι 3.20 μ. Του ημιυπόγειου είναι 220 μ. .Οι
όψεις του κτίσματος οργανώνονται με τη διαίρεσή τους σε οριζόντιες
ζώνες.Η επιφάνεια του ημιυπόγειου επιχρίεται με πεταχτό επίχρισμα. Στο
τμήμα της που αντιστοιχεί στην όψη του εξώστη είναι εμφανής η κατασκευή
της λιθοδομή.
Τα ανοίγματα που
διανοίγονται στο ημιυπόγειο
έχουν ορθογωνικό σχήμα και μικρό μέγεθος.Οι όψεις των ορόφων
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επιχρίονται με τριπλό επίχρισμα , Η κύρια όψη προς την οδό Γούναρη
διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της κάτοψης. Η
επιφάνεια της τοιχοποιίας που προεξέχει περιλαμβάνει έναν άξονα
ανοιγμάτων. Στον α όροφο διαμορφώνεται παράθυρο. ενώ στο β
δημιουργείται εξωστόθυρα καί ελεύθερος εξώστη;. Στην επέκταση της
προεξοχής σχηματίζεται στεγασιμιένος εξώστης στον όροφο. Ο αντίστοιχος
του β ορόφου παραμένει ακάλυπτος. Στην επιφάνεια της τοιχοποιίας που
εισέχει δημιουργούνται δύο άξονες ανοιγμάτων. Στον α όροφο τοποθετείται
η είσοδος κοντά στην γωνία. Τα υπόλοιπα ανοίγματα διαμορφώνονται σε
εξωστόθυρες. Μεταξύ Των εξωστοθυρών του ορόφου δημιουργείται
ημικυκλική κόγχη με τοξωτή απόληξη. Στην εγκάρσια. προς την κύρια όψη,
τοιχοποιία του σκέλους που προεξέχει σχηματίζεται ένας άξονας με
εξωστόθυρα;. Η όψη επιστέφεται με την προεξοχή του κύριου γείσου και το
στηθαίο που ακολουθεί. Χαρακτηριστικό στοιχείο στη διαμόρφωσή της είναι
η διαφοροποίηση που σημειώνεται στη σύνθεση της όψης του ορόφου από
αυτή’ του . Οι εξωστόθυρες έχουν άνοιγμα ορθογωνικής μορφής, ενώ το
παράθυρο έχει μεγάλο πλάτος με υπέρθυρο στον τύπο «λαβή; κανίστρου»
και περιβάλλεται από πλαίσιο. Η ποδιά του κατασκευάζεται σε έσω. Στην
όψη του α ορόφου χωρίζεται φρίζα με γείσο
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κυματοειδούς διατομής. Τα ανοίγματα του ορόφου εκτείνονται στην
επιφάνειά της κατά το ύψος των φεγγιτών τους. Οι γωνίες του κτίσματος
που εντάσσονται στο ύψος της κοσμούνται με απλές, προεξέχουσες
παραστάδες. Οι γωνίες του β ορόφου τονίζονται με παραστάδες όμοιες με
αυτές που σχηματίζονται στη φρίζα. Οι εξώστες που διαμορφώνονται στην
εσοχή της κάτοψης έχει κιγκλίδωμα από μπαλούστρα. Ο ελεύθερος εξώστης
που ανήκει στο σκέλος της κάτοψης που προεξέχει έχει σιδερένιο
κιγκλίδωμα. Η απόληξη του στηθαίου είναι οριζόντια και κοσμείται με
γείσο.Στην πλάγια όψη προς την οδό σχηματίζονται δύο άξονες ανοιγμάτων
. Στον όροφο δημιουργούνται παράθυρα και στο β εξωστόθυρες και
εξώστες. Η διαμόρφωση των στοιχειών της ακολουθεί τα πρότυπα της
κύριας. Διαφέρει μόνο το ένα παράθυρο του α ορόφου που έχει ορθογωνικό
σχήμα και τονισμένο τον κατακόρυφο άξονα. Οι υπόλοιπες όψεις του
κτίσματος έχουν δεχθεί πολλές επεμβάσεις μετά την μετατροπή του σε δύο
κατοικίες.Οι περιμετρικές τοιχοποιίες του ημιυπόγειου και του α ορόφου
κατασκευάζονται από λιθοδομή. Οι υπόλοιπες τοιχοποιίες του κτίσματος
αποτελούνται από οπτοπλινθοδομές. Στην εσωτερική τους επιφάνεια
υπήρχαν τοιχογραφίες σε ορισμένους χώρους. Οι οροφές και των δύο
ορόφων επενδύονται με οροφοπτήχες και επιχρίονται. Τα δάπεδα φέρονται
από ξύλινες δοκούς καί επενδύονται με σανίδες. εκτός από αυτά των υγρών
χώρων που επιστρώνονται με πλακάκια. Τα δάπεδα των εξωστών
κατασκευάζονται από σκυρόδεμα. Οι εσωτερικές πόρτες είναι ταμπλάδες.
Αξιόλογη διακόσμηση φέρουν Τα πολύφυλλα υαλοστάσια που χωρίζουν
τους χώρους του α ορόφου . Το κούφωμα της κύριας εισόδου αποτελείται
από δίφυλλη ταμπλαδωτή πόρτα. με υαλοστάσιο στο ανώτερο τμήμα της .
Συνοδεύεται από φεγγίτη. Οι ταμπλάδες των φύλλων φέρουν φυτική
διακόσμηση. Τα υαλοστάσια έχουν τοξωτή βάση Και υπέρθυρο. Ο φεγγίτης
διοικείται
με
κάντια
σε
τρία
ορθογωνικά
διάχωρα
με
απ0στρογγυλοποιημένες γωνίες. Το κεντρικό έχει μικρότερο πλάτος. Τα
άλλα δύο είναι όμοια. Τα παράθυρα και οι εξωστόθυρες αποτελούνται από
δίφυλλο ανοιγμένο κούφωμα κα φεγγίτη. Εσωτερικά προστατεύονται με
παντζούρια γαλλικού τύπου. Στα μεγάλα παράθυρα του α ορόφου, Τα
φύλλα συνοδεύονται από δύο σταθερά. Η στέγη έχει ξύλινο σκελετό και
καλύπτεται με γαλλικά κεραμίδια. Η πρόσβαση στην κατοικία επιτυγχάνεται
με μαρμάρινο κλιμακοστάσιο που προβάλλει στον εμπρόσθιο ακάλυπτο
οικόπεδο περιβάλλεται με περίφραξη από σιδερένια κιγκλίδωμα και
τοιχοποιία στη βάση της . Στην επιφάνειά της ανοίγονται δύο αυλόθυρες
που αντιστοιχούν από μία σε κάθε οδό . Αυτή προς την οδό Γούναρη είναι
κατασκευασμένη από ράβδους σιδήρου καί φέρει το μονόγραμμα του
ιδιοκτήτη.
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Πίσω πλευρά

Γειτονικά κτίρια

Εξωτερικός χώρος

Παράπλευρος δρόμος

Εμπρόσθια βλάστηση

Πίσω αυλή

Εξώστης

Πρόσοψη κτιρίου

Μπροστινή αυλή

- 59 -

Στενό μονοπάτι

Σκαλωσιές

4. Επωνυμία Οικία Αναστασιάδη

παλαιά κατάσταση του οικήματος

Διεύθυνση :Αγίας Βαρβάρας 5
Περιοχή: Πηγές Αγίας Βαρβάρας
Ιδιοκτήτες: Νικόλαος Και Ηλίας Καληώρας — Βασίλειος Υάκινθος
Απόφαση χαρακτηρισμού: «Διατηρητέα μνημείο ως έργο τέχνης»: ΥΠ.ΠΟ. /
Φ.31 / 455441 6066 /28-8-77 (Φ.Ε.Κ. 911/Β / 23-9-77και 292 / Β / 9-6-87)
β) «Διατηρητέο μνημείο) Ο περιβάλλον χώρος ως επέκταση της προστασίας
της οικίας Καληώρα»: ΥΠ.ΠΟ. / Δ[.ΑΑ.Π. / Γ / 10198 / 605 /5-5-87 (Φ.Ε.Κ.
292 / Β - / 9-&87).
γ) «Διατηρητέο μνημείο»: ΥΠΕΧΩΔΕ. 10432 /432 / 26-1-38(ΦΕΚ. 163] Δ / 13-8)
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και την Εφορεία Νεωτέρων -Μνημείων
Θεσσαλονίκης
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Ιστορικά στοιχεία
Στο νότιο τμήμα της πόλης που ανήκει στην περιοχή έξω από τα τείχη, και
κοντά στις πηγές της Αγ. Βαρβάρας, βρίσκεται το κτίσμα που είναι γνωστό
ως αρχοντικό Αναστασιάδη. Σήμερα κατοικείται από την οικογένεια
Καληώρα· «πρόκειται για ένα κτίσμα ογκώδες, επιβλητικό, με υψηλής
ποιότητας κατασκευή από μάρμαρο τοπικής προέλευσης». Έχει χαρακτηρισθεί (με την Υ.Α.Α./Φ31/45544/6066/ 28.8.77 που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 911/23.9.77) ως κτίσμα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, γιατί
αποτελεί «χαρακτηριστικό δείγμα νεοελληνικής αρχιτεκτονικής παράδοσης».
Με τη μεταγενέστερη ΔΙΛΑΠ/Γ/10198/605/5-5-87, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 292/Β 79-6-87, επεκτάθηκε η προστασία και στον περιβάλλοντα χώρο.

Αποτελεί την παλαιότερα χρονολογημένη κατοικία της πόλης, όπως
διαπιστώνεται από την επιγραφή που βρίσκεται πάνω από το υπέρθυρο της
κύριας εισόδου του ισογείου και αναφέρει το 1875 ως χρονολογία
κατασκευής του κτίσματος.
Ένας από τους ιδιοκτήτες θεωρείται ο Σίντο Περαχιά, Εβραίος διευθυντής της
καπνεμπορικής εταιρείας. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το «άστρο του Δαυίδ»
που σχηματίζεται στο προστατευτικό κιγκλίδωμα του φεγγίτη της κύριας
εισόδου του ισογείου , καθώς και στο κέντρο του κιγκλιδώματος του εξώστη
της οπίσθιας όψης. Ως κατά καιρούς ιδιοκτήτες αναφέρονται οι καπνέμποροι
Ι. Αναστασιάδης, Β. Γρηγοριάδης, ο πλούσιος Έλληνας Τσαπράζογλου.
Τελευταίος ιδιοκτήτης είναι ο Κων/νος Καληώρας που το αγόρασε από τον
έμπορο Βασίλειο Υάκινθο.
Το κτίσμα αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως διώροφη μονοκατοικία με
εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Σήμερα η χρήση της κατοικίας περιορίζεται στο β'
όροφο. Η πρόσβαση σ' αυτήν επιτυγχάνεται με εξωτερικό κλιμακοστάσιο που τοποθετείται στον εμπρόσθιο ακάλυπτο. Ως κύρια είσοδος
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χρησιμοποιείται η κεντρική εξωστόθυρα της κύριας όψης του β' ορόφου.
Το οικόπεδο είναι δις γωνιαίο με εμβαδόν 1500 μ 2, περίπου. Η
βορειοανατολική πλευρά του ορίζεται από την οδό Αγ. Βαρβάρας, ενώ οι
υπόλοιπες περιβάλλονται από κοινόχρηστο χώρο εκτός από τμήμα της
βορειοδυτικής πλευράς που είναι κοινή με το όμορο οικόπεδο.
Το κτίσμα έχει τοποθετηθεί στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και σε
απόσταση 7,00 μ. από το αντίστοιχο όριο. Η βορειοανατολική πλευρά του
βρίσκεται επί της οικοδομικής γραμμής, ενώ η αντίστοιχη της νοτιοδυτική
εφάπτεται με διώροφο κτίσμα όμοιας κατασκευής που είχε χρήση
καπναποθήκης και είναι γνωστή ως καπναποθήκη Αναστασιάδη.
Η νοτιοανατολική πλευρά του έχει όψη προς τον εμπρόσθιο ακάλυπτο
χώρο του οικοπέδου και αποτελεί την κύρια όψη.
Η κάτοψη του κτίσματος έχει σχήμα ορθογωνικό με διαστάσεις όψης
15,00 μ. και βάθους 17,50 μ. Το εμβαδόν της είναι 262,50 μ και καλύπτει το
17% περίπου του οικοπέδου. Ο όγκος του αποτελείται από δύο ορόφους
και ημιυπόγειο. Στεγάζεται με τετράκλινη στέγη με ξύλινο σκελετό που
καλύπτεται με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Η στέγη δεν προεξέχει από το
περίγραμμα του κτηρίου αλλά περιβάλλεται από υψηλό στηθαίο. Το
συνολικό ύψος του κτίσματος από την στάθμη της οδού είναι 10,50 μ.
περίπου.

Χαρακτηριστικά στοιχεία
Λειτουργία-Τυπολογία. Η κάτοψη διακρίνεται για τον απλό γεωμετρικό της
σχηματισμό. Διαχωρίζεται σε τρία διαμήκη τμήματα, ίσου πλάτους περίπου,
παράλληλα με τη μακρά πλευρά του κτίσματος. Ο διαχωρισμός αυτός
διατηρείται σε όλους τους ορόφους του κτηρίου και στο ημιυπόγειο. Το
κεντρικό επίμηκες τμήμα της κάτοψης του α' ορόφου χωρίζεται σε δύο τμήματα
με εγκάρσιο ξύλινο υαλοστάσιο. Το εμπρόσθιο τμήμα του αντιστοιχεί στο χώρο
της κύριας εισόδου της κατοικίας. Στην τοιχοποιία της οπίσθιας όψης του
διανοίγεται η έξοδος προς τον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο. Τα δύο πλευρικά
τμήματα περιλαμβάνουν τα δωμάτια, τους βοηθητικούς χώρους του α' ορόφου
και το κλιμακοστάσιο. Τα δωμάτια τοποθετούνται στις γωνίες του κτίσματος.
Στο κέντρο του τμήματος που είναι προς την οδό Αγ. Βαρβάρας διαμορφώνονται η κουζίνα και οι υγροί χώροι. Στο αντίστοιχο τμήμα της απέναντι πλευράς
που εφάπτεται με την καπναποθήκη εντάσσεται το κλιμακοστάσιο ανόδου
προς το β' όροφο και αυτό προς το ημιυπόγειο. Περιλαμβάνονται επίσης οι
αποθήκες και η έξοδος προς την καπναποθήκη. Όλα τα δωμάτια και η κουζίνα
επικοινωνούν άμεσα με τον κεντρικό χώρο. Οι χώροι υγιεινής επικοινωνούν με
αυτόν με τη μεσολάβηση διαδρόμου. Το ημιυπόγειο απομονώνεται με πόρτα.
Ο φωτισμός και αερισμός των χώρων επιτυγχάνεται με μεγάλα παράθυρα που
έχουν όψη προς την οδό ή τους ακάλυπτους του οικοπέδου. Ο κεντρικός
χώρος δέχεται αμφίπλευρο φωτισμό. Οι υγροί χώροι φωτίζονται με φεγγίτες.
Το ύψος του α' ορόφου είναι 4,00 μ.
Ο β' όροφος ακολουθεί τον τριμερή διαχωρισμό του α'. Στο κεντρικό
τμήμα τοποθετούνται οι χώροι υποδοχής κατά τις όψεις του προς τους ακάλυπτους. Μεταξύ τους δημιουργείται προθάλαμος που επικοινωνεί άμεσα με το
εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με πολύφυλλα ξύλινα
υαλοστάσια. Το τμήμα της κάτοψης προς την οδό περιλαμβάνει από ένα

- 62 -

δωμάτιο στις γωνίες του κτίσματος. Μεταξύ τους υπάρχει η κουζίνα και οι
χώροι υγιεινής του β' ορόφου. Αντίστοιχα δωμάτια δημιουργούνται και στην
άλλη πτέρυγα της κάτοψης. Μεταξύ τους τοποθετείται το κλιμακοστάσιο και οι
αποθήκες. Όλα τα δωμάτια του β' ορόφου επικοινωνούν άμεσα με τους
χώρους υποδοχής. Η κουζίνα επικοινωνεί με τον προθάλαμο που σχηματίζεται
μεταξύ των χώρων υποδοχής. Οι χώροι υγιεινής επικοινωνούν με διάδρομο
που τους συνδέει με την κουζίνα, το παράπλευρο δωμάτιο και το χώρο
υποδοχής. Οι δύο αποθήκες που σχηματίζονται παράλληλα με το
κλιμακοστάσιο επικοινωνούν η μια άμεσα με τον προθάλαμο και η άλλη μόνο
με το παρακείμενο δωμάτιο. Οι χώροι του β' ορόφου φωτίζονται όπως και
αυτοί του α'. Το ύψος του είναι επίσης 4,00 μ.
Ως προς τη χρήση των χώρων του κτίσματος αναγνωρίζεται στη διάταξη
τους το σταυρικό σχήμα. Οι κοινόχρηστοι χώροι της κάτοψης που
αντιστοιχούν στην είσοδο, στους χώρους υποδοχής, στις κουζίνες, αποθήκες
και χώρους υγιεινής σχηματίζουν σταυρό, ενώ τα δωμάτια τοποθετούνται στα
κενά ανάμεσα στις κεραίες του.

Η κάτοψη του ημιυπόγειου αποτελείται από το αρχικό της τμήμα και τη
μεταγενέστερη επέκταση της. Στη διαμόρφωση της αρχικής ακολουθείται ο
τριμερής διαχωρισμός των ορόφων. Το κεντρικό τμήμα είναι ενιαίο, ενώ αυτό
προς την οδό χωρίζεται σε δύο μικρότερους χώρους. Το τρίτο τμήμα της κάτοψης περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο προς τον α' όροφο και μία αποθήκη.
Ανοίγματα φωτισμού υπάρχουν μόνο κατά μήκος της βορειοδυτικής πλευράς.
Η μεταγενέστερη προσθήκη πραγματοποιήθηκε προς τον οπίσθιο ακάλυπτο
χώρο του οικοπέδου και κατέλαβε όλη την έκταση του. Αποτελείται από έναν
ενιαίο επιμήκη χώρο που φέρει μικρά ανοίγματα στην περιμετρική τοιχοποιία.
Στη νοτιοδυτική πλευρά του δημιουργείται έξοδος προς τον πλάγιο ακάλυπτο,
που σήμερα ανήκει στην όμορη ιδιοκτησία. Τα δύο τμήματα επικοινωνούν
μεταξύ τους με την πόρτα που υπήρχε αρχικά στο κέντρο της όψης του
ημιυπόγειου προς τον οπίσθιο ακάλυπτο και χρησίμευε ως έξοδος προς
αυτόν. Το ύψος του αρχικού υπογείου είναι 2,80 μ. ενώ της προσθήκης είναι
3,50 μ.
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Μορφή. Ο όγκος του κτίσματος χαρακτηρίζεται από την αυστηρά κυβόσχημη
μορφή του (εικ. 171). Στη σύνθεση των όψεων του ακολουθείται η τριμερής
καθ' ύψος διαίρεση σε βάση, κορμό και στέψη.
Η βάση περιλαμβάνει το τμήμα του ημιυπόγειου που είναι πάνω από το
έδαφος και διαχωρίζεται από τον κορμό με ελαφρά προεξέχουσα
μαρμάρινη ταινία. Στην επιφάνεια της είναι εμφανής η λιθοδομή της περιμετρικής τοιχοποιίας του ημιυπόγειου.
Ο κορμός αντιστοιχεί στο ύψος των δύο ορόφων. Ο διαχωρισμός τους
δηλώνεται εξωτερικά με οριζόντια προεξέχουσα ταινία και γείσο τα οποία
υπογραμμίζουν τη στάθμη του δαπέδου του β' ορόφου. Ο ρυθμός
αναπτύσσεται κυρίως στο β' όροφο. Η επιφάνεια του κοσμείται με
παραστάδες. Ο κορμός τους προεξέχει ελαφρά από το επίπεδο της
τοιχοποιίας. Πάνω από τις παραστάδες δημιουργείται ζώνη μικρού ύψους.
Ακολουθεί γείσο κυματοειδούς διατομής με έντονη προεξοχή που οριοθετεί
την απόληξη του κορμού. Η άνω επιφάνεια του γείσου προστατεύεται με
λαμαρίνα. Η εμφανής πλευρά της προς την όψη έχει οδοντωτή
διαμόρφωση.
Η στέψη του κτίσματος αποτελείται από το στηθαίο που περιβάλλει τη
στέγη. Η επιφάνεια του διαχωρίζεται σε μικρότερα τμήματα με μικρές
παραστάδες που αντιστοιχούν στις παραστάδες του ορόφου. Η απόληξη
του είναι οριζόντια και κοσμείται με προεξέχον γείσο που υπογραμμίζεται
από ταινία ορθογωνικής διατομής. Η άνω επιφάνεια της απόληξης
καλύπτεται και προφυλάσσεται με κεραμίδια βυζαντινού τύπου.
Στην οργάνωση των όψεων του κτηρίου εκδηλώνεται η διάταξη των
χώρων της κάτοψης.
Η κύρια όψη χωρίζεται σε τρία ισομεγέθη κατακόρυφα τμήματα. Το
κεντρικό τμήμα τονίζεται ιδιαίτερα με την προβολή του εξώστη και τους
κίονες που τον υποστηρίζουν. Στο κέντρο της όψης του α' ορόφου
τοποθετείται η κύρια είσοδος του κτίσματος. Αντιστοίχως στο β' όροφο
δημιουργείται τρίλοβο άνοιγμα που περιλαμβάνει κεντρική εξωστόθυρα και
δύο παράθυρα που την παραστέκουν. Στην υπόλοιπη επιφάνεια της όψης
διαμορφώνονται τέσσερις άξονες παραθύρων που τοποθετούνται ανά δύο
εκατέρωθεν του κεντρικού ανοίγματος. Η επιφάνεια του α' ορόφου
παραμένει ενιαία και ακόσμητη. Η επιφάνεια του β' ορόφου διαχωρίζεται με
τις παραστάδες. Το κεντρικό της τμήμα εισέχει ελαφρά ως προς τα πλευρικά
και τονίζεται η αξονική διάταξη της όψης και η τριμερής, κατά μήκος,
διαίρεση της. Ο κατακόρυφος διαχωρισμός που επικρατεί στην όψη του β'
ορόφου εφαρμόζεται στη ζώνη, στο κύριο γείσο και στο στηθαίο που
ακολουθεί.
Στη διαμόρφωση της πίσω όψης κυριαρχεί ο οριζόντιος άξονας που
υπογραμμίζεται με τις ταινίες και τα γείσα. Το κέντρο της τονίζεται με την
προβολή του εξώστη του β' ορόφου που υποστηρίζεται από φουρούσια. Η
θέση και η μορφή των ανοιγμάτων που σχηματίζονται στην επιφάνεια της
είναι όμοια με αυτή της κύριας όψης.
Στη διάταξη των στοιχείων των δύο όψεων κυριαρχεί η συμμετρία ως
προς κεντρικό κατακόρυφο άξονα. Η κανονική μορφολογική τους
οργάνωση υπογραμμίζεται με τη μικρή υποχώρηση που σημειώνεται στο
κεντρικό τμήμα της πλευράς της κύριας όψης του β' ορόφου και την
προβολή των αντίστοιχων εξωστών.
Η σύνθεση της όψης προς το δρόμο δεν ακολουθεί την αρχή της
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συμμετρίας που χαρακτηρίζει τη διαμόρφωση των δύο άλλων όψεων του
κτηρίου, αλλά σχηματίζεται σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις της
κάτοψης. Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων ανταποκρίνονται στους
χώρους που αντιστοιχούν. Η επιφάνεια του α' ορόφου παραμένει ενιαία. Η
επιφάνεια του β' ορόφου διαχωρίζεται σε μικρότερα τμήματα με τις
παραστάδες που τοποθετούνται μεταξύ των ανοιγμάτων. Ο διαχωρισμός
επεκτείνεται και στην επιφάνεια της στέψης.
Στις αναλογίες των διαστάσεων των όψεων επικρατεί ο οριζόντιος άξονας.
Ο κατακόρυφος τονίζεται μόνο στην κύρια όψη. Στις υπόλοιπες η παρουσία
του επισημαίνεται με το σχηματισμό των παραστάδων στην επιφάνεια της
όψης του β' ορόφου και του στηθαίου, καθώς και από το μεγάλο ύψος των
ανοιγμάτων και των πλαισίων που τα περιβάλλουν. Χαρακτηριστική είναι και
η επικράτηση των πλήρων επί των κενών που ενισχύεται από την επένδυση
όλων των όψεων του κτίσματος με μαρμάρινες πλίνθους ορθογωνικού σχήματος. Η διαμόρφωση των επιμέρους μορφολογικών στοιχείων είναι όμοια
σε όλες τις όψεις.
Οι παραστάδες που σχηματίζονται στην επιφάνεια του β' ορόφου έχουν
κορμό χωρίς διακόσμηση. Η πεπλατυσμένη βάση τους εδράζεται σε
πλίνθο που στηρίζεται στο γείσο διαχωρισμού των ορόφων. Το επίκρανό
τους είναι απλό στον τύπο του ανακλιντροειδούς.
Τα παράθυρα του α' ορόφου έχουν
ορθογωνικό σχήμα και περιβάλλονται
με τοξωτό πλαίσιο το τύμπανο
κατασκευάζεται με τοιχοποιία που
επενδύεται με ολόσωμη πλάκα
μαρμάρου. Εξωτερικά προστατεύονται
με
σιδεριές.
Στο
β'
όροφο
διαφοροποιείται η πλαισίωση των
ανοιγμάτων. Τα τρίλοβα ανοίγματα
που ανήκουν στο κεντρικό τμήμα της
εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης έχουν
ημικυκλικό υπέρθυρο με τυφλό
τύμπανο. Στα παράθυρα δημιουργείται
εσοχή στην ποδιά, καθώς και στην
τοιχοποιία πάνω από το ανώφλι.
Διαμορφώνεται
έτσι
ένα
είδος
πλαισίου που έχει τοξωτό υπέρθυρο
αποτελούμενο από τρία τόξα. Στην
ένωση της οριζόντιας απόληξης της
ποδιάς με τα κατακόρυφα στοιχεία σχηματίζεται κοιλόκυρτη καμπύλη. Όλα
τα ανοίγματα του β' ορόφου προστατεύονται εξωτερικά με τετράφυλλα παντζούρια γαλλικού τύπου.
Ιδιαίτερα επιμελημένη διαμόρφωση αποκτά το άνοιγμα της κύριας
εισόδου. Έχει ορθογωνικό σχήμα με αποστρογγυλοποιημένες τις γωνίες
του υπερθύρου. Περιβάλλεται από μαρμάρινο πλαίσιο κυματοειδούς
διατομής και από περίτεχνο θύρωμα με τοξωτή απόληξη κατά τα πρότυπα
των ρωμανικών πυλώνων. Τα κατακόρυφα στοιχεία του θυρώματος αποτελούνται από παραστάδες βαθμιδωτά τοποθετημένες, έτσι ώστε να
μειώνεται το πλάτος του ανοίγματος από έξω προς τα μέσα. Το επίκρανο
των παραστάδων φέρει ημικυκλικό υπέρθυρο. Το κενό που δημιουργείται
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πληρούται με υαλοπίνακα για να φωτίζεται ο χώρος της εισόδου.
Εξωτερικά προστατεύεται με σιδεριά. Σ' αυτήν τοποθετείται η επιγραφή με
τη χρονολογία ανέγερσης του κτίσματος.
Αξιόλογη είναι και η διαμόρφωση των κιόνων που υποστηρίζουν τον
εξώστη της κύριας όψης. Οι βάσεις είναι ορθογωνικές. Στους δύο ακραίους
κίονες σχηματίζονται διαδοχικά διατεταγμένα κοιλόκυρτα κυμάτια μέχρι τον
κορμό. Οι κεντρικοί κίονες έχουν βάση που κοσμείται με έξεργες λεοντοκεφαλές. Ο κορμός των κιόνων έχει κυκλική διατομή που μετατρέπεται σε
ορθογωνική στο κατώτερο τμήμα. Οι ορθογωνικές επιφάνειες φέρουν
ανάγλυφο λιτό διάκοσμο. Στο ανώτερο τμήμα του κορμού δημιουργείται
οριζόντια ταινία που έχει φυλλόσχημη διακόσμηση. Ακολουθεί το επίμηκες
κιονόκρανο στον τύπο του αντίστοιχου των ξύλινων υποστυλωμάτων.
Κατασκευή. Το κτίσμα έχει ιδιαίτερα επιμελημένη κατασκευή. Οι
περιμετρικές τοιχοποιίες κατασκευάζονται με πέτρα. Η εξωτερική επιφάνεια
της λιθοδομής, εκτός από εκείνη του ημιυπόγειου, επενδύεται με
μαρμάρινες πλίνθους που δομούνται κατά το ισόδομο και ανισοϋψές
σύστημα. Οι διαχωριστικοί τοίχοι των ορόφων κατασκευάζονται με ξύλινο
σκελετό που επενδύεται με πηχίσκους και επιχρίεται (μπαγδατί).
Τα δάπεδα των χώρων του ημιυπόγειου επιστρώνονται κυρίως με
πλάκες μαρμάρου ακανόνιστου σχήματος. Μόνο στον κεντρικό χώρο της
κάτοψης χρησιμοποιούνται μαρμαρόπλακες ορθογωνικού σχήματος. Ο
χώρος στη νοτιοανατολική γωνία της κάτοψης επιστρώνεται με κυβόλιθους.
Το δάπεδο της μεταγενέστερης επέκτασης καλύπτεται με κροκάλες.
Η στέγη που καλύπτει το κτίσμα, καθώς και τα δάπεδα των ορόφων
φέρονται από ξύλινες δοκούς που στηρίζονται στις αντίστοιχες τοιχοποιίες. Το
δάπεδο των δωματίων του α' ορόφου και του κεντρικού χώρου υποδοχής
επενδύεται με σανίδες πλάτους 25 εκ. περίπου, εκτός από το δάπεδο του
δωματίου που κατέχει τη νοτιοανατολική γωνία του κτίσματος, το οποίο σήμερα είναι επιστρωμένο με μωσαϊκό. Το δάπεδο του χώρου της κύριας
εισόδου επιστρώνεται με ορθογωνικές πλάκες μαρμάρου. Για την
επίστρωση των δαπέδων των υγρών χώρων, καθώς και του διαδρόμου
που δημιουργείται μεταξύ τους χρησιμοποιούνται κεραμικά και μαρμάρινα
πλακίδια.
Στο β' όροφο όλοι οι χώροι έχουν δάπεδο με σανίδες μεγάλου πλάτους,
εκτός από το δωμάτιο που βρίσκεται στη νοτιοανατολική γωνία και είναι
επιστρωμένο με μωσαϊκό. Το δάπεδο των υγρών χώρων επιστρώνεται με
κεραμικά πλακίδια.
Οι οροφές στους χώρους του ημιυπόγειου επενδύονται με σανίδες
μεγάλου πλάτους. Οι αρμοί τους καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα απλής
μορφής. Ο χώρος που βρίσκεται στη νοτιοανατολική γωνία της κάτοψης δεν
έχει οροφή και είναι ορατή η φέρουσα κατασκευή του δαπέδου του α'
ορόφου. Η μεταγενέστερη επέκταση του ημιυπόγειου καλύπτεται με πλάκα
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τις οροφές των χώρων του α'
ορόφου χρησιμοποιούνται επίσης σανίδες μεγάλου πλάτους που
κοσμούνται με αρμοκάλυπτρα. Οι υγροί χώροι, καθώς και το δωμάτιο στη
βορειοανατολική γωνία της κάτοψης έχουν οροφές επιχρισμένες με
κονίαμα. Οι οροφές των χώρων του β' ορόφου κατασκευάζονται με
οροφοπήχεις (μπαγδατί) και επιχρίονται. Στη συνάντηση τους με την τοιχοποιία δημιουργούνται αρμοκάλυπτρα κυματοειδούς διατομής. Η
επιφάνεια της οροφής του χώρου που καταλαμβάνει τη νοτιοδυτική γωνία
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του κτίσματος κοσμείται με κύκλο που εισέχει και εγγράφεται στο τετράγωνο
σχήμα της.
Τα κουφώματα όλων των ορόφων είναι ξύλινα. Οι εσωτερικές πόρτες είναι
ταμπλαδωτές. Το πανωκάσι τους έχει μεγάλο ύψος και επικαλύπτεται με
μικρό οριζόντιο γείσο. Οι εξωστόθυρες είναι ξύλινες δίφυλλες αυλόθυρες, με
ταμπλάδες στο κατώτερο τμήμα τους και συνοδεύονται από φεγγίτη. Τα
παράθυρα αποτελούνται από δίφυλλο ανοιγόμενο υαλοστάσιο και φεγγίτη.
Η κάσα τους καλύπτεται εξωτερικά με μαρμάρινο πλαίσιο ορθογωνικής
διατομής. Όλα τα στοιχεία του πλαισίου κατασκευάζονται από ολόσωμα
κομμάτια μαρμάρου. Όλα τα εξωτερικά ανοίγματα τοποθετούνται προς την
εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας. Η διαμόρφωση των ανοιγμάτων των
παραθύρων στο εσωτερικό του κτίσματος διαφοροποιείται σε κάθε όροφο.
Στον α' όροφο το άνοιγμα έχει ορθογωνική μορφή, όμοια με αυτή του
κουφώματος, και δεν μεταβάλλεται το πάχος της τοιχοποιίας στην ποδιά ή
στο πρέκιτου παραθύρου. Στο β' όροφο, το τμήμα της τοιχοποιίας όπου
εντάσσεται το άνοιγμα έχει μικρότερο πάχος. Το πλαίσιο που σχηματίζεται
έχει ημικυκλικό υπέρθυρο. Οι κατακόρυφες ακμές του επεκτείνονται ως το
δάπεδο και καταλαμβάνουν όλο το ύψος του παραθύρου μαζί με την ποδιά.
Με τη διαμόρφωση αυτή ενισχύεται ο άξονας του ύψους των παραθύρων.
Στην κύρια είσοδο τοποθετούνται δύο κουφώματα. Το εξωτερικό
αποτελείται από δίφυλλη μεταλλική πόρτα που κατασκευάζεται από σιδερένιο σκελετό και μεγάλου πάχους λαμαρίνα. Το κάθε φύλλο φέρει τρεις
υποδιαιρέσεις καθ' ύψος. Τα διάχωρα που σχηματίζονται κοσμούνται με
ρόμβο και έξεργο ρόδακα που τοποθετείται στο κέντρο.
Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα διαχωριστικά υαλοστάσια που
χρησιμοποιούνται και στους δύο ορόφους. Κατασκευάζονται με ξύλινο
σκελετό. Το κατώτερο τμήμα του σκελετού πληρούται με ταμπλάδες και το
ανώτερο με υαλοπίνακες. Αξιοσημείωτη είναι η κατασκευή και διαμόρφωση
του υαλοστασίου που τοποθετείται εγκάρσια στο κεντρικό τμήμα της
κάτοψης του β' ορόφου. Τα στοιχεία του κοσμούνται με καμπύλα και
ευθύγραμμα κάντια που τοποθετούνται σε ρομβοειδή διάταξη. Οι
υαλοπίνακες είναι έγχρωμοι. Από ξύλο είναι και η κατασκευή
του κλιμακοστασίου που συνδέει τους δύο ορόφους. Οι ξύλινες βαθμίδες του
στηρίζονται σε δοκούς από ξύλο. Το κιγκλίδωμα του σχηματίζεται από
κατακόρυφες ξύλινες τορνευτές ράβδους που ενώνονται με ξύλινη
κουπαστή. Το κλιμακοστάσιο το οποίο οδηγεί προς το ημιυπόγειο
κατασκευάζεται από μαρμάρινες βαθμίδες που εδράζονται στο έδαφος. Οι
εξώστες των όψεων έχουν δάπεδο από σιδερένια σχάρα που φέρεται από
μεταλλικό σκελετό. Ο εξώστης της οπίσθιας όψης στηρίζεται σε καμπύλα
σιδερένια φουρούσια που πακτώνονται στην τοιχοποιία του α' ορόφου. Ο
εξώστης της εμπρόσθιας όψης φέρεται από τους τέσσερις μαρμάρινους
κίονες.
Διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού χώρου. Η διακόσμηση των χώρων του
κτίσματος είναι λιτή. Στον κεντρικό χώρο εισόδου δημιουργείται μικρή εσοχή
στην επιφάνεια του διαχωριστικού τοίχου προς τους υγρούς χώρους. Η
εσοχή έχει μεγάλο ύψος και ημικυκλική από λήξη. Επενδύεται με μάρμαρο.
Περιβάλλεται με πλαίσιο από ολόσωμα κομμάτια μαρμάρου.
Στην επιφάνεια της εσοχής διακρίνονται ίχνη υδραυλικής εγκατάστασης.
Στο νότιο τοίχο των δωματίων του α' και β' ορόφου, τα οποία βρίσκονται στη
βόρεια γωνία του κτίσματος, που περιβάλλεται από χωνευτές ντουλάπες .
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Ζωγραφική διακόσμηση διασώζεται μόνο στους χώρους του α' ορόφου.
Αξιόλογη παράσταση υπάρχει στην κόγχη που διαμορφώνεται, απεικονίζει
παράθυρο με ανοικτές κουρτίνες και στο βάθος προβάλλει βάζο με άνθη. Η
προεξέχουσα επιφάνεια της βάσης της έχει ζωγραφική διακόσμηση που
μιμείται ορθομαρμάρωση. Οι υπόλοιπες επιφάνειες των τοίχων αυτού του
δωματίου φέρουν γραμμική διακόσμηση. Ίχνη γραμμικής ζωγραφικής
διακόσμησης διακρίνονται και στην επιφάνεια της τοιχοποιίας του κεντρικού
χώρου. Επίσης γιρλάντες με άνθη περιτρέχουν το ανώτερο τμήμα της
επιφάνειας των τοίχων του βορειοδυτικού δωματίου.
Επεμβάσεις. Δεν σημειώνονται σημαντικές επεμβάσεις στο κτήριο, τέτοιες
που να αλλοιώνουν τη διάρθρωση των κατόψεων και τη μορφολογική
διάπλαση των όψεων. Κατά μήκος της κύριας όψης υπάρχει μεταγενέστερο
εξωτερικό κλιμακοστάσιο που εξυπηρετεί την αυτοδύναμη λειτουργία των
ορόφων χωρίς να αλλάζει η χρήση τους. Επίσης το δάπεδο του εμπρόσθιου
εξώστη έχει διαστρωθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα και καλύπτεται με
κεραμικά πλακίδια.
Περίφραξη. Η περίμετρος του οικοπέδου περιβάλλεται με περίφραξη που
αποτελείται από τοιχοποιία και σιδερένιο κιγκλίδωμα, Η τοιχοποιία έχει
κατασκευή όμοια με αυτή του ημιυπόγειου και ύψος 1,00 μ. περίπου. Η
άνω επιφάνεια της καλύπτεται με μαρμάρινες πλάκες. Το κιγκλίδωμα
κατασκευάζεται με σιδερένιες ράβδους ορθογωνικής διατομής και φέρεται
από σιδερένιους πασσάλους. Υπάρχουν δύο αυλόθυρες. Στηρίζονται σε
τετράγωνους πεσσούς που επενδύονται με μάρμαρο. Η μια είναι
τοποθετημένη στην πλευρά προς την οδό Αγ. Βαρβάρας, στην επέκταση
της αντίστοιχης όψης του κτηρίου, και η άλλη στο κέντρο της
νοτιοανατολικής πλευράς προς τον κοινόχρηστο χώρο είναι δίφυλλες
μεταλλικές και κατασκευάζονται με σιδερένιο σκελετό. Το κατώτερο τμήμα
των φύλλων πληρούται με φύλλα λαμαρίνας. Το ανώτερο τμήμα
αποτελείται από κατακόρυφες και οριζόντιες ράβδους. Η απόληξη κάθε
φύλλου σχηματίζει κοίλη καμπύλη.
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ΕΞΩΣΤΕΣ-ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
Οι κεντροβαρικές συνθέσεις των όψεων υπογραμμίζονται τους
εξώστες που δημιουργούνται κεντρικά στους ορόφους των
ανωγείων καi των διώροφων ή τριώροφων κτισμάτων. Η
προβολή των εξωστών αποτελεί το μοναδικό στοιχείο που
προεξέχει από την επιφάνεια τους και αποτελεί βασικό
χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης τους. Το υλικό της
κατασκευής και η διάπλαση των εξωστών αντιπροσωπεύουν την αντίληψη της
εποχής που δεν παρέμεινε αδρανής, αλλά παρουσίασε εξέλιξη με την πάροδο
του χρόνου. Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τη στήριξη
τους. Στην πρώτη εντάσσονται οι ελεύθεροι εξώστες που φέρονται συνήθως
από κιλλίβαντες φουρούσια και στη δεύτερη οι εξώστες που στηρίζονται σε
πεσσούς ή υποστυλώματα.
Οι ελεύθεροι εξώστες δημιουργούνται στους ορόφους των διώροφων και
πολυώροφων κτισμάτων, καθώς και στις πλάγιες όψεις των ανωγείων. Τα
φουρούσια που φέρουν το δάπεδο τους, εκτός από τη συμμετοχή τους στο
φέροντα οργανισμό του κτίσματος, συμβάλλουν με τη διαμόρφωση τους και
στη διακόσμηση της όψης.
Στην πρώιμη φάση ανήκουν τα μεταλλικά φουρούσια. Χωρίζονται σε αυτά που
κατασκευάζονται από σφυρήλατο σίδηρο και στα χυτοσίδηρο. Τοποθετούνται
από ένα ή σε ζεύγη των δύο στα άκρα του εξώστη όταν το μήκος του είναι
μικρό. Οι εξώστες με μεγάλο μήκος φέρονται από περισσότερα φουρούσια
που διατάσσονται «εν σειρά».
Τα σιδερένια φουρούσια έχουν σχήμα ορθογωνίου τριγώνου. Η υποτείνουσα
του έχει, κατά κανόνα, κοιλόκυρτο σχήμα και σπανιότερα είναι ευθύγραμμη,
κοίλη ή κυρτή. Απολήγει συνήθως σε έλικα και σε μερικές περιπτώσεις
διακοσμείται κατά μήκος. Η επιφάνεια του τριγώνου πληρούται με
ελισσόμενες λάμες και σπάνια παραμένει ακόσμητη. Τα χυτοσιδηρά φουρούσια είναι μεταγενέστερα των προηγούμενων, σύμφωνα με τις υπάρχουσες
ενδείξεις. Διαμορφώνονται από ελισσόμενο μίσχο ακάνθου που σχηματίζει
διπλή αντίστροφη έλικα και διακοσμούνται με φύλλα και άνθη που εκφύονται
κυρίως από τη μασχάλη της μεγάλης έλικας. Το μέγεθος των ελίκων είναι άνισο. Η μεγαλύτερη αντιστοιχεί στη βάση του φουρουσιού που τοποθετείται
στην επιφάνεια της τοιχοποιίας και η μικρότερη διαμορφώνεται στην
απόληξη του προς την όψη του εξώστη.
Τα κτιστά (συμπαγή) φουρούσια αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο αριθμό
κτισμάτων από αυτόν των μεταλλικών. Ενδεχομένως, η διαφορά οφείλεται στο
γεγονός ότι τα κτίσματα με τα μεταλλικά φουρούσια στους εξώστες είναι τα
παλαιότερα και κατεδαφίστηκαν, ενώ αυτά με τα κτιστά είναι μεταγενέστερα
και γι' αυτόν το λόγο διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Τα κτιστά φουρούσια
υποκαθιστούν τα μαρμάρινα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην Αθήνα και
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Τοποθετούνται από ένα στα άκρα του εξώστη και
μόνο όταν το μήκος του είναι μεγάλο χρησιμοποιείται μεγαλύτερος αριθμός.
Στις αναλογίες των διαστάσεων τους υπερισχύει συνήθως ο οριζόντιος άξονας
που συχνά τονίζεται ιδιαίτερα με την ισχυρή μείωση του ύψους τους.
Σπανιότερα το ύψος και το πλάτος είναι σχεδόν ίσο. Έχουν κοίλη ή κοιλόκυρτη
διατομή, που μερικές φορές συνδυάζεται με αναβαθμούς, ή ακόμη και
σύνθετη από καμπύλες. Κατά μήκος της ένωσης τους με το δάπεδο του
εξώστη
δημιουργείται
ενίοτε
γείσο. Οι
επιφάνειες
τους
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παραμένουν συνήθως ακόσμητες και περιβάλλονται
περιμετρικά με ταινία.
Στις περιπτώσεις που φέρουν διακόσμηση, στη στενή
όψη, δημιουργούνται ραβδώσεις κατά μήκος και
σπανιότερα οριζόντιες, ανάγλυφα φύλλα ακάνθου ή και
έξεργοι ρόδακες. Οι πλάγιες πλευρές κοσμούνται με έλικα ή
ελισσόμενο φύλλο ακάνθου, διακοσμητικά στοιχεία που
προέρχονται από το γλυπτό διάκοσμο των μαρμάρινων
φουρουσιών. Συχνά συνδυάζεται η διακόσμηση των δύο
πλευρών. Οι οριζόντιες απολήξεις τους είναι κυβόσχημες ή
καμπυλόμορφες. Οι κατακόρυφες συχνά συνοδεύονται
από σταγόνες.
Εκτός από φουρούσια γεωμετρικής μορφής σημειώνονται και ζωόμορφα, όπως αυτά που υποστηρίζουν τον
εξώστη του κτίσματος της οδού Μ. Σκόρδα 6. Μιμούνται
μορφή όρθιου ολόσωμου ζώου, πιθανόν λέοντος, που
στηρίζεται με τα δύο του πόδια σε ειδική προεξοχή στην επιφάνεια της
τοιχοποιίας. Με τα μπροστινά του πόδια και το κεφάλι φέρει το δάπεδο του
εξώστη. Η χρήση ζωόμορφων φουρουσιών συναντάται ήδη μετά τα μέσα του
19ου αι. στην αρχιτεκτονική των Αθηνών και της υπόλοιπης Ελλάδας.
Οι εξώστες της δεύτερης κατηγορίας σχηματίζονται στο κέντρο της κύριας
όψης των ανωγείων και των διώροφων κτισμάτων. Τα υποστυλώματα που
φέρουν το δάπεδο τους είναι μαρμάρινα, ξύλινα ή σιδηρά στις πρώιμες
κατασκευές.
Στις μεταγενέστερες είναι κτιστά. Αυτά που φέρουν την επικάλυψη των
εξωστών είναι συνήθως κτιστά και σπανιότατα χυτοσίδηρο. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται και οι εξώστες σε εσοχή, που κατασκευάζονται σε κτίσματα
με σχήμα κάτοψης Γ.
Τα στοιχεία που συγκροτούν τη μορφή
των εξωστών παρουσιάζουν κοινά
χαρακτηριστικά και στις δύο κατηγορίες.
Το μέτωπο αντιστοιχεί στο ύψος του
δαπέδου και σπάνια αυξάνεται με την
κατασκευή κτιστού στηθαίου ή με τη δοκό
που φέρει το δάπεδο του εξώστη. Η επιφάνεια του παραμένει συνήθως επίπεδη
και σπανιότερα κοσμείται με γείσο. Το
κιγκλίδωμα του εξώστη αναδεικνύει τη
μορφή του και συμμετέχει σημαντικά στη
διακόσμηση της όψης του κτίσματος.
Ανάλογα με το υλικό της κατασκευής
τους διακρίνονται σε μεταλλικά κιγκλιδώματα που είχαν ευρεία εφαρμογή και
σε κτιστά που εμφανίζονται μεταγενέστερα και δεν χρησιμοποιούνται συχνά.
Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα χωρίζονται σε σφυρήλατα και χυτοσίδηρο. Τα
σφυρήλατα κατασκευάζονται από κατακόρυφες ράβδους σιδήρου, τα βεργία.
Τα μεταξύ τους κενά πληρούνται συνήθως με περίτεχνα καμπυλόμορφα
κοσμήματα. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ράβδοι που
κάμπτονται, όπως στο κιγκλίδωμα του γωνιακού εξώστη της οδού ΛήμνουΠέρδικα που έχει σχήμα πολυγωνικό. Στην περισσότερο διαδεδομένη μορφή
σφυρήλατου κιγκλιδώματος, που εφαρμόζεται κυρίως σε όψιμες κατασκευές, οι
κατακόρυφες ράβδοι συνενώνονται ανά δύο με ανάγλυφους ρόδακες. Οι
ρόδακες σχηματίζουν μια σειρά που τοποθετείται στη μέση του ύψους του
κιγκλιδώματος ή κοντά στην κουπαστή. Στα άκρα της επιμήκους πλευράς
δημιουργούνται ημικυκλικές εξάρσεις που κοσμούνται με έξεργους ρόδακες,
κρίνα ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία. Η διαμόρφωση αυτή συναντάτε μόνο σε
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εξώστες που έχουν κτιστά φουρούσια και σπανιότερα σε αυτούς που
στηρίζονται σε υποστυλώματα . Τα χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα περιέχουν
λεπτά διακοσμητικά θέματα γεωμετρικής μορφής . Αντιστοιχούν κυρίως σε
εξώστες που φέρονται από χυτοσιδηρά φουρούσια.
Τα κτιστά κιγκλιδώματα εμφανίζονται μεταγενέστερα και δεν
χρησιμοποιούνται συχνά. Αποτελούνται κυρίως από πήλινα κολωνάκια
(μπαλούστρα) και σπάνια έχουν άλλη μορφή. Χρησιμοποιούνται στους
εξώστες που φέρονται από υποστυλώματα και σπανιότερα σε αυτούς που
στηρίζονται σε συμπαγή φουρούσια.

Οικία Τζήμα
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ΠΑΡΑΣΤΑΔΕΣ
Η συμμετοχή των παραστάδων στην οργάνωση της όψης είναι
ουσιαστική. Διαμορφώνονται στην επιφάνεια της και τονίζουν τις
κατακόρυφες πλευρές της ή οριοθετούν τις επιμέρους μορφολογικές
ενότητες που δημιουργούνται σ' αυτήν. Προεξέχουν ελαφρά από το
επίπεδο της τοιχοποιίας και μαζί με τα γείσα, τις ταινίες, τα πλαίσια
των ανοιγμάτων και τους εξώστες συμβάλλουν στη δημιουργία του
ανάγλυφου στις όψεις των κτισμάτων.
Οι γωνίες του ημιυπόγειου υπογραμμίζονται συνήθως με
ψευδόλιθους κατά το ισοϋψές σύστημα. Στα ανώγεια κτίσματα οι
παραστάδες σχηματίζονται συνήθως στοn όροφο. Στα διώροφα
διαμορφώνονται και στους δύο ορόφους διακόπτονται σε κάθε όροφο και
εδράζονται στην ταινία που τους διαχωρίζει. Σε όψιμες κατασκευές μερικές
φορές οι παραστάδες συνεχίζονται στο ύψος και των δύο ορόφων.
Η βάση των παραστάδων προεξέχει από τον κορμό. Συνήθως
αποτελείται από πεπλατυσμένο επίπεδο τραπεζοειδούς μορφής με επίπεδη
επιφάνεια ή σχηματίζεται με πλίνθο που συνοδεύεται από κυμάτια και
σπανιότερα αποκτά μορφή βάθρου.
Το στοιχείο που καθορίζει τη μορφή των παραστάδων είναι κυρίως η
διαμόρφωση του κορμού. Η διακόσμηση του διαφοροποιείται σε κάθε
όροφο. Στον α' όροφο των διώροφων κτισμάτων ο κορμός διακοσμείται
συνήθως με οριζόντιους αρμούς κατά το ισοϋψές σύστημα ή με ισοϋψείς
ψευδόλιθους. Σπανιότερα σχηματίζονται κουφωτοί ψευδόλιθοι, κατακόρυφες
ραβδώσεις ή άλλη διακόσμηση. Οι παραστάδες του α' ορόφου των
ανωγείων και του β' και γ' ορόφου των διώροφων και πολυώροφων
κτισμάτων παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Σημειώνεται μεγάλη
ποικιλία διακοσμητικών συνθέσεων στην πλαστική επεξεργασία του
κορμού που σπάνια παραμένει ακόσμητος. Η διάπλαση της επιφάνειας του
με οριζόντιους ισοϋψείς αρμούς δεν εφαρμόζεται συχνά, Η διακόσμηση που
κυρίως επικρατεί είναι αυτή με τις κατακόρυφες ραβδώσεις που εκτείνονται
συνήθως σε όλο το ύψος του κορμού. Σπανιότερα οι ραβδώσεις
διαμορφώνονται μόνο στο ανώτερο τμήμα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια του
παραμένει επίπεδη. Μια άλλη συνήθης μορφή διακόσμησης είναι ο
σχηματισμός δέσμης ταινιών κατά μήκος του ανώτερου και κατώτερου
τμήματος του κορμού. Οι ταινίες στο ανώτερο τμήμα αναρτώνται από
κυκλικό μετάλλιο και έχουν ανισοϋψείς τριγωνικές απολήξεις, ενώ αυτές
που καταλαμβάνουν το κατώτερο είναι ισοϋψείς. Μερικές φορές
καταργούνται οι ταινίες στο κατώτερο τμήμα του κορμού. Εφαρμόζεται
επίσης η διακόσμηση του κορμού με περιμετρική ταινία. Η επιφάνεια του
αποκτά πρισματική διαμόρφωση ή κοσμείται με άλλα θέματα. Διακρίνεται
και γεωμετρική διακόσμηση του κορμού με κατακόρυφη ταινία από
συνεχείς ρόμβους ή ακόμη και η συγκρότηση του από ημικίονες. Η
διακόσμηση των παραστάδων συμπληρώνεται μερικές φορές με ημικυκλικό
ανάγλυφο κόσμημα που τοποθετείται στο υποτραχήλιο.
Τα επίκρανα των παραστάδων είναι συνήθως γραμμικά και αποτελούνται
από άβακα και κυμάτια . Συχνά επίσης διαμορφώνονται στην επέκταση της
ταινίας μεταξύ των ορόφων , του γείσου που διαχωρίζει τη φρίζα από την
υπόλοιπη επιφάνεια της όψης ή του κυματίου που συνοδεύει τη βάση του
κύριου γείσου. Σπανιότερα είναι τα ανακλιντροειδή επίκρανα ή ακόμα και τα
επίκρανα με γεωμετρική ή ακτινωτή διακόσμηση.
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ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Η κατασκευή και η λειτουργία των κουφωμάτων διατηρούν τα χαρακτηριστικά
τους χωρίς σημαντικές παραλλαγές από το τέλος του 19ου ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Διαφοροποιήσεις σημειώνονται κυρίως στη διακόσμηση
των στοιχείων τους. Τα κουφώματα κατασκευάζονται από ντόπιους τεχνίτες
και το υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ξύλο. Από μέταλλο κατασκευάζονται
οι πόρτες που τοποθετούνται για ασφάλεια στις κύριες εισόδους των κατοικιών,
σε συνδυασμό με το κύριο κούφωμα, σε κτίσματα του 19ου αι. Επίσης,
μεταλλικά κουφώματα ασφαλείας διακρίνονται και στο ισόγειο των διώροφων
καταστημάτων που ανεγείρονται την ίδια εποχή κατά μήκος του χειμάρρου
Τσάι.
Τα ξύλινα κουφώματα διακρίνονται σε εξωτερικά, που περιλαμβάνουν τις
εξώθυρες, τις εξωστόθυρες και τα παράθυρα, και σε εσωτερικά, που
αντιστοιχούν στις πόρτες των δωματίων και στα πολύφυλλα διαχωριστικά
υαλοστάσια.
Οι εξώθυρες είναι «περαστές». Τα φύλλα κατασκευάζονται με ξύλινο σκελετό
που χωρίζεται σε δύο ή τρία τμήματα καθ' ύψος με οριζόντιες τραβέρσες. Το
ανώτερο τμήμα πληρούται, στις πρώιμες φάσεις, με κατακόρυφο ταμπλά.
Μεταγενέστερα καλύπτεται με ανοιγόμενο υαλοστάσιο που προφυλάσσεται
εξωτερικά με περίτεχνη σιδεριά. Το κεντρικό, όταν υπάρχει, έχει μικρό ύψος
και συμπληρώνεται με οριζόντιο ταμπλά. Το κατώτερο πληρούται με
κατακόρυφο. Η οριζόντια τραβέρσα στο κατώτερο τμήμα των φύλλων
ενισχύεται εξωτερικά με σανίδα που προεξέχει, την «κόντρα μπάζα». Ο
κατακόρυφος αρμός μεταξύ των φύλλων καλύπτεται με αρμοκάλυπτρο. Το
επάνω τμήμα του ανοίγματος της εξώθυρας κατέχει συνήθως ο φεγγίτης που
χωρίζεται από αυτήν με οριζόντια δοκό, ξύλινη ή κτιστή. Ο φεγγίτης
αποτελείται από σταθερό υαλοστάσιο όταν το ύψος του είναι μικρό, και από
ανοιγόμενο περί κατακόρυφο άξονα όταν το ύψος του είναι μεγάλο. Εξωτερικά
προστατεύεται συχνά με σιδεριά.Οι εξωστόθυρες και τα παράθυρα
τοποθετούνται στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιίας για να προστατεύονται.
Συγκροτούνται από υαλοστάσιο και παντζούρι που τα προφυλάσσει
εξωτερικά. Κατασκευάζονται με ξύλινο σκελετό. Στις εξωστόθυρες, το
υαλοστάσιο πληρούται με κατακόρυφο ταμπλά στο κατώτερο τμήμα των
φύλλων. Τα παντζούρια είναι τετράφυλλα. Στα παράθυρα είναι γαλλικού τύπου
και σπάνια γερμανικού, στις πρώιμες κυρίως κατασκευές. Στις εξωστόθυρες
καλύπτουν όλο το άνοιγμα και ενίοτε χωρίζονται καθ' ύψος σε δύο τμήματα
που αντιστοιχούν στο ύψος των φύλλων και του φεγγίτη. Το κατώτερο τμήμα
τους πληρούται συχνά με ταμπλά.
Σε κτίσματα που ανήκουν στο τέλος του
19ου αι. επισημαίνονται παράθυρα και
εξωστόθυρες που τοποθετούνται προς την
εξωτερική παρειά της τοιχοποιίας. Στο
κτίσμα της οδού Αγ. Βαρβάρας 18
υπάρχουν, στις πλάγιες όψεις, παράθυρα
χωρίς παντζούρια με ανασυρόμενο
υαλοστάσιο διακρίνονται και δίφυλλα
ανοιγόμενα παράθυρα που ανήκουν στην
κύρια όψη και στις προς αυτήν επιφάνειες
των πλαγίων με παντζούρια γερμανικού
τύπου1152, που χωρίζονται καθ' ύψος σε
δύο τμήματα.
Στο εσωτερικό των κτισμάτων οι πόρτες είναι τα μπλαδωτές. Αυτές που
οδηγούν στους χώρους υποδοχής είναι δίφυλλες, ενώ των δωματίων είναι
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συνήθως μονόφυλλες όπως και των βοηθητικών χώρων. Κατασκευάζονται
με ξύλινο σκελετό που χωρίζεται καθ' ύψος σε τρία τμήματα. Στις δίφυλλες
πόρτες δημιουργούνται δύο τύποι φύλλων ανάλογα με το διαχωρισμό τους.
Στον έναν τύπο ο κεντρικός ταμπλάς είναι κατακόρυφος και έχει μεγάλο
ύψος, ενώ στον άλλον είναι οριζόντιος με μικρό ύψος. Στις μονόφυλλες
πόρτες ο κεντρικός ταμπλάς έχει το μικρότερο ύψος και είναι οριζόντιος.
Στο ανώτερο και κατώτερο τμήμα σχηματίζονται από ένας ή δύο
κατακόρυφοι ταμπλάδες ανάλογα με τo πλάτος των φύλλων.
Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα πολύφυλλα υαλοστάσια που τοποθετούνται
στο εσωτερικό των κτισμάτων και διαχωρίζουν το χώρο του κλιμακοστασίου
ή τον κεντρικό χώρο υποδοχής. Αποτελούνται από ανοιγόμενα φύλλα και
σταθερό φεγγίτη. Τα φύλλα είναι «περαστά». Το κατώτερο τμήμα τους
πληρούται με ταμπλάδες και το ανώτερο με υαλοστάσιο που χωρίζεται σε
μικρότερα τμήματα με κάϊτια. Στο διαχωρισμό των φύλλων σημειώνεται
μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Ενίοτε τα τζάμια είναι χρωματιστά ή επικολλάται
διακοσμημένο χαρτί στην επιφάνεια τους.

Οικία Τζαβέλα

Οικία Τζήμου
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ΓΕΙΣΑ-ΓΕΙΣΙΠΟΔΕΣ
Οι όψεις επιστέφονται με την προεξοχή του
κύριου γείσου που τις διαχωρίζει από το στηθαίο
ή τη στέγη. Το μέγεθος της προβολής του είναι
συνήθως μεγαλύτερο σε κτίσματα που έχουν
στηθαίο κατά την όψη της στέγης, ενώ σε αυτά
που η στέγη προεξέχει γύρω τους περιορίζεται. Τα
γείσα κατασκευάζονται κατά μήκος όλων των
ελεύθερων
όψεων
του
κτίσματος
και
προστατεύουν τα υποκείμενα μέλη από τα νερά της βροχής.
Το μέτωπο του γείσου είναι κατακόρυφο και επικαλύπτεται με προεξέχον
κυμάτιο. Η κάτω επιφάνεια του γείσου είναι επίπεδη. Στη βάση του
διαμορφώνεται συνήθως κυμάτιο και ταινία από οδόντες που υπογραμμίζουν
την προεξοχή. Σε παλαιότερα κτίσματα σημειώνεται σειρά οδόντων από ξύλο
ή ακόμα και σε ζωγραφική απόδοση. Σπανιότερα το γείσο υπογραμμίζεται
από άλλη μορφή διακόσμησης, ακόμα και με ταινία από αστραγάλους, όπως
στο κτίσμα της οδού Αγ. Σοφίας 3. Διακρίνεται και συγκρότηση γείσου από
επάλληλα κυμάτια σε κλιμακωτή διάταξη . Η διάπλαση αυτή σημειώνεται σε
κτίσματα με στέγη που περιβάλλεται από στηθαίο.
Συχνά το κύριο γείσο υποστηρίζεται
από γεισίποδες, κυρίως όταν αυξάνεται
το μέγεθος της προεξοχής. Οι γεισίποδες
αντιστοιχούν,
κατά
κανόνα,
στις
παραστάδες του ορόφου. Τοποθετούνται
πάνω από το επίκρανό τους και σπάνια
στην επιφάνεια του. Σπανιότερα, ο
αριθμός
τους
αυξάνεται
και
διατάσσονται «εν σειρά» κατά μήκος του
γείσου. Σημειώνεται μεγάλη ποικιλία στις διαστάσεις, στη διαμόρφωση και
στη διακόσμηση τους.
Οι γεισίποδες που τοποθετούνται σε γείσα με μικρή προεξοχή έχουν,
συνήθως, τονισμένο το κατακόρυφο σκέλος τους. Όταν αυξάνεται το μέγεθος
της προεξοχής, επιμηκύνεται και το οριζόντιο σκέλος των γεισιπόδων. Η
διατομή τους είναι κοίλη ή κοιλόκυρτη και συχνά συνδυάζεται με αναβαθμούς.
Το μέτωπο τους είναι στενό και σπανιότερα αποκτά μεγαλύτερο πλάτος.
Κοσμείται με ραβδώσεις κατά μήκος, φύλλα ακάνθου, ταινίες με «ωά» ή άνθη.
Η οριζόντια απόληξη είναι κυβόσχημη ή καμπυλόμορφη. Διακρίνονται επίσης
και γεισίποδες με σφαιρικό κόσμημα στο οριζόντιο σκέλος τους.
Η κατακόρυφη απόληξη, όταν είναι ελεύθερη,
συνήθως κοσμείται με σταγόνες.
Σημειώνεται
επίσης
και
ένα
σύνολο
εκφυλισμένων γεισιπόδων που χρησιμοποιούνται,
κυρίως, για διακοσμητικούς λόγους. Έχουν μικρό
πλάτος και τοποθετούνται ανά δύο πάνω από το
επίκρανό των παραστάδων. Όταν το πλάτος τους
αυξάνεται αντιστοιχούν από ένας σε κάθε
παραστάδα. Ενίοτε διακοσμητικοί γεισίποδες μικρού μεγέθους τοποθετούνται
στη σειρά κάτω από μικρές προεξοχές γείσων και αντικαθιστούν την ταινία
από οδόντες.
Η σειρά των γεισιπόδων που δημιουργείται κάτω από το κύριο γείσο του
κτίσματος της οδού Βενιζέλου 72 αποτελεί αξιόλογο διακοσμητικό στοιχείο
στην επιφάνεια της όψης. Οι γεισίποδες έχουν μικρό μέγεθος και
τοποθετούνται σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους κατά μήκος του γείσου. Η
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οριζόντια διάσταση τους είναι μεγαλύτερη από την κατακόρυφη. Το μέτωπο
τους είναι στενό και κοσμείται με ανάγλυφο φύλλο ακάνθου. Οι πλάγιες
πλευρές τους φέρουν επίσης φυτική διακόσμηση. Στην οριζόντια απόληξη
τους διαμορφώνεται σειρά αστραγάλων.
Εκτός από την κατηγορία των γεισιπόδων με γεωμετρική μορφή,
σημειώνεται και ένας αριθμός με φυσιοκρατική διαμόρφωση που αντιστοιχεί σε
μορφή ανθρώπου ή ζώου. Στο κτίσμα της πλ. Ελευθερίας 12 σχηματίζονται
ολόσωμες κόρες που τοποθετούνται στην επιφάνεια των παραστάδων και
φέρουν το γείσο με την κεφαλή τους. Το κτήριο στην οδό Σαχίνη 3 έχει
τέσσερις γεισίποδες που διαμορφώνονται οι δύο σε γυναικείες προτομές
και οι άλλοι δύο σε λεοντοκεφαλές. Οι μορφές που σχηματίζονται είναι
έξεργες και έχουν σαφή χαρακτηριστικά. Συνοδεύονται από ανάλογα
διακοσμητικά στοιχεία, όπως είναι το ένδυμα για τις κόρες και τις
προτομές και οι χαλκάδες για τις λεοντοκεφαλές.

Καφενείο «Ελευθερία»
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ΠΕΣΣΟΙ-ΚΙΟΝΕΣ
Τα καταστήματα στο ισόγειο των κτισμάτων διαχωρίζονται μεταξύ τους με
πεσσούς και υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής που στηρίζουν
ευθύγραμμο επιστύλιο.Η προεξέχουσα βάση τους έχει μορφή βάθρου. Η
επιφάνεια του κορμού τους κοσμείται συνήθως με οριζόντιους αρμούς κατά το
ισοϋψές σύστημα και σπανιότερα παραμένει ακόσμητη, Σπάνια επισημαίνονται σύνθετες μορφές στην επεξεργασία της. όπως στο κτίσμα της οδού Αθ.
Διάκου 9 όπου σχηματίζεται περιμετρική ταινία, και η επιφάνεια του κορμού
επιχρίεται με πεταχτό επίχρισμα. Το επίκρανο των πεσσών έχει απλή μορφή.
Αποτελείται από άβακα και επάλληλα προεξέχοντα κυμάτια.
Στις κατοικίες χρησιμοποιούνται συνήθως πεσσοί και υποστυλώματα για τη
στήριξη του δαπέδου και της επικάλυψης των εξωστών και σπάνια κίονες που
τοποθετούνται μόνο σε όροφο. Οι πεσσοί, που φέρουν το δάπεδο του εξώστη
και αντιστοιχούν στο ύψος του ημιυπόγειου, έχουν κορμό που κοσμείται με
οριζόντιους ισοϋψείς αρμούς. Βάση και επίκρανο σχηματίζονται όταν το
επιτρέπει το ύψος του ημιυπόγειου. Στις διώροφες κατοικίες η βάση των
υποστυλωμάτων του α' ορόφου, όταν υπάρχει, αποτελείται από πλίνθο και το
επίκρανο από άβακα και κυμάτια. Ο κορμός τους κοσμείται με οριζόντιους
ισοϋψείς αρμούς.
Τα υποστυλώματα που φέρουν την επικάλυψη του εξώστη έχουν κορμό
που φέρει συνήθως κατακόρυφες ραβδώσεις ή παραμένει ακόσμητος. Η
βάση τους αποτελείται συνήθως από πλίνθο και το επίκρανο από άβακα και
κυμάτια. Οι κίονες που χρησιμοποιούνται μερικές φορές έχουν κορμό χωρίς
διακόσμηση. Η βάση τους αποτελείται από πλίνθο και το κιονόκρανο τους
συγκροτείται από άβακα και κυμάτια ενίοτε δημιουργείται σχηματοποιημένο
ιωνικό κιονόκρανο με φυτική διακόσμηση. Οι κίονες που φέρουν το δάπεδο
του εξώστη στο κτίσμα της οδού Αγ. Βαρβάρας 5 είναι μαρμάρινοι και
συνδυάζονται με φουρούσια.
Στα καταστήματα χρησιμοποιούνται και χυτοσίδηροι κίονες. Έτσι αυξάνεται
η επιφάνεια των ανοιγμάτων. Η διατομή τους είναι ορθογωνική για την
καλύτερη προσαρμογή των κουφωμάτων. Οι ελεύθεροι κίονες που
τοποθετούνται στο εσωτερικό των καταστημάτων ή σε στοά έχουν κυκλική
διατομή. Οι βάσεις και τα επίκρανα των χυτοσιδήρων κιόνων έχουν περίτεχνη
διακόσμηση με έλικες και φυτικά κοσμήματα. Στις κατοικίες, οι χυτοσίδηροι
κίονες χρησιμοποιούνται σπάνια για τη στήριξη της επικάλυψης των εξωστών.
Η προέλευση των χυτοσιδήρων κιόνων αναφέρεται σε επιγραφή που
υπάρχει στη βάση τους. Στο κτίσμα της οδού Βενιζέλου 74 η επιγραφή είναι
ξενόγλωσση και δυσδιάκριτη. Στο κτίσμα που βρίσκεται στη γωνία των οδών
Βενιζέλου και Κουντουριώτου, στην επιγραφή αναφέρονται τα εξής:
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΖΑΜΠ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
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Οικία Τζήμου

Οικία Τζήμου

Καφενείο «Ελευθερία»

Οικία Τζήμου
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ΣΤΗΘΑΙΟ-ΑΕΤΩΜΑ
Η στέγη περιβάλλεται συχνά από στηθαίο
που δημιουργείται στην επέκταση των
όψεων του κτίσματος και διαχωρίζεται από
αυτές με την προβολή του κύριου γείσου. Η
επίπεδη και κατακόρυφη επιφάνεια του
καλύπτει τις πλάγιες ακμές της στέγης και
συμβάλλει
στην
ανάδειξη
της
γεωμετρικότητας του όγκου χωρίς να
εξυπηρετεί
συγκεκριμένες
λειτουργικές
ανάγκες. Η επικάλυψη των κτισμάτων με πλάκα από οπλισμένο
σκυρόδεμα είναι ακόμα περιορισμένη και έτσι η δημιουργία του στηθαίου
πραγματοποιείται για καθαρά διακοσμητικούς σκοπούς, που ενδεχομένως
αντιπροσωπεύουν και την ιδιότητα του αστισμού. Η κατασκευή του είναι
συνήθης σε όψιμα κτίσματα.
Το στηθαίο διαμορφώνεται συνήθως μόνο κατά μήκος της κύριας όψης.
Στην πλάγια όψη επεκτείνεται στα κτίσματα που ανήκουν σε γωνιακά
οικόπεδα και τοποθετούνται με τη μία, τουλάχιστον, πλευρά επί της
ρυμοτομικής γραμμής. Στις υπόλοιπες όψεις η στέγη είναι εμφανής.
Σπάνια δημιουργείται στηθαίο που περιβάλλει
όλες τις όψεις του κτίσματος. Τα στηθαία είναι
κτιστά, συμπαγή και σπάνια διάτρητα. Μερικές
φορές κατασκευάζονται από μπαλούστρα ως
«κονσόλες»
.
Στις
περιπτώσεις
που
συνδυάζονται οι δύο τύποι στηθαίου, το συμπαγές αντιστοιχεί στο πλήρες τμήμα της όψης
κάντια μπαλούστρα στους εξώστες.
Στα κτιστά στηθαία, η επιφάνεια της όψης
τους σπάνια παραμένει ενιαία και ακόσμητη. Συνήθως διαιρείται με μικρές
παραστάδες ή υπερυψωμένους πεσσίσκους σε μικρότερα τμήματα . Στα
διάχωρα σχηματίζονται θωράκια με διακόσμηση γεωμετρικής μορφής, ή
κατακόρυφες ραβδώσεις. Στο κεντρικό διάχωρο αναγράφονται συχνά τα
αρχικά του ονόματος του ιδιοκτήτη και ο χρόνος κατασκευής του κτίσματος.
Η απόληξη του στηθαίου είναι ευθύγραμμη, τεθλασμένη ή καμπυλόσχημη
και κοσμείται με γείσο. Το ύψος του αυξάνεται συνήθως στο κέντρο της
όψης. Επίσης στα κτίσματα με αποτίμηση στη γωνία των ρυμοτομικών
γραμμών δημιουργείται στην αντίστοιχη θέση του στηθαίου ισοϋψές ή
υπερυψωμένο θωράκιο, όπου αναγράφονται συνήθως τα αρχικά του
ονόματος του ιδιοκτήτη και ο χρόνος κατασκευής του κτίσματος.
Ενίοτε, στο κέντρο του στηθαίου, στην κύρια
όψη,
σχηματίζονται
αετωματοειδείς
απολήξεις
που
υπογραμμίζουν
τον
κεντρικό
κατακόρυφο
άξονα
και
διακοσμούνται με πεσσίσκους, έλικες, ανθέμια και άλλα στοιχεία. Συχνά αναγράφεται
στην επιφάνεια τους ο χρόνος κατασκευής
του κτίσματος. Σημειώνεται και διακόσμηση
στηθαίου με ανθρώπινη μορφή που
τοποθετείται αξονικά.
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Αετώματα
ή
αετωματοειδείς
διακοσμήσεις δημιουργούνται και
στις κύριες όψεις κτισμάτων όπου η
στέγη είναι εμφανής. Αντιστοιχούν
στο πλάτος του κεντρικού τμήματος
και
έχουν
τριγωνική
ή
καμπυλόσχημη
απόληξη·
οι
επιφάνειες τους διακοσμούνται με
ανάγλυφα κοσμήματα. Ιδιαίτερα
αξιόλογο είναι το αέτωμα που
δημιουργείται στην πλάγια όψη του
κτίσματος, στη γωνία των οδών Αγ.
Βαρβάρας και Πέρδικα 14 .
Στα διώροφα στενομέτωπα κτίσματα με .χρήση επαγγελματικής στέγης
ήταν συχνή η αετωματοειδής διαμόρφωση της απόληξης του στηθαίου, όπως
διαφαίνεται σε παλαιότερες απεικονίσεις της πόλης. Παρόμοια απόληξη
διατηρείται ακόμη στο παγοποιείο και σε ισόγεια καταστήματα στα νότια της
πόλης.

Στηθαίο με μπαλούστρα

Στηθαίο με τοιχοποιία
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ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Η κατασκευάζεται με τοιχοποιία στη βάση και κιγκλίδωμα στο ανώτερο
τμήμα Στις πλευρές των οικοπέδων επί των οδών, η περίφραξη της. Η τοιχοποιία αποτελείται από λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή που συνήθως
επιχρίεται με πεταχτό επίχρισμα και ενίοτε διακοσμείται. Κατά μήκος της
τοιχοποιίας κατασκευάζονται πεσσοί από οπτοπλινθοδομή στο ύψος του
κιγκλιδώματος. Τοποθετούνται σε αποστάσεις ανά 1,50-2,00 μ. μεταξύ τους και
επιστέφονται με γείσο ή σχηματίζεται πυραμιδοειδής απόληξη. Σε παλαιότερες
περιφράξεις διακρίνονται διακοσμημένοι πάσσαλοι από σίδηρο που τοποθετούνται στην περίμετρο της για την ανάρτηση του κιγκλιδώματος. Σε νεότερα
κτίσματα διακρίνονται διακοσμημένοι πεσσίσκοι από σιδηρές ράβδους. Τα
κιγκλιδώματα αποτελούνται από κατακόρυφες ράβδους σιδήρου. Τα μεταξύ
τους κενά συχνά διακοσμούνται. Σε μεταγενέστερα κτίσματα συνήθως
χρησιμοποιούνται τα μπαλούστρα ως κιγκλίδωμα στην περίφραξη του
οικοπέδου.
Οι αυλόθυρες που τοποθετούνται στην περίφραξη είναι μεταλλικές.
Κατασκευάζονται από σιδερένιο σκελετό που πληρούται με λαμαρίνα μεγάλου
πάχους στο κατώτερο τμήμα και με κιγκλίδωμα στο ανώτερο. Ο ταμπλάς και το
κιγκλίδωμα διακοσμούνται. Μερικές φορές αναγράφεται το μονόγραμμα του
ιδιοκτήτη στην επιφάνεια του κιγκλιδώματος. Στις αυλόθυρες που
κατασκευάζονται σε μεταγενέστερα κτίσματα ο μεταλλικός ταμπλάς στο
κατώτερο τμήμα των φύλλων συχνά καταργείται και επεκτείνεται το κιγκλίδωμα.
Οι πλάγιες πλευρές των οικοπέδων προς τις μεσοτοιχίες περιφράσσονται με
τοιχοποιία. Συχνά και η περίφραξη της πλάγιας πλευράς επί της οδού των
γωνιακών οικοπέδων αποτελείται από λιθοδομή μεγάλου ύψους. Η αυλόθυρα
που τοποθετείται στην επιφάνεια της είναι ξύλινη ή μεταλλική. Καλύπτεται με
δίριχτη στέγη που ενίοτε τοποθετείται κάθετα προς το άνοιγμα. Στην
περίπτωση αυτή δημιουργείται τριγωνικό αέτωμα κατά την όψη του.
Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η περίφραξη του οικοπέδου της οδού Βενιζέλου 164
που διατηρεί τα αρχικά της χαρακτηριστικά. Οι αυλόθυρες επικαλύπτονται με
αψίδες. Η αψίδα που αντιστοιχεί στην κύρια είσοδο του κτίσματος κοσμείται με
υπερυψωμένου πεσσίσκους.
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Γ΄ Μέρος:
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
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Σχολιασμός κάτοψης της πρότασης
Οικία Τζήμου
Το κτίριο του Τζήμα, είναι ένα από τα πιο γνωστά διατηρητέα κτίσματα στην πόλη
της Δράμας, που το επιλέξαμε για να διαμορφώσουμε τον αύλειο χώρο του
οικήματος.
Στην πρόταση μας, αποφασίσαμε η όλη παρέμβαση μας να είναι ήπια, για να
διατηρηθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας του κτιρίου. Γι ΄ αυτό και δώσαμε έμφαση
στη βλάστηση παρά στις κατασκευές.
Στην είσοδο, κάναμε μία σύνθεση από πόες, μέσα από τις οποίες ξεπροβάλει ένα
διακοσμητικό άγαλμα, που αποτελεί ένα σημείο ενδιαφέροντος. Επίσης από την
είσοδο, αρχίζει μία λιθοστρωμένη επιφάνεια από πέτρα, που καλύπτει όλη τη νότια
πλευρά του κτιρίου. Περιμετρικά αυτής της επιφάνειας, αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε παρτέρια με θάμνους και ρείκια.
Περιμετρικά της περίφραξης θέλουμε να φυτευσούμε δέντρα μεγάλου μεγέθους,
με απώτερο σκοπό την δημιουργία απομώνοσης από τους περιοίκους. Στο χώρο
αυτό θα κατασκευάσουμε μία πέργκολα, μια τεχνητή λίμνη και έναν βραχόκηπο. Η
πέργκολα προσφέρεται για να μεταφέρουμε τον ιδιοκτήτη μέσα στον χώρο αυτό. Η
τεχνητή λίμνη όπως και ο βραχόκηπος μαζί με τα δέντρα μας δίνουν μία
νατουραλιστική εικόνα. Θέλουμε με αυτές τις ιδέες μας, να έχουμε μία ποικιλία
στοιχείων ( νερό, βράχος, έδαφος, βλάστηση ).
Επιπλέον επιλέξαμε την τοποθέτηση κινητού πρασίνου, σε συγκεκριμένα σημεία.
Τέλος θα πρέπει να γίνει συντήρηση σε κάποια σημεία του κτιρίου και της
περίφραξης.
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Σχολιασμός φυτευτικού σχεδίου
Οικίας Τζήμου
Κατά την επιλογή των ειδών είχαμε στο νου μας τις σταθμολογικές συνθήκες της
περιοχής και κατεπέκταση τις οικολογικές ιδιότητες των φυτών.
Αρχικά κόψαμε ορισμένα πεύκα (Picea pungens) γιατί θέλαμε να μειώσουμε την
όξυνση του εδάφους που είχε προκληθεί από την παραμονή τους και αφήσαμε δύο
εξ αυτών , λόγο του εντυπωσιακού τους μεγέθους.
Στη συνέχεια καταφύγαμε σε αειθαλή είδη που συναντώνται στην χλωρίδα της
Δράμας, (κυρίως κωνοφόρα), αλλά και γιατί θέλαμε να διατηρήσουμε το πράσινο
κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
Σε αυτά προσθέσαμε και κάποια είδη πλατύφυλλων μαζί με μεγάλους και
μικρούς θάμνους, για καλύτερη αποτελεσματικότητα της απομόνωσης και αποφυγή
της ομοιομορφίας.
Όσο αναφορά στα φυτά που περικυκλώνουν τη λίμνη, χρησιμοποιήθηκαν κάποια
από τα είδη που συναντώνται κοντά στο υδάτινο στοιχείο (Ιτιές). Καθώς και
υδρόβια φυτά για να διακοσμήσουν τις όχθες της.
Στον βραχόκηπο θελήσαμε να έχουμε μία σύνθεση από μικρούς βράχους και
χαμηλούς θάμνους.
Στην περίπτωση των παρτεριών που συναντώνται στην είσοδο, χρησιμοποιήθηκαν
πολλές ποικιλίες για τη μεγαλύτερη δυνατή αισθητική προβολή του χώρου.
Τέλος έχουν χρησιμοποιηθεί αναρριχώμενα φυτά στην πέργκολα, για κάλυψη της
οροφής, και πάνω από την αυλόθυρα, για αισθητικούς σκοπούς.
Τα είδη είναι :
 Χλοοτάπητας
 Buxus numila, (Βούξος)
 Callistemon lanceolatas, (Καλλιστήμων)
 Salix babylonica, (Ιτιά η κλέουσα)
 Albizia julobrissin, (Ακακία Κων/λεως)
 Prunus cerasigera, (Καλλωπιστική δαμασκηνιά)
 Picea pungens, (Έλατο του Κολοράντο)
 Tilia platyphylla, (Τίλια η πλατύφυλλη)
 Abies pinsapo, (Έλατο της Ισπανίας)
 Junoperus commynis, (Θαμνόκερδος)
 Cedrus deodara, (Κέδρος των Ιμαλάϊων)
 Pittosporum tobira, (Αγγελική)
 Chaenomeles japonica, (Τσιντόνια)
 Euonimus japonicus, (Ευώνυμους)
 Hibiscus syriacus, (Ιβίσκος ο Συριακός)
 Lantana camara, (Λαντάνα)
 Bignonia radicans, (Μπιγκόνια)
 Festuca glauca, (Φεστούκα η γλαύκη)
 Pennisetum alopecuroides, (Πενισσέτο)
 Sagina subulata, (Σατζίνα)
 Charles mallerin, (
 Skimnia japonica, (Σκίμμια)
 Σύνθεση με κωνοφόρους νάνους
 Συνδυασμός με ρείκια
 Πολυετείς πόες
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Σχέδιο φύτευσης
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Salix babylonica

Chaenomeles japonica

Albizia julibrissin

Tilia platyphylla

Cedrus deodara

Prunus cerasifera

Callistemon lanceolatas

Abies pinsapo
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Picea pungens

Ρείκια

Pittosporum tobira

Sagina sabulata

Pennisetum alopecuroides

Χλοοτάπητας

Bignonia radicans

Πολυετής πόες
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Σχολιασμός σχεδίου άρδευσης
Οικίας Τζήμου
Επιλέξαμε η άρδευση του χώρου να γίνεται με καταιονισμό και αυτό γιατί το νερό
εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια σαν τεχνητή απομίμηση της βροχής που
διήθηται στο έδαφος κατακόρυφα. Αν το σύστημα που προτείνουμε σχεδιαστεί
σωστά η κατανομή του νερού θα γίνεται ομοιόμορφα χωρίς λίμνασμα και
επιφανειακή απορροή. Ιδιαίτερα η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για επιφάνειές με
κλίση (βραχόκηπος) και όπου η παροχή που διατίθεται είναι σχετικά μικρή.
Το σύστημα αυτό αποτελείται από το αντλητικό συγκρότημα, το δίκτυο μεταφοράς
και το δίκτυο εφαρμογής.
Το αντλητικό συγκρότημα αποτελείται από την αντλία, το φίλτρο, τον
υδρομετρητή, το ρυθμιστή πίεσης και το πιεστικό δοχείο, τα οποία βρίσκονται μέσα
σε αδιάβροχα κουτιά για προστασία. Σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την παροχή και
το φορτίο που χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία όλου του αρδευτικού δικτύου.
Το δίκτυο μεταφοράς αποτελείται από αγωγούς Φ25 που έχει προορισμό να
μεταφέρει το νερό που χρειάζεται με την απαιτούμενη πίεση σε όλες τις υδροληψίες
των αγωγών εφαρμογής. Επιπλέον υπάρχει και ένας αγωγός απορρόφησης από
όπου αντλείται το νερό από το δίκτυο της πόλης.
Τέλος το δίκτυο εφαρμογής έχει σκοπό την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη κατανομή
του νερού στην επιφάνεια με τη βοήθεια των στατικών υπόγειων καταιονιστήρων
360º μοιρών για ολόκληρες επιφάνειες και 180º μοιρών για γωνιακές επιφάνειες. Οι
καταιονιστήρες στέλνουν το νερό στον αέρα με τη μορφή σταγόνων μέσα από τα
ακροφύσια τα οποία ρυθμίζουν την παροχή, την ακτίνα εκτόξευσης, την κατανομή
και το μέγεθος των σταγόνων.
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Σχολιασμός σχεδίου φωτισμού
Οικίας Τζήμου
Ο φωτισμός κήπων προσφέρει μια μαγική αίσθηση εάν από την αρχή του
σχεδιασμού του γίνουν οι κατάλληλες επιλογές των φυτικών και κατασκευαστικών
υλικών καθώς και των αξιόλογων θεών.
Ο φωτισμός συμβάλει στην ασφαλή πρόσβαση και στην ασφάλεια, ενώ ενισχύονται
η φύτευση, τα χαρακτηριστικά του κήπου, και η αρχιτεκτονική, που υποκινεί
νυκτερινές θέες.
Πιο αναλυτικά στο σχέδιο έχουμε βάλει στα σκαλοπάτια της εισόδου εντοιχισμένα
φωτιστικά (λαμπτήρες 10 βαtt) προκειμένου να φωτίζουν τόσο το πάτημα όσο και
το ρίχτι της σκάλας. Επίσης έχουμε χρησιμοποιήσει φωτιστικά φθορισμού που
προσφέρουν πολύ ομοιόμορφο φωτισμό στις προσόψεις του κτηρίου και
υποβρύχιους λαμπτήρες (δείκτες προστασίας IP 68) ώστε η τεχνίτη λίμνη στον
κήπο να φαίνεται ελκυστική κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όσο αναφορά στην
πέργκολα έχουν τοποθετηθεί κάτω από το γείσο της οροφής λαμπτήρες
αλογόνου(12 βολτ) ώστε με το φωτισμό που δημιουργείται το εξωτερικό καθιστικό
να μεγαλύτερο και ομορφότερο από ότι είναι. Επιπλέον το διακοσμητικό άγαλμα
που βρίσκεται στη είσοδο φωτίζεται από τρία φωτιστικά σώματα συνδυάζοντας
εστιασμένο και διάχυτο φωτισμό έτσι ώστε το φως να μην είναι συμμετρικό και
κατανεμημένο. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αίσθηση του αναγλύφου του
αγάλματος και του βάθους. Τέλος έχουν τοποθετηθεί διάσπαρτοι σε σημεία των
παρτεριών λαμπτήρες πυρακτώσεως (65 βολτ) με σκοπό την οπτική τους ανάδειξη
καθώς και λαμπτήρες μετάλλου-ιωδίου (220 βολτ) φωτίζοντας τα μεγάλα δέντρα
από κάτω προς επάνω . Η τεχνική αυτή δημιουργεί γλυκιά, χαμηλής συνήθως
έντασης στάθμη φωτισμού λάμψη που τονίζει την τρισδιάστατη ποιότητα του όγκου
των δέντρων.
Φυσικά όλα τα φωτιστικά πρέπει να είναι αδιάβροχα για να μπορούν να
λειτουργούν ανεπηρέαστα από την υγρασία ή την βροχή
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Σχολιασμός κάτοψης της πρότασης
Οικία Τζήμα
Αριστερά και δεξιά της εισόδου έχουμε δύο χώρους πρασίνου, εκ των οποίων στον
ένα έχουμε χρησιμοποιήσει δέντρα, ενώ στο άλλο έχουν φυτευτεί θάμνοι και φυτά
με άνθη. Το οίκημα περιτριγυρίζεται από λιθόστρωτο μονοπάτι από πέτρα, για
εύκολη πρόσβαση περιμετρικά του κτηρίου.
Στην πίσω αυλή, έχουμε φυτεύσει τρία μεγάλα δέντρα για αισθητικούς λόγους και
αφήσαμε ένα που προυπήρχε πριν από το σχεδιασμό. Επιπλέον ανακινήσαμε ένα
παλιό πηγάδι που βρισκόταν εκεί (αφού βεβαιωθήκαμε ότι το είχαν κλείσει καλά
για λόγους ασφαλείας), και φυτεύσαμε μέσα σε αυτό ένα καλλωπιστικό φυτό.
Γύρω από το κτήριο, φυτεύσαμε αισθητικά ωραίους θάμνους και τέλος
αντικαταστήσαμε τις σκουριασμένες σκαλωσιές που υπάρχουν στην δυτική πλευρά
του κτιρίου ενώ προβήκαμε και στη συντήρηση της περίφραξης.
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Σχολιασμός φυτευτικού σχεδίου
Οικίας Τζήμα
Στο σχέδιο φύτευσης της οικίας Τζήμου έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως κονωφόρα
δέντρα ενώ έχει παραμείνει μία φλαμουριά (Tilia platyphylla) που βρισκόταν στην
πίσω αυλή. Τα παρτέρια έχουν εμπλουτιστεί με πολλά είδη από ρείκια και
κονωφόρα νάνους ενώ ενδιάμεσα των χώρων που προεξέχουν από τα υπόγεια
παράθυρα έχουν τοποθετηθεί καλλωπιστικοί θάμνοι. Τέλος δεξιά του οικήματος,
δίπλα από το δρομάκι έχει φυτευτεί μία σειρά από ευόνυμο (Euonimus japonicus)
για να γίνει εντονότερη η κατεύθυνση προς τις σκαλωσιές.
Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
 Χλοοτάπητας
 Salvia x superda
 Callistemon lanceolatas, (Καλλιστήμων)
 Laurus nobilis
 Cupressus arizonica
 Prunus cerasigera, (Καλλωπιστική δαμασκηνιά)
 Picea pungens, (Έλατο του Κολοράντο)
 Tilia platyphylla, (Τίλια η πλατύφυλλη)
 Abies pinsapo, (Έλατο της Ισπανίας)
 Junoperus subina (Θαμνόκερδος)
 Cedrus deodara, (Κέδρος των Ιμαλάϊων)
 Pittosporum tobira, (Αγγελική)
 Ilex grenata
 Euonimus japonicus, (Ευώνυμους)
 Cornus koysa
 Berberis thunbergii
 Euonymus alatus
 Chamaecyparis lawsoniana
 Polvgala myrtifolia
 Charles mallerin
 Σύνθεση με κωνοφόρους νάνους
 Συνδυασμός με ρείκια
 Πολυετείς πόες
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Σχέδιο φύτευσης
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Charles mallerin

Πολυετής πόες

Cornus kousa

Πολυετής πόες

Juniperus subina

Chamaecyparis lawsoniana
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Σχέδιο άρδευσης
Οικία Τζήμα
Η άρδευση του πρασίνου γίνεται με την μέθοδο του καταιονισμού. Το νερό
διοχετεύεται σε όλη την επιφάνια μέσω ενός σωλήνα Φ25 και στη συνέχεια
εκτοξεύεται από τους καταιονιστήρες στα φυτά και τα δέντρα. Το νερό παίρνεται
από έναν αγωγό απορρόφησης που ενώνει το δίκτυο της πόλης με το δίκτυο
μεταφοράς. Πριν περάσει το νερό από τον αγωγό Φ25 θα προηγηθεί ένας
καθαρισμός από το φίλτρο για να διασφαλιστεί η καθαριότητα του συγκροτήματος
και η αποφυγή ζημιών. Έτσι η άρδευση γίνεται με ασφάλεια
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Σχέδιο φωτισμού
Οικία Τζήμα
Μεγάλη έμφαση στο φωτισμό για αυτό το κτήριο δόθηκε στις γωνίες που
δημιουργούνται από τους τοίχους του. Τα σημεία αυτά φωτίζονται με φωτιστικά
φθορισμού για να τονιστούν τα χαρακτηριστικά του οικήματος και να τραβήξουν
την προσοχή των περαστικών. Επιπλέον εστιάσαμε την προσοχή μας κυρίως στα
μεγάλα δέντρα που περιτριγυρίζουν το κτήριο, δηλαδή βάλαμε φωτισμό από κάτω
προς τα πάνω, και φωτίσαμε τα υπόλοιπα παρτέρια με πιο χαμηλής έντασης
φωτισμό για να έχουν έναν δευτερεύοντα ρόλο στην νυχτερινή αυτή εμφάνιση του
σπιτιού.
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Σχεδιασμός και κατασκευή της λίμνης
Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της λίμνης, χρησιμοποιήστε την φαντασία σας. Αν
λάβετε υπ’ όψιν τις συμβουλές που θα βρείτε παρακάτω, μπορείτε να περάσετε
ατελείωτες ώρες απόλαυσης.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βαλτώδης ζώνη
Προστασία υπερχείλισης
Ψιλή άμμος
Υπόστρωμα
Πέτρες για διακόσμηση και σκιά
Φυτά με επιπλέοντα φύλλα

7. Επιπλέοντα φυτά
8. Υποβρύχια φυτά
9. sera φίλτρο λίμνης
10. min. 30cm πλάτος, 40-50cm
βάθος
11. Αναπτυσσόμενα φυτά
12. max. 15cm βάθος
13. κατασκευή όχθης

Τοποθεσία
Σας προτείνουμε να επιλέξετε μια τοποθεσία με ηλιοφάνεια για μερικές ώρες την
ημέρα. Εάν είναι εφικτό, μην χτίσετε την λίμνη σας πολύ κοντά σε δέντρα από τα
οποία πέφτουν φύλλα ή βελόνες. Τα φύλλα που πέφτουν μέσα στην λίμνη
σαπίζουν και επιβαρύνουν το νερό. Η εξάντληση του οξυγόνου που επέρχεται από
το παραπάνω θέτει σε κίνδυνο τα ψάρια σας και άλλους ζωντανούς οργανισμούς
της λίμνης σας. Ιδιαίτερα οι πευκοβελόνες είναι δύσκολα να αφαιρεθούν από το
νερό της λίμνης.
Εάν σχεδιάζετε να φτιάξετε την λίμνη σας κοντά σε μεγάλα δέντρα, είναι σχεδόν
αδύνατο να μην καταστρέψετε τις ρίζες τους. Κόψτε τις ρίζες προσεκτικά αλλά
όχι πάρα πολύ. Μικρότερες ρίζες θα δημιουργηθούν στις άκρες των κομμένων
ριζών. Στην πραγματικότητα αυτή η διαδικασία βελτιώνει την ανάπτυξη και την
ανθεκτικότητα του δέντρου.
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Προκατασκευασμένες λίμνες
Προκατασκευασμένες πλαστικές λίμνης ή τα ειδικά υποστρώματα κατασκευής
είναι αποδεδειγμένα οι καλύτερες και οι πιο επιτυχημένες λύσεις.Τα
πλεονεκτήματα των προκατασκευασμένων λιμνών είναι η διάρκειά τους και η
ευκολία εγκατάστασης.
Όμως, οι προκατασκευασμένες λίμνες έχουν τους περιορισμούς τους. Ακόμη και
τα μεγαλύτερα μοντέλα, τα οποία κατασκευάζονται από ένα καλούπι, παρέχουν
λιγότερο από 10m2 επιφάνειας και όγκο μικρότερο των 10m 3. Το βάθος τους
είναι συνήθως 80cm, το οποίο δεν είναι κατάλληλο για την χειμερία νάρκη των
ψαριών.
Σχεδόν όλες οι προκατασκευασμένες έχουν απότομους τοίχους και χρειάζονται
”εξόδους” έτσι ώστε ζώα που πέφτουν κατά λάθος μέσα να μπορούν να
διαφύγουν. Επιπλέον, τα τυποποιημένα σχέδια και διαστάσεις μπορεί να μην
ικανοποιούν τις προσωπικές σας απαιτήσεις.

Υπόστρωμα λίμνης
Τα υποστρώματα λιμνών υπερτερούν στο γεγονός ότι μπορείτε να
κατασκευάσετε σχεδόν οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος, ενώ είναι και πολύ
εύκολα στη διαχείριση. Μεγαλύτερα βάθη δεν δημιουργούν πρόβλημα. Ένα
αποδεδειγμένα καλό υλικό για ειδικές κατασκευές λιμνών είναι το ανθεκτικό
πλαστικό τύπου PVC. Το πάχος τέτοιων υλικών είναι συνήθως μεταξύ 0,5 και
1,5mm. Για μεγαλύτερες λίμνες σας συστήνουμε υλικά μεγαλύτερου πάχους
αφού έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελαστικότητας.
Συγκολλημένα φύλλα PVC είναι ακατάλληλα. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες
μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση στις συγκολλήσεις των φύλλων. Κάτι τέτοιο
θα είναι καταστροφικό για την λίμνη σας ενώ θα προκαλέσει και διαρροές νερού.
Υλικά όπως ο μουσαμάς (αδιάβροχος ή με επίστρωση πίσσας) περιέχουν βαριά
τοξικά μέταλλα (κάδμιο) και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
λιμνών σε καμία περίπτωση!Όταν αγοράζετε κάποια υπόστρωμα για την
κατασκευή της λίμνης, η sera σας συμβουλεύει να δίνετε μεγαλύτερη σημασία
στην ποιότητα παρά στην τιμή. Το υλικό που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία UV και στον πάγο (μέχρι θερμοκρασίες
30°C υπό το μηδέν), ειδάλλως γρήγορα γίνεται εύθραυστο. Θα πρέπει επίσης να
είναι αβλαβές για ψάρια και φυτά.
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Εκσκαφή της λίμνης

Πρώτα, ανοίξτε τον λάκκο της λίμνης εκεί που επιθυμείτε και χτίστε τα διάφορα
επίπεδα που έχετε φανταστεί για τα φυτά σας. Λάβετε υπόψη σας τις διάφορες
απαιτήσεις των φυτών λίμνης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε (βαλτώδεις /
ρηχές περιοχές, περιοχές με βαθιά νερά, κλπ).
Η όψη της όχθης καθορίζεται ιδιαίτερα από το υψηλότερο επίπεδο για φυτά που
έχετε φτιάξει. Οι κλίσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων που έχετε φτιάξει για τα
φυτά θα πρέπει να είναι όσο πιο μικρές γίνεται. Το ιδανικό είναι να υπάρχει μια
διαφορά στην κλίση της τάξεως του 1:2, δηλαδή 50cm υψομετρική διαφορά ανά
μέτρο.
Εάν θα κατασκευάσετε την λίμνη σας πάνω σε έδαφος με γρασίδι σας
προτείνουμε να αφαιρέσετε το γκαζόν κόβοντας λωρίδες χλοοτάπητα και
κατόπιν να τις υποθηκεύσετε κάπου. Οι λωρίδες χλοοτάπητα είναι ιδανικές για
την διακόσμηση της όχθης και του περιβάλλοντος χώρου.
Αλφάδιασμα με χρήση διαφανούς σωλήνα

Αλφάδιασμα με την χρήση αλφαδιού και δοκού για λίμνη μικρότερου πλάτους
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Αλφάδιασμα της λίμνης

Σιγουρευτείτε ότι οι όχθες της λίμνης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Διαφορετικά,
αφού γεμίσετε την λίμνη με νερό, η υψηλότερη πλευρά της θα παραμένει πάντα
άδεια.
Το αλφαδολάστιχο είναι το πιο αξιόπιστο όργανο για τον έλεγχο της στάθμης του
νερού. Μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο μόνοι σας. Απλά
προμηθευτείτε αρκετά μέτρα διαφανή σωλήνα φίλτρου και γεμίστε τον με νερό
(χωρίς φυσαλίδες) όσο το δυνατόν περισσότερο. Τοποθετήστε τον σωλήνα στον
λάκκο. Δεν έχει σημασία εάν ο σωλήνας τοποθετηθεί στο έδαφος επίπεδα, με
γωνίες ή και σχεδόν μαζεμένος. Το αλφαδολάστιχο λειτουργεί βάσει του κανόνα
“συγκοινωνούντων δοχείων”, που σημαίνει ότι το επίπεδο του νερού θα είναι το
ίδιο σε κάθε άκρη του σωλήνα.
Το καθαρό νερό όχι μόνο οπτικά αλλά και βιολογικά, είναι σημαντικός
παράγοντας για την ευημερία των ζώων και των φυτών μέσα και γύρω από την
λίμνη σας. Το οικοσύστημά σας μπορεί να συντηρηθεί με τα φίλτρα λίμνης
της sera τα οποία καθαρίζουν το νερό σύμφωνα με τις αρχές της φύσης.

sera pond 3-θαλάμων για λίμνες από 10.000 Liter

sera pond Bio-pond filters μέχρι 10.000 Liter
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Εποχή
Η καλύτερη εποχή για φύτεμα είναι από την Άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι (Απρίλη
με Αύγουστο). Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής τα φυτά ριζώνουν γρήγορα
λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Το κατάστημά σας μπορεί επίσης να σας
προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία αυτή την εποχή.

Υποβρύχια- και Φυτά με επιπλέοντα φύλλα
Αυτά τα φυτά αναπτύσσονται καλύτερα σε καλάθια φυτών, τα οποία μπορούν να
μετακινηθούν εύκολα (π.χ με ένα μακρύ ξύλο) ακόμα και αφού έχουν παραμείνει
στην
ίδια
θέση
για
πολύ
καιρό.
Τα καλαθάκια θα πρέπει πρώτα να επενδυθούν με ύφασμα. Στη συνέχεια πρέπει
να τοποθετηθεί χαλίκι ή χοντρή άμμος. Κατόπιν τοποθετούνται μέσα τα φυτά
όπως τα hornwort ή τα waterweed.
Για την ενίσχυση της γρήγορης και υγιούς ανάπτυξης, τοποθετήστε 4 ταμπλέτες
sera florenette T (σύμφωνα με το φυτό και το μέγεθος του καλαθιού) κοντά
στις ρίζες. Κατόπιν τοποθετήστε τα καλαθάκια μέσα στη λίμνη στο σημείο που
επιθυμείτε.
Το sera florenette T περιέχει μόνο μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Δρα συνδυαστικά
με τα νιτρικά και τα φωσφορικά που βρίσκονται ήδη στο νερό για την βέλτιστη
λίπανση
των
φυτών.
Έτσι,
το
sera florenette T εξασφαλίζει βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών και βοηθά στον
περιορισμό της περίσσειας των θρεπτικών συστατικών που ευνοούν την άλγη.

Φυτά ζώνης βάλτου
Τα φυτά της ζώνης βάλτου φυτεύονται απ' ευθείας στο χαλίκι της ζώνης
φυτέματος. Ενισχύστε την ανάπτυξή τους με sera florenette T.
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TI EINAI ETOIMOΣ XΛOOTAΠHTAΣ
Eίναι προκαλλιεργημένος χλοοτάπητας ο οποίος αφού αναπτυχθεί σε μια
μητρική φυτεία για περίπου 8 μήνες, κόβεται 2 εκ. κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους, αφαιρείται μαζί με το ριζικό του σύστημα και μεταφέρεται για
να εγκατασταθεί σε μια νέα τοποθεσία.

Οδηγίες Τοποθέτησης Χλοοτάπητα


Eάν το έδαφος έχει αγροστώδη πολυετή ζιζάνια, ραντίζουμε με Gliphosate
(Pάουνταπ, Mαέστρο ή παρόμοιο). Περιμένουμε μέχρι η δραστική ουσία να
επηρεάσει ολοκληρωτικά τις ρίζες. Eπαναλαμβάνουμε σε περίπτωση
αναβλάστησης. Προσέχουμε το χώμα που αγοράζουμε να μην έχει
κόνδυλους κύπερης.



Προσθέτουμε οργανικό λίπασμα, ή χημικό με αυξημένες μονάδες
φωσφόρου καθώς και άμμο εάν έχουμε αργιλικό έδαφος. Φρεζάρουμε σε
βάθος 10-15cm.



Kάνουμε την τελική ισοπέδωση με τσουγκράνα έτσι ώστε να βγάλουμε
τυχόν πέτρες ή χαλίκια. Eίναι καλό να γίνει ελαφρά συμπίεση με κύλινδρο,
ιδιαίτερα όταν το χώμα είναι φερτό.



Eγκαθιστούμε το σύστημα αυτόματου ποτίσματος. Προσέχουμε το ύψος
των εκτοξευτών να είναι περίπου 1-2cm πάνω από την επιφάνεια του
χώματος. Eάν το χώμα είναι στεγνό ποτίζουμε μερικές ημέρες πριν
(ανάλογα με την εποχή) μέχρι 15cm βάθος. Tην ώρα της τοποθέτησης το
χώμα να μην είναι λασπωμένο.



Tοποθετούμε τον έτοιμο χλοοτάπητα. Aρχίζουμε από την πλευρά που είναι
πιο μακριά. Eάν η επιφάνεια είναι μεγάλη, τεντώνουμε ένα σπάγγο και
βάζουμε την πρώτη σειρά του χλοοτάπητα κατά μήκος του. Kατά την
τοποθέτηση προσέχουμε την καλή εφαρμογή της κάθε λωρίδας με τη
διπλανή της ώστε να μην μένει καθόλου κενό. Επίσης προσέχουμε έτσι
ώστε η μία λωρίδα να μην πατάει πάνω στην άλλη.



Kόβουμε όπου χρειαστεί τα τελειώματα με ένα μαχαίρι, κατά προτίμηση με
μικρά δόντια. Eάν τοποθετούμε τον χλοοτάπητα σε επιφάνεια με μεγάλη
κλίση, τον στερεώνουμε με μικρά ξύλινα πασαλάκια.



Ποτίζουμε ελαφρά κάθε 10-20cm χλοοτάπητα ιδιαίτερα εάν οι θερμοκρασίες
είναι υψηλές. Για τον λόγο αυτό καλό είναι η εργασία τοποθέτησης να
γίνεται τις δροσερές ώρες της ημέρας.



Aφού έχουμε ολοκληρώσει την εγκατάσταση, πατάμε τον τάπητα με ένα
κύλινδρο αρκετά βαρύ, για να γίνει όσο το δυνατό καλύτερη εφαρμογή με το
έδαφος και να φύγει ο εγκλωβισμένος αέρας. Ποτίζουμε πολύ (να
πλημμυρίσει στο νερό). Διατηρούμε τον χλοοτάπητα πολύ βρεγμένο. Eάν
χρειαστεί, ποτίζουμε και δύο φορές την ημέρα. Aπό τα μέσα της δεύτερης
εβδομάδας αρχίζουμε να ποτίζουμε κανονικά, ανάλογα, με την θερμοκρασία
τον τύπο του εδάφους κ.λ.π.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Στην ανθοδετική ένα απο τα βασικότερα σημεία είναι ο συνδυασμός
χρωμάτων . Επομένως για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στις
συνθέσεις που δημιουργούμε πρέπει να γνωρίζουμε κάποιους βασικούς
κανόνες για τους συνδυασμούς χρωμάτων.
Τα χρώματα λοιπόν τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες .Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν τα έντονα χρώματα (πορτοκαλοκίτρινες αποχρώσεις).
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα παλ χρώματα (αποχρώσεις του ροζ).
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ & Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Γνωρίζετε ότι το κάθε χρώμα επηρεάζει την διάθεσή μας, αποκαλύπτει
μέρος του χαρακτήρα μας που πηγάζει από το βαθύτερο κομμάτι του
εαυτού μας και διαμορφώνει ανάλογα την ποιότητα της ζωής μας?
Γνωρίζετε ότι το κάθε χρώμα έχει την δική του δόνηση και εκφράζει
διαφορετικά συναισθήματα? Αν δεν το γνωρίζετε... ανακαλύψτε μέσα
από τον «μαγικό» κόσμο των χρωμάτων, (που μας φορτίζει με ενέργεια
και μας βοηθά να ανακτήσουμε την ισορροπία και την ψυχική μας
γαλήνη) την κρυφή ψυχολογική ερμηνεία και τον συμβολισμό του κάθε
χρώματος.
Από την Λίλυ Κωνσταντοπούλου
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟ
Χρώμα ουδέτερο (που αποτελεί την ένωση του κίτρινου και του μπλε χρώματος) όπου
εκφράζει την ενέργεια, την εκδήλωση, την ζωή, τον θάνατο, την νιότη, την ελπίδα,
την χαρά, την αρμονία, την τάση για ανάπαυση, την άνεση, την θαλπωρή, την
γαλουχία, την βλάστηση, την ανάπτυξη, την γονιμότητα, την ωριμότητα, τη
συγκομιδή του καρπού και τη νέα ζωή. Συμβολικά είναι διφορούμενο χρώμα.
Γενικότερα συμβολίζει, την φύση (σε όλη της την έκταση και το μεγαλείο), την 'Ανοιξη, την ανάπτυξη,
τον πολλαπλασιασμό, την αναπαραγωγή, την ευημερία, την ειρήνη, την συναδελφικότητα, την
συμφιλίωση και την συνεργασία. Δημιουργεί τη διάθεση να συμβουλεύουμε τους άλλους για θέματα
ηθικής ενώ ενθαρρύνει την διάθεση για απόκτηση χρήματος και αγάπης. Ακόμα...είναι χρώμα
κατευναστικό, επουλωτικό, με θεραπευτική δύναμη ενώ χρησιμεύει και ως βάλσαμο για άτομα που
είναι κουρασμένα σωματικά η διανοητικά. Αρνητικά αντιπροσωπεύει τον εγωισμό, τη ζήλια, την
οκνηρία και την ανοησία. Ωστόσο, αποτελεί μυστικιστικό χρώμα και εκφράζει την ένωση του ουρανού
και της γης. Γενικά, όσοι το αποφεύγουν χαρακτηρίζονται από προτίμηση στην ανεξαρτησία παρά στην
αφοσίωση και την οικογενειακή ζωή ενώ είναι άτομα που «δεν μπορούν» να δοθούν και να
αφιερωθούν ολοκληρωτικά σε έναν άλλο άνθρωπο.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
Χρώμα της φύσης και της ειρήνης. Εκφράζει την κοινωνική διάθεση, την
ειλικρίνεια, την αγάπη για την οικογένεια και την ευαισθησία σε θέματα ηθικής.
Γενικά, απαλύνει τα προβλήματα και ξεκουράζει. Στην αρνητική του έκφραση
υποδηλώνει δισταγμό και αναποφασιστικότητα.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ
Χρώμα που δίνει κύρος και δύναμη σε πρόσωπα και πράγματα. Σε υλικά θέματα και
αντικείμενα προσδίδει ποιότητα. Εύκολα, μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη η
εξασθένιση ενώ ενθαρρύνει τον εγωισμό, την ζήλια, την ζηλοφθονία και την τεμπελιά.

ΚΟΚΚΙΝΟ
Χρώμα της δράσης, θερμό (καυτό) που πυρπολεί και αναζωογονεί. Συνδέεται με την
ενεργητικότητα, τη ζωτικότητα, τη σεξουαλικότητα, το ενδιαφέρον για την ζωή, την
ευτυχία, τον αυθορμητισμό, την διέγερση, τον κίνδυνο, την επιθετικότητα, την
φιλοδοξία, την επαναστατικότητα αλλά ... και την αγάπη. Προκαλεί ζωηρότητα και
θεωρείται χρώμα της φωτιάς, του πολέμου, του αίματος και της θυσίας. Φέρνει έξαψη,
σαρκικό πόθο, έρωτα και διεγείρει τις αισθήσεις. Ακόμα, είναι χρώμα του πειρασμού, της αμαρτίας, της
ντροπής αλλά και της πρόσκλησης για την απόκτηση γνώσης. Χαρίζει δύναμη, διεγείρει, αλλά και
εκνευρίζει. Αυξάνει την θέληση για ζωή ενώ προκαλεί ζεστασιά, χαρά και διευκολύνει την έκφραση
των αισθημάτων. Όσοι το προτιμούν θέλουν να ξεχωρίζουν αλλά κουράζει όταν χρησιμοποιείται
συχνά. Ακόμα, δηλώνει επικοινωνία, εμψύχωση, κίνηση, εξωστρέφεια και εκτόνωση. Στην αρνητική
του όψη διεγείρει τον φόβο, προκαλεί ανεξέλεγκτα συναισθήματα, κυκλοθυμία εγωκεντρισμό, λαγνεία
αλλά ...και οργή. Ωστόσο, είναι το χρώμα -φάρμακο για χαμηλή ζωτικότητα και κακή κυκλοφορία του
αίματος. Ενοχλεί τα άτομα με νευρώσεις και ψυχικές διαταραχές.Επίσης, κόκκινο χρώμα
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στους ναούς τους μαζί με το μπλε και το χρυσό.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Χρώμα ενδιάμεσο (που αποτελεί την ένωση του κόκκινου και του κίτρινου χρώματος)
που εμπνέει, ισορροπεί και απελευθερώνει. Θεωρείται θερμό (ζεστό), και εκφράζει
μετάλλαξη. Είναι το χρώμα των ιδεών και της φαντασίας. Συμβολίζει την πολυτέλεια,
την λαμπρότητα και την ευτυχία. Διεγείρει την δημιουργικότητα και φανερώνει
φιλοδοξία και ενεργητικότητα ενώ όσοι το προτιμούν χαρακτηρίζονται από ροπή στις
διασκεδάσεις, τάση στην άνεση, την αφθονία, την απόλαυση, την θέρμη, την κοινωνικότητα, το
δυναμισμό, την υπερηφάνεια και την ανεξαρτησία. Όσοι, το αποφεύγουν πάλι, είναι πιθανό να έχουν
καταπιεσμένα σεξουαλικά συναισθήματα. Γενικά, μετριάζει το πάθος μετατρέποντάς το σε τρυφερότητα
και γλυκύτητα. Χαρίζει ζεστασιά και δημιουργεί ευχάριστη διάθεση ενώ εκφράζει ωριμότητα
συναισθημάτων και θαλπωρή. Διώχνει την θλίψη (καλό αντικαταθλιπτικό), χαλαρώνει και ανακουφίζει.
Χρώμα που δημιουργεί διάθεση για νέες εμπειρίες. Επίσης, αυξάνει τις πωλήσεις σε χώρους
καταστημάτων και εμπνέει εμπιστοσύνη. Είναι χρώμα θρέψης, γι΄ αυτό και πολλά φρούτα έχουν
πορτοκαλί χρώμα. Ακόμα, έχει αποδειχθεί ότι το πορτοκαλί χρώμα επιταχύνει στην ανάπτυξη του
φυτικού βασιλείου.
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ΚΙΤΡΙΝΟ
Χρώμα ηλιακό, φωτεινό, ζεστό (όχι, θερμό με την έννοια του κόκκινου χρώματος)
που δείχνει σοφία, κατανόηση, νιότη, ζωντάνια, ενεργητικότητα, ευτυχία, περιέργεια,
ευελιξία, πρόοδο, ροπή στην διασκέδαση, επικοινωνία, έντονη διαισθητική αντίληψη,
διανόηση, καθαρότητα συναισθημάτων και πλήρης απελευθέρωση από πάθη. Επίσης,
χρώμα που τυφλώνει, εντυπωσιάζει, αποκαλύπτει αλλά ...και εμπνέει. Εκφράζει τη
νεότητα, την χαρά και καθαρίζει το νου που εξαγνίζει τις σκέψεις. Είναι αντικαταθλιπτικό και ιδανικό
για χώρους εργασίας, ενώ στις απαλές αποχρώσεις του ξεκουράζει. Συνδέεται όμως πολλές φορές με
την απάτη, τη δειλία και την ζήλια. Στην χρυσαφένια του απόχρωση (χρυσοκίτρινο) αντιπροσωπεύει
την πνευματική τελείωση και την ηρεμία. Ακόμα, χρησιμοποιείται πολύ στην θρησκευτική ζωγραφική,
στο φωτοστέφανο των αγίων, ενώ το άτονο κίτρινο έχει χρησιμοποιηθεί ως χρώμα προδοσίας στην
απεικόνιση του Ιούδα. Το σκοτεινό (σκούρο η «λασπωμένο») κίτρινο συμβολίζει το δόλο, την
προδοσία, την φιλοδοξία, τη μυστικοπάθεια, την απιστία και την φιλαργυρία. Γενικότερα, όσοι
αποφεύγουν το κίτρινο χρώμα, έχουν την τάση να απογοητεύονται εύκολα ενώ προσπαθούν να
«εξηγήσουν» τα ανεξήγητα συναισθήματα τους με την λογική.

ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ
Χρώμα που ενισχύει την συναισθηματική ηρεμία, τη γαλήνη, την ευχαρίστηση και την
ανάκτηση δυνάμεων. Ακόμα, ευνοεί την ηθική και την τίμια αντιμετώπιση των
προβλημάτων επιβίωσης ενώ εκφράζει την σοβαρότητα, την ευθύνη, την γνώση, την
εμπιστοσύνη, την εξουσία αλλά και ... την μελαγχολία.

ΒΙΟΛΕΤΙ
Χρώμα όπου βοηθά στην ηρεμία και στην συμφιλίωση με τον εαυτό μας (εάν έχουμε
έρθει σε σύγκρουση μαζί του). Με λίγα λόγια συντείνει στην πνευματική μας
ισορροπία.

ΛΕΥΚΟ
Χρώμα αντιπροσωπευτικό της αρμονίας (καθώς αποτελείται απ' όλα τα
χρώματα της ίριδας) όπου εκφράζει την απλότητα, την τελειότητα, την
αθωότητα, την αλήθεια, την νεότητα, την τιμιότητα, το φως, την φώτιση, την
ιερότητα, την πνευματική εξουσία και την ειλικρίνεια. Το λευκό είναι το Ναι
στη γλώσσα των χρωμάτων. Γενικότερα, προστατεύει από τις αρνητικές
επιδράσεις ενώ ευνοεί τη συμβίωση, την ενότητα, και την αγάπη. Στις εικόνες του
Ευαγγελισμού υπάρχουν συνήθως λευκοί κρίνοι ως σύμβολο της αγνότητας. Ακόμα, το λευκό
είναι το χρώμα του θανάτου και του πένθους. Όσοι αποφεύγουν το λευκό χρώμα,
χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό και αρνούνται να αποδεχτούν ό,τι δεν μπορεί να εξηγήσει η
λογική ενώ γνωρίζουν τα ελαττώματά τους, δεν επιθυμούν να τα διορθώσουν.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ KAI ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΖΗΜΟΥ

Τιμές Υλικών - Φυτών – Αρδευτικού Συστήματος – Φωτιστικών :

Είδος / Προϊόν
Πλάκες
πλακόστρωτου
Τσιμέντο
Χλοοτάπητας
Άγαλμα
ΣΥΝΟΛΟ

Έκταση

Τιμή μονάδας
€/m²

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.

Σύνολο
€

Τελική τιμή
€

306,75 m²

7,01

2150,3

61h (3€/h)

183

233,3

308,75m²
651,25 m²
-

0,02
3,50
-

55,56
2279,3

61,7h(3€/h)
2,2h (3€/h)

185,1
6,6

240,66
2285,9
155
2919,86 €

Σύνολο
€
21,9
10,8
4,5
0,9

Τελική τιμή
€
182,5
230,8
32,9
10,1

Φυτά
Κατηγορία Δ2
Κατηγορία Δ3
Κατηγορία Θ3
Αναρριχώμενα Α2
Ποώδη πολυετή
Π1
Ποώδη πολυετή
Π2
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
22
11
9
2

Άρδευση
Φίλτρο
Εκτοξευτήρας
10cm
Σωλήνας Φ25
Ρυθμιστής πίεσης
Στεγανό κουτί
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
1

Τιμή μονάδας
€/τεμ.
7,30
20
7,60
4,6

Σύνολο
€
160,6
220
68,4
9,2

Ώρες
εγκατ.
7,3h(3€/h)
3,6h (3€/h)
1,5h (3€/h)
0,3h(3€/h)

200

1,26

252

10h(3€/h)

30

282

200

2,20

440

10h(3€/h)

30

470
1207,8 €

Σύνολο
€
1,40

Ώρες
εγκατ.
h/2 (3€/h)

275,52
46,62
330,15
265,2

h/2 (3€/h)
h/2 (3€/h)
h/2 (3€/h)
h/2 (3€/h)

48
166,5m
1
6

Τιμή μονάδας
€/τεμ.
1,40
5,74
0,28/m
330,15
44,20
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Σύνολο
€
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Τελική τιμή
€
2,1
413,28
69,93
495,2
397,8
1378,31 €

Φωτιστικά
Λαμπτήρες
(πυρακτώσεως)
Λαμπτήρες
(αλογόνου)
Λαμπτήρες
(φθορισμού)
Λαμπτήρες
(μετάλλου-ιωδίου)
Λαμπτήρες
(μετάλλου-ιωδίου
220V)
Φωτιστικά,
υποβρύχια
Λαμπτήρες (10W)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός

Τιμή μονάδας
€/τεμ.

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.

Σύνολο
€

Τελική τιμή
€

21

8

168

4,2h (3€/h)

12,6

180,6

4

10

40

0,8h (3€/h)

2,4

42,4

17

8

136

3,4h (3€/h)

10,2

146,2

11

9

99

2,2h (3€/h)

6,6

165

11

9

99

2,2h (3€/h)

6,6

165

8
20

15
8

120
160

1,6h (3€/h)
4h (3€/h)

4,8
12

124,8
172
996 €

Κατασκευές στο χώρο μελέτης:
Πέργκολα
Τεχνητή λίμνη

800€
3000€

ΣΥΝΟΛΟ : 2919,86 + 1207,8 + 1378,3 + 996 + 800 + 3000 = 10301,96 €
ΦΠΑ: 19%

10.301,96 € + 19% = 12.256,36 €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔ.ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΔ.ΠΑΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΤ.ΣΚΛ.ΥΛΙΚΩΝ
ΦΥΤΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΒΡΑΧ,ΠΕΡΓΚΛΟΛΑ,ΛΙΜΝΗ
ΛΟΙΠΑ

4° ΕΞ.
5° ΕΞ
1 ΕΞ.
2 ΕΞ.
3 ΕΞ.






6° ΕΞ.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΖΗΜΑ

Τιμές Υλικών - Φυτών – Αρδευτικού Συστήματος – Φωτιστικών :

Είδος / Προϊόν
Πλάκες
πλακόστρωτου
Τσιμέντο
Χλοοτάπητας
ΣΥΝΟΛΟ

Έκταση

Τιμή μονάδας
€/m²

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.

Σύνολο
€

Τελική τιμή
€

82,5 m²

7,01

578,32

16,5h(3€/h)

49,5

627,82

82,5m²
241,25 m²

0,02
3,50

1,65
844,375

16,5h(3€/h)
0,837(3€/h)

49,5
2,511

51,15
846,886
1525,856 €

Σύνολο
€
43,8
100
53,2

Ώρες
εγκατ.
2h(3€/h)
1,6h (3€/h)
1,16h(3€/h)

Σύνολο
€
6
4,8
5,28

484

15h(3€/h)

Σύνολο
€
1,40

Ώρες
εγκατ.
h/2 (3€/h)

287
29,4
330,15
176,8

h/2 (3€/h)
h/2 (3€/h)
h/2 (3€/h)
h/2 (3€/h)

Φυτά
Κατηγορία Δ2
Κατηγορία Δ3
Κατηγορία Θ3
Ποώδη πολυετή
Π2
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
6
5
7

Άρδευση
Φίλτρο
Εκτοξευτήρας
10cm
Σωλήνας Φ25
Ρυθμιστής πίεσης
Στεγανό κουτί
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
1

210

50
105m
1
4

Τιμή μονάδας
€/τεμ.
7,30
20
7,60
2,20

Τιμή μονάδας
€/τεμ.
1,40
5,74
0,28/m
330,15
44,20
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45

Σύνολο
€
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Τελική τιμή
€
49,8
104,8
58,48
529
742,08 €

Τελική τιμή
€
2,9
288,5
30,9
331,65
178,3
832,25 €

Φωτιστικά
Λαμπτήρες
(πυρακτώσεως)
Λαμπτήρες
(αλογόνου)
Λαμπτήρες
(φθορισμού)
Λαμπτήρες
(μετάλλου-ιωδίου)
Λαμπτήρες
(μετάλλου-ιωδίου
220V)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός

Τιμή μονάδας
€/τεμ.

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.

Σύνολο
€

Τελική τιμή
€

12

8

96

2,4h (3€/h)

7,2

168

15

10

150

3h (3€/h)

9

159

4

8

32

0,8 (3€/h)

24

56

4

9

36

0,8 (3€/h)

2,4

38,4

6

9

54

1,2h (3€/h)

3,6

57,6
996 €

ΣΥΝΟΛΟ : 500 + 479 + 832,25 + 742,08 + 1525,856 = 4079,186€
ΦΠΑ: 19%

4079,186 € + 19% = 4.854,186 €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔ.ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΔ.ΠΑΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΤ.ΣΚΛ.ΥΛΙΚΩΝ
ΦΥΤΕΥΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΛΟΙΠΑ

3° ΕΞ.
4° ΕΞ.
5° ΕΞ.
1 ΕΞ.
2 ΕΞ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα διατηρητέα κτίσματα της Δράμας, καθώς είναι διάσπαρτα μέσα στην
πόλη και καθώς γειτνιάζουν με οικοδομές νέες, τελείως διαφορετικής
αρχιτεκτονικής, χάνονται μέσα στους βίαιους όγκους της άναρχης δόμησης.
Πολλά από αυτά βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο όμως
έχει χάσει την παλαιά του μορφή, με αποτέλεσμα τα διατηρητέα να μοιάζουν
σαν ξεκομμένα απομεινάρια μιας άλλης εποχής, μιας άλλης αισθητικής και
μιας οικιστικής φιλοσοφίας.
Για τους ιδιοκτήτες τους τα διατηρητέα είναι μια μεγάλη σκοτούρα. Οι
δαπάνες που απαιτούνται για την αναπαλαίωση ενός διατηρητέου
κτίσματος(συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής μελέτης) είναι τεράστιες
και πολύ συχνά μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για την ανέγερση
εκ θεμελίων ενός νέου οικοδομήματος.
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, επειδή δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να
αναπαλαιώσουν τα διατηρητέα κτίσματα τους, που βρίσκονται σε κακή
κατάσταση και δεν τους προσφέρουν στοιχειώδεις ανέσεις, τα έχουν
εγκαταλείψει. Πολλά από αυτά έχουν ήδη υποστεί ανήκεστες βλάβες, ενώ
άλλα έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης και κρησφύγετα περιθωριακών
τύπων.
Ελπίδες δημιουργεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέσω
του Υπουργείου Πολιτισμού χρηματοδοτεί την εξαγορά και αναπαλαίωση
διατηρητέων κτισμάτων από τους Δήμους, προκειμένου αυτά να
μετατραπούν σε πολιτιστικά κέντρα. Ο Δήμος Δράμας έχει ήδη αξιοποιήσει
τη δυνατότητα αυτή και παραγραμματίζει την εξαγορά και αναπαλαίωση και
άλλων διατηρητέων κτιρίων. Ίσως το ενδιαφέρον του Δήμου Δράμας
μπορέσει στο μέλλον να δώσει κάποια διέξοδο και σε άλλους ιδιοκτήτες.
Είναι πάντως βέβαιο ότι μόνο με την έμπρακτη ευαισθητοποίηση των
ιθυνόντων και των απλών ανθρώπων και με την εξεύρεση ικανοποιητικών
λύσεων τα διατηρητέα μνημεία της πόλης μας θα γίνουν πόλος έλξης για
τους επισκέπτες, θα πάψουν να προκαλούν σ’εμάς αμηχανία και ντροπή
υπενθυμίζοντας μας αδιάκοπα ότι δε σεβόμαστε αρκετά την ιστορία των
προγόνων μας και θα μας κάνουν πραγματικά υπερήφανους που ζούμε
σ’αυτήν τη μικρή, ιστορική, ακριτική και μαρτυρική πόλη της Μακεδονίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για την παραπάνω εργασία εργαστήκαμε ως εξής. Αρχικά βρήκαμε
ορισμένες πληροφορίες για τον Νομό και την πόλη της Δράμας καθώς και
κάποιους πίνακες και σχήματα για την καλύτερη κατανόηση από τον
αναγνώστη. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε περιληπτικά στα τμήματα στα
οποία διαιρείται η Δράμα και παραθέσαμε αναλυτικά την αρχιτεκτονική
εξέλιξη της πόλης από τους Βυζαντινούς χρόνους έως τα τέλη του 19 ου αι.
Κατόπιν αναλύσαμε τα τέσσερα κτίρια, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο
της μελέτης μας και εμπλουτίσαμε το συγκεκριμένο τμήμα με μια πληθώρα
φωτογραφικών από τη σημερινή κατάσταση των κτιρίων. Επίσης βάλαμε τα
σχέδια που δείχνουν τις προτάσεις μας για την ενσωμάτωση τους στο
αστικό τοπίο και μετά ακολουθούν οι πηγές από τις οποίες προέρχεται το
κείμενο της εργασίας. Τέλος υπάρχει το παράρτημα όπου παρουσιάζονται
μεγάλοι πίνακες, χάρτες, προσόψεις και πλάγιες όψεις, κατόψεις, καθώς και
σχέδια θυρών από τα κτίρια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Κτίσμα Αγ. Βαρβάρα. Οπίσθια όψη

Κτίσμα Αγ. Βαρβάρα. Πλάγια όψη προς την οδό
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Σχέδια βόρειας και νότιας όψης
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Σχέδια ανατολικής και δυτικής όψης

- 118 -

Κτίσμα Αγ. Βαρβάρα. Τομή Α-Α.

Κτίσμα Αγ. Βαρβάρας. Κύρια όψη
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Σχέδιο εξωστόθυρας
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Σχέδιο σιδερένιας αυλόθυρας
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Κτίσμα Αγ. Βαρβάρα. Κάτοψη ημιυπογείου

Κτίσμα Αγ. Βαρβάρα. Κάτοψη β’ ορόφου
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Κτίσμα Τζαβέλα – Γούναρη. Κάτοψη β΄ ορόφου

Κτίσμα Τζαβέλα – Γούναρη. Κάτοψη α’ ορόφου
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Πιν.2 Στηθαία. Γείσα

Πιν.3 Παραστάδες. Διακόσμηση
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ CD
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