
Χριστόφορος Παντελάτος 
Κατερίνα Σαχίνογλου 

Μαρία Στεργίου  
Γιάννης Πουλής 

Έξαρχος Καλύβας 



 Το κίνημα του νεοκλασικισμού τοποθετείται στα μέσα του 
18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα 

 Κυριαρχία αστικής τάξης σε Αγγλία και Γαλλία 
 
 Η τέχνη περνά στα χέρια εύπορων και μορφωμένων 

αστών, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό εμπνέονται από την 
κλασική αρχαιότητα  



Εικόνες από Πομπηία, Ν.Ιταλία 



 H αρχιτεκτονική του νεοκλασικισμού χαρακτηρίζεται από 
μια αναβίωση των έργων της κλασικής αρχαιότητας 

 
 

 Κύρια στοιχεία: 
1.Οι μαθηματικές αναλογίες (λογική) 
2.Η "καθαρότητα" στις γεωμετρικές  
μορφές  (μέτρο και κανόνας) 
3.Απλότητα και αρμονία της φύσης 
 
 
 
 
                                                     



 Κτίζεται το πρώτο νεοκλασικό κτήριο 
που είναι επηρεασμένο από την 
αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική 

 
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εφαρμογής του νεοκλασικισμού 
αποτελεί το Βρετανικό Μουσείο 

Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο 



Ste. Marie Madeleine 

 Το Πάνθεον αποτελεί μια από τις 
πρώτες εκδηλώσεις της νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής στη Γαλλία 
 

  Η εκκλησία της Μαντλέν είναι 
χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμογής 
του νεοκλασικισμού 
 

Πάνθεον 

Παρίσι                                                                                                         



 Στη Ρώμη η αναβίωση της αρχαιότητας ήταν φυσική και αβίαστη 
γιατί πολλά μεγάλα και μνημειώδη ρωμαϊκά κτήρια ήταν σχεδόν 
ανέπαφα. 

Πάνθεον Βατικανό 



 Το Μόναχο και το Βερολίνο είναι τα δύο μεγάλα κέντρα της 
Γερμανίας όπου αναπτύσσεται ιδιαίτερα ο νεοκλασικισμός. 
Μεταξύ αυτών των πόλεων, το Μόναχο κατέχει την κυρίαρχη 
θέση. 

Εθνική Συλλογή Αρχαιοτήτων, Μόναχο Η Γλυπτοθήκη, Μόναχο Εθνικό Θέατρο Μονάχου 

Η Γλυπτοθήκη κτίστηκε 
σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική των κτηρίων 
της αρχαίας Ελλάδας 
 
Έργο του διάσημου 
αρχιτέκτονα Λέονφον  
Κλέντσε 

Το Εθνικό Θέατρο συνδυάζει  
αρχαιοελληνικά χαρακτηριστικά,  
στοιχεία μπαρόκ καθώς  
και αναγεννησιακές επιρροές 
 



 Στο Βερολίνο το παλαιό μουσείο  
(altes museum) θυμίζει έντονα  
ιωνικό ναό  
 Η Πύλη του Βραδεμβούργου, 
είναι βασισμένη στα Προπύλαια  
της Ακρόπολης των Αθηνών  
 
 
 
 

Altes museum,Βερολίνο Η Πύλη του Βραδεμβούργου,Βερολίνο 



 Στο Ρέγκενσμπουργκ (Regensburg) της Γερμανίας το κτίριο Βαλχάλα 
είναι ένα μνημείο κτισμένο με βάση τα σχέδια του Παρθενώνα  

Βαλχάλα (walhalla) 



 Το κτήριο του Κοινοβουλίου 
 αποτελεί τη σημαντικότερη 
έκφραση του νεοκλασικισμού  
στη Βιέννη 

 
 Θυμίζει έντονα το κτήριο της 
 Ακαδημίας των Αθηνών, διότι 
 και τα δύο είναι κατασκευασμένα 
 από τον ίδιο Δανό αρχιτέκτονα 
 Θεόφιλο Χάνσεν  
  

Κοινοβούλιο στη Βιέννη 

Ακαδημία Αθηνών 



 Ο Θεόφιλος Χάνσεν και ο 
Χανς Κρίστιαν Χάνσεν ήταν 
Δανοί αρχιτέκτονες, 
εκπρόσωποι του 
νεοκλασικισμού.  

 

Θεόφιλος Χάνσεν Χανς Κρίστιαν Χάνσεν 



Το Ζάππειο στην Αθήνα 
Η "αθηναϊκή τριλογία" :το Πανεπιστήμιο, η Ακαδημία και η Βιβλιοθήκη  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Zappeion-Athens.jp


 Ο Ερνστ Τσίλλερ (1837 -
1923) ήταν γερμανός 
αρχιτέκτονας  από την 
Σαξωνία.  

 Διάσημος ήδη στα τέλη του 
19ου αιώνα σχεδίασε στην 
Αθήνα πάνω από 500 κτήρια 
και 400 στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. 

 Απέκτησε την ελληνική 
υπηκοότητα. 



 Νέα Ανάκτορα (προεδρικό Μέγαρο) 
 Το δημοτικό θέατρο της Πάτρας και της Ερμούπολης 
 Το δημαρχείο της Ερμούπολης  
 το Δημοτικό θέατρο των Αθηνών 



 Ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου (1811 - 1885)  
υπήρξε Έλληνας αρχιτέκτονας. 
 Έργα του είναι εκτός των άλλων το Αρσάκειο,  

το Πολυτεχνείο, ο Ναός της Αγίας Ειρήνης, 
 και πάνω από δεκαπέντε ιδιωτικά κτήρια.  



Η Ελλάδα ανεξάρτητη από το 1830 
επιχειρεί να: 

 αποτινάξει τα ίχνη της 
οθωμανικής κυριαρχίας και  

 να στραφεί στην Ευρώπη.  
 
    Για αυτό κτήρια οικοδομούνται 

στην Αθήνα , με εμφανή τον 
νεοκλασικισμό και το πνεύμα της 
Αρχαίας Ελλάδας. 

 
Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος 

 κυβερνήτης της Ελλάδας 

http://4.bp.blogspot.com/-L9r55kYGtHQ/TZ9rjjj4MtI/AAAAAAAAAVw/Gx0nEtd7ed8/s1600/images%25CE%25BA%25CE%25B1.jpg


  



 
Ίδρυμα Μελίνα  

Μερκούρη 
 

 
Μουσείο Μπενάκη 

 
Οδός Πολυγνώτου 



Πλάκα 

Αιόλου & Πελοπίδα 



Η Μικρασιατική Καταστροφή: 
                       
                       τη μεγαλύτερη 

μετακίνηση πληθυσμών  
 
                    σειρά δραματικών 
ανακατατάξεων σε δημογραφικό 
και οικονομικό επίπεδο  

 

προκάλεσε 

επέφερε 



  



 Το Ελληνικό κράτος εξαντλημένο οικονομικά  είναι 
υποχρεωμένο να θρέψει, να στεγάσει, να περιθάλψει, να 
τονώσει ηθικά και να εντάξει κοινωνικά 1.500.000 
πρόσφυγες 

  

Το 1923 ιδρύθηκε αυτόνομος οργανισμός με την επωνυμία  
«Επιτροπή αποκατάστασης Προσφύγων» (ΕΑΠ), με σκοπό   
την οριστική στέγαση και την απασχόληση των προσφύγων 
 
 
 



 Σε γενικότερο όμως πλαίσιο, το προσφυγικό αυτό 
κύμα με τη διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία 
που έφερε στην ελληνική κοινωνία  

 Αλλοίωσε την «Ευρωπαϊκή» όψη της και 
 Σηματοδότησε το τέλος του Νεοκλασικισμού για την 

Ελλάδα  
 

Εικόνα από την αρχική στέγαση των προσφύγων  
στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών 



Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα 



 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα 

 



 
Κοκκινιά, Πειραιάς 

 



 
Παγκράτι, Αθήνα 

 



 Προσφυγικοί οικισμοί Θεσσαλονίκη 



 
Νέα Μουδανιά,Χαλκιδική 

 



   Η «ελληνικότητα» προβάλλει το αίτηµα για  
 επιστροφή στις «ρίζες» και 
 µελέτη κάθε στοιχείου που έχει να προσφέρει η 

παράδοση 
 
 

Ποίοι είμαστε;  
Πού ανήκουμε; 
Είμαστε Ανατολή ή Δύση; 



  Η λέξη «ελληνικότητα», εισάγεται 
στην ελληνική γλώσσα στα 1851 
από τον Kωνσταντίνο Πωπ, όμως 
το αίτημα αυτό άρχισε να 
προβάλλεται στην ελληνική 
πολιτισμική ζωή κατά τη δεκαετία 
του 1930. 

Κωνσταντίνος Πωπ, 
Συγγραφέας (1816-1878) 



       Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Άρη Κωνσταντινίδη, ενός 
από τους κύριους εκπροσώπους του Μοντερνισμού: 

       «Από αισθητικής πλευράς το πρόβλημα εντάσσεται στο 
γενικότερα αρχιτεκτονικό πρόβλημα του τόπου, δηλαδή στην 
αναζήτηση μιας λιτής και απέριττης μορφής (απλότητα),  

        σύμφωνα με τα πλαστικά δεδομένα του τοπίου, σύμφωνα με 
τις κλιματολογικές συνθήκες (φύση), σύμφωνα με τη νεότερη 
οικοδομική τέχνη, όπου μέσα από νέα υλικά και νέες 

       μεθόδους κατασκευής θα προβάλλει ένα  
       νέο κτίσμα αντάξιο σε πνεύμα και 
       ποιότητα με τις πιο γνήσιες  
        αρχιτεκτονικές μορφές της ελληνικής  
        παράδοσης». 

 



 



 

Φωτογραφία που θεωρήθηκε ως η ταυτότητα της "γενιάς του ΄30".  
Από αριστερά όρθιοι οι :Θαν Πετσάλης,Ηλ.Βενέζης,  
Οδ.Ελύτης, Γ.Σεφέρης,Α.Καραντώνης,Στ.Ξεφλούδας, 

Γ.Θεοτοκάς.Καθισμένοι:Αγγ.Τερζάκης,  
Κ.Θ.Δημαράς, Γ.Κ.Κατσίμπαλης, Κ.Πολίτης, Α.Εμπειρίκος  

http://3.bp.blogspot.com/-u6cos4bbV2E/TwYR8gVC_4I/AAAAAAAAAbU/OCvHWND-9U8/s1600/2neb44b.jpg


 

Γεώργιος Θεοτοκάς 



 



Γ.Σεφέρης  
Α.Εμπειρίκος 

 Ν.Εγγονόπουλος Ελύτης 



 

Κ.Παρθένης Ν.Λύτρας Κ.Μαλέας 



 

Σ.Μυριβήλης Κ.Πολίτης 



 

Αριστοτέλης Ζάχος 



 

Δημήτρης Πικιώνης 

Άρης Κωνσταντινίδης 





     ΤΕΛΟΣ 
 
 
        Ευχαριστούμε για την 
              προσοχή σας! 
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