
Μαθητές: 
Αυγητίδη Αθηνά 
Λεκατσά Έλενα 
Νικολοπούλου Σοφία 
Σκορδάς Γιάννης 
Συκιώτη Βένια 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: 
Ανδριόπουλος Παναγιώτης 
Φραγκουλοπούλου Εμμανουέλα 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ  
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ΒΥΖΑΝΤΙΝH ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH 

• ΠPΩTOBYZANTINH ΠEPIOΔOΣ (3ος αιώνας μ.Χ.) 
 

Βασιλική 
   Μεγάλα ορθογώνια κτίρια 
 ο χωρισμός των κλιτών  
με κιονοστοιχίες (4ος αι. μ.Χ.) 
 ο νάρθηκας, τα σφαιρικά τρίγωνα, 
 το διακανονικό 
(το αίθριο εμφανίζεται πολύ σπάνια) 
 το τρίβηλο  
 το σύνθρονο 
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Η βασιλική του Αγίου Απολλινάριου στη Ραβένα Αγιά Ειρήνη (Κωνσταντινούπολη) 
Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου 
(μετέωρα) 
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Μυστράς - Μητρόπολη (Αγιος Δημήτριος) 



Tρουλαία βασιλική: Διαμόρφωση ενός μεταβατικού τύπου που θα εξελιχθεί 
σταδιακά στο σύνθετο εγγεγραμμένο σταυροειδή ναό της μεσοβυζαντινής 
περιόδου. · 

 Εξέλιξη της βασιλικής με χρήση τρούλου για την κάλυψη του κεντρικού 
τμήματος του ναού. 

Χαρακτηριστικά : 
 τόξα που στήριζαν τον τρούλο της  τρουλαίας βασιλικής  ->τέσσερις 

αβαθείς καμάρες (σταυρόσχημο πυρήνα στο κεντρικό τμήμα του ναού.) 
 Οι γωνιακοί πεσσοί  μειώνονται σε όγκο και στη θέση τους 

διαμορφώνονται μικρότερα στηρίγματα και γωνιακά διαμερίσματα. 
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Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης  
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Η Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, αρχές 7ου αι.. Εδώ εμφανίζεται η διάλυση των 
γωνιακών πεσσών και η αρχή της των γωνιακών διαμερισμάτων. 
 



• ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (843-1204) 

 Θολωτής ή Η τρουλαία θολωτή βασιλική 
 .Νέοι τύποι είναι :  
  σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλοτετράγωνη κάτοψη,τέσσερα 

στηρίγματα για τη στήριξη του τρούλου, ο οποίος εδράζεται στη συνέχεια σε 
τέσσερα τόξα, με τη βοήθεια τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων στις γωνίες. Τα 
τόξα αποτελούν τα μέτωπα των τεσσάρων καμαρών οι οποίες καλύπτουν τις 
κεραίες του εγγεγραμμένου σταυρού. 

            οκταγωνικός τύπος ο τρούλος καλύπτει ολόκληρο το χώρο του κυρίως 
ναού. Εδράζεται σε οκτώ τόξα που αποτελούν τα μέτωπα τεσσάρων ημιχωνίων ή 
κογχών στις γωνίες και τεσσάρων τόξων στις πλευρές, με τη βοήθεια οκτώ 
σφαιρικών τριγώνων και στηρίζεται σε οκτώ στηρίγματα. 
 

6 Άγιοι Απόστολοι 
 

Άγιοι Θεόδωροι Μυστρά 
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YΣTEPOBYZANTINH ΠEPIOΔOΣ (1204-1453) 

Τοιχοποιία:  
 Στα ελλαδικά μνημεία παρατηρείται εκζήτηση του εξωτερικού 

κεραμοπλαστικού διακόσμου 
Τύποι ναών:  
 ο εγγεγραμμένος σταυροειδής(ο οκταγωνικός, ο μονόχωρος τρουλαίος με 

περιμετρικό διάδρομο, η βασιλική)  

Άγιοι ΘεόδωροιΚλαυθμώνος. Πρόσοψη (λεπτομέρεια). Κτητορική 
επιγραφή και τμήμα της ταινίας με κεραμοπλαστικό διάκοσμο. 

Aγία Aικατερίνη Θεσσαλονίκης, 1320-30. 
 

 Άγιοι Θεόδωροι Mυστρά, περ. 
1290. 

Nότιος ναός (Άγιος Iωάννης Πρόδρομος) μονής 
Λιβός στην Kωνσταντινούπολη, περ. 1300. 
 



Απλό σχέδιο 
Χοντρά πέτρινα 

ντουβάρια 
Ξύλινες αγριντιές 
Πατόξυλα και 

πατώματα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ  
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 Διώροφα σπίτια 
 Ανοικτή πρόσοψη σπιτιών 
 Ξύλινα - μικρά παράθυρα  και 

πόρτες 
 Ξύλινα – μικρά μπαλκόνια 
 Ανοικτή πρόσοψη σπιτιών 
 Στέγη από κεραμίδια 
 Κτιστά τζάκια 
 Ξύλινες σκάλες 
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Διαρρύθμιση: 
 Κεντρικός χώρος (σάλα) 
 3 οντάδες 
 1 ή 2 δωμάτια στο πίσω μέρος του σπιτιού 
 Μικρά δωμάτια χωρίς ταβάνι 
 Λιτή επίπλωση 
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1Ος  όροφος 

2Ος όροφος 
 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
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Εξωτερικός Χώρος: 
 Μία αυλή 
 Περίφραξη με ψηλό τοίχο 
 Μεγάλη ξύλινη δίφυλλη 

πόρτα 
 Χρήση αυλής ως χώρος 

για οικιακές δουλειές 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

  Σιάτιστα  Αρχοντικό Πουλκίδη  14 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Εράτυρα Σπίτι 18ου αι. 15 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 Απλή πέτρινη κατασκευή σε σχήμα Π 16 



ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Αμπελάκια  Αρχοντικό  Σβάρτς 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Πήλιο Αρχοντικό Κρασά 
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        ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ  
 Σε αυτό του το έργο ο Δημήτρης Πικιώνης επηρεασμένος 

από τη βορειοελλαδίτικη αρχιτεκτονική καταφέρνει και 
συνδυάζει δύο συγκρουόμενες τάσεις ,τη ‘γραφικότητα’ 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με την αφαιρετική 
γεωμετρία της μοντέρνας. 
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

   Τα παραδείγματα  
ηπειρώτικων σπιτιών 
σπανίζουν πριν από το 
τέλος του 18ου αι.  

 
   Λαϊκά, μεσαία 

(νοικοκυρόσπιτα)  
αρχοντικά 
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

  Αγροτικό περιβάλλον 
υπερισχύουν τα  
λαϊκά 
 
Τσιφλίκια (Μεγάλες 
ιδιοκτησίες γης στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία 
που ανήκαν σε ένα 
πρόσωπο. Περιελάμβαναν 
χωριά και καλλιεργήσιμες 
γαίες) 
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

  Τα αρχοντικά: 
 περίτεχνος τύπος 
ηπειρωτικής κατοικίας 
 
 Μεμονωμένος οχυρός 
πύργος : ορθογώνια κάτοψη 
και πολλοί όροφοι 
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 Διώροφος ή 
τριώροφος τύπος 
του αρχοντικού 
σπιτιού.  

 Βάση αρχοντικού 
σπιτιού: διατηρεί 
αμυντικό χαρακτήρα 
του πύργου 

 Περίγραμμα πολύ 
πιο ελεύθερο. 
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« Ό,τι έχει να πει η αρχιτεκτονική το έχει πει εδώ! » 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

-Le Corbusier (διάσημος αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα) 

Παναγιά της Μυκόνου 
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ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
 «Μονόχωροι κύβοι»:  
• Φυσικό φως 
• Πάχος τοίχων 
• Μικρά ανοίγματα 
• Νοτιοανατολικός 

προσανατολισμός 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ 
ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

• Περιβάλλον 
• Ρόλος του νερού και του φυσικού εδάφους  
• Κλίμα 
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Άνδρος 
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Νάξος 

Πάρος  



  
• Αρχές του αιώνα  μορφή κάστρου  
• Στόχος ασβεστώματος: απολύμανση σπιτιών  
• Δεκαετία του ’50: διαφήμιση των σπιτιών, βασικός άξονας τουριστικής 

πολιτικής  
• Υποχρεωτικό επί Μεταξά: λογική ομογενοποίησης και ομοιομορφίας  
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ΑΣΠΡΙΣΜΑ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ  



• Ροπή προς το 
«δυτικότροπο» 

• Στέγη από κεραμίδια 
• Αστική διάθεση 

ευρωπαϊκού τύπου 
• Βαθύ ροζ της Νάπολης 

και σκουρόχρωμες ώχρες 
για εξωτερικούς τοίχους 

Η παλιά πόλη της Κέρκυρας 

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
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Χίος 
30 

Κέρκυρα 



ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

• Πνεύμα λιτότητας 
• Θολωτή στέγη 
• Χαμηλές πόρτες 

«Θολιαστά»: μονόχωρα αγροτόσπιτα  

•   Σχιστολιθικές πλάκες για το χτίσιμο  

31 
Μιτάτα στην Κρήτη  



ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ 
 Πηγή έμπνευσης: ευρήματα 

από ανασκαφές στην 
Πομπηία 

 Απάντηση στα ρεύματα του 
Μπαρόκ και του Ροκοκό 

 Επιρροή από γερμανικό 
κλασικισμό 

 Μορφολογική επιλογή από 
ελληνικές κοινότητες (εντός 
και εκτός συνόρων χώρας) 
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ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ 
(19Ος ΑΙΩΝΑΣ) 

 Τριμερής κάτοψη : 
 Συμμετρική διάταξη με κεντρικό προθάλαμο και παράταξη 

χώρων εκατέρωθεν  
 Κεντρικό κλιμακοστάσιο 
 Τριμερής οργάνωση της όψης σε αντιστοιχία με την 

κάτοψη  
 Κεντρικό μέρος προεξέχει ελαφρά 
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ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ: 

 Οριζόντιος Διαχωρισμός  (3 μέρη): 
 Βάση 
 Κορμός 
 Στέψη 
 
  Ρυθμός: 
 Ιωνικός ρυθμός  
 Αναπτύσσεται σε 2 μέρη του οριζόντιου διαχωρισμού 

(κορμός, στέψη) 
 

  Υλικά Κατασκευής Κτιρίων  
 Οπτόπλινθοι (τούβλα) 
 Σίδηρος 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ  

 Κεντρική προεξοχή 
 Πλάγιες πτέρυγες 
 Ασύμμετρη πλάγια υποχώρηση 
 Κυλινδρική γωνιακή άρθρωση 
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
1. Η ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
•  Το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής είναι ένα νεοκλασικό κτήριο το οποίο 

βρίσκεται στην οδό Σταδίου στην Αθήνα.  

• Θεμελιώθηκε το 1858 από τη Βασίλισσα Αμαλία. 

• Σχέδια του Φρανσουά Μπουλανζέ (François Boulanger), τροποποιημένα από 
τον Έλληνα αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκο. 

• Στο Μέγαρο βρήκε την πρώτη μόνιμη στέγη του το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
όπου και λειτούργησε από το 1875 έως το 1932. 

• Σήμερα στεγάζεται το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 
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 2.  ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ 
• Νεοκλασικό κτήριο που κατασκευάστηκε στο διάστημα 1836-1847. 

• Βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα 
• Σχεδιασμένο από τον Βαυαρό αρχιτέκτονα της Βασιλικής Αυλής της 

Βαυαρίας Φρειδερίκο Φορ Γκέντνερ. (Gärtner) .  
• Χρησιμοποιήθηκε ως ανάκτορα από τον Βασιλιά της Ελλάδος Όθωνα και στη 

συνέχεια από τον Βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο τον Α΄μέχρι το 1910. 
•  Σήμερα είναι έδρα του ελληνικού κοινοβουλίου, της Βουλής των Ελλήνων. 
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4. ΜΕΓΑΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 
• Βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 5 και της 

οδού Ζαλοκώστα στην Αθήνα, απέναντι από τη βόρεια πλευρά της Βουλής 
των Ελλήνων. 

• Νεοκλασικό μέγαρο που οικοδομήθηκε μεταξύ 1872 – 1873, από τον Ερνέστο 
Τσίλλερ.  

• Το κτήριο κηρύχθηκε το 1976 από το Υπουργείο Πολιτισμού ως 
προστατευόμενο έργο τέχνης. 

• Σήμερα  αποτελεί την έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών. 
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5.ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ 
• Τετραώροφο οικοδόμημα, από τα πιο σημαντικά δείγματα νεοκλασικής 

αρχιτεκτονικής της Αθήνας. 
• Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου. 
• Χτίστηκε το 1895   
• Εργο του Σάξονα αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ 
• Παρέμεινε ως οικία του Αθηναϊκού ζεύγους  Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου 

μέχρι το 1937. 
• Από το 1986 στεγάζεται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

39 



6. ΣΙΝΑΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
• Νεοκλασικό κτήριο στην Αθήνα 

• Μέρος της αρχιτεκτονικής τριλογίας: 

Εθνική  Βιβλιοθήκη - Πανεπιστήμιο - Ακαδημία. 

• Η ανέγερση του ξεκίνησε το 1859 και ύστερα από διακοπή των οικοδομικών 
εργασιών ολοκληρώθηκε το 1885. 

• Κατασκευάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν 
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ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΕΡΠΙΕΡΗ(1875-1881) 
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ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ(1878-1881) 
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ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ(1874-1888) 
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ 

 Οικοδόμηση: 1923 – 1930, με 
συμβολή της ΕΑΠ (Επιτροπή 
Αποκατάστασης Προσφύγων) 

 Υπό κυβέρνηση Ελευθερίου 
Βενιζέλου 

 Δημιουργήθηκαν σε πολλά 
σημεία των Αθηνών – Πειραιά 
(Καισαριανή, Νέα Ιωνία, 
Βύρωνας, Νέα Σμύρνη, 
Κοκκινιά, Καλλίπολη) 
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 Σκοπός: η αποκατάσταση των 
προσφύγων, κυρίως από τη Μ. 

Ασία 

Πρόσφυγες Μικράς Ασίας 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ: 

 Τα κτίρια διακρίνονταν σε 
μονοκατοικίες, 
διπλοκατοικίες και 
μεγαλύτερα 
συγκροτήματα κατοικιών 

 
 Τοποθέτηση τους σε 

σχήμα Πι, Γάμα ή Ταυ 
 
 Εκλεκτικιστικά κτίρια 
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Προσφυγικός Καταυλισμός 
Καισαριανής 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ: 

 Τριώροφες κατοικίες 
 
Μεγάλες εξωτερικές 

σκάλες – κλιμακοστάσια 
→  πρόσβαση σε κάθε 
ένα από τα διαμερίσματα 
των συνοικισμών. 
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Προσφυγικός Καταυλισμός 
Καισαριανής 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ: 
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 Εγχώρια πέτρα και επένδυση 
από σοβά 

 Κεραμοσκεπές (αργότερα 
αντικαταστάθηκαν με 
πισσόχαρτο από την ΕΑΠ) 

Μικροί κήποι 
 Υπόγεια 
 

 Η κατοικία-δωμάτιο δεν ξεπερνούσε τα 13 τ.μ.. 
 
 Σπάνια ήταν η ύπαρξη ανοίγματος φωτισμού ή 
αερισμού 

Προσφυγικός Καταυλισμός Κοκκινιάς 



ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ Λ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ Λ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
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 Κρατικά έργα 
 Οικοδόμηση:1930-1933 
 Αποτελούσαν αρχιτεκτονικά 

σχέδια των Κίμωνα 
Λάσκαρη και Δημητρίου 
Κυριακού. 

 Ανέγερση 228 
διαμερισμάτων 

 Οκτώ πολυκατοικίες 
 

Κ. Λάσκαρης & Δ. Κυριακός, 
Προσφυγικές κατοικίες στην Αθήνα 
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 Αυστηρά ωφελιμιστικά 
κτίρια, στη γραμμή του 
γερμανικού 
φονξιοναλισμού, με μικρές 
αποκλίσεις από την 
μορφολογία του Bauhaus 

 
 Οπλισμένο σκυρόδεμα και 

επιχρισμένη λιθοδομή 
 

  Επάλληλη διάταξη μεταξύ τους – παράλληλη προς τον 
άξονα της λεωφόρου 

Προσφυγικά Λεωφ. 
Αλεξάνδρας, 1930-

1933 
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 Χωρίς διακοσμήσεις 
 
 Επιρροή από τη λαϊκή 

αρχιτεκτονική 
 
 Ταράτσες με λιθοδομή από 

μπετόν 
 

 Διαμπερείς κατοικίες → 
ικανοποιητικός ηλιασμός 

 

  Επάλληλη διάταξη μεταξύ τους – παράλληλη προς τον 
άξονα της λεωφόρου 

Προσφυγικά Λεωφ. 
Αλεξάνδρας, 1930-

1933 
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Σχέδια 3D 
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Κάτοψη Ορόφου 
Βόρεια / Νότια Όψη 

Μεγάλης Πολυκατοικίας 
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Αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην 
Ελλάδα και το πρώτο δείγμα λαϊκής πολυκατοικίας, ενώ 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 113 πιο σημαντικά έργα της 
Ελληνικής Αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα. 



RETHINK ATHENS 
 Το project αφορά την ανάπλαση ολόκληρης της ζώνης από την οδό 

Ακαδημίας μέχρι την οδό Σταδίου και την αναμόρφωση του κέντρου που 
θα ενώνει τους αρχαιολογικούς χώρους (Μουσείο και  Ακρόπολη). 
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RETHINK ATHENS 
 Δεν αποτελεί απλά την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου → πρόγραμμα 

ανάπλασης του άξονα Αμαλίας-Πανεπιστημίου-Πατησίων 
Δίνεται πίσω δημόσιος χώρος που σήμερα καταλαμβάνεται από 5 

λωρίδες οχημάτων, για να χρησιμοποιηθεί από πεζούς, ποδηλάτες, 
το τραμ και τα λοιπά μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Τέλος, αυξάνεται το πράσινο και προστίθενται σιντριβάνια και υδάτινες 
επιφάνειες, βελτιώνοντας το μικροκλίμα. 
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