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ΜΑ ΡΩ Κ Α Ρ∆ Α ΜΙΤΣΗ-Α ∆ Α ΜΗ
Η κηπούπολη της Φιλοθέης 

και ο αρχιτέκτων Ιωάννης Κρεµέζης
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ξεκινά 
στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα µε 
την έγκριση των σχεδίων των Πατησίων και των Πετρα-
λώνων –το 1870 και το 1885 αντίστοιχα– ως «προαστίων» 
και όχι ως προέκτασης της πόλης. Με την ίδρυση το 1903 
της πρώτης ευρωπαϊκής κηπούπολης στο Λέτσγουερθ της 
Αγγλίας εγκαινιάζεται ο θεσµός των κηπουπόλεων, που 20 
χρόνια αργότερα φθάνει και στην Ελλάδα. Μια σειρά από 
κηπουπόλεις-προάστια ιδρύονται περιµετρικά της Αθήνας: 
το 1923 το Ψυχικό, το 1924 η Εκάλη, το 1925 η Ηλιού-
πολη, η Νέα Κηφισιά, η Γλυφάδα, ο Άλιµος (Καλαµάκι) 
και η Καλογρέζα , το 1926 το Καστρί, το Νέο Αµαρούσιο, 
η Αργυρούπολη και η Βούλα, το 1927 η Αιολία, το 1928 ο 
Χολαργός και ο ∆ιόνυσος, το 1929 η Βέρδη, η Κηπούπολη, 
η Πεντέλη και η Ρέα.

Το 1924 η Εθνική Τράπεζα ίδρυσε Οικοδοµικό Συνε-
ταιρισµό µε σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων οικοπέδων 
και πόρων για την αγορά τους. Έγιναν τότε έρευνες στα 
τέρµατα των λεωφορειακών γραµµών και τα περίχωρα 
της Αττικής, στη λεωφόρο Συγγρού, στου Ζωγράφου 
και αλλού. 

Στον συνοικισµό Νέα Αλεξάνδρεια προσφέρονταν 50 
οικόπεδα. Η περιοχή ανήκε, όπως και το Ψυχικό και η 
Καλογραίζα (Καλογραία), στην Αθηναία κυρά Ρηγού-
λα (ή Ρεγούλα) Μπενιζέλου (1522-1589), τη µετέπειτα 
αγία Φιλοθέη. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους 
επί Όθωνα, τα γυναικεία µοναστήρια διαλύθηκαν και η 
κτηµατική τους περιουσία περιήλθε στο ελληνικό δηµόσιο. 
Το Ψυχικό, η Φιλοθέη και η Καλογρέζα, ως κτηµατική 
περιουσία της Μονής του Αγίου Ανδρέου που ίδρυσε η 
αγία Φιλοθέη, µεταβιβάστηκαν και αυτά µε τη σειρά τους 

στο ελληνικό κράτος. Το 1839 ο Όθωνας παραχώρησε το 
κτήµα στον ∆. Ποστολάκα επ’ ανταλλαγή µιας συλλογής 
αρχετύπων εκδόσεων του Άλδου. Από τον Ποστόλακα το 
κτήµα περιέρχεται στην κυριότητα της οικογένειας Χοϊ-
δά και στη συνέχεια του Γ. Αρχοντούλη για λογαριασµό 
µιας οµάδας οκτώ Αλεξανδρινών, µε σκοπό την ίδρυση 
οργανωµένου συνοικισµού κηπουπόλεως µε την επωνυ-
µία Νέα Αλεξάνδρεια. Σχεδιάζεται τότε από τον Γ. Αρχο-
ντούλη και πολεοδοµικό σχέδιο του οικισµού, µε βάση το 
ιπποδάµειο σύστηµα (εικ. 1).

Τελικά, ο συνοικισµός δεν πραγµατοποιείται και µετά 
µια σειρά µεταβιβάσεων περιέρχεται το 1927 στην ιδιο-
κτησία της Εταιρείας Κέκρωψ, που αρχίζει να πουλάει 
οικόπεδα.

 Τον Φεβρουάριο του 1928 και καθώς ο «πρό τινων ετών 
ιδρυθείς οικοδοµικός συνεταιρισµός των υπαλλήλων της 
Εθνικής Τραπέζης διελύθη, καθόσον η σύνθεσις τούτου και 
η διάφορος κατάστασις από απόψεως στεγάσεως µεταξύ 
των υπαλλήλων απέδειξεν ότι επεβάλλετο η κατάτµησις 
αυτού εις πλείονας µικροτέρους συνεταιρισµούς. Είς εκ 
των συνεταιρισµών τούτων έδει να περιλάβη αποκλειστι-
κώς υπαλλήλους οίτινες θα απέκτων γήπεδον εν τη αυτή 
τοποθεσίαν. Με τελικόν σκοπόν την δηµιουργία τοιούτου 
συνεταιρισµού προς απόκτησιν ευθυνών οικιών, οµάς υπαλ-
λήλων της ηµετέρας Τραπέζης εξέλεξεν ως κατάλληλον 
τοποθεσίαν τον συνοικισµόν της Ν. Αλεξανδρείας ούτινος 
τα οικόπεδα προσφέρονται υπό ευνοϊκούς όρους διά τους 
υπαλλήλους της Εθνικής Τραπέζης […] υπαλλήλους της Εθνικής Τραπέζης […] υπαλλήλους της Εθνικής Τραπέζης Η τιµή (1.000 
δρχ ο πήχυς) εκρίθη απολύτως ευνοϊκή εν σχέσει προς 
την των γειτονικών οικοπέδων Καλογραίζας και Ψυχικού, 
πωλουµένων εις πολύ ανωτέρας τιµάς».
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Στη συνέχεια το έγγραφο που φέρει τον τίτλο «Συ-
ν οικισµός Υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης», απαριθµεί 
τα πλεονεκτήµατα της περιοχής που βρίσκεται µεταξύ των 
συνοικισµών Ψυχικού και Καλογρέζας, µε πρόσοψη τη λε-
ωφόρο Κηφισίας από τη µία πλευρά και τη σιδηροδροµική 
γραµµή του Λαυρίου από την άλλη: καλή συγκοινωνία µε 
την Αθήνα, προβλεπόµενη ανέγερση του Αµερικάνικου 
Κολλεγίου και του Αρσακείου σε οικόπεδο στα όρια µε το 
Ψυχικό, ύπαρξη «επαρκούς ύδατος» για τις ανάγκες του 
οικισµού κ.λπ. Έως τις 7 Φεβρουαρίου 1928, 44 υπάλ-
ληλοι έχουν υπογράψει προσύµφωνο. Πρωτεργάτες της 
κίνησης υπήρξαν ο διευθυντής του Τεχνικού Τµήµατος 
Ν. Ζουµπουλίδης και οι συνεργάτες του Κ. Παπαδάκης, 

Βαλάσης, Ι. Ισηγόνης κ.ά.
Τον επόµενο µήνα ο Ν. Ζουµπουλίδης µε επιστολή του 

προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας ζητά την άδεια να τρο-
ποποιήσει το εγκεκριµένο σχέδιο της «Ν. Αλεξανδρείας », Ν. Αλεξανδρείας », Ν. Αλεξανδρείας
που έχει πλέον µετατραπεί σε Συνοικισµό των Υπαλλήλων 
της Εθνικής Τράπεζας. «Βεβαίως», γράφει, «τµήµα του σχε-
δίου δύναται να χρησιµοποιηθή, αλλά επιθυµούντες όπως 
το σχέδιον του Συνοικισµού µας παρουσιάση µίαν όψιν πε-
ρισσότερον εναρµονιζοµένην µε τας σηµερινάς απαιτήσεις 
της πολεοδοµίας, επισυνάπτοµεν σχέδιον τροποποιήσεως 
του παλαιού µε την παράκλησιν όπως αναθέσητε εις την υφ’ 
Υµάς ειδικήν υπηρεσίαν να εξετάση αυτό και να τροποποι-
ήσει το παλαιόν σχέδιον». Το Υπουργείο δίνει την έγκριση 

Εικ. 1. Γ. Αρχοντούλης, το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο του οικισµού της Νέας Αλεξάνδρειας, 1907. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - 
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 
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και ο Ζουµπουλίδης προχωρεί σε ανασχεδιασµό της Νέας 
Αλεξάνδρειας. Σε γενικές γραµµές το νέο σχέδιο πόλεως 
ακολουθεί τη λογική του πολεοδοµικού σχεδίου του Ψυ-
χικού του Αλ. Νικολούδη, µε τις στρογγυλές πλατείες και 
την ακτινωτή διάταξη των οδών γύρω από αυτές (εικ. 2).

Το 1929 το Ταµείο Κοινωφελών Έργων Υπαλλήλων Εθνι-
κής Τράπεζας καταφέρνει να συγκεντρώσει το απαιτούµενο 
ποσό, ώστε να αγοράσει ολόκληρη την περιοχή της Νέας 
Αλεξάνδρειας, έκτασης 117 στρεµµάτων, από την Εταιρεία 
Κέκρωψ και στις 21 Ιανουαρίου 1929 συντάσσεται το Κα-
ταστατικό του «Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης εν Νέα Αλεξανδρεία».

Στους πρώτους 10 συνεταίρους περιλαµβάνονται και 

πάλι ο αρχιµηχανικός της Τράπεζας Ν. Ζουµπουλίδης 
και ο αρχιτέκτων Κ. Παπαδάκης, έχει δε προστεθεί και το 
νέο µέλος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Εθνικής Τράπεζας 
Αριστοµένης Βάλβης.

Με βάση το πολεοδοµικό σχέδιο του Ζουµπουλίδη ζη-
τήθηκε το 1930 από τους Έλληνες αρχιτέκτονες µια άτυ-
πη µορφή αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για να σχεδιάσουν 
τύπους κατοικιών «βάσει ορισµένων αρχών, ήτοι της εντός τύπους κατοικιών «βάσει ορισµένων αρχών, ήτοι της εντός τύπους κατοικιών «
του σύγχρονου καλλιτεχνικού πλαισίου εκφράσεως του νε-
οελληνικού χαρακτήρος και πνεύµατος, εν συνδιασµώ µε 
την δυνατήν οικονοµίαν δαπάνης, πάσα πρόβλεψιν διά την 
υγιεινήν, την έλλογον διάταξιν των χώρων και τας ανέσεις 
των ενοίκων. Επεδιώχθη ωσαύτως η αποφυγή των περιττών 

Εικ. 2. Ν. Ζουµπουλίδης, το δεύτερο πολεοδοµικό σχέδιο του οικισµού, 1929. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - 
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 
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Εικ. 3α-β. ∆είγµατα των πρώτων κατοικιών της Φιλοθέης βάσει των τύπων του λευκώµατος Νέα Αλεξάνδρεια. Αθήνα, 
Αρχείο Χρ. Μαλεβίτση.
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Εικ. 4. Το τρίτο πολεοδοµικό σχέδιο του οικισµού µετά τη µετονοµασία του σε κηπούπολη Φιλοθέη, 1936. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 
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διακόσµων, η ήρεµος και πλαστική έκφρασις των όγκων, 
αι λιταί γραµµαί, αι απλαί και ήσυχοι αρχιτεκτονικαί µορ-
φαί της Χώρας, ώστε ν’ αποφευχθή η παρένθεσις ρυθµών 
ερχοµένων εις δυσαρµονίαν µε τον τοπικόν χαρακτήρα και 
την χάριν, την ισορρόπησιν, την διαφάνειαν και την ευγέ-
νειαν του Αττικού τοπίου».

Προέκυψαν έτσι οι 41 τύποι κατοικιών που επέλεξε η 
κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείτο από τον Αναστάση 
Μεταξά, τον Ανδρέα Κριεζή και τον Νίκο Νικολαΐδη, οι 
οποίοι και δηµοσιεύτηκαν στο λεύκωµα Νέα Αλεξάνδρεια 
που εκδόθηκε το 1931.

Τα σχέδια που εγκρίθηκαν ήταν έργα των νεαρών τό-
τε αρχιτεκτόνων Άγγελου Σιάγα (ΕΜΠ, 1925), Κίµωνα 
Λάσκαρη (ΕΜΠ, 1928), Πάνου Τζελέπη (École Spéciale 
d’Architecture Paris, 1921), Γεωργίου Κοντολέοντα (École 
Spéciale d’Architecture Paris, 1920), Κωνσταντίνου Παπα-
δάκη (ΕΜΠ, 1921) και Ιπ. Παπαβασιλείου. Από αυτούς ο 
Κ. Παπαδάκης εργαζόταν ήδη από το 1925 στην Τεχνική 
Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Στα σχέδια των έξι αυτών αρχιτεκτόνων προστέθηκαν 
επτά σχέδια-τύποι του Παναή Μανουηλίδη (École Na-
tionale des Beaux-Arts Paris, 1927) και ένα του Ιωάννη 
Κρεµέζη (ΕΜΠ, 1931). Το πώς συνδέθηκε το όνοµα του 
Παναή Μανουηλίδη µε τους υπόλοιπους δεν γνωρίζουµε. 
Ίσως να είχε αργήσει να υποβάλει τα σχέδια του και γι’ 
αυτό να προστέθηκαν αυτά λίγο αργότερα.

Όσο για τον Ι. Κρεµέζη (1907-1988), ο οποίος µόλις είχε 
αποφοιτήσει από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το σχέδιο αυτό ήταν η αρχή 

της συνεργασίας του µε την Τεχνική Υπηρεσία της Εθνι-
κής Τράπεζας της Ελλάδος, της οποίας αργότερα έγινε 
προϊστάµενος. Για τους 41 τύπους κατοικιών της Νέας 
Αλεξάνδρειας, έχουν ήδη γραφτεί πολλά, καθώς είναι η 
πρώτη φορά που συναντάµε µια οργανωµένη εικόνα αθη-
ναϊκής κηπούπολης µε σαφή αναφορά στην αρχιτεκτονική 
του µοντέρνου κινήµατος, µια εικόνα της προοδευτικής 
αρχιτεκτονικής για µεσαία κυρίως εισοδήµατα στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1930, µοναδική και άγνωστη στο 
πλατύ κοινό.

Αν και δεν λείπουν ορισµένα παραδείγµατα γραφικής 
αρχιτεκτονικής –συχνά άλλωστε και σε άλλα προάστια, 
όπως το Ψυχικό, το Καστρί κ.ά.–, καθώς και κάποιες επιρ-
ροές από το κίνηµα της επιστροφής στις ρίζες, οι περισσό-
τεροι τύποι είναι “µοντέρνοι” µε γυµνούς όγκους, καθαρές 
επιφάνειες, όπου συχνά διακρίνουµε τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία που θα συναντήσουµε και στις πολυκατοικίες της 
εποχής: τις πέργκολες από µπετόν αρµέ, τις ηµικυκλικές 
απολήξεις στις βεράντες και τα µπαλκόνια, τα έρκερ, τα 
γωνιακά παράθυρα, τα παράθυρα φινιστρίνια.

Ο θεµέλιος λίθος του οικισµού τέθηκε στις 6 Φεβρου-
αρίου 1933 και αµέσως µετά άρχισαν οι οικοδοµικές ερ-
γασίες. Οι φωτογραφίες των επόµενων χρόνων του προ-
αστίου, που µετονοµάστηκε το 1936 σε Φιλοθέη προς 
τιµήν της αγίας Φιλοθέης, απεικονίζουν ένα προάστιο 
όπως το οραµατίστηκαν οι ιδρυτές του, µε µικρά, λιτά, 
µοντέρνα κτήρια. Τότε ο οικισµός µετατράπηκε σε κοι-
νότητα. Στη δηµιουργία της συντέλεσε ουσιαστικά ο Ι. 
Κρεµέ ζης, ο οποίος µετά τον διορισµό του στην Τεχνική 
Υπηρεσία της Τράπεζας, αποσπάται στον Συνεταιρισµό 
των Υπαλλήλων ως υπεύθυνος για την ανέγερση της κη-
πούπολης (εικ. 4). 

Στο αρχιτεκτονικό του αρχείο, δωρεά των παιδιών του 
στα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου 
Μπενάκη, απόκειται σειρά σχεδίων µε τύπους κατόψεων 
από απλό µονόχωρο σπίτι µέχρι διώροφο µε οκτώ ή και 
περισσότερα δωµάτια, καθώς και κάποιες ολοκληρωµένες 
λύσεις (κάτοψη-όψη-προοπτικό) µικρών κυρίως κατοικιών. 
Ορισµένες είναι αµιγώς µοντέρνες µε δώµα, καµπύλη βερά-
ντα, γωνιακά παράθυρα κ.λπ., κάποιες έχουν κάλυψη από 
δικλινή ή τετρακλινή στέγη µε κεραµίδια, ενώ άλλες είναι 
σχεδιασµένες σε νησιώτικο ύφος. Παράλληλα ο Κρεµέζης 
επέβλεπε και την κατασκευή των κατοικιών-τύπων που είχαν 
σχεδιάσει οι άλλοι αρχιτέκτονες, πάντοτε για λογαριασµό 
του οικοδοµικού συνεταιρισµού.

Η ποικιλία των µικρών αυτών σκίτσων θυµίζει τα αντί-

Εικ. 5. Κατοικία σχεδιασµένη από τον Ι. Κρεµέζη, 
όπως είναι σήµερα.
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Εικ. 6. Ι. Κρεµέζης, τύποι κατοικιών, 1941. 
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στοιχα σκιτσάκια του E. Ziller για τη συνοικία στα «κόκκινα 
χώµατα» που όµως δεν πραγµατοποιήθηκαν ποτέ.

Αντίθετα, οι περισσότερες από τις κατοικίες που σχεδί-
ασε ο Ι. Κρεµέζης κτίστηκαν. Ελάχιστες όµως διατηρού-
νται έως σήµερα (εικ. 5). Οι πιο µικρές κατεδαφίστηκαν 
για να κτιστούν µεγαλύτερες επαύλεις και πολυκατοικίες, 
καθώς συν τω χρόνω η Φιλοθέη αναβαπτιζόταν σε ένα από 
τα ακριβότερα αθηναϊκά προάστια. Από τις µεγαλύτερες, 
αρκετές διατηρούνται στην αρχική τους µορφή, οι περισ-
σότερες εγκαταλελειµµένες και γι’ αυτό διασωσµένες, οι 
άλλες µε µεταγενέστερες προσθήκες που αλλοιώνουν 
την αρχική µορφή τους (εικ. 6). ∆ιατηρείται επίσης και η 
προσωπική του κατοικία στο οικοδοµικό τετράγωνο 67/4 
σχεδιασµένη το 1951. Αν και έχει κάποια στοιχεία των κα-
τοικιών της ά  φάσης του οικισµού, εδώ ο Κρεµέζης έχει 
πλέον εγκαταλείψει τα στοιχεία του µοντέρνου κινήµατος 
για να ενστερνιστεί τις νέες αρχιτεκτονικές επιταγές. Θα 
έλεγε κανείς ότι βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο ύφος των 
επαύλεων που σχεδιάζουν οι Εµµ. Βουρέκας, Π. Σακελ-
λάριος ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1940, ένα 
ύφος που διακρίνεται και σε αρκετές από τις προτάσεις 
που προαναφέραµε.

Και η κατοικία άλλωστε του προϊσταµένου του, φίλου 
και συνεργάτη του Νίκου Ζουµπουλίδη, που κτίστηκε το 
1934 σε ένα προνοµιακό οικόπεδο στη συµβολή της λεω-
φόρου Καποδιστρίου µε τον πεζόδροµο της Βασιλίσσης 
Σοφίας, διαφέρει επίσης ουσιαστικά από τις κατοικίες-τύ-
πους της Νέας Αλεξάνδρειας µε τις µινωικές κολώνες της 
που µιµούνται τις κολώνες της Κνωσού, την αδρή επένδυ-
ση της τοιχοποιίας µε κοκκινόπετρα από το νταµάρι του 
Κοκκινόλοφου και τα έντονα χρώµατα που παραπέµπουν 
στα κρητοµυκηναϊκά ανάκτορα (εικ. 7). Τις ίδιες επιδρά-
σεις µπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει και σε άλλα έργα 
του Ζουµπουλίδη, όπως στο υποκατάστηµα της Εθνικής 
Τράπεζας στο Ναύπλιο, στην αίθουσα του κεντρικού 
καταστήµατος της ίδιας τράπεζας στην οδό Αιόλου κ.α. 
Εντούτοις, πίσω από την έντονη κρητοµυκηναϊκή εικόνα 
που κυριαρχεί στο πλάσιµο των όγκων, στη σχέση των 
κλειστών ηµιυπαίθριων µε τους υπαίθριους χώρους και 
στις αναλογίες των ανοιγµάτων διαφαίνεται η επιρροή 
του µοντέρνου κινήµατος.

Ωστόσο, η προσωπική κατοικία του Ζουµπουλίδη και 
άλλες δύο ακόµη που έκτισε σε απλούστερο αλλά συναφές 
ύφος δεν φαίνεται να επηρέασαν τους υπόλοιπους οικιστές 
της Φιλοθέης, ούτε και τον νεαρό τότε Ι. Κρεµέζη, που 
παραµένει πάντα πιστός στις αρχές του µοντερνισµού.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει µια σειρά από σκί-
τσα που έγιναν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1945 
και αφορούν τα κοινόχρηστα κτήρια και τις διαµορφώσεις 
των υπαίθριων χώρων του προαστίου.

Στο πρώτο σχεδιάγραµµα διανοµής οικοπέδων του 
οικοδοµικού συνεταιρισµού των υπαλλήλων της Εθνικής 
Τράπεζας, όταν ακόµη το προάστιο ονοµάζεται Νέα Αλε-
ξάνδρεια, σηµειώνεται η θέση της εκκλησίας, του σχο-
λείου, ενός σταδίου, δύο αγορών και ενός νέου σταθµού 
στην οδό Καποδιστρίου, στη θέση όπου είναι σήµερα η 
πλατεία Αλ. Κοριζή.

Με βάση το πολεοδοµικό αυτό διάγραµµα ο Κρεµέζης 
σχεδιάζει τον καθεδρικό ναό της Φιλοθέης που προβλεπό-
ταν να κτιστεί στα όρια περίπου του Ψυχικού µε τη Φιλο-
θέη, πίσω περίπου από το κτήµα του Κολλεγίου Αθηνών, 
εκεί όπου είναι σήµερα το Άλσος Πουλάκη (εικ. 8, 9).

Μετά την ανακάλυψη της κρύπτης της αγίας Φιλοθέης 
το 1934, κατά τη διαδικασία εξόρυξης κοκκινόπετρας από 
τον οµώνυµο λόφο που προοριζόταν για το κτίσιµο των 
σπιτιών της περιοχής, αποφασίστηκε η ανέγερση στην 
κορυφή του λόφου ναϋδρίου, το οποίο µελέτησε από κοι-
νού ο Ν. Ζουµπουλίδης µε τον Ι. Κρεµέζη.

Το µικρό αυτό εκκλησάκι επιτελεί και σήµερα χρέη ενορι-
ακού ναού, καθώς ο µεγάλος ναός που προέβλεπε το σχέδιο 
δεν κτίστηκε ποτέ. Κατά καιρούς το θέµα ανακινείται από 
τους ενορίτες, χωρίς όµως επιτυχία. Έτσι ο µεγάλος ενορι-

Εικ. 7α. Η κατοικία του Ν. Ζουµπουλίδη, 
Αρχείο Ν. Ζουµπουλίδη. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - 

Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής.
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Εικ. 7β. Η κατοικία του Ν. Ζουµπουλίδη, Αρχείο Ν. Ζουµπουλίδη. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - 
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής.
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ακός ναός του Ι. Κρεµέζη δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ.
Την ίδια τύχη είχαν και τα τρία κοινοτικά κτήρια, που 

σχεδίασε ο αρχιτέκτονας και που δεν γνωρίζουµε τι ακριβώς 
θα αφορούσαν (εικ. 10). Λιτά και µοντέρνα τα δύο ακριανά, 
περισσότερο αυστηρό το κεντρικό θυµίζει τη λογική του 
µοντέρνου κλασικισµού που διέπει την αρχιτεκτονική των 
υποκαταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζαςστον µεσοπόλεµο 
και τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια.

Μοντέρνα επίσης είναι και τα κτήρια της αγοράς και του 
σχολείου (εικ. 11, 12). Το τελευταίο µάλιστα ακολουθεί τη 
λογική των γνωστών «σχολείων του ’30». Όσον αφορά 
την κάτω αγορά, αυτή σώζεται, µε ση µαντικές όµως αλ-
λοιώσεις και µετασχηµατισµούς επί της οδού Καποδιστρί-
ου. Το ίδιο και ο πολύ γνωστός θερινός κινηµατογράφος 
«Φιλοθέη» στην πλατεία Ι. ∆ροσοπούλου, αγαπηµένος 

Εικ. 8. Ι. Κρεµέζης, σχέδιο του καθεδρικού ναού Φιλοθέης. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 

Εικ. 9. Ι. Κρεµέζης, σχέδιο πυλώνα Αγίας Φιλοθέης. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, 
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τόπος αναψυχής των Φιλοθεητών και όχι µόνο, τα ζεστά 
καλοκαιριάτικα βράδια (εικ. 13). Αντίθετα, ο µικρός σε νη-
σιώτικο ύφος καφενές δεν πρέπει να πραγµατοποιήθηκε 
ποτέ (εικ. 14). Το ίδιο και το υπαίθριο θέατρο, που προο-
ριζόταν να τοποθετηθεί εκεί όπου στο σχέδιο προβλεπό-
ταν στάδιο, στον λόφο όπου καταλήγει η οδός Γεωργίου 
Σταύρου (εικ. 15).

Από τα σχέδια των αθλητικών εγκαταστάσεων πραγµα-
τοποιήθηκε το γήπεδο του τένις, ενώ η πολύ όµορφη πισί-
να µε τον χαρακτηριστικό µεσοπολεµικό βατήρα και την 

πραγµατικά ευρηµατική χρησιµοποίηση του δώµατος των 
αποδυτηρίων έµεινε στα χαρτιά (εικ. 16).

Τέλος, από τα έργα διαµόρφωσης του περιβάλλοντος 
χώρου, τα µικρά γεφυράκια που συνδέουν τις δύο απένα-
ντι όχθες του ρέµατος, οι πλατείες, οι βρύσες, τα ξύλινα 
κιγκλιδώµατα, οι πέργκολες µε τα κτισµένα καθιστικά δεν 
είναι βέβαιο ποια και πόσα πραγµατοποιήθηκαν (εικ. 17).

Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, ότι τα τελευταία έργα 
διαµόρφωσης της πλατείας Κορυζή, του Ν. Βαλσαµάκη, 
το στρογγυλό καθιστικό µε την κτιστή πέργκολα είναι 

Εικ. 10. Ι. Κρεµέζης, σχέδιο τριών κοινοτικών κτηρίων. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 

Εικ. 11. Ι. Κρεµέζης, σχέδιο σχολείου. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 

Εικ. 12. Ι. Κρεµέζης, σχέδιο αγοράς. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 
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προσαρµοσµένα στη λογική των πρώτων αυτών µεσοπολε-
µικών και µεταπολεµικών κοινοτικών έργων. Έργα του Ι. 
Κρεµέζη είναι και τα κτήρια του ∆ηµαρχείου και της Κοι-
νότητας (πληροφορία Παύλου Κρεµέζη), πιθανότατα και 
η περίφηµη Ροτόντα που βρισκόταν στη συµβολή της λεω-
φόρου Κηφισίας µε την οδό Καποδιστρίου. Η Ροτόντα κα-
τεδαφίστηκε όταν κατασκευάστηκε ο ανισόπεδος κόµβος, 
προκειµένου να δοθεί λύση στο κυκλοφοριακό πρόβληµα 
της περιοχής.

Τα µεταγενέστερα χρόνια ο Ι. Κρεµέζης επέστρεψε στη 
θέση του στην Τεχνική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, 
όπου και παρέµεινε µέχρι το 1974, δηλαδή περίπου για 
45 χρόνια. Τελείωσε τη σταδιοδροµία του ως διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών και τεχνικός σύµβουλος του τότε δι-
οικητή. Παράλληλα µε την απασχόλησή του στην τρά-
πεζα, διατηρούσε αρχιτεκτονικό γραφείο µελετών όπου 

εκπονούσε αρχιτεκτονικές µελέτες ιδιωτικών έργων στη 
Φιλοθέη και αλλού. ∆ιατέλεσε επίσης τεχνικός σύµβουλος 
σε οργανισµούς, όπως το Ταµείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνι-
κής Τράπεζας, το Λαϊκό Νοσοκοµείο και ο Σύλλογος Συ-
νταξιούχων Εθνικής Τράπεζας. Πέθανε στην Αθήνα στις 
22 Μαρτίου 1988.

Η συµβολή του Ι. Κρεµέζη στην οικοδόµηση του προα-
στίου της Φιλοθέης, έτσι όπως αυτή αποκαλύφτηκε µέσα 
από το προσωπικό του αρχείο, υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική. 
Καθώς µάλιστα η Φιλοθέη, µαζί µε τη µετασεισµική Κό-
ρινθο είναι ίσως τα µοναδικά ελληνικά παραδείγµατα 
µεσοπολεµικών αστικών οικισµών (µε εξαίρεση τους προσφυ-
γικούς οικισµούς, όπου ίσχυαν διαφορετικές προδιαγραφές), 
η αξία του έργου του αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Αν και σήµερα η Φιλοθέη έχει υποστεί σηµαντικές αλ-
λαγές µέσα στα 70 και περισσότερα χρόνια που έχουν πε-

Εικ. 13. Ι. Κρεµέζης, σχέδιο θερινού κινηµατογράφου. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 
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Εικ. 14. Ι. Κρεµέζης, σχέδια κατοικιών. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 
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Εικ. 16. Ι. Κρεµέζης, σχέδια αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 

Εικ. 15. Ι. Κρεµέζης, σχέδιο υπαίθριου θεάτρου. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 
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Εικ. 17α-ε. Ι. Κρεµέζης, σχέδια κοινόχρηστων χώρων Φιλοθέης. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - 
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. 
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ράσει από την ίδρυσή της, όχι πάντα προς το καλύτερο, το 
υλικό και τα τεκµήρια που έχουµε στη διάθεσή µας µέσα 
από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το Αρχείο 
του ∆ήµου Φιλοθέης, το Αρχείο Χρήστου Μαλεβίτση και 
τις δηµοσιευµένες πηγές µάς δίνουν τη δυνατότητα να 
µελετήσουµε σε βάθος την πολεοδοµική και αρχιτεκτονι-
κή ιστορία του προαστίου.

Τα αρχεία των Ι. Κρεµέζη και Ν. Ζουµπουλίδη, που ευ-
γενικά παραχωρήθηκαν στα Αρχεία Νεοελληνικής Αρ-

χιτεκτονικής από τους απογόνους τους, βρίσκονται στη 
διάθεση όσων µελετητών θα επιθυµούσαν να διερευνήσουν 
περαιτέρω το θέµα.

Μάρω Καρδαµίτση-Αδάµη
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Υπεύθυνη Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής
Μουσείο Μπενάκη
dcna@benaki.gr

In Greece the history of garden suburbs begins in the 1920s with 
the establishment of an organized Athens suburbia. In 1924 the 
National Bank of Greece set up a building society with the aim 
of finding suitable plots of land on which to build homes for 
its staff and acquiring the necessary funds to buy them. Their 
search located 50 plots in the small community of Nea Alex-
andria, situated between Psychiko and Kalogreza which, long 
before the founding of the Greek state, had belonged to Rigoula 
Benizelou, an Athenian noblewoman, who subsequently be-
came Saint Philothei. In 1928 this area was renamed National 
Bank of Greece Staff Settlement. The bank’s chief engineer, 
N. Zoumboulides, created a new town plan for the area, on 
the basis of which Greek architects were invited to come up 
with drawings for types of housing which would express the 
Modern Greek spirit in a contemporary artistic context. In 
1931, out of all the submissions received, it was a drawing by 
Ioannis Kremezis that was approved. Kremezis (1907-1988) 
had only just graduated from the School of Architecture of the 
National Technical University. This drawing was to prove the 

beginning of his collaboration with the Technical Department 
of the National Bank, of which he later became the director. 
The foundation stone for the development, later (1936) chris-
tened Filothei, was laid on 6 February 1933 and construction 
work began immediately thereafter. Ioannis Kremezis was 
appointed to supervise the construction. In his architectural 
archive, which was given to the Benaki Museum’s Archives of 
Modern Greek Architecture by his children, we find plans for 
housing, public buildings, open spaces, a cathedral, market-
place, school, cinema, coffee shop (kafeneionplace, school, cinema, coffee shop (kafeneionplace, school, cinema, coffee shop ( ), open-air theatre, kafeneion), open-air theatre, kafeneion
and athletics grounds. Some of these were actually built, some 
were modified, while others remained on the drawing board. 
Some of the housing which was built was later demolished or 
abandoned and fell into disrepair. Moreover the nature of the 
garden suburb of Filothei itself changed over the years and it 
has subsequently recreated itself as one of the most expensive 
Athenian suburbs. Nevertheless the I. Kremezis Archive offers 
valuable evidence of one of only two Greek examples of urban 
development in the inter-war years (the other being Corinth). 

MARO KARDAMITSI-ADAMI
The garden city of Filothei and the architect Ioannis Kremezis 

Ι. ∆ροσόπουλος 1888-1938, Τραπεζιτική ειδική επι στηµονική 
έκδοσις, έτος ∆́ /αρ. φύλλου 47 (ά  τριµηνία 1938).έκδοσις, έτος ∆́ /αρ. φύλλου 47 (ά  τριµηνία 1938).έκδοσις

Κ. Καυκούλα, Η περιπέτεια των Κηπουπόλεων (Θεσσα-Η περιπέτεια των Κηπουπόλεων (Θεσσα-Η περιπέτεια των Κηπουπόλεων
λονίκη 2007).

Π. Κοσµάκη, Σχεδιασµένοι οικισµοί στην Αθήνα του 
Μεσοπολέµου (διδ. διατριβή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, 

Τοµέας Πολεοδοµίας-Χωροταξίας ΕΜΠ, Αθήνα 1991).
Ε. Μπενέκη – Α. Αγγελοπούλου, Φιλοθέη Αττικής, Άρωµα

Πικροδάφνης (Αθήνα 2002).
Νέα Αλεξάνδρεια, λεύκωµα τύπου κατοικιών (Αθήνα 1931).Νέα Αλεξάνδρεια, λεύκωµα τύπου κατοικιών (Αθήνα 1931).Νέα Αλεξάνδρεια, λεύκωµα τύπου κατοικιών
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