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ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  του Σχολε�ου των Τεχν�ν �χουν �ελε-
τηθε� αναλυτικ� απ� τον Κ�στα Μπ�ρη στη �ελ�τη του 
Ιστορία	του	Εθνικού	Μετσοβίου Πολυτεχνείου, #δη απ� το 
1957. Η �εταγεν�στερη ��ως �ρευνα προσθ�τει συν�χεια 
και ν�α στοιχε�α που �ρχονται να συ�πληρ�σουν τον βα-
σικ� κορ�� της.

Στο ιδρυτικ� του δι�ταγ�α που υπογρ�φεται στις 31 
Δεκε�βρ�ου 1836 (12 Ιανουαρ�ου 1837)1 δηλ�νεται �ε σα-
φ#νεια �τι «Θέλει	συστηθή	τώρα	πλέον	εις	Αθήνας	σχολεί�
ον,	εις	το	οποίον	θέλουν	διδάσκεσθαι	την	Κυριακήν	και	τας	
Εορτάς,	όσοι	επιθυ$ούν	να	$ορφοθώσιν	ως	αρχιτεχνίται	
($αΐστορες)	εις	την	αρχιτεκτονικήν».

Σ+�φωνα �ε τον Friedrich von Zentner, για τον οργα-
νισ�� του Σχολε�ου ελ#φθη ως υπ�δειγ�α το Βασιλικ� 
Σχολε�ο των Οικοδο�ικ�ν Τεχν�ν του Μον�χου και το 
Τεχνικ� Σχολε�ο «La Martinière» της Λυ�ν.

Το Σχολε�ο των Τεχν�ν «ή	άλλως	το	λεγό$ενον	Πολυ�
τεχνείον» λειτο+ργησε αρχικ� �ε τη �ορφ# αυτ#, ως 
σχολ# δηλαδ# που λειτουργο+σε ��νο τις Κυριακ�ς και 
τις γιορτ�ς «καθώς	σχολάζουν	οι	βιο$ήχανοι» (οι εργαζ�-
�ενοι, δηλαδ#, στις οικοδο��ς επαγγελ�ατ�ες, τεχν�τες). 
Στεγ�στηκε δε, �πως ε�ναι γνωστ�, στην οικ�α Κ. Βλα-
χο+τζη στην οδ� Πειραι�ς και σχεδ�ν α��σως επεκτ�-
θηκε το 1838 και στο διπλαν� κτ#ριο, καθ�ς η �εγ�λη 
προσ�λευση των �αθητ�ν απαιτο+σε και ν�ους χ�ρους 
διδασκαλ�ας.2

Στο Σχολε�ο διδ�σκονταν τα �αθ#�ατα της Ιχνογραφ�-
ας, των Μαθη�ατικ�ν, της Μηχανικ#ς, της Χη�ε�ας, της 
Προπλαστικ#ς (γλυπτικ#ς), της Γραφ#ς και της Καλλι-
γραφ�ας. Σε αυτ� προστ�θηκε λ�γο αργ�τερα και το ��-
θη�α Αστικ#ς Αρχιτεκτονικ#ς (1840). Το 1841 αρχ�ζει, 

παρ�λληλα �ε το Κυριακ� Σχολε�ο, να λειτουργε� και 
καθη�εριν� Σχολε�ο.

Το 1844 αρχ�ζει �ια ν�α περ�οδος για το Σχολε�ο. Η �ε-
ταρρ+θ�ιση που ακολουθε� το κ�νη�α της 3ης Σεπ τε�-
βρ�ου του Δη�#τρη Καλλ�ργη και η απο��κρυνση των 
ξ�νων υπηκ�ων απ� τις δη��σιες υπηρεσ�ες, αφ#νει το 
Σχολε�ο των Τεχν�ν χωρ�ς διευθυντ#, εφ�σον ο Zentner 
αναγκαστικ� απο�ακρ+νεται. Στη θ�ση του διορ�ζεται ο 
Λ+σανδρος Καυταντζ�γλου. Μαζ� �ε τον Zentner, ��ως, 
απο�ακρ+νονται και �λοι οι ξ�νοι καθηγητ�ς, �εταξ+ των 
οπο�ων και οι αδελφο� Christian και Theophil Hansen, οι 
οπο�οι δ�δασκαν αντ�στοιχα Αρχιτεκτονικ# και Ελε+θερο 
Σχ�διο, καθ�ς και ο Claude Laurent, που δ�δασκε Κτηριο-
λογ�α και Αρχιτεκτονικ� Σχ�διο.

Ο Καυταντζ�γλου πρ�πει να βρει αντικαταστ�τες. Το 
ν�ο πρ�γρα��α του «Αν�τερου» πλ�ον καθη�ερινο+ Σχο-
λε�ου �αρτυρε� �τι κ�τι τ�τοιο δεν ε�ναι ε+κολο. Το 
��θη�α της Αρχιτεκτονικ#ς δεν ε�φαν�ζεται στη διδα-
κτ�α +λη. Εν τω �εταξ+ η αποχ�ρηση των ξ�νων αρχιτε-
κτ�νων και η σχετικ# ανασφ�λεια που επικρατε� �ετ� τα 
γεγον�τα της 3ης Σεπτε�βρ�ου 1843, προκαλο+ν οικοδο-
�ικ# κρ�ση.

Τον Ιο+νιο του 1844 αντιπροσωπε�α αρχιτεκτ�νων (�αϊ-
στ�ρων) �ε επιστολ# τους προς το Υπουργε�ο των Εσωτε-
ρικ�ν επιση�α�νει �τι «Όλοι	σχεδόν	οι	κατοικούντες	την	
πρωτεύουσαν	ξυλουργοί,	λεπτουργοί,	ασβεστοποιοί,	λιθο�
τό$οι	και	λοιποί	εργάται3	πάσχουσι	ελεεινώς,	και	στερού�
νται	αι	οικογένειαι	αυτών	του	επιούσιου	άρτου,	$η	δυνά$ενοι	
να	$ετέλθωσι	το	έργον	των	εξ	αιτίας	των	ση$ερινών	περιστά�
σεων.	Άλλοτε	εκτίζοντο	κατ’	έτος	εις	την	πόλιν	ταύτην	από	
150	$έχρι	200	οικοδο$ών	εφέτος	ουδέ	$ία	εκτίσθη»· ως 
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«πρόχειρη	δε	θεραπεία» ζητο+ν απ� την Κυβ�ρνηση «να	
αρχίση	να	οικοδο$ήση	τα	Δη$όσια	καταστή$ατά	της	διά	τα	
Υπουργεία	κα	τα	Αρχεία	και	το	Ελεγκτικόν	Συνέδριον4	και	
δι’	αυτών	να	δώση	εις	τους	ανωτέρω	εργάτας	εργασίας	διά	να	
πορίζωνται	τον	άρτον	τους». Επιση�α�νουν �τι σε κα��α 
�λλη εποχ# δεν θα βρει η Κυβ�ρνηση την ευκαιρ�α να 
κτ�σει �ε τ�σο χα�ηλ# τι�#, καθ�ς ακ��η και η τι�# των 
οικοπ�δων ε�ναι εις «$ετρίαν	τι$ήν». Οι �διοι δε οι αρχιτ�-
κτονες της π�λεως ε�ναι διατεθει��νοι να αναλ�βουν την 
εργολαβ�α και �νευ �ισθοδοσ�ας.5

Απ’ �σο ε�ναι γνωστ�, τ�ποτα παρ��οιο δεν πραγ �α-
τοποι#θηκε. Το κτ#ριο των Ανακτ�ρων, το οπο�ο ακ�-
�η δεν ε�χε τελει�σει, απορροφο+σε αρκετ� χρ#�ατα, 
οι εργασ�ες στη Μητρ�πολη και το Αστεροσκοπε�ο 
προχωρο+σαν �ε αργο+ς ρυθ�ο+ς και η Κυβ�ρνηση δεν 

#ταν σε θ�ση να προχωρ#σει σε ν�α ανο�γ�ατα.
Απ� τον επ��ενο χρ�νο η κατ�σταση φα�νεται �τι αρ-

χ�ζει να καλυτερε+ει, καθ�ς οι ιδι�τες σταδιακ� αρχ�-
ζουν να κτ�ζουν και π�λι. Έλληνες αρχιτ�κτονες �ηχανι-
κο� καταλα�β�νουν τις θ�σεις που �χουν �ε�νει κεν�ς 
στον δη��σιο το��α, απ�φοιτοι της Σχολ#ς των Ευελπ�-
δων # Ακαδη�ι�ν Καλ�ν Τεχν�ν και Πολυτεχνε�ων της 
αλλοδαπ#ς. Κ�ποιοι ξ�νοι εξακολουθο+ν να παρα��νουν 
στη χ�ρα ως ιδι�τες ελε+θεροι επαγγελ�ατ�ες. Η οικο-
δο�ικ# δραστηρι�τητα ξαναρχ�ζει. 

Ε�ναι ακριβ�ς η εποχ# που ο Λ+σανδρος Καυταντζ�-
γλου αναλα�β�νει τη διε+θυνση του ιδρ+�ατος. 

Σε χειρ�γραφο ση�ε�ω�� του6 αναφ�ρει: «Σκοπός	της	συ�
στάσεως	του	σχολείου	των	τεχνών	είναι	η	$όρφωσις	τεχνιτών	
διά	των	προσφοροτέρων	εκ	των	ενόντων	$έσων	δι’	αρ$οδίων	
$αθη$άτων	τελειοποίησις	των	χειροτεχνών.	Εκ	των	οποίων	
ελπίζεται	η	πρόοδος	της	ολικής	βιο$ηχανίας.

»Προς	τούτο	ελήφθησαν	υπ’	όψιν	τα	περί	τούτων	διάφορα	
υπάρχοντα	σχολεία	της	Γαλλίας	καθώς	και	αι	εν	Ιταλία	υπάρ�
χουσαι	ακαδη$ίαι	των	ωραίων	τεχνών,	εκ	των	οποίων	συγκρο�
τήθη	ο	υπάρχων	οργανισ$ός	του	σχολείου	τούτου	των	τεχνών.

»Εν	$εν	τη	Γαλλία	υπάρχουν	τα	‘Écoles	graduites’	όσον	ιδί�
ως	χρησι$εύουσιν	εις	τους	χειροτέχνας	και	βιο$ηχάνους	
σπουδάζοντες	στοιχεία	τινά	του	σχεδίου	και	$ικράς	γνώσεις	
της	γεω$ετρίας	ισοβάθ$ια	των	δη$οτικών	σχολείων.	Η	δε	
Académie	des	beaux�arts	όπου	ενασχολούνται	εις	την	θεωρί�
αν	της	υψηλής	τέχνης	και	της	καλλιτεχνίας	εν	γένει!	Και	η	
‘École	des	arts	et	métiers’	όπου	δις	της	εβδο$άδος	παραδίδο�
νται	ελευθέρως	$αθή$ατα	επιστη$ονικά	κατάλληλα	προς	
γενικήν	κατάρτησιν	και	ακρόασιν	πάντων	$άλιστα	διηρη�
$ένα [εννοε� σειρ� �αθη��των] και	$αθή$ατα	σχεδόν	ανε�
ξάρτητα	του	ενός	$αθή$ατος	του	άλλου·	τα	$αθή$ατα	δε	
ταύτα	ελευθέρως	έκαστος	δις	της	εβδο$άδος	ακροώ$ενος,	
την	γεω$ετρίαν	εφηρ$οσ$ένην	και	τας	τέχνας,	την	φυσικήν	
και	την	χη$είαν.

»Εις	δε	την	Ιταλίαν	εις	τας	ακαδη$ίας	της	Ρώ$ης,	Μεδιο�
λάνων,	Βενετίας,	Ριδι$ουδίου […] τα	écoles	graduites	των	
ωραίων	τεχνών	και	τα	écoles	des	arts	et	métiers.	Εις	τα	σχο�
λεία	αυτά	συνέρχονται	ελευθέρως	οι	τεχνίτες	όσοι	επιθυ$ούν	
να	γνωρίζουν	και	να	εκφράζουν	οι	ίδιοι	διά	του	σχεδίου	και	
να	εννοούν	τα	των	άλλων	τεχνιτών [σχ�δια] προς	εφαρ$ογήν	
αυτών	[…] Όσοι	έχουν	τον	τρόπον	και	την	ευφυΐαν	ακολου�
θούν	τα	ανώτερα	$αθή$ατα·	οι	σπουδάζοντες	την	αρχιτεκτο�
νικήν	είναι	υπόχρεοι	να	ακολουθώσι	τα	$αθή$ατα	εν	τω	Πα�
νεπιστη$ίω	εξ	ου	και	λα$βάνουσι	το	δίπλω$α	αυτού». Και 
συνεχ�ζει �ε τη διαπ�στωση �τι το «η$έτερον	σχολείον», 

Εικ. 1. Π�τρος Παυλ�δης Μην�τος, Λύσανδρος	
Καυτανζόγλου, �γχρωμη λιθογραφ�α, 1858. Αθ#να,  

Σ+λλογος Αθηνα�ων.
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Εικ. 2. Η αρχ# της χειρ�γραφης επιστολ#ς του Καυταντζ�γλου. Αθ#να, Μουσε�ο Μπεν�κη - 
Αρχε�α Νεοελληνικ#ς Αρχιτεκτονικ#ς. 
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αφο+ �ελ�τησε τα παραπ�νω, κατ#ρτισε �ε επιτυχ�α τον 
οργανισ�� του, ο οπο�ος δεν ε�ναι συνδεδε��νος �ε τα ελ-
ληνικ� γυ�ν�σια και το Πανεπιστ#�ιο. Οι �αθητ�ς προ-
σ�ρχονται στα δι�φορα �αθ#�ατα ελε+θερα και χωρ�ς 
κα��α υποχρ�ωση και διαγων�ζονται ο καθ�νας αν�λογα �ε 
τις δυν��εις του σε �ποιο απ� τα �αθ#�ατα χρει�ζεται.

Ακολουθε� δε �νας κατ�λογος απ� 15 �αθ#�ατα: Στοιχε�α 
Γρα��ατικ#ς, Στοιχε�α Γεω�ετρ�ας και Αριθ�ητικ#ς, Καλ-
λιγραφ�α, Περιγραφικ# Γεω�ετρ�α, Προοπτικ# και Σκια-
γραφ�α, Γρα��ικ# Ιχνογραφ�α (γρα��ικ� σχ�διο δηλαδ#), 
Κοσ�η�ατογραφ�α και Στοιχει�δης Αρχιτε κτονικ#, Στοι-
χει�δης Γραφικ# # Ανθρωπογραφ�α, Αγαλ �ατογραφ�α, 
Γυ�νογραφ�α, Πλαστικ#, Ξυλογραφ�α, Χαλκογραφ�α, 
Μυθολογ�α και Καλλιτεχνολογ�α και Χη�ε�α. Στα 15 
αυτ� �αθ#�ατα προστ�θεται απ� το 1844 το ��θη�α της 
Εφαρ�οσ��νης Φυσικ#ς και της Μηχανικ#ς απ� τον κα-
θηγητ# του Πανεπιστη��ου Γι�ργο Βο+ρη, ο οπο�ος παρα-
χ�ρησε τον �ισθ� του σε �ναν �αθητ# της Γλυπτικ#ς «διά	να	

απέλθη	εις	την	Ευρώπην	να	εξασκηθή,	αλλά	το	Υπουργείον	δεν	
παρεδέχθη	την	αίτησιν».

Το αν�κδοτο, �σο τουλ�χιστον γνωρ�ζω, αυτ� ση�ε� ω�α 
του Καυταντζ�γλου, που φυλ�σσεται σε ιδιωτικ# συλλο-
γ#, �ας κατατοπ�ζει πλ#ρως για το καθεστ�ς που �σχυε 
στο Σχολε�ο των Τεχν�ν, �ταν αν�λαβε τη διε+θυνσ# του 
ο Καυταντζ�γλου και εξηγε� γιατ� δεν �π�ρεσε να το �ετα-
τρ�ψει σε ανωτ�τη # �στω ανωτ�ρα σχολ# και κυρ�ως σε 
Σχολ# Αρχιτεκτονικ#ς, �πως πολλο� απ� τους συγχρ�-
νους του τον κατηγ�ρησαν στον τ+πο της εποχ#ς – κατη-
γορ�ες που υιοθετε� και ο Κ�στας Μπ�ρης στο πολ+ 
ση�αντικ� �ργο του για την Ιστορία	του	Εθνικού	Μετσοβί�
ου Πολυτεχνείου, στο οπο�ο #δη αναφερθ#κα�ε. Στ�χος 
του Σχολε�ου των Τεχν�ν και επο��νως και του Καυταν-
τζ�γλου #ταν να �ορφ�σει τεχν�τες βιο�ηχ�νους7 και �χι 
επιστ#�ονες αρχιτ�κτονες, �ργο που την περ�οδο αυτ# ε�χε 
αναλ�βει η Σχολ# των Ευελπ�δων, �που τα �αθ#�ατα της 
Αρχιτεκτονικ#ς, της Παραστατικ#ς Γεω�ετρ�ας, της Κατα-

Εικ. 3. Επιστολικ� δελτ�ριο που εικον�ζει το Πολυτεχνε�ο. Αθ#να, ιδιωτικ# συλλογ#.
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��τρησης κτηρ�ων κ.λπ. διδ�σκονταν απ� τον ταγ�ατ�ρχη 
και στη συν�χεια συνταγ �ατ�ρχη και διοικητ# της Σχολ#ς 
Δη�#τριο Σταυρ�δη, απ�φοιτο του Πολυτεχνε�ου της Βι�ν-
νης (1827).8

Άλλωστε, στην αρχ# της περι�δου Καυταντζ�γλου, το 
��θη�α «της	γυ$νάσεως» στο Αρχιτεκτονικ� Σχ�διο δ�δα-
σκε ο Μιχα#λ Σ. Γεωργι�δης, αρχιτ�κτων απ� την Κων-
σταντινο+πολη, που π�θανε ξαφνικ� το 1849, στην ακ�# 
της σταδιοδρο��ας του.

Ως διευθυντ#ς του Σχολε�ου των Τεχν�ν ο Καυταντζ�-
γλου θα εκφων#σει τον εναρκτ#ριο λ�γο του τον Ιο+λιο του 
1844. Στη συν�χεια «συνεκάλει	κατ’	έτος	την	αθηναϊκή	κοι�
νωνία	και	εξεφώνει	ένα	λόγον	αισθητικόν,	προσπαθών	ούτω	να	
συνηθίση	την	αρτισύστατον	κοινωνία	εις	την	τέχνην».9

Με τους λ�γους αυτο+ς ασχολε�ται αναλυτικ� ο Δημ#-
τρης Φιλιππ�δης στη �ονογραφ�α του Λύσανδρος	Καυταν�
τζόγλου, �που παραθ�τει αποσπ�σ�ατα απ� τους λ�γους 
του 1844, του 1846 και του 1847· �χι ��ως και απ� τον λ�-
γο του 1848 ο οπο�ος �ας ενδιαφ�ρει ��εσα, προκει��νου 
να τον συσχετ�σου�ε �ε �να ακ��η αν�κδοτο χειρ�γραφο 
του Καυταντζ�γλου, που απ�κτησε πρ�σφατα το Τ�#�α 
των Αρχε�ων Νεοελληνικ#ς Αρχιτεκτονικ#ς του Μουσε�-
ου Μπεν�κη. 

Πρ�κειται για χειρ�γραφη επιστολ# του Καυταντζ�-
γλου, διευθυντ# του Βασιλικο+ Σχολε�ου των Τεχν�ν, 
προς το επ� των Εσωτερικ�ν Βασιλικ�ν Υπουργε�ον �ε αρ. 
πρ. 62 και η�ερο�ην�α 22 Σεπτε�βρ�ου 1848, λ�γους �#νες 
δηλαδ# �ετ� την εκφ�νηση του ετ#σιου λ�γου του στο 
Πολυτεχνε�ο. Θ��α του: «Περί	της	εις	την	Ελλάδα	επανό�
δου	της	καλλιτεχνίας	και	εξιστόρησις	της	αρχής	και	συστά�
σεως	του	σχολείου	των	τεχνών	του	λεγο$ένου	Πολυτεχνεί�
ου». Ύστερα απ� �ια �ακρ� εισαγωγ#, �που ιστορε� την 
κατ�σταση των γρα���των και των τεχν�ν απ� «την	δού�
λευσιν	του	Ελληνικού	έθνους» ��χρι την απελευθ�ρωση 
και τα της �δρυσης και σ+στασης του Σχολε�ου των Τε-
χν�ν και τις �ετατροπ�ς που �γιναν απ� τον διορισ�� του 
στη θ�ση του διευθυντ# του το 1848, ο Καυταντζ�γλου 
καταλ#γει: «Μαθηταί	κατ’	έτος	υπέρ	τους	400	καταγράφο�
νται	εις	το	$αθητολόγιον	του	σχολείου,	και	εφέτος	ο$οίως	
κατεγράφησαν	περί	τους	414	[…] προερχό	$ενοι	από	πάσης	
τάξεως	της	κοινωνίας	εκ	των	αλληλοδιδακτικών,	εκ	των	
δη$οτικών	σχολείων,	εκ	του	γυ$νασίου,	Πανεπιστη$ίου.	Τε�
χνίται,	διαφόρους	τέχνας	$ετερχό$ενοι,	εν	τω	Πολυτεχνείω	
τας	αρχάς	του	σχεδίου	λα$βάνοντες,	εφαρ$όζουσι	την	θεωρί�
αν	εις	τα	υπ’	αυτού	διευθυνό$ενα	εργαζό$ενοι.

»Αι	διά	διαγωνισ$ού	διδό$εναι	υποτροφίαι	εντείνουν	την	

ά$ιλλαν	των	[…] και	διατηρούσι	την	επι$έλειαν	αυτών	αντί	
άλλου	τινός	$έσου	υποχρεώσεως,	ώστε	και	υποδη$ατοποιοί,	
ράπται,	οίτινες	$ικράν	ανάγκην νο$ίζοντες	ότι	έχουσι	του	
σχεδίου	προσέρχονται	κατά	Κυριακήν	εις	το	σχολείον	σπου�
δάζοντες	αυτό	επί	$όνω	τω	σκοπώ	να	συναγωνισθώσι	και	
αξιωθώσι	του	βραβείου.	Εις	τοιούτον	δε	βαθ$όν	φιλοτι$ίας	
έφθασαν	οι	συναγωνιζό$ενοι	νέοι	τεχνίται	ώστε	τινές	αυτών	
επροτί$ησαν	 εν	 καιρώ	 του	 συναγωνισ$ού	 να	 χάσωσι	 το	
η$ερο$ίσθιον	διά	να	εργάζωνται	κατά	τας	διορισθείσας	ώρας.	
Αλλ’	αν	και	η	προθυ$ία	της	$αθήσεως	$εγάλη,	η	έ$φυτος	
αυτή	των	Ελλήνων	ροπή	προς	την	καλλιτεχνίαν	θέλει	$ετ’	
ολίγον	εξασθενήσει,	εάν	η	Κυβέρνησις	δεν	λάβη	πρόνοιαν	να	
ορίση	στάδιον	και	εργασίαν	εις	τους	σπουδάζοντας	εν	τω	Πο�
λυτεχνείω	τας	Τέχνας	και	$άλιστα	εάν	δεν	παράσχη	τα	$έσα	
προς	τελειοποίησιν	αυτού.	Ταύτα	δε	ήθελον	είσθαι,	πρώτον	
να	στέλλεται	είς	των	$αθητών	του	Πολυτεχνείου	εις	τας	Ακα�
δη$ίας	της	Ευρώπης	επί	συναγω	νισ$ώ,	κατ’		έτος,	ως	πράτ�
τουσι	και	άλλα	πεπολιτισ$ένα	έθνη	και	ιδίως	οι	Γάλλοι	οί�
τινες	κατ’		έτος	πέ$πουσιν	εις	την	Ρώ$ην,	δεύτερον	να	παρα�
χωρούνται	κατά	προτί$ησιν	εις	τους	καλλιτέχνας	Έλληνας	
αι	δη$όσιαι	εργασίαι	αντί	των	ξένων,	και	$άλιστα	όταν	
υπάρχει	ισότης	κατά	την	αξίαν	της	τέχνης· και	όχι	ως	προ	
τι	νος	καιρού	έπραξε	το	επί	των	ναυτικών	υπουργείον	επιτρέ�
ψαν	 άνευ	 προηγου$ένης	 εξετάσεως	 εις	 τεχνίτην	 Ιταλόν,	
ενταύθα	διατρίβοντα	αν	και	κατώτερον	κατά	την	αξίαν	των	
Ελλήνων	ζωγράφων,	παραγγελίαν	ζωγραφίσεως	εθνικής	τι�
νός	εικόνας,	επί	τι$ής	6	χιλιάδων	δραχ	$ών.	Ούτος	δε	λαβών	
τριών	χιλιάδων	προκαταβολήν	ανεχώρησεν	λάθρα	εις	Ιταλί�
αν	όπως	εκεί	εκτελέση	ίσως	δι’		άλλου	την	παραγγελίαν,	οι	δε	
δυστυχείς	καλλιτέχναι	Έλληνες	διδάσκαλοί	τε	και	$αθηταί,	
οι	$εν	ουδέ	την	παρα$ικρήν	παραγγελίαν	εκ	$έρους	της	κυ�
βερνήσεως	έλαβον,	οι	δε	διά	της	ελπίδος	τρέφονται,	όπως	
αποφασισθή	και	ορισθή	συναγωνισ$ός	να	αποσταλούν	προς	
τελειοποίησίν	των	εις	την	Ευρώπην.

»Τοιαύτη	λοιπόν	η	εξιστόρησις	της	Νέας	εν	Ελλάδι	καλ�
λιτεχνίας,	και	η	αρχή	του	καταστή$ατος	τούτου,	το	οποίον,	
και	προ	τινων	εσυστήθη,	αναλόγως	ό$ως	$εγάλους	καρπούς	
ανέδειξεν,	ως	ανέφερον	καλύτερον	και	εν	τω	λόγω	τω	εκφω�
νηθέντι	κατά	την	επέτειον	η$έραν	της	εκθέσεως».

Πρ�γ�ατι στον λ�γο του 1848,10 που ε�χε εκφων#σει 
λ�γους �#νες ��νο πριν στο Πολυτεχνε�ο ο Καυταντζ�-
γλου, ε�χε φροντ�σει να προετοι��σει το �δαφος γρ�φο-
ντας �τι «και	της	λα$πράς	εν	Ελλάδι	οικοδο$ής	του	Πανε�
πιστη$ίου	 πάσαν	 την	 καλλιτεχνικήν	 εργασίαν,	 και	 τα	
$αρ$άρινα	ελληνικά	κιονόκρανα,	τας	σφίγγας,	τας	κεφαλάς	
των	λεόντων, τους $αρ$άρινους	ραβδωτούς	κίονες,	τας	σιδη�
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ράς	κεχρυσω$ένας	κιγκλίδας,	ελληνικαί	χείρες	εξεργάζο�
νται […]». Και στη συν�χεια αναφ�ρει ονο�α στικ� τους 
Φυτ�ληδες, τον Λ�ζαρο και τον Γε�ργιο και τον Ιω�ννη 
Κ�σσο, σπουδαστ�ς του Σχολε�ου των Τεχν�ν που δο+λε-
ψαν �χι ��νο στην Ελλ�δα αλλ� και στο εξωτερικ�, στην 
Κωνσταντινο+πολη, τη Βλαχ�α, τη Φλω ρεντ�α, και συνε-
χ�ζει τον�ζοντας �τι οι �αθητ�ς του σχολε�ου «κατά	προ�
τί$ησιν παραλα$βάνονται» ως πρωτοτ�κτονες σε δη�� σιες 
και ιδιωτικ�ς �εγ�λες οικοδο��ς, εν� «τα	των	νυν	κτιζο�
$ένων	οίκων	και	αιθουσών	των	ανακτόρων	τοιχογρα	φή$ατα	
υπό	σπουδασάντων	εν	τω	Πολυτεχνείω	καλλωπίζονται·	τα	εν	
τω	νεκροταφείω	ωραιότερα	$νη$εία	υπό	των	εις	το	Πολυτε�
χνείον	φοιτώντων	σ$ι	λεύονται	[…]	ξυλογράφοι	και	λιθογρά�
φοι	τούτου	$αθηταί	τας	προ$ετωπίδας	των	νέων	συγγρα$$άτων	
καλλίνουσι·	ζωγράφοι,	εν	τω	Πολυτεχνείω	διδασκό$ενοι,	των	
αγίων	τας	ιεράς	εικόνας	τεχνικώτερον	ζωγραφούσιν,	οι	επι�
πλοποιοί,	διά	τας	οποίας	εν	τω	Πολυτεχνείω	απέκτησαν	γνώ�
σεις,	τα	έργα	αυτών	κατά	$ί$ησιν	των	εν	Ευρώπη	κατασκευά�
ζουσι,	και	ως	τοιαύτα	πωλούσι·	διδάσκαλοι	δε	της	ιχνογραφί�
ας,	οι	κατά	τα	διάφορα	σχολεία	του	κράτους	διδάσκοντες,	τας	
αρχάς	εν	τούτω	τω	Πολυτεχνείω	εσπούδασαν	[…] Τελευταίον,	
την	αγγειοπλαστικήν,	την	αναγκαίαν	τούτην	βιο$ηχανίαν,	
$αθηταί	του	Πολυτεχνείου	επιτυχώς	εκ	της	αλλοδαπής	εις	την	
κοινωνίαν	η$ών	ήδη	εισάγουσιν».

Έχοντας λοιπ�ν εκφων#σει τον λ�γο αυτ� στον ετ#-
σιο εορτασ�� για την επ�τειο της �δρυσης του Σχολε�ου, 
που στη συν�χεια κυκλοφορο+σε σε αυτοτελ�ς φυλλ�διο, 
�χει φροντ�σει να ενη�ερ�σει την κοιν# γν��η για την 
ποι�τητα της τ�χνης των Ελλ#νων «βιο$ηχάνων». Ε�ναι 

λοιπ�ν σε θ�ση να ζητ#σει τη συνδρο�# του Υπουργε�ου 
Εσωτερικ�ν.

Το 1848 η Ελλ�δα �χει πια κλε�σει 20 χρ�νια ζω#ς ως 
ελε+θερο κρ�τος. Το εργατικ� δυνα�ικ� της, ε�τε ��σω 
του Σχολε�ου των Τεχν�ν, ε�τε ��σω της ε�πειρ�ας στο 
εργοτ�ξιο, ε�ναι πια �τοι�ο να αναλ�βει την εκτ�λεση 
«καλλιτεχνικών» οικοδο��ν. Άλλωστε και οικοδο�ικ# 
παρ�δοση υπ#ρχε αλλ� και καλλιτεχνικ#. Η Τ#νος ε�χε 
#δη αναδε�ξει θαυ��σιους �αρ�αρογλ+πτες.

Ήδη δε απ� τον Σεπτ��βριο του 1828, πριν ακ��η εγκα-
τασταθε� στην Ελλ�δα, ο Καποδ�στριας ε�χε ζητ#σει στον 
Επταν#σιο υπ�λληλο του γαλλικο+ Υπουργε�ου Πολ��ου 
κ��η Ν. Λοβ�ρδο να του βρει αρχιτ�κτονες, σκαπανε�ς, 
κτ�στες, ξυλουργο+ς, κλειθροποιο+ς και γενικ� τεχν�τες 
διαφ�ρων ειδικοτ#των που θα �πορο+σαν να βοηθ#σουν 
στην επι��ρφωση των Ελλ#νων τεχνιτ�ν για την ανοικο-
δ��ηση της χ�ρας.12 Το �διο ε�χε ζητ#σει και στον Ανδρ�α 
Μουστοξ+δη που βρισκ�ταν στη Βενετ�α. Και πρ�γ�ατι, 
οι �ηχανικο� και υπο�ηχανικο� της στρατι�ς του Maison 
βο#θησαν στην επι��ρφωση των Ελλ#νων τεχνιτ�ν κυρ�-
ως στην Πελοπ�ννησο, εν� γενικ�τερα στα συ�φωνητικ� 
εργολαβ�ας των δη�οσ�ων οικοδο��ν συναντ��ε συχν� 
δ�πλα στα ον��ατα των Ελλ#νων αρχι�αστ�ρων, αρχιτε-
κτ�νων, �αϊστ�ρων κ.λπ. και ον��ατα ιταλικ� και πολλ� 
επτανησι�τικα. Καθ�ς ο νεοκλασικισ��ς ε�χε #δη �ρθει 
στα Επτ�νησα #δη απ� την περ�οδο της Αγγλοκρατ�ας, 
�πορο+σες να βρεις εκε� αρκετο+ς τεχν�τες που γν�ριζαν 
τα χαρακτηριστικ� του ρυθ�ο+ και #ταν σε θ�ση να εκτε-
λ�σουν αντ�στοιχα �ργα.

Με την �δρυση του Σχολε�ου των Τεχν�ν ο αριθ��ς 
των εξειδικευ��νων Ελλ#νων τεχνιτ�ν, �πως αναφ�ρει 
ο Καυ ταντζ�γλου και �πως αποδεικν+εται και απ� τα 
συ�φω νητικ� εργολαβ�ας που �χουν διασωθε�, αλλ� κυ-
ρ�ως απ� τα �δια τα κτ#ρια που σ�ζονται # διασ�ζονταν 
��χρι τα ��σα τουλ�χιστον του 20ο+ αι�να στην Αθ#να 
και σε αρκετ�ς επαρχιακ�ς π�λεις, �πως την Α�γινα, το 
Να+πλιο, την Ερ�ο+πολη κ.�., ε�χε αυξηθε� ση �αντικ�. 
Σε ση�ε�ο ��λιστα �στε να δη�ιουργηθε� στη χ�ρα �ας 
αυτ� το �οναδικ� φαιν��ενο του λαϊκο+ νεο κλασι-
κισ�ο+, του νεοκλασικισ�ο+ δηλαδ# που επεκτε�νεται 
σε �λες τις αστικ�ς τ�ξεις απ� την πιο υψηλ# �ως την 
πιο χα�ηλ#, απ� τα Αν�κτορα ��χρι το �ικρ� �ον� χωρο 
σπιτ�κι.

Για τον λ�γο αυτ� η επιστολ# του Καυταντζ�γλου προς 
το Υπουργε�ο Εσωτερικ�ν ε�ναι ιδια�τερα ση�αντικ#, για-
τ� πιστοποιε� και επ�ση�α το γεγον�ς, εν� ταυτ�χρονα 

Εικ. 4. Λου�ζος Λ�ντσας, Το	κτηριακό	συγκρότημα	του	
Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου, υδατογραφ�α, 1885. 

Αθ#να, Συλλογ# Ε.Μ.Π. 
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επιβεβαι�νει τη φροντ�δα του για τη δη�ιουργ�α του κα-
τ�λληλου εργατικο+ δυνα�ικο+.

Οι ���εσες # ��εσες κατηγορ�ες του Μπ�ρη13 �τι ο 
Καυταντζ�γλου δεν προ�θησε κατ� τα πρ�τα χρ�νια του-
λ�χιστον της διε+θυνσ#ς του στο Σχολε�ο των Τεχν�ν τις 
αρχιτεκτονικ�ς σπουδ�ς, �οι�ζουν αν �χι �δικες, τουλ�χι-
στον υπερβολικ�ς. Θεωρ� �τι ο Καυταντζ�γλου, �πως 
�λλωστε παλαι�τερα και ο Καποδ�στριας, δεν βι�ζεται να 
�ετατρ�ψει το Σχολε�ο των Τεχν�ν σε αν�τερο και πολ+ 
περισσ�τερο σε αν�τατο �δρυ�α, �ταν δεν �χει ακ��η 
δη�ιουργηθε� το κατ�λληλο ανθρ�πινο δυνα�ικ� που θα 
φοιτ#σει σε αυτ�. Ό,τι δηλαδ# π�στευε και ο Κυβερν#της 
για την �δρυση του Πανεπιστη��ου. Ίσως λοιπ�ν να θεω-
ρο+σε �τι προτο+ διδ�ξει ο �διος Αρχιτεκτονικ# στο Σχο-
λε�ο, θα �πρεπε οι �αθητ�ς να γνωρ�ζουν #δη κ�ποια στοι-
χε�α Σχεδ�ου. Για τον Μιχα#λ Γεωργι�δη, που δ�δαξε το 
��θη�α του Αρχιτεκτονικο+ Σχεδ�ου απ� το 1843 �ως και 
το 1849, δεν ξ�ρου�ε πολλ� πρ�γ�ατα π�ραν του �τι #ταν 
Κωνσταντινουπολ�της. Επειδ# ��ως δεν αναφ�ρεται που-
θεν� το πο+ σπο+δασε και δεδο��νου �τι το αντ�στοιχο 
Βιο�ηχανικ� Σχολε�ο ιδρ+θηκε στην Κωνσταντινο+πολη 
το 1882, συ�περα� νου�ε �τι ��λλον επρ�κειτο περ� ε�πει-
ροτ�χνη αρχιτ�κτονα, δηλαδ# κ�λφα.

Όσο για τους τρεις διαπρεπε�ς αρχιτ�κτονες, Χριστια-
ν� Χ�νσεν, Θε�φιλο Χ�νσεν και Κ�ρολο Λωρ�ν, οι οπο�-
οι δ�δαξαν στο Σχολε�ο την πρ�τη περ�οδο της �δρυσ#ς 
του, δεν θα πρ�πει να ξεχν��ε �τι και οι τρεις #ταν ακ��η 

στην αρχ# της σταδιοδρο��ας τους, �ταν αν�λαβαν να 
διδ�ξουν, και δεν ε�χαν αποκτ#σει τη φ#�η που απ�κτη-
σαν αρκετ� αργ�τερα. Η τοποθ�τησ# τους σε �ια τ�τοια 
θ�ση τους εξασφ�λιζε, εκτ�ς των �λλων, �ναν �ηνια�ο 
�ισθ� και τους επ�τρεπε να παρα�ε�νουν στην Ελλ�δα, 
�σχετα �ε το αν ε�χαν # �χι ιδιωτικ�ς αναθ�σεις �ργων. 
Άλλωστε, π�ραν του �τι χρη��τισαν για κ�ποιο χρονικ� 
δι�στη�α δ�σκαλοι στο Σχολε�ο των Τεχν�ν –ο Χριστια-
ν�ς Χ�νσεν του Αρχιτεκτονικο+ Σχεδ�ου, ο Θε�φιλος 
Χ�νσεν του Ελε+θερου Σχεδ�ου και ο Λωρ�ν της Αρχιτε-
κτονικ#ς Τεχνολογ�ας και της Προπλαστικ#ς–, δεν 
�χου�ε καν�να �λλο στοιχε�ο για το π�ς ακριβ�ς #ταν 
οργανω��νο το ��θη�� τους. Χαρακτηριστικ� ε�ναι επ�-
σης �τι εν� οι δ+ο νε�τεροι, ο Θ. Χ�νσεν και ο Κ. Λωρ�ν, 
δ�δασκαν τ�σο στο Σχολε�ο των Κυριακ�ν �σο και στο 
Καθη�εριν� Πολυτεχνικ� Σχολε�ο, ο Χριστιαν�ς Χ�νσεν 
δ�δασκε τ�σσερις �ρες ��νο την εβδο��δα στο Κυριακ�. 
Ο δε Zentner, ως διευθυντ#ς του Σχολε�ου, δ�δασκε επ�-
σης π�ντε �ρες ��νο την εβδο��δα.

Φυσικ� ε�ναι επο��νως ο Λ+σανδρος Καυταντζ�γλου, 
αναλα�β�νοντας τη διε+θυνση του Σχολε�ου το 1843 και 
την αναδιοργ�νωση του προγρ���ατος των σπουδ�ν, να 
�ην επω�ιστε�, τουλ�χιστον αρχικ�, και τη διδασκαλ�α 
�αθη��των.

Τα σχετικ� �ε την αν�ληψη των καθηκ�ντων του ως 
διευθυντ# του Σχολε�ου των Τεχν�ν �χει αναπτ+ξει ο Φι-
λιππ�δης στο κεφ�λαιο «Chi va appresso… non va mai 

Εικ. 5. Το Πολυτεχνε�ο, πρ�σοψη, υδατογραφ�α, 1868. Αθ#να, Συλλογ# Ε.Μ.Π. 
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Εικ. 6. Το τ�λος της χειρ�γραφης επιστολ#ς του Καυταντζ�γλου. Αθ#να, Μουσε�ο Μπεν�κη - 
Αρχε�α Νεοελληνικ#ς Αρχιτεκτονικ#ς.  
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avanti» του βιβλ�ου του για τον Καυταντζ�γλου,14 �ιας 
�ονογρα φ�ας απ’ �που �ε τον δικ� του ιδι�ρρυθ�ο τρ�πο ο 
�ελετη τ#ς αφ#νει να αναδυθε� η επ�σης ιδι�ρρυθ�η προ-
σωπικ�τητα του �ελετ��ενου.

Εκε�νο π�ντως που επιβεβαι�νεται ��σα απ� την επι-
στολ# του προς το Υπουργε�ο Εσωτερικ�ν, ε�ναι �τι κατ�-
βαλλε φιλ�τι�ες προσπ�θειες να αναβαθ��σει τον ρ�λο 
των Ελλ#νων τεχνιτ�ν, προσπ�θειες που θα συνεχ�σει και 
στο ��λλον, ζητ�ντας επανειλη���νως να παραχωρ#σει το 
Υπουργε�ο υποτροφ�ες για το εξωτερικ� στους σπουδαστ�ς 
του Σχολε�ου.15

Ο �διος ζητ� να προσδιοριστε� «οριστικώς	και	δικαι	ω$α�
τικώς» +στερα απ� διαγωνισ�� η αποστολ# τρι�ν τουλ�-
χιστον σπουδαστ�ν «διά	τετραετείς σπουδάς	εις	την	αλλο�
δαπήν». Δηλαδ# να τους δοθε� δυνατ�τητα να πραγ �ατο-
ποι#σουν σπουδ�ς σε αν�τατο επιστη�ονικ� �δρυ�α. 

Ζητ� επ�σης �ε νε�τερη επιστολ# του προς την επ� των 

Εσωτερικ�ν Γρα��ατε�α –και �σο γνωρ�ζω ε�ναι ο πρ�τος 
που ζητ� κ�τι παρ��οιο– να διακριθο+ν οι θ�σεις των πο-
λιτικ�ν αρχιτεκτ�νων απ� τις θ�σεις των αξιω �ατικ�ν του 
Μηχανικο+. Ξεχωρ�ζει, δηλαδ#, ουσιαστικ� τις αρ�ο δι�-
τητες των αξιω�ατικ�ν του Μηχανικο+, των πολιτικ�ν 
�ηχανικ�ν θα λ�γα�ε σ#�ερα, απ� αυτ�ς των αρχιτεκτ�-
νων �ηχανικ�ν. Δυστυχ�ς, ο+τε η πρ�ταση αυτ# �γινε δε-
κτ#. Ο διαχωρισ��ς αυτ�ς θα ξεκαθ�ριζε �ε σαφ#νεια τα 
καθ#κοντα και τις αρ�οδι�τητες του κ�θε κλ�δου, κ�τι 
που δυστυχ�ς εκκρε�ε� στην πραγ�α τικ�τητα �ως τις ��-
ρες �ας. Αλλ� αυτ� ε�ναι �να �λλο �εγ�λο θ��α που ξε-
φε+γει απ� την παρο+σα �ελ�τη.

Μ�ρω Καρδα��τση-Αδ��η
Καθηγ#τρια Ε.Μ.Π.
dcna@benaki.gr
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MARO KARDAMITSI-ADAMI
An important Lysandros Kaftantzoglou manuscript

The School of Arts, forerunner of what is now the Athens 
Polytechnic, was founded in 1836 with the aim of enabling 
men working in the construction industry to attend lessons 
on Sundays and holidays, so as to acquire the knowledge 
needed to make them into architectural master craftsmen.  
And in the beginning this was how it operated.  Later, from 
1841 onwards daily courses began to operate alongside the 
weekly ones.

In the Benaki Museum~s Neohellenic Architecture Ar-
chives an unpublished, hand-written letter from Lysandros 
Kaftantzoglou, Director of the School of Arts from 1844, 
to the Ministry of the Interior, has been preserved. In this 
letter, dated 22 September 1848, Kaftantzoglou proposed: 

1) that a scholarship, awarded by competition, should be 
given to a student of the School for the purpose of com-
pleting his education in some European institution; and 2) 
that the state should entrust public works to Greek crafts-
men rather than foreigners. Although Kaftantzoglou – like 
Governor Kapodistrias (1828-1831) before him – did not 
consider it appropriate at that time to create an Institute 
of  Higher Education, nevertheless he made conscientious 
attempts, as this document attests, to improve the status 
of Greek craftsmen, repeatedly requesting the Ministry to 
fund scholarships so that his students at the School of Arts 
could study abroad. 
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