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ΕΙΝΑ Ι ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΟΙΝΑ Ι ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΟ Σχολε�ο των Τεχν�ν υπ�ρξε 
ο πρ�δρομος του Εθνικο� Μετσ�βιου Πολυτεχνε�ου. 
Ο αρχιτ&κτων και ιστορικ�ς της Αρχιτεκτονικ�ς Κ�-
στας Μπ�ρης, στο ογκ�δες σ�γγραμμ* του Ιστορία	του	
Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου	(Αθ�να 1957), ε�ναι ο 
πρ�τος που ασχολ�θηκε διεξοδικ* με το ιστορικ� της 
�δρυσης του Σχολε�ου. Σ�μφωνα με αυτ�, στο τ&λος 
της δεκαετ�ας του 1860 το Σχολε�ο των Τεχν�ν �ταν 
&να σχολε�ο μ&σης τεχνικ�ς εκπα�δευσης. Κ*τω απ� 
την ονομασ�α «Βιοτεχνικ� Σχολ�» στ&γαζε τρεις ειδι-
κ&ς Σχολ&ς: της Αρχιτεκτονικ�ς, της Χωρομετρ�ας και 
της Μηχανουργ�ας, εν� παρ*λληλα λειτουργο�σε το 
Τμ�μα των Καλ�ν Τεχν�ν και το Σχολε�ο των Κυρια-
κ�ν και Εορτ�ν. Στη Βιοτεχνικ� Σχολ� σπο�δαζαν οι 
μηχανικο�, οι αρχιτ&κτονες και οι πολιτικο� μηχανικο�, οι 
τοπογρ*φοι και οι μηχανολ�γοι, στο Τμ�μα των Καλ�ν 
Τεχν�ν οι γλ�πτες, οι ζωγρ*φοι και οι χαρ*κτες, εν� το 
Σχολε�ο των Κυριακ�ν και Εορτ�ν &δινε στο εργατικ� 
δυναμικ� (αρχιτεχν�τες, μαρμαρογλ�πτες, τοιχογρ*-
φους, οροφογρ*φους, κοσμηματογρ*φους κ.λπ.) τις 
απαρα�τητες γν�σεις για να ασκ�σουν το επ*γγελμ* 
τους. Ας μην ξεχν*με �τι ε�ναι η εποχ� που ο νεοκλα-
σικισμ�ς βρ�σκεται στην ακμ� του και οι ειδικευμ&νοι 
τεχν�τες �ταν κ*τι παραπ*νω απ� απαρα�τητοι.

Η &λλειψη οργανωμ&νων αρχε�ων στο Εθνικ� Μετσ�-
βιο Πολυτεχνε�ο μας στερε� δυστυχ�ς τη δυνατ�τητα 
να παρακολουθ�σουμε β�μα προς β�μα την εξ&λιξη 
των σπουδ�ν.

Ένα &ντυπο πρ�γραμμα που δημοσιε�ει ο Κ�στας 
Μπ�ρης, μας πληροφορε� �τι στα Tμ�ματα Μηχανικ�ς 
και Καλ�ν Τεχν�ν η φο�τηση �ταν πενταετ�ς εν� στα 

Tμ�ματα Αρχιτεκτονικ�ς και Χωρομετρ�ας τετραετ�ς. 
Μας πληροφορε� επ�σης για τα διδασκ�μενα μαθ�ματα.

Στα Ά  και Β´ &τη τα μαθ�ματα και στα τρ�α Tμ�ματα 
του Βιοτεχνικο� ε�ναι κοιν*, εκτ�ς απ� αυτ� του εργο-
στασ�ου το οπο�ο διδ*σκονται μ�νο οι μηχανολ�γοι.

Στα Γ´ και Δ́  &τη οι σπουδ&ς διαφοροποιο�νται και 
εξειδικε�ονται. Έτσι στο Tμ�μα των Αρχιτεκτ�νων στη 
Γ´ τ*ξη διδ*σκονται Αρχιτεκτονικ�, Τριγωνομετρ�α, 
Περιγραφικ� Γεωμετρ�α, Μηχανικ� και Σχ&διο και στη 
Δ́  τ*ξη Αρχιτεκτονικ�, Αν*λυση, Αντ�σταση της Ύλης, 
Εφηρμοσμ&νη Περιγραφικ� Γεωμετρ�α, Μηχανικ�, 
Συνθ&σεις Αρχιτεκτονικ&ς, Χημε�α, Φυσικ�, Οδοποι�α 
και Γεφυροποι�α.

Ποια �ταν �μως η �λη των μαθημ*των αυτ�ν; Τι ακρι-
β�ς διδ*σκονταν οι σπουδαστ&ς; Ποιοι �ταν οι διδ*σκο-
ντες; Και π*λι οι πληροφορ�ες μας ε�ναι ελ*χιστες. Γνω-
ρ�ζουμε μ�νο τους τ�τλους των μαθημ*των, τα ον�ματα 
των καθηγητ�ν (Δημ�τριος Σκαλιστ�ρης, Ταγματ*ρ-
χης Μηχανικο� - Οδοποι�α και Γεφυροποι�α, Ερν&στος 
Τσ�λλερ, Αρχιτ&κτων - Αρχιτεκτονικ� και Αρχιτεκτο-
νικ&ς Συνθ&σεις, Ιω*ννης Σ&χος, Λοχαγ�ς Μηχανικο� 
- Στατικ� και Μηχανικ�, Γε�ργιος Σο�τσος, Λοχαγ�ς 
Μηχανικο� - Μαθηματικ*, Αριστε�δης Βουσ*κης, Χη-
μικ�ς - Χημε�α, Αναστ*σιος Χρηστομ*νος, Καθηγητ�ς 
Πανεπιστημ�ου - Φυσικ�, Ιω*ννης Παπαδ*κης - Περι-
γραφικ� Γεωμετρ�α), �χι �μως και τα ον�ματα των βοη-
θ�ν τους. Και �λοι γνωρ�ζουμε π�σο σημαντικ�ς ε�ναι ο 
ρ�λος των βοηθ�ν των καθηγητ�ν στις σπουδ&ς, καθ�ς 
οι τελευτα�οι ε�ναι πολ� πιο κοντ* στους σπουδαστ&ς, 
και ιδια�τερα την εποχ� αυτ� που η απ�σταση μεταξ� 
καθηγητ�ν και σπουδαστ�ν �ταν μεγ*λη.

ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ

Δεκατ&σσερα σπουδαστικ* σχ&δια του Σχολε�ου των Τεχν�ν
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Η *γνοι* μας �σον αφορ* τη διδακτ&α �λη ε�ναι πολ� 
μεγαλ�τερη στο μ*θημα της Αρχιτεκτονικ�ς και των Αρ-
χιτεκτονικ�ν Συνθ&σεων, καθ�ς η �λη στα καθαρ* θεω-
ρητικ* μαθ�ματα των Μαθηματικ�ν, της Γεωμετρ�ας, της 
Φυσικ�ς και της Χημε�ας, ακ�μα κι αν δεν ε�ναι αναλυτικ* 
γνωστ�, ε�ναι λ�γο πολ� προβλ&ψιμη.

Τι �μως και π�ς δ�δασκε ο Ε. Τσ�λλερ; Για *λλη μια 
φορ* η &λλειψη αρχιτεκτονικ�ν, και �χι μ�νο, αρχε�ων 
αφ�νει &να δυσαναπλ�ρωτο κεν�. Μια σειρ* 14 φωτο-
γραφι�ν, που απ�κειται στα Αρχιτεκτονικ* Αρχε�α του 
Μουσε�ου Μπεν*κη, μας δ�νει μια μικρ� ιδ&α των σπου-
δ�ν στο Τμ�μα της Αρχιτεκτονικ�ς το 1884. Οι φωτο-
γραφ�ες αυτ&ς, διαστ*σεων 15 x 10 εκ., βρ&θηκαν στα 
κατ*λοιπα του Τ�νιου αρχιτ&κτονα και απ�φοιτου του 
Σχολε�ου των Τεχν�ν Παρασκευ* Μ*ρκου Καρδαμ�τση. 
Ο Παρασκευ*ς (Παρ*σχος) Καρδαμ�τσης φο�τησε στο 
Αρχιτεκτονικ� Τμ�μα του Βιομηχανικο� Σχολε�ου απ� 
το 1878-1879 μ&χρι το ακαδημαϊκ� &τος 1883-1884. Δεν 
γνωρ�ζουμε πολλ* για τα χρ�νια των σπουδ�ν του, εκτ�ς 
απ� το �τι στο Ά  &τος π�ρε δ�ο βραβε�α στο Σχ&διο. Στην 
Αρχιτεκτονικ� ε�χε καθηγητ&ς τον Ε. Τσ�λλερ ως το 1883 
και στη συν&χεια τον Ι. Κολλινι*τη. Μετ* την αποφο�τη-
σ� του εργ*στηκε στην Υπηρεσ�α Δημοσ�ων Έργων και 
παρ*λληλα ασκο�σε ελε�θερο επ*γγελμα.

Οι 14 φωτογραφ�ες που εντοπ�στηκαν στα κατ*λοιπ* 
του, απεικον�ζουν 14 σχ&δια σπουδαστ�ν του Τμ�ματος 
Αρχιτεκτονικ�ς. Σε τ&σσερις απ� αυτ&ς μπορο�με να 
διακρ�νουμε τα ον�ματα των σπουδαστ�ν Ι. Β. Σαλ�βε-
ρου και … Φ�σκολου και του καθηγητ� Ι. Κολλινι*τη, 
εν� στις υπ�λοιπες ε�τε δεν υπ*ρχει �νομα, ε�τε ε�ναι 
ιδια�τερα δυσαν*γνωστο. Ίσως να ε�ναι του �διου του 
Καρδαμ�τση. 

Ε�ναι προφαν&ς �τι πρ�κειται για θ&ματα που επεξερ-
γ*ζονταν οι σπουδαστ&ς στο μ*θημα των Αρχιτεκτονι-
κ�ν Συνθ&σεων. Ε�ναι επ�σης β&βαιο �τι οι σπουδαστ&ς 
αυτο� διδ*χθηκαν αρχικ* σχ&διο απ� τον Ε. Τσ�λλερ και 
στη συν&χεια απ� τον Ι. Κολλινι*τη.

Απ� τα 14, τα δ&κα σχ&δια αφορο�ν κατοικ�ες (αστι-
κ&ς, εξοχικ&ς, επα�λεις) (εικ. 1-10), &να σχολε�ο (εικ. 11), 
δ�ο θεριν* θ&ατρα (εικ. 13-14) και &να κ*ποιο κτ�ριο 
(εικ. 12) που θα μπορο�σε να ε�ναι εκπαιδευτικ� κτ�ριο 
ανωτ&ρας � ανωτ*της βαθμ�δας � �σως μουσε�ο.

Στην ομ*δα των αστικ�ν κατοικι�ν διακρ�νουμε π&ντε 
κατηγορ�ες σχεδ�ων (δ�ο σχ&δια αν* κατηγορ�α). Δι�-
ροφη γωνιακ� οικ�α με σοφ�τα και μικρ� α�λειο χ�ρο 
στο πλ*ι και π�σω, τρι�ροφη διπλοκατοικ�α με δ�ο ανε-

ξ*ρτητες εισ�δους, τρι�ροφη κατοικ�α με καταστ�ματα 
στο ισ�γειο, δι�ροφη &παυλη � εξοχικ� κατοικ�α και 
δι�ροφο μ&γαρο με θερμοκ�πιο. Η μ�α σειρ* σχεδ�ων 
υπογρ*φεται απ� τον σπουδαστ� Ν. Β. Σαλ�βερο. Η 
δε�τερη σειρ* ε�ναι ανυπ�γραφη. Όλες οι λ�σεις φ&-
ρουν &ντονα τα στοιχε�α του �ψιμου νεοκλασικισμο�: 
συμμετρ�α στις �ψεις, τριμερ�ς δια�ρεση σε β*ση, κορμ� 
και στ&ψη, πλο�σιος επ�πλαστος δι*κοσμος, πλαισ�ωση 
των ανοιγμ*των *λλοτε με απλ� ορθογ�νιο πλα�σιο και 
*λλοτε με παραστ*δες μον&ς � διπλ&ς, στ&γη απλ� � 
αετωματικ�, τονισμ�ς των γωνι�ν με επ�πλαστους γωνι-
�λιθους � ακ�μη και ολ�κληρες επιφ*νειες με κυφωτο�ς 
λ�θους κ.λπ. Η επ�δραση του Ε. Τσ�λλερ ε�ναι αισθητ�, 
ιδια�τερα στις τρεις τελευτα�ες κατηγορ�ες.

Η βαρι* σε στιλ “ρο�στικο” β*ση της τρι�ροφης κα-
τοικ�ας (εικ. 4), με κατ*στημα στο ισ�γειο με τοξωτ* 
ανο�γματα, η κυκλικ� αντιμετ�πιση της γων�ας και η 
δημιουργ�α μεγ*λων ανοιγμ*των με τη χρ�ση δοκ�ν 
διπλο� Τ στην *λλη λ�ση του �διου θ&ματος, παραπ&-
μπουν *μεσα στον Σ*ξονα αρχιτ&κτονα. Το �διο και το 
«Σχ&διον επα�λεως» (εικ. 7) με το πλ�θος των αγαλμ*-
των στο δ�μα π*νω απ� το στηθα�ο με τα μπαλο�στρα, 
καθ�ς και το «Σχ&διον οικ�ας του κου Ν. Φιλ�ππου εν 
τη οδ� Θ» (εικ. 8)που ε�ναι σαφ�ς επηρεασμ&να απ� 
το Ιλ�ου Μ&λαθρον, τα αρχοντικ* της Βασ. Σοφ�ας, του 
μεγ*ρου Δεληγι�ργη κ.τ.λ., καθ�ς και το πυργοειδ&ς 
στοιχε�ο στο «Σχ&διον εξοχικ�ς επα�λεως» (εικ. 10).

Ιδια�τερα ενδιαφ&ρον ε�ναι το στοιχε�ο της σ&ρας που 
συναντ*με στα δ�ο απ� τα σχ&δια που απεικον�ζουν 
εξοχικ&ς επα�λεις (εικ. 9, 10). Οκταγωνικ� με μεγ*λα 
ανο�γματα, *λλοτε ορθογ�νια και *λλοτε με τοξωτ* 
υπ&ρθυρα, ελαφρι*, χαριτωμ&νη, θυμ�ζει την ε�σοδο 
του Μεγ*ρου Σταθ*του. Οι δ�ο σ&ρες-περ�πτερα ε�ναι 
τοποθετημ&νες στο *κρο μεγ*λου διαδρ�μου που δια-
σχ�ζει κατ* μ�κος τις επα�λεις στο ισ�γειο. Αντ�στοιχες 
σ&ρες συναντ*με στα Μ&γαρα Σκουλο�δη, Σταθ*του, 
Ψ�χα κ.*. Η κ�ρια ε�σοδος και των δυο κτηρ�ων βρ�-
σκεται στην απ&ναντι απ� τη σ&ρα στεν� πλευρ*, τονι-
σμ&νη μ’ &να μικρ� πρ�πυλο. Στον �ροφο &νας ακ�μη 
δι*δρομος εν�νει τις δ�ο βερ*ντες που δημιουργο�νται 
στην οροφ� του δ�ματος και του πρ�πυλου.

Στο κ&ντρο της μακρι*ς πλευρ*ς &νας μεγ*λος ημι-
υπα�θριος χ�ρος, μια στο* � μια τοξοστοιχ�α εν�νει 
τον μεγ*λο χ�ρο υποδοχ�ς του ισογε�ου, μ&σω μιας 
πλατι*ς μεγαλ�πρεπης κλ�μακας, με τον κ�πο. Στον 
�ροφο, π*νω απ� τον σκεπασμ&νο ημιυπα�θριο χ�ρο, 
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Εικ. 1. Δι�ροφη κατοικ�α. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 
Καρδαμ�τση.

Εικ. 2. Τρι�ροφη κατοικ�α. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 
Καρδαμ�τση.
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μ�α ακ�μη μεγ*λη βερ*ντα, επ&κταση του κεντρικο� 
σαλονιο� του ορ�φου.

Η επιρρο� απ� τα σχ&δια των αντ�στοιχων επα�λεων 
του Τσ�λλερ ε�ναι και π*λι φανερ� τ�σο στον σχεδια-
σμ� των κτηρ�ων, �σο και στον σχεδιασμ� του φυσικο� 
στοιχε�ου που τα περιβ*λλει (δ&ντρα, θ*μνοι κ.τ.λ.).

Φυσικ*, παρ�μοια σχ&δια κυκλοφορο�σαν σε λιθο-
γραφ�ες μεγ*λου μεγ&θους σε folio, τ�σο στην Αγγλ�α, 
�σο και στη Γαλλ�α και στη Γερμαν�α, αλλ* ε�ναι μ*λ-
λον απ�θανο οι σπουδαστ&ς του Σχολε�ου των Τεχν�ν 
να ε�χαν τη δυνατ�τητα να &χουν στη δι*θεσ� τους 
παρ�μοια βιβλ�α. Η τιμ� τους �ταν απαγορευτικ� για 
&να μεσοαστικ� βαλ*ντιο. Ίσως το Σχολε�ο να δι&θετε 
κ*ποια βιβλ�α � να μπορο�σαν να τα ξεφυλλ�σουν στο 
γραφε�ο του καθηγητ� τους, δεν &χουμε �μως καν&να 
στοιχε�ο γι’ αυτ�. Οι επα�λεις και τα μ&γαρα που κτ�ζο-
νται στην Αθ�να και τα γ�ρω προ*στια �ταν σ�γουρα τα 

πιο κοντιν* και προσιτ* πρ�τυπα. Δεν αποκλε�εται *λ-
λωστε κ*ποιοι απ� αυτο�ς, αν �χι �λοι, να εργ*ζονταν 
ως μαθητευ�μενοι δ�πλα στους γνωστο�ς αρχιτ&κτο-
νες της πρωτε�ουσας. Για τον Αναστ*ση Μεταξ* π.χ. 
ξ&ρουμε �τι ε�χε αντιγρ*ψει ως *σκηση το Ηρ�ο του 
Λ�σανδρου Καυταντζ�γλου, εν� για τους Παπαδ*κη 
και Καραθανασ�πουλο �τι δο�λευαν στο γραφε�ο του 
Τσ�λλερ στην οδ� Μαυρομιχ*λη.

Εκτ�ς απ� τα 10 σχ&δια κατοικι�ν που εξετ*σαμε, 
στη μικρ� αυτ� συλλογ� περιλαμβ*νονται, �πως �δη 
αναφ&ρθηκε, τ&σσερις ακ�μη φωτογραφ�ες σχεδ�ων.

Ένα Λ�κειο, &να Μουσε�ο(;) και η σκην� εν�ς υπα�-
θριου θε*τρου. 

Στο σχ&διο του Λυκε�ου το �νομα του μαθητο� ε�ναι 
δυσαν*γνωστο, εν� δεν υπ*ρχει �νομα καθηγητ�. Πρ�-
κειται για δι�ροφο ορθογωνικ� κτ�ριο με υπερυψωμ&νο 
ισ�γειο και υπ�γειο.

Εικ. 3. Τρι�ροφη κατοικ�α. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 
Καρδαμ�τση. 



7,  2007 127

Δεκατ&σσερα σ πουδασ τ ικ* σ χ&δ ια του Σχολ ε �ου των Τεχ ν�ν

Η μορφολογ�α των �ψεων ακολουθε� τις αρχ&ς του νεο-
κλασικισμο�. Ένα μνημειακ� κλιμακοστ*σιο, αξονικ* 
τοποθετημ&νο στο κ&ντρο της μακρι*ς πλευρ*ς, οδηγε� 
σε &να δωρικ� πρ�πυλο με αετωματικ� στ&γη, �που και η 
επιγραφ� ΛΥΚΕΙΟ. Η κεντρικ� θ�ρα εισ�δου φ&ρει εκα-
τ&ρωθεν δ�ο επιτο�χιες μαρμ*ρινες πλ*κες. Δ�ο ακ�μη 
ε�σοδοι, επ�σης τονισμ&νες, βρ�σκονται στη μ&ση των 
στεν�ν πλ*γιων πλευρ�ν, �που καταλ�γει δι*δρομος 
που διασχ�ζει το εκπαιδευτ�ριο. Μια τ&ταρτη, τ&λος, ε�-
σοδος στην π�σω πλευρ* του κτηρ�ου, π*ντοτε κεντρικ*, 
οδηγε� απ’ ευθε�ας στο υπ�γειο. Το κτ�ριο διαιρε�ται σε 
β*ση-κορμ�-στ&ψη, με διαχωρισμ&νες τις τρεις οριζ�-
ντιες ζ�νες με γε�σα που προεξ&χουν ελαφρ*. Μεταξ� 
των ανοιγμ*των υπ*ρχουν παραστ*δες που επ�σης προ-
εξ&χουν ελαφρ* απ� το επ�πεδο του το�χου, &τσι �στε να 
τον�ζεται η κατακ�ρυφη οργ*νωση της �ψης.

Στο εσωτερικ� η δι*ταξη ε�ναι απλ�. Ένας διαμ�κης 

δι*δρομος διατρ&χει σ’ �λες τις στ*θμες το κτ�ριο, με 
τις α�θουσες διδασκαλ�ας εκατ&ρωθεν τοποθετημ&νες. 
Απ&ναντι απ� το κεντρικ� πρ�πυλο το μεγ*λο κλιμακο-
στ*σιο εξασφαλ�ζει την κατακ�ρυφη επικοινων�α.

Οι �ψεις του λυκε�ου ακολουθο�ν τις �διες αρχ&ς που 
τηρο�ν και τα δυο γνωστ* εκπαιδευτ�ρια της εποχ�ς 
αυτ�ς στην Αθ�να, δηλαδ� το Αρσ*κειο του Λ. Καυτα-
ντζ�γλου και το Λ�κειο Παπαδοπο�λου (σ�μερα Κτ�ριο 
Κωστ� Παλαμ*) του Στ. Κλε*νθη, χωρ�ς �μως να τις 
αντιγρ*φουν. Το δε�τερο μεγ*λο κτ�ριο θα μπορο�σε, 
�πως ε�παμε, να ε�ναι αρχαιολογικ� μουσε�ο � �σως και 
αν�τερο εκπαιδευτικ� �δρυμα. Σε γενικ&ς γραμμ&ς, δια-
τηρε� τη λογικ� του κεντρικο� κτηρ�ου του Εθνικο� Με-
τσ�βιου Πολυτεχνε�ου, του Αβερωφε�ου, με μικρ�τερες 
�μως αναλογ�ες και περισσ�τερο τονισμ&νη την κατ* 
μ�κος δι*σταση, �πως �ταν η πρ�τη λ�ση του Καυτα-
ντζ�γλου για το Αβερ�φειο.

Εικ. 4. Τρι�ροφη κατοικ�α. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 
Καρδαμ�τση. 
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Εικ. 5. Τρι�ροφη κατοικ�α. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 
Καρδαμ�τση. 

Εικ. 6. Τρι�ροφη κατοικ�α με καταστ�ματα στο ισ�γειο. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς 
Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* Καρδαμ�τση.
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Εικ. 7. «Σχ&διον Επα�λεως». Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 
Καρδαμ�τση.

Εικ. 8. «Σχ&διον οικ�ας του Ν. Φιλ�ππου εν τη οδ� Θ». Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, 
Αρχε�ο Παρασκευ* Καρδαμ�τση.
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Εικ. 9. Εξοχικ� &παυλη. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 
Καρδαμ�τση.
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Εικ. 10. «Σχ&διον εξοχικ�ς επα�λεως». Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο 
Παρασκευ* Καρδαμ�τση.

Εικ. 11. Εκπαιδευτικ� κτ�ριο / Λ�κειο. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο 
Παρασκευ* Καρδαμ�τση.
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Εικ. 12. Κτ�ριο *γνωστης χρ�σης (Αρχαιολογικ� Μουσε�ο � εκπαιδευτικ� �δρυμα). Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α 
Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* Καρδαμ�τση.

Η σειρ* των σχεδ�ων δεν ε�ναι πλ�ρης. Έχουμε στη 
δι*θεσ� μας μ�νο την κ*τοψη ισογε�ου, μ�α κατ* μ�κος 
τομ� και την κ�ρια �ψη, που �μως δεν συμφωνο�ν απ�-
λυτα μεταξ� τους.

Το μνημειακ� ιωνικ� πρ�πυλο με την αετωματικ� στ&-
ψη οδηγε� σε μια μεγ*λη α�θουσα με δ�ο μικρο�ς χ�ρους 
εκατ&ρωθεν (θυρωρε�ο; προθ*λαμος;), αντ�στοιχο με 
αυτ�ν της υπ�στυλου α�θουσας του Αβερωφε�ου, και στο 
μεγ*λο επ�μηκες α�θριο, γ�ρω απ� το οπο�ο οργαν�νο-
νται οκτ� μεγ*λες α�θουσες (διδασκαλ�ας; εκθ&σεων;). 
Στο β*θος, �που στο Αβερ�φειο υπ*ρχει η γνωστ� “ρο-
τ�ντα”, υπ*ρχει και εδ� μια α�θουσα, ορθογ�νια �μως, 
που προεξ&χει του �λου συγκροτ�ματος. Πιθαν�τατα μια 
α�θουσα τελετ�ν-aula.

Στην κατ* μ�κος τομ�, π*νω απ� το α�θριο αναπτ�σ-
σεται στον �ροφο και δε�τερη σειρ* αιθουσ�ν γ�ρω απ� 
&ναν ανοικτ� δι*δρομο, εν� στην �ψη μπορο�με να δια-
κρ�νουμε π*νω απ� την αετωματικ� στ&ψη του προπ�-

λου μια ακ�μη μεγ*λη α�θουσα με ψηλ* ανο�γματα.
Ενδιαφ&ρουσα λεπτομ&ρεια τα βαρι* παραπετ*σμα-

τα, που κλε�νουν τα μεταξ� των κι�νων ανο�γματα της 
στο*ς του ισογε�ου προς το α�θριο. Υπ�ρχε *ραγε κ*τι 
αν*λογο ποτ& στο Μετσ�βιο;

Η *νοδος στον �ροφο γ�νεται απ� δυο μικρ* κυκλικ* 
κλιμακοστ*σια εκατ&ρωθεν της α�θουσας τελετ�ν, στη 
θ&ση περ�που και στις διαστ*σεις των βοηθητικ�ν κλι-
μακοστασ�ων, που και ο Καυταντζ�γλου τοποθετο�σε 
στο Αβερ�φειο. Στο β*θος διακρ�νονται μισοσβησμ&νοι 
δυο π�ργοι, παρ�μοιοι μ’ αυτο�ς που ε�χε σχεδι*σει ο 
Καυταντζ�γλου και δεν πραγματοποι�θηκαν ποτ&. 

Ολ�κληρο το συγκρ�τημα βρ�σκεται στο κ&ντρο εν�ς 
μεγ*λου γηπ&δου, στο π�σω μ&ρος του οπο�ου τοποθε-
το�νται ανεξ*ρτητα απ� το κεντρικ� κτ�ριο οι χ�ροι 
υγιειν�ς, που και αυτο� θυμ�ζουν το αρχικ� σχ&διο του 
Καυταντζ�γλου του 1861, πριν ο τελευτα�ος μετατρ&ψει 
τη λ�ση του σ’ αυτ�ν που τελικ* εκτελ&στηκε και φ&ρει 
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σαφ� την επ�δραση του σχεδ�ου του Chatillon για μια 
Σχολ� Αρχιτεκτονικ�ς, βραβε�ο Le Doux 1806.

Οι δυο τελευτα�ες φωτογραφ�ες απεικον�ζουν τη σκη-
ν� θερινο� υπα�θριου θε*τρου.

Η πρ�τη, σχ&δια κ*τοψης, τομ�ς και �ψης, και η δε�-
τερη προοπτικ�. Εφ�μερες υπα�θριες σκην&ς λειτουρ-
γο�σαν στην Ελλ*δα �δη απ� το 1837, στην Αθ�να, το 
Να�πλιο, την Ερμο�πολη, την Π*τρα. Το θερμ� κλ�μα 
της χ�ρας ευνοο�σε και ευνοε� την υπα�θρια διασκ&δα-
ση και τις θεατρικ&ς παραστ*σεις απ� τα αρχα�α χρ�νια 
μ&χρι τις μ&ρες μας. Η Λ&να Φεσσ*-Εμμανου�λ, στο 
σημαντικ� &ργο της Η	αρχιτεκτονική	του	Νεοελληνικού	
Θεάτρου	(1720�1940)	(Αθ�να 1994), αναφ&ρεται διεξο-
δικ* στα υπα�θρια θ&ατρα στην Ελλ*δα. Τις τελευτα�ες 
δεκαετ�ες του 19ου αι�να ο θεσμ�ς φα�νεται να εδραι-
�νεται. Τ�τε κτ�ζονται τα πρ�τα μεγ*λα θ&ατρα στους 
παριλ�σιους κ�πους, στο Ν&ο Φ*ληρο, στο Ζ*ππειο, 
στον Πειραι*, στην Π*τρα. Κ*ποια απ� αυτ*, �πως π.χ. 
το Θ&ατρο τον Ολυμπ�ων (Αμαλ�ας και Βασ. Όλγας) � 
το Θ&ατρο Τσ�χα στην Καστ&λα, ε�χε σχεδι*σει ο Ε. 
Τσ�λλερ.

Το Θ&ατρο «Παι*ν» που σχεδι*ζει ο νεαρ�ς σπουδα-
στ�ς του Σχολε�ου των Τεχν�ν ακολουθε� τις αρχ&ς του 
δασκ*λου του.

Πρ�κειται για λ�θινο κτ�ριο πομπ�δες, που φ&ρει �λα 
τα χαρακτηριστικ* της Ιταλικ�ς Σκην�ς. Η πρ�σοψη  
με την αετωματικ� στ&γη, την τοξωτ� μπο�κα με τις 
διπλ&ς κορινθιακ&ς παραστ*δες και τις κ�γχες με τα 
αγ*λματα εκατ&ρωθεν παραπ&μπουν *μεσα στο ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ του Ε. Τσ�λλερ. Τον �διο αρχιτ&κτονα ανακα-
λο�ν και τα αγ*λματα στο στηθα�ο του εξ�στη, καθ�ς 
και τα μετ*λλια στον π�ργο της σκην�ς.

Ιδια�τερο ενδιαφ&ρον παρουσι*ζει η κ*τοψη και η το-
μ� του θε*τρου αυτο�, γιατ� �σο τουλ*χιστον γνωρ�ζω 
τα αντ�στοιχα σχ&δια του Ε. Τσ�λλερ δεν &χουν επιση-
μανθε�. Έτσι οι λεπτομ&ρειες του π�ργου της σκην�ς 
με τα πολλαπλ* επ�πεδα, οι χ�ροι των παρασκην�ων 
αλλ* ακ�μη και ο τρ�πος θεμελ�ωσ�ς του αποτελο�ν 
σημαντικ&ς μαρτυρ�ες για την ιστορ�α του ελληνικο� 
υπα�θριου θε*τρου.

Το συγκεκριμ&νο *λλωστε θ&μα θα πρ&πει σ�γουρα να 
&χει δοθε� απ� τον Σ*ξονα καθηγητ� και �χι απ� τον Ι. 
Κολλινι*τη, για τον οπο�ο δεν υπ*ρχει καν&να στοιχε�ο 
�τι ασχολ�θηκε με τη θεατρικ� αρχιτεκτονικ�.

Τα 14 λοιπ�ν αυτ* δελτ*ρια αποτελο�ν, κατ* τη γν�-
μη μου, μοναδικ* τεκμ�ρια που μας βοηθο�ν αν �χι να 

γνωρ�σουμε, να π*ρουμε τουλ*χιστον μια ιδ&α για το τι 
διδ*σκονταν οι μαθητ&ς του Σχολε�ου των Τεχν�ν, τι 
θ&ματα επεξεργ*ζονταν, καθ�ς και τον βαθμ� δυσκο-
λ�ας τους. 

Φυσικ* το κτισμ&νο περιβ*λλον της Αθ�νας και των 
μεγ*λων αστικ�ν κ&ντρων της χ�ρας μας βοηθο�ν να 
&χουμε μια εικ�να των γν�σεων και των ικανοτ�των των 
αρχιτεκτ�νων της εποχ�ς. Καθ�ς �μως για την ταυτ�-
τητα των δημιουργ�ν τους, εκτ�ς απ� λ�γες εξαιρ&σεις, 
ελ*χιστα γνωρ�ζουμε, τα σχ&δια αυτ* μας πληροφορο�ν 
για το επ�πεδο των αποφο�των του Σχολε�ου των Τεχν�ν, 
το οπο�ο φα�νεται �τι �ταν πολ� υψηλ� – ισ*ξιο τουλ*χι-
στον των *λλων ευρωπαϊκ�ν Αρχιτεκτονικ�ν Σχολ�ν.

Τ�θεται τ�ρα το ερ�τημα π�ς και γιατ� βρ&θηκαν στα 
κατ*λοιπα του Π. Καρδαμ�τση οι 14 αυτ&ς φωτογραφ�-
ες. Απ� τα σημ*δια απ� τις πιν&ζες στις *κρες τους και 
απ� το ξεθωριασμ&νο χρ�μα τους ε�ναι φανερ� �τι τις 

Εικ. 13. Θεριν� θ&ατρο. Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - 
Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 

Καρδαμ�τση.
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ε�χε καρφιτσωμ&νες κ*που, �σως κοντ* στο σχεδιαστ�-
ρι� του.

Τ�ποτα *λλο δεν γνωρ�ζουμε γι’ αυτ&ς. Ίσως να �ταν 
κ*ποια απ� τα καλ�τερα &ργα συμμαθητ�ν του. Ίσως 
κ*ποια να �ταν δικ* του. Βραβε�α �σως; (Στα κατ*-
λοιπ* του βρ�σκονται επ�σης δυο μικρ* διακοσμητικ* 
σχ&δια δικ* του, πρ�τα βραβε�α στο διαγωνισμ� του Ά  
&τους των σπουδ�ν του, που προαναφ&ραμε.) Υπ*ρχει 
επ�σης η πιθαν�τητα να δο�λεψε για κ*ποιο δι*στημα 
ως βοηθ�ς καθηγητ� στο Σχολε�ο των Τεχν�ν, δεν ε�-
ναι �μως απ�λυτα εξακριβωμ&νο. Οπωσδ�ποτε η λ�ψη 
φωτογραφι�ν σχεδ�ων την περ�οδο αυτ� δεν �ταν κ*τι 
ιδια�τερα συνηθισμ&νο, και μ*λιστα στους χ�ρους του 
Σχολε�ου. Εγ� τουλ*χιστον δεν γνωρ�ζω κ*τι αν*λογο. 
Ο �διος ο Π. Καρδαμ�τσης δεν &χει αφ�σει παρ* ελ*-

χιστες φωτογραφ�ες, κυρ�ως οικογενειακ&ς και κ*ποιες 
απ� την ιδια�τερη πατρ�δα του την Τ�νο των αρχ�ν του 
20ο� αι�να. Θα πρ&πει επομ&νως να πρ�κειται για κ*τι 
σημαντικ� γι’ αυτ�ν.

Όπως και να &χει π*ντως, καθ�ς δεν σ�ζονται στο 
Εθνικ� Μετσ�βιο Πολυτεχνε�ο οργανωμ&να αρχε�α 
σπουδαστικ�ν εργασι�ν –ο�τε απ� την περ�οδο μετ* 
την �δρυση της Σχολ�ς Αρχιτεκτ�νων το 1917, π�σο 
μ*λλον για την περ�οδο του Σχολε�ου των Τεχν�ν–, το 
υλικ� αυτ� καθ�σταται πολ�τιμο. 

 
Μ*ρω Καρδαμ�τση-Αδ*μη
Καθηγ�τρια ΕΜΠ
dcna@benaki.gr

Εικ. 14. Θ&ατρο «Παι*ν». Αθ�να, Μουσε�ο Μπεν*κη - Αρχε�α Νεοελληνικ�ς Αρχιτεκτονικ�ς, Αρχε�ο Παρασκευ* 
Καρδαμ�τση. 
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In 2007 the Modern Greek Architectural Archive was 
given a series of 14 period photographs, depicting student 
projects by trainee architects at the Athens School of Arts, 
the forerunner of the National Technical University of 
Athens. The photographs were found among the effects of 
the Tiniot architect Paraskevas (Paraschos) Markos Kar-
damitsis, a graduate of the School of Arts (1884).  They 
relate to houses (town-houses, mansions), a school build-
ing, an open-air theatre and a building which could be 
either a museum or a college.

Some of them bear the name of the students I. B. 
Saliveros and ... Foskolos, as well as the name of a teacher, 
I. Kolliniatis. The rest either have no name or an illegible 
one.

As there is no organized archive relating to the courses 
at the School of Arts, this material is perhaps the only 
evidence which can help us, if not positively to know, at 
least to piece together some idea of the sort of structures 
the students were working on in the mid 1880s and of the 
level of complexity involved. 

MARO KARDAMITSI-ADAMI
Fourteen student drawings from the School of Arts
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