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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ-ΒΕΝΕΤΑΣ 

ΤΟ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» ΤΟΥ 1882 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 

'Αποτύπωση και σχεδιασμός ελληνικών πόλεων κατά τον 19ο αιώνα 

Ό συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διοικήσεως στο νεοελληνικό κράτος οδήγησε 

εξ αρχής στην εκπόνηση των πολεοδομικών σχεδίων για την 'ίδρυση νέων και 

τήν επέκταση υφισταμένων πόλεων άπο τίς κεντρικές υπηρεσίες του Υπουρ

γείου 'Εσωτερικών (αργότερα του 'Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων 

"Εργων και σήμερα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων "Εργων) στην 

'Αθήνα. Τα πολεοδομικά σχέδια, συνήθως σε κλίμακες 1:1.000 εως 1:5.000 

συνόδευαν τα διατάγματα εγκρίσεως τών σχεδίων πόλεων καί είχαν χαρακτήρα 

ρυμοτομικών σχεδίων πού καθόριζαν μορφή καί μέγεθος τών οικοδομικών τε

τραγώνων, τον άξονα καί το πλάτος τών οδών καθώς καί τη μορφή καί το μέ

γεθος τών πλατειών, αστικών χώρων πρασίνου καί τών χώρων ανεγέρσεως δη

μοσίων κτηρίων. Τα σημαντικότερα αρχαία μνημεία καί οί εκκλησίες (υφιστά

μενες καί σχεδιαζόμενες) επισημαίνονταν με το περίγραμμα τους. 

Άπο τα 81 δημοσιευμένα1 σχέδια πόλεων του 19ου αιώνα κυρίως άπο το 

αρχείο σχεδίων του ΤΠΕΧΩΔΕ (μέ πολύ λίγες εξαιρέσεις καί άπο άλλες πη

γές) μόνο το 1/4 (για τήν ακρίβεια 19 σχέδια) αφορούν τον σχεδιασμό εξ ολο

κλήρου νέων οικισμών,2 ενώ ή πλειονότητα τών σχεδίων είναι ρυθμιστικές προ

τάσεις διαμορφώσεως-έπεκτάσεως για υφισταμένους —καί συχνά ύποτυπώ-

1. Βλ. Κ. Καυκούλα, Ν. Παπαμίχος, Β. Χαστάογλου, Σχέδια πόλεων στην 'Ελλάδα 
τον 19ου αιώνος, 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική 'Επετηρίδα 
1990, Παράρτημα άρ. 15 του IB' τόμου. 

2. Οί νέοι αυτοί οικισμοί εΐναι: Μεθώνη (έκτος τών τειχών) 1829, 'Ιτέα 1831, Σπάρτη 
1834, Κάρυστος (Όθωνόπολις) 1842, Κόρινθος (νέα) 1858, Κατάκωλον 1861, Λάρυμνα 
1861, Κυλλήνη 1864, Λαύριον 1867, Διακόπτης Κυθήρων 1871, Κυπαρισσία 1871, Κίρρα 
1872, Αιδηψός 1884, Ίσθμία 1884, Δελφοί 1892, Καλαμπάκα 1892, Αειβανάτες 1894, 
Τραγανά Λοκρίδος 1894, Λουτράκι 1888. 
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δεις— οικισμούς. Χαρακτηριστικό της δεύτερης καί μεγαλύτερης αυτής ομά

δας σχεδίων είναι Οτι σέ δλα αποτυπώνονται επακριβώς και τα υφιστάμενα 

κτίσματα χωρίς δμως να σημειώνονται διαστάσεις ιδιοκτησιών ή κτισμάτων. 

'Από αυτό συμπεραίνουμε δτι δεν πρόκειται περί κτηματολογικών διαγραμμά

των άλλα μιας απλής άποτυπώσεως της υφισταμένης εκάστοτε καταστάσεως, 

ως υπόβαθρο για τη σύνθεση του νέου ρυμοτομικού διαγράμματος. 

Στις ρυθμιστικές προτάσεις έχουμε άλλοτε μεν καθαρά σχέδια επεκτάσεως, 

πού αφήνουν χωρίς επεμβάσεις τον προϋφιστάμενο ιστό, άλλοτε δε σχέδια επε

κτάσεως άλλα καί αναπλάσεως τής υφιστάμενης παλαιάς πόλης μέ διανοίξεις 

οδών καί διαμορφώσεις πλατειών. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτει παραδείγ

ματος χάριν το σχέδιο τών Μεγάρων (Schaubert, 1835), ενώ στη δεύτερη το 

σχέδιο του 'Αγρινίου (Κ. Ζάγκας, 1843). 

Τα περισσότερα άπο τα ρυμοτομικά σχέδια σώθηκαν στην κεντρική υπη

ρεσία δπου εκπονήθηκαν καί οπού κατατέθηκαν στο αρχείο τών εγκεκριμένων 

διαταγμάτων (ΤΠΕΧΩΔΕ). 'Αντίγραφα βέβαια άποστέλονταν στους ενδιαφερο

μένους δήμους καί γι' αυτό μια συστηματικότερη έρευνα στα τοπικά αρχεία 

θά μπορούσε να εμπλουτίσει τή συλλογή μας τών παλαιών πολεοδομικών τε

κμηρίων. 'Απόδειξη αύτοΰ του ισχυρισμού είναι καί ή ανεύρεση τοΰ «Ρυμοτο

μικού Διαγράμματος Γαλαξειδίου, 1882», στο όποιο θά αναφερθούμε ευθύς α

μέσως. 

'Ελάχιστες εργασίες έχουν εκπονηθεί καί δημοσιευθεί ως σήμερα μέ αντι

κείμενο το θέμα πού μας απασχολεί εδώ. Έκτος άπο την συνοπτική καί πολύ 

αξιέπαινη εργασία τών Κ. Καυκούλα, Ν. Παπαμίχου καί Β. Χαστάογλου, δι

δασκόντων στην 'Αρχιτεκτονική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης, 

Σχέδια πόλεων στην 'Ελλάδα τον 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη, 1990, πού επιχει

ρεί για πρώτη φορά μια συνολική παρουσίαση τοΰ θέματος τοΰ πρώιμου πο

λεοδομικού σχεδιασμού στή νεότερη Ελλάδα, έχουμε πολύ λίγα άρθρα καί μο

νογραφίες για τις καθέκαστα πόλεις τής παλαιάς Ελλάδας. Έκτος άπο τις ερ

γασίες τοΰ γράφοντος για τήν 'Αθήνα καί τον Πειραιά ('Αθήνα, ενα όραμα τον 

κλασικισμού, 'Αθήνα 2001 καί Έδονάρδος Σάουμπερτ, σνλλογή τεκμηρίων για 

τον σχεδιασμό τής 'Αθήνας και τον Πειραιά, 'Αθήνα 1999) έχομε τα άρθρα 

τής Β. Χαστάογλου για τήν Κόρινθο, («Metamorphosis of Korinth» Plan

ning History, 14 (1992) καί τοΰ H. S. Robinson για τήν 'ίδια πόλη («Urban 

Design for Corinth 1829-1833», Φίλια &ζη εις Γ. Ε. Μνλωνάν, 'Αθήνα 1989). 

Για τήν Πάτρα έχουμε τή μελέτη τής Χ. Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, Έξέλιξις 

τον σχεδίον πόλεως τών Πατρών 1829-1989, Πάτρα 1991, καί το άρθρο τοΰ 

Ι. Δημακόπουλου «Roman Manifestations in Neo-Classical Greece. A Town 

Plan of Patras by Starnati Bulgari», Architectura, 1 (1986). Για το "Αρ

γός δημοσίευσε ο Β. Δωροβίνης το «Capodistrias et la planification d'Argos 

1828-1832», BCH, Etudes Argiennes, supplement VI (1980). Για τήν Τρί-
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πόλη αξιοσημείωτο είναι το άρθρο του Α. Beuermann, «Tripolis und Seine 

Umwelt», Die Erde 3-4 (1957) καί για τη Ναύπακτο το άρθρο του Η. Νι

κολάου, «Χαρακτικά καί πολεοδομικά σχέδια της Ναυπάκτου άπα τον 12ον 

μέχρι τον 19ον αιώνα», Νανπακτιακά ΣΤ (1992-1993). Τέλος ώς συγκριτική 

μελέτη υπάρχει ή διδακτορική εργασία —αδημοσίευτη μέχρι σήμερα— του 

Παναγιώτη Τσακόπουλου, U Urbanisme dans le Péloponnèse au XIX siècle, 

Paris 1986, πού θα άξιζε να δημοσιευθεί σύντομα. 

*Av καί δεν αποκλείεται να μήν μνημονεύθηκαν εδώ ολίγες εργασίες, εν

δεχομένως άγνωστες στον γράφοντα, το σύνολο των μελετών πού ασχολούνται 

με τήν ελληνική πόλη του 19ου αιώνα είναι άκρως περιορισμένο. Αυτό πού 

μας λείπει κυρίως δεν είναι νοσταλγικές αναπολήσεις του αστικού χώρου ζωής 

κατά τήν περίοδο αυτή, άλλα εμπεριστατωμένες αναλύσεις των ρυθμιστικών 

πολεοδομικών προτάσεων για τίς νεοελληνικές πόλεις στην πορεία τους «άπο 

τήν βαρβαρότητα στον πολιτισμό», για να μεταχειρισθούμε μια διατύπωση του 

"Ελληνα αξιωματικού του Μηχανικού Σταμάτη Βούλγαρη πού εκπόνησε επί 

Καποδιστρίου τα σχέδια για το Ναύπλιο καί τήν Πάτρα. 

Ύπο τίς προϋποθέσεις αυτές ή ανεύρεση στο Γαλαξείδι του πρώτου ρυ

μοτομικού σχεδίου του είναι ενα ελπιδοφόρο παράδειγμα επιτόπου έρευνας με 

άνεπάντεχα καί θετικά αποτελέσματα. 

Το ((Ρνμοτομικον Διάγραμμα τον Γαλαξειδίον»: ανεύρεση, περιγραφή και 

στοιχεία ταντότητας τον τεκμηρίον 

Έ ανεύρεση καί διάσωση του σχεδίου, πού βρίσκεται σήμερα στο Ναυτικό 

Μουσείο της πόλης του Γαλαξειδίου, οφείλεται στην κυρία Ροδούλα Σταθάκη-

Κουμάρη, τον ιθύνοντα νου της αναδιοργανώσεως του Ναυτικού Μουσείου Γα

λαξειδίου πού ιδρύθηκε το 1972. Το Μουσείο περιλαμβάνει τή μικρή αρχαιο

λογική συλλογή τοπικών ευρημάτων πού δημιουργήθηκε άπο τήν «'Ένωση 

Νέων» το 1932, καθώς καί τή «Ναυτική Πινακοθήκη» πού ιδρύθηκε το 1928 

άπο τον ιατρό Κ. Βλάμη καί συγκεντρώνει σημαντική συλλογή πινάκων ιστιο

φόρων, ακρόπρωρα, ναυτικά όργανα, ημερολόγια καί νηολόγια πλοίων καί κυ

ρίως το πολύτιμο χειρόγραφο του «Χρονικού του Γαλαξειδίου» του 1703 πού 

εξέδωσε ό Κ. Ν. Σάθας το 1865. 

Το σχέδιο βρισκόταν στην τεχνική υπηρεσία του δήμου, ή οποία το φύ

λαγε ώς τεκμήριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου άπο το 1882 επί έναν 

ολόκληρο σχεδόν αιώνα. Είχε ωστόσο περιπέσει σε αχρησία καί παραμεληθεί 

άπο το 1984 δταν ενεκρίθη το νέο ρυμοτομικό σχέδιο. 

Το σχέδιο σε κλίμακα 1:1.000, διαστάσεων 114χ130έκ. είναι σχεδια

σμένο σε λεπτό κηρωμένο βαμβακερό ύφασμα (ειδικό για σχέδια) με μελάνι 

μαύρο, πράσινο καί κόκκινο καί υδρόχρωμα γαλάζιο καί γκρίζο. 'Αποτελεί-
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ται άπο τέσσερα συγκολλημένα τμήματα: το μεγαλύτερο 93,5x130 εκ. (άνω 

τμήμα) καί τρία μικρότερα πού αποτελούν την κάτω λωρίδα του, 21x30 έκ., 

22x98 έκ. και 22x18 έκ. αντιστοίχως. Οι λωρίδες αυτές υπερκαλύπτουν ή 
μία την άλλη στα σημεία των ενώσεων ανομοιόμορφα. ?Η σχεδίαση είναι ακρι

βέστατη, με εξαιρετικά λεπτές γραμμές περιγραμμάτων. 

Το σχέδιο φέρει τον τίτλο (με καλλιγραφικά γράμματα) «Διάγραμμα Ρυ

μοτομίας τής πόλεως Γαλαξειδίου» και τις μνείες: «Εγκρίνεται ώς παράρτημα 

του άπο 16 'Ιουνίου 1882 Β. Διατάγματος (υπογραφή) [Βασιλεύς] Γεώργιος» 

και «Δια τήν άκρίβειαν τής αντιγραφής. Έν 'Αθήναις τή 2 Δεκεμβρίου 1885, 

δ Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων (υπογραφή δυσανάγνωστη)». Το σχέδιο 

έχει καί σχεδιασμένη γραφική κλίμακα, ένδειξη του Βορρά (τόξο) καί υπογρά

φεται άπο τον επί τών 'Εσωτερικών Υπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. 

Είναι κατάδηλο δτι πρόκειται περί χρηστικού αντιγράφου (με απόλυτη 

ακρίβεια στην αντιγραφή) για τις ανάγκες του δήμου το όποιο σχεδιάστηκε 

στην 'Αθήνα. Το αντίγραφο φέρει καί τήν υπογραφή του τότε δημάρχου Γα

λαξειδίου Νικολάου Ά . Λουκέρη (1833-1914) πού χρημάτισε δήμαρχος με

ταξύ τών ετών 1878-1890. Ό έκπονητής του σχεδίου παραμένει δυστυχώς 

άγνωστος. 

Το ιστορικό και ή τεχνική τής συντηρήσεως τον σχεδίου 

Τήν συντήρηση του σχεδίου ανέλαβαν υπό τήν επίβλεψη του γράφοντος οι 

κυρίες Γιούλη Τσάμπρα-Ζουμπούλη, συντηρήτρια έργων τέχνης σε χαρτί, 

καί Μανόλια Γρηγορίου, συντηρήτρια παλαιών υφασμάτων, κατά τα έτη 2001-

2002. 

Το σχέδιο είχε ενισχυθεί με βαμβακερό ύφασμα sergé (twill), πιο ανθε

κτικό άπο το ύφασμα έπί του όποιου είναι σχεδιασμένο. Ή φόδρα είχε κολ

ληθεί με αμυλώδη κόλλα. Αυτή ή τεχνική του marouflage ήταν παραδοσιακή 

μέθοδος ενίσχυσης για τους χάρτες στους οποίους επιφυλασσόταν έντονη χρή

ση καί χρειαζόταν να τυλίγονται για νά διευκολύνεται ή μεταφορά καί ή απο

θήκευση τους. Τα γραμμικά σχισίματα (το μεγαλύτερο στή μέση, άπο πάνω 

μέχρι κάτω) υποδηλώνουν δτι ή υφασμάτινη ενίσχυση τοποθετήθηκε σε δεύτε

ρο χρόνο, ένώ στην αρχή ό χάρτης ήταν άφοδράριστος καί διπλωνόταν για νά 

φυλαχθεΐ. 

Το σχέδιο καί ή υφασμάτινη φόδρα του ήταν καρφωμένα με σκουριασμέ

νες πινέζες καί καρφάκια πάνω σε δύο ξύλα, Ινα κατά μήκος τής άνω καί το 

άλλο κατά μήκος τής κάτω πλευράς, πού διευκόλυναν τήν ανάρτηση του. Στο 

πάνω τμήμα υπήρχαν υπόλοιπα άπο κόκκινη καί γαλάζια κορδέλα πού χρησί

μευαν για νά δένεται ό τυλιγμένος χάρτης. 

Ή μακρόχρονη καί έντονη χρησιμοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, πριν 
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αυτό γίνει μουσειακό έκθεμα, εξηγούν τις έντονες φθορές πού παρουσίαζε. ,νΑν 

φαντασθεί κανείς τις συνθήκες αποθήκευσης του έπί σειρά ετών διπλωμένο, 

στη συνέχεια τυλιγμένο σε ρολό, με άλλα αντικείμενα να το συνθλίβουν, το α

πρόσεκτο ξετύλιγμα, καθώς καί την έκθεση επί σειρά ετών σε ακατάλληλες 

συνθήκες φωτισμού για ένα τόσο ευαίσθητο έργο, γίνονται κατανοητές οί ποι

κίλες φθορές τις όποιες υπέστη. 

"Ετσι, πολυάριθμα σχισίματα κατακερμάτιζαν τον χάρτη, σε σημείο πού 

να μήν μπορεί να αναρτηθεί, μέ κίνδυνο να χαθούν κομμάτια του. Μέ την πά

ροδο τών ετών ή κόλλα είχε χάσει την κολλητική της ικανότητα και το σχέδιο 

είχε αποκολληθεί κατά τα 2/3 άπο την παλιά του φόδρα. Ε π ε ι δ ή ήταν τυ

λιγμένο σε ρολό, τα αποκολλημένα τμήματα ήταν ανασηκωμένα. Ό συνδυα

σμός τών δύο προβλημάτων καθιστούσε μεγάλο τον κίνδυνο απώλειας τμημά

των. 'Αναλογικά οί απώλειες δεν ήταν μεγάλες έκτος άπο μία σέ κρίσιμο ση

μείο του σχεδίου στο κάτω μέρος. 'Οπές άπο τις σκουριασμένες πινέζες καί 

τα καρφάκια υπήρχαν κατά μήκος τής άνω καί κάτω πλευράς. 

Παλαιές πρόχειρες συντηρήσεις επεχείρησαν άτεχνα να λύσουν το πρόβλη

μα τής αποκόλλησης: σέ κάποιες περιοχές είχε χρησιμοποιηθεί σέ μεταγενέ

στερο χρόνο ζωική κόλλα, ή οποία είχε σκουρύνει πολύ καί κάλυπτε το σχέδιο. 

Ε π ί σ η ς εκτεταμένες καφέ κηλίδες άπο κολλητική ταινία κάλυπταν έντονα άλ

λες περιοχές στο κέντρο του χάρτη. 

Στο σύνολο του το σχέδιο έχει ξεθωριάσει πολύ, λόγω εκθέσεως του στο 

φώς καί το ύφασμα έχει έντονα κιτρινίσει. Ή φόδρα ήταν επίσης κιτρινισμένη 

καί είχε διάσπαρτες, μικρές, καφέ κηλίδες, άλλα το πολύ πιο ανθεκτικό ύφα

σμα δεν παρουσίαζε άλλες φθορές ή σχισίματα. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιούργησαν οί σχετικά μεγάλες διαστάσεις 

του χάρτη σέ συνδυασμό μέ την κατάσταση του. Έ ξ αρχής ό παραμικρός χει

ρισμός ή μετακίνηση του ήταν δύσκολοι, έξ αιτίας του κατακερματισμού του 

λεπτού υφάσματος. Οί επεμβάσεις συντήρησης ξεκίνησαν μέ τήν αποσυναρμο

λόγηση τών δύο ξύλινων ράβδων καί το στεγνό καθαρισμό τής επιφάνειας του 

σχεδίου μέ πινέλο καί μαλακή γόμα. Στή συνέχεια, άπο τήν μπροστινή πλευρά 

τοποθετήθηκαν προσωρινά στηρίγματα άπο λεπτό ιαπωνικό χαρτί καί ύδρο-

διαλυτή κόλλα στα σημεία δπου υπήρχαν σχισίματα, ώστε να είναι δυνατή ή 

αφαίρεση τής φόδρας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος απώλειας τμημάτων πού 

συγκρατούνταν μόνο άπο αυτήν. 

Ή αφαίρεση της φόδρας χώρισε το σχέδιο σέ δύο μεγάλα τμήματα, έξ 

αιτίας του κεντρικού σχισίματος άπο το πάνω ως το κάτω μέρος. 'Αποσυναρ

μολογήθηκαν επίσης τα τρία τμήματα τής κάτω λωρίδας του χάρτη, ώστε να 

αφαιρεθεί ή αλλοιωμένη χρωματικώς καί χημικώς κόλλα του αρχικού φοδρα-

ρίσματος. Οί κηλίδες τής κολλητικής ταινίας μειώθηκαν σημαντικά μέ ακετό

νη. Μετά άπο έλεγχο διαλυτότητας τών χρωμάτων διεπιστώθηκε δτι οί γραμ-
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μές του σχεδίου ήταν εξαιρετικά ύδροδιαλυτές. Ό υγρός καθαρισμός δεν ήταν 

δυνατός παρά μόνο μετά την τοπική στερέωση των επιγραφών. Ή επέμβαση 

αυτή κρίθηκε απαραίτητη εφόσον ό χάρτης ήταν έντονα κιτρινισμένος και ακά

θαρτος σε σημείο πού δεν διακρινόταν το λεπτό και ξεθωριασμένο σχέδιο. Κα

τασκευάσθηκε ξύλινο πλαίσιο πάνω στο όποιο στερεώθηκε πολυεστερική μεμ

βράνη (mylar), ώστε να γλιστράει το ύφασμα καθώς ψεκαζόταν με νερό και 

να τοποθετείται το στημόνι κάθετα με το υφάδι. Ό καθαρισμός έγινε για κάθε 

τμήμα χωριστά κατ' αυτόν τον τρόπο. Επίσης καθαρισμός έγινε με μπατονέ-

τες από υγρό βαμβάκι στα σημεία πού αυτό ήταν δυνατό, ώστε να αφαιρούνται 

οί εμποτισμένοι ρύποι. "Ετσι τεντωμένο παρέμεινε να στεγνώσει το κάθε κομ

μάτι. 

Το νέο φοδράρισμα έγινε με ιαπωνικό χαρτί kizuki kozu και μεθυλο-

κυτταρινική κόλλα, ώστε να αποκατασταθεί ή ενότητα του κατακερματισμένου 

χάρτη και στή συνέχεια ό χάρτης παρέμεινε επί δεκαπενθήμερο να στεγνώσει 

τελείως κάτω άπο βάρος. Οί συμπληρώσεις των ελλειπόντων τμημάτων έγιναν 

με ιαπωνικό χαρτί, ανάλογο σε πάχος, χρωματισμένο κατάλληλα με ακουαρέ

λα. Για τις πολυάριθμες μικρές απώλειες, οί συμπληρώσεις έγιναν μέ χαρτο

πολτό σε αντίστοιχο χρώμα. Το σχέδιο στερεώθηκε σε ουδέτερο χημικά χαρ

τόνι κολλώντας τήν περιφέρεια της φόδρας στο πίσω μέρος του χαρτονιού. Στή 

συνέχεια τοποθετήθηκε σε κορνίζα, άφοΰ κατασκευάσθηκε passepartout, ώστε 

να μήν έρχεται σε επαφή το σχέδιο μέ το plexiglass. Ή τοποθέτηση του έργου 

σε κορνίζα και κάτω άπο plaxiglass έγινε για λόγους παρουσίασης και αισθη

τικής, άλλα και για να τον προφυλάξει άπο τη σκόνη και κάθε είδους μηχα

νική φθορά. Για έργα μεγάλων διαστάσεων, πού δεν χωρούν σε συνήθη μεγέθη 

αποθηκευτικών μέσων, χρειάζονται ειδικές κατασκευές. Το κλειστό περίβλημα 

της κορνίζας αποτελεί μια στοιχειώδη προφύλαξη του συντηρημένου σχεδίου 

άπο τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. 

'Ανάλυση τον περιεχομένου τοϋ σχεδίου. Ή πολεοδομική τεκμηρίωση 

Μέ τήν ολοκλήρωση της συντηρήσεως του «Ρυμοτομικού Διαγράμματος Γα-

λαξειδίου» του έτους 1882, έχουμε πλέον άποκατεστημένον έναν άπο τους κα

λύτερα σχεδιασμένους καί ακριβέστερους χάρτες άποτυπώσεως ελληνικής πό

λης κατά τον 19ον αιώνα. Ή μόνη απώλεια είναι ενα τμήμα της επιφανείας 

του (15x4,5 εκ.) πού αντιστοιχεί σε εμβαδόν εξακοσίων εβδομήντα πέντε μ2 

επί του πεδίου, σε θέση ωστόσο κρίσιμη, στην κορυφή τής συνοικίας «Κάβος» 

οπού ευρίσκεται ό σημερινός ναός του 'Αγίου Νικολάου (ανέγερση 1899-1902, 

αρχιτέκτονας Χάγερ). "Ετσι λείπουν οι κατόψεις περίπου 20 μέχρι 30 οικιών 

(έπί συνόλου 1.150) άλλα καί ή κάτοψη τής παλαιάς εκκλησίας του 'Αγίου 

Νικολάου, ή οποία κατεδαφίσθηκε δια τήν ανέγερση τής νέας εκκλησίας σε 



1. Γενική άποψη Γαλαξειδίου άπο ανατολικά (1990). 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα τοϋ Γαλαξειδίου. 
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4. Γενική άποψη Γαλαξειδίου άπο νότια (1990). 

5. Το περίγραμμα τοϋ αρχαίου τείχους. 

Πηγή: Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 'Αρχαιοτήτων Δελφών (στο ΦΕΚ 250 / τ. Β' / 19-5-1987). 
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ρυθμό βασιλικής με κωδωνοστάσιο και τής όποιας παλαιότερης εκκλησίας έχου

με μόνον ενα άτελες σχεδίασμα άπό μακριά.3 

'Αγνοούμε Οχι μόνο το ποιος εκπόνησε άλλα και το ποιος σχεδίασε το 

σχέδιο του 1882. Είναι άψογα σχεδιασμένο με μελάνι και γραμμοσύρτη με 

λεπτές γραμμές περιγραμμάτων. Δέν έχει σημειωμένες υψομετρικές καμπύλες 

ένώ με ελεύθερη καλλιτεχνική σχεδίαση υποδηλώνονται οι βραχώδεις ακτές, ή 

σπηλιά του «Κάρκαρου» το ύψωμα του «Κούκουνα» στο δυτικό άκρο της πό

λης και ενα ρυάκι κοντά του. Παρόλο τον χαρακτηρισμό του ώς «ρυμοτομι

κού», το σχέδιο έχει τον χαρακτήρα αυτόν μόνο ώς προς το περιφερειακό τμή

μα της επεκτάσεως της πόλης. 'Αντιθέτως ολόκληρη ή περιοχή της υφιστάμε

νης πόλης αποτυπώνεται ακριβέστατα ώς άθροισμα ελευθέρως διατεταγμένων 

κτηριακών όγκων με τους τοίχους των προαυλίων τους και τους διαμορφωμέ

νους διαύλους κινήσεως των δημοσίων χώρων, οι όποιοι μόνον κατ' έξαίρεσιν 

αποτελούν δρομίσκους με οικίες «έπί προσώπου όδοϋ», συνήθως δε παρουσιά

ζονται ώς αδιαμόρφωτοι δημόσιοι χώροι, ώς κενά μεταξύ των ιδιοκτησιών. 

Στην υφιστάμενη πόλη δεν έχουμε απόπειρα ρυθμιστικών επεμβάσεων με τή 

διάνοιξη νέων οδών σε μια προσπάθεια δημιουργίας κανονικής ρυμοτομίας. 

Είναι φανερό Οτι το σχέδιο πού εκπονήθηκε (δπως καί το αντίστοιχο της 

'Ιτέας το 1883) δώδεκα χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της Φθιώτιδας του 

1870, είχε σκοπό τή ρύθμιση της μελλοντικής αναπτύξεως τής πόλης κατά τήν 

στιγμή τής μεγαλύτερης ακμής της. "Εχουμε λοιπόν ενα σχέδιο ρυμοτομικό 

τής επεκτάσεως και συγχρόνως άποτυπώσεως τής υφισταμένης πολιτείας του 

1882. 

Ό παλαιός οικισμός του Γαλαξειδίου τής Τουρκοκρατίας καταστράφηκε 

τρεις φορές κατά τήν 'Επανάσταση (πρώτη άλωση 22 Σεπτεμβρίου 1821, δεύ

τερη δήωση άπό τον Κιουταχή τον Μάιο του 1825 και τρίτη άπό τον 'Ιμπραήμ 

τον Νοέμβριο του 1825) καί ανοικοδομήθηκε αμέσως μετά τήν ανεξαρτησία. 

Είναι φυσικό ότι σε μία αυθόρμητη προσπάθεια άμεσης έπανοικοδομήσεως του 

οικισμού άπό τους κατοίκους (τό Γαλαξείδι δέν σχεδιάσθηκε άπό τήν Κυβέρνηση 

καί δέν υφίστανται σχέδια ή τεκμήρια σχεδιασμού τής πόλης έπί Καποδίστρια 

ή "Οθωνα) τα περισσότερα κτίσματα άνηγέρθησαν έπί τών θεμελίων καί στη 

θέση τών παλαιών. "Ετσι διατηρήθηκε ό χαρακτήρας τής οργανικά εξελιγμέ

νης πόλης, όπως τήν γνωρίζουμε άπό τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας: «παντα

χόθεν ελεύθερα» κτίσματα μονοκατοικιών με προαύλια καί μικρούς κήπους, 

διατεταγμένα Οχι σύμφωνα με έναν κάνναβο ρυμοτομίας άλλα ελεύθερα καί 

κλιμακωτά στην κλιτύ τών λόφων. Ώ ς διαμορφωμένους δρόμους έχουμε, εκτός 

3. Σχέδιο τής όδοϋ τών εκκλησιών άπό δυτικά, στο βάθος ή παλαιά εκκλησία του 
'Αγίου Νικολάου, στο έργο του Ludwig Salvator Eine Spazierfahrt im Golfe von Corinth, 
Μόναχο 1874. 



410 'Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς 

άπο τον σταυρό των κυρίων οδών με μήκος αντιστοίχως 700 και 550 μέτρων, 

μόνον δύο «καντούνια» μήκους 150 καί 200 μέτρων πού κατηφορίζουν προς 

την «Αγορά», τον κύριο δηλαδή λιμένα. "Ολες οι άλλες οδοί είναι άπλα «πε

ράσματα» και δεν έχουν διαμορφωμένες ρυμοτομικές γραμμές. 

Είναι γνωστή ή ανάπτυξη του Γαλαξειδίου ως ναυτικού και ναυπηγικού 

κέντρου της ιστιοφόρου ναυτιλίας κατά τον 19ο αιώνα:4 ό συνολικός οικοδο

μημένος όγκος της πολιτείας είναι σημ,αντικος και ή ποιότητα τών κτισμάτων 

άριστη όπως τεκμηριώνουν τα σωζόμενα πολυάριθμα δείγματα ιδιωτικών οι

κιών. Ή διάνοιξη και ευθυγράμμιση οδών και πλατειών σε μεγάλη κλίμακα 

θα ήταν άσκοπη και αντιοικονομική κατά το έτος 1882 για μία πολιτεία προσα

νατολισμένη προς τήν θάλασσα, ή οποία διέθετε όλους τους δημόσιους χώρους 

πού χρειαζόταν κοντά στην παραλία. "Ετσι δεν εκπλήσσει το γεγονός δτι δεν 

έχουμε καμία ρυθμιστική επέμβαση στον υφιστάμενο ιστό (όπως π.χ. στο 'Α

γρίνιο το 1843 ή τήν "Αμφισσα το 1892) άλλα μόνο μία υπερβολικά αισιό

δοξη πρόταση επεκτάσεως της πόλης, ή οποία δπως θα δούμε δεν πραγματο

ποιήθηκε ποτέ. 

Έ μεθοδική «ανάγνωση» του σχεδίου του 1882 μας δίδει ενα πλήθος πληρο

φοριών πού δεν διαθέτουμε με σαφήνεια άπο γραπτές πηγές. 

Ό αριθμός τών κτισμάτων (κατοικίες, καταστήματα, εργαστήρια και ολίγα 

δημόσια κτήρια) ανέρχεται προσεγγιστικά σε 1.150. Τα κτίσματα σημειώνονται 

στο σχέδιο με το περίγραμμα τοΰ όγκου τους και είναι χρωματισμένα με γκρί 

υδρόχρωμα. Με διπλές λεπτές γραμμές σημειώνονται οι μανδρότοιχοι πού πε

ρικλείουν τις ιδιοκτησίες. Το εμβαδόν τών κατόψεων τών κτισμάτων κυμαίνε

ται μεταξύ 30 και 120 μ2 άνά κτήριο. Τα κτήρια είναι μονόροφα ή διόροφα, 

σπανιότερα τριόροφα. Με τή συμβατική παραδοχή μιας μέσης καλυπτόμενης 

επιφανείας 75 μ2 άνά κτίσμα καί μέσου αριθμού ορόφων 1,6 έχουμε μέσο ωφέ

λιμο χώρο άνά κτίσμα 120 μ2 και σύνολο ωφέλιμης επιφανείας τών 1.150 κτι

σμάτων της πόλεως 138.000 μ2 (ή περίπου 550.000 μ3 συνολικού Ογκου κτι

σμάτων). 

Κατά τήν απογραφή του 1889 το Γαλαξείδι, στην ακμή του εϊχε 4.594 

κατοίκους.5 "Ετσι προκύπτει μία πυκνότητα καταλήψεως (δηλαδή ωφελίμου κα-

4. Βλ. Γαλαξίδιώτικα καράβια, Λεύκωμα του μουσείου Γαλαξειδίου, 'Αθήνα 1987. 

Βιβλιογραφικές ενδείξεις για το Γαλαξείδι: Κωνσταντίνος Σάθας, Χρονικον άνέκδοτον Γα

λαξειδίου, 'Αθήνα 1865, σ. 152-150. Ευα Βλάμη, Γαλαξείδι· ή μοίρα μιας ναυτικής πολι

τείας, 'Αθήνα 1947. Lucien Lerat, Les Locriens de l'ouest, τόμοι 2, Παρίσι 1952. 'Ιωάν

νης Θρεψιάδης, «'Ανασκαφή Γαλαξειδίου», 'Αρχαιολογική Έφημερις 1972, σ. 184-207. 

Ροδούλα Σταθάκη-Κούμαρη, "Ασπα Τσαουσάκη, Γωγώ Χαβιάρα, Γαλαξείδι' ή πολιτεία, 

τα σπίτια, 'Αθήνα 1980. 

5. Βλ. 'Αναστάσιος Σκιάδας, Το Γαλαξείδι, (δεύτερη έπηυξημένη Ικδοση), 'Αθήνα 
1999, σ. 37. 
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τοικισίμου χώρου) 30 μ2 άνά κάτοικο κατά την εποχή εκπονήσεως του σχε

δίου, τιμή πού υπερβαίνει και τις σήμερα ισχύουσες προδιαγραφές για άνετη 

κατοικία. "Ενας άπο τους λόγους λοιπόν πού το Γαλαξείδι ήταν μία πολιτεία 

«αρχοντική» ήταν και ή άνεση χώρου διαβιώσεως πού διέθετε στην ακμή της. 

Το σχέδιο δεν έχει εγγράφους χαρακτηρισμούς ούτε συνοικιών, ούτε λιμα

νιών, εκκλησιών, οδών, πλατειών κ.λπ. Υπάρχουν μόνο τέσσερεις έγγραφες 

ονομασιών: «Πηγή» (στή θέση της σπηλιάς του Κάρκαρου), «Παρθεναγωγεΐον», 

«Δημαρχεΐον» (στή θέση του παλαιού δημαρχείου, σήμερα Ναυτικό Μουσείο) 

και «Πλατεία» (στην κεντρική πλατεία της σχεδιαζόμενης επεκτάσεως, δυτικά 

της υφισταμένης πόλης). Παρ' ολη τήν έλλειψη έγγραφων ονομασιών καί δια

στάσεων τών δημοσίων χώρων και κτηρίων, ή ακρίβεια του σχεδίου μας επι

τρέπει τήν «ανάγνωση» διαφόρων πληροφοριών για τήν παλαιά πόλη: 

— Στον έσώτατο μυχό του κεντρικού λιμένα πού ονομάζεται ακόμα καί 

σήμερα «Αγορά» καί στή θέση πού έχει διαμορφωθεί σήμερα ή πλατεία «Νι

κολάου Μάμα», αναγνωρίζουμε τήν κάτοψη της παλαιάς λιθόκτιστης «Δημο

τικής 'Αγοράς Εδωδίμων» πού είχε κτιστεί το 1880 καί κατεδαφίσθηκε το 

1950. Πρόκειται για ενα συγκρότημα έξι ανεξαρτήτων πτερύγων [(6Χ 12 μ.= 

72 μ2) Χ 6=432 μ2 συνολική επιφάνεια] διατεταγμένων σε οικόπεδο σχήματος 

τετραγώνου 30x35 μ.= 1.050 μ2. Μαζί με τον περιβάλλοντα ελεύθερο χώρο 

της, ή παλαιά αγορά έχει έκταση 2.700 μ2. Σε επιστολικό δελτάριο6 του έτους 

1900 αναγνωρίζεται ή αγορά με κάπως αλλιώτικη διάταξη τών μονόροφων κτι

ριακών της όγκων ('ίσως λόγω μεταγενέστερων τροποποιήσεων;). 

— Πλησίον της αγοράς, στα ανατολικά της καί σε απόσταση 60 μ. άπο 

τήν παραλία σημειώνεται το φυσικό θολωτό σπήλαιο, ό λεγόμενος «Κάρκαρος» 

με τήν εκεί πηγή. 

— 120 μ. ΝΔ άπο τήν αγορά καί 80 μ. άπο το παλαιό καποδιστριακο 

σχολείο σημειώνεται εντός της πόλεως μια ημικυκλική υδάτινη επιφάνεια δια

μέτρου 30 μ. επί της κυρίας οδού της πόλεως προς νότο. Ό χώρος εϊναι περι

μανδρωμένος, πράγμα πού επιτρέπει τήν υπόθεση ότι πρόκειται για ανοικτή 

κοινοτική δεξαμενή. 

— Το μόνο κτήριο πού σημαίνεται με διαγράμμιση είναι το παλαιό δη

μαρχείο, στο καντούνι της Άγιας Παρασκευής, πού κτίσθηκε επί δημάρχου 

Δ. Χαρδαβέλλα κατά τα ετη 1868-1870. Έ νότια αίθουσα με πρόσοψη στην 

πάροδο στέγαζε μέχρι το 1880 το Παρθεναγωγείο. 

— Το κτήριο του «Δημοτικού Σχολείου τών Κορασιών» το λεγόμενο καί 

«Παρθεναγωγείο» κτίσθηκε το 1880 επί δημαρχείας Ν. Λουκέρη. Μόλις απο

περατωμένο το 1882, εμφαίνεται ακριβώς στον χάρτη με τήν χαρακτηριστική 

του κάτοψη σε σχήμα Τ (διαστάσεων 26x24 μ.). 

6. Βλ. 'Αναστάσιος Σκιάδας, Το Γαλαξείδι, δ.π., σ. 24. 
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— Το «άλληλοδιδακτικόν σχολειον, τριάκοντα τεσσάρων πηχών το μήκος 

και δεκατεσσάρων το πλάτος»,7 κτισμένο επί Καποδίστρια (1830-1832) φαίνε

ται στο ΝΔ άκρο της πόλης, σέ απόσταση 80 μ. άπ' το χθαμαλό ύψωμα «Κού-

κουνας» πού δεσπόζει του οικισμού. Το κτήριο ευρίσκεται σήμερα σέ έρειπιώ-

δη κατάσταση, μπορεί δμως ακόμη να αναστηλωθεί. 

—Έκτος από την παλαιά εκκλησία του 'Αγίου Νικολάου πού λείπει άπο 

το σχέδιο (τοποθετείται στο μόνο έλλεΐπον τμήμα του σχεδίου), οί δύο άλλες 

εκκλησίες τής πόλης, ή 'Αγία Παρασκευή (αναφέρεται άπο τον Spon το 1667) 

στο κέντρο τής πόλης, 120 μ. ΝΔ του 'Αγίου Νικολάου, και ό "Αγιος 'Ιωάν

νης ό Πρόδρομος (έτος ανεγέρσεως 1833) στή δυτική παρυφή του οικισμού, 

εμφαίνονται με σαφήνεια σχεδιασμένες με τον περίβολο και το κωδωνοστάσιό 

τους. 

— Είναι αξιοσημείωτο οτι το αρχαίο τείχος το όποιο καί σήμερα είναι 

εμφανές σέ πολλά σημεία τής θέσεως «κάβος» καί παρουσιάζει μία κυκλοτερή 

διάταξη συνολικού μήκους περίπου 1.100 μ. δέν σημειώνεται πουθενά στο σχέ

διο. Το γεγονός αυτό αποτελεί τεκμήριο του οτι τα αρχαία κατάλοιπα δέν απο

τελούσαν το 1882 στην συνείδηση του Δήμου ιστορικό μνημείο άξιο προστα

σίας καί έτσι παραβλέπεται στο επίσημο ρυμοτομικό σχέδιο καί αύτη ακόμη 

ή ύπαρξη του. ΟΊ ογκόλιθοι του τείχους χρησιμοποιήθηκαν άλλωστε, όπως ανα

φέρει ό Κ. Σάθας, το 1830 κατά διαταγή τής Κυβερνήσεως για τήν κατασκευή 

του μώλου. Κατά τα ετη 1860-1896 το τείχος άποξηλώθηκε σχεδόν τελείως 

καί οί λίθινοι δόμοι του χρησίμευσαν στή διαμόρφωση του κρηπιδώματος των 

δύο λιμένων. 

—Έκτος άπο τήν «Αγορά», ή μόνη άλλη υφισταμένη άλλα αδιαμόρφωτη 

πλατεία το 1882 ήταν το «παλαιοπάζαρο» (εμβαδού 55x25=1.375 μ2) το 

όποιο μετονομάσθηκε αργότερα σέ πλατεία «Ηρώων» μετά τήν διαρρύθμιση 

της το 1930. Ή κεντρική της θέση άλλα κυρίως ό χαρακτηρισμός της ως «πα

λαιοπάζαρο» μας όδηγεϊ στην υπόθεση οτι πρόκειται για τήν παλαιότερη πλα

τεία πού προϋπήρχε τής αγοράς στον μυχό του κεντρικού λιμένος. 

— Ή πλατεία τοϋ όρμου «Χηρόλακας» είναι στο σχέδιο ακόμη τελείως 

αδιαμόρφωτη. Ό χέρσος, ακάλυπτος χώρος στο βάθος του μυχού έχει έκταση 

4.800 μ2 (120x40 μ.). 

— Πολύ σημαντική είναι ή τεκμηρίωση στο σχέδιο τής θέσης, του σχή

ματος καί τοΰ μεγέθους τοΰ παλαιού μώλου (1830) è όποιος έφραζε σχεδόν 

το μισό άνοιγμα τοΰ κεντρικού λιμένα σέ απόσταση 400 μ. άπο τον μυχό τοΰ 

δρμου, στην ανατολική πλευρά τοΰ Κάβου. Ό μώλος είχε μήκος 100 μ. καί 

πλάτος 16 μ. καί κατευθυνόταν καθέτως προς τήν παραλία. Είναι άγνωστο εάν 

7. Βλ. 'Αναστάσιος Σκιάδας, Το Γαλαξείόι, μια πανάρχαια ναυτική πολιτεία· τοπο
γραφία, ιστορία, ξενάγηση, 'Αθήνα 1986, σ. 76. 
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ολοκληρώθηκε και πότε άποξηλώθηκε το σημαντικό αυτό στοιχείο της τοπο

γραφίας της ναυτικής πόλης. 

— Ή ανθούσα πολιτεία των 4.600 κατοίκων είχε, λόγω τοϋ επικλινούς 

εδάφους και της άσχεδίαστης οργανικής της αναπτύξεως, σαφώς έλλειψη πλα

τειών. Τον ρόλο του σημαντικότερου δημοσίου χώρου ανελάμβανε ή ευρύχωρη 

προκυμαία, πού περιβάλλει προς την θάλασσα δλη την πόλη σε μήκος 1.500 μ. 

και ή οποία διαμορφώθηκε ώς άνετος περίπατος μέσου πλάτους 20 μ. παράλ

ληλα προς το κρηπίδωμα των δύο λιμένων πού είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 

1900. 'Ενδιαφέρον εϊναι ότι στο σχέδιο σημειώνεται άπο τον μώλο του κάβου 

μέχρι την ανατολική άκρη του δρμου «Χηρόλακας» τόσο ή αρχική ακτογραμμή 

(λεπτή γαλάζια ζώνη) οσο και το υπό κατασκευή κρηπίδωμα (πλατειά γαλάζια 

ζώνη). 

Αυτά τα χαρακτηριστικά τής υφιστάμενης παλαιάς πόλης το έτος 1882. 

Σε ηθελημένη άκρα αντίθεση προς τον δαιδαλώδη ιστό τής παλαιάς πόλης, το 

ρυμοτομικό σχέδιο τής επεκτάσεως της χαρακτηρίζεται άπο ακραίο ορθολογι

στικό πνεύμα με κάποια δόση μονοτονίας άλλα και υπερβολικής αισιοδοξίας 

ώς προς τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις. 

Ή παλαιά πόλη εκτεινόταν σε μία έκταση 28 εκταρίων χωρίς διαμορφω

μένα οικοδομικά τετράγωνα καί καθορισμένες ρυμοτομικές γραμμές. Ή προ

τεινόμενη επέκταση κάλυπτε 35 εκτάρια (υπερδιπλασιασμός δηλαδή τής ολι

κής επιφανείας τής πόλης), με όρθογωνίως τεμνόμενες οδούς σταθερού πλάτους 

8 μ. πού σχημάτιζαν 75 έν δλω νέα οικοδομικά τετράγωνα μέσου εμβαδού 0,4-

0,5 εκταρίων. Το μεγαλύτερο τμήμα τής επεκτάσεως ήταν χωροθετημένο προς 

τα ΒΔ τής παλαιάς πόλης και είχε συνολικές διαστάσεις 840x300 μ. καί 50 

οικοδομικά τετράγωνα, ένώ προς τα ανατολικά καί τα νότια προσθέτονταν πε

ριμετρικά άλλα 25 οικοδομικά τετράγωνα με ελαφρές αποκλίσεις του όρθογω-

νικοΰ καννάβου των οδών έν σχέσει προς το μεγαλύτερο βορειοδυτικό τμήμα 

τής επεκτάσεως. Ή μέση πυκνότητα εποικισμού στο παλαιό τμήμα τής πόλης 

ήταν 4.595 κάτοικοι / 28 εκτάρια = 164 κάτοικοι άνά εκτάριο. Για τήν προ

τεινόμενη επέκταση δεν έχουμε καμία ένδειξη για το προβλεπόμενο οικοδομικό 

σύστημα (συνεχές ή πανταχόθεν ελεύθερο;), το μέγεθος των οικοπέδων καί τήν 

πυκνότητα δομήσεως. 'Εάν δεχθούμε μία ανάλογη πυκνότητα όπως στην πα

λαιά πόλη, τότε ή προτεινόμενη προς ρυμοτόμηση έκταση θα μπορούσε να δε

χθεί 35 εκτάρια Χ 164 κάτοικοι άνά εκτάριο = 5.740 επιπλέον κατοίκους καί 

ό πληθυσμός τής πόλεως θα υπερέβαινε έτσι στο σύνολο της τους 10.000 κα

τοίκους. 

Ή κάπως αδιαφοροποίητη καί με έλλειψη φαντασίας αύτη πρόταση επε

κτάσεως δεν παρουσιάζει καμία προσπάθεια προσαρμογής προς τον φυσικό 

χώρο (κυρίως προς τήν μορφή τής ακτογραμμής) καί σχεδόν καμμία πρόβλεψη 
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για τή διαμόρφωση δημοσίων χώρων. Προβλέπεται μόνον μία πλατεία, όρθο-

γωνική, στο κέντρο της ΒΔ επεκτάσεως, διαστάσεων 85x65 μ., της οποίας ό 

σχεδιασμός —και αύτο είναι ενδεικτικό— δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Άλλα και το 

προβλεπόμενο ρυμοτομικό σχέδιο με την αυστηρή διάταξη του όρθογωνικοΰ 

καννάβου του δεν φαίνεται να εφαρμόσθηκε. 

Ή πολύ περιορισμένη επέκταση του Γαλαξειδίου πραγματοποιήθηκε ασυ

ντόνιστα προς τή ΒΔ πλευρά, δπου προστέθηκαν περί τα 100 μόνον κτίσματα 

στον παραδοσιακό πυρήνα, διατεταγμένα αρκετά τυχαία κατά μήκος των προϋ-

φισταμένων αγροτικών ατραπών. Είναι βέβαια γνωστό, Οτι το Γαλαξείδι μετά 

το 1900 και το τέλος της ιστιοφόρου ναυτιλίας έπεσε σε παρακμή και σήμερα 

έχει μόλις τους μισούς κατοίκους άπ' δ,τι πριν άπο ενα αιώνα. Έ εξέλιξη αυτή 

αν και εν πολλοίς αναμενόμενη δεν φαίνεται να έμείωσε τήν σχεδιαστική αι

σιοδοξία κατά τή σύνταξη του σχεδίου του 1882. 

"Ετσι έχουμε στην περίπτωση του Γαλαξειδίου ενα αντιπροσωπευτικό πα

ράδειγμα (ανάλογο προς αύτο της Ερέτριας) λανθασμένων υποθέσεων για τήν 

κοινωνικοοικονομική και δημογραφική εξέλιξη, οι όποιες οδήγησαν σε μία ανε

δαφική πρόταση επεκτάσεως. Άλλα και ή καθ' εαυτή ποιότητα της προτάσεως 

αυτής παρουσιάζεται ως άκρως μετρία: συμβατική μονοτονία του όρθογωνικοΰ 

ίστοΰ τών οδών και παντελής έλλειψη διασυνδέσεως της επεκτάσεως προς τήν 

παλαιά πόλη άλλα και εντάξεως της στην τοπογραφία του χώρου είναι τα κύ

ρια χαρακτηριστικά της. 

'Έτσι το «διάγραμμα ρυμοτομίας της πόλεως του Γαλαξειδίου» του έτους 

1882 έχει κατά πρώτο λόγο τήν αξία ενός μοναδικού ιστορικού τεκμηρίου για 

τήν παλαιά πόλη, πού μας δίδει σαφέστατες πληροφορίες για τή δομή και μορ

φή της, ενώ ή πρόταση επεκτάσεως διαφαίνεται μάλλον αμήχανη καί άστοχη. 
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