
Δούκισσα της Πλακεντίας

H Sophie de Marbois, η κατοπινή Δούκισσα της Πλακεντίας,

γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνιας το 1785. Ή ταν

κόρη του γάλλου διπλωμάτη François Barbé de Marbois και

της Αμερικανίδας Elisabeth Moore, κόρης του γνωστού διοι-

κητή της Κουακερικής Πενσυλβάνιας William Moore. Το 1802

η Sophie de Marbois παντρεύτηκε τον Γάλλο Anne-Charles

Lebrun, που αργότερα έγινε στρατηγός. Ο πατέρας του,

Charles-François Lebrun, ήταν υπουργός Οικονομικών του

Ναπολέοντα (1804) και είχε τιμηθεί από τον Βοναπάρτη με τον

τίτλο του Δούκα της Piacenza ή Plaisance ή Πλακεντίας.3 Οι

Lebruns απέκτησαν μια θυγατέρα, την Caroline-Elisa (1804-

1837). Η Σοφία και η Καρολίνα-Ελίζα ήταν ενθουσιώδεις υπο-

στηρίκτριες της «ελληνικής υπόθεσης», όπως ήταν και οι

φίλοι τους Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset και Victor

Hugo. Όταν το 1821 ξέσπασε η ελληνική επανάσταση σχημά -

τισαν μια επιτροπή, με σκοπό να υποστηρίξουν τους έλληνες

αγωνιστές της ελευθερίας με οικονομικά μέσα, όπλα και

στρατιώτες. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και αφού

η Σοφία εγκατέλειψε τον άνδρα της λόγω ασυμφωνίας χα-

ρακτήρων, ταξίδεψε μαζί με την κόρη της στην Ελλάδα και

εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο τον Δεκέμβριο 1829. Διαφωνώ-

ντας όμως με την πολιτική του Καποδίστρια, τον Μάιο του

1831 έφυγε για τη Ρώμη και κατόπιν για τη Γαλλία. Το 1833

η Σοφία και η κόρη της παρέμειναν για μικρό διάστημα στην

Αθήνα και ύστερα επέστρεψαν στην Ιταλία και τη Γαλλία. Το

1836 ήρθαν πάλι στην Αθήνα, όπου διέμειναν για σύντομο

επίσης διάστημα και στη συνέχεια αναχώρησαν για τη Συρία

και τον Λίβανο. Μετά το θάνατο της κόρης της στη Βηρυτό,
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Το Καστέλο της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη (εικ. 1) είναι ένα από τα έξι κτίρια, τα οποία η Δούκισσα της Πλακεντίας
(1785-1854) έκτισε στην Αττική. Η Ροδοδάφνη έχει κτιστεί σε γοτθικό ρυθμό και παρουσιάζει σημαντικό αρχιτεκτο-
νικό ενδιαφέρον. Στην ελληνική βιβλιογραφία ως αρχιτέκτων των κτιρίων της Δούκισσας, και επομένως και της Ρο-
δοδάφνης, αναφέρεται ο Σταμάτης Κλεάνθης (1802-1862), χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό. Πριν από
είκοσι χρόνια περίπου, αμφισβητήθηκε η πατρότητα των κτιρίων της Δούκισσας και ως αρχιτέκτων αυτών παρου-
σιάστηκε ο Δανός Christian Hansen (1803-1883).1 Βασιζόμενοι σε νεότερα στοιχεία, αποκλείσαμε την άποψη ότι ο
Hansen είναι ο αρχιτέκτoνας των κτιρίων της Δούκισσας αλλά και συγχρόνως ότι ο Κλεάνθης είναι ο αρχιτέκτονας
των δύο κτιρίων της τελευταίας στην Πεντέλη, του «Πύργου ή Ξενώνα» και της μικρής εξοχικής βίλας «Plaisance».2

Κατά τις πρόσφατες έρευνές μας για τη δράση ευρωπαίων αρχιτεκτόνων στον ελλαδικό χώρο, ανακαλύψαμε ότι η
Ροδοδάφνη άρχισε να κτίζεται το 1840, σύμφωνα με σχέδια του γάλλου αρχιτέκτονα André Couchaud (1813-1849),
ο οποίος έμεινε στην Ελλάδα κατά τα διαστήματα 1838-1840 και 1842-1845 και ασχολήθηκε κυρίως με την έρευνα
βυζαντινών μνημείων. Όπως αναφέρει ο Couchaud, μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1840, τη συνέχιση
της οικοδόμησης του Καστέλου ανέλαβαν βαυαροί και στη συνέχεια έλληνες αρχιτέκτονες. Στη μελέτη αυτή, πα-
ρουσιάζονται για πρώτη φορά στοιχεία για την πατρότητα ενός από τα κτίρια της Δούκισσας, και συγκεκριμένα ότι
ο André Couchaud είναι ο αρχιτέκτονας του Καστέλου της Ροδοδάφνης, και αναλύεται αρχιτεκτονικά το οικοδόμημα.

André Couchaud,
ο αρχιτέκτων του Καστέλου
της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη
Όλγα Φουντουλάκη
Δρ Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής

1. Καστέλο της Ροδοδάφνης, άποψη από νοτιοδυτικά (άρχισε να κτίζεται

το 1840, δεν αποπερατώθηκε). Αρχιτέκτονας ο Γάλλος André Couchaud

(φωτογραφία γύρω στα 1930, Συλλογή Αλεξάνδρου Μπαλτατζή).

112_Fountoulaki:Protypi 112  23/09/2009  1:43 ΜΜ  Page 87



τον Ιούνιο του 1837, η Δούκισσα επέστρεψε και εγκαταστά-

θηκε οριστικά στην πρωτεύουσα της Ελλάδας.4 Η Σοφία δια-

τηρούσε πάντοτε αλληλογραφία με τον σύζυγό της και υπέ-

γραφε συνήθως ως Sophie de Marbois, Duchesse de Plaisance.

Η Δούκισσα ήταν όχι μόνο πλούσια, αλλά και εξαιρετικά

μορφωμένη και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και βρισκό-

ταν στο επίκεντρο της προσοχής τόσο στο Παρίσι όσο και

στην Αθήνα. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον της για την ελλη-

νική νεολαία. Έτσι ανέλαβε τη μόρφωση δώδεκα θυγατέρων

αγωνιστών της Επανάστασης και πρόσφερε οικονομική ενί-

σχυση για την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης καθώς

και την αποζημίωση του γάλλου ζωγράφου Pierre Bonirote

(1811-1891), ο οποίος είχε κληθεί από το Παρίσι για να διδά-

ξει Σχέδιο και Ελαιογραφία σε δώδεκα επιλεγμένους μαθη-

τές της Σχολής των Τεχνών.5

Τα κτίρια της Δούκισσας
Η Δούκισσα αγόρασε πολλά οικόπεδα στην Αθήνα, μεγάλες

εκτάσεις στην Πεντέλη καθώς και τεμάχια γαιών (1.530

στρέμματα) από το Δημόσιο στη Λιβαδειά.6 Έκτισε έξι κτίρια,

τα οποία κατά χρονολογική σειρά ανέγερσής τους είναι: το

Μέγαρο των Ιλισίων ή Ιλισσία έπαυλις (1840-48), η Maison-

nette (1840-41), το Καστέλο της Ροδοδάφνης (1840, δεν απο-

περατώθηκε), η Οικία Roeser (περίπου 1842-43), ο Πύργος ή

Ξενών (1846, δεν αποπερατώθηκε) και η Βίλα Plaisance (1846-

47). Από αυτά, το Μέγαρο των Ιλισίων (σήμερα Βυζαντινό και

Χριστιανικό Μουσείο) και η Οικία Roeser βρίσκονταν στην

Αθήνα και τα υπόλοιπα στην Πεντέλη. Το Μέγαρο των Ιλισίων,

η Maisonnette και το Καστέλο της Ροδοδάφνης αποτελούν

σημαντικές αρχιτεκτονικές δημιουργίες, τα άλλα τρία είναι

απλούστερα κτίρια. Μέχρι σήμερα δεν είχε βρεθεί γραπτή

απόδειξη για την πατρότητα κανενός από τα κτίρια. Σύμφωνα

με την ελληνική βιβλιογραφία, με κύριους αντιπροσώπους

τον Δημήτριο Καμπούρογλου7 και τον Κώστα Μπίρη,8 τους

οποίους ακολούθησαν και μεταγενέστεροι ιστορικοί της αρ-

χιτεκτονικής (H.H. Russack,9 V. Scully,10 O. Fountoulaki11 κ.ά.),

αρχιτέκτονας των κτιρίων της Δούκισσας είναι ο Σταμάτης

Κλεάνθης. Από υπάρχοντα συμβόλαια φαίνεται ότι ο Κλεάν-

θης πούλησε οικόπεδα στη Δούκισσα, επέβλεψε την κατα-

σκευή ορισμένων βοηθητικών κτιρίων και της προμήθευσε

μάρμαρα για τα κτίριά της, επομένως το όνομά του συνδέε-

ται με τη Δούκισσα. Δεν έχει βρεθεί όμως κανένα συμβόλαιο

ή σχέδιο που να αποδεικνύει ότι είναι ο αρχιτέκτονας μίας ή

περισσοτέρων οικοδομών της. 

Επίσης, ως αρχιτέκτονας των κτιρίων της Δούκισσας ανα-

φέρεται ο Δανός Christian Hansen.12 Ο Hansen ήταν στην

υπη ρεσία της το διάστημα 1846-1847, πιθανότατα για την

επίβλεψη ανεγειρόμενων κτιρίων. Ούτε για τον Hansen όμως

υπάρχει απόδειξη ότι είναι αρχιτέκτονας ενός από τα κτίρια

της Δούκισσας. Σε μελέτη μας του έτους 2002, αποδείξαμε

ότι η συσχέτιση του Hansen με την πατρότητα των κτιρίων

της Δούκισσας δεν στηρίζεται σε αξιόπιστες ενδείξεις και εκ-

θέσαμε τους λόγους, για τους οποίους ο Κλεάνθης δεν μπο-

ρεί να είναι ο αρχιτέκτονας του Πύργου ή Ξενώνα και της βί -

λας Plaisance, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ποιος είναι ο δη-

μιουργός τους.13 Έτσι μέχρι σήμερα η πατρότητα όλων των

κτιρίων της Δούκισσας ήταν αμφισβητούμενη. Πρόσφατα, σε

ένα άρθρο του André Couchaud του έτους 1847, ανακαλύ-

ψαμε ότι το Καστέλο της Ροδοδάφνης κτίστηκε σύμφωνα με

δικά του σχέδια. Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε εκτενέστερα

για αυτό το άρθρο του Couchaud καθώς και για τον ίδιο τον

αρχιτέκτονα, ο οποίος στην Ελλάδα είναι γνωστός, σε επι-

στημονικούς κύκλους που ασχολούνται κυρίως με τη μελέτη

της βυζαντινής αρχιτεκτονικής.  

André Couchaud
Ο αρχιτέκτονας, ζωγράφος και συγγραφέας André Louis An-

toine Couchaud (1813-1849) γεννήθηκε στη Γενεύη, ανήκει

όμως στον κύκλο των καλλιτεχνών της Λυόν. Άρχισε τις σπου-

 δές του στην École des Beaux-arts της Λυόν το 1833-1834, με

επιβλέποντα καθηγητή τον Antoine-Marie Chenavard, και τις

ολοκλήρωσε κοντά στον Henri Labrouste στην École des

Beaux-arts στο Παρίσι. Με το τέλος των σπουδών του, το

1838, επιχείρησε το πρώτο του μορφωτικό ταξίδι, επισκεπτό -

μενος αρχικά την Ιταλία. Στην πορεία του προς τη Ρώμη, απο-

φάσισε να επισκεφθεί και την Ελλάδα, και έτσι ήρθε στην Αθή -
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2. Λεπτομέρεια από το Καθολικό της Μονής του Oσίου Λουκά. Από πρω-

τότυπο σχέδιο του André Couchaud από την παραμονή του στην Ελλάδα

(πρώτη δημοσίευση). Archives municipales de Lyon.
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να το ίδιο έτος. Η παραμονή του στην Ελλάδα διήρκεσε δύο

χρόνια, μέχρι το 1840. Αρχικά έδειξε ζήλο για τη μελέτη μνη-

μείων της ελληνικής αρχαιότητας, για να αφοσιωθεί όμως τε-

λικά στην παρατήρηση και τη μελέτη των πρώιμων μνημείων

του Χριστιανισμού14 (εικ. 2). Στην Αθήνα γνώρισε τη γυναίκα

του, την Αθηναία Hélène Monka (Ελένη Μονκά),15 η οποία τον

ακολούθησε στη Γαλλία. Γι’ αυτήν ο Couchaud έκτισε αργό-

τερα στη Λυόν «μια θαυμάσια κατοικία σε βυζαντινό ρυθμό

που θύμιζε στη γυναίκα του την ωραία της πατρίδα».16

Ο Couchaud πραγματοποίησε ένα δεύτερο ταξίδι στην

Ελλάδα, το διάστημα 1842-1845. Την περίοδο εκείνη διέμενε

στην Αθήνα, σε ένα απλό διώροφο σπίτι δίπλα στην εκκλησία

των Αγίων Θεοδώρων (εικ. 3), όπως μας πληροφορεί ο κα-

θηγητής του Antoine-Marie Chenavard.17 Το 1845 επέστρεψε

οριστικά στη Λυόν, αρρώστησε όμως και πέθανε τέσσερα

χρόνια αργότερα σε ηλικία μόλις 36 ετών. Οι πρώτες του ερ-

γασίες στην Ελλάδα δημοσιεύθηκαν, με τον τίτλο Choix

d’eglises Byzantines en Grèce (1842), σε τόμο, εμπλουτισμέ -

νο με 37 πίνακες.18 Δημοσίευσε επίσης και άλλες μελέτες που

αναφέρονται στην Ελλάδα.19 Με τη Δούκισσα προφα νώς

γνωρίστηκε στο πρώτο του ταξίδι στην Αθήνα. 

Ο Couchaud, ο οποίος κατείχε τη νεοελληνική γλώσσα,

εκτός από τα αρχαία μνημεία της Ελλάδας έδειξε ενδιαφέ-

ρον και για την ίδια τη χώρα. Κατάφερε να διεισδύσει στο

πνεύμα της και στο τέλος της αποστολής του είχε αποκτήσει

ευρεία γνώση γι’ αυτήν. Ως καλλιτέχνης και συγγραφέας μα-

γεύτηκε από τις ομορφιές του τόπου  και των μνημείων, τα

οποία απεικόνισε με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο (εικ. 4). Είχε

την ιδέα και δημοσίευσε μια περιγραφή των περιχώρων της

Αθήνας στην οποία συμπεριέλαβε μια μοναδική πληροφορία.

Στη δημοσίευσή του αυτή με τίτλο: «Montagnes et rivières de

l’Attique» (1847), ο Couchaud αναφέρει ότι η Δούκισσα έκτισε

στην Πεντέλη ένα μεγαλοπρεπές ανάκτορο από λευκό μάρ-

μαρο. «Κατεβαίνοντας υπάρχει στα αριστερά ένα φτωχό μο-

ναστήρι ελλήνων μοναχών, γράφει ο Couchaud, που ονομά-

ζονται καλόγεροι, και κοντά στο οποίο η Δούκισσα της Πλα-
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3. H εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στην Αθήνα στα 1843-1844. Αριστερά διακρίνεται το σπίτι στο οποίο διέμενε ο André Couchaud κατά την παραμονή

του στην ελληνική πρωτεύουσα. Από πρωτότυπο σχέδιο του Antoine-Marie Chenavard (πρώτη δημοσίευση). Bibliothèque municipale de Lyon.
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κεντίας, κόρη του Barbé-Marbois, αυτή η λαίδη Stanhope20

της Γαλλίας, έκτισε ένα μεγαλοπρεπές ανάκτορο από λευκό

μάρμαρο, ανάμεσα σε ελιές, μαστιχιές και πικροδάφνες, που

του έδωσε το όνομα Ροδοδάφνη».21 «Το ανάκτορο αυτό, ση-

μειώνει ο Couchaud, άρχισε με δικά μου σχέδια το 1840, συ-

νεχίστηκε από τους βαυαρούς και τελείωσε το 1844 από έλ-

ληνες καλλιτέχνες.22 Στο μοναστήρι κατοικούν σήμερα τρεις

τέσσερις ηλικιωμένοι καλόγεροι και η Αυλή, η οποία δεν δια-

θέτει θερινό ανάκτορο, πηγαίνει εκεί εκδρομές κατά τη διάρ-

κεια των μακρών και ωραίων καλοκαιρινών βραδιών». Αυτό

είναι και το μόνο μέχρι σήμερα τεκμήριο για την πατρότητα

ενός κτιρίου της Δούκισσας. Μνεία ότι ο Couchaud έκτισε

ένα «μεγαλοπρεπές ανάκτορο» για τη Δούκισσα της Πλακε-

ντίας στην Αθήνα, χωρίς όμως να αναφέρεται ποιο, γίνεται

επίσης στον πανηγυρικό λόγο που εκφώνησε ο γάλλος ζω-

γράφος E.C. Martin-Daussigny για τον Couchaud στις 14 Νο-

εμβρίου 184923 καθώς επίσης και στη μελέτη της Christine

Peltre, Retour en Arcadie.24

Αρχιτεκτονική περιγραφή του Καστέλου
της Ροδοδάφνης
Όπως πληροφορούμαστε από τον Καμπούρογλου,25 η Δού-

κισσα ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις αγόρασε στις

27 Μαρτίου 1840 τον ορεινό τόπο, γνωστό ως Κουφό ή Σκα-

πέτο στη Πεντέλη, αποτελούμενο από 1.738 στρέμματα, από

τα οποία οκτώ μόνο ήταν καλλιεργημένα με 126 ελαιόδεντρα.

Το αντίτιμο ήταν περίπου 7.500 δραχμές. Αποφάσισε να κτί-

σει εκεί δύο κτίρια: το μεγαλοπρεπές Καστέλο της Ροδο-

δάφνης και ένα άλλο μικρό εξοχικό σπίτι, το οποίο η Δού-

κισσα ονόμαζε Maisonnette. Η γαλλίδα αριστοκράτισσα δεν

κατοίκησε ποτέ στο μαρμάρινο ανά κτορο της Ροδοδάφνης,

αλλά διέμενε στη Maisonnette. Η Mai sonnette κτίστηκε πιθα-

νότατα με σχέδια του Σταμάτη

Κλεάνθη.26 Η ανέγερση της Mai -

sonnette άρχισε συγχρόνως με

το κτίσιμο του Κα στέλου της Ρο-

δοδάφνης.  Η Δού κισσα διέμενε

από το 1841 κατά τους θερινούς

μήνες στο εν τω μεταξύ αποπε-

ρατωμένο κτί ριο της Maisonnette

και παρακολουθούσε από εκεί

την πρόοδο της οικοδόμησης

του Καστέλου. Με τά το θάνατό

της, στις 14 Mαΐου 1854, ο Γε-

ώργιος Σκουζές, που υπήρξε

τραπεζίτης της Δούκισσας και

παντρεύτηκε την κυρία επί των

τιμών και φίλη της, Ελένη Π. Κα-

ψάλη, αγόρασε ένα μεγάλο

μέρος της περιουσίας της Δού-

κισσας από τους κληρονόμους

της. Τη Maisonnette όμως, μαζί με τον κήπο καθώς και τη γει-

τονική μεγάλη έκταση, στην οποία θα βρίσκονταν ο τάφος

της Δούκισσας,27 τα είχε κληροδοτήσει η τελευταία στην

Ελένη Σκου ζέ, με την παράκληση να τα φροντίζει όσο ζει.28

Η επιθυμία της Δούκισσας, εκτός από το χειμερινό Μέγα -

ρο των Ιλισίων στην Αθήνα να διαθέτει και ένα καλοκαιρινό μέ-

 γαρο, οδήγησε στο κτίσιμο του Καστέλου της Ροδοδάφνης.

Όπως φαίνεται από διάφορα έγγραφα, τον Ιούλιο του 1840

η Δούκισσα ζήτησε την άδεια εξόρυξης 100 κ.μ. μαρμάρου

από τα λατομεία του Πεντελικού για να τα χρησιμοποιήσει

στην οικοδομή, η οποία θα ήταν πολυτελής.29 Η Δούκισσα

δεν πρόλαβε να δει το Καστέλο της τελειωμένο. Στις 19 Δε-

κεμβρίου 1847, όταν το κτίσιμο των τοίχων είχε τελειώσει και

η τοποθέτηση της στέγης είχε ολοκληρωθεί,30 έπιασε φωτιά

η προσωρινή κατοικία της στην οδό Πειραιώς και αποτε-

φρώθηκε μαζί με ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτή.31 Με τη φωτιά

κάηκε και η σαρκοφάγος με τη σορό της κόρης της. Μετά τη

νέα δοκιμασία η Δούκισσα δεν ενδιαφερόταν πια για την ολο-

κλή ρωση του Καστέλου. Περισσότερο από έναν αιώνα το Κα-

στέ λο της Ροδοδάφνης παρέμενε ακατοίκητο και ερειπωμέ -

νο. Με κατεστραμμένη  στέγη, χωρίς παράθυρα, ανοιχτό σε

κάθε εκδρομέα, που ήθελε να διαιωνίσει ονόματα ή ημερο-

μηνίες στους τοίχους του (εικ. 5), το κτίριο περίμενε την κα-

 τεδάφισή του. Ευτυχώς το 1959 άρχισε η αναστήλωσή του με

χρή ματα του Δημοσίου και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο

1961 από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Μπαλτατζή. Το ανα-

στηλωμένο κτίριο τέθηκε στη διάθεση του τότε διαδόχου

Κωνσταντίνου, ο οποίος το χρησιμοποίησε ως κατοικία. Σή-

μερα ανήκει στο κράτος και χρησιμοποιείται για πολλαπλούς

σκοπούς. 

Το Καστέλο αποτελείται από ένα κυρίαρχο κεντρικό κτίριο,

τοποθετημένο στη μία πλευρά μιας αυλής, που πλαισιώνεται
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πλευρικά από χαμηλά, μονώροφα και τριώροφα βοηθητικά κτί-

σματα. Για τοπογραφικούς λόγους η προσπέλαση στο συ-

γκρότημα της Ροδοδάφνης έπρεπε να τοποθετηθεί πλευρικά.

Στη Ροδοδάφνη εισέρχεται κανείς διαμέσου ενός πυλώνα και

στην περιοχή του άξονα της αυλής στρέφεται κατά 90˚ για να

αντικρίσει το κεντρικό κτίριο. Η αυλή είναι σχεδόν τετράγωνη.

Το κεντρικό κτίριο της Ροδοδάφνης έχει στις άκρες δύο πύρ-

γους, όπου βρίσκονται τα κλιμακοστάσια και οι οποίοι ενώνο-

νται με την ανοικτή θολωτή στοά, η οποία παρουσιάζει στην

όψη της επτά άξονες. Οι πλευρικοί πύργοι προεξέχουν και κα-

λύπτονται από κεραμιδοσκεπές, όπως και όλα τα άλλα μέλη

της οικοδομής και οι κλειστές επιφάνειες των τοίχων τους δια-

κόπτονται μόνο από λιγοστά μικρά ανοίγματα. Πεσσοί οκτα-

γωνικής διατομής σε τετραγωνική βάση φέρουν τα ελεύθερα

γοτθικά τόξα της τοξοστοιχίας. Η στοά με τα γοτθικά τόξα εί -

ναι μονώροφη, που σημαίνει ότι ο εξώστης πάνω από τη στοά

είναι ακάλυπτος. Ο οξυκόρυφος τύπος επικρατεί σε όλα τα

ανοίγματα. Στις τρεις πλευρές του κτιρίου ανά τρεις στενές

παράλληλες σχισμές σχηματίζουν τα παράθυρα του άνω ορό-

φου, ενώ στη νότια όψη έχει δοθεί μια άλλη λύση.

Ο χαρακτήρας του Καστέλου με τους κλειστούς γωνια-

κούς πύργους εμφανίζεται μόνο στη μπροστινή όψη. Η πίσω

όψη, η νότια, παρουσιάζει λεία επιφάνεια. Πάνω από το ισό-

γειο με τέσσερις άξονες, βρίσκεται ο πρώτος όροφος με έξι

άξονες, τα παράθυρα του οποίου είναι μικρότερα από αυτά

του ισογείου. Στο ισόγειο στη νότια πλευρά και στο ίδιο ύψος

με αυτό είναι τοποθετημένη μια ευρύχωρη ταράτσα με πλευ-

ρικές σκάλες. Είναι αξιοσημείωτο ότι η νότια όψη της Maison-

nette παρουσιάζει τον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο με τη νότια

όψη της Ροδοδάφνης. Η τριαδική διάταξη της νότιας όψης

τονίζεται όμως εδώ ακόμη περισσότερο με δύο πλευρικά

ανοίγματα του πρώτου ορόφου. Οι τοίχοι του κεντρικού κτι-

ρίου της Ροδοδάφνης, εκτός από το μεσαίο τμήμα της βό-

ρειας όψης στον πρώτο και δεύτερο όροφο, είναι επενδυμένοι

με πεντελικό μάρμαρο. Οι γοτθικίζουσες μορφές παρουσιά-

ζουν μεγάλη συγγένεια με γοτθικά, μη εκκλησιαστικά κτίρια

της Ιταλίας. Είναι επομένως περισσότερο ιταλικές32 παρά αγ-

γλικές. Ο Couchaud επιδίωξε και κατάφερε να συνδυάσει τον

γοτθικό ρυθμό με την κλασικιστική αρμονία. Το Καστέλο της

Ροδοδάφνης αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα του ελληνικού

ρομαντισμού33 και έγινε γνωστό και στο εξωτερικό από ένα

επιστολικό δελτάριο που εκδόθηκε γύρω στα 1880 (εικ. 6).

Τα πλευρικά δευτερεύοντα κτίρια, που μοιάζουν με «ει-

δυλλιακές προσθήκες», είναι απλά επιχρισμένα. Τα δευτε-

ρεύοντα κτίρια είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με τις ανάγκες

της κτιριακής εγκατάστασης, όπως συμπεραίνεται από τα

διαφορετικά ύψη τους. Επρόκειτο για στάβλους αλόγων και

αγελάδων, μαγειρείο, φούρνο και διάφορες αποθήκες. Μια

λεπτομερής περιγραφή τους παρέχεται στη συγγραφή υπο-

χρεώσεων του Κλεάνθη.34 Σώζονται επίσης περί τα δέκα συμ-

βόλαια που καθορίζουν τεχνικές λεπτομέρειες και οικονομικά

ζητήματα που αφορούν στην ανέγερση του κεντρικού κτιρίου

της Ροδοδάφνης, στα οποία αναφέρεται ο όρος αρχιτέκτων

χωρίς αυτός να κατονομάζεται. Πρόκειται προφανώς για τον

επιβλέποντα αρχιτέκτονα ο οποίος είναι άλλος από εκείνον

που σχεδίασε το κτίριο.35

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σχέδια του Couchaud για τη

Ροδοδάφνη δεν βρέθηκαν. Επίσης δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν

οι βαυαροί αρχιτέκτονες που εκτέ λεσαν τις οικοδομικές εργα-

σίες στο κεντρικό κτίριο και ποιοι ήταν οι Έλληνες που τις

ολοκλήρωσαν καθώς και ποιες

αλλαγές επέ φεραν ενδεχομένως

στα αρχικά σχέδια. Στα συμβό-

λαια της Δούκισσας αναφέρεται

ότι οι οικο δο μικές εργασίες πρέ-

πει να εγκρι θούν από τον «αρχι-

τέκτονα», του οποίου το όνομα,

όπως είπαμε, δεν αποκαλύπτε-

ται. Από τα υπάρ χοντα συμβό-

λαια φαίνεται ότι ο Κλεάνθης της

προμήθευσε μάρμαρα για τη Ρο-

δοδάφνη και ανέλαβε την κατα-

σκευή των βοηθητικών κτιρίων.36

Εάν ο Κλεάνθης επέβλεψε το κτί-

σιμο της Ροδοδάφνης και εάν

επέφερε αλλαγές στα σχέδια του

Couchaud δεν εί ναι γνωστό. Ορι-

σμένες ομοιότητες, που αναφέ-

ραμε παραπάνω, μεταξύ Ροδο-

δάφνης και Maisonnette, η οποία

είναι πιθανότατα έργο του Κλε-
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άνθη, επιτρέπουν να υποθέσει κανείς ότι ο Κλεάνθης έπαιξε

κάποιο ρόλο στην ανέγερση της Ροδοδάφνης. Παρά την ελ-

λιπή πληροφόρησή μας, η μόνη σίγουρη πληροφορία που

έχουμε για την πατρότητα ενός κτιρίου της Δούκισσας είναι

αυτή που αναφέρει ο ίδιος ο Couchaud. Οι πληροφορίες των

Δημήτρη Καμπούρογλου και Κώστα Μπίρη δεν φαίνεται να

στηρίζονται σε γραπτές πηγές. 

Έτσι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ο Cou-

chaud είναι ο αρχιτέκτονας του Καστέλου της Ροδοδάφνης

και ο Κλεάνθης είναι πιθανότατα ο αρχιτέκτονας της Maison-

nette. Ο Κλεάνθης αναφέρεται και ως αρχιτέκτονας του άλ -

λου ενδιαφέροντος κτιρίου, της έπαυλης των Ιλισίων, χωρίς

όμως να υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό, όπως δεν υπάρχουν

αποδείξεις και για το ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες των τριών

υπόλοιπων οικοδομών της Δούκισσας. Αρχιτέκτονες, εκτός

από τον Κλεάνθη, που υπήρξαν σύμβουλοι της Δούκισσας

της Πλακεντίας σε θέματα τεχνικά και καλλιτεχνικά και επι-

στατούσαν την κατασκευή των οικοδομών της στην Πεντέλη

ήταν ο Christian Hansen37 και ο Αλέξανδρος Γεωργαντάς38 (;-

1861), οι οποίοι κατείχαν τη γαλλική γλώσσα και έτσι μπο-

ρούσαν να συνεννοούνται με τη Δούκισσα. Δεν είναι γνωστός

όμως ο ακριβής ρόλος που διαδραμάτισαν στην ανέγερση

των διαφόρων κτιρίων της.
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André Couchaud, the Architect of the Castle 

of Rododafni on Mount Penteli

Olga Fountoulaki

Sophie de Marbois (1785-1854), the later Duchess of Plaisance,

after her separation from her husband Charles-François Leburn

settled in Greece with her daughter Caroline-Elisa (1804-1837). She

purchased large tracts of land in Athens and in the environs of

the capital, where she financed the building of six edifices. The

architecture of one of them, the Castle of Rododafni on Mount

Penteli, built in Gothic style, is particularly interesting. In Greek bib-

liography is mentioned that the architect Stamatis Kleanthis was

commissioned with this project, however there exist no evidence

supporting this matter. In an article of the French architect André
Couchaud we have recently discovered that the construction of

Rododafni began in 1840 after the author’s plans. André Louis An-

toine Couchard (1813-1849) belonged to the architectonic cycles

of Lyon, sojourned in Greece during the years 1838-1840 and

1842-1845 and was mainly engaged with the research of Byzan-

tine churches. According to Couchard, Bavarian and Greek archi-

tects carried on the completion of the castle after his departure

from Greece in 1840 and Kleanthis was appointed to construct

the secondary, auxiliary buildings of Rododafni. However, it has

not been established who were the foreigner and Greek archi-

tects involved and also if Kleanthis had in some way been en-

gaged with the supervision of works of the main building. 

To conclude, according to the information available so far,

Couchard is the architect of the Castle of Rododafni, Kleanthis, in

all probability, is the architect of the Maisonnette, also erected on

Mount Penteli, while there is no evidence of the architectural pa-

ternity of the Duchess’ rest buildings.
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