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Τριάντα περίπου χρόνια χρειάστηκαν για να 
πάρει το κτήριο του DAI Αθηνών τη σημερινή 
του μορφή, προσαρμόζοντας τη μεγαλοαστική 
κατοικία που είχε ανεγείρει ο H. Schliemann 
στις ερευνητικές ανάγκες του. Ο E. Ziller, 
αρχιτέκτονας του αρχικού οικοδομήματος 
(1888), δημιούργησε ένα χαρακτηριστικό 
δείγμα της εποχής του όψιμου κλασικισμού 
με βιεννέζικες επιρροές και έβαλε έντονη τη 
σφραγίδα του στον αρχιτεκτονικό διάκοσμο, 
συνθέτοντας τελικά ένα απαύγασμα της 
αισθητικής του.
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Η  Έ Δ Ρ Α  Τ Ο Υ  Γ Έ Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ 
Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ  Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α
Δρ Θεμιστοκλής Μπιλής

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
DAI Αθηνών

01 
Η έδρα του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 
στην Αθήνα, 1925-1927 
(D-DAI-ATH-Athen-
Varia-0582, φωτ.: E. Kunze).

02 
Σχέδιο όπου απεικονίζονται 
αριστερά το κτήριο του DAI 
Αθηνών και δεξιά το κτήριο 
Prokesch, τη δεκαετία του ’30 
(σχέδιο: Θ. Μπιλής).
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΊΑ ΤΌ ΓΕΡΜΑΝΊΚΌ ΑΡΧΑΊΌΛΌΓΊ-
κό Ίνστιτούτο (DAI) Αθηνών έχει στρέψει την προσοχή του 
στη συστηματική έρευνα της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας 
του κτηρίου που στεγάζει τα γραφεία και τη βιβλιοθήκη του 
στην Αθήνα (εικ. 3). Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η 
έδρα του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ίνστιτούτου ξεχωρίζει 
ανάμεσα στα κτήρια του ιστορικού κέντρου των Αθηνών. Το 
κτήριο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρι-
κούπη και Φειδίου, αφενός λόγω της υψηλής αρχιτεκτονικής 
του ποιότητας και αφετέρου λόγω της λειτουργίας του, καθώς 
στεγάζει ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ιδρύματα της 
χώρας, με ιστορία σχεδόν 150 ετών, διαμορφώνει ένα σημαί-
νον και σταθερό σημείο αναφοράς στο αστικό τοπίο της Αθή-
νας (εικ. 1). Η έδρα του Ίνστιτούτου είναι ένα συγκρότημα του 
οποίου ο αρχικός πυρήνας κατασκευάστηκε το 1888, σε σχέ-
δια του αρχιτέκτονα Ε. Ziller. Στη συνέχεια, ο αρχικός πυρή-
νας επεκτάθηκε σε δύο φάσεις (1900–1909) σε σχέδια του W. 
Dörpfeld. Πολύ αργότερα, το 1974, το κτήριο επεκτάθηκε μία 
ακόμα φορά, με μικρή προσθήκη, προς τον ακάλυπτο χώρο 
του οικοπέδου (εικ. 4)1.

Το συγκεκριμένο οικοδόμημα συνθέτει μαζί με άλλα άμε-
σα γειτονικά και σπουδαία κτήρια του 19ου αιώνα, όπως ιδι-
ωτικά μέγαρα ή έδρες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ένα πυκνό 
δίκτυο μνημειακών κτηρίων ιδιαίτερης πολεοδομικής σημα-
σίας για το ιστορικό κέντρο της πόλης. Επίσης, η εν σειρά το-
ποθέτησή του με το μέγαρο Prokesch (1836) αναδεικνύει με 
διδακτικό τρόπο την εξέλιξη του νεοκλασικού ρυθμού από το 
πρώτο τέταρτο έως το τέλος του 19ου αιώνα2. Σήμερα σπά-
νια συνυπάρχουν στην πόλη, σε άμεση γειτνίαση, δύο εξέχο-
ντα και επώνυμα δείγματα της αρχιτεκτονικής παραγωγής του 
19ου αιώνα (εικ. 2).

Η αίγλη του κτηρίου ενισχύεται, επίσης, από τον άμεσο συ-
σχετισμό του με προσωπικότητες των γραμμάτων και των τε-
χνών που δέσποζαν στην αθηναϊκή κοινωνία στο τέλος του 
19ου αιώνα. Ό H. Schliemann ως κτήτορας, ο Ε. Ziller ως αρ-
χιτέκτων και ο W. Dörpfeld ως αρχιτέκτων και ως εμβλημα-
τικός Πρώτος Διευθυντής του Ίνστιτούτου καθόρισαν σε με-
γάλο βαθμό με τις αποφάσεις τους τη θέση, την εικόνα και τη 
διάρθρωση αυτού του αρχιτεκτονικού κοσμήματος της Αθή-
νας. Είναι γνωστό ότι ο H. Schliemann, έμπειρος στις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες, σε συνεννόηση προφανώς με τον 
W. Dörpfeld, με τον οποίο είχε στενή συνεργασία στην Τροία, 
βρήκαν μια αμοιβαία συμφέρουσα επίλυση του θέματος της 
έδρας του Ίνστιτούτου. Η γερμανική αυτοκρατορική κυβέρνη-
ση, αρχικά, δεν θεωρούσε αναγκαία την απόκτηση ιδιόκτητου 
ακινήτου για τις ανάγκες του Ίνστιτούτου το οποίο είχε ιδρυ-
θεί, ήδη, από το 18743. Ό Η. Schliemann, με την ευελιξία που 
του προσέδιδε η οικονομική του επιφάνεια, προσφέρθηκε να 
ανεγείρει ένα κτήριο το οποίο θα ετίθετο στη συνέχεια στη διά-
θεση του Ίνστιτούτου. Ό Η. Schliemann ήθελε ένα αστικό ακί-
νητο κατάλληλο για ενοικίαση, ενώ το Ίνστιτούτο επιθυμούσε 
μια ικανοποιητική έδρα4. Αρχικά, το 1887, ο Η. Schliemann 
αγόρασε ως προίκα για την κόρη του Ανδρομάχη την κατοικία 
του Anton Prokesch von Osten και ένα χρόνο αργότερα, σε 
τμήμα του κήπου του, ανέγειρε το κτήριο το οποίο στη συνέ-
χεια ενοικίασε για 25 έτη στο Ίνστιτούτο. Μετέπειτα, το 1899, 
το γερμανικό κράτος προχώρησε στην αγορά του ακινήτου.

H ΘΈΣΗ 
Η ιστορία του οικοπέδου στο οποίο ανεγέρθηκε το κτήριο συ-
νυφαίνεται με την ιστορία του κέντρου της Αθήνας. Στη συ-
γκεκριμένη περιοχή, η οποία βρίσκεται έξω και βόρεια από τα 
στενά όρια του μεσαιωνικού οικισμού, βρήκε εφαρμογή, μετά 
την απελευθέρωση, το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο των Αθη-
νών. Σε αυτήν την περιοχή ο Αυστριακός επιτετραμμένος στην 
Αθήνα Anton Prokesch von Osten αγόρασε ένα μεγάλο κτή-
μα για να χτίσει την κατοικία του, στην οποία εγκαταστάθηκε 
το 1836. Όταν ανεγέρθηκε η οικία Prokesch, η μεσαιωνική 
Αθήνα εκτεινόταν βορείως της Ακρόπολης και περιβαλλό-
ταν από τείχος, το λεγόμενο «τείχος του Χασεκή». Στον Άτ-
λαντα των Αθηνών που εκπόνησαν το 1891 οι J. Kaupert και E. 
Curtius, αυτή η περιοχή φαίνεται σαν ακανόνιστο μωσαϊκό. 
Έως τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους 
στην Αθήνα το 1832, οι εκτάσεις προς τα βόρεια, δηλαδή έξω 
από το τείχος, καλύπτονταν με καλλιέργειες, κάτι που δύσκο-
λα μπορεί κάποιος να φανταστεί όταν περπατά στο σημερινό 
πολύβουο κέντρο. Η θέση διέθετε αρκετά πλεονεκτήματα: το 
οικόπεδο βρισκόταν σε μικρή απόσταση, αλλά και σε μεγα-
λύτερο ύψος, από τον μεσαιωνικό πυρήνα της πόλης και είχε 
θέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα. Η ιδιοκτησία Prokesch 
αντιστοιχεί σε μια έκταση που περικλείεται, σε γενικές γραμ-
μές, από τις σημερινές οδούς Πανεπιστημίου, Ε. Μπενάκη, 
Ακαδημίας και Χ. Τρικούπη. 

Η ιστορία του πρώην οικοπέδου Prokesch, η οποία απο-
τυπώνεται με ακρίβεια στους ιστορικούς χάρτες της Αθήνας, 
αποτελεί μαρτυρία για τη σταδιακή εξέλιξη ενός μεγάλου ιδι-
ωτικού κήπου και τη μεταμόρφωσή του σε ένα πυκνοδομη-
μένο τμήμα της πόλης5. Από τον τεμαχισμό της ιδιοκτησίας 
προέκυψαν σταδιακά και σε διάστημα 50 ετών τρία οικοδομικά 
τετράγωνα της πόλης και οι οδοί Φειδίου (αρχικά Καραμίχου) 
και Γενναδίου (αρχικά Ζωοδόχου Πηγής) (εικ. 7)6. Πολλές αρ-
χικά μεγάλες σε έκταση ιδιοκτησίες είχαν παρόμοια τύχη στην 
Αθήνα (Κτήμα Έπαυλης Θων, Αμαλίειον Όρφανοτροφείο 
κ.ά.). Αυτή η περιοχή θα αποκτούσε μεγάλη σημασία για την 
επέκταση της Αθήνας κατά τη μετατροπή της σε πρωτεύου-
σα του νεοελληνικού κράτους. Στις νέες συνοικίες που ορίζο-
νται από την πλατεία Όμονοίας και την οδό Πανεπιστημίου 
ανεγέρθηκαν δημόσια κτήρια που εξυπηρετούσαν κυρίως την 
εκπαίδευση: για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο (Chr. Hansen, 
1839) και το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας (Λ. Καυταντζόγλου, 1846). Χτίστηκαν επίσης η εκ-
κλησία της Ζωοδόχου Πηγής (Π. Ζέζος, 1846) αλλά και ιδιωτι-
κά πολυτελή μέγαρα, όπως ήταν, κοντά στο κτήριο Prokesch, 
η οικία Wertheim (Στ. Κλεάνθης, 1843). Αυτά τα κτίσματα της 
νέας πόλης αντιπροσώπευαν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, που 
έπρεπε να εισαχθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της βασιλεί-
ας του Όθωνα (1832–1862)7. Όι μνημειακές και αυστηρές μορ-
φές των κτηρίων που χτίστηκαν με βάση τα σχέδια ονομαστών 
αρχιτεκτόνων από την Ευρώπη και Ελλήνων οι οποίοι είχαν 
σπουδάσει στο εξωτερικό βρίσκονταν σε ολοφάνερη αντίθε-
ση με τις παραδοσιακές μορφές της λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

Στα τέλη, πλέον, του 19ου αιώνα, την εποχή που ανεγέρ-
θηκε το κτήριο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ίνστιτούτου, 
αυτό το τμήμα της πόλης εκτεινόταν έως τον λόφο του Στρέ-
φη. Η περιοχή ανάμεσα στο Πολυτεχνείο, το Γερμανικό Αρ-
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χαιολογικό Ίνστιτούτο, το Πανεπιστήμιο και τη Γαλλική Σχο-
λή αποτελούσε έναν συμπαγή πυρήνα μεγαλοαστικών οικιών 
βιομηχάνων, πολιτικών, καθώς και ανθρώπων των γραμμά-
των και των τεχνών (εικ. 5). Το σπίτι και τα γραφεία της σατι-
ρικής εφημερίδας του Γ. Σουρή, γνωστό καλλιτεχνικό στέκι 
της εποχής, βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από το Ίνστιτού-
το (Πινακωτών 15). Σήμερα, τα ονόματα των οδών Τρικούπη, 
Γενναδίου και Μαυροκορδάτου ή στέγες ιδρυμάτων όπως το 
Σικιαρίδειο στην οδό Φειδίου υπενθυμίζουν τη μεγάλη επιρ-
ροή αυτών των προσωπικοτήτων στη συγκεκριμένη συνοικία8. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το κτήριο του Γερμανικού Αρχαιολογικού 
Ίνστιτούτου δεν αποτελούσε μόνο ένα σημαντικό κέντρο για 
τις αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, 
αλλά ταυτόχρονα έπαιζε πολύ σπουδαίο ρόλο στην κοινωνική 
και πολιτιστική ζωή της Αθήνας. Στη μικρή ακόμη τότε αστι-
κή κοινότητα της πόλης οι αρχαιολόγοι ασκούσαν εξαιρετικά 
μεγάλη επιρροή.

Με τα χρόνια ο χαρακτήρας της συνοικίας αυτής αλλοιώ-
θηκε. Η περιοχή γύρω από την οδό Πανεπιστημίου, τον 20ό 
αιώνα, εξελίχθηκε σε οικονομικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Όι-

κοδομήθηκαν μεγάλα κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία, όπως το 
«Παλλάδιον» (1915) του αρχιτέκτονα Π. Ζίζηλα, και κινηματο-
γράφοι, όπως ο «Rex» (1930), των Β. Κασσάνδρα και Λ. Μπό-
νη, και οι «Ίντεάλ» και «Τιτάνια». Πολλά από αυτά τα κτήρια 
χτίστηκαν στους τελευταίους ελεύθερους χώρους του οικοπέ-
δου Prokesch (εικ. 6). 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδίως κατά τις δεκαετίες 
1960 και 1970, τα κλασικιστικά κτίσματα έδωσαν τη θέση τους 
σε σύγχρονα κτήρια από μπετόν. Αυτή η ρήξη με τη νεότερη 
ιστορία της πόλης επέφερε τη ριζική μεταβολή της μορφής 
αλλά και των κοινωνικών δομών στην περιοχή γύρω από το 
κτήριο του Ίνστιτούτου. Εντούτοις, το κτήριο του DAI απο-
τελεί πάντα σταθερό σημείο αναφοράς, καθώς επιβίωσε μέσα 
από τις δυσκολίες του χρόνου και διατηρήθηκε όχι μόνο η μορ-
φή αλλά και ο ρόλος του ως έδρας του συγκεκριμένου ερευ-
νητικού κέντρου.

Η ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΙΚΗ ΈΞΈΛΙΞΗ  
ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Η έδρα του Ίνστιτούτου, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν προέ-

04

03 03 
Το κτήριο του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 
στην Αθήνα (D-DAI-
ATH-2018-13636,  
φωτ.: H. Birk).

04 
Η εξέλιξη του κτηρίου 
(σχέδιο: Θ. Μπιλής).
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06

05

07

05 
Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό,  
περ. 1872 (Μουσείο Μπενάκη, Φωτογραφικό 
Αρχείο της Νεοελληνικής Ιστορικής 
Συλλογής του Κ. Τρίπου).

06 
Αεροφωτογραφία του κέντρου της Αθήνας, 
1941. 1: DAI, 2: κτήριο Prokesch, 3: εκκλησία 
Ζωοδόχου Πηγής, 4: DAI (1874-1888),  
5: κτήριο Wertheim, 6: Λύκειο της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 7: ξενοδοχείο 
Παλλάδιον, 8: κινηματογράφος «Τιτάνια»,  
9: κινηματογράφος «Ρεξ»,  
10: κινηματογράφος «Ιντεάλ»,  
11: Πανεπιστήμιο (D-DAI-ATH-RLM-11926, 
επεξεργασία: Θ. Μπιλής, γραφιστική 
επιμέλεια: J. Engelhardt).

07 
H εξέλιξη του οικοπέδου Prokesch με βάση 
ιστορικούς χάρτες των Αθηνών από το 1836 
έως το 1891 (σχέδιο: Θ. Μπιλής).
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κυψε μια χρονική στιγμή ως μια αυτοτελής δημιουργία, αλλά 
σταδιακά ως αποτέλεσμα μιας προσθετικής διαδικασίας που 
έλαβε χώρα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 30 ετών. 

Επομένως, η ογκοπλαστική του διάρθρωση είναι μια παρά-
θεση σαφώς καθορισμένων πρισμάτων, που εκφράζουν την 
εξελικτική του πορεία στον χρόνο μέσω των διαδοχικών προ-
σθηκών προς τον κήπο του αρχικού του πυρήνα. Έτσι, σήμε-
ρα το σύνολο είναι αποτέλεσμα της απόλυτης προσαρμογής 
στα δεδομένα του οικοπέδου των προθέσεων της Διεύθυνσης 
του Ίνστιτούτου για ολοένα και περισσότερους λειτουργικούς 
χώρους και δεν είναι μια στιβαρή σύνθεση που να εκφράζει 
καθαρή μνημειακότητα όπως το διπλανό κτήριο Prokesch, 
τουλάχιστον ως είχε αυτό πριν από κάποιες μεταγενέστερες 
προσθήκες.  

Βασικός αρχιτέκτονας του αρχικού οικοδομήματος που ανε-
γέρθηκε το 1888, όπως προκύπτει από αρχειακά τεκμήρια, 
ήταν ο E. Ziller9. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της επο-
χής του όψιμου κλασικισμού με άμεσες επιρροές από την αρ-
χιτεκτονική της Βιέννης. Στη συνέχεια προστέθηκαν η πτέρυ-
γα της Βιβλιοθήκης το 1900 και εκείνη προς τη Χ. Τρικούπη 
το 1909, σύμφωνα με σχέδια του W. Dörpfeld. Όι προσθήκες 
αυτές αποτελούν μια απλοποιημένη έκδοση των πρώτων βα-
σικών αρχιτεκτονικών στοιχείων που εφάρμοσε ο Ziller στον 
αρχικό πυρήνα. Η πρόθεση του W. Dörpfeld φαίνεται ότι ήταν 
η πλήρης ενσωμάτωση των προσθηκών στον αρχικό πυρήνα 
κάτι που πέτυχε σχεδόν απόλυτα, με ελάχιστες μόνο διακριτι-
κές αποκλίσεις, όπως για παράδειγμα στον διαφορετικό χρω-
ματισμό των προσθηκών10. Aυτό, τελικά, είχε ως αποτέλεσμα 
η επιρροή του Ziller να δεσπόζει απόλυτα στο συγκρότημα, σε 
βαθμό που η σχεδιαστική συμβολή του Dörpfeld να μην μπο-
ρεί να ανιχνευθεί χωρίς τη βοήθεια των αρχειακών πηγών. Και 
αυτό παρά την προσπάθεια του Dörpfeld να συνδεθεί το κτή-
ριο με το δικό του όνομα11. 

ΧΡΗΣΈΙΣ
Σε αντίθεση με την κατάσταση που ισχύει σήμερα, όπου το 
κτήριο στο σύνολό του στεγάζει μόνο τα γραφεία εργασίας του 
προσωπικού, τη βιβλιοθήκη, έναν ξενώνα και τις απαραίτη-
τες αποθήκες του Ίνστιτούτου, αρχικά ένα μεγάλο τμήμα των 
διαθέσιμων χώρων εξυπηρετούσε τη μόνιμη διαμονή προσω-
πικού όλων των βαθμίδων.  

Στις αρχές του 20ού αιώνα στο υπόγειο διέμεναν η οικογέ-
νεια του θυρωρού και ο κλητήρας και όλον τον πρώτο όροφο 
καταλάμβανε το διαμέρισμα του Πρώτου Διευθυντή. Αντί-
στοιχα, ο Δεύτερος Διευθυντής διέμενε στον δεύτερο όροφο. 
Στο ισόγειο υπήρχαν δωμάτια υποτρόφων, το δωμάτιο της βι-
βλιοθήκης και διοικητικοί χώροι (εικ. 8)12. Ήδη πριν από το 
τέλος του 19ου αιώνα κατέστη φανερό ότι υπήρχε η ανάγκη 
για έναν μεγαλύτερο χώρο βιβλιοθήκης. Για τον λόγο αυτό, 
αμέσως μετά την αγορά του κτηρίου, το 1899, από το γερμα-
νικό κράτος με αφορμή την 25η επέτειο του Ίνστιτούτου της 
Αθήνας, ο W. Dörpfeld έχτισε τη γνωστή μεγάλη αίθουσα του 
αναγνωστηρίου. Ταυτόχρονα, αυξάνονταν γοργά και οι ανά-
γκες για διαμονή των υποτρόφων. Έτσι, η διώροφη προσθή-
κη του 1909 στην πλευρά της Τρικούπη κατασκευάστηκε για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής τεσσάρων επιπλέον 
υποτρόφων. Ένα εργαστήριο φωτογραφίας ήταν τοποθετη-

μένο στην κεραμοσκεπή απόληξη του κεντρικού πυρήνα. Με 
τα χρόνια η απαίτηση για περισσότερους χώρους προς όφελος 
της βιβλιοθήκης και των χώρων εργασίας εντάθηκε. 

Από το 1962 ο Δεύτερος Διευθυντής δεν διέμενε στο κτήριο 
και το διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο χρησιμοποιήθηκε, αρ-
χικά, για τη διαμονή υποτρόφων. Ταυτόχρονα, η πτέρυγα της 
Χ. Τρικούπη δόθηκε σε χρήση της βιβλιοθήκης.

Τελευταίος διευθυντής που είχε την κατοικία του στο κτή-
ριο ήταν ο E. Kunze. Από το 1967 ο Πρώτος Διευθυντής δεν 
διέμενε πια στο κτήριο και το διαμέρισμα στον πρώτο όροφο 
κατέλαβαν γραφεία. 

Η ανάγκη για περισσότερους χώρους για τη χρήση της βι-
βλιοθήκης όλο και μεγάλωνε. Το 1978/1979 κατασκευάστηκε 
στην πτέρυγα της Τρικούπη ένα πατάρι, προκειμένου να εξοι-
κονομηθεί χώρος και να γίνει δυνατή η εγκατάσταση βιβλιο-
στασίων σε δύο επίπεδα. Από τη δεκαετία του 1980 τα δωμάτια 
των υποτρόφων μεταφέρθηκαν στον τρίτο όροφο, όπου πα-
ραμένουν έως σήμερα. Παρατηρούμε ότι σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του Ίνστιτούτου κυριαρχεί μια συνεχής αναζήτηση 
λύσεων που να ικανοποιούν τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες 
στο ανελαστικό πλαίσιο ενός ιστορικού κτηρίου και ενός μι-
κρού σχετικά οικοπέδου. Ενδιαφέρον έχει ότι η εγκατάλειψη 
των κατοικιών των διευθυντών είναι ταυτόχρονη με την πε-
ρίοδο μιας γενικότερης απαξίωσης της περιοχής ως χώρου 
μόνιμης κατοικίας. Όι κοινωνικές επαφές των διευθυντών με 
τις δεξιώσεις, τις μουσικές βραδιές που διοργάνωνε ο Kunze, 
τις παραστάσεις Καραγκιόζη επί Karo συνδυάζονταν με τον 
κοινωνικό ιστό της περιοχής που με τα χρόνια όλο και περισ-
σότερο έφθινε13. Δεν είναι τυχαίο που λίγα χρόνια αργότερα 
(1971) κλείνει το Ελληνικό Ωδείο που λειτουργούσε στην ιδιο-
κτησία Prokesch και το γειτονικό αυτό κτήριο από τότε εγκα-
ταλείφθηκε οριστικά. 

Όι τεχνολογικές εξελίξεις στη φωτογραφία καθόρισαν τις 
ανάγκες για χώρους εργαστηρίων στο κτήριο. Είναι γνωστή 
η συμβολή του Ίνστιτούτου στην αρχαιολογική φωτογραφία 
(π.χ. H. Wagner, Eva–Maria Czakó, G. Hellner) και τα σύγ-
χρονα εργαστήρια εμφάνισης, εκτύπωσης και αποθήκευσης 
φωτογραφιών που στέγαζε. Το 1910 τοποθετήθηκε το εργα-
στήριο στην απόληξη του κλιμακοστασίου και στη συνέχεια το 
εργαστήριο και οι αποθήκες των αρνητικών και των γυάλινων 
πλακών κατέλαβαν σχεδόν όλο το ισόγειο της πτέρυγας στη Χ. 
Τρικούπη. Με την καθιέρωση των ψηφιακών φωτογραφιών 
το εργαστήριο τροποποιήθηκε σε χώρο γραφείων και καταρ-
γήθηκε η θέση φωτογράφου στο Ίνστιτούτο.

ΚΑΤΟΨΗ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ
Η προσθετική διαδικασία κατασκευής του συγκροτήματος 
δεν έχει αφήσει το αποτύπωμά της μόνο στη γενική εξωτε-
ρική του εικόνα αλλά έχει προκαλέσει και μια αξιοσημείωτη 
πολυπλοκότητα στην κάτοψη, ιδίως των δύο πρώτων από το 
έδαφος επιπέδων. Η πολυπλοκότητα αυτή εντείνεται από 
τον τεκμηριωμένο συμβιβασμό μεταξύ προθέσεων ιδιοκτή-
τη (Schliemann) και χρήστη14, δηλαδή τελικά τη συνύπαρ-
ξη λειτουργιών βιβλιοθήκης, κατοικιών και γραφείων σε ένα 
κοινό πλαίσιο.

Έτσι η αξιολόγηση τυπολογικών ζητημάτων κατόψεως έχει 
ενδιαφέρον μόνο για τον αρχικό πυρήνα του κτηρίου. Ό πυρή-
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νας αυτός έχει σχήμα σχεδόν τετράγωνο (19,80x18,10 μ.) και 
διαρθρώνεται σε  τέσσερα επίπεδα.

Το κτήριο στην πρώτη του μορφή ακολουθούσε τον συνή-
θη τριμερή διαχωρισμό τού σχεδόν τετράγωνου σχήματος σε 
τρεις ζώνες περίπου ίσου πλάτους. Ό διαχωρισμός αυτός όχι 
μόνο ακολουθεί τα καθιερωμένα τυπολογικά πρότυπα των οι-
κιών που κυριαρχούσαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά 
ικανοποιούσε ταυτόχρονα και στατικούς λόγους με την τοπο-
θέτηση των τοίχων που έφεραν τα φορτία του κτηρίου. Στην 
κεντρική ζώνη και προς τον δυσμενή προσανατολισμό προς 
τα δυτικά είναι τοποθετημένο το μαρμάρινο κλιμακοστάσιο. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο τριμερής διαχωρισμός ακολούθη-
σε τον άξονα ανατολή–δύση, ενώ η είσοδος του κτηρίου δεν 
τοποθετήθηκε, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αξονικά στην κε-
ντρική ζώνη αλλά βρίσκεται στον βορρά προς την οδό Φειδί-
ου. Ό λόγος για τη μετάθεση αυτή είναι κυρίως η χωροθέτηση 
των λειτουργιών σε σχέση με τον προσανατολισμό, το γωνια-
κό οικόπεδο15 και ίσως μια εξαρχής πρόνοια για μελλοντική 
επέκταση του χώρου της βιβλιοθήκης προς τον μεσημβρινό 
κήπο. Ό συμβιβασμός αυτός προκαλεί μετακίνηση του άξο-
να της κίνησης μέσα στο κτήριο από την είσοδο στο κεντρικό 
χωλ και από εκεί με στροφή δυτικά προς το κλιμακοστάσιο. 

Η είσοδος αποτελεί επανάληψη καθιερωμένου τύπου ει-
σόδου, όπως αυτή εμφανίζεται στα αστικά μέγαρα (Palais 
Bourgeois)16. Η κλίμακα ανόδου 18 βαθμίδων από τη στάθμη 
του πεζοδρομίου στο καταχρηστικά ονομαζόμενο υπερυψω-
μένο ισόγειο οδηγεί θριαμβευτικά στο χωλ εισόδου. Ακολου-
θούσε ένα δωμάτιο όπου αρχικά είχε τοποθετηθεί η βιβλιοθή-
κη. Ήδη πριν από το τέλος του 19ου αιώνα κατέστη φανερό 
ότι υπήρχε η ανάγκη για έναν μεγαλύτερο χώρο βιβλιοθήκης. 
Για αυτόν τον λόγο, αμέσως μετά την αγορά του κτηρίου, το 
1899, ο W. Dörpfeld έχτισε τη γνωστή μεγάλη αίθουσα του 

αναγνωστηρίου. Με τη μνημειακή αίθουσα του αναγνωστη-
ρίου ακριβώς στον άξονα της εισόδου, η κάτοψη του ισογεί-
ου προσομοίασε αρκετά σε ένα ιδιότυπο αστικό μέγαρο που 
υπηρετούσε τη γνώση και την αρχαιολογία.

ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
Η διάρθρωση των όψεων ακολουθεί το κλασικό πρότυπο με 
τριμερή διαχωρισμό σε βάση – κορμό – στέψη. 

Η όψη της οδού Φειδίου εγγράφεται ακριβώς στο τετράγω-
νο, αφού το μήκος του κτηρίου ισούται με το ύψος της πρό-
σοψης. Δεν υπάρχει ένα κυρίαρχο κεντρικό στοιχείο αλλά μια 
απλή καθ’ ύψος παράθεση ορόφων. Το «στατικό» ή ουδέτερο 
αυτό σχήμα ο αρχιτέκτονας το επεξεργάστηκε κατάλληλα με 
τον χειρισμό της διακόσμησης. Στα υψηλότερα μέρη του κτη-
ρίου ο διάκοσμος γίνεται όλο και πιο πλούσιος, με αποκορύ-
φωμα ζωγραφικές παραστάσεις στη ζώνη που είναι γνωστή 
με το όνομα «Αττικόν» και αγάλματα έτσι ώστε το βλέμμα του 
παρατηρητή να οδηγείται προς τα πάνω, ένα ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό της αρχιτεκτονικής του Ε. Ziller. Είναι αξιοσημεί-
ωτη η πληθωρική χρήση των τυποποιημένων και κοινών δι-
ακοσμητικών στοιχείων, όπως τα βαλαύστια (balustrade), τα 
κιγκλιδώματα με κύκνους, τα φουρούσια των εξωστών και τα 
επίκρανα, που καθιστούν το κτήριο δειγματολόγιο των διακο-
σμητικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής του Ε. Ziller. 

Στo σύνολο δεσπόζει ως συνήθως στη νεοκλασική αθηναϊ-
κή αρχιτεκτονική ο τονισμός της βάσης. Η κατώτερη ζώνη του 
κτηρίου έχει τη μορφή βάθρου, το οποίο με τη σειρά του διαχω-
ρίζεται σε βάση με μαρμάρινα στοιχεία, κορμό με απομίμηση 
σε κονίαμα μνημειακής λιθοδομής και στέψη με μαρμάρινο 
γείσο. Στη βάση υπάρχουν συμμετρικά ως προς το θύρωμα 
τοποθετημένα απλά ανοίγματα παραθύρων με χυτοσιδηρά 
κιγλιδώματα. 

08

08 
Κάτοψη ισογείου του 
Γερμανικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου στην Αθήνα 
(D-DAI-ATH-2018-13640, 
σχέδιο: Imantosis).

09 
Οικοδομική λεπτομέρεια  
του εξώστη (σχέδιο: 
Imantosis).

10 
Οικοδομική λεπτομέρεια της 
κατασκευής. 1: σίδηρος,  
2: πλίνθοι, 3: λίθοι,  
4: επίχρισμα, 5: ξύλινες 
σανίδες (σχέδιο: Θ. Μπιλής). 
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Η βάση αποτελείται από δύο βαθμίδες με μαρμάρινα στοι-
χεία, εκ των οποίων το κατώτερο έχει την απλή μορφή μιας 
κρηπίδας με μαρμάρινους ορθοστάτες, που  εξισώνει την ελα-
φρά κατωφερική κλίση της οδού Φειδίου. Στη στρώση αυτή 
εδράζεται μια χαμηλή μαρμάρινη στρώση βάσης τοίχου. Στην 
όψη τους οι λίθοι της βάσης έχουν στις άνω και κάτω ακμές 
τους λείες ταινίες λαξευμένες με λάμα. Όι επιφάνειες μεταξύ 
των ταινιών είναι λαξευμένες με κρούσεις λεπτού βελονιού. 
Πάνω στη στρώση της μαρμάρινης βάσης εδράζεται λιθοδομή 
που στην όψη φέρει απομίμηση λαξευτών λίθων (ψευδόλιθοι) 
από κονίαμα με έντονα έξεργα. Όι ψευδόλιθοι είναι τεσσάρων 
στρώσεων ίσου ύψους με αντιστοιχία των κατακόρυφων αρ-
μών. Η στέψη της βάσεως είναι διαμορφωμένη με μαρμάρι-
νο γείσο — όμοια λύση είχε δοθεί στην οικία Schliemann από 
τον ίδιο αρχιτέκτονα.

Το θύρωμα και ο φεγγίτης εγγράφονται στο πλαίσιο που 
σχηματίζουν δύο παραστάδες οι οποίες φέρουν θριγκό. Όι πα-
ραστάδες χωρίζονται σε δύο τμήματα. Στο κατώτερο τμήμα 
της βάσης και στο κύριο τμήμα της παραστάδας, που διαχω-
ρίζεται και αυτό με τη σειρά του σε βάση μορφής απλής πλίν-
θου, κορμό και στέψη με επίκρανο. Ό θριγκός είναι ιωνικού 
ρυθμού με τριταινιωτό επιστύλιο που καταλήγει σε λέσβιο κυ-
μάτιο, σειρά με οδόντες και ιωνικό γείσο. Πάνω από το γείσο 
είναι τοποθετημένο κυμάτιο.   

Η θύρα αποτελείται από τα ξύλινα θυρόφυλλα και το μαρμά-
ρινο πλαίσιο είναι δωρικού ρυθμού. Η θύρα διαχωρίζεται από 
τον φεγγίτη με προεξέχον κυμάτιο σύνθετης μορφής με ημι-
κυκλικής διατομής αστράγαλο, πάνω από το οποίο βρίσκονται 
ένα λέσβιο κυμάτιο και πρισματικές βαθμιδωτές προεξοχές.

Όι επιφάνειες των ορόφων διαχωρίζονται με γείσα. Ποικιλία 
λύσεων έχει δοθεί στην πλαισίωση των παραθύρων, γεγονός 
που προσδίδει μια κάποια φλυαρία στις όψεις. Τα πιο σύνθετα 
πλαίσια με αετωματικές απολήξεις εμφανίζονται στον δεύτερο 
όροφο του κτηρίου. Το παράθυρο του ισογείου ορίζεται από 
ένα πλαίσιο δύο παραστάδων. Η ποδιά είναι διαμορφωμένη 
με διακόσμηση απλού θωρακίου.

Στον όροφο υπάρχουν δύο τύποι παραθύρων. 
Το άνοιγμα του παραθύρου του ορόφου ορίζεται από δύο 

παραστάδες, μια βάση και μια αετωματική στέψη. Όι παρα-
στάδες εδράζονται σε απλή κοινή ακόσμητη βάση που ορίζει 

προς τα κάτω τη σύνθεση του ανοίγματος. Κάθε παραστάδα δι-
αθέτει ακόσμητη βάση που προεξέχει ελαφρά από το μέτωπό 
της. H πρόσθια όψη της ποδιάς είναι διακοσμημένη με απλό 
θωράκιο το οποίο μιμείται ξύλινο ταμπλά. Το θωράκιο κατα-
λήγει προς τα άνω με ελαφρά προεξέχον γείσο. Όι παραστάδες 
στέφονται με ανακλιντροειδή επίκρανα ιωνικού ρυθμού. Το 
άνω τμήμα τους διαμορφώνεται με συμμετρικά τοποθετημέ-
νες έλικες στο κέντρο των οποίων βρίσκεται ανθρώπινο πρό-
σωπο. Όι παραστάδες φέρουν θριγκό και αετωματική στέψη. 

Ό θριγκός είναι ιωνικού ρυθμού με τριταινιωτό επιστύλιο 
που καταλήγει σε λέσβιο κυμάτιο και οδόντες. Το τύμπανο 
του αετώματος είναι ακόσμητο και ορίζεται με το οριζόντιο 
και δύο συμμετρικά τοποθετημένα καταέτια γείσα. Το οριζό-
ντιο γείσο είναι ιωνικό. Το καταέτιο γείσο έχει μέτωπο χαμη-
λού ύψους το οποίο καταλήγει σε λέσβιο κυμάτιο. Πάνω από 
το γείσο διαμορφώνεται ως σίμη σχετικά μεγάλο σε όψη κυ-
μάτιο Cyma recta το οποίο καλύπτεται από ελαφρά προεξέ-
χουσες μαλτεζόπλακες.

Η παρουσία των γεισιπόδων, των οδόντων στον θριγκό, του 
λέσβιου κυματίου στην κατάληξη του επιστυλίου χαρακτηρίζει 
το στοιχείο της στέψης ως απλοποιημένου κορινθιακού τύπου. 
Όι γεισίποδες είναι κεραμικοί με ελαφρά τροποποιημένο πρό-
τυπο τους γεισίποδες του ναού των Διοσκούρων στη Ρώμη. Η 
κάτω καμπύλη επιφάνεια καλύπτεται από φύλλο άκανθας. Όι 
πλάγιες πλευρές διακοσμούνται με δύο ενωμένες έλικες και, 
όπως είναι ο κανόνας, με τη μεγαλύτερη προς το μέτωπο του 
τοίχου. Όι οφθαλμοί των ελίκων είναι απλοποιημένοι και ακό-
σμητοι, προεξέχουν ελαφρά και παραπέμπουν ευθέως στον 
οφθαλμό του ιωνικού κιονοκράνου.

Μπαλκόνια μαρμάρινα έχουν τοποθετηθεί στην ανατολική 
όψη και αποτελούν στοιχεία που φανερώνουν την απαιτού-
μενη από τον ιδιοκτήτη ταυτόχρονη λειτουργία του κτηρίου 
ως κατοικίας.  

Το διακοσμητικό θέμα των χυτοσιδηρών κιγκλιδωμάτων εί-
ναι χαρακτηριστική δημιουργία του E. Ziller: μία τρίαινα στον 
κεντρικό κάθετο άξονα συμμετρίας εκατέρωθεν του οποίου 
υπάρχουν δελφίνια και κύκνοι με πόδια γρύπα17. Όι κιλίβα-
ντες των εξωστών ή τα φουρούσια αποτελούν μεγέθυνση των 
γεισιπόδων σε μάρμαρο. Αέτωμα δεν υπάρχει και η κατάληξη 
της σύνθεσης προς τα πάνω διαμορφώνεται με έναν χαμηλό 
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όροφο κάτω από το γείσο της στέγης. Την όψη του ορόφου  
αποτελούσε μία συνεχής ζώνη με εναλλαγή παραθύρων και 
επιφανειών με ζωγραφικό διάκοσμο — στοιχείο που απαντά 
σε άλλα έργα του E. Ziller (Ξενοδοχεία Μπάγγειον και Μέ-
γας Αλέξανδρος κ.α.). Το στοιχείο αυτό, γνωστό με το όνομα 
«Αττικό», φανερώνει επίδραση από τη Βιέννη. Τα διακοσμη-
τικά θέματα ήταν γυναικείες μορφές σε κόκκινο φόντο, προ-
ερχόμενες από την ελληνική μυθολογία (Μούσες). Όι φιγού-
ρες αυτές διακρίνονται καθαρά σε φωτογραφία από ιδιωτική 
συλλογή που παραχωρήθηκε πρόσφατα στο Γερμανικό Αρ-
χαιολογικό Ίνστιτούτο. Τα στοιχεία αυτά έχουν χαθεί από με-
ταγενέστερες επεμβάσεις. Βαλαύστια που διακόπτονται από 
τοιχώματα κορυφώνουν τη σύνθεση προς τον ουρανό. Παλαι-
ότερα, στην κορύφωση της σύνθεσης συμμετείχαν γλυπτές 
πήλινες μορφές οι οποίες, επίσης, δεν υπάρχουν πια. 

Τα πρότυπα των μορφών ήταν σημαντικά έργα της αρχαι-
οελληνικής τέχνης: ο Απόλλων του Μπελβεντέρε, η Ειρή-
νη του Κηφισόδοτου, μία Ήρα και ένας Ερμής18. Παρόμοια 
αγάλματα χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο σε επώνυμα κτήρια 
όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, η οι-
κία του H. Schliemann («Ίλίου Μέλαθρον»), έργα και τα 
δύο του Ε. Ziller, αλλά και σε πλήθος μικρότερων επαρχια-
κών οικιών που ήθελαν να μεταφέρουν την αύρα της επίση-
μης αρχιτεκτονικής στον τόπο τους (οικία Γαλέου στη Σα-
λαμίνα, οικία Ε. Καρέλλα στη Σπάρτη κ.ά.). Τα αγάλματα 
της οικίας Schliemann είχαν αγοραστεί από το εργοστάσιο 
«Wienerberger Ziegelfabrik und Baugesellschaft» στην Αυ-
στρία. Αντίγραφά τους κατασκευάστηκαν μαζικά στην Ελλά-
δα στο τέλος του 19ου αιώνα.

ΚΑΤΑΣΚΈΥΑΣΤΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ
Στο κτηριακό συγκρότημα του Γερμανικού Ίνστιτούτου έχουν 
εφαρμοστεί οι τρόποι δόμησης που επικρατούσαν στο τέλος 
του 19ου αιώνα. Η ποιότητα εφαρμογής είναι υψηλή, γεγονός 
που ήδη έχει σχολιαστεί αρκετά στο παρελθόν. Τα περισσό-
τερα υλικά προήλθαν από την εγχώρια αγορά ενώ έγιναν και 
εισαγωγές. Η κατασκευή ξεχωρίζει για τα δεδομένα της αθη-
ναϊκής αρχιτεκτονικής εκείνης της περιόδου, τόσο ως προς 
την ποιότητα εφαρμογής όσο και ως προς την ποιότητα των 
υλικών.

Η κατασκευή αποτελείται από λίθινους φέροντες τοίχους, 
πλάκες πατωμάτων από σιδηρές δοκούς και θολίσκους από 
οπτοπλινθοδομή (μέθοδος KAPPEN, jack arch, preussische 
Kappe) (εικ. 10). Η μέθοδος αυτή της σύμμικτης κατασκευής 
πλακών άρχισε να εφαρμόζεται 100 χρόνια πριν από τη χρήση 
της στο κτήριο του DAI Aθηνών, αρχικά στην Αγγλία σε εργο-
στάσια υφαντουργίας. Ό νεωτερισμός αυτός ήταν μια απάντη-
ση στο ζήτημα της κατασκευής πυράντοχων πλακών έπειτα 
από μεγάλες καταστροφές εργοστασίων υφαντουργίας από 
φωτιά. Στην Ελλάδα πρώτες εφαρμογές του συστήματος εμ-
φανίζονται σε εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη (Φιξ κ.ά.)19.

Όι ενδιάμεσοι τοίχοι κατασκευάστηκαν από οπτοπλινθο-
δομή. Κατά τα γνωστά, τα πάχη των φερόντων λιθόκτιστων 
τοίχων μειώνονται καθ’ ύψος. Μείωση καθ’ ύψος εμφανίζει 
επίσης το ύψος των υπέργειων ορόφων. 

ΥΛΙΚΑ
Στην κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν πολλά υλικά και λίθοι 
διαφόρων ειδών. Σίδηρος σε μορφή διπλού Τ χρησιμοποιήθη-
κε τόσο στην κατασκευή δαπέδων όσο και στα ανώφλια των 
ανοιγμάτων. Χυτοσιδηρά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν στα κι-
γκλιδώματα του εσωτερικού κλιμακοστασίου, των εξωστών 
όσο και στην αυλή. Μερικώς λαξευμένοι ασβεστόλιθοι χρη-
σιμοποιήθηκαν στη δομή των τοίχων. Μεγάλη σημασία είχε 
η χρήση του μαρμάρου στην όψη. Μαρμάρινο ήταν το θύρωμα 
μαζί με τμήμα της βάσης. Από μάρμαρο είναι κατασκευασμέ-
να τα φουρούσια που στηρίζουν τους εξώστες. Μαρμάρινες 
βαθμίδες τοποθετημένες προβολικά στον τοίχο διαμορφώ-
νουν κατά τη χαρακτηριστική τεχνική του 19ου αιώνα ένα από 
τα εντυπωσιακότερα τμήματα του κτηρίου: το κλιμακοστάσιο. 
Στην κεντρική αίθουσα του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης 
δεσπόζουν δύο δωρικοί κίονες από λευκό μάρμαρο. Από τις 
διαστάσεις τους προκύπτει ότι αποτελούν τα 2/5 των κιόνων 
της περίστασης του Παρθενώνα. Η περίπτωση αυτή θυμίζει 
τη μίμηση των εκλεπτύνσεων του Παρθενώνα και τη χρήση 
κιόνων με αναλογίες ίδιες με αυτές του Παρθενώνα στον τάφο 
του Schliemann, έργο του Ε. Ziller20. Σπουδαίο ρόλο φαίνεται 
να διαδραματίζουν τα κεραμικά στοιχεία τόσο ως οπτόπλινθοι 
όσο και ως αυτοτελή στοιχεία, όπως τα χαμένα σήμερα πήλινα 
αγάλματα. Κεραμικά επίκρανα παραστάδων, κεραμικοί γεισί-

11 
Η απόληξη του τοίχου στη νότια πλευρά του χωλ. Σχεδιαστική 
απόδοση. Το ρητό είναι παράκληση προς τον Δία βασιλέα να δώσει  
σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο καλό και να αποκρούσει το κακό 
(D-DAI-ATH-2018-13641, σχέδιο: Imantosis).
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ποδες και βαλαύστια έχουν χρησιμοποιηθεί ως διακοσμητικά 
στοιχεία στις όψεις. 

Ο ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
Τα τελευταία χρόνια ολοκληρώθηκε η τεκμηρίωση του ζω-
γραφικού διακόσμου, η οποία φανέρωσε λεπτομέρειες άγνω-
στες μέχρι σήμερα και κυρίως ανέδειξε τον σπουδαίο ρόλο 
που κατείχε το χρώμα στη νεοκλασική αρχιτεκτονική του 
κτηρίου21. 

Η ζωγραφική και η γλυπτική αποτελούσαν βασικά συστατι-
κά της αρχιτεκτονικής σύνθεσης των επίσημων κτηρίων ήδη 
κατά την εποχή της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Ειδικά 
όμως μετά τις ανασκαφές στο Ερκολάνο, όπου αποκαλύφθη-
κε ο χρωματικός πλούτος των εσωτερικών χώρων της ρωμα-
ϊκής αρχιτεκτονικής, έγινε σαφές ότι το χρώμα ήταν απαραί-
τητη προϋπόθεση για την εικόνα του εσωτερικού των αρχαίων 
κτηρίων. Ακολούθως, η αρχιτεκτονική του κλασικισμού, που 
πάντα αναζητούσε πρότυπα στην αρχαιότητα, εισήγαγε στην 
αρχιτεκτονική παραγωγή αρχαιοπρεπή διακόσμηση για τους 
τοίχους και τις οροφές των νέων κτηρίων, κατά το παράδειγ-
μα των ρωμαϊκών επαύλεων. 

Ό μελετητής δεν πρέπει να ξεχνά ότι το κτήριο του Γερμα-
νικού Αρχαιολογικού Ίνστιτούτου Αθηνών δεν είχε σχεδια-
στεί ειδικά ως ινστιτούτο αλλά ως μεγαλοαστική κατοικία, 
την οποία ο ιδιοκτήτης (Heinrich Schliemann) ενοικίασε στο 
Iνστιτούτο. Άρα η συγκεκριμένη διακόσμηση ήταν στοιχείο 
μιας κατασκευής που είχε στόχο το κέρδος και δεν αποτελού-

σε μέσο επίδειξης της δύναμης του ιδιοκτήτη, όπως συμβαί-
νει στην οικία του. 

Στην πολυκύμαντη ζωή του κτηρίου, το οποίο δεν έπαψε να 
χρησιμοποιείται εδώ και 130 έτη —και όχι μόνο από το Γερ-
μανικό Αρχαιολογικό Ίνστιτούτο—, έγιναν πολλές εργασίες 
συντήρησης και μετατροπών, που αλλοίωσαν κατά τόπους, 
σε μικρό ή και μεγάλο βαθμό, τις αρχικές ζωγραφικές διακο-
σμήσεις. Έχουν διαπιστωθεί απλές επιζωγραφίσεις ή ριζικές 
μετατροπές που μπορούν να χρονολογηθούν κατά προσέγγι-
ση το 1910, τη δεκαετία του 1920, το 1951–1955, το 1983–1985 
και το 1998. 

Η ζωγραφική διακόσμηση των οροφών βασίζεται στη χρήση 
γεωμετρικών μοτίβων και στην πλήρη σχεδόν απουσία εικονι-
στικών θεμάτων. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι μικρογραφίες 
ζώων (κύκνοι) ή φανταστικών όντων και Μουσών. Ειδικά το 
θέμα των Μουσών χρησιμοποιήθηκε σε πίνακες στην ανώτερη 
ζώνη των εξωτερικών όψεων. Είναι σαφής η πρόθεση της ει-
σαγωγής γραμμικών πλαισίων και αυτοτελών θεμάτων, όπως 
ο ρόδακας, ή φυτομορφικών συνθέσεων με επιρροές από το 
Μπαρόκ. Μέσα στα δωμάτια, στα ιωνικά επίπλαστα επιστύ-
λια των τοίχων, αναγράφηκαν, έπειτα από επιλογή του ίδιου 
του Schliemann, 53 αρχαιοελληνικά χωρία22 (εικ. 11). Σε κά-
ποιες μάλιστα βιαστικές νεωτερικές επιζωγραφίσεις μερικά 
γράμματα άλλαξαν. 

Η ζωγραφική διακόσμηση καλύπτει τις επιφάνειες των θο-
λίσκων που διαμορφώνουν τις οροφές. Έτσι, στην κεντρική 
αίθουσα της βιβλιοθήκης οι 11 θολίσκοι διακοσμούνται με το 

12 
Φωτογραμμετρική αποτύπωση της οροφογραφίας στη 
βιβλιοθήκη (D-DAI-ATH-2018-13629, σχέδιο: Imantosis).
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ίδιο επαναλαμβανόμενο θέμα: συμμετρικά διατεταγμένα αν-
θεμωτά μοτίβα και φυτομορφική σύνθεση στο μέσο. Η πλαι-
σίωση των θεμάτων με σκούρο πράσινο χρώμα ορίζει τετρά-
γωνες, τριγωνικές και πολυγωνικές επιφάνειες. Ειδικότερα, 
τα πλαίσια των τριγώνων δημιουργούν στον παρατηρητή που 
εισέρχεται στην αίθουσα την ψευδαίσθηση της ύπαρξης στε-
νών σταυροθολίων (εικ. 12). 

Όι τοίχοι των επίσημων χώρων έφεραν διακόσμηση κατά 
τα πομπηιανά πρότυπα. Όι αρχικοί σκούροι τόνοι των τοίχων 
αναδείκνυαν τις φωτεινές οροφές — μια αίσθηση που δεν 
υπάρχει πια, αφού οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με άλλα, νεό-
τερα χρώματα. Επίσης, στην αρχή τα κατώτερα τμήματα των 
τοίχων (πασαμέντα) και οι θύρες κοσμούνταν με απομιμήσεις 
ξύλινων και λίθινων επιφανειών. 

Και εδώ η ζωγραφική επιστρατεύεται για λόγους διαφο-
ροποίησης του είναι από το φαίνεσθαι, υπογραμμίζοντας για 
άλλη μια φορά ότι βασικός ρόλος της ζωγραφικής διακόσμη-
σης είναι το παιχνίδι της ψευδαίσθησης.

ΈΠΙΛΟΓΟΣ
H συνύπαρξη δύο κτηρίων, χαρακτηριστικών δειγμάτων δύο 
στιγμών του κλασικισμού, το ένα δίπλα στο άλλο ενθαρρύνει 
τις συγκρίσεις. Το μεν κτήριο Prokesch εκφράζει μια «σινκε-
λική» θα λέγαμε καθαρότητα της αρχιτεκτονικής του μορφής. 
Μια μορφή όπου το αρχιτεκτόνημα στέκει ως αυτοτελές σύ-
στημα, ως απεικόνιση «μιας ενδόμυχης πνευματικής ιδέας» 
μέσα στη φύση.

Από την άλλη, υπάρχει το κτήριο του DAI ως ένας φορτω-
μένος κόσμος μορφών και αντιστίξεων που μόνο λόγω της 
μαεστρίας του Ε. Ziller δεν οδηγείται σε ένα παράφωνο συ-
νονθύλευμα, όπως συμβαίνει σε πολλά μεταγενέστερα εκλε-
κτικιστικά ατοπήματα. Στο κτήριο κάθε διαθέσιμη επιφάνεια 
στην όψη αποτελεί πεδίο επίδειξης των περίφημων και λα-
μπρών τεχνικών και μορφών23. Επιστρατεύονται η γλυπτική, 
η τοιχογραφία και οι αρχιτεκτονικές αναφορές, συνθέτοντας 
ένα «απαύγασμα της τσιλλερικής αισθητικής»24.


