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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή ερευνώνται άγνωστα κτίρια εκπαίδευσης που σχεδίασε ο Νίκος Μητσά-
κης (1899-1941) για ορεινές περιοχές της χώρας την περίοδο 1927-1940. Ο Ν. Μητσάκης 
σπούδασε αρχιτεκτονική την περίοδο 1917-1921 στη νεοϊδρυθείσα Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Ε.Μ.Π., στην οποία το διάστηµα 1931-1933 υπηρέτησε ως επιµελητής Κτηριολογίας στην 
έδρα του καθηγητή Ε. Εµπράρ. Το 1926 προσελήφθη στο αρχιτεκτονικό τµήµα του υπουρ-
γείου Παιδείας. Από το 1930 διετέλεσε προϊστάµενος του νεοσύστατου γραφείου µελετών 
νέων σχολικών κτιρίων µέχρι τον αδόκητο θάνατό του.  

Οι τρεις κατηγορίες κτιρίων εκπαίδευσης που εξετάζονται –σχολικά κτίρια, παιδικές 
εξοχές και µαθητικά-φοιτητικά οικοτροφεία– σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν, στην 
πλειονότητά τους, για ορεινές κωµοπόλεις, χωριά ή δασώδεις περιοχές της ∆υτικής Μακεδο-
νίας (Σιάτιστα, Τσοτύλι Κοζάνης), της Θεσσαλίας (Περτούλι Τρικάλων) και της Πελοπον-
νήσου (∆ηµητσάνα, Βυτίνα Αρκαδίας). Μέσα από την παρουσίαση άγνωστων πτυχών του 
βίου και του έργου του µεσοπολεµικού αρχιτέκτονα, εξετάζονται ζητήµατα τυπολογίας, 
µορφολογίας και κατασκευής των µοντέρνων κτιρίων εκπαίδευσης σε ορεινούς τόπους. Πα-
ράλληλα, διερευνάται η επίδραση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος στη διαµόρ-
φωση των χαρακτηριστικών τους. Πρόκειται για οικοδοµήµατα όλων των κλιµάκων που ε-
ντάσσονται ήπια στο ορεινό τοπίο µε συχνά πρωτότυπη, µοντέρνα τυπολογία και µορφές που 
επηρεάζονται από την τοπική παράδοση. Η αποφασιστικής σηµασίας συµβολή των τοπικών 
ευεργετών µε µεγάλου ύψους χρηµατικές δωρεές για την ανέγερση και λειτουργία σχολείων 
και οικοτροφείων, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην κλίµακα των κτιρίων, στη φιλόδοξη 
µορφή, αλλά και στη σύντοµη αποπεράτωση τους. Τα στοιχεία που παρατίθενται, προερχό-
µενα κυρίως από το Αρχείο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., τεκµη-
ριώνουν την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία των λησµονηµένων κοσµηµάτων της εγχώριας 
µεσοπολεµικής αρχιτεκτονικής, επισηµαίνοντας την αναγκαιότητα αποκατάστασης, ανάδει-
ξης και αξιοποίησης ενός αποθέµατος που, σε πολλές περιπτώσεις, βρίσκεται δίχως χρήση 
και συντήρηση.  
 
Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία εξετάζει ένα µέρος του εκτεταµένου αρχιτεκτονικού έργου του Ν. Μη-
τσάκη µε αντικείµενο κτίρια εκπαίδευσης για ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσα-
λίας και της Πελοποννήσου που σχεδιάστηκαν από το 1927 µέχρι το 1940. Το έργο που πα-
ρουσιάζεται χωρίζεται σε δύο οµάδες µε βάση κριτήρια τυπολογικά, µορφολογικά, χρονολο-
γικά και γεωγραφικά. Η πρώτη οµάδα αφορά νέα σχολικά κτίρια και µεταρρυθµίσεις σε υφι-
στάµενα διδακτήρια στην ορεινή Αρκαδία που σχεδιάστηκαν τα έτη 1927-1928, 1933, 1940 
και στην πλειονότητά τους κατασκευάστηκαν. Η δεύτερη οµάδα αφορά κτίρια παιδικών εξο-
χών και µαθητικών-φοιτητικών οικοτροφείων που σχεδιάστηκαν σε ορεινές περιοχές της 
Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και των Τρικάλων την περίοδο 1938-1940. Τα περισσότερα από 
αυτά κατασκευάστηκαν µε την πλήρη ή µερική εφαρµογή των αρχιτεκτονικών µελετών. 
Μολονότι η ανέγερσή τους ξεκίνησε προπολεµικά, η αποπεράτωσή τους ολοκληρώθηκε µε-
τά τον β΄ παγκόσµιο πόλεµο, στη δεκαετία του 1950. Συναντάται ακόµη η περίπτωση της µη 
υλοποίησης ορισµένων µελετών. 
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Στην πρώτη οµάδα ανήκουν τα έργα του Ν. Μητσάκη για το Γυµνάσιο ∆ηµητσάνας 
(µελέτη: 1927-1928, κατασκευή: ως το 1930), τη µεταρρύθµιση του κτιριακού συγκροτήµα-
τος του ιστορικού ∆ηµοτικού Σχολείου-Μουσείου-Βιβλιοθήκης ∆ηµητσάνας (µελέτη: 1927, 
µερική εφαρµογή: 1931) και την προσθήκη αίθουσας στο ∆ιδακτήριο Θηλέων, γνωστό ως 
«Παρθεναγωγείο Ψωφίδος» (µελέτη: 1927, εφαρµοσµένη). Πρόκειται για τρεις µελέτες που 
εκπονήθηκαν την ίδια περίοδο και εντάσσονται στα πρώτα έργα του αρχιτέκτονα, αποτελώ-
ντας κατ’ ουσίαν µέσα γνωριµίας του µε τον τόπο και εργαλεία για την κατανόηση της αρχι-
τεκτονικής παράδοσης. Η πρώτη οµάδα των σχολικών κτιρίων συµπληρώνεται από τα έργα 
για το διτάξιο ∆ηµοτικό Σχολείο του ορεινού Ζυγοβιστίου Αρκαδίας (µελέτη: 1933, εφαρ-
µοσµένη) και το Γυµνάσιο της Βυτίνας (µελέτη: 1940, µη εφαρµοσµένη). Κυρίαρχο χαρα-
κτηριστικό των δύο κτιρίων, παρά τις προφανείς διαφορές στα κτιριολογικά προγράµµατα 
και στην κλίµακα των µελετών, είναι η σύζευξη της µοντέρνας τυπολογίας µε ένα δηµώδες 
µορφολογικό λεξιλόγιο. 

Στη δεύτερη οµάδα ανήκουν τα έργα του Ν. Μητσάκη για τις Παιδικές Εξοχές «Μέρι-
µνας» στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης (µελέτη 1938, µερική εφαρµογή: 1939-1940), τα οικο-
τροφεία των Γυµνασίων Τσοτυλίου και Σιάτιστας Κοζάνης (µελέτες 1938 και 1939 αντίστοι-
χα, µεταπολεµική αποπεράτωση) και η µελέτη για το Ησυχαστήριο των φοιτητών του Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλονίκης στο δάσος Περτουλίου Τρικάλων (µελέτη: 1939-1940, µεταπολε-
µική αποπεράτωση). Την οµάδα αυτή συµπληρώνουν οι Παιδικές Εξοχές Αρόης (µελέτη: 
1938, εφαρµοσµένη, κατεδαφισµένη), οι οποίες, αν και κτίστηκαν για µια λοφώδη περιοχή 
της Πάτρας και όχι για ορεινό τόπο, εµφανίζουν σηµαντικές αναλογίες µε τα παραπάνω έργα 
της οµάδας.  

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής ερευνώνται οι άγνωστες αρχιτεκτονικές µελέτες των 
έργων που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Για ορισµένα από αυτά, το όνοµα του δηµιουργού 
τους δεν ήταν γνωστό και η αρχιτεκτονική τους αξία δεν είχε επισηµανθεί µε αποτέλεσµα να 
βρίσκονται στην αφάνεια και, σε κάποιες περιπτώσεις, να έρχονται αντιµέτωπα µε την εγκα-
τάλειψη. Στη συνέχεια, µετά από µια σύντοµη παρουσίαση στοιχείων της βιογραφίας του 
αρχιτέκτονα, ορισµένα από τα οποία είναι πρωτοφανέρωτα, θα επιχειρήσουµε να µελετή-
σουµε ζητήµατα τυπολογίας, µορφολογίας και κατασκευής των µεσοπολεµικών κτιρίων εκ-
παίδευσης σε ορεινές περιοχές, να επισηµάνουµε τη σύµπραξη των τοπικών κοινωνιών στην 
ανέγερσή τους, να αναδείξουµε τις επιδράσεις του φυσικού και του ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος στο σχεδιασµό και στην υλοποίησή τους, αλλά και να υπογραµµίσουµε την κατά-
σταση διατήρησης και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. 
 
Νεότερα βιογραφικά στοιχεία για τον Νίκο Μητσάκη 
Ο Ν. Μητσάκης γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1899. Ο πατέρας του, Μιχαήλ, ήταν πολι-
τικός µηχανικός στο επάγγελµα και η µητέρα του προερχόταν από γνωστή οικογένεια σταφι-
δεµπόρων του Πύργου. Ο νεαρός Νικόλαος είχε τέσσερα αδέλφια, τον Κώστα, τη Μαρίκα, 
την Αγγελική και τη Μελποµένη1. Οι δύο τελευταίες συνέβαλαν καθοριστικά στην εξασφά-
λιση στοιχείων για τη βιογραφία και την εργογραφία του αρχιτέκτονα.  

Ο Μητσάκης φοίτησε σε ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο, δηµόσιο σχολαρχείο και ακολού-
θως στο Η΄ Γυµνάσιο Αρρένων στα Κάτω Πατήσια. Σηµαντικό κεφάλαιο στη βιογραφία του 
αποτελούν οι σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ανήκει στην οµάδα των πρώ-
των σπουδαστών που εισήχθησαν στη νεοϊδρυθείσα «Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτόνων», το 
1917, και έλαβαν το δίπλωµά τους το 19212. Η επίδοση του Μητσάκη, όπως πιστοποιεί ο πί-

                                                 
1 Πληροφορία από φωτογραφία της οικογένειας Μητσάκη στο αρχείο της Ε. Φεσσά-Εµµανουήλ, την οποία ευ-
χαριστώ θερµά για την παραχώρηση αντιγράφου, Αθήνα, ∆εκέµβριος 2009.    
2 Ε. Μαρµαράς, Ε. Φεσσά-Εµµανουήλ, ∆ώδεκα Έλληνες Αρχιτέκτονες του Μεσοπολέµου, Πανεπιστηµιακές Εκ-
δόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, σ.228.  



 3 

νακας βαθµολογίας του3, ήταν καλή στη συντηρητική και οργανωµένη σε γερµανικά πρότυ-
πα σχολή. Ανάµεσα στα µαθήµατα που παρακολούθησε, έλαβε υψηλή βαθµολογία στην Πα-
ραστατική Γεωµετρία (86.25/100), στην Ελευθερογραφία (95/100), στη Μεσαιωνική Αρχι-
τεκτονική (77.50/100), στην Αρχιτεκτονική της Αναγέννησης (80/100), στη Ζωγραφική 
(77.50/100) και στην Πλαστική (85/100). Έλαβε «δίπλωµα αρχιτέκτονος» µε γενικό βαθµό 
7.31 «Καλώς»4. Την ίδια περίοδο απονεµήθηκε δίπλωµα και σε άλλους ένδεκα συναδέλφους 
του, τους Ι. Βασιλείου, Μ. Βιαγκίνη, Κ. ∆ήµου, Γ. Καµπανέλλο, Γ. Μακαρονά, Κ. Μαράτο, 
Γ. Μεταξά, Κ. Μπίρη, Κ. Παπαδάκη, Ν. Σαλβαρλή και Α. Τοτόµη5.  

Μετά το πέρας των σπουδών του ο νεαρός αρχιτέκτων στρατεύτηκε και έλαβε µέρος 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Αποσπάσθηκε στην Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης 
πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το 1923 απολύθηκε από το στράτευµα 
και για µια διετία περίπου συνεργάστηκε µε την κατασκευαστική εταιρία «Κέκρωψ»6. 

Το 1926 αποτελεί ορόσηµο για τη βιογραφία του Μητσάκη και, κατά συνέπεια, για την 
πορεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής στην περίοδο του Μεσοπολέµου. Τη χρονιά εκείνη, ο 
αρχιτέκτων προσελήφθη στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας7, κίνηση που δεί-
χνει να επιβεβαιώνει την ρευστότητα της δεκαετίας του ’20, εποχή κατά την οποία πολλοί 
νέοι αρχιτέκτονες προσπάθησαν να εξασφαλίσουν απασχόληση στις κρατικές υπηρεσίες ή 
στον τοµέα της ιδιωτικής κατοικίας. Η εργασία του στον φορέα αυτόν του έδωσε την ευκαι-
ρία να µελετήσει –και να υλοποιήσει σχεδόν στην πλειονότητά τους– δεκάδες σχολικών κτι-
ρίων σε ολόκληρη τη χώρα για περίπου µια δεκαπενταετία, µέχρι την έναρξη του ελληνοϊτα-
λικού πολέµου, όπως πιστοποιείται από τις µελέτες που υπέγραψε είτε ως µελετητής, είτε ως 
προϊστάµενος του γραφείου µελετών8. Ο Ν. Μητσάκης στρατεύτηκε για δεύτερη φορά, ως 
εθελοντής, στον πόλεµο του 19409. Στις 25 Απριλίου 1941 βρήκε το θάνατο σε δυστύχηµα 
έξω από την Αθήνα10 και η ελληνική αρχιτεκτονική έχασε πρόωρα τον κορυφαίο θεράποντά 
της11. Η γενική αντιµετώπιση του έργου του Μητσάκη –ενός από τους σηµαντικότερους 

                                                 
3 Έρευνα Αλ. Αντωνίου στο Αρχείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, Σεπτέµβριος 2008. 
4 «Το εν Αθήναις Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον απονέµει τω κυρίω Νικολάω Μ. Μητσάκη εκ (–) εκπλη-
ρώσαντι πάντας τα εις τους σπουδαστάς της Ανωτάτης Σχολής των Αρχιτεκτόνων τας επιβαλλοµένας υποχρε-
ώσεις υποστάντι τας ετησίας επί προαγωγή εξετάσεις και την επί διπλώµατι δοκιµασίαν εν έτει 1921 και τυχό-
ντι του βαθµού 7.31 (Καλώς) το παρόν δίπλωµα αρχιτέκτονος». Έρευνα Αλ. Αντωνίου στο Αρχείο Ε.Μ.Π., 
Αθήνα, Σεπτέµβριος 2008.  
5 ∆ιπλωµατούχοι Ανωτάτων Σχολών Ε.Μ.Π. 1890-1949, Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Αθήναι 1950, 
σ.143-144. Από τους συναδέλφους του Μητσάκη ξεχωρίζουµε τους Ιωάν. Βασιλείου, Κων. ∆ήµου, Κων. Μπί-
ρη και Κων. Παπαδάκη. Βλ. Ε. Φεσσά-Εµµανουήλ (επιστ. επιµ.), Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρία. Αρχιτέκτονες 
του 20ου αιώνα, σ.158-169, 172-179, Κ.Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν αιώνα, εκδ. Μέλισσα, 
Αθήνα 2005 (Α΄ έκδ. 1966), σ.1, Τεχνικά Χρονικά, 181/1.7.1939, σ.191. 
6 Ε. Μαρµαράς, Ε. Φεσσά-Εµµανουήλ, ό.π., σ.228. 
7 Α. Γιακουµακάτος, Ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 20ός αιώνας, Νεφέλη, Αθήνα 2003, σ.41. Βλ. επί-
σης: ∆. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Μέλισσα, Αθήνα 1984, σ.209-214.  
8 Κ. Κυριακού, Το Αρχείο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ (1898-1986). Συνοπτικό αριθµητικό ευ-
ρετήριο µε Παράρτηµα αρχιτεκτονικών σχεδίων, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα, 1993 (Β΄ έκδοση). 
9 Από επιστολή στο αρχείο Ν. Μητσάκη προκύπτει ότι ο Μητσάκης επρόκειτο να στρατευθεί την 1η Αυγούστου 
1940. Άλλωστε, τον Ιούλιο 1940 βρίσκονταν σε εκκρεµότητα σηµαντικές µελέτες του, όπως το Ησυχαστήριο 
Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο Περτούλι Τρικάλων και το ∆ηµοτικό Σχολείο Συκεών Θεσ-
σαλονίκης, έργα για την υλοποίηση των οποίων διατηρούσε στενή συνεργασία µε επιβλέποντα πολιτικό µηχα-
νικό στη Θεσσαλονίκη. Έρευνα Αλ. Αντωνίου στα Α.Ν.Α. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα, ∆εκέµβριος 2009. Για 
το σχολείο Συκεών, βλ.: Α. Αντωνίου, «Κινδυνεύει το παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο Συκεών» Τεχνογράφηµα 
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., 385/15.11.2009, σ. 19. 
10 Κατά µια άποψη, ο Ν. Μητσάκης σκοτώθηκε συνεπεία του Πολέµου (βλ. Α. Γιακουµακάτος, «Νίκος Μη-
τσάκης. Ένας παραµεληµένος δηµιουργός του µεσοπολέµου», Το Βήµα-Νέες Εποχές, 6.6.1999). Κατ’ άλλη ά-
ποψη ο θάνατός του δεν είχε σχέση µε πολεµική επιχείρηση τον Απρίλιο του 1941, αλλά επρόκειτο για τροχαίο 
δυστύχηµα (µαρτυρία Μ. Καρδαµίτση-Αδάµη στον συγγραφέα, Αθήνα, 9 ∆εκεµβρίου 2009). 
11 Σηµειώνεται επίσης ότι την περίοδο 1931-1933 ο Μητσάκης διετέλεσε επιµελητής στην έδρα κτιριολογίας 
του καθηγητή E. Hébrard στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 
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πρωτεργάτες της µοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής– σήµερα, ογδόντα χρόνια µετά το θά-
νατό του, σκιαγραφεί, δυστυχώς, την περιθωριακή, σε πολλές περιπτώσεις, θέση που κατέχει 
το µοντέρνο κτιριακό απόθεµα στο δοµηµένο περιβάλλον µας. 
 
Το Γυµνάσιο ∆ηµητσάνας  
Η ∆ηµητσάνα είναι ιστορική ορεινή κωµόπολη του νοµού Αρκαδίας και πρωτεύουσα της 
επαρχίας Γορτυνίας. Αποτελεί εµπορικό, οικονοµικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής ήδη 
από τον 18ο αιώνα και σηµερινή έδρα οµώνυµου δήµου12 µε πληθυσµό που ανέρχεται σε 610 
κατοίκους. Απέχει εξήντα χιλιόµετρα από την Τρίπολη και διακόσια είκοσι πέντε χιλιόµετρα 
από την Αθήνα. Χτισµένη πάνω στην αρχαία Τεύθιδα, απλώνεται αµφιθεατρικά πάνω σε δύο 
αντικριστούς λόφους, στους πρόποδες των οποίων βρίσκεται το φαράγγι του Λούσιου ποτα-
µού. Γενέτειρα ιστορικών µορφών του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, η ∆ηµητσάνα α-
ποτελεί ένα ζωντανό µουσείο της αρχαίας, µεσαιωνικής και νεότερης ελληνικής ιστορίας, 
όπως επίσης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η κωµόπολη φηµίζεται για την πλούσια εκ-
παιδευτική της παράδοση, αφού στη γειτονική Μονή Φιλοσόφου λειτούργησε κατά την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας η γνωστή «Σχολή της ∆ηµητσάνας». Για τον ιστορικό αυτό τόπο 
εκλήθη ο Νίκος Μητσάκης να σχεδιάσει ένα νέο διδακτήριο, που επρόκειτο να στεγάσει το 
Γυµνάσιο της ορεινής κωµόπολης. 
 

Εικόνα 1. Ν. Μητσάκης, Γυµνάσιο, ∆ηµητσάνα 
Αρκαδίας, 1927-1931. Άποψη της µεσηµβρινής 
πρόσοψης (φωτογραφία 2009). 
Photo 1. N. Mitsakis, High School, Dimitsana, 
Arkadia, 1927-1931. View of the southern front 
elevation (photograph 2009). 
 
 
 
 
 
 

 
Το διδακτήριο στη ∆ηµητσάνα (εικ. 1) ξεχωρίζει για την αξιόλογη αρχιτεκτονική του 

ιστορία: το κτισµένο µε ντόπια πελεκητή πέτρα αρχιτεκτόνηµα σε δεσπόζουσα θέση είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη µορφή του Νικολάου Αθ. Μακρή-Λεονάρδου. Ο Ν. Μακρής, 
µεγάλος ευεργέτης της ∆ηµητσάνας, προέβη το 1851 σε µεγάλη δωρεά, συστήνοντας το 
γνωστό Κληροδότηµα Ν. Μακρή, που διέθεσε 4.300.000 δραχµές για την ανέγερση του σχο-
λικού κτιρίου13. Οι δηµότες της ∆ηµητσάνας, για να εκφράσουν τα αισθήµατα ευγνωµοσύ-
νης προς τον ευεργέτη της πόλης τους, ύψωσαν προτοµή του Ν. Μακρή µπροστά από την 
πρόσοψη του διδακτηρίου14. ∆ίπλα από την προτοµή του Ν. Μακρή, τοποθετήθηκε η προτο-
µή του ∆ηµ. Πολ. Παππούλια, καθηγητή του Αστικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ο 
οποίος επί δώδεκα χρόνια διετέλεσε διαχειριστής στο Κληροδότηµα Ν. Μακρή του Κλιµακί-

                                                 
12 Ο ∆ήµος ∆ηµητσάνας αποτελείται από τα δηµοτικά διαµερίσµατα Ζάτουνα, Βλόγγου, Ζυγοβιστίου, Καρκα-
λού, Μάρκου, Μελισσόπετρας, Παλιοχωρίου, Παναγιάς, Ράδου και Ριζοσπηλιάς. 
13 Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε 700.000 δραχµές και το συνολικό ποσό της δαπάνης ανήλθε στα 5.000.000 
δραχµές. Από το ποσό αυτό καλύφθηκαν οι δαπάνες για την προικοδότηση του διδακτηρίου µε τα απαραίτητα 
όργανα φυσικής και χηµείας, επίπλων, εποπτικών οργάνων και µέσων διδασκαλίας, όπως επίσης η ανακαίνιση 
και διαρρύθµιση των αιθουσών του διδακτηρίου στην πλατεία Αγ. Κυριακής. 
14 Η προτοµή φέρει επιγραφή µε τη φράση: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΗ-
ΤΣΑΝΗΣ». 
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ου Αθηνών και ήταν πρόεδρος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, όταν οικοδοµείτο το διδακτή-
ριο του Γυµνασίου15.  

Οι εργασίες οικοδόµησης του κοµψού κτιρίου πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1930-
193116. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα του αρχιτέκτονα που υλοποιήθηκε στο ξεκίνη-
µα της σταδιοδροµίας του. Το διαθέσιµο αρχειακό υλικό αποκαλύπτει δύο προτάσεις17 που 
σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της µελέτης, την περίοδο Ιουνίου 1927-Σεπτεµβρίου 1928, µε εµ-
φανείς διαφορές µεταξύ τους. 

Η πρώτη πρόταση παρουσιάζει την οργάνωση ενός διώροφου σχολικού κτιρίου µε έξι 
αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διδασκόντων, αµφιθέατρο φυσικής-χηµείας, χώρο φύλαξης 
των οργάνων και υπόστεγο γυµναστικής. Το κτίσµα, που αναπτύσσεται σε δύο πτέρυγες, ε-
γκάρσια τοποθετηµένες µεταξύ τους, σχεδιάζεται σε περίοπτη θέση, στο βόρειο τµήµα ενός 
ιδιαίτερα επικλινούς γηπέδου. Εξαιτίας της έντονης κλίσης, η πτέρυγα των αιθουσών γίνεται 
διώροφη, ενώ η πτέρυγα του αµφιθεάτρου και του γυµναστηρίου µονώροφη. Οι αίθουσες 
διατάσσονται σε σειρά και προσανατολίζονται προς τα νοτιοανατολικά. Μεγάλα ανοίγµατα 
σχεδιάζονται για να παρέχουν στους εσωτερικούς χώρους άφθονο φως και αέρα. Ένας επι-
µήκης διάδροµος κίνησης, στα βορειοδυτικά, εξασφαλίζει την προσπέλαση στις αίθουσες. 
Στο νοτιοδυτικό άκρο του σχηµατίζεται κλιµακοστάσιο που οδηγεί στο κατώτερο επίπεδο 
και στη σχολική αυλή. Το αµφιθέατρο, στην πτέρυγα µε το µικρότερο µήκος, είναι µια ευρύ-
χωρη αίθουσα ορθογωνικής κάτοψης µε µια σειρά ανοιγµάτων προς τα νοτιοδυτικά. Στη συ-
νέχεια του αµφιθεάτρου και σε µικρή υποχώρηση σχεδιάζεται το επίµηκες γυµναστήριο, που 
άλλοτε σχεδιάζεται ως υπόστεγο και άλλοτε ως στεγασµένος χώρος µε µια σειρά ανοιγµά-
των. 

Ενδιαφέρων παρουσιάζεται ο πειραµατισµός του αρχιτέκτονα αναφορικά µε τη µορφο-
λόγηση του κτιρίου. Οι κτιριακοί όγκοι άλλοτε παρουσιάζονται επιχρισµένοι, έχοντας τα 
δώµατά τους βατά, και άλλοτε µε καλοσχηµατισµένη εµφανή λιθοδοµή και δικλινείς κερα-
µοσκεπές. Οι ποδιές των παραθύρων υποχωρούν και οι παραστάδες, που παρεµβάλλονται 
ανάµεσα στα ανοίγµατα, τονίζονται και στέφονται από επιµήκη επιστύλια. Στοιχεία αυτής 
της µορφολόγησης ανιχνεύονται και σε άλλα έργα του αρχιτέκτονα µε γνωστότερο το γυ-
µνάσιο θηλέων «Αριστοτέλης» στην Αθήνα (1929), η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε σε σχέ-
δια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Αντωνιάδη18. 

Η απλή εκδοχή της πρώτης πρότασης µε τις επιχρισµένες προσόψεις, που δεν εφαρµό-
στηκε, φέρνει στη µνήµη µας άλλες µελέτες του Μητσάκη, που εκπονήθηκαν στο ξεκίνηµα 
της εργασίας του στο αρχιτεκτονικό τµήµα, όπως η µελέτη για το διδακτήριο στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεως στην άλλοτε συνοικία Μεβλαχανέ, σηµερινή Καλλιθέα Θεσσαλονίκης 

                                                 
15 Η προτοµή φέρει επιγραφή µε τη φράση: «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΛΙΑΣ, 1878-1932, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ» 
16 Η παλιά µαρµάρινη επιγραφή κοντά στην είσοδο του κτιρίου αναφέρει: «ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, 
ΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1930-1931, ∆ΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΡΗ, 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑι ΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΠΑ-
ΝΑΓΟΥ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ-
∆ΕΙΑΣ ‹ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ν. ΜΗΤΣΑΚΗΣ›». Βλ. Α. Καρδάσης, ∆ηµητσάνα. Μια δοξασµένη πόλη, Αθήνα 1988, 
σσ.453-455. 
17 Η πρώτη πρόταση, που διακρίνεται σε δύο παραλλαγές, φαίνεται να πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις: οι κα-
τόψεις του διδακτηρίου φέρουν την ηµεροµηνία «Ιούνιος 1927». Οι όψεις του κτιρίου φέρουν την ηµεροµηνία 
«∆εκέµβριος 1927»: πρόκειται για τη δεύτερη φάση της αρχικής πρότασης στην οποία αποκρυσταλλώνεται η 
µορφή του προτεινόµενου σχολικού κτιρίου. Κάποια άλλα σχέδια όψεων µε χρονολογία «1927» αποτελούν τη 
δεύτερη παραλλαγή της αρχικής πρότασης, η οποία ενδεχοµένως προηγήθηκε χρονικά των όψεων. Η παραλλα-
γή αυτή δεν εφαρµόστηκε. Μια δεύτερη πρόταση, που υλοποιήθηκε, φαίνεται πως ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµ-
βριο 1928. 
18 Βλ. Χ. Πανουσάκης, Νικόλαος Μητσάκης 1899-1941, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1999, σ.23. 
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(1926)19. Κοινά γνωρίσµατα στις δύο αυτές µελέτες είναι η οργάνωση κτιρίων ίδιας κλίµα-
κας σε δύο εγκάρσια διατεταγµένες πτέρυγες, οι οποίες τοποθετούνται σε κεκλιµένα οικόπε-
δα. Επιβεβαιώνεται, συνεπώς, η τυποποίηση των µελετών του αρχιτεκτονικού τµήµατος, τις 
οποίες όµως ο αρχιτέκτων ξεκινά να επεξεργάζεται πολύ σύντοµα για να διατυπώσει νέες 
προτάσεις, όπως αυτή που τελικά υλοποιήθηκε στη ∆ηµητσάνα. 
 

 
Εικόνα 2. Ν. Μητσάκης, Γυµνάσιο, ∆ηµητσάνα Αρκαδίας, 1927-1928. Πρόσοψη της υλο-
ποιηµένης πρότασης. 
Photo 2. N. Mitsakis, High School, Dimitsana, Arkadia, 1927-1928. Front elevation of the 
constructed project. 
 

Η δεύτερη πρόταση για το Γυµνάσιο ∆ηµητσάνας αποτελεί προϊόν περαιτέρω επεξερ-
γασίας του θέµατος µε αποτέλεσµα µια σαφή πρωτοτυπία στην ένταξη των µορφών στο σχο-
λικό οικόπεδο. H πτέρυγα των αιθουσών διδασκαλίας, που µετατοπίζεται, τοποθετείται πα-
ράλληλα προς την κατωφέρεια του φυσικού εδάφους και όχι εγκάρσια προς αυτήν (εικ. 1, 2). 
∆ηµιουργείται έτσι µια συνέχεια ανάµεσα στα δύο τµήµατα του κτιρίου, δίχως να µεταβλη-
θούν το κτιριολογικό πρόγραµµα, ή η οργάνωση της πτέρυγας του αµφιθεάτρου φυσικής-
χηµείας (εικ. 2). Επιπλέον, το συνολικό µήκος του κτιρίου µειώνεται, διότι η πτέρυγα των 
αιθουσών γίνεται στο σύνολό της διώροφη, σχηµατίζοντας τρεις αίθουσες ανά επίπεδο. Η 
τελική πρόταση, που εφαρµόστηκε, περιλαµβάνει εµφανή λιθοδοµή και κεραµοσκεπή σε όλα 
τα δώµατα του κτιρίου µε εξαίρεση το αµφιθέατρο φυσικής-χηµείας. Σήµερα, το κτίριο δια-
τηρείται σε καλή κατάσταση. Οι κυριότερες µεταβολές σηµειώνονται στην τοποθέτηση ξύ-
λινης στέγης στο δώµα του αµφιθεάτρου, στην προσθήκη υαλόφρακτων χώρων στη βεράντα 
και στην οροφή του παρασκευαστηρίου, όπως επίσης στη µετατροπή του υποστέγου γυµνα-
στικής από ηµιυπαίθριο σε κλειστό χώρο. 
 
Η µεταρρύθµιση του κτιρίου του ∆ηµοτικού Σχολείου, Μουσείου, Βιβλιοθήκης ∆ηµη-
τσάνας και η προσθήκη αίθουσας στο ∆ιδακτήριο Θηλέων 
Παράλληλα µε τη µελέτη για το Γυµνάσιο ∆ηµητσάνας, ο Ν. Μητσάκης εκπονεί δύο ακόµη 
µελέτες για την ίδια κωµόπολη. Πρόκειται για µια µεταρρύθµιση στο παλαιό κτίριο που στε-
γάζει µέχρι σήµερα την ιστορική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο και το ∆ηµοτικό Σχολείο της ∆η-
µητσάνας και για την προσθήκη µιας αίθουσας διδασκαλίας στο κτίριο του παλαιού ∆ιδα-
κτηρίου Θηλέων, γνωστού ως «Παρθεναγωγείου». 

                                                 
19 Σειρά σχεδίων της ανεκτέλεστης µελέτης παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση: Α. Αντωνίου, «Οι νεοβυζαντι-
νές αναζητήσεις του Ν. Μητσάκη στη Βόρεια Ελλάδα», ∆΄ Επιστηµονικό Συνέδριο για τα Γρεβενά. Ιστορία, Τέ-
χνη, Πολιτισµός, Περιβάλλον, Τοµέας Ιστορίας Τέχνης, Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή 
Α.Π.Θ. – Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, Γρεβενά, 9-11.4.2009. 
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Το κτίριο της βιβλιοθήκης κτίστηκε το 1845 σε σχέδια του Λύσανδρου Καυταντζό-
γλου. Η δαπάνη της ανέγερσης καλύφθηκε από τον Νικ. Μακρή20. Η µελέτη µεταρρύθµισης 
του Μητσάκη, που εκπονήθηκε την περίοδο Απριλίου-∆εκεµβρίου 1927, δεν υλοποιήθηκε 
νωρίτερα από το 193121. Η πρόταση του αρχιτέκτονα εφαρµόστηκε εν µέρει και περιέλαβε 
τον ανασχεδιασµό εσωτερικών χώρων του τµήµατος του κτιρίου που σήµερα στεγάζει το 
∆ηµοτικό Σχολείο. Αντιθέτως, η καθ’ ύψος προσθήκη που σχεδιάστηκε δεν εφαρµόστηκε. Η 
υλοποίηση µιας τέτοιας κλίµακας προσθήκης, κατά την άποψή µας, θα αλλοίωνε σηµαντικά 
την εικόνα της πρόσοψης του ιστορικού κτιρίου.  

Μικρής κλίµακας υπήρξε η µελέτη του αρχιτέκτονα για το παλαιό κτίριο του διδακτη-
ρίου θηλέων. Πρόκειται για την προσθήκη µιας αίθουσας διδασκαλίας στη βορεινή πλευρά 
του κτιρίου, που έρχεται σε επαφή µε την ανατολική αίθουσα διδασκαλίας του υφισταµένου 
κτίσµατος. Η µελέτη προσθήκης, που εκπονήθηκε τον ∆εκέµβριο του 1927, υλοποιήθηκε και 
το αρχιτεκτόνηµα χρησιµοποιήθηκε στην πορεία του χρόνου και ως ειρηνοδικείο. Σήµερα το 
κτίριο έχει παραχωρηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση µε σκοπό τη δηµιουργία αρχαιολογι-
κού µουσείου. Με αυτή την προοπτική, οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισµού 
έχουν εκπονήσει αρχιτεκτονική µελέτη αποκατάστασης – επανάχρησης και αναµένεται η έ-
ναρξη των εργασιών22.  
 
Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ζυγοβιστίου Αρκαδίας 
Σε απόσταση εβδοµήντα δύο χιλιοµέτρων από την πρωτεύουσα του νοµού Αρκαδίας και πέ-
ντε µόλις χιλιοµέτρων από την ιστορική κωµόπολη της ∆ηµητσάνας βρίσκεται το Ζυγοβίστι. 
Πρόκειται για γραφικό ορεινό χωριό της επαρχίας Γορτυνίας, κτισµένο σε υψόµετρο 1240 
µέτρων, µε ιστορία που χάνεται στα τέλη του 16ου αιώνα. Οι πρώτοι κάτοικοί του προέρχο-
νταν από τα Αιµυαλά Μεσσηνίας και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, το όνοµα της οποίας 
ήταν τότε Ζυγός, για να αποφύγουν διώξεις και λεηλασίες από Τούρκους και πειρατές της 
Αλγερίας. Η πρώτη εκκλησία του χωριού κτίστηκε το 1630 στην κεντρική πλατεία του οικι-
σµού, στη θέση όπου το 1810 κατασκευάστηκε νέος, µητροπολιτικός ναός. Το 1830 οικοδο-
µήθηκε το παλιό, καποδιστριακό δηµοτικό σχολείο, που λειτούργησε µέχρι το 1957 και σή-
µερα αποτελεί διατηρητέο κτίριο. Το Ζυγοβίστι διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στον απελευ-
θερωτικό Αγώνα του 1821. Οι ασχολίες των κατοίκων, που σήµερα περιορίζονται στους ε-
κατόν σαράντα, περιλαµβάνουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

  
Εικόνα 3. Ν. Μητσάκης, ∆ηµοτικό Σχολείο, 
Ζυγοβίστι Αρκαδίας, 1933. Άποψη της µεσηµ-
βρινής πρόσοψης (φωτογραφία 2009). 
Photo 3. N. Mitsakis, Primary School, Zygo-
visti, Arkadia, 1933. View of the southern front 
elevation (photograph 2009). 
 

                                                 
20 Στην κυκλικού σχήµατος µαρµάρινη επιγραφή, στην πρόσοψη του κτιρίου, διαβάζουµε: «ΤΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙ-
ΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆Ε ΚΥΡΙΩ ΝΙΚΟΛΑΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΛΕΟΝΑΡ∆Ω, Η 
ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ, 1845». 
21 Από άλλη µαρµάρινη επιγραφή, δίπλα στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, πληροφορούµαστε: «ΒΙΒΛΙΟΘΗ-
ΚΗ – ∆ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ, ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗΣΑΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1931 ∆ΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΡΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑι ΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ◦ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ◦ ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ‹ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ν. ΜΗΤΣΑΚΗΣ›». 
22 Ευχαριστώ τους προϊσταµένους των διευθύνσεων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων Τεχνικών Έργων ∆υ-
τικής Ελλάδας στην Πάτρα και της ΛΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Τρίπολη 
για την άδεια χορήγησης στοιχείων, καθώς και την αρχιτέκτονα Αθηνά Κούτση, που επιµελήθηκε τη µελέτη, 
για τη συνεργασία της. 
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Το κτίριο του νεώτερου, µεσοπολεµικού δηµοτικού σχολείου στο Ζυγοβίστι (εικ. 3) εί-
ναι έργο του Νίκου Μητσάκη. Η µελέτη εκπονήθηκε στο γραφείο µελετών του αρχιτεκτονι-
κού τµήµατος του υπουργείου Παιδείας και εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 1933 (εικ. 4). 
Αφορά ένα διώροφο διδακτήριο µε δύο αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα χειροτεχνίας, γρα-
φείο διευθυντή, κοινοτικό κατάστηµα και βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους υγιεινής, 
λεβητοστάσιο). Το κτίριο κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τη φιλόδοξη µελέτη και αποτελεί 
ένα ενδιαφέρον µοντέρνο αρχιτεκτόνηµα που συνδιαλέγεται µε τις παλιές αρχιτεκτονικές 
µορφές της ορεινής Αρκαδίας. Ο σχεδιασµός του κτιρίου ακολουθεί τις απαιτήσεις που υπα-
γορεύει το πρόγραµµα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων της δεκαετίας του ’30, µε τυπολο-
γία που προορίζεται για ψυχρές περιοχές: οι αίθουσες προσανατολίζονται προς το νότο και ο 
κλειστός διάδροµος µε υαλόφρακτα ανοίγµατα διατάσσεται προς το βορρά. 

Το σχολικό κτίριο σχεδιάστηκε για ένα γήπεδο σε υψόµετρο 1210 µέτρων που στη βό-
ρεια πλευρά του γίνεται ιδιαίτερα επικλινές. Η υψοµετρική διαφορά από τα ανατολικά προς 
τα δυτικά ανέρχεται στα δέκα περίπου µέτρα. Η τοποθέτηση του επιµήκους κτίσµατος µε 
ορθογωνική κάτοψη στη βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου εκµεταλλεύεται την κλίση του 
εδάφους, οικοδοµώντας δύο επίπεδα και σχηµατίζει µια επίπεδη, σχολική αυλή, προσανατο-
λισµένη στη µεσηµβρία και προστατευµένη από τους ψυχρούς βόρειους ανέµους. Η είσοδος 
στο κτίριο, που πραγµατοποιείται από τη µεσηµβρινή όψη, βρίσκεται σε υποχώρηση και 
σχηµατίζει έναν στεγασµένο ηµιυπαίθριο χώρο. Ο σχεδιαστικός αυτός χειρισµός βελτιώνει 
την προσπέλαση αφενός στο διδακτήριο, αφετέρου στο γραφείο της κοινότητας, που ενσω-
µατώνεται στο κτίριο, διαθέτοντας ωστόσο χωριστή είσοδο.  

Μετά την κεντρική είσοδο σχηµατίζεται προθάλαµος, στα δεξιά του οποίου σχεδιάζε-
ται η βορεινή αίθουσα χειροτεχνίας και στα αριστερά το γραφείο του διευθυντή. Στη συνέ-
χεια του γραφείου τοποθετούνται σε σειρά οι δύο αίθουσες διδασκαλίας µε διαστάσεις έξι 
επί οκτώ µέτρα η καθεµιά. Οι αίθουσες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ενιαίος χώρος για 
σχολικές εκδηλώσεις, ή να χωριστούν µε πτυσσόµενα χωρίσµατα σε δύο ανεξάρτητους χώ-
ρους, που διαθέτουν χωριστές εισόδους από το διάδροµο. Η ευέλικτη αυτή µορφή της κάτο-
ψης τελειοποιείται µε την υπερύψωση του δαπέδου στο γραφείο του διευθυντή, το οποίο λει-
τουργεί και ως σκηνή, όταν τα πολύφυλλα πτυσσόµενα ανοίγµατα, που το χωρίζουν από την 
πρώτη αίθουσα, ανοιχθούν. Στο πέρας του διαδρόµου µια κλίµακα µε δύο σκέλη οδηγεί στο 
επίπεδο του υπογείου, όπου συγκεντρώνονται οι βοηθητικοί χώροι. Οι τελευταίοι διατάσσο-
νται, στην πλειονότητά τους, προς τη βόρεια πλευρά του κτιρίου, από όπου, λόγω της κλίσης 
του εδάφους, εξασφαλίζουν εξωτερική προσπέλαση, φωτισµό και αερισµό.  

 
Εικόνα 4. Ν. Μητσάκης, ∆ηµοτικό Σχολείο, Ζυγοβίστι Αρκαδίας, 1933. Κατόψεις ισογείου, 
θεµελίων, τοµές, λεπτοµέρειες. 
Photo 4. N. Mitsakis, Primary School, Zygovisti, Arkadia, 1933. Ground floor plan, founda-
tion plan, sections, details. 
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Το σχολικό κτίριο στο Ζυγοβίστι αποτελεί ένα αρχιτεκτόνηµα µοντέρνας τυπολογίας 
µε µορφή που συνδυάζει τα διδάγµατα της µοντέρνας και της λαϊκής παράδοσης. Το χρόνο 
που διεξάγεται στην Ελλάδα το IV CIAM, ο Μητσάκης δεν διστάζει να χρησιµοποιήσει σύγ-
χρονο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο προσαρµοσµένο στο εκάστοτε τοπίο. Αν στο σύγχρονο µε το 
διδακτήριο Ζυγοβιστίου κτίριο του Ανώτερου παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης θριαµβεύει ο 
ρασιοναλισµός, στο οικοδόµηµα της ορεινής Αρκαδίας ακολουθούνται λαϊκές µορφές και 
κατασκευαστικές παραδόσεις: οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται από φαρδιές φέρουσες λιθο-
δοµές, πάχους 60 εκατοστών, και στη συνέχεια επιχρίονται µε σοβά23. Το κτίριο στεγάζεται 
µε µεγάλης κλίσης ξύλινη στέγη, στρωµένη µε κεραµίδια, χωρίς να παραλείπεται η οριζόντια 
πλάκα κάλυψης από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στα σχέδια της µελέτης διατηρούνται τα εκτετα-
µένα ανοίγµατα των αιθουσών διδασκαλίας προς το νότο, ενώ το µέγεθος των αντίστοιχων 
ανοιγµάτων στον βορεινό διάδροµο περιορίζεται. Ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται, τέλος, στις κα-
τασκευαστικές λεπτοµέρειες δοµικών στοιχείων από µπετόν για την καλύτερη απορροή των 
όµβριων υδάτων. 

Η µελέτη εφαρµόστηκε µε ακρίβεια24 και το κτίριο χρησιµοποιήθηκε επί µακρόν. Το 
σχολείο έχει διακόψει, εδώ και µια δεκαετία περίπου, τη λειτουργία του, λόγω έλλειψης µα-
θητικού πληθυσµού, και το κτίριο αφέθηκε, δίχως χρήση και συντήρηση. Σήµερα, η αποκόλ-
ληση επιχρισµάτων και χρωµατισµών είναι εµφανής, τα µεταλλικά, στην πλειονότητά τους, 
κουφώµατα δεν έχουν συντηρηθεί και τα επιπρόσθετα προστατευτικά κιγκλιδώµατα έχουν 
έντονα οξειδωθεί. Η στέγη, που φαίνεται πως έχει αντικατασταθεί από νέα, χρειάζεται επι-
σκευή σε συγκεκριµένες θέσεις. Απαραίτητη κρίνεται, επίσης, η τοποθέτηση υδρορροών πε-
ριµετρικά του κτιρίου. Στο εσωτερικό του, είναι αναγκαία µια σειρά παρεµβάσεων που αφο-
ρά κυρίως στην αποκατάσταση (π.χ. συντήρηση ή µερική ανακατασκευή των αυθεντικών 
ξύλινων θυρών και πολύφυλλων χωρισµάτων που διατηρούνται) και στον εκσυγχρονισµό 
του (π.χ. νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, σύστηµα θέρµανσης, χώροι υ-
γιεινής). 

Το µεσοπολεµικό διδακτήριο του Ζυγοβιστίου, έργο του παραγωγικότατου Ν. Μητσά-
κη, αποτελεί ένα µικρό κόσµηµα στο ορεινό περιβάλλον της αρκαδικής γης που διαδραµάτι-
σε έντονο κοινωνικό ρόλο για τη µικρή κοινότητα στην πορεία του χρόνου. Με αρχιτεκτονι-
κή αξία που έγκειται στη µοντέρνα τυπολογία και στην ήπια ένταξή του στο ορεινό τοπίο, 
καθώς και µε το προνόµιο της διατήρησης των αυθεντικών τυπολογικών και µορφολογικών 
του γνωρισµάτων, θεωρούµε επιβεβληµένη την αποκατάσταση και την επανάχρηση του οι-
κοδοµήµατος, άποψη που φαίνεται πως υποστηρίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. 
 
Το Γυµνάσιο Βυτίνας 
Η περιπλάνησή µας στα έργα του Ν. Μητσάκη για την ορεινή Αρκαδία δεν θα ήταν ολοκλη-
ρωµένη, αν δεν αναφέραµε µια από τις τελευταίες µελέτες του, που εκπονήθηκε το 1940, για 
το Γυµνάσιο Βυτίνας. Πρόκειται για ένα µονώροφο σχολικό κτίριο, το κτιριολογικό πρό-
γραµµα του οποίου προέβλεψε έξι αίθουσες διδασκαλίας σχεδιασµένες σε σειρά, αµφιθέατρο 
φυσικής-χηµείας, γραφείο διδασκόντων και υπόστεγο γυµναστικής. Στο µέσον περίπου του 
επιµήκους κτίσµατος οργανώνεται ένας προθάλαµος εισόδου, στα ανατολικά του οποίου 
σχεδιάζονται οι µεσηµβρινές αίθουσες διδασκαλίας, σε σειρά, και στα δυτικά του το υπόστε-
γο γυµναστικής. Πίσω από το τελευταίο, µε προσανατολισµό προς το βορρά, τοποθετούνται 

                                                 
23 Οι λαξευµένες λιθοδοµές στο γειτονικό Γυµνάσιο ∆ηµητσάνας (1927-1928), έργο Ν. Μητσάκη, που κτίστηκε 
µε δωρεά του ευεργέτη Νικ. Μακρή, αντανακλούν τις επιλογές του αρχιτέκτονα µια περίπου πενταετία νωρίτε-
ρα –περίοδο ακόµη πειραµατισµών στο έργο του– για ένα κτίριο µε φιλόδοξο κτιριολογικό πρόγραµµα, µεγα-
λύτερη κλίµακα και σαφώς υψηλότερο κόστος κατασκευής. 
24 Εξαιρέσεις αποτελούν τα µεσηµβρινά συνεχόµενα ανοίγµατα των αιθουσών, καθένα από τα οποία µετασχη-
µατίστηκε σε δύο, όπως επίσης η τοποθέτηση δύο κυλινδρικών υποστυλωµάτων στον ηµιυπαίθριο χώρο της ει-
σόδου για την υποστήριξη του βάρους της στέγης. 
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το αµφιθέατρο φυσικής-χηµείας, το γραφείο και οι βοηθητικοί χώροι. Η µελέτη για το γυ-
µνάσιο στη Βυτίνα ακολουθεί τη σύζευξη παραδοσιακών και µοντέρνων τύπων και µορφών 
που υιοθετούνται ήδη από το 1933 στο µικρότερης κλίµακας σχολικό κτίριο του ορεινού Ζυ-
γοβιστίου. Η περιοχή, σήµερα, διαθέτει σχολικό κτίριο για τη µέση εκπαίδευση διαφορετικό 
από εκείνο της µελέτης Μητσάκη, η οποία, εκτιµούµε –βασιζόµενοι σε προφορικές µαρτυρί-
ες– πως δεν υλοποιήθηκε. 
 
Οι Παιδικές Εξοχές «Μέριµνας» Θεσσαλονίκης και Αρόης Πάτρας 
Το 1938 ο Ν. Μητσάκης συνεχίζει το έργο του στο γραφείο µελετών, σχεδιάζοντας, παράλ-
ληλα µε τα σχολικά κτίρια, µελέτες για εγκαταστάσεις παιδικών εξοχών25. Πρόκειται για τις 
παιδικές εξοχές στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και στην Αρόης Πάτρας. Οι δύο µελέτες περι-
λαµβάνονται στην εργασία αυτή, διότι αφενός σχεδιάστηκαν για ορεινά περιβάλλοντα, αφε-
τέρου αποτελούν τους προδρόµους των οικοτροφείων που κτίστηκαν σε ορεινά τοπία µε εµ-
φανείς αναλογίες στους τύπους και στις µορφές τους.  

Η µελέτη για τις Παιδικές Εξοχές «Μέριµνας» προβλέπει την ανέγερση έξι κτισµάτων 
θερινής κατασκήνωσης –πέντε θαλάµων και µιας τραπεζαρίας– στο ορεινό τοπίο του Χορ-
τιάτη και σε απόσταση µερικών χιλιοµέτρων από το οµώνυµο προάστιο της Θεσσαλονίκης. 
Από τα έξι κτίρια της µελέτης κατασκευάστηκε ένας µόνο θάλαµος την περίοδο 1939-1940. 
Πρόκειται για ένα επίµηκες, µονώροφο κτίσµα, ορθογωνικής κάτοψης, στο οποίο διαµορφώ-
νονται ένας ενιαίος χώρος µε πενήντα δύο κλίνες για τη διαµονή των κατασκηνωτών και ε-
κατέρωθεν αυτού δύο επιµήκεις χώροι υγιεινής. Οι φέρουσες τοιχοποιίες του κτιρίου κτίζο-
νται στις τρεις πλευρές του από λιθοδοµή, πάχους 50 εκατοστών, ενώ η τέταρτη, που προσα-
νατολίζεται προς το βορρά, φράσσεται από εκτεταµένα υαλοστάσια, από την πλευρά των 
οποίων πραγµατοποιείται η είσοδος (εικ. 5). ∆ύο σειρές υποστυλωµάτων από οπλισµένο 
µπετόν –στο µέσο περίπου του πλάτους του κτιρίου και κατά µήκος της βόρειας πλευράς 
του– παραλαµβάνουν, µέσω των δοκών, το βάρος της ξύλινης στέγης που στρώνεται µε κε-
ραµίδια. Μπροστά από την υαλόφρακτη πρόσοψη του θαλάµου σχηµατίζεται ένας ηµιυπαί-
θριος χώρος που καλύπτεται από την προεξοχή της στέγης και πλαισιώνεται από τους προε-
ξέχοντες όγκους των χώρων υγιεινής. Η δικλινής µορφή της στέγης µε την προεξοχή, που 
προστατεύει τον ηµιυπαίθριο διάδροµο κίνησης, αποτελεί σταθερή επιλογή κάλυψης των 
κτιρίων εκπαίδευσης που σχεδιάζονται από τον Μητσάκη για ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές, 
της Βόρειας, κυρίως, Ελλάδας: η ίδια διάταξη στέγης επιλέγεται σε µια επίσης άγνωστη µε-
λέτη του αρχιτέκτονα που εκπονείται το 1936 για ένα εξατάξιο διδακτήριο στην Τούµπα 
Θεσσαλονίκης. 

Ο θάλαµος των Παιδικών Εξοχών Χορτιάτη σήµερα βρίσκεται δίχως χρήση. Η αυθε-
ντική µορφολόγηση της πρόσοψης έχει αλλοιωθεί και νεώτερες παράταιρες κατασκευές 
πλαισιώνουν ασφυκτικά το κτίσµα. Μολονότι εργασίες συντήρησης έχουν πραγµατοποιηθεί 
κατά το παρελθόν, η αποκατάσταση, επί τη βάσει της µελέτης Μητσάκη, και η επανάχρηση 
του κτιρίου είναι αναγκαίες για την ανάδειξη του χαρακτήρα του.  
 

                                                 
25 Η πρώτη µελέτη παιδικών εξοχών του Ν. Μητσάκη σχεδιάστηκε το 1933 για τους κοιτώνες του «Συγκροτή-
µατος Πειραιώς» του Πατριωτικού Ιδρύµατος στη Βούλα Αττικής. 
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Εικόνα 5. Ν. Μητσάκης, Παιδικές Εξοχές «Μέριµνας», Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, 1938. 
Πρόσοψη. 
Photo 5. N. Mitsakis, Children Camp “Merimna”, Chortiatis, Thessaloniki, 1938. Front ele-
vation. 
 

Η µελέτη του Ν. Μητσάκη για τις Παιδικές Εξοχές στην Αρόη εκπονήθηκε το 1938 για 
ένα γήπεδο µε έντονη κλίση στην οµώνυµη συνοικία, στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης 
της Πάτρας. Πρόκειται για µια φιλόδοξη µελέτη µε πρωτότυπο κτιριολογικό πρόγραµµα, το 
οποίο συνδυάζει τις λειτουργίες της παιδικής κατασκήνωσης και ενός διτάξιου διδακτηρίου. 
Το κτίριο, που οργανώνεται σε τρία επίπεδα, στεγάζει ηµιυπαίθριο χώρο τραπεζαρίας-
καθιστικό, µαγειρείο, αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διδασκόντων, κοιτώνα και γραφείο δι-
ευθυντή στο ισόγειο (εικ. 6), βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο, µεταξύ των οποίων πλυντή-
ρια και κοιτώνες προσωπικού, καθώς επίσης κοιτώνες µε µεγάλο αριθµό κλινών, που υπο-
στηρίζονται από χώρους υγιεινής για τους κατασκηνωτές, στον πρώτο όροφο. Λόγω της έ-
ντονης κλίσης του εδάφους, το κτίριο από ψηλά εµφανίζεται διώροφο, ενώ από χαµηλά πα-
ρουσιάζεται τριώροφο. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι το µεγάλο µήκος του, το οποίο 
στο πρώτο ισόγειο φθάνει τα 53 µ. και στο δεύτερο ισόγειο περίπου τα 78 µ. Το πλάτος του 
ανέρχεται στα 12 µ. Τα τρία επίπεδα συνδέονται µόνο µέσω εξωτερικών κλιµακοστασίων. 

Το κτίριο σχεδιάζεται αµφιθεατρικά στο απότοµο ανάγλυφο της περιοχής, δηµιουργώ-
ντας δύο επιµήκεις ζώνες κατοίκησης, την κύρια µεσηµβρινή για τη διδασκαλία και τη δια-
µονή των παιδιών αφενός, τη δευτερεύουσα βόρεια για την υγιεινή και τις λοιπές βοηθητικές 
χρήσεις αφετέρου. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο επικλινές έδαφος δίνει τη δυνατότητα σχε-
διασµού µιας σειράς από επισκέψιµα δώµατα – ταράτσες σε κάθε επίπεδο26. 

Η τυπολογία του αρχιτεκτονήµατος στην Αρόη, και ιδιαιτέρως του ορόφου των κοιτώ-
νων, εµπνέεται εµφανώς από την τυπολογία αντίστοιχων κοιτώνων που ο αρχιτέκτων σχεδί-
ασε, το 1933, για το «Συγκρότηµα Πειραιώς» του Πατριωτικού Ιδρύµατος στις Παιδικές Ε-
ξοχές Βούλας. Πρόκειται για την εν σειρά διάταξη των κοιτώνων, το µήκος των οποίων ποι-
κίλει, µε τη χαρακτηριστική τοποθέτηση των χώρων υγιεινής, των «καλλωπιστηρίων», όπως 
τους ονοµάζει ο αρχιτέκτων, συµµετρικά, στο πίσω µέρος των θαλάµων. 
 

                                                 
26 Το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται µε ευρηµατικότητα από τον Π. Καραντινό κατά τη µεταπολεµική περίοδο 
στο σχολικό συγκρότηµα Θήβας (1948) και στην εκκλησιαστική σχολή Πάτµου (1947-1952). Βλ. Α. Γιακου-
µακάτος, Στοιχεία για τη νεότερη ελληνική αρχιτεκτονική Πάτροκλος Καραντινός, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2003, 
σσ.379-386. 
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Εικόνα 6. Ν. Μητσάκης, Παιδικές Εξοχές, Αρόη Πάτρας, 1938. Κάτοψη ισογείου Β΄. 
Photo 6. N. Mitsakis, Children Camp, Aroe, Patras, 1938. Ground floor B plan. 
 

Η κατασκευή, που ακολουθεί τις προδιαγραφές του σχολικού προγράµµατος, πραγµα-
τοποιείται από οπλισµένο σκυρόδεµα για τον σκελετό του κτίσµατος, όπως επίσης και για 
ορισµένες εµφανείς επιφάνειες των εξωστών, από πλίνθους για τις τοιχοποιίες και από ξυ-
λεία για τη στέγη που στρώνεται µε κεραµίδια.  

Η µελέτη για την Αρόη αποτελεί τον πρόδροµο των µελετών για τα µεγάλης κλίµακας 
µαθητικά και φοιτητικά οικοτροφεία που σχεδιάζονται από τον αρχιτέκτονα σε κατεξοχήν 
ορεινές περιοχές από το έτος αυτό µέχρι το 1940. Η ιστορική και αρχιτεκτονική αξία του µε-
σοπολεµικού οικοδοµήµατος στην αχαϊκή πρωτεύουσα δεν εκτιµήθηκε: πρόσφατα κατεδα-
φίστηκε και στη θέση του ανεγέρθηκε νέο σχολικό κτίριο.  
 
Τα οικοτροφεία των Γυµνασίων Σιάτιστας και Τσοτυλίου Κοζάνης 
Την περίοδο 1938-1940 ο Ν. Μητσάκης, παράλληλα µε τη συνέχιση της εκπόνησης µελετών 
σχολικών κτιρίων για περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αθήνας, σχεδιάζει 
τρεις µελέτες για οικοτροφεία σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Πρό-
κειται για τα οικοτροφεία των Γυµνασίων Τσοτυλίου και Σιάτιστας Κοζάνης, καθώς και για 
το φοιτητικό ησυχαστήριο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο Περτούλι Τρικάλων.  

Στο µέσον περίπου της διαδροµής από την Κοζάνη προς τα Γρεβενά και ανάµεσα στο 
Άσκιο και στον Βούρινο, βρίσκεται κτισµένη η ιστορική πόλη της Σιάτιστας, στο κέντρο της 
οποίας δεσπόζουν ο µητροπολιτικός ναός του Αγ. ∆ηµητρίου, έργο του Μακεδόνα αρχιτέ-
κτονα Αριστοτέλη Ζάχου (1871–1939), και το Τραµπάτζειο Γυµνάσιο, δωρεά του Σιατιστι-
νού ευεργέτη, Ιωάννη Μιχ. Τραµπατζή. Για το ονοµαστό αυτό σχολείο, εκλήθη ο Ν. Μητσά-
κης να µελετήσει, στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, ένα οικοτροφείο 
δυναµικότητας εκατόν είκοσι µαθητών. 

Το κτιριολογικό πρόγραµµα προέβλεψε κοιτώνες για τη διαµονή των οικοτρόφων στον 
όροφο, οργανωµένους σε δώδεκα διαµερίσµατα των δέκα κλινών, ηµιυπαίθριο χώρο διαµο-
νής (υπόστεγο) διπλού ύψους στο πρώτο ισόγειο, αναγνωστήριο και τραπεζαρία µε µαγει-
ρείο στο δεύτερο ισόγειο, νοσοκοµείο, λουτρά, χώρους υγιεινής, διαµέρισµα διευθυντή, κοι-
τώνες προσωπικού και πληθώρα βοηθητικών χώρων σε όλα τα επίπεδα. 

Η µελέτη εκπονήθηκε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1939: σε τοπογραφικό διά-
γραµµα, σχεδιασµένο στην Κοζάνη στις 9 Μαρτίου 1939, ο Μητσάκης σκιαγραφεί την έ-
µπνευσή του για τη θέση, τη µορφή και τη διάταξη του κτιρίου. Το επίµηκες, οικοδόµηµα, 
επρόκειτο να τοποθετηθεί, όπως επιβεβαιώνουν τα σχέδια της τελικής µελέτης, που εγκρίθη-
κε στις 8 Αυγούστου του ίδιου έτους στην Αθήνα, στα βορειοδυτικά του γηπέδου της πόλης. 
Η εφαρµογή, ωστόσο, της µελέτης καθυστέρησε και µετατέθηκε για τη µεταπολεµική περίο-
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δο: το 1961 η µελέτη Μητσάκη προσαρµόστηκε στα νέα δεδοµένα από τον αρχιτέκτονα του 
υπουργείου Π. Νιαγάσα και υλοποιήθηκε χωρίς σοβαρές µεταβολές την περίοδο 1962-1972, 
σύµφωνα µε µαρµάρινη επιγραφή που σώζεται στο εσωτερικό του κτιρίου27. 

Η ανέγερση πραγµατοποιήθηκε µε δαπάνες του ελληνικού κράτους και δωρητών, τα 
ονόµατα των οποίων πληροφορούµαστε από άλλη µαρµάρινη επιγραφή28. Πρόκειται για ένα 
τριώροφο κτίριο µε δυνατότητα µελλοντικής προσθήκης ενός ορόφου καθ’ ύψος, που σχε-
διάζεται σε επικλινές έδαφος κατά µήκος του άξονα ανατολής-δύσης29. Λόγω της κλίσης του 
εδάφους από τον βορρά προς το νότο, το οικοδόµηµα εµφανίζεται τριώροφο στη µεσηµβρινή 
πρόσοψή του (εικ. 7) και διώροφο στη βορεινή οπίσθια όψη του. Οι κύριοι χώροι (π.χ. ανα-
γνωστήριο, τραπεζαρία, κοιτώνες) προσανατολίζονται προς τη µεσηµβρία, ενώ οι βοηθητι-
κοί χώροι οργανώνονται σε µια επιµήκη ζώνη εξυπηρετήσεων προς τον βορρά. Ανάµεσα 
στους κύριους και τους βοηθητικούς χώρους δηµιουργείται διάδροµος προσπέλασης πλάτους 
1.55 ή 1.75 µ. 

Η είσοδος πραγµατοποιείται από το πρώτο ισόγειο και σχεδιάζεται συµµετρικά στο µέ-
σον του οικοδοµήµατος. Οδηγεί σε ένα προθάλαµο στα αριστερά του οποίου τοποθετείται η 
ευθύγραµµη κλίµακα ανόδου στο δεύτερο ισόγειο. Στα ανατολικά του προθαλάµου οργανώ-
νονται βοηθητικές λειτουργίες του οικοτροφείου, ενώ στα δυτικά ξεχωρίζει το διπλού ύψους 
υπόστεγο διηµέρευσης των οικοτρόφων. Η συµµετρική διάταξη της κάτοψης ακολουθείται 
πιστά και στα δύο ανώτερα επίπεδα, όπου οι ενότητες των χώρων σχηµατίζονται εκατέρωθεν 
µιας συµµετρικά τοποθετηµένης κλίµακας ανόδου από το δεύτερο ισόγειο στον όροφο. Η ε-
ντυπωσιακή κλίµακα ξεκινά µε έναν ευθύγραµµο κλάδο από το δεύτερο ισόγειο και, µέσω 
του πλατυσκάλου που µεσολαβεί, συνεχίζει προς τον όροφο µε δύο κλάδους αντίθετης κα-
τεύθυνσης.  

Η οµαδοποίηση των λειτουργιών και η σαφής οργάνωση των χώρων σε όλα τα επίπε-
δα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράµµατος, φανερώνουν την προοπτι-
κή ανέγερσης ενός σύγχρονου, για την εποχή του, κτιρίου, στην κατασκευή του οποίου ε-
πρόκειτο να χρησιµοποιηθούν σύγχρονα και παραδοσιακά υλικά. Η µελέτη προωθεί τον 
συνδυασµό ενός σκελετού αφενός από υποστυλώµατα, δοκούς και πλάκες οπλισµένου σκυ-
ροδέµατος, αφετέρου από φέρουσα τοιχοποιία επιχρισµένης λιθοδοµής (στο πίσω µέρος του 
κτιρίου και σε µικρή κλίµακα). Η πρόθεση εκτεταµένης χρήσης σκυροδέµατος δικαιολογεί-
ται από την κλίµακα και τη λειτουργία του κτιρίου. Η επιλογή φέρουσας τοιχοποιίας από λι-
θοδοµή ερµηνεύεται λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους του επικλινούς εδάφους και της 
ανάγκης για περιορισµό του κόστους κατασκευής30. 
 

                                                 
27 «ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟΝ ΤΣΙΠΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ, Ι∆ΡΥΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1938, ΕΘΕΜΕΛΙΩ-
ΘΗ ΤΗΝ 12-8-1962, ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1972, ΜΕΡΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ, 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥ ΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΛΤ. ΑΘ. 
ΣΤΡΑΚΑΛΗ, ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Τ. ΣΑΜΑΡΑ, ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΤΖΙΒΕΛΗ, ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΑΝΝΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ, ΧΑΡΙΣΙΟΥ Θ. ΤΖΩΝΟΥ, ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ Θ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΦΟΡΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑ». 
28 «ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟΥ ΤΣΙΠΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑ ΤΣΙΠΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘ. 
ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ, ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». 
29 Το υψόµετρο στο γήπεδο για το οποίο εκπονήθηκε η µελέτη κυµαίνεται από τα 897 ως τα 923 µ. 
30 Η χρήση λιθοδοµής για το σχηµατισµό κτιριακής βάσης σε επικλινές έδαφος αναφέρεται από τον αρχιτέκτο-
να σε δηµοσίευµα του στα Τεχνικά Χρονικά µε αφορµή τη µελέτη του για το Ησυχαστήριο φοιτητών του Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο Περτούλι Τρικάλων, βλ. Ν. Μητσάκης, «Ησυχαστήριο Φοιτητών στο Περτούλι 
Τρικάλων», Τεχνικά Χρονικά, αρ. 196/1940, σσ.141-143. 
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Εικόνα 7. Ν. Μητσάκης, Οικοτροφείο Τραµπαντζείου Γυµνασίου, Σιάτιστα Κοζάνης, 1939. 
Πρόσοψη. 
Photo 7. N. Mitsakis, Dormitory of Trambantzion High School, Siatista, Kozani, 1939. Front 
elevation. 
 

Η πρόσοψη του κτιρίου οργανώνεται σε τρεις ευδιάκριτες ζώνες που αποκαλύπτουν 
την εσωτερική οργάνωση του κτιρίου σε τρία επίπεδα (εικ. 7). Η ζώνη του πρώτου ισογείου 
χαρακτηρίζεται από την αξονική τοποθέτηση της εισόδου και τη ρυθµική επανάληψη των 
υποστυλωµάτων, ανάµεσα στα οποία σχηµατίζονται φεγγίτες για το φωτισµό των βοηθητι-
κών χώρων. Κυρίαρχο γνώρισµα της ζώνης του δεύτερου ισογείου, που προεξέχει ελαφρώς 
από το υποκείµενο επίπεδο, είναι η οργάνωση ενός συνεχούς ανοίγµατος, που φράσσεται 
από παράθυρα µεγάλου ύψους, το κάτω µέρος των οποίων ανοίγει, ενώ το επάνω παραµένει 
σταθερό. Οι δοκοί και τα υποστυλώµατα που στο κάτω επίπεδο ήταν εµφανή, εδώ καλύπτο-
νται πίσω από τα εκτεταµένα υαλοστάσια. Στο δυτικό τµήµα, η εικόνα που περιγράφηκε πα-
ραπάνω είναι διαφορετική, διότι εκεί σχηµατίζεται το υπόστεγο διπλού ύψους. Ωστόσο, επα-
ναλαµβάνεται η ρυθµική οργάνωση των υποστυλωµάτων, τα οποία ελκύουν το βλέµµα του 
παρατηρητή. Ο σχεδιαστικός χειρισµός της ζώνης του ορόφου και της κάλυψής του ακολου-
θεί, από την άλλη πλευρά, έναν διαφορετικό προσανατολισµό. Η σηµαντική προεξοχή του 
επιπέδου αυτού στις τρεις από τις τέσσερις όψεις του κτιρίου (νότια, ανατολική, δυτική), τα 
υψίκορµα αλλά στενά στο µήκος επαναλαµβανόµενα ανοίγµατα και η ξύλινη στέγη µε την 
έντονη κλίση µαρτυρούν έντονα την επικράτηση παραδοσιακής µορφολόγησης και την απο-
µάκρυνση του Μητσάκη από ρασιοναλιστικές µορφές στα έργα για οικοτροφεία, όπως επί-
σης και σε µια οµάδα σχολικών κτιρίων του 1940 για προάστια της Αθήνας και περιφερεια-
κές πόλεις της Μακεδονίας. Από τη συγκριτική µελέτη των έργων του αρχιτέκτονα τη διετία 
1939-1940, προκύπτει ότι η υιοθέτηση µορφών από την παράδοση δεν αποτελεί µονόδροµο 
για εκείνον: σχολικά κτίριά του για µεγάλα αστικά κέντρα συνεχίζουν την πλήρη εφαρµογή 
των αρχών του µοντέρνου κινήµατος. Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι η υιοθέτηση 
παραδοσιακών µορφών λαµβάνει χώρα σε µελέτες που εκπονούνται κυρίως για ορεινές πε-
ριοχές, το δοµηµένο περιβάλλον των οποίων διαµορφώνεται µε βάση τις αρχές της παραδο-
σιακής αρχιτεκτονικής.  

Στην περίπτωση της Σιάτιστας, η συνύπαρξη µοντέρνων και παραδοσιακών µορφολο-
γικών στοιχείων σε ένα σύγχρονης κατασκευής και σχετικά συντηρητικής τυπολογίας κέλυ-
φος, κατά την άποψή µας, δεν είναι επιτυχής. Μία αδυναµία εντοπίζεται στη συνύπαρξη του 
διπλού ύψους υποστέγου µε τη γειτονική ζώνη των υαλοστασίων και την υπερκείµενη προε-
ξοχή του ορόφου µε την ξύλινη στέγη. Πρόκειται, γενικεύοντας, για ένα κτίριο µοντέρνας 
µορφολόγησης στα δύο κατώτερα επίπεδά του, το οποίο στο τελευταίο επίπεδό του γίνεται 
παραδοσιακό. Η βόρεια όψη, αντιθέτως, εµφανίζει έναν πλήρως παραδοσιακό, αλλά µάλλον 
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αδιάφορο, χαρακτήρα, που εν µέρει µπορεί να δικαιολογηθεί λαµβάνοντας υπόψη ότι πρό-
κειται ουσιαστικά για µια σχεδόν τυφλή όψη, λόγω του µεγάλου υψοµέτρου του εδάφους 
που ανταγωνίζεται τον κτιριακό όγκο στο σηµείο εκείνο. 
 

    
Εικόνα 8. Ν. Μητσάκης, Οικοτροφείο Τραµπαντζείου Γυµνασίου, Σιάτιστα Κοζάνης, 1939, 
κατασκευή: 1962-1972. Άποψη της πρόσοψης (φωτογραφία 2009). 
Photo 8. N. Mitsakis, Dormitory of Trambantzion High School, Siatista, Kozani, 1939, con-
struction: 1962-1972. View of the front elevation (photograph 2009). 
 
Εικόνα 9. Ν. Μητσάκης, Οικοτροφείο Γυµνασίου (σήµερα: Σχολή ∆ηµοτικής Αστυνοµίας), 
Τσοτύλι Κοζάνης, 1938, κατασκευή: 1955-1958. Άποψη της πρόσοψης (φωτογραφία 2009). 
Photo 9. N. Mitsakis, Dormitory of High School (now: School of Municipal Police), Tsotyli, 
Kozani, 1938, construction: 1955-1958. View of the front elevation (photograph 2009). 
 

Το κτίριο κατασκευάστηκε σε σχέδια του Π. Νιαγάσα, τα οποία εφαρµόζουν πιστά τη 
µελέτη Μητσάκη, µε µόνη διαφορά τη µετατόπιση της θέσης του κτιρίου προς τα βόρεια και 
την αντιστροφή της διάταξης των χώρων (οι χώροι του ανατολικού τµήµατος µετατοπίστη-
καν στο δυτικό τµήµα και οι χώροι του δυτικού τµήµατος στο ανατολικό). Από τη σηµερινή 
εικόνα του κτιρίου (εικ. 8), εκτιµούµε ότι οι διαµορφώσεις της προεξοχής στις τρεις όψεις 
του ορόφου, καθώς και του υποστέγου µε το διπλό ύψος δεν εφαρµόστηκαν. Ως αποτέλεσµα, 
το έργο στερήθηκε ως ένα βαθµό της πρωτοτυπίας και της αυθεντικότητας που του προσέ-
δωσε ο αρχιτέκτων.  

Σήµερα το κτίριο φιλοξενεί έναν αριθµό ανόµοιων µεταξύ τους χρήσεων, όπως αστυ-
νοµικό σταθµό, τοπικό µουσείο, γραφεία συλλόγων, σταθµό υπεραστικών λεωφορείων κλπ., 
όπως συµβαίνει συχνά σε µεγάλης κλίµακας δηµόσια κτίρια που περιέρχονται στην αρµοδιό-
τητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Συνεπεία του παραπάνω, η συντήρηση των χώρων είναι 
αποσπασµατική, χωρίς να εκπονούνται µελέτες που να λαµβάνουν υπόψη τον χαρακτήρα 
του κτιρίου. Επεµβάσεις, που έγιναν στο πλαίσιο αυτό, αλλοίωσαν τα µορφολογικά γνωρί-
σµατα του οικοδοµήµατος, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τα κουφώµατα, που αντικατα-
στάθηκαν από νεώτερα αλουµινίου µε διαφορετική γεωµετρία. Είναι προφανές ότι το κτίριο 
πρέπει να αποκατασταθεί στο σύνολό του, επί τη βάσει της µελέτης Μητσάκη, ως ένα µο-
ντέρνο αρχιτεκτόνηµα του µεσοπολέµου σε ορεινή περιοχή, και οι µελλοντικές χρήσεις του 
να αποτελέσουν αντικείµενο υπεύθυνης διαβούλευσης των τοπικών παραγόντων. 

Μεγάλες αναλογίες µε το οικοτροφείο του Γυµνασίου Σιάτιστας εµφανίζει η µελέτη 
του αρχιτέκτονα για το νέο οικοτροφείο του ιστορικού Γυµνασίου Τσοτυλίου, στην κτισµένη 
ανάµεσα στο Βόιο και στο Άσκιο ορεινή κωµόπολη. Το επιβλητικό τετραώροφο οικοδόµηµα 
(εικ. 9) ανεγέρθηκε σε περιοχή µε έντονο ιστορικό φορτίο και εκπαιδευτική παρουσία, στον 
πυρήνα των ιστορικών εγκαταστάσεων της δυτικοµακεδονικής εκπαίδευσης, δίπλα στα πα-
λαιά κτίρια του διδακτηρίου και του οικοτροφείου Τσοτυλίου. Σύµφωνα µε µαρµάρινη επι-
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γραφή, το κτίριο θεµελιώθηκε το 1938, η οικοδόµησή του όµως πραγµατοποιήθηκε την πε-
ρίοδο 1955-195831. Το επίµηκες κτίσµα του µεσοπολεµικού οικοτροφείου στην ορεινή πε-
ριοχή της Κοζάνης, µε τυπολογία, µορφή και κατασκευαστικές µεθόδους ανάλογες του οικο-
τροφείου Σιάτιστας, αποκαταστάθηκε πρόσφατα και έλαβε χρήση παρόµοια µε την αρχική 
του, στεγάζοντας τη Σχολή ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Τσοτυλίου. 
 
Το Ησυχαστήριο φοιτητών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο Περτούλι Τρικάλων 
Οι φιλόδοξες µελέτες Μητσάκη για τα οικοτροφεία της ∆υτικής Μακεδονίας συµπληρώνο-
νται µε την εξέχουσα µελέτη του αρχιτέκτονα για το Ησυχαστήριο φοιτητών του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης στα ορεινά της νότιας Πίνδου, που εκπονήθηκε την περίοδο 1939-
1940, παράλληλα µε τη µελέτη για τη Γεωπονοδασολογική – Φυσικοµαθηµατική Σχολή του 
ίδιου πανεπιστηµίου. Η θεµελίωση του κτιρίου πραγµατοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου 1940, 
παρουσία του πρύτανη του Πανεπιστηµίου, καθηγητή Αναστάσιου Οικονοµόπουλου (1893-
1972), ο οποίος, µε τη ευκαιρία της θεµελίωσης, εκφώνησε έναν εµπνευσµένο λόγο32. Το 
κτίριο αποπερατώθηκε µεταπολεµικά, δίχως να εφαρµοστεί µε ακρίβεια η µεσοπολεµική µε-
λέτη. 

Η πρόταση Μητσάκη αφορά ένα επίµηκες οικοδόµηµα που επρόκειτο να κτιστεί στο 
δάσος Περτουλίου, δυτικά των Τρικάλων, σε υψόµετρο 1.200 µέτρων. Το κτιριολογικό πρό-
γραµµα περιλαµβάνει στο ισόγειο: «σκεπαστό», δηλαδή ηµιυπαίθριο χώρο, ως συνέχεια της 
αίθουσας διαµονής – φαγητού, µαγειρείο, παρασκευαστήριο τροφίµων, αποθήκες και κοιτώ-
νες προσωπικού. Σε καθέναν από τους τρεις υπερκείµενους ορόφους οργανώνονται δεκαο-
κτώ µονόκλινοι κοιτώνες, προσανατολισµένοι στη µεσηµβρία. Οι δέκα από αυτούς προορί-
ζονται για τις φοιτήτριες και οι υπόλοιποι σαράντα τέσσερις για τους φοιτητές. Οι κοιτώνες 
εξυπηρετούνται από κοινόχρηστους χώρους υγιεινής σε κάθε επίπεδο, βοηθητικές αίθουσες 
και χώρους αποσκευών, προσανατολισµένους προς το βορρά. Χώροι υπηρεσίας σχηµατίζο-
νται και στους ορόφους, ενώ στο τελευταίο επίπεδο προβλέπεται µικρό ιατρείο. 

Το κτίριο του ησυχαστηρίου εµφανίζει σηµαντικές οµοιότητες στην τυπολογική του 
οργάνωση µε τα οικοτροφεία της ∆υτικής Μακεδονίας και εξελίσσεται περαιτέρω: οι χώροι 
οργανώνονται σε δύο επιµήκεις ενότητες, η πρώτη από τις οποίες, προσανατολισµένη στη 
µεσηµβρία, συγκεντρώνει τους κύριους χώρους και η δεύτερη, προσανατολισµένη στο βορ-
ρά, συγκεντρώνει τους δευτερεύοντες χώρους. Χαρακτηριστική είναι η σχεδίαση µονόκλι-
νων κοιτώνων σε σειρά, καθ’ όλο το µήκος της µεσηµβρινής ζώνης, σε αντίθεση µε τους ε-
νιαίους θαλάµους εκατέρωθεν του αξονικού κλιµακοστασίου στα µαθητικά οικοτροφεία. Η 
προσπέλαση σε κοιτώνες και βοηθητικούς χώρους εξασφαλίζεται από διαδρόµους, που ε-
ντάσσονται µε σαφήνεια στη µεσηµβρινή ενότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση 
των κλιµακοστασίων στη βορεινή ενότητα. Οι φοιτητές σχεδιάζεται να χρησιµοποιούν το 
κεντρικό κλιµακοστάσιο που τοποθετείται στο µέσον του συνολικού µήκους του οικοδοµή-
µατος. Πρόκειται για κλιµακοστάσιο δύο κλάδων που διατάσσεται παράλληλα προς το κτί-
ριο και όχι εγκάρσια προς αυτό, όπως είδαµε στα προηγούµενα παραδείγµατα οικοτροφείων. 
Για τις φοιτήτριες, προβλέπεται διαφορετικό κλιµακοστάσιο, δίπλα στο κεντρικό, µε έναν 
ευθύ κλάδο που φθάνει ως τον πρώτο όροφο. 

Η µορφή του φοιτητικού ξενώνα στο δάσος της Πίνδου επηρεάζεται έντονα τόσο από 
τη λειτουργία του κτίσµατος, όσο από την κατασκευή που επιλέγεται να ακολουθηθεί, σε 

                                                 
31 «ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΑΤΡΥΤΟΙΣ ΚΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ, 
∆ΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ, 
ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑ∆Α, ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1955 – 1958, ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΤΕΘΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1938». 
32 ∆. Λούκα (επιµ.), Το Περτούλι. Οικισµός, Φυσικό Περιβάλλον, Ιστορία, Πολιτιστικός Σύλλογος Περτουλίου, 
Τρίκαλα 2009, σσ.353-358.  
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συσχέτιση µε την παρουσία του κτιρίου στο ορεινό περιβάλλον. Ο αρχιτέκτων επιλέγει να 
χρησιµοποιήσει µια ποικιλία υλικών και κατασκευαστικών µεθόδων: η µεσηµβρινή ζώνη εί-
ναι κατασκευασµένη από σκελετό οπλισµένου σκυροδέµατος (δοκοί και υποστυλώµατα), 
ενώ τα δάπεδα, οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί τοίχοι, καθώς και η στέγη κατασκευάζονται 
από ξυλεία. Η βορεινή ζώνη σχηµατίζεται από συνδυασµό σκελετού από φέρουσες λιθοδο-
µές και οπλισµένου µπετόν για τις δοκούς και τις πλάκες. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από 
οικονοµικούς περιορισµούς και από τα χαρακτηριστικά του ορεινού περιβάλλοντος (ορεινή 
δασώδης έκταση, κεκλιµένο έδαφος γηπέδου)33.  

Η οργάνωση των όψεων του επιβλητικού οικοδοµήµατος αποκαλύπτει έναν επιτυχή 
συνδυασµό στοιχείων από τη µοντέρνα και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η πρόσοψη ορ-
γανώνεται σε δύο ανισοµεγέθεις ζώνες µε έντονο το στοιχείο της αντίθεσης µεταξύ τους (εικ. 
10). Στο ισόγειο, κυριαρχεί η κατασκευή της πυλωτής µε τα επαναλαµβανόµενα υποστυλώ-
µατα, ένα µέρος των οποίων είναι ορατό και ένα άλλο καλύπτεται πίσω από τα εκτεταµένα 
υαλοστάσια της τραπεζαρίας. Σηµειώνουµε πως αντίστοιχο χειρισµό συναντήσαµε ήδη στη 
µελέτη για τις παιδικές εξοχές Βούλας το 1933. Η επιλογή της διαφάνειας είναι ιδιαίτερα εύ-
στοχη για το επίπεδο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινόχρηστες λειτουργίες που εξυπηρε-
τούνται. Στους τρεις υπερκείµενους ορόφους των κοιτώνων πρωτότυπη και εντυπωσιακή εί-
ναι η διαµόρφωση της πρόσοψης και µεγάλων τµηµάτων των δύο πλάγιων όψεων από τοπι-
κή ξυλεία. Τα µικρά επαναλαµβανόµενα ανοίγµατα του δεύτερου και του τρίτου ορόφου α-
ποκαλύπτουν µε σαφήνεια τη λειτουργία των χώρων στο εσωτερικό του κτιρίου. Αντιθέτως, 
τα ανοίγµατα του πρώτου ορόφου εκτείνονται από τα δάπεδα µέχρι περίπου το ύψος της 
κρέµασης των δοκών και φράσσονται από δύο µεγάλα παράθυρα ανά κοιτώνα, το επάνω µέ-
ρος των οποίων ανοίγει για αερισµό και το κάτω παραµένει σταθερό. Εντύπωση προκαλεί η 
ειλικρίνεια της γυµνής λίθινης κατασκευής, όπως η τελευταία παρουσιάζεται στην οπίσθια 
και στις πλάγιες όψεις: πρόκειται για µια βοηθητική κατασκευή, ασύµµετρα τοποθετηµένη 
ως προς την αντίστοιχη εµπρόσθια, καµία επιφάνεια της οποίας δεν είναι επιχρισµένη. Η ει-
κόνα των ιχνών των πλακών και των πρεκιών των ανοιγµάτων από µπετόν διασκεδάζει τη 
µονοτονία της επανάληψης του κυρίαρχου ψυχρού υλικού. Οι επιχρισµένες τοιχοποιίες, που 
κυριαρχούν σε όλα σχεδόν τα έργα του Μητσάκη, περιορίζονται εδώ µόνο στα διαµερίσµατα 
του προσωπικού και στο παρασκευαστήριο των τροφίµων στο ισόγειο. 

 
Εικόνα 10. Ν. Μητσάκης, 
Ησυχαστήριο φοιτητών 
Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, Περτούλι 
Τρικάλων, 1939-1940. 
Μεσηµβρινή πρόσοψη. 
Photo 10. N. Mitsakis, Re-
treat for the students of the 
University of Thessaloniki, 
Pertouli, Trikala, 1939-
1940. Southern front eleva-
tion. 

                                                 
33 Ο Ν. Μητσάκης σε δηµοσίευµά του στα Τεχνικά Χρονικά (αρ. 196/1940, σσ.141-143) µε θέµα τη µελέτη του 
ξενώνα γράφει: «Η δυνατότης χρησιµοποιήσεως ξυλείας εις ευρείαν κλίµακα (σηµ.: το Πανεπιστήµιο είχε ήδη 
προβεί στην εγκατάσταση πριονιστηρίου στον τόπο της µελέτης) ως και η ανάγκη αποφυγής λιθίνης κατασκευ-
ής προς µεσηµβρίαν εις το πρώτον επίπεδον –η θεµελίωσις θα ήτο εξαιρετικώς δαπανηρά λόγω της κλίσεως του 
εδάφους– µε έφερε προς ένα σκελετόν εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος, εξ υποστυλωµάτων και δοκών, ο οποίος 
µε µίαν σχεδιαζοµένην όπισθεν λιθίνην κατασκευήν δέχεται των ορόφων τα ξύλινα µέρη: δάπεδα, τοιχώµατα 
εσωτερικά και εξωτερικά, στέγην. Κατ’ αυτόν τον τρόπον η διαµόρφωσις των εσωτερικών χώρων ως και των 
ανοιγµάτων προς µεσηµβρίαν γίνεται ελευθέρα καθ’ ύψος και ανεξάρτητος του φέροντος οργανισµού». 



 18 

 
Συµπεράσµατα 
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, ερευνήθηκαν τρεις κατηγορίες άγνωστων, ως επί το πλεί-
στον, κτιρίων εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη: σχολικά κτίρια στη ∆ηµητσάνα, 
τη Βυτίνα και στο Ζυγοβίστι, παιδικές εξοχές στο Χορτιάτη και στην Πάτρα, οικοτροφεία 
στη Σιάτιστα, στο Τσοτύλι και το Περτούλι. Πρόκειται για µεσοπολεµικά κτίρια όλων των 
κλιµάκων, τα περισσότερα από τα οποία κατασκευάστηκαν και σήµερα βρίσκονται σε λει-
τουργία. Ορισµένα κτίστηκαν µεταπολεµικά, στα σχέδια των µεσοπολεµικών µελετών, ενώ 
για ελάχιστα από αυτά οι µελέτες εκτελέστηκαν µερικώς ή δεν εφαρµόστηκαν. Τα παραπάνω 
κτίρια έχουν αποκτήσει ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, η οποία, στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων, δεν έχει συνδεθεί µε την αποκατάσταση και αξιοποίησή τους. 

Στο Γυµνάσιο ∆ηµητσάνας παρακολουθήσαµε τη µετάβαση από την τυποποιηµένη τυ-
πολογία σχολικών κτιρίων του αρχιτεκτονικού τµήµατος σε τύπους που λαµβάνουν υπόψη 
τους τα χαρακτηριστικά του τοπίου και εντάσσονται ήπια σε αυτό. Στη µορφή του κτιρίου 
παρατηρούµε την ποιοτική κατασκευή και τις επιδράσεις την ισχυρής, τοπικής αρχιτεκτονι-
κής παράδοσης. Η εργασία του Μητσάκη στην περιοχή, που συνεχίζεται την ίδια περίοδο µε 
διαρρυθµίσεις στα παλαιά κτίρια του ∆ηµοτικού Σχολείου-Βιβλιοθήκης και του ∆ιδακτηρίου 
Θηλέων ∆ηµητσάνας, µας επιτρέπει να κάνουµε λόγο για σηµαντική µεσοπολεµική δραστη-
ριότητα στον τοµέα των σχολικών κτιρίων στην ορεινή περιοχή, που αξίζει να τύχει συστη-
µατικής προβολής και αξιοποίησης. 

Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ζυγοβιστίου που σχεδιάζεται το 1933, αποτελεί την τελευταία 
µελέτη του Μητσάκη για την ίδια περιοχή. Πρόκειται για περίοδο κατά την οποία τα έργα 
που παράγονται από τον αρχιτέκτονα διακρίνονται για τον έντονο ρασιοναλιστικό τους χα-
ρακτήρα (π.χ. το ∆ηµοτικό Σχολείο στην οδό Κωλέττη στην Αθήνα και το Ανώτερο παρθε-
ναγωγείο Θεσσαλονίκης). Στο διδακτήριο του Ζυγοβιστίου γίνεται σαφές ότι το ορεινό τοπίο 
µε τα χαρακτηριστικά του, παρέχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν, παράλληλα προς την 
πρωτότυπη, µοντέρνα τυπολογία, µορφές εµπνευσµένες από την τοπική αρχιτεκτονική. Το 
λιτό οικοδόµηµα του πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου θεωρούµε ότι πρέπει να αποκατασταθεί 
σύντοµα και να αξιοποιηθεί επωφελώς, φιλοξενώντας µια ήπια χρήση. 

Οι παιδικές εξοχές αφορούν µια νέα σειρά µελετών, που ξεκινά το 1933 και συνεχίζε-
ται το 1938, αποτελώντας τους προδρόµους των µελετών µεγάλης κλίµακας για τα οικοτρο-
φεία, οι οποίες εκπονούνται στις παραµονές του Β΄ παγκοσµίου πολέµου. Στις Παιδικές Ε-
ξοχές «Μέριµνας» Χορτιάτη και Αρόης Πάτρας, κτισµένες σε αµφιθεατρικά τοπία µε έντονα 
κεκλιµένο έδαφος, παρακολουθήσαµε την εφαρµογή µοντέρνας τυπολογίας σε κτίρια µικρής 
ή µεσαίας κλίµακας µε µεσηµβρινό, κατά το δυνατόν, προσανατολισµό, εκτεταµένα συνεχό-
µενα ανοίγµατα και υποστυλώµατα από µπετόν, που κρύβονται πίσω από υαλοστάσια ή συµ-
µετέχουν στη ρυθµική οργάνωση των προσόψεων. Τα επιµήκη αυτά κτίσµατα, κατασκευα-
σµένα από ισχυρές επιχρισµένες λιθοδοµές, καλύπτονται από ασύµµετρης διάταξης δίρριχτες 
ξύλινες στέγες και εντάσσονται µε ήπιο τρόπο στο φυσικό περιβάλλον. Η επαναλειτουργία 
του µοναδικού διασωζόµενου κτιρίου παιδικών εξοχών στο υγιεινό ορεινό περιβάλλον του 
Χορτιάτη θα συνέβαλε στην ενίσχυση των γνώσεών µας για τα κτίρια της κατηγορίας αυτής, 
µετά την αποκατάστασή του από τις παράταιρες προσθήκες που το πλαισιώνουν. 

Η τελευταία κατηγορία εκπαιδευτικών κτιρίων του Ν. Μητσάκη που εξετάσαµε, αφορά 
στα µαθητικά και φοιτητικά οικοτροφεία. Τα µεγάλης κλίµακας αυτά οικοδοµήµατα διακρί-
νονται για τη λειτουργικότητα της κάτοψής τους, την εύστοχη τοποθέτησή τους σε γήπεδα 
µε έντονες κλίσεις, τη µορφή τους, που αποτελεί συνδυασµό στοιχείων από την αγροτική και 
τη µοντέρνα αρχιτεκτονική. Αν στη Σιάτιστα και στο Τσοτύλι κυριαρχεί η επιβλητική συµ-
µετρία της πρόσοψης, στο Περτούλι η εναλλαγή των όγκων από γυµνή λιθοδοµή, τοπική ξυ-
λεία και σκελετό από µπετόν στο δασώδες τοπίο προκαλεί αναµφίβολα το ενδιαφέρον του 
µελετητή. Το πρώην οικοτροφείο Τσοτυλίου έχει αποκατασταθεί πρόσφατα και χρησιµο-
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ποιείται, φιλοξενώντας νέα χρήση, παρόµοια µε την αρχική. Ελπίζουµε ότι το ίδιο θα συµβεί 
στο προσεχές µέλλον για το αντίστοιχο κτίριο στη Σιάτιστα. 
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Abstract 
This paper presents the research conducted to obscure educational buildings designed by 
Nikos Mitsakis (1899-1941) for mountainous areas of Greece between 1927 and 1940. N. 
Mitsakis studied architecture during 1917-1921 in the School of Architecture, founded that 
time, at the National Technical University of Athens, in which he served as a tutor at the 
chair of Professor E. Hèbrard from 1931 to 1933. In 1926 Mitsakis was employed at the ar-
chitectural department of the Greek Ministry of Education. From 1930 he became head of the 
office and was assigned with the construction and architectural design of new school build-
ings until his sudden death.  

The three categories of educational buildings which are researched –school buildings, 
children summer camps and students’ dormitories– were designed and constructed, in their 
majority, for mountainous towns, villages and forest areas of Western Macedonia (Siatista 
and Tsotyli in the prefecture of Kozani), Thessaly (Pertouli in the prefecture of Trikala) and 
Peloponnese (Dimitsana and Vytina in the prefecture of Arkadia). Through the presentation 
of unknown data about the life and work of the interwar architect, questions of typology, 
morphology and construction of the modern educational buildings in mountainous areas are 
examined. In parallel this presentation elaborates on the influence of the natural and con-
structed environment in the formation of the buildings’ features. It concerns buildings of all 
scales which are harmoniously placed in their mountainous landscape, often following an 
original, modern typology and forms influenced by the local tradition. The significant contri-
bution of local benefactors, offering generous grants for the construction and management of 
schools and dormitories plays a decisive role in determining the buildings’ scale, the ambi-
tious form and the short-term completion. The presented data, originating mostly from the 
Archive of the Technical Services Directorate of the Ministry of Education, confirm the his-
torical and architectural value of the forgotten ornaments of the local interwar architecture, 
stressing the necessity of restoration and use of these buildings which in many cases are 
abandoned and allowed to be defaced. 


