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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η οικία Τσίλλερ - Λοβέρδου αποτελεί κτήριο πολλών φάσεων κατασκευής, αντιπροσωπεύοντας κυρίως  

την αστική αρχιτεκτονική του ώριμου νεοκλασικισμού στη νεώτερη Ελλάδα ενώ φέρει τη σφραγίδα 

επώνυμων αρχιτεκτόνων και ιδιοκτητών. Το μνημείο παρουσιάζει εξαιρετικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 

και είναι επιβεβλημένες, τόσο η αποκατάστασή του, κατά τρόπο μάλιστα ανάλογο προς την ιστορική 

και αρχιτεκτονική του αξία, όσο και η ένταξή του στο περιβάλλον του ιστορικού κέντρου της Αθήνας 

με μία νέα συμβατή χρήση.  

 

 
 

Εικ.1. Οικία Τσίλλερ-Λοβέρδου,1882-1885, όψη επί της οδού Μαυρομιχάλη 
(Καρδαμίτση - Αδάμη Μ., Έρνστ Τσίλλερ 1837-1923: Η τέχνη του κλασικού, εκδ.Μέλισσα, Αθήνα 2006, σ. 23) 

 

2. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης, στερέωσης και αποκατάστασης της οικίας Τσίλλερ - Λοβέρδου 

εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Νικόλαου Χαρκιολάκη, Διευθυντή Αναστήλωσης Νεωτέρων και 

Σύγχρονων Μνημείων, από το 2006 έως το 2011, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π.- Μ.Α. Architectural 

Conservation York/U.K., ως φόρο τιμής στον σημαντικότερο Αρχιτέκτονα του Αθηναϊκού 

http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=1&aid=5&av=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%91%CE%B4%CE%AC%CE%BC%CE%B7,%20%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%89
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=1&aid=6&av=%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
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Νεοκλασικισμού, που παρέμενε επί δεκαετίες εγκαταλελειμμένη και σταδιακά λεηλατούμενη. Η μελέτη 

εκπονήθηκε σε συνεργασία με  τις  Ιφιγένεια - Ευγενία Δημητρίου Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π.- 

MSc Museology UPC Barcelona και Φωτεινή Χαλβαντζή Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π.- MSc 

Αναστηλωτή Ε.Μ.Π., με χορηγία της ALPHABANK. Παράλληλα, η στατική μελέτη εκπονήθηκε από 

τους Κωνσταντίνο Ι. Τουμπακάρη, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π.- MSc, και Σάββα Τριανταφύλλου 

Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π.- MSc - PhD, με χορηγία επίσης της ALPHABANK, η Η/Μ μελέτη από 

τους Μαρία Μαγείρου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, 

και Γεώργιο Σώρα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών και 

η μελέτη συντήρησης του διακόσμου του κτηρίου από τη Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων 

Μνημείων ενώ η μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη συντάχθηκε από το Βυζαντινό και 

Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.  

Στόχος όλων των ανωτέρω μελετών ήταν η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ (2007-2013)1.  

 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η οικία Τσίλλερ - Λοβέρδου οικοδομήθηκε κατά τα έτη 1882-1885 επί της οδού Μαυρομιχάλη 6 στη 

μεσοαστική συνοικία της Νεάπολης στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

νεοκλασικά αστικά μέγαρα του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, ενώ διατηρεί όλα τα 

στοιχεία της αρχικής της μορφής, παρά τις εκτεταμένες επεμβάσεις και επεκτάσεις που υπέστη 

μεταγενέστερα. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον δεύτερο 

ιδιοκτήτη της οικίας, τον τραπεζίτη Διονύσιο Λοβέρδο, χαρακτηρίζονται από νεοβυζαντινά στοιχεία 

που φέρουν την υπογραφή του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου και της λαογράφου Αγγελικής 

Χατζημιχάλη.  

Η διατηρητέα, από το έτος 1981, οικία Τσίλλερ - Λοβέρδου, η οποία περιήλθε στην ιδιοκτησία του 

ΥΠ.ΠΟ. κατόπιν δωρεάς των κληρονόμων του Δ. Λοβέρδου κατά το έτος 1992, παρέμεινε επί πολλά 

έτη σε κατάσταση αχρησίας. Σύμφωνα με όρο της δωρεάς, στην οικία θα έπρεπε να στεγαστεί η 

Μεταβυζαντινή Συλλογή  του Δ. Λοβέρδου, με φροντίδα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου 

Αθηνών, στο οποίο είχε παραχωρηθεί προς φύλαξη και συντήρηση. 

 

3.1 Ερνέστος Τσίλλερ 

Ο Ερνέστος Τσίλλερ, Γερμανός Αρχιτέκτονας από τη Σαξωνία (Σαξωνία 1837 – Αθήνα 1923), ήρθε 

στην Αθήνα το 1861, μόλις είκοσι τεσσάρων ετών, για να επιβλέψει τις οικοδομικές εργασίες της 

Σιναίας Ακαδημίας που του είχε αναθέσει ο δάσκαλος και εργοδότης του στη Βιέννη Θεόφιλος Χάνσεν. 

Ο νέος αρχιτέκτονας, παράλληλα με το έργο της επίβλεψης, μελέτησε με ζήλο τα αρχαία μνημεία της 

Αθήνας2, γεγονός που του έδωσε τα εφόδια να αναπτύξει την ιδέα μιας αθηναϊκής νεοκλασικής 

αρχιτεκτονικής.  Όταν συνδέθηκε με επιφανείς αστικές οικογένειες, κατακλύστηκε από παραγγελίες για 

δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθορίζοντας την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία όχι μόνο της Αθήνας αλλά 

και άλλων περιφερειακών πόλεων της Ελλάδος. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα 

χαρακτηριστικότερα έργα του, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο, τα θέατρα Πατρών και Ζακύνθου, τα 

Μέγαρα Σλήμαν, Δεληγιώργη, Σταθάτου και Μελά. Ανάμεσα στα κτήρια που σχεδίασε ο Ε. Τσίλλερ, 

ήταν και η ιδιωτική του κατοικία επί της οδού Μαυρομιχάλη 6 στην Αθήνα, που στέγαζε και το Γραφείο 

και εργαστήριο του, με έξοδο προς την οδό Ακαδημίας 58α. Ο Ε. Τσίλλερ αγόρασε το οικόπεδο κατά 

το 1882 και οι εργασίες ανέγερσης ολοκληρώθηκαν το 1885.   

 

 

 

                                                 
1 Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (κωδικός ΣΑ: Ε0148, κωδικός πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ01480046) με φορείς 

υλοποίησης τις Διευθύνσεις Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων 

Μνημείων. 
2"Αρχιτέκτων με ανώτερο παλμό, με γυμνασμένη όρασι, με αρχαιομάθεια και αρχαιολατρεία, αισθητικός λεπτός, ζωγράφος 

δεξιοτέχνης, ο ΕρνέστοςΤσίλλερ, ωνειρεύτηκε να δημιουργήσημιαν Αθήνα που να μην απομακρύνεται πολύ από τη φόρμα του 

αρχαίου άστεως..." . Παπαστάμος, Δ., Ε. Τσίλλερ. Προσπάθεια Μονογραφίας, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλέξανδρου 

Σούτζου, Αθήνα 1973, σ. 15 
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3.2 Οικία Τσίλλερ 

Η οικία  Τσίλλερ υπήρξε πόλος έλξης και σημείο αναφοράς της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής 

της Αθήνας του τέλους του 19ου αιώνα. Έμειναν περίφημες οι εσπερίδες που διοργάνωνε η σύζυγός 

του Σοφία Δούδου - Τσίλλερ, κόρη του Έλληνα εμπόρου από την Κοζάνη Κωνσταντίνου Δούδου, που 

παντρεύτηκε τον Ε. Τσίλλερ στη Βιέννη τον Ιούνιο του 1878, άριστη πιανίστρια, στις οποίες 

συμμετείχαν μέλη του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων και  ο δεύτερος 

ιδιοκτήτης της οικίας3. Στην οικία αυτή, έζησε ο Ε. Τσίλλερ με την οικογένειά του μέχρι το 1912, οπότε 

πουλήθηκε μετά από πλειστηριασμό στον Κεφαλλονίτη Τραπεζίτη, φιλότεχνο και συλλέκτη έργων 

μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης Διονύσιο Λοβέρδο (1878 - 1934) για να την χρησιμοποιήσει ως 

κατοικία του. Ο Δ. Λοβέρδος διοργάνωνε στους χώρους της κατοικίας τακτικά εκθέσεις έργων τέχνης, 

δεξιώσεις και λοιπές συναντήσεις με μέλη της τότε υψηλής κοινωνίας των Αθηνών. 

 

3.3 Διονύσιος Λοβέρδος 

Ο Διονύσιος Λοβέρδος γεννήθηκε στο Ληξούρι της Κεφαλλονιάς το 1878. Αφού συμπλήρωσε τις 

σπουδές του στην Εμπορική σχολή Αλεξάνδρειας, προσλήφθηκε στο υποκατάστημα της Angloegyptian 

Bank στη Αίγυπτο, όπου εργάστηκε ως το 1900. Κατόπιν εργάστηκε στην υπηρεσία της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας ως ιδιαίτερος γραμματέας του διευθυντή του Τμήματος της Δημοσιότητας. Το 

1905 συνέλαβε την ιδέα της ιδρύσεως της Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας, της οποίας μόλις είκοσι επτά ετών 

διορίστηκε πρώτος Διευθυντής της4.  

 

3.4 Συλλογή Λοβέρδου 

Η Συλλογή Λοβέρδου5 είναι μία από τις μεγαλύτερες και αξιολογότερες ιδιωτικές συλλογές έργων 

μεταβυζαντινής θρησκευτικής τέχνης στην Ελλάδα. Ο πυρήνας της είναι οι εικόνες της συλλογής του 

φιλόλογου Αλέξιου Κολυβά (1848-1915), την οποία μετά τον θάνατό του αγόρασε ο Δ. Λοβέρδος και 

στη συνέχεια εμπλούτισε. Οι εικόνες αποτελούν αξιόλογα δείγματα της κρητικής και επτανησιακής 

ζωγραφικής της περιόδου από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα. 

 

3.5 Μουσείο Λοβέρδου 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο αρχιτέκτονας Αριστοτέλης Ζάχος (1872 - 1939), μετά από 

παραγγελία του Δ. Λοβέρδου, διαμόρφωσε στη θέση του εργαστηρίου του Ε. Τσίλλερ παράρτημα της 

κυρίως οικίας σε ιδιωτικό Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης. Η πρώτη επίσημη έκθεση της Συλλογής 

Λοβέρδου έγινε τον Οκτώβριο του 1930, κατά τη διάρκεια του Γ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού 

Συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα6. Σε δεύτερη φάση, το έτος 1952, έγιναν εκτεταμένες 

μετασκευές για να ανεξαρτητοποιηθεί η έκθεση από την κατοικία. Σε μαρμάρινη πλάκα, εσωτερικά της 

εισόδου επί της οδού Ακαδημίας 58α, αναγράφεται ο σκοπός ίδρυσης του Μουσείου. «...Ίνα 

υπομιμνήσκει ότι εις την ιεράν ταύτην τέχνην των Πατέρων των οφείλουσιν οι Έλληνες την διατήρησιν 

της πίστεως και της εθνικής ενότητος, την χαλύβδωσιν των ψυχών αυτών κατά τους μεγάλους της φυλής 

αγώνας και αυτήν έτι την ελευθερίαν των.» 

Το 1934, τέσσερα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του Μουσείου Λοβέρδου και σε ηλικία 56 ετών ο 

Διονύσιος Λοβέρδος απεβίωσε. Σύμφωνα με τα όσα όριζε στη διαθήκη του, το κτήριο και η συλλογή 

του Μουσείου θα περιέρχονταν στη σύζυγό του Άρτεμη και τις θυγατέρες του Μαρία και Ιωάννα, και 

μετά το θάνατο αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Το Μουσείο Λοβέρδου εξακολούθησε να υφίσταται και μετά το θάνατο του ιδρυτή του, χάνοντας όμως 

μέρος της αίγλης του. Το 1979, μεγάλο μέρος της συλλογής Λοβέρδου (470 εικόνες και ένα τέμπλο) 

                                                 
3Καρδαμίτση-Αδάμη Μ., Η κατοικία του Έρνστ Τσίλλερ στην Οδό Μαυρομιχάλη, Ημερολόγιο 2002, Συλλογή Διονύσιου 

Λοβέρδου, εκδ. Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, Αθήνα 2002 
4Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921 : Η χρυσή βίβλος του ελληνισμού. Τόμος Α' Οικονομολογικά, 

εκδ Σηφάκης-Χατζηιωάννου, Αθήνα 192, 1σ. 176 
5Ημερολόγιο 2002, Συλλογή Διονύσιου Λοβέρδου, εκδ. Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, Αθήνα 2002 

Αγγλόγλωσσος οδηγός Μουσείου Λοβέρδου, The Loverdo Museum, Αθήνα 1964 
6Οδηγός Μουσείου Λοβέρδου, Μουσείον Διονυσίου Λοβέρδου 1946 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1920
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%96%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/5/0/metadata-01-0000472.tkl
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παραχωρήθηκε για φύλαξη και συντήρηση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, κατόπιν 

επιθυμίας των θυγατέρων του Δ. Λοβέρδου. 

Το κτήριο φιλοξενούσε στους χώρους του, κατά τη δεκαετία του 1980, το βεστιάριο της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του, οπότε και εγκαταλείφθηκε. 

Το 1981, τμήμα της οικίας Τσίλλερ - Λοβέρδου (1493 τ.μ.) χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης (δηλ. ως 

νεώτερο μνημείο), με την αριθ. ΔΙΛΑΠ/Γ/1999/79961/3.12.1981 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

77/τ.Β'/22.12.1981), χωρίς να περιλαμβάνεται ο διάδρομος, με όψη και αποκλειστική είσοδο-έξοδο επί 

της οδού Ακαδημίας 58α. 

Το 1992, η Μαρία Διον. Λοβέρδου και η Ιωάννα Βασιλειάδου το γένος Λοβέρδου, με το με αριθ. 

15772/15.7.1992 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή, δώρισαν στο Ελληνικό Δημόσιο την τριώροφη οικοδομή 

επί της οδού Μαυρομιχάλη, δηλ. μόνο το χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης (νεώτερο μνημείο) τμήμα 

της οικίας, με σκοπό τη δημιουργία Παραρτήματος του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου 

Αθηνών για να στεγάσει τη Μεταβυζαντινή Συλλογή  του Δ. Λοβέρδου.  

 

                
Εικ.2. Μαρμάρινη επιγραφή ίδρυσης Μουσείου                         Εικ.3. Λογότυπο Μουσείου Λοβέρδου 

(www.iranon.gr)                                                                                  (Οδηγός Μουσείου Λοβέρδου, 1946) 

 

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 

4.1 Γεωγραφική θέση 

Η οικία Τσίλλερ - Λοβέρδου χτίστηκε στη μεσοαστική συνοικία της Νεάπολης, στο κέντρο της Αθήνας, 

και πιο συγκεκριμένα σε οικόπεδο επί της οδού Μαυρομιχάλη 6 (πρώην 4). Το οικόπεδο είναι 

ορθογωνικό με γενικές διαστάσεις 17,40 x 30,80 μ. (640,00 τ.μ. περίπου) με κύρια όψη επί της οδού 

Μαυρομιχάλη, ενώ συνδεόταν με την οδό Ακαδημίας 58α με μια μακρόστενη λωρίδα γης μήκους 

28,70μ. και πλάτους 3,53μ.  

 

 
Σχ.1. Τοπογραφικό διάγραμμα οικίας Τσίλλερ – Λοβέρδου 

 

 

http://www.iranon.gr/
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4.2 Εσωτερική διάρθρωση 

 

Το κτήριο διαθέτει τρεις εισόδους επί της οδού Μαυρομιχάλη, μία κεντρική και δύο βοηθητικές 

εκατέρωθεν αυτής. Από την κεντρική είσοδο γινόταν η πρόσβαση στον πρώτο όροφο μέσω μαρμάρινου 

κλιμακοστασίου, ενώ από τις βοηθητικές υπήρχε πρόσβαση στο δυτικό τμήμα του ισογείου, που 

περιλάμβανε το αρχιτεκτονικό Γραφείο του Ε. Τσίλλερ και δύο δωμάτια, και το ανατολικό τμήμα, που 

περιλάμβανε ένα δωμάτιο με όψη προς την οδό Μαυρομιχάλη και βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, 

λεβητοστάσιο, μαγειρείο, κελάρι και πλυσταριό) με απευθείας πρόσβαση στην εσωτερική αυλή. Η 

τελευταία διέθετε κυκλικό σιντριβάνι στο κέντρο της και κήπο προς την νότια πλευρά. Στο πίσω μέρος 

του οικοπέδου υπήρχε ισόγεια αποθήκη - εργαστήριο για τα τσιμεντοπλακίδια που σχεδίαζε και 

κατασκεύαζε ο Ε. Τσίλλερ, για το εμπόριο των οποίων διατηρούσε μικρό Γραφείο στη λωρίδα γης επί 

της οδού Ακαδημίας. 

Ο πρώτος όροφος διέθετε ευρύ προθάλαμο εκατέρωθεν του οποίου βρισκόταν το κυρίως Γραφείο του 

Ε. Τσίλλερ  και η αίθουσα υποδοχής (γνωστή ως «πομπηιανό» σαλόνι, εξαιτίας του είδους, των 

τοιχογραφιών της) και τραπεζαρίας.  Στον ίδιο όροφο υπήρχε τουαλέτα ξένων και βοηθητικό 

κλιμακοστάσιο υπηρεσίας με αναβατόριο τροφίμων. 

Από το κεντρικό κλιμακοστάσιο γινόταν η άνοδος προς τον δεύτερο όροφο που περιλάμβανε πέντε 

υπνοδωμάτια και ένα λουτρό. Η πρόσβαση στο δώμα γινόταν από το ίδιο κλιμακοστάσιο, που κατέληγε 

σε ένα μονόχωρο δωμάτιο με μονόρριχτη στέγη.  

Πιθανότατα, πριν το έτος 1912, ο Ε. Τσίλλερ πρόσθεσε βοηθητικό κλιμακοστάσιο για την μετατροπή 

τμήματος της κατοικίας του σε οικοτροφείο για την απευθείας σύνδεση του ισογείου με τον πρώτο 

όροφο της κατοικίας. Ταυτόχρονα, χρειάστηκε τότε να καθαιρεθεί και ο ένας από τους δύο εξώστες, 

αυτλός του δεύτερου ορόφου προς την εσωτερική αυλή.  

 

 
 

Σχ.2. Σχέδια του Ε. Τσίλλερ με κατόψεις του υπερυψωμένου Ισογείου και του ορόφου της οικίας. 
(Κέντρο Τεκμηρίωσης της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη) 

 



 6 

4.3 Κύρια όψη 

 

Η κύρια όψη επί της οδού Μαυρομιχάλη κατατάσσεται μορφοπλαστικά στον ώριμο νεοκλασικισμό και 

διακρίνεται από απόλυτη συμμετρία, με πέντε κατακόρυφους άξονες  ανοιγμάτων. Η διάρθρωση καθ’ 

ύψος είναι τριμερής, με βάση (ισόγειο), κορμό (α' και β' όροφος) και στέψη  (γείσο και στηθαίο 

δώματος). 

Η βάση διαθέτει μια χαμηλή ζώνη από χονδρές πλάκες μαρμάρου και διάκοσμο με ανάγλυφο κυφωτό 

επίχρισμα. Τα ανοίγματα του ισογείου είναι πέντε: μία κεντρική θύρα εισόδου, δύο βοηθητικές θύρες 

εκατέρωθεν αυτής και δύο παράθυρα, εκ των οποίων το ένα έχει μεταγενέστερα φραχθεί, ενώ το άλλο 

έχει μεταγενέστερα μετατραπεί σε θύρα. 

Ο κορμός φέρει εγχάρακτο επίχρισμα σε απομίμηση ισόδομης τοιχοποιίας. Ωστόσο, υπάρχει 

διαφοροποίηση της πλαισίωσης των ανοιγμάτων σε κάθε όροφο. Τα ανοίγματα του α' ορόφου 

πλαισιώνονται από παραστάδες με δωρικά επίκρανα, ενώ τα ανοίγματα του β' ορόφου από παραστάδες 

με κεφαλές Ερμού και ιωνικά επίκρανα. Πάνω από τα τελευταία διαμορφώνονται γείσα σε τρία τμήματα 

και συνεχής θριγκός. 

Η στέψη, περιλαμβάνει επίπεδη λωρίδα τοίχου με τρεις τετράγωνες θυρίδες αερισμού του όπισθεν 

αεριοθαλάμου, τραβηχτό γείσο με ιωνικό κυμάτιο, γεισίποδες με οδοντωτή ταινία και το συμπαγές 

στηθαίο του δώματος. Επάνω στο δώμα, σε πρώτο επίπεδο αναπτύσσεται η αρχική απόληξη του 

κεντρικού κλιμακοστασίου (φάση Ε. Τσίλλερ) με μονόρριχτη στέγη και, σε δεύτερο επίπεδο, τα 

εκατέρωθεν αυτής προσκτίσματα (φάση Δ. Λοβέρδου). 

 

 
Σχ.3. Όψη επί της οδού Μαυρομιχάλη 

 

4.4 Δομικό σύστημα 

 

Ο Ε. Τσίλλερ πέρα από αρχιτέκτων καλλιτέχνης, υπήρξε και άριστος μηχανικός που χρησιμοποίησε -

πρώτος στην Ελλάδα - δομικά στοιχεία από μαλακό σίδηρο στις κατασκευές του. Έτσι, όπως και στο 

Μέγαρο Σλήμαν, κατασκεύασε την οικία του από τοιχοποιία και πατώματα από σύνθετη κατασκευή 

αποτελούμενη "...εκ δοκών σιδηρών εγκλειόμενων εντός θόλων εξ οπτόπλινθων..."7 

Το αρχικό κτήριο της φάσης Τσίλλερ είναι από λιθοδομή πάχους ~80εκ. με απομείωση κατά 10 εκ. σε 

κάθε όροφο, με εξαίρεση τους τοίχους του βοηθητικού κλιμακοστασίου της δεύτερης φάσης Τσίλλερ 

και της ισόγειας αποθήκης - εργαστηρίου που έχουν πάχος ~60εκ. Οι διαχωριστικοί τοίχοι είναι 

κατασκευασμένοι από συμπαγείς οπτόπλινθους. 

Τα οριζόντια διαφράγματα της κατοικίας είναι σύνθετη κατασκευή που αποτελείται από υψίκορμες 

σιδηροδοκούς διατομής διπλού Ταυ που φέρουν χαμηλωμένους θολίσκους από συμπαγείς σκαφοειδείς 

                                                 
7Καρδαμίτση - Αδάμη Μ., Έρνστ Τσίλλερ 1837-1923: Η τέχνη του κλασικού, εκδ.Μέλισσα, Αθήνα 2006,σ. 104 

http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=1&aid=5&av=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%91%CE%B4%CE%AC%CE%BC%CE%B7,%20%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%89
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=1&aid=6&av=%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
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οπτόπλινθους. Οι θολίσκοι είναι συχνά επιχρίσματα και οροφογραφίες, εξαιρουμένων των περιοχών 

που διαθέτουν επίπεδη ψευδοροφή από μπαγδατί. Στο κενό μεταξύ των θολίσκων της οροφής του β' 

ορόφου και της επίπεδης ψευδοροφής από μπαγδατί δημιουργήθηκε ο αεριοθάλαμος του συστήματος 

αερισμού του κτηρίου.  

Στο βοηθητικό  κλιμακοστάσιο της δεύτερης φάσης Τσίλλερ, τα οριζόντια διαφράγματα αποτελούν 

σύνθετη κατασκευή από παράλληλα τοποθετημένες υψίκορμες σιδηροδοκούς διατομής διπλού Ταυ, 

στις οποίες εδράζονται σειρές από ορθογωνικές σχιστόπλακες. 

Οι ισόγειοι χώροι στο πίσω μέρος της εσωτερικής αυλής (ισόγεια αποθήκη - εργαστήριο, πλυσταριό) 

έφεραν δώμα με φέροντα οργανισμό από ξύλινες δοκούς και οροφή από μπαγδατί. 

 

 
Σχ.4. Αποτύπωση κατά μήκος τομής του κτηριακού συγκροτήματος 

 

 

4.5 Οικοδομικές φάσεις 

 

Το 1929 ο αρχιτέκτονας Αριστοτέλης Ζάχος, μετά από παραγγελία του Δ. Λοβέρδου,  διαμόρφωσε σε 

συνεργασία με τη λαογράφο Αγγελική Χατζημιχάλη, παράρτημα της οικίας σε ιδιωτικό Μουσείο 

Μεταβυζαντινής Τέχνης. Για την μετατροπή τμήματος της οικίας σε Μουσείο, η εναπομείνασα 

επιφάνεια της εσωτερικής αυλής καλύφθηκε με την προσθήκη ενός δωματίου μορφής «παρεκκλησίου», 

χωρίς ανοίγματα με οκταγωνικό τυφλό τύμπανο και τρούλο. Επίσης, προστέθηκε όροφος με νέα 

αίθουσα πάνω από την ισόγεια αίθουσα (πρώην αποθήκη - εργαστήριο τσιμεντοπλακιδίων του Ε. 

Τσίλλερ)  και νέο ξύλινο κλιμακοστάσιο σε επαφή με το «παρεκκλήσιο» για την πρόσβαση στον όροφο. 

Τέλος, προστέθηκε διώροφος διάδρομος στη θέση της αρχικής διόδου του οικοπέδου προς την οδό  

Ακαδημίας 58α.  

Η είσοδος στο Μουσείο διαμορφώθηκε έκτοτε από το ισόγειο του διώροφου διαδρόμου επί της οδού 

Ακαδημίας. Στην διώροφη όψη του διαδρόμου, ο Α. Ζάχος χρησιμοποίησε μορφολογικά στοιχεία της 

μεσαιωνικής (βυζαντινής και δυτικής) αρχιτεκτονικής. Δια μέσου του διώροφου διαδρόμου, υπήρχε 

πρόσβαση στους εκθεσιακούς χώρους του ισογείου και του πρώτου ορόφου. Η σύνδεση των ορόφων 

επιτυγχανόταν από το νέο ξύλινο κλιμακοστάσιο και από μεταλλική κλίμακα εντός του διαδρόμου.  

Εκτός από τους εκθεσιακούς χώρους, στο ισόγειο του διαδρόμου υπήρχαν βοηθητικοί χώροι, όπως 

βεστιάριο και  wc επισκεπτών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%96%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%82
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Οι επεμβάσεις του Α. Ζάχου, κατά το έτος 1930, κατέληξαν σε έναν «ιστορικό συμβιβασμό» μεταξύ 

του αρχικού αρχιτεκτονικού νεοκλασικισμού της οικίας Τσίλλερ και του μουσειακού νεοβυζαντινισμού 

του Μουσείου Λοβέρδου.8  

Σε δεύτερη φάση, κατά το έτος 1952, έγιναν νέες μετασκευές για να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως η 

έκθεση από την κατοικία. 

 

 
Σχ.5.  Οικοδομικές φάσεις (χωρίς τον διώροφο διάδρομο επί της οδού Ακαδημίας 58α. 

 

4.6 Εσωτερικός διάκοσμος 

Ο εσωτερικός διάκοσμος του κτηρίου είναι εντυπωσιακός, εμφανίζοντας ομοιότητες με άλλα  δημόσια 

και ιδιωτικά κτήρια που είχε σχεδιάσει ο Ε. Τσίλλερ, και ειδικότερα της οικίας Ε. Σλήμαν επί της οδού 

Πανεπιστημίου, γνωστής ως «Ιλίου Μέλαθρον». 

Τα δάπεδα ήταν καλυμμένα με έγχρωμα τσιμεντοπλακίδια με γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα σε ποικίλα 

σχέδια, του εργαστηρίου του Ε. Τσίλλερ. Σε κάθε χώρο υπήρχε ένας διαφορετικός τύπος πλακιδίου που 

αποτελούσε το κεντρικό θέμα, ενώ περιμετρικά τοποθετούνταν μονή ή διπλή σειρά μονόχρωμων 

πλακιδίων ως πλαίσιο. 

Οι τοίχοι έφεραν διάκοσμο, που διέφερε επίσης ανά χώρο, όπως: 

 Ζωγραφικό διάκοσμο με απομιμήσεις ορθομαρμάρωσης στο κεντρικό κλιμακοστάσιο. 

 Πορφυρό (χοντροκίκκινο) χρωματισμό στο κυρίως Γραφείο του Ε. Τσίλλερ. 

 Τυποποιημένο ζωγραφικό διάκοσμο στον προθάλαμο του πρώτου ορόφου. 

 Ζωγραφικό διάκοσμο στην κύρια αίθουσα υποδοχής (γνωστή ως «πομπηιανό» σαλόνι, εξαιτίας του 

είδους, των τοιχογραφιών της), έργο του Σλοβένου ζωγράφου ΓιούριΣούμπιτς, ο οποίος είχε 

διακοσμήσει και την οικία Σλήμαν.9 

                                                 
8Το θέμα παρουσιάστηκε σε Διάλεξη των τριών μελετητών και συγγραφέων του παρόντος την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011   στο 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. 
9Μαυρίκα Β., Γραπτές διακοσμήσεις του E. Τσίλερ σε αθηναϊκά ιδιωτικά οικοδομήματα-Επιρροές από τον Θ. Χάνσεν, Περιοδικό 

Αρχαιολογία και Τέχνες, τχ 100, σ. 90-95 
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 Ζωγραφικό διάκοσμο μεγάλων επιφανειών, που ορίζονταν με περιμετρικές ταινίες σε «πίνακες» στα 

υπνοδωμάτια του δεύτερου ορόφου και στην τραπεζαρία. 

 Επιζωγραφισμένα πλακίδια στο μαγειρείο. 

 Ένθετες διακοσμητικές ζώνες με φυτικό διάκοσμο στην τραπεζαρία. 

 Ζωγραφικό διάκοσμο στις οροφές, είτε από θολίσκους είτε από επίπεδο μπαγδατί. 

Τα ζωγραφικά θέματα των θολίσκων ήταν είτε φυτικά (ελικοειδείς βλαστοί) είτε γεωμετρικά με 

κεντρικό θέμα. (π.χ. ερωτιδείς ή μονόγραμμα Ε.Ζ.). Στις οροφές από μπαγδατί του δεύτερου ορόφου 

συναντάται απλός, ζωγραφικός διάκοσμος με φυτικά θέματα, αλλά και πιο σύνθετος στο δωμάτιο της 

Σοφίας Τσίλλερ με το μονόγραμμά της (S.E.Z.) και αποσπασματικά με αρχαιολογικά θέματα. 

 Γύψινη  περιμετρική κορνίζα οροφών. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιμετρική κορνίζα στις οροφές του πρώτου και δεύτερου ορόφου, 

που είναι διακοσμημένη με κυμάτια και διάτρητα ανθέμια, πίσω από τα οποία διέρχονται οι 

εντοιχισμένοι αεραγωγοί θέρμανσης - αερισμού. Παρόμοιο σύστημα σχεδιάστηκε από τον Ε. Τσίλλερ 

και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην οικία Σλήμαν. 

 

 
 

Εικ.4. Ζωγραφικός διάκοσμος με απομιμήσεις ορθομαρμάρωσης στο κεντρικό κλιμακοστάσιο. 

Εικ.5. Ζωγραφικός διάκοσμος στην κύρια αίθουσα υποδοχής (γνωστή ως «πομπηιανό» σαλόνι). 

Εικ.6. Ζωγραφικός διάκοσμος θολίσκων οροφών.  

   Εικ.7. Διάτρητα ανθέμια περιμετρικής κορνίζας οροφών. 

 

4.7 Φάση Δ. Λοβέρδου και κληρονόμων (1912-1992) 

Κατά το έτος 1930, με ευθύνη του αρχιτέκτονα Α. Ζάχου, διαμορφώθηκαν οι χώροι του Μουσείου. 

Αργότερα, λόγω των αυξημένων αναγκών σε επιφάνεια των χώρων υποδοχής της κατοικίας του Δ. 

Λοβέρδου, το αρχικό κτήριο του Ε. Τσίλλερ επεκτάθηκε διαδοχικά στο σύνολο σχεδόν της εσωτερικής 

αυλής. Με την προσθήκη μιας νέας διώροφης πτέρυγας, στο μεν ισόγειο έγινε επέκταση των μαγειρείων 

στον δε α' όροφο έγινε επέκταση των χώρων υποδοχής και τραπεζαρίας. Η εξωτερική όψη της 

προσθήκης αυτής προσπάθησε να μιμηθεί το ξυλόγλυπτο κλιμακοστάσιο της προσθήκης του Ε. 

Τσίλλερ, απέναντι από το οποίο διαμορφώθηκε ημικυκλικό αέτωμα, με κεντρική παράσταση δύο 

ερωτιδέων αντωπών. 
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Με τις παραπάνω προσθήκες, διαμορφώθηκε στον β' όροφο του κτηριακού συγκροτήματος ενιαίο 

δώμα, με στηθαίο από πήλινα μπαλούστρα και κτιστούς πεσσίσκους και με τελείωμα από τραβηχτά 

κυμάτια. Επίσης, στο δώμα του α' ορόφου συνεχίστηκε καθ’ ύψος το κλιμακοστάσιο υπηρεσίας στον β' 

και γ' όροφο, ενώ στο κτίσμα της αρχικής απόληξης του δώματος έγιναν προσθήκες και από τις τρεις 

πλευρές του. Εξαιτίας των προσθηκών που πραγματοποιήθηκαν, καθαιρέθηκαν οι εξώστες, το αρχικό 

γείσο και το στηθαίο του δώματος. προς την εσωτερική αυλή. 

Το 1952, όταν το Μουσείο χρειάστηκε να ανεξαρτητοποιηθεί από την κατοικία του Δ. Λοβέρδου και 

να αποτελέσει αυτόνομο παράρτημά της, προστέθηκε νέο κλιμακοστάσιο για την σύνδεση της αίθουσας 

του ισογείου (πρώην αποθήκης - εργαστηρίου τσιμεντοπλακιδίων) με τον προστεθέντα νέο όροφο. Το 

κλιμακοστάσιο αυτό διαθέτει εξωτερικά έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα σε απομίμηση βυζαντινής 

τοιχοποιίας με ζώνες εναλλάξ λίθων και πλίνθων. Σύμφωνα με τους δύο οδηγούς του Μουσείου, κατά 

την τελευταία περίοδο λειτουργίας του (1964), το Μουσείο κατελάμβανε τις δύο επάλληλες αίθουσες 

του διώροφου κτηρίου στο βάθος της εσωτερικής αυλής, το «παρεκκλήσιο» και τον διώροφο διάδρομο 

προς την οδό Ακαδημίας, στην οποία βρισκόταν η είσοδος στο Μουσείο. 

 

 
Σχ.6. Κάτοψη Μουσείου Λοβέρδου 

(Αγγλόγλωσσος οδηγός Μουσείου Λοβέρδου, The Loverdo Museum, Αθήνα 1964) 

 

 
Εικ.8. Όψη επί της οδού Ακαδημίας 58α. 

(Ημερολόγιο 2002, Συλλογή Διονύσιου Λοβέρδου,εκδ. Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, Αθήνα 2002) 

Εικ.9. Εσωτερικό αίθουσας α' ορόφου Μουσείου Λοβέρδου. 

 

4.8 Παθολογία 

 

Η οικία αντιμετώπιζε ποικίλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την πρόοδο του χρόνου ενώ είχε 

υποβαθμιστεί οικοδομικά και αισθητικά από την έλλειψη συντήρησης και την πολύχρονη παραμονή 

ττων προστατευτικών ικριωμάτων στην όψη επί της οδού Ακαδημίας. 

Η παθολογία του συνόλου και των επί μέρους χώρων του κτηρίου εντοπίζεται σε δομοστατικά 

προβλήματα που εμφανίζονται σε ένα εκτεταμένο σύστημα φθορών και βλαβών και οφείλονται κατά 

κύριο λόγο σε σεισμικές δράσεις, ανθρωπογενείς αιτίες (από διατάραξη του υποβάθρου της θεμελίωσης 
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από τις εργασίες κατασκευής του γειτονικού πολυώροφου κτηρίου που προκάλεσαν διαφορική 

καθίζηση, από προσθήκες και από επεμβάσεις και μετατροπές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

κατασκευή της οικίας σε φέροντες τοίχους με διανοίξεις και καθαιρέσεις τμημάτων), σε 

περιβαλλοντικές δράσεις (μέσω ανερχόμενης και κατερχόμενης υγρασίας που έχουν επιταχύνει τη 

φυσική φθορά των υλικών προκαλώντας οξειδώσεις των φερόντων μεταλλικών στοιχείων ή 

αποσάθρωση των συνδετικών κονιαμάτων) και στην καταστροφική πυρκαγιάς του έτους 1981. 

 

 
 

  
 

Εικ.10 Όψη προς την εσωτερική αυλή. 

Εικ.11. Οξείδωση οπλισμού πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος α' ορόφου. 

Εικ.12. Συνέπειες πυρκαγιάς του 1981 αίθουσας υποδοχής α' ορόφου. 

 

5. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

5.1 Αρχές και στόχοι της επέμβασης  

 

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης βασίστηκε, αφ’ ενός μεν, στην λεπτομερή αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης, αφ’ ετέρου δε, στην εφαρμογή των Διεθνών Αρχών και της Ελληνικής 

Νομοθεσίας  για την αποκατάσταση και τις νέες χρήσεις των μνημείων. Η μοναδικότητα του μνημείου 

οφείλεται, αφ’ ενός μεν, στο μεγάλο ποσοστό αυθεντικότητας των δύο κύριων φάσεων (Ε. Τσίλλερ και 

Δ. Λοβέροδυ), λόγω της μακρόχρονης εγκατάλειψής του από τους κληρονόμους, αφ’ ετέρου δε, στην 

σπάνια αρμονική συνύπαρξη αντιθετικών αρχιτεκτονικών στοιχείων (νεοκλασικού και νεοβυζαντινού 

ρυθμού) που διατηρεί στο εσωτερικό του. 
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Ειδικότερα, κύριος στόχος την επέμβασης τέθηκε η εφαρμογή της αρχής ότι οι νέες χρήσεις του 

μνημείου θα προσαρμοστούν στην κατάσταση διατήρησης και στα προστατευόμενα στοιχεία του και 

όχι το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση, η υπάρχουσα κατάσταση του μνημείου επιτρέπει την επιθυμητή 

ταυτόχρονη ανάδειξη των δύο κυρίων φάσεων, τόσο του Ε. Τσίλλερ όσο και του Δ. Λοβέρδου, όχι μόνο 

στο σύνολο του κτηριακού συγκροτήματος αλλά ακόμη και στους επιμέρους χώρους, στο βαθμό που η 

κατάσταση διατήρησης των επιμέρους στοιχείων το επιτρέπει.  

 

5.2  Πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 

 

Η αρχιτεκτονική πρόταση δεν προβλέπει την ανακατασκευή - αντίθετη άλλωστε με την ισχύουσα 

νομοθεσία - των καθαιρούμενων ως επικίνδυνα ετοιμόρροπων και μη επιδεχομένων επισκευή τμημάτων 

- μεταγενέστερων φάσεων στον χώρο κυρίως της αρχικής εσωτερικής αυλής - του κτηρίου, σύμφωνα 

με το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002,τα οποία είναι: 

 ο χώρος επέκτασης των μαγειρείων και των τουαλετών στο ισόγειο 

 η επέκταση των χώρων υποδοχής και τραπεζαρίας στον α' όροφο. 

 το βοηθητικό κλιμακοστάσιο υπηρεσίας στον β' και γ' όροφο. 

 οι προσθήκες στο δώμα στον γ' όροφο. 

Η ανακατασκευή τμημάτων ίδιου όγκου, είτε με την ίδια ακριβώς μορφή και με παρόμοια νέα υλικά 

είτε με σύγχρονη μορφή και νέα υλικά, κρίθηκε ότι όχι μόνο θα επιβάρυνε τα απομένοντα μετά τις 

καθαιρέσεις τμήματα της οικίας, αλλά θα καταλάμβανε τον μοναδικό ελεύθερο ακάλυπτο χώρο που 

οικοπέδου, που θα επέτρεπε την αποκατάσταση της αρχικής εσωτερικής αυλής ως αίθριου, απαραίτητου 

για την ανάδειξη και τη λειτουργία της νέας χρήσης του συγκροτήματος. Επιπλέον, η  ανακατασκευή 

αυτή δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 40 του νέου αρχαιολογικού νόμου Ν. 3028/2002. 

 Άλλωστε, η αρχιτεκτονική πρόταση καλύπτει σε ποσοστό 80% του κτηριολογικού προγράμματος του 

είχε τεθεί από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείου.  

 

 
Σχ.7. Καθαιρούμενα επικίνδυνα ετοιμόρροπα τμήματα του κτηριακού συγκροτήματος,  

σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002. 
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5.3 Γενική παρουσίαση της πρότασης 

 

Σκοπός της μελέτης ήταν η αποκατάσταση της οικίας Τσίλλερ - Λοβέρδου, προκειμένου το μνημείο να 

αποκατασταθεί και να ενισχυθεί ώστε να φιλοξενήσει τη νέα χρήση, ως επισκέψιμο μνημείο και ως 

παράρτημα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών. Οι επεμβάσεις που προτείνονται στη 

μελέτη αφορούν στο σύνολο των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτηρίου, είτε προς την κατεύθυνση της 

δομικής συντήρησης και αρχιτεκτονικής αποκατάστασης με ταυτόχρονη στερέωση και ενίσχυση των 

φερόντων στοιχείων (π.χ. ενίσχυση πατωμάτων σε χώρους συνάθροισης κοινού) είτε προς την 

κατεύθυνση των εντελώς αναγκαίων νέων συμβατών κατασκευών (π.χ. προσβάσεις Α.Μ.Ε.Α., 

ανελκυστήρας κλπ). 

Στις βασικότερες από τις επεμβάσεις αυτές, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της κύριας όψης του 

κτηρίου επί της οδού Μαυρομιχάλη και η καθαίρεση των μεταγενέστερων προσθηκών στο δώμα, επειδή 

επιβαρύνουν υπέρμετρα και ανεξέλεγκτα την υποκείμενη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου. 

Περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση της όψης του κτηρίου προς την εσωτερική αυλή, με τρόπο 

που να προσεγγίζει στην αρχική της μορφή με την πλήρη μορφολογική αποκατάσταση των 

κατεδαφισμένων εξωστών του α' και β' ορόφου, με χρήση νέου μεταλλικού φέροντα οργανισμού, καθώς 

και την αποκατάσταση του εγχάρακτου ψευδοϊσόδομου επιχρίσματος. Σύγχρονης κατασκευής 

επέμβαση με νέα υλικά συνιστά η σύνδεση του κυρίως κτηρίου με τις δύο επάλληλες αίθουσες του 

Μουσείου στο βάθος της εσωτερικής αυλής, με χρήση νέου μεταλλικού φέροντα οργανισμού με 

υαλοπετάσματα, που περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα. Προβλέπεται επίσης η συντήρηση 

ή/και η αποκατάσταση όλων των εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (θυρών, εξωστοθυρών και 

παραθύρων) του κτηρίου. 

Όσον αφορά στον εσωτερικό διάκοσμο, η μελέτη προτείνει τη διατήρηση και αποκατάστασή του και 

όπου υπάρχει ταυτόχρονα διάκοσμος επάλληλων φάσεων, προβλέπει την ταυτόχρονη ανάδειξη των 

φάσεων Τσίλλερ και Λοβέρδου. Ειδικότερα, η μελέτη υιοθετεί τη διατήρηση της ιστορικής 

μουσειογραφικής υποδομής και την επανατοποθέτηση των εικόνων στις αρχικές τους θέσεις, 

προσεγγίζοντας το Μουσείο Λοβέρδου της δεκαετίας του 1930. Στο «ελληνικό» δωμάτιο, ο διάκοσμος 

των ξύλινων επενδύσεων και των επί μέρους ξύλινων διακοσμητικών συνθέσεων θα διατηρηθεί, όπως 

και τα τσιμεντοπλακίδια, αλλά θα απομακρυνθούν οι ετοιμόρροπες οροφές από μπαγδατί για να 

αποκαλυφθούν οι οροφογραφημένοι θολίσκοι της φάσης Τσίλλερ. Προβλέπεται επίσης η διερεύνηση - 

στη φάση των εργασιών – του εντοιχισμένου συστήματος αερισμού του κτηρίου και η πλήρης 

αποκατάστασή του. 

 

   
  

Σχ.8 . Πρόταση όψης επί της οδού Μαυρομιχάλη (πρβ. Εικ.1. και Σχ.3.). 

Σχ.9. Πρόταση όψης προς την εσωτερική αυλή (πρβ. Εικ. 10.). 



 14 

 

 
 

Σχ.10. Πρόταση κατά μήκος τομή του κτηριακού συγκροτήματος (πρβ. Σ.4.). 
 

 

 

6. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Η οικία Τσίλλερ - Λοβέρδου παρουσιάζει αξιοσημείωτη ποικιλία, τόσο ως προς τα υλικά (τοιχοποιία, 

οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλο, μαλακός χάλυβας, χυτοσίδηρος κ.λπ.), όσο και ως προς τις εφαρμοζόμενες 

τεχνικές δόμησης (οροφές από μπαγδατί, οροφές με πλίνθινους θολίσκους, λιθοδομές, 

οπτοπλινθοδομές, χρήση διπλών Ταυ κ.α.). Τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία του κτηρίου 

αποτελούνται εξ ολοκλήρου από τοιχοποιία, δυστυχώς όμως, δεν κατέστη δυνατόν να ληφθούν 

αναλυτικά και εξακριβωμένα στοιχεία ως προς την δομή τους, αφού μόνο σε μία περίπτωση, στο λουτρό 

του Β' ορόφου στάθηκε εφικτό να αναγνωριστεί περιοχή η οποία ανήκει σε εγκάρσια τομή τοίχου 

(Εικ.13.). Αυτό που μπορεί να επισημανθεί από την συγκεκριμένη τομή είναι, αφενός μεν, η αρκετά 

συμπαγής δομή του πυρήνα, αφετέρου δε, η χρήση πολύ μικρής ποσότητας κονιάματος πλήρωσης. 

Μπορεί λοιπόν με ασφάλεια να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι τοίχοι του κτηρίου, οι οποίοι ανήκουν 

στον πλέον συνήθη τύπο της τρίστρωτης τοιχοποιίας, ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο μέσο 

κατασκευαστικό επίπεδο της εποχής. Μία στρώση από μάρμαρο Υμηττού παρεμβάλλεται ανάμεσα 

στην στάθμη της θεμελίωσης και στους υπερκείμενους τοίχους, κάτι που επισημαίνεται και στην 

εγκεκριμένη στατική προμελέτη του Θεόδωρου Κάντζου, ενώ τα χρησιμοποιημένα λιθοσώματα 

ανάγονται ορυκτολογικά σε ασβεστιτικής σύστασης πετρώματα, έναν συμπαγή και έναν μαργαϊκό 

ασβεστόλιθο. Η θεμελίωση των λιθοδομών διαμορφώνεται γενικά με μικρή διαπλάτυνση της βάσης 

περί τα τριάντα εκατοστά προς τα έσω, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από μικρή εκσκαφή στην 

εσωτερική παρειά του βορειοανατολικού εξωτερικού τοίχου του κτηρίου. Επισημαίνεται εδώ η 

προσπάθεια διαμόρφωσης ζωνών εξίσωσης (ντουζένια) κατά την αρχική κατασκευή καθώς και η 

επαυξημένη συμμετρία στη γενική διάταξη των τοίχων. Βέβαια, παρά την εκτεταμένη χρήση λίθων για 

την διαμόρφωση των κατακόρυφων στοιχείων, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που απαντώνται τοίχοι 

από οπτοπλινθοδομή. Για την πλήρη και συγχρόνως εποπτική απόδοση του φέροντος οργανισμού του 

κτηρίου, σχεδιάστηκε στατικό προσομοίωμα από χωρικά (στην περίπτωση της φέρουσας τοιχοποιίας), 

καθώς και πλήθος από ραβδωτά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, ενώ για τον στατικό έλεγχο 

επάρκειας των τοίχων αναπτύχθηκε εφαρμογή σε γλώσσα προγραμματισμού VB.NET με δυνατότητα 

να εκτελεί τους ελέγχους επάρκειας σε όρους εντατικών μεγεθών σύμφωνα 15 με τις διατάξεις του EC6. 
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Η διακριτοποίηση των τοιχοσωμάτων πραγματοποιείται με χωρικά εξαεδρικά πεπερασμένα στοιχεία, 

ενώ η προσομοίωση των μεταλλικών δοκών και στύλων με ραβδωτά στοιχεία δοκού. Η διατύπωση 

εξαεδρικού πεπερασμένου στοιχείου που χρησιμοποιείται ενσωματώνει επιπρόσθετες μορφές 

παραμόρφωσης (incompatible modes) ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο των παρασιτικών 

διατμητικών τάσεων. Το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος πεπερασμένου στοιχείου προσδιορίστηκε μέσω 

θαμιστικής μεθόδου, εξετάζοντας την ιδιομορφική απόκριση της κατασκευής (Εικ.14.). 

 

6.1 Εξειδικευμένα στοιχεία παθολογίας 

 

Όσον αφορά στην παθολογία των τοίχων του κτηρίου, στο ισόγειο παρατηρείται μία «αφύσικων» 

διαστάσεων ρωγμή η οποία διανύει κατά μήκος έναν εκ των θολίσκων της οροφής και επεκτείνεται 

στον τοίχο στον οποίο καταλήγει, και "χαρακτηρίζει" το συγκεκριμένο τμήμα του κτηρίου (Εικ.15.). 

Πρόκειται σαφώς για περίπτωση μετακίνησης, εγκάρσιας ως προς τον άξονα του θολίσκου, αν 

συνυπολογιστεί η φύση της αστοχίας και το μέγεθος της ρωγμής, η οποία εκφράζει τελικά μια μάλλον 

παγιωμένη κατάσταση ευσταθούς ισορροπίας και δείχνει να οφείλεται στην εκσκαφή του ομόρου 

κτίσματος και όχι σε μία συνεχή ολίσθηση της βάσης του τοίχου στην περιοχή αυτή. Εκτός απ' αυτή 

την φύσει και μεγέθει, ιδιαίτερη βλάβη του ισογείου, η υπόλοιπη παθολογία των τοίχων κινείται στα 

συμβατικά όρια των ανεκτών βλαβών ενός κτηρίου ηλικίας εκατόν είκοσι και πλέον ετών, το οποίο 

είναι εκτός χρήσης για περίπου μισό αιώνα. Επισημαίνονται επομένως οι βλάβες από άστοχες 

μεταγενέστερες επεμβάσεις, όπως διανοίξεις και διευρύνσεις ανοιγμάτων στο σώμα των φερόντων 

στοιχείων, από την ανεξέλεγκτη παρουσία της υγρασίας, η οποία επιδρά δυσμενώς στην αντοχή των 

συνδετικών υλικών και των επιχρισμάτων μέσω της αφυδάτωσης των υδατοδιαλυτών αλάτων και η 

ύπαρξη σημειακών ή στοχευμένων ρωγμών λόγω της διέλευσης αγωγών από το εσωτερικό του σώματος 

των τοίχων. Σε πολλές περιπτώσεις, παρουσιάζονται ρωγμές, οφειλόμενες σε εκτός του επιπέδου τους, 

κάμψη των τοίχων του κτηρίου. Οι ρωγμές αυτές, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούν να χαρακτηριστούν 

εντελώς ακίνδυνες, έως και ανακουφιστικές για την δομή του κτίσματος. 

 

     
Εικ.13. Εγκάρσια τομή τοίχου - Εικ.14. Προσομοίωση κτηρίου - Εικ.15. Ρωγμή θολίσκου ισογείου 

 

6.2 Σχεδιασμός προτάσεων αποκατάστασης 

 

Η οικία Τσίλλερ - Λοβέρδου, ως κτήριο από τοιχοποιία, θεωρείται ότι, εφόσον εκπληρεί τις απαιτήσεις 

οριακής κατάστασης αντοχής, εκπληρεί συγχρόνως και τις απαιτήσεις της οριακής κατάστασης 

λειτουργικότητας. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι τοίχοι του κτίσματος παρουσιάζουν εξαιρετικά 

συμπαγή πυρήνα, γεγονός, ευεργετικό βέβαια για την αντοχή της τοιχοποιίας, το οποίο όμως 

δυσχεραίνει κάποιες διαδικασίες ενίσχυσης όπως αυτή της εφαρμογής ενεμάτων. Η εφαρμογή ενεμάτων 

περιορίζεται, τόσο λόγω του συμπαγούς πυρήνα των τοίχων όσο και λόγω της μονόπλευρης εκτέλεσής 

της, εξαιτίας της διατήρησης των όψεων των εσωτερικών τοίχων του κτηρίου. Προβλέπεται τριμερές 

ένεμα με αναλογίες 20% λευκό τσιμέντο Portland Δανίας, 30% υδράσβεστο και 50% φυσική ποζολάνη, 

σύνθεση στην οποία προστίθεται 1,0 μέρος ρευστοποιητή και 80,0 μέρη νερού. Η νέα μεταλλική 
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κατασκευή, η οποία έχει ως σκοπό την λειτουργική σύνδεση του κυρίως κτηρίου με τους χώρους των 

επάλληλων αιθουσών στο βάθος της εσωτερικής αυλής, λειτουργεί συγχρόνως ως σύγχρονη επέμβαση 

σε ένα κλασικιστικό κατασκευαστικό «λεξιλόγιο». Έχει γενικό σχήμα κάτοψης Γ και αναπτύσσεται σε 

οχτώ στάθμες, εκ των οποίων οι τρεις βασικές. Το σύνολο των 

στύλων της κατασκευής είναι διατομής ΗΕΒ160, ενώ οι διατομές των αντίστοιχων δοκών 

μεταβάλλονται ανάλογα με την χρήση σε ΗΕΒ160, ΙΡΕ240 ή ΙΡΕ330. Συγκεκριμένα, με σκοπό την 

εξοικονόμηση του απαιτούμενου χώρου, οι δοκοί εντός των οποίων αναπτύσσεται το μεταλλικό 

κλιμακοστάσιο της νέας κατασκευής είναι διατομής ΙΡΕ240, ενώ όλες σχεδόν οι υπόλοιπες δοκοί 

ακολουθούν τους στύλους έχοντας διατομή ΗΕΒ160 (Σχ.11.). Μόνη εξαίρεση αφορά ο 

αναπτυσσόμενος προς την πίσω αίθουσα διάδρομος-βραχίονας, και μόνο κατά την τελευταία στάθμη 

του οποίου οι δοκοί είναι διατομής ΙΡΕ330. Η μεταβολή αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

εξασφάλισης επάρκειας στο τμήμα της κατασκευής που θα στεγάσει τον ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό και παρουσιάζει ένα ελεύθερο άνοιγμα μήκους περί τα 6,00 μέτρα. 

Πέραν των επεμβάσεων οι οποίες επιβλήθηκαν βάσει των αποτελεσμάτων των επιλύσεων (εφαρμογή 

ενεμάτων, διαστασιολόγηση μεταλλικών δοκών, διαστασιολόγηση πλακών οπλισμένου σκυροδέματος 

κ.λπ.), προτάθηκε και μία σειρά από «πρωτότυπες» επεμβάσεις, κυρίως στον φέροντα οργανισμό των 

πατωμάτων, ώστε η νέα κατασκευή να παραλαμβάνει το σύνολο των φορτίων χωρίς αύξηση του ύψους 

του πατώματος αλλά και χωρίς να επηρεαστεί η υφιστάμενη διάταξη, ικανοποιώντας συγχρόνως τις 

απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης. Τα οριζόντια διαφράγματα του κτηρίου έχουν δισυπόστατο 

χαρακτήρα αφού εξασφαλίζουν τόσο την δομοστατική του επάρκεια όσο και την διατήρηση των 

σημαντικών οροφογραφιών του. Πρόκειται για κατασκευή που ακολουθεί πιστά τις οικοδομικές 

επιταγές της τότε εποχής, με σιδηρές διατομές σχήματος διπλού Ταυ, επί των οποίων στηρίζεται σειρά 

τοξωτών θολίσκων από οπτόπλινθους. Η κατασκευή συμπληρώνεται με επίχωση από κοινό γαιώδες 

υλικό, επί του οποίου τοποθετείται το δάπεδο (από ξύλο, μάρμαρο ή πλακίδιο) του εκάστοτε 

υπερκείμενου ορόφου (Σχ.12.).  

Στη νέα κατασκευή, προβλέπονται δύο δοκοί διατομής PN180 εκατέρωθεν της υπάρχουσας (διατομής 

Ι200 κατά κανόνα) κατά τρόπο ώστε να μην την εντείνουν, παραλαμβάνοντας συγχρόνως το σύνολο 

των φορτίων και εξασφαλίζοντας (μέσω χιαστί συνδέσμων) την διαφραγματική λειτουργία της στάθμης 

καθώς και την όδευση των καλωδιώσεων μέσω ενισχυμένων" οπών στον κορμό των νέων μεταλλικών 

δοκών (Σχ.13.). Η αδυναμία σκυροδέτησης μεγάλου όγκου οδήγησε στην εφαρμογή λύσης με 

πρόπλακες στην οροφή της ισόγειας αίθουσας της εσωτερικής αυλής, ενώ η μεταλλική κατασκευή (η 

οποία θα εγκατασταθεί στον υπαίθριο χώρο ώστε να συνδέσει το κτήριο επί της οδού Μαυρομιχάλη με 

τις αίθουσες της αυλής) θα έχει αποκλειστικά κοχλιωτές συνδέσεις (Σχ.14.) και υαλοπετάσματα 

εδραζόμενα στα φέροντα στοιχεία έσω συστήματος σημειακών συνδέσμων (τύπου αράχνης). 

 

  
 

Σχ.11. Φ.Ο. νέας μεταλλικής κατασκευής - Σχ.12. Λεπτομέρεια πρότασης ενίσχυσης θολίσκων 

πατωμάτων. 
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Σχ.13. Αξονομετρικές λεπτομέρειες νέων μεταλλικών δοκών. - Σχ.14. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

πατωμάτων και εξωτερικού υαλοπετάσματος της νέας μεταλλικής κατασκευής της εσωτερικής αυλής. 

 

7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

 

Η νέα χρήση της οικίας ως Μουσείο, διαθέτει σήμερα είσοδο από την κεντρική θύρα επί της οδού 

Μαυρομιχάλη. Από εκεί, οι επισκέπτες αφού ανέβουν την κλίμακα θα βρεθούν στον προθάλαμο του α' 

ορόφου, όπου θα βρίσκεται το εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ο προθάλαμος θα περιορισθεί, καθώς 

προβλέπεται η αποκατάσταση της εξωτερικής τοιχοποιίας στο αρχικό της όριο και του εξώστη προς την 

εσωτερική αυλή. Εκατέρωθεν του προθαλάμου, τόσο το κυρίως Γραφείο του Ε. Τσίλλερ όσο και η 

αίθουσα υποδοχής («πομπηιανό» σαλόνι) και τραπεζαρίας, θα πρέπει να αποτελέσουν εκθεσιακούς 

χώρους αφιερωμένους στη ζωή και το έργο του Ε. Τσίλλερ και στην ιστορία της οικίας Τσίλλερ - 

Λοβέρδου. Ο ζωγραφικός, ο γύψινος και ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος των δύο κύριων φάσεων θα 

αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί ταυτόχρονα. Επίσης, θα αποκαλυφθούν όλες οι οροφογραφημένες 

διακοσμήσεις των θολίσκων της οροφής που βρίσκονται πίσω από τις ψευδοροφές από μπαγδατί, 

διατηρώντας, όπου υπάρχουν, τις περιμετρικές ξυλόγλυπτες και γύψινες κορνίζες. 

Μετά την περιήγηση στους παραπάνω χώρους, η πορεία του επισκέπτη συνεχίζεται, μέσα από τον 

διάδρομο του κλιμακοστασίου υπηρεσίας, και κατευθύνεται στη νέα μεταλλική κατασκευή, η οποία 

διαθέτει κάτοψη σχήματος «Γ» και καταλήγει στο αρχικό άνοιγμα επικοινωνίας του χώρου υποδοχής 

του α' ορόφου της φάσης Δ. Λοβέρδου. Εκεί, μεγάλα υαλοπετάσματα θα επιτρέπουν τη θέαση προς τον 

αναδημιουργούμενο χώρο της εσωτερικής αυλής. 

Ο χώρος υποδοχής του α' ορόφου όπως και ο υποκείμενος χώρος της πρώην αποθήκης - εργαστηρίου 

του ισογείου, οι οποίοι συνδέονται με μία ξυλόγλυπτη σκάλα, θα χρησιμοποιηθούν ως οι κύριοι 

εκθεσιακοί χώροι της Συλλογής Λοβέρδου. Η έκθεση θα συνεχίζεται στο «παρεκκλήσι» και θα 

καταλήγει στο «ελληνικό» δωμάτιο, απ’ όπου ο επισκέπτης θα συνεχίσει την περιήγησή του στον χώρο 

των ξυλόγλυπτων προθηκών. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία χώρων πωλητηρίου και κυλικείου, 

με δυνατότητα επέκτασης στην εσωτερική αυλή κατά τους θερινούς μήνες και μάλιστα σε ώρες 

ανεξάρτητες της λειτουργίας του Μουσείου. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η είσοδος από τη βοηθητική 

θύρα της οδού Μαυρομιχάλη μπορεί επιτρέπει τη χρήση του κυλικείου, του πωλητηρίου και της 

εσωτερικής αυλής με αυτονομία. Στους χώρους αυτούς, θα μπορούσε να προστεθεί και η αίθουσα της 

ισόγειας αποθήκης - εργαστηρίου, ως χώρος πολλαπλών εκδηλώσεων, με πρόσβαση από την εσωτερική 

αυλή. Για υπαίθριες εκδηλώσεις θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το δώμα του α' ορόφου, η πρόσβαση 

στο οποίο γίνεται μέσω της εσωτερικής αυλής και της κλίμακας ή του ανελκυστήρα της νέας μεταλλικής 

κατασκευής. 

Στο ισόγειο, και συγκεκριμένα στο ανατολικό διαμέρισμα, προβλέπονται οι χώροι υποστηρικτικής 

λειτουργίας του Μουσείου, όπως είναι το control room, οι τουαλέτες κοινού, αποθήκες, λεβητοστάσιο 

κ.ά. 
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Η έξοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την ίδια κεντρική θύρα εισόδου του ισογείου επί 

της οδού Μαυρομιχάλη, μέσω του προθαλάμου του α' ορόφου και του ξυλόγλυπτου κλιμακοστασίου 

από το «ελληνικό» δωμάτιο του ισογείου. 

Η πρόσβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (Α.Μ.Ε.Α.) θα είναι εφικτή από την νότια βοηθητική 

θύρα επί της οδού Μαυρομιχάλη, απ’ όπου ακολουθώντας μια ειδική διαδρομή, θα μπορούν να 

περιηγηθούν σε όλους τους επισκέψιμους χώρους του Μουσείου, εξαιρουμένου του παρεκκλησίου». 

Τέλος, ο β' όροφος του κυρίως κτηρίου προβλέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το 

επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Μουσείου, ως γραφεία, αναγνωστήριο κ.ά., ενώ η 

πρόσβαση στον χώρο της απόληξης του δώματος θα γίνεται με την αποκατάσταση της κατεστραμμένης 

αρχικής κλίμακας. 

 

 
 

Σχ. 15,16. Πρόταση κατόψεων πορείας επισκεπτών ισογείου και α' ορόφου του κτηρίου. 

 

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Δυστυχώς, είτε λόγω του μέτρου της εφεδρείας είτε λόγω λήξης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, 

κανείς από τους μελετητές της αρχιτεκτονικής μελέτης και συγγραφείς του παρόντος δεν στάθηκε 

εφικτό να συμμετέχει στην επίβλεψη του έργου, το οποίο μετά την ένταξή του στο ΕΣΠΑ (2007-2013) 

ανατέθηκε σε εργοληπτική επιχείρηση και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως προέκυψε κατά την έγκριση της Η/Μ μελέτης και ειδικότερα της μελέτης 

πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, αναγκαία προϋπόθεση για την χορήγηση 

άδειας λειτουργίας του κτηρίου, είτε ως επισκέψιμου μνημείου είτε ως Μουσείου, είναι, αφ’ ενός μεν, 

η συμπλήρωση του χαρακτηρισμού του κτηρίου με τον χαρακτηρισμό και του διώροφου διαδρόμου από 

την οδό Ακαδημίας 58α ως νεώτερου μνημείου, αφ’ ετέρου δε, η παραχώρηση του τμήματος αυτού - 

που νομικά και πολεοδομικά θεωρείται ως ανυπόστατο έως ότου χαρακτηριστεί από το Υπουργείο 

Πολιτισμού ως νεώτερο μνημείο και πάψει έτσι να ισχύει η προβλεπόμενη σήμερα υποχρεωτική 

προσκύρωση του εξ ημισείας στα δύο όμορα εκατέρωθεν ακίνητα - εκ μέρους των σημερινών 

ιδιοκτητών και κληρονόμων Δ. Λοβέρδου στο Δημόσιο και ειδικότερα στο Υπουργείο Πολιτισμού για 

τον ίδιο σκοπό όπως και το κυρίως κτήριο. 
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Summary 

 

The Ziller-Loverdos residence is one of the most significant neoclassical mansions at the center of 

Athens owned, designed and executed by the distinguished German architect Ernst Ziller (1837-1923), 

that preserves all the elements of its initial form, despite the extended interventions and extensions later 

on they have been submitted. The last mentioned interventions, that have been realized by the second 

owner of the residence, the prominent banker Dionysios Loverdos, and have been characterized by 

neobyzantine elements designed by the Greek architect Aristoteles Zachos and the folklorist Ageliki 

Chadjimichali. 

The listed since 1981 Ziller-Loverdos residence was donated to the Ministry of Culture by the heirs of 

Loverdos at 1992, but remained for many years degraded and out of use. According to the donation 

term, the residence should host the Post-Byzantine Collection of D. Loverdos, with the care of the 

Byzantine and Christian Museum of Athens. 

The residence is an important work of the most significant architect of the Athenian neoclassicism but 

also a rare example of coexistence of two historical architectural styles of the 19th and 20th century. 

The restoration study of Ziller-Loverdos residence was conducted by the Directorate of Restoration of 

19th Century and Modern Monuments in 2007 and was completed at 2011. The ultimate goal was the 

restoration of the residence in order to be an open to the public monument and at the same time an annex 

of the Byzantine and Christian Museum of Athens. The restoration project was approved at 2012 to be 

funded by the E.U. program National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-2013. 

The proposed interventions regard the whole of the monument and may differ, from part to part, either 

as more conservative having consolidation role, or in other parts more bold involving reconstruction and 

new structures. Resuming the most significant of them, the main façade will be restored removing all 

the parts that have been added on the top and at the rear side, the original atrium will be revealed 

according to Ziller’s plans, demolishing added parts having covered the internal courtyard. The rear 

façade will be also restored to its initial form by reconstructing the balconies. Dynamic intervention will 

be used to the front of the exhibition halls through metallic structure with glass panels, that contain a 

staircase and an elevator. As for the decoration of the building, the study proposes the maintenance and 

the conservation of all different its layers.   

The new use of the residence as a museum will have its entrance from the main door at Mavromichali 

Street. Through the impressive marble staircase, the visitors can issue their tickets at the hall. After 

visiting the rooms of the first floor, which are the official office of Ziller and the reception and dining 

room of the original house, then through the new metal structure they will be found at the two big 

exhibition halls of the internal courtyard. At the ground floor, there are hosted supportive functions such 

as museum shop, coffee shop, toilets, storage space, heating room etc. The exit will be the same as the 

entrance, using the wood carved staircase to go from the first floor. The atrium could be visited 

independently from the working hours of the museum by the south side door at Mavromichali street. 

The second floor of the main residence was asked to be used by the scientific and management staff of 

the Byzantine and Christian Museum of Athens, as offices, reading room etc.  
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