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Στην ελληνική αρχιτεκτονική ιστοριογραφία η έλευση και χρήση του οπλισµένου σκυροδέµατος
συνδέεται κυρίως εµτον ανάδυση του οντερνισµµού. Αν και υπάρχουν µεµονωµένα πρώιµα
παραδείγµατα και στον τοµέα της εκλεκτικιστικής κατοικίας, αυτά δεν συνιστούν ένα συνεκτικό και
διακριτό σύνολο προς εξαγωγή συµπερασµάτων. Ανάµεσα στις δύο ενότητες στέκεται µια οµάδα
κτιρίων εµτα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ενός όψιµου κλασικισµού µε ταυτόχρονη όµως χρήση
οπλισµένου σκυροδέµατος. Πρόκειται για τα κτίρια/υποκαταστήµατα που ανήγειρε η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος κατά το διάστηµα του µεσοπολέµου Θα εστιάσουµε την προσοχή µας σ’
αυτά τα κτίρια, εξετάζοντάς(1925-1935). τα ως δείγµατα µιας µεταβατικής περίοδου στην ιστορία
των ελληνικών κατασκευών.
Ειδικότερα θα αναλύσουµε, µε βάση αρχειακό υλικό, τη χρήση του οπλισµένου σκυροδέµατος σε
τέσσερα µεσοπολεµικά υποκαταστήµατα της Εθνικής Τράπεζας στο βορειοελλαδικό χώρο Σέρρες,
(Ξάνθη, Δράµα και Θεσσαλονίκη) και θα σταθούµε στη διερεύνηση της συµβολής του
σπουδαγµένου στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης ηχανικούµ της Τράπεζας Ιωάννη Μ. Ισηγόνη με
στόχο να αναδείξουµε τους μηµχανισµούς µεταφοράς και διάχυσης τεχνογνωσίας και την εµπλοκή
τοπικών κατασκευαστών. Το φωτογραφικό αρχείο του Ισηγόνη αςµ παρέχει πολύτιµες
πληροφορίες για τις κατασκευαστικές πρακτικές της εποχής και αναδεικνύει τη σχέση ασφάλειας
και κύρους των κατασκευών της Τράπεζας. Εκτενέστερα θα αναδείξουµε το χρονικό κατασκευής
του κτιρίου της Ξάνθης (µέσα από το φάκελλο του έργου, την αλληλογραφία επιβλέποντα µε την
Τεχνική Υπηρεσία της Τράπεζας και επιτόπια έρευνα) εστιάζοντας στο εάν και κατά πόσο η χρήση
οπλισµένου σκυροδέµατος επηρέασε το τελικό αποτέλεσµα.
Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί αδηµοσίευτο τµήµα µιας γενικότερης έρευνάς µου για τα κτίρια
της ΕΤΕ του µεσοπολέµου. Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια αυτά είναι χαρακτηρισµένα ως
διατηρητέα και µε µικρές µετατροπές διατηρούν µέχρι σήµερα την αρχική τους χρήση, εκτιµώ ότι η
εξέτασή τους ως πρώιµους υποδοχείς τεχνολογιών οπλισµένου σκυροδέµατος και ο σχολιασ µός
των διαδικασιών ανέγερσής τους µέσα από αρχειακή έρευνα, θα συµβάλλει αφενός στην
τεκµηρίωση της ιστορίας των κατασκευών στον ελληνικό χώρο και αφετέρου θα χρησιµεύσει ως
υλικό αναφοράς στους σύγχρονους µελετητές, συντηρητές, αναστηλωτές και γενικά σε κάθε
εµπλεκόµενο µε τη διαχείριση και προβολή τους.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μεσοπόλεµος, υποκαταστήµατα Ε.Τ.Ε, Ιωάννης Ισηγόνης, οπλισµένο
σκυρόδεµα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως αποτέλεσµα της επέκταση των συνόρων µετά τον α’ παγκόσµιο πόλεµο και των ήπιων
επιπτώσεων στην ελληνική οικονοµία της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης του 1929 παρατηρείται
µια αύξηση των δραστηριοτήτων, όχι µόνο της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και των υπολοίπων
πιστωτικών ιδρυµάτων και µια έκρηξη νεόδµητων τραπεζικών καταστηµάτων: πάνω από 30 κτίρια
µέσα σε 10 χρόνια. Αυτά τα διάσπαρτα στην ελληνική επαρχία υποκαταστήµατα που ανήγειρε η
Εθνική Τράπεζα κατά το διάστηµα του µεσοπολέµου (1925-1935) έχουν προσελκύσει τα τελευταία
χρόνια το ενδιαφέρον αρκετών µελετητών (Χολέβας,1992; Βλαχόπουλος, 1995; Γεωργιλά, 1995;
Ζυνοδινός, 2003; Τσίγκου,1997; Ζαρκάδα, 2004; Καµπούρη, 2005) µεταξύ των οποίων και του
δικού µου (Θεοδωρίδου, 2006, 2010, 2014)1.
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σχετικά µε το θέµα µας δηµοσιεύµατα συγκαταλέγω και τον εκτενή τόµο για τα κτίρια της Τράπεζας της Ελλάδος,
που εκτελέστηκαν κατά το µεσοπόλεµο παράλληλα και σε στενή
συνεργασία µε το Tεχνικό Tµήµα της Ε.Τ.Ε (Καρδαµίτση, 2011).
Στο Ναύπλιο όµως ο Ζουµπουλίδης επιχειρεί να κτίζει εξαρχής ένα µικρό «προϊστορικό» ανάκτορο.
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Τα περισσότερα υποκαταστήµατα (πρώτη ενότητα) έχουν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ενός
«µοντέρνου κλασικισµού», χωρίς να λείπουν παραδείγµατα (δεύτερη ενότητα) µε στοιχεία
νεοβυζαντινών (Φλώρινα, Ιωάννινα), νεοµινωϊκών (Ναύπλιο)2 ή και πολλαπλών επιρροών
(Πρέβεζας).
Τις επιρροές στην δεύτερη ενότητα (κυρίως ως προς την χρήση κεραµικων στις όψεις των κτιρίων)
ανέλυσα σε προηγούµενη µελέτη µου (2014). Στην παρούσα µελέτη θα ασχοληθώ µε ορισµένα
κτίρια της πρώτης ενότητας, εστιάζοντας στη χρήση του οπλισµένου σκυρόδέµατος σ’ αυτά µέσω
της δράσης του µηχανικού της Τράπεζας Ιωάννη Ισηγόνη. Η στόχευση είναι διπλή, να
προσκοµισθούν νέα στοιχεία και να αρθρωθεί ένα ερµηνευτικό αφήγηµα. Το κυριότερο
χαρακτηριστικό των υποκαταστηµάτων της πρώτης ενότητας συνοψίζεται σ’ αυτό που ορισµένοι
µελετητές ονόµασαν όψιµο ή εξασθενηµένο ή απογυµνωµένο κλασικισµό (stripped classicism) ή και
«αντιδραστικό µοντερνισµό» (reactionary modernism) (Herf, 1985), του ταυτισµένου µε τα
ολοκληρωτικά καθεστώτα της Ευρώπης και άλλοι «µοντέρνο κλασικισµό» (Καρδαµίτση, 2004). Ο
Αντωνίου (2006) θα τον ονοµάσει «αντεσταµµένο τεχνοκρατισµό» και θα ισχυριστεί ότι πηγή
έµπνευσης για τους Έλληνες µηχανικούς που ακολούθησαν αυτό το ρεύµα υπήρξε το γερµανικό
παράδειγµα, στα πλαίσια του οποίου οι Γερµανοί µηχανικοί αναγνώρισαν «την πρωτοκαθεδρία του
πνεύµατος έναντι του άψυχου τεχνικού πολιτισµού». Στην ελληνική του εκδοχή οι Έλληνες
«αντικατέστησαν τα γερµανικά σπαθιά των Νιµπελούγκεν και τις Βαλκυρίες του Βάγκνερ µε τα
αετώµατα του Παρθενώνα και την αιωνιότητα του αρχαιοελληνικού πνεύµατος”. Ουσιαστικά
πρόκειται για µια µεταβατική περίοδο κατά την οποία η αναβίωση κλασικιστικών προτύπων
συνυπήρχε µε χρήση νέων κατασκευαστικών τεχνικών. Γιατί έχουν ενδιαφέρον τα οικοδοµικά έργα
που εκτέλεσε η Τράπεζα για την Ιστορία των ελληνικών Δοµικών Κατασκευών; Επηρεάστηκε η
αρχιτεκτονική τους έκφραση από τη χρήση σκελετού οπλισµένου σκυροδέµατος; Ποιά η επιρροή
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Τράπεζας; Ποιός ο ρόλος του µηχανικού Ισηγόνη; Στα ερωτήµατα αυτά
θα προσπαθήσω να απαντήσω στηριζόµενη σε δύο υποθέσεις/παραδοχές.
Η πρώτη παραδοχή αφορά τη θεώρηση της Ιστορίας των Δοµικών Κατασκευών (Construction
History) ως διακριτού και ανερχόµενου κλάδου της ιστορικής έρευνας και ειδικότερα ως ενός
ενδιάµεσου χώρου ανάµεσα στην Ιστορία της Τεχνολογίας (History of Technology) και της Ιστορίας
του Πολιτισµού (Cultural History)3. Με βάση αυτή την παραδοχή τα κτίρια της Ε.Τ.Ε επιδιώχθηκε να
αναλυθούν ως προϊόντα ενός συγκεκριµµένου τεχνικοοικονοµικού περιβάλλοντος. Η δεύτερη
παραδοχή έχει να κάνει µε το ρόλο των προσώπων και ειδικότερα µε τον ρόλο των στελεχών του
Τεχνικού Τµήµατος της Ε.Τ.Ε. Το τεχνοκρατικό ιδεώδες του µεσοπολέµου, η αναζήτηση της
ελληνικότητας (αρχαιότητα, βυζάντιο και λαϊκός πολιτισµός), η εµπλοκή και τεχνογνωσία των
συνεργαζόµενων µε την Τράπεζα κατασκευαστικών εταιρειών, το τεχνικό περιβάλλον του
µεσοπολέµου, όπως το ανέλυσε ο Γιάννης Αντωνίου (2006)4, συνιστούν το ειδικότερο ερµηνευτικό
πλαίσιο.
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τονίζεται µε τρεις εντυπωσιακούς πορφυρούς µινωϊκούς κίονες, που επαναλαµβάνονται και στην πλευρά εισόδου του
προσωπικού. Η σύζευξη στοιχείων διαφορετικής προέλευσης αποµακρύνει µορφολογικά το κτίριο του Ναυπλίου από τα
υπόλοιπα υποκαταστήµατα της Ε.Τ.Ε. Ξένισε τους αρχιτέκτονες της εποχής του: τόσο εκείνους που αποδέχονταν τον
ιστορισµό, όσο και εκείνους που στήριζαν το µοντέρνο κίνηµα. Προσήλκυσε όµως και το ενδιαφέρον νεώτερων µελετητών,
που σχολίασαν την ιδιαιτερότητά του (Χολέβας.1992). Σήµερα στέκεται στην κεντρική πλατεία Συντάγµατος του Ναυπλίου
ως µια «παραδοξότητα», ένα «παίγνιο» του αρχιτέκτονα, µια «παραποίηση» του κλασικισµού, µια νεοελληνική “προµεταµοντέρνα κατασκευή” (Ζάννος κ.ά, 1989:32-33).
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Construction History 21: 5-19 (http://nrs.harvard.edu/ urn-3:HUL.InstRepos:10977385). Κατά τον Αnt. Picon η Ιστορία των
Δοµικών Κατασκευών έχει µετακινηθεί από την αρχική εξέταση των κατασκευών ως αυτοτελών αντικειµένων στην
εξέταση των διαδικασιών παραγωγής τους
4Αντωνίου, Γ. (2006). Οι Ελληνες Μηχανικοί. Θεσµοί και Ιδέες. 1900-1940, Διδακτ. Διατριβή, Ε.Μ.Π.
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2. ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΣΗΓΟΝΗ
Τα κατάλοιπα του µηχανικού της Τράπεζας Ιωάννη Ισηγόνη(προσωπικό αρχείο Ισηγόνη)5 έχουν
κατατεθεί στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας το 19976. Εκτός των γραπτών τεκµηρίων υπάρχει
πλούσιο φωτογραφικό υλικό (180 ασπρόµαυρες φωτογραφίες, 5 γυάλινες πλάκες και αρνητικά) ως
επί το πλείστον από τις διάφορες φάσεις ανέγερσης των υποκαταστήµατων (Σερρών,
Θεσσαλονίκης, Χίου, Φλώρινας, Κιάτου κ.ά). Αρχικό έναυσµα λοιπόν για την πορεία αυτής της
έρευνας υπήρξε η έλξη του φωτογραφικού αρχείου. Αναρωτήθηκα εύλογα ποιός ο λόγος αυτής της
εκτεταµένης in situ φωτογράφησης; Η συστηµατική φωτογράφηση ενός καινοτόµου για την εποχή
του κατασκευαστικού συστήµατος δεν ήταν µία τυχαία πρωτοβουλία του Ισηγόνη ή της Ε.Τ.Ε.
Εδράστηκε σε µια γενικότερη πολιτική, που προωθούσε το γραφείο F. Hennebique, που
ενθάρρυνε τους ανά την Ευρώπη µηχανικούς και κατασκευαστές να φωτογραφίζουν τα εργοτάξια
και στη συνέχεια να στέλνουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας το υλικό. Φωτογραφίες και
περιγραφές από αρκετά πρώιµα έργα δηµοσίευε το περιοδικό της εταιρείας (το «Beton Arme»), µε
στόχο να µειώσει την καχυποψία των εργοδοτών για τη νέα κατασκευαστικη µέθοδο και γενικότερα
να διαδόσει το νέο υλικό (Simonnet, 2002). Εποµένως η σχολαστική λήψη φωτογραφιών των
ξυλοτύπων και της διαδικασίας σκυροδέτησης, του σιδηρού οπλισµού, των εργατών και των
εργαλείων τους, των επιβλεπόντων και των στελεχών της Τράπεζας συνθέτουν ένα φωτογραφικό
corpus, µοναδικό στο είδος του για τα ελληνικά δεδοµένα, τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και
ως προς το εύρος του, που επιδέχεται αναλύσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Μια ανάγνωση του είναι
και η θεώρησή του ως τµήµα µιας ευρύτερης διαδικασίας εξοικείωσης µε το νέο κατασκευαστικό
σύστηµα στα καθ’ ηµάς. Στις περισσότερες φωτογραφίες απεικονίζονται εργάτες εν κινήσει
απασχοληµένοι µε τις εργασίες σκυροδέτησης υπό την παρουσία ή µη των µηχανικών της
Τράπεζας. Ορισµένεςαπό αυτές τις φωτογραφίες παρόλο που δεν είχαν εκ των προτέρων
καλλιτεχνικούς στόχους, εντυπωσιάζουν για τη σύλληψη και επεξεργασία του θέµατος και θα
µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έργα τέχνης7. Μια ιδιαίτερη φωτογραφία του αρχείου Ισηγόνη
(η εικόνα 1) συµπυκνώνει, κατά τη γνώµη µου, όλη τη φιλοσοφία του εγχειρήµατος. Συνυπάρχουν
το παλιό οικοδόµηµα µε το νεοαναγειρόµενο, µπροστά οι τεχνίτες, στο βάθος τα στελέχη της
Τράπεζας. Στέκονται όλοι πάνω σ’ έναν «σιδερωµένο» ξυλότυπο και κοιτούν σοβαροί κατάµατα το
φακό.

5Ι.Α

/ Ε.Τ.Ε Α3/Σ19/Υ1 (φωτογραφικό αρχείο Ιω. Ισηγόνη) και Α3/Σ1/Υ1 (φάκ. Ιω. Ισηγόνη).
Ν. (1997). Το προσωπικό αρχείο του µηχανικού Ιωάννη Μ. Ισηγόνη (1899-1979). Μια νέα πρόκτηση του
Ιστορικού Αρχείου. Στο Εµείς και η Τράπεζα, (8) Ιανουαρίου 1997.
7 Simonnet, C. “Construction and Illusion: the birth of reinforced concrete”, in Voyatsaki Maria (ed.) The teaching of
Construction in Architectural Education. Current Pedagogy and Innovative Teaching
methods, Transactions on Architectural Education, no 12, 2002, 36-43.
6Παντελάκης,
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Εικ. 1: Υποκατάστηµα Χίου (πηγή
: Philotheatis.blog.spot)

Ποιός ήταν ο Ιωάννης Ισηγόνης; Σύµφωνα µε το βιογραφικό σχεδίασµα, που συντάχθηκε το 1996
από µέλη της οικογενείας του, ήταν ένας από τους τρεις γιούς του διακεκριµµένου οφθαλµιάτρου
της Σµύρνης Μιχαλάκη Α. Ισηγόνη. Οπατέρας Ισηγόνης είχε σπουδάσει Ιατρική στη Βασιλεία της
Ελβετίας, χώρα που επέλεξε να σπουδάσει και ο γιος του Ιωάννης (πολιτικός µηχανικός
Πολυτεχνείου Λωζάννης 1922). Το αµέσως επόµενο διάστηµα (1922-1924) ο Ισηγόνης (γ.1899π.1979) εργάστηκε για δυό χρόνια στην εταιρεία Kruger & Toll στο Ελσίνκι και το 1924 ξεκίνησε
την καριέρα του στην Ελλάδα8 στην Τεχνικό Τµήµα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που εκείνη
την εποχή υπό την διεύθυνση του Αριστείδη Μπαλάνου (και στη συνέχεια του Νικολάου
Ζουµπουλίδη) ξεκινούσε ένα µεγάλο πρόγραµµα κατασκευής υποκαταστηµάτων στην ελληνική
επαρχία. Στο περιβάλλον της Ε.Τ.Ε ο Ισηγόνης είχε την ευκαιρία να συναναστραφεί µε
συνοµήλικους του επιστήµονες που είχαν προσληφθεί την ίδια εποχή9, να συνεργαστεί µε τους
µηχανικούς µεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών που αναλάµβαναν έργα της Τράπεζας, όπως η
εταιρεία «Τέκτων» του Αλ. Ζαχαρίου, η «Εργοληπτική» του Μόσχου Διαµαντόπουλου, η «Τεχνική»
του Δηµητρίου Καλκάνη και γενικότερα να βρεθεί κοντά σε πρωτοπόρους µηχανικούς της εποχής
του, όπως ο Περικλής Παρασκευόπουλος, καθηγήτης οπλισµένου σκυροδέµατος του Ε.Μ.Π.
3. ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕ: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ιδέα ενός ασφαλούς, άκαµπτου δοµικού συστήµατος, όπως ο σκελετός από οπλισµένο
σκυρόδεµα ταίριαζε ιδανικά µε τις επιδιώξεις της Τράπεζας. Ένα µονολιθικό δοµικό σύστηµα,
ταυτόχρονα καινοτόµο και ασφαλές εµπεριείχε τα στοιχεία της στιβαρότητας και της προόδου,
δηλαδή την ουσία της εικόνας, που, και η ίδια η Εθνική Τράπεζα, ήθελε να εκπέµψει.

8Στενά

συνδεδεµένος µε την πατρική οικογένεια ο Ισηγόνης απέριψε µια πρόταση το 1924 ναεργαστεί στον Καναδά
και επέστρεψε στην Ελλάδα. Στο απογραφικό δελτίο για την εγγραφή του στο ΤΕΕ το 1926 αυτοπροσδιορίζεται ως
“πρόσφυξ από τη Σµύρνη”. Κατά µια παράξενη σύµπτωση στον Καναδά σταδιοδρόµησε χρόνια µετά (ως καθηγητής
γεωλογίας) ο γιος του.
9Ηταν οι αρχιτέκτονες Ξενοφάνης Αιγίδης, Ε.Μ.Π 1924, Ιωάννης Κρεµέζης, Ε.Μ.Π 1931, Αριστοµένης Βάλβης,
Ξενοφών Νικάκης και Μιχάλης Κανάκης, ο πολιτικός µηχανικός Χαράλαµπος Δηµητρακόπουλος, ΕΜΠ 1922,
Θεµιστοκλής Μιχαλόπουλος κ.ά
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Υπήρξε µε άλλα λόγια ένα θετικό πλαίσιο για την υποδοχή και µία εξαιρετική ευκαιρία για την
υλοποίηση: ο προγραµµατισµός ανέγερσης ενός πυκνού δίκτυου ιδιόκτητων υποκαταστη
µάτων, κυρίως στις προσαρτηµένες «Νέες Χώρες», περιοχές όπου η Ε.Τ.Ε είχε ήδη ανοίξει
υποκαταστήµατα (µε την λήξη του α’ παγκοσµίου πολέµου) σε ενοικιαζόµενα κτίρια. Ο Ισηγόνης
βρέθηκε την κατάλληλη στιγµή στο κατάλληλο περιβάλλον. Προσλήφθηκε στην Τράπεζα στις
14 Ιουλίου 1924 ως «ειδικός στο µπετόν αρµέ» µε σύσταση του τότε προϊσταµένου του Τεχνικού
Τµήµατος Αριστείδη Μπαλάνου, συγγενή εξ αγχιστείας του θείου του µηχανικού Γιάγκου Ισηγόνη10.
To πρώτο έργο που ανέλαβε ήταν το υποκατάστηµα των Σερρών (1924-1927). Το υποκατάστηµα
Σερρών θεµελιώθηκε την άνοιξη του 1924 µε την παρουσία του Μπαλάνου και το σύστηµα
δόµησης ήταν µικτό. Περιµετρικά λιθοδοµή και στο εσωτερικό ελεύθερα υποστυλώµατα και πλάκες
από οπλισµένο σκυρόδεµα. Το οπλισµένο σκυρόδεµα χρησιµοποιείται τολµηρά, γεφυρώνοντας
µεγάλα ανοίγµατα στα πατώµατα, αλλά και ως υλικό πλήρωσης κλασικιστικών µορφολογικών
στοιχείων, όπως το αέτωµα, οι κίονες στο εσωτερικό του κτιρίου και στον όροφο και οι πεσσοί του
προπύλου. Υπάρχουν 37 φωτογραφίες από το συγκεκριµµένο έργο στο αρχείο Ισηγόνη. Ενώ το
έργο των Σερρών βρισκόταν σε εξέλιξη ξεκίνησε η ανέγερση του υποκαταστήµατος Χίου (1926) µε
το ίδιο µικτό κατασκευαστικό σύστηµα. Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε τα δυό αυτά κτίρια
(καθώς και το λίγο προγενέστερο της Λαµίας) ως µια πρώτη περίοδο στο έργο του Τεχνικού
Τµήµατος, περίοδο που τελειώνει µε το θάνατο του Μπαλάνου το 192711.
Πού οφείλονταν η αυτοπεπεποίθηση του νεαρού Ισηγόνη; Οφείλονταν
καταρχήν στις σπουδές
του και στην εµπειρία του από την εργασία του στην Kreuger & Toll Constructions AB
στη Φιλανδία. Επιπλέον αυτοπεποίθηση άντλησε από το περιβάλλον του Γραφείου. Το δίκτυο
των Τεχνικών Εταιρειών που συνεργάζονταν σταθερά µε την Ε.Τ.Ε, όπως για παράδειγµα η
εταιρεία Α. Ζαχαρίου και Σια (αργότερα «Τέκτων ΑΕ») είχε σηµαντική τεχνογνωσία σε κατασκευές
οπλισµένου σκυροδέµατος. Η «Τέκτων Α.Ε» απασχολούσε πληθώρα µηχανικών
και είχε γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έκτισε µε οπλισµένο σκυρόδεµα, µεταξύ των άλλων,
την Τράπεζα Αθηνών (περίπου το 1910), την Ιονική Αθηνών (περίπου το 1914), το δικαστικό
µέγαρο Σµύρνης (περίπου το 1920) και πολυάριθµα έργα στην Αθήνα.

10Βλ.

Ισηγόνη Ε., Ισηγόνη Μ. (1995). Η οικογένεια Μιχαλάκη Ισηγόνη της Σµύρνης (Σµύρνη,Αθήνα, Αίγυπτος, Ινδίες),
Αθήνα. Σύµφωνα µε έγγραφο του Ι.Α/Ε.Τ.Ε διορίστηκε ως προσωρινός έκτακτος µηχανικός µε οργανικό µισθό 625
και επίδοµα 1875 (συνολικά 2500δρχ). Επιπλέον περιλαµβανόταν ¼ του ποσοστού 0.75% επί της δαπάνης “όλων εν
γένει των εκτελουµένων νέων έργων, εγκαταστάσεων και γενικών επισκευών και µεταρρυθµίσεων του Κεντρικού
Καταστήµατος και των Υποκαταστηµάτων¨. Τέλος προβλεπόταν οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για
εκτός Αθηνών εργασία (100 δρχ ηµερησίως). Απαγορεύονταν η εκτέλεση ιδιωτικών έργων και ήταν υποχρεωµένος
να εργάζετε όλες τις ώρες γραφείου συν δύο
ώρες επιπλέον (ΙΑ/ΕΤΕ, έγγραφο 135108/29-08-1924).
11 Η επιρροή του Μπαλάνου στα πρώτα υποκαταστήµατα της Ε.Τ.Ε πρέπει να θεωρηθεί ισχυρή. Ο Αρ. Στ. Μπαλάνος
ήταν γόνος σηµαντικής οικογένειας της Βορείου Ηπείρου και αδελφός του αρχαιολόγου Νικ. Μπαλάνου που
ανέσκαψε την Κρήτη και τις Μυκήνες. Γνωρίζουµε ότι σχεδίασε τις όψεις της οικίας Αλ. Αφεντούλη, (αργότερα
ξενοδοχείο Athenee Palace), απέναντι από το κτίριο της παλιάς Βουλής. Ήταν το πρώτο κτίριο (1911) από οπλισµένο
σκυρόδεµα µε το σύστηµα Henebique στην Αθήνα και κατασκευάστηκε από τον πολιτικό µηχανικό Ηλία
Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος κριτικάρισε αρνητικά τις µετατροπές που επέφερε ο Μπαλάνος (στο αρχικό σχέδιο του
Γάλλου αρχιτέκτονα) και κατέστησαν τον σκελετό «καθ’ ολοκληρίαν αφανή». Βλ. Η. Αγγελόπουλος, “Οικία Αλέξανδρου
Αφεντούλη”, Αρχιµήδης, ετ. Ζ’ (1906-1907) 131-137. Ο Μπαλάνος σχεδίασε επίσης στο Νοσοκοµείο Νοσηµάτων
Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» τα περίπτερα «Κυριαζίδειο» (1905-1907), «Μελά» (1910) και «Τριανταφυλλάκι» (1911).
Βλ. νεκρολογία για τον Αρ. Μπαλάνο, περ. ΕΡΓΑ, τχ. 60 (1927) 316.
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O Α. Ζαχαρίου διέδωσε το σύστηµα Hennebique, του οποίου ως γνωστό πρώτος αντιπρόσωπος
στην Ελλάδα ήταν ο πολιτικός µηχανικό Ηλίας Αγγελόπουλος12 και συµµετείχε στην ίδρυση του
πρώτου ελληνικού εργοστασίου τσιµέντων (Τιτάν)13. Το 1924 το κατασκευαστικό σύστηµα
Hennebique γνώριζε ήδη µεγάλη ακµή. Το οπλισµένο σκυρόδεµα από υλικό είχε µετατραπεί σε
κατασκευαστική µέθοδο14. Σ’ αυτό το σηµείο καµπής στην Ιστορία των Κατασκευών, τόσο σε
ευρωπαϊκό, όσο και σε ελληνικό επίπεδο, η επιλογή της Τράπεζας να εκτελέσει το σύνολο των
κτιριακών έργων που είχε προγραµµατίσει χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Hennebique (παρότι η
γνώση των ποιοτικών προδιαγραφών του ντόπιου σκυροδέµατος βριισκόταν ακόµη στα πρώτα
στάδια) ήταν ιδιαίτερα σηµαντική. Θα µπορούσε κάποιος να αντιτάξει το επιχείρηµα ότι η επιλογή
ήταν µονόδροµος. Θα συµφωνήσουµε ότι ασφαλώς είχαν ωριµάσει οι προϋποθέσεις, όµως οι
επιλογές της Εθνικής Τράπεζας είχαν τη δύναµη ενός µηνύµατος µε πολλαπλούς αποδέκτες:
στήριξη
της εγχώριας τσιµεντοβιοµηχανίας (Τιτάν, Ηρακλής) και προσαρµογή στις ανάγκες
αντισεισµικής θωράκισης της χώρας.
Συστηµατική χρήση σκελετών οπλισµένου σκυροδέµατος θα γίνει λίγο αργότερα
(1928-1934) και στο πρόγραµµα της ανέγερσης σχολικών κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας
(πρόγραµµα Παπανδρέου), όπου προσλήφθηκαν νέοι µηχανικοί και υλοποιήθηκε ένα µεγάλο
κτιριακό πρόγραµµα, αλλά και στα νέα νοσοκοµεία και προνοιακά ιδρύµατα του Υπουργείου
Υγιεινής (πρόγραµµα Κορυζή). Όµως εκεί το µήνυµα ήταν τελείως διαφορετικό: τα χαρακτηριστικά
του επελαύνοντα µοντερνισµού (πλαστικότητα, καθαρότητα όγκων) «ταίριαζαν» απόλυτα µε τη
χρήση του σκυρόδεµατος, ενώ στο εγχείρηµα της Εθνικής Τράπεζας το οπλισµένο σκυρόδεµα ήταν
κρυµµένο κάτω από τον κλασικιστικό µανδύα των όψεων.

12Η

αρθρογραφία ήταν βασικό στοιχείο της τακτικής που χρησιµοποίησε ο Αγγελόπουλος για την προώθηση του
οπλισµένου σκυροδέµατος. Βλ. περιοδικό Αρχιµήδης 4-5/1903 28-36 «Τα πρώτα εν Ελλλάδι έργα δια σκυροκονιάµατος
σιδηροπαγούς συστήµατος Hennebique”.
13Καλογεράς
Ν., Καλαφάτη Ε. (1990). «Η ανανέωση της κατασκευής και η σχέση της µε την
αρχιτεκτονική
µορφή
στην
Ελλάδα
στο
τέλος
του
19ου
και
στην
αρχή
του
20ού
αι.»
Αρχιτεκτονικά Θέµατα (24) 66-73. Επίσης Καλαφάτη, Ε. (1995). “Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Κατ’ εξοχήν µηχανικός της
ελληνικής βιοµηχανίας” στο Οι παλαιές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα.
Μπελαβίλας, Νικ. (2005). “Καινοτοµίες σε τεχνικές και υλικά. Σίδηρος και µπετόν αρµέ” στο Αρχαιολογία και Τέχνες (97)
31-38. Ο Ζαχαρίου ήταν στον πυρήνα του περίφηµου «κύκλου της Ζυρίχης» (Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Ανδρέας
Χατζηκυριάκος, Νικόλαος Κανελλόπουλος και Λεόντιος Οικονοµίδης), την παρέα των συµφοιτητών του Πολυτεχνείου της
Ζυρίχης που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισµό της ελληνικής βιοµηχανίας και συνακόλουθα της οικονοµίας
της εποχής τους.
14 Σε σχέση µε το οπλισµένο σκυρόδεµα οι όροι “κατασκευαστική µέθοδος” και “υλικό” χρησιµοποιούνται
ισότιµα και εξ αδιακρίτου θεωρώντας ότι το υλικό ταυτίζεται µε την κατασκευαστική µέθοδο.
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Εικ. 2: Υποκατάστηµα Σερρών-1925 (πηγή: Philotheatis.blog.spot)

Εικ. 3: Υποκατάστηµα Σερρών-1925 (πηγή: Philotheatis.blog.spot)
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Εικ. 4: Υποκατάστηµα Σερρών-1925 (πηγή ΙΑ/ΕΤΕ, A10S1Y1F22T25)

Η δεύτερη περίοδος (1928-1934) ξεκινά µε το εµβληµατικό έργο του υποκαταστήµατος
Θεσσαλονίκης, όταν διευθυντής του Τεχνικού Τµήµατος είναι πλέον ο αρχιτέκτων Νικόλαος
Ζουµπουλίδης. Το κτίριο της Θεσσαλονίκης έχει µια ιδιαιτερότητα: κατά το χρόνο ανέγερσής του
ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος (1928), γεγονός που ώθησε την Ε.Τ.Ε να διχοτοµήσει το αρχικό
κτίριο. Τελικά κάτω από ένα ενιαίο (εξωτερικά) κέλυφος στεγάστηκαν όχι µόνο δύο διαφορετικά
τραπεζικά καταστήµατα, αλλά και σε εντελώς διαφορετικό (εσωτερικά) ύφος: η µεν Ε.Τ.Ε (σε
κλασικιστικό ύφος), η δε Τράπεζα Ελλάδος (σε νεοβυζαντινό). Η «βυζαντινή» Θεσσαλονίκη
απέκτησε έστω και µ’ αυτόν τον τρόπο ένα φορτισµένο ιδεολογικά κτίριο, που «ένωνε» κλασική
αρχαιότητα και βυζάντιο. Στο ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό έργο η παρουσία και συµβολή του Ισηγόνη
ήταν πολύ σηµαντική. Το έργο της ανέγερσης ανέλαβε το 1928 κοινοπραξία τριών τεχνικών
εταιρειών: η «Τέκτων», η «Εργοληπτική» και η «Οικοδοµική Εταιρεία Νέων Χωρών» (εκσκαφή,
θεµελίωση και σκελετός από οπλισµένο σκυρόδεµα15. Στην πράξη, όπως σηµειώνει και η
Γεωργιλά (1997), την κύρια ευθύνη για την ανέγερση είχε η «Τέκτων». Οι µηχανικοί της
εκπροσωπούσαν την κοινοπραξία και η «Τέκτων» ανέλαβε το δύσκολο έργο της θεµελίωσης σε
πασσάλους και «ανήρτησε µάλιστα στο εργοτάξιο σχετική επιγραφή» (Γεωργιλά, 1997: 26). Όπως
σηµειώνει η ίδια «µέρος τουλάχιστον των στατικών υπολογισµών καθώς και σχέδια λεπτοµερειών
εκτελούνταν στο γραφείο του εργοταξίου», ενώ παράλληλα προχωρούσαν οι εργασίες
κατασκευής. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν «δύο σχεδιαστές και σε κάποια χρονικά διαστήµατα
ένας βοηθός µηχανικού». Τα πατώµατα ήταν πλάκες τύπου Zοllner. Εισήχθησαν 3.000 τόννοι
τσιµέντου από τη Ρωσία, γεγονός που διαφηµίστηκε µε την ανάρτηση µιας πινακίδας στο
εργοτάξιο. Φαίνεται ότι υπήρξαν διαµαρτυρίες για τη µη χρησιµοποίηση τσιµέντων της ελληνική
εταιρείας «Ηρακλής», αν και τσιµέντα υψηλής αντοχής «Ηρακλής» χρησιµοποιήθηκαν για την
κατασκευή των κελυφών του θόλου στέγασης.

15Οι

υπόλοιπες φάσεις της κατασκευής ανατέθηκαν σε υπεργολάβους.
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Εικ. 5: To υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης (πηγή: Philotheatis.blog.spot)

Το κτίριο της Τράπεζας είναι, κατά πάσα πιθανότητα, το πρώτο κτίριο της Θεσσαλονίκης στο οποίο
εφαρµόστηκε η τεχνολογία της πασσαλόπηκτης θεµελίωσης. Ένα γενικό σχέδιο πασσαλόπηξης µε
400 εµπηγνυόµενους πασσάλους οπλισµένου σκυροδέµατος κυκλικής διατοµής περίπου 65
εκατοστών (τύπου Franki) δηµοσιεύτηκε από την Γεωργιλά (1997) µε τη σηµείωση ότι σε δύο
θέσεις πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές. Φόρτωσαν τους πασσάλους µε σιδηρούς οπλισµούς (που θα
χρησιµοποιούνταν στη συνέχεια στην επιφανειακή θεµελίωση) και µέτρησαν τις υποχωρήσεις του
εδάφους. «Ο πάντοτε µεθοδικός Ισηγόνης φρόντισε να φωτογραφήσει αυτές τις δοκιµές και να
καταγράψει πίσω από τις φωτογραφίες τα αποτελέσµατά τους»16.

Εικ. 6: To υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης. Δοκιµή αντοχής πασσάλων (Γεωργιλά, 1997)
16Κατά

την Γεωργιλά (1997) “Την εποχή της ανέγερσης ο Ισηγόνης είχε βαθµό λογιστού Β’ (αποδοχές 7.200 δρχ) αλλά
και τεχνικό επίδοµα άλλες 7000 δρχ. πλησίαζε δηλαδή τις αποδοχές των ανωτάτων στελεχών της Τράπεζας. Για εκτός
έδρας απασχόληση λάµβανε επιπρόσθετη ηµερήσια αποζηµίωση 220 δρχ.»
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Εικ. 7: To υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης. Πασσαλόπηξη (Γεωργιλά, 1997)

Κατά την Τσίγκου (2001) πασσαλόπηξη τύπου Franki χρησιµοποιήθηκε στην θεµελίωση του
υποκαταστήµατος στο Βαθύ της Σάµου (1931-1932), επίσης σε µελέτη του καθηγητή Περικλή
Παρασκευόπουλου, υπό τη γενική επίβλεψη του Ισηγόνη. Και εδώ την εργασία της πασσαλόπηξης
ανέλαβε η “Τέκτων ΑΕ” και έγινε δοκιµαστική τεχνητή φόρτιση ενός τυχαίου πασάλου µε βάρος 75
τόννους. Κατά τον Συνοδινό (2003) το υποκατάστηµα της Ζακύνθου (1931-1934) αποτελεί ένα
ακόµη ορατό παράδειγµα της µέριµνας της Τράπεζας για υψηλή αντισεισµικότητα και ασφάλεια
στα κτίριά της. Κτίστηκε σύµφωνα µε τους αντισεισµικούς κανονισµούς της εποχής (τµηµατική
πλάκα θεµελίων Radier-Partiel) µε εκτεταµένα πέδιλα, σκελετό από σιδηροπαγές σκυρόδεµα και
εξωτερικά τοιχώµατα από ελαφρύ σιδηροπαγές κισσηροκονίαµα. Η παρουσία θαλασσινού νερού
στο υπέδαφος απέκλεισε τη δηµιουργία υπογείων χώρων. Η αντισεισµική µελέτη του κτιρίου
ανατέθηκε στον καθηγητή Περικλή Παρακσκευόπουλο (έκανε και τα οχυρά Ρούπελ). Την επίβλεψη
εκ µέρους της Τράπεζας είχε στη φάση των εκσκαφών και της θεµελίωσης ο Ισηγόνης και στη
συνέχεια ο µηχανικός Χαράλαµπος Δηµητρακόπουλος, ενώ τη γενική εποπτεία είχε ο Νικ.
Ζουµπουλίδης και ο εντεταλµένος σύµβουλος της Τράπεζας στρατηγός Βίκτωρ Δούσµανης. Ήταν
ένα από τα 4 κτίρια που στάθηκαν όρθια στην πόλη της Ζακύνθου στους καταστροφικούς σεισµούς
που έπληξαν τα Ιόνια το 1953. Την εκτέλεση του έργου ανέλαβε µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό η
αθηναϊκή τεχνική εταιρεία ΛΑΣΚΟ. Παρά την αυξηµένη προσοχή που έδιναν οι µηχανικοί της
Τράπεζας σε θέµατα ασφάλειας και αντισεισµικότητας, η εµπλοκή τοπικών κατασκευαστών και οι
ελλειπείς ακόµη προδιαγραφές για το νέο υλικό είχαν σαν αποτέλεσµα να παρατηρηθούν
ορισµένες αστοχίες. Για παράδειγµα, όταν το υποκατάστηµα της Κορίνθου υπέστη ζηµίες κατά το
σεισµό του 1982, αυτές αποδόθηκαν στην οξείδωση του οπλισµού του, γιατί, όπως σηµείωσε ο
Βλαχόπουλος (1995:17), όταν κατασκευάστηκε το 1930 «ως αδρανές υλικό στη σύνθεση του
οπλισµένου σκυροδέµατος είχε χρησιµοποιηθεί αµµοχάλικο θαλάσσης».
4. ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕ: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Όµως η αποτίµηση της συνεισφοράς των µηχανικών της Ε.Τ.Ε στην ανέγερση των πολυαρίθµων
υποκαταστηµάτων της κατά το µεσοπόλεµο δεν πρέπει να περιοριστεί µόνο σε θέµατα
αρχιτεκτονικής έκφρασης, στατικής επάρκειας και αντισεισµικότητας.
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Το εγχείρηµα ήταν ταυτόχρονα µια µεγάλη οικονοµική επιχείρηση, που απαιτούσε συντονισµό,
διαρκή έλεγχο και ταχύτητα εκτέλεσης. Τα εργοτάξια που παρακολουθούσαν οι µηχανικοί του
Τεχνικού Τµήµατος απλώνονταν ταυτόχρονα σ’ όλη την επικράτεια: Ξάνθη (1929-1932), Δράµα
(1930-32), Σάµο (1932-1933), Ιωάννινα (1931-34), Πρέβεζα (1931-34), Φλώρινα (1930-1931),
Ζάκυνθο (1931-1934), Κοζάνη (1930-32), Έδεσσα (1930-31), Θήβες (1930-32), Κόρινθος
(1930-1932). Υπήρχε υποδειγµατική πειθαρχία, ιεραρχία, συνεχής γραπτή επικοινωνία εργολάβων
και επιβλεπόντων µε το κεντρικό γραφείο και επιτόπια επιθεώρηση κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Χρησιµοποιούνταν νέες (για την εποχή τους) τεχνολογίες, όπως µηχανισµοί
άντλησης υδάτων (Θεσσαλονίκη και Σάµος), υδραυλικοί ανελκυστήρες και τριφασικό ρεύµα. Η
ασφάλιση των εργατών και των τεχνιτών από τον εργολάβο ήταν υποχρεωτική. Τα υλικά
ασφαλίζονταν. Δεν έλειπαν ατυχήµατα και απώλειες. Στον φάκελο της Πρέβεζας εντοπίσαµε µία
αναφορά για ένα φορτίο σιδηρού οπλισµού, το οποίο “διαφυγών της αρτάνης έπεσενεις την
θάλασσαν και απωλέσθη κατά την φόρτωσινεν τω Λιµένι Πειραιώς”.
Στο υποκατάστηµα Σάµου, ο εργολάβος ζήτησε από τον Ισηγόνη έγκριση ώστε να εργάζονται
οι τεχνίτες και εργάτες και κατά την Κυριακή (Τσίγκου,2001). Για κάθε κτίριο διατηρούνταν
ξεχωριστός λογαριασµός. Και όταν κάποια Υλικά περίσευαν “πωλούνταν” στο κοντινότερο
νεοαναγειρόµενο (όπως έγινε µεταξύ Ιωαννίνων και Πρεβέζης).Προανέφερα τουςφρενήρεις
ρυθµούς ανοικοδόµησης.
Ταχύτητα ανέγερσης, επιστηµονική οργάνωση του Εργοταξίου και
οικονοµία δαπάνης φαίνεται ότι έκαναν τεράστια εντύπωση στιςµικρές κοινωνίες της ελληνικής
επαρχίας. Για παράδειγµα ο τοπικός τύπος στα Ιωάννινα υποδέχτηκε το νέο κτίριο της Εθνικής
Τράπεζας µε το εξής σχόλιο: «Τί να πρωτοθαυµάσει κανείς; Το σχέδιον, την εκτέλεσιν, την
ταχύτητα, την οικονο µίαν; Η αρχιτεκτονική του σχεδίου είναι ένα αριστούργηµα. Η εκτέλεσις αυτού
εγένετο επί τη βάσει επιστηµονικωτάτου συστήµατος. Η ταχύτης αποτελεί φαινόµενον δια την πόλιν
µας και η οικονοµία δαπάνης θα µείνη παραδειγµατική, δεδοµένου ότι το σύνολον αυτής δεν θα
υπερβή τα τέσσερα εκατοµµύρια»17.
Σηµειωτέο ότι το υποκατάστηµα Ιωαννίνων κατασκεύασε η εταιρεία του Δηµ. Καλκάνη, εκ των
εργοληπτών που ανέλαβαν την ανοικοδόµηση της Κορίνθου µετά τον καταστροφικό σεισµό του
1928, µηχανικού µε µεγάλο ενδιαφέρον για την επιστηµονική οργάνωση της εργασίας στις δοµικές
επιχειρήσεις, εκ των πρωτεργατών εφαρµογής του Taylorism σε εργοτάξια. Είχε µάλιστα για το
θέµα αυτό αρθρογραφήσει και στοτεχνικό περιοδικά ΕΡΓΑ18.

17I.A/E.T.E,

φάκ. Πρέβεζης: Πειραιάς, 18 Μαρτίου 1933. Πρέβεζα 24 Σεπτεμβρίου 1933. Υπογράφει ο πράκτωρ
(1931).
Η
επιστηµονική
οργάνωσις
της
Εργασίας,
µια
προσπάθεια
εν
Κορίνθω».
Στο ΕΡΓΑ (144). Στο άρθρο του ο Καλκάνης εξέθεσε τις συνθήκες οργάνωσης και εφαρµογής το συστήµατος στα
συνεργεία του οπλισµου, κατασκευής των ξυλοτύπων και στρώσης του µπετόν. Ανέφερε ότι υπήρξε αναδιοργάνωση των
συνεργείων, έγιναν χρονοµετρήσεις επίσης εφαρµόστηκε και το πριµ. Το ΤΕΕ έσπευσε να χαιρετήσει την ενέργεια και να
καλέσει και άλλους να µιµηθούν το παράδειγµα. Βλ. για περισσότερα στο Αντωνίου, 2006: 252-253.
18Καλκάνης,
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Εικ. 8: Ο Ισηγόνης κατά το διάστηµα της ανέγερσης των υποκαταστηµάτων
(πηγή: Philotheatis.blog.spot)

Εκτεταµένη χρήση σκυροδέµατος έγινε και στην κατασκευή των ισχυρών θησαυροφυλακείων της
Ε.Τ.Ε στα υπόγεια των νέων κτιρίων. Τα, από οπλισµένο σκυρόδεµα, υπόγεια της Τράπεζας
εντάχθηκαν στο δίκτυο αντιαεροπορικών καταφυγίων σε Αθήνα και επαρχία. Είναι γνωστό ότι σε
αναµονή της εµπλοκής της χώρας µας στον β’ παγκόσµιο πόλεµο, η κυβέρνηση Μεταξά
υποχρέωσε µε νόµο να κατασκευαστούν καταφύγια στα υπόγεια σπιτιών, πολυκατοικιών,
δηµόσιων κτιρίων και στο εσωτερικό των λόφων περιµετρικά της Α θήνας. Η Τράπεζα δέχτηκε
εντολή από την Α ντιαεροπορικη Άµυνα να ετοιµάσει στα υπόγεια των κτιρίων της αντιαεροπορικά
καταφύγια. Ενδεχοµένως σ’ ένα από αυτά να φυλάχθηκε το 1941 (και τελικά να διασώθηκε) το
απόθεµα χρυσού της Τράπεζας, το οποίο, σύµφωνα µε την περιγραφή της οικογένειας, συνόδευσε
ο ίδιος ο Ισηγόνης (σε Τρίπολη ή Σπάρτη). Βέβαια η καταφυγή στις συµβολικές αξίες ενός
«µοντέρνου» κλασικισµού σε απόλυτη σύµπνοια µε τις νέες τεχνολογίες, όπως αυτή του
οπλισµένου σκυροδέµατος, η εµµονή στις κολώνες και τα αετώµατα, η αντίθεση µεταξύ
κατασκευαστικής δοµής και µορφής δέχτηκε και έντονη κριτική19. Το παρακάτω σχόλιο, αν και
αφορούσε το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος και του υποκαταστήµατος της Εθνικής στον
Πειραιά θα µπορούσε να γενικευτεί: «Μα το να θέλουµε να σουλουπώσουµε όπως όπως την από
σίδερο και τσιµέντο µοντέρνα οικοδοµή στους παλιούς τύπους [..] είτε προσθέτοντας αρχαϊκές
κολώνες είτε βάζοντας υποστηρίγµατα στα µπαλκόνια, είτε δηµιουργώντας πολλαπλά στενά
παράθυρα, είτε οργώνοντας τη συνεχή επιφάνεια του τσιµέντου µε αποµιµήσεις αγκωναριών […] δε
θα µας δώσει

19Ηλιού,

Ηλ. (1937). «Κουτιών εγκώµιο», Νεοελληνικά Γράµµατα, 33 -37, αναδηµοσίευση στο Ηλίας Φ. Ηλιού (2005).
Κριτικά κείµενα για την Τέχνη 1925-1937, Αθήνα, 83-126. Αναφορά στο συγκεκριµένο απόσπασµα έκανε ο Β. Κολώνας.
Βλ. Β. Σ. Κολώνας, «Αρχιτεκτονική» στο συλλογικό τόµο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι. Οι Απαρχές 1900-1922, Χ.
Χατζηϊωσήφ (επιµ.) Α’, Αθήνα 1999, 503.
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ποτέ, µε κανένα τρόπο έργα τέχνης αρχιτεκτονικά. Κοιτάχτε το καινούριο κτίριο της Τραπέζης της
Ελλάδος. Όλη η νέα τεχνική χρησιµοποιήθηκε. Εκατοµµύρια οκάδες σίδερο, εκατοµµύρια οκάδες
τσιµέντο. Κι ύστερα η προσπάθεια να στριµωχθούν όλα σ’ ένα κτίριο µορφής δήθεν κλασικής, ή
δήθεν νεοκλασικής»ii.
5. ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
Τα υποκαταστήµατα Σερρών, Δράµας και Ξάνθης αποτελούν γεωγραφικά και στυλιστικά µια
ευδιάκριτη ενότητα. Με τα δύο πρώτα έχω ήδη ασχοληθεί (Θεοδωρίδου, 2006). Στην παρούσα
ανακοίνωση θα επιχειρήσω να αναδείξω το υποκατάστηµα της Ξάνθης. Έχει ανάλογη διάταξη µε τα
δύο πρώτα: στο ισόγειο διατάσσεται ο χώρος εργασίας και στον όροφο µε ξεχωριστή είσοδο η
κατοικία του διευθυντή. Οι τέσσερις πεσσοί του προπύλου είναι γιγάντιοι Η διαδικασία ανέγερσης
ξεκινά µε την έκθεση που υποβάλλει ο Ζουµπουλίδης µετά από περιοδεία στη βόρειο Ελλάδα και
επιτόπια επίσκεψη στην Ξάνθη (έγγραφο µε ηµεροµηνία 08-03-1928 Ι.Α/Ε.Τ.Ε) στην οποία
αναφέρει ότι τα παλιά κτίσµατα στο οικόπεδο της Τράπεζας έχουν ήδη κατεδαφιστεί και ότι η
ανοικοδόµηση µπορεί να ξεκινήσει. Για καλύτερη όµως τοποθέτηση του κτιρίου στον άξονα της
καθέτου οδού προτείνει, είτε να αγοραστούν 150 τµ από διπλανή τουρκική ιδιοκτησία (αν και κρίνει
υπερβολικό το τίµηµα των 300 χιλιάδων δρχ. που ζητά ο ιδικτήτης του), είτε να ζητηθεί
τροποποίηση του σχεδίου µε διαπλάτυνση της οδού ώστε να κεντραριστεί η πρόσοψη της
Τράπεζας. Απ’ όσο παρατηρούµε τίποτε απο τα δύο δεν έγινε και το κτίριο ανεγέρθηκε σύµφωνα µε
το αρχικό σχέδιο του Ζουµπουλίδη, ο οποίος στην ίδια έκθεση σηµείωνε ότι «επί τόπου έχω
µελετήσει σχέδιο προσαρµοζόµενο µε την κατάστασιν του οικοπέδου άνευ της αγοράς του
γειτονικού» ώστε να µπορέσει να γίνει άµεσα η έναρξη κατασκευής γιατί «µε την άρσι του
ενοικιοστασίου» ο ιδιοκτήτης του υπάρχοντος καταστήµατος προτίθεται να ζητήσει την έξωση της
Τράπεζας από αυτό.
Πάντως η πρόταση να ζητηθεί τροποποίηση του υπό εκπόνηση σχεδίου της Ξάνθης, αναδεικνύει το
ζήτηµα των παρεµβάσεων της Τράπεζας στον επανασχεδιασµό των επαρχιακών πόλεων.
Σηµειωτέο ότι η ανέγερση των υποκαταστηµάτων συµπίπτει χρονικά µε το µεσοπολεµικό
επανασχεδιασµό των αστικών κέντρων, µέσω ενός εκτεταµένου προγράµµατος πολεοδοµικών
µελετών, που αναθέτουν σε ιδιωτικά τεχνικά γραφεία, µετά από δηµόσια πρόσκληση, οι αντίστοιχοι
Δήµοι. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα, ως προνοµιακός συνοµιλητής του Κράτους, διαµόρφωσε για
τον εαυτό της µικρά ανεξάρτητα οικοδοµικά πολύγωνα, της τάξεως των 1000τ.µ. στα κεντρικότερα
σηµεία των αντίστοιχων πόλεων (Σέρρες, Δράµα, Ξάνθη), όπου στέγασε τα υποκαταστήµατά της.
Παρενέβαινε δηλαδή στις τοπικές αρχές ζητώντας σε πολλές περιπτώσεις, τροποποιήσεις των
εκπονούµενων σχεδίων, ώστε τα υπό ανέγερση υποκαταστήµατα της να εντάσσονται σε αυτοτελή
(για λόγους ασφαλείας) οικοδοµικά πολύγωνα. Σε µία άλλη περίπτωση, αυτή της Σάµου, η Τράπεζα
κατόρθωσε να εγκριθεί το 1931 από το Υπουργείο Συγκοινωνίας η κατάργηση ενός δροµίσκου που
διαχώριζε το οικόπεδό της από ένα παράπλευρο και έτσι αφού το αγόρασε, δηµιούργησε µε
συνένωση ένα ενιαίο µεγάλο οικόπεδο, στο οποίο ευθύς αµέσως άρχισε να ανοικοδοµεί το νέο της
υποκατάστηµα (Τσίγκου, 2001).
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Εικ. 9: Υποκατάστηµα Ξάνθης σήµερα (λήψη συγγραφέως)

Εικ. 10: Υποκατάστηµα Δράµας σήµερα (λήψη συγγραφέως)

6. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Είναι εντυπωσιακό ότι το Τεχνικό Τµήµα της Τράπεζας, παράλληλα σχεδόν µε την εγχείρηµα την
ανέγερσης υποκαταστηµάτων, ανέλαβε ένα άλλο µεγάλο έργο: το σχεδιασµό και την
ανοικοδόµηση της Φιλοθέης. Της ανοικοδόµησης προηγήθηκε η σύνταξη ενός τυπολογίου
κατοικιών, µε σχέδια διαφόρων αρχιτεκτόνων της εποχής. Μεταξύ αυτών και ο νεαρός τότε
αρχιτέκτων Ιωάννης Κρεµέζης. Υπέβαλε ένα σχέδιο για το τυπολόγιο, που αποτέλεσε την αφορµή
για να προσληφθεί στο Τεχνικό Τµήµα. Το 1933, όταν άρχισε η ανοικοδόµηση της Φιλοθέης, ο
Ισηγόνης ανέλαβε τη µελέτη και επίβλεψη των έργων οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης και
µαζί µε τον Κρεµέζη την επίβλεψη των κατασκευών (100 σπίτια του κάτω τοµέα)20. Σηµειωτέο ότι η
ανοικοδόµηση της Φιλοθέης µαζί µ’ αυτήν της Κορίνθου ήταν οι µόνες οργανωµένες οικιστικές
παρεµβάσεις κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου.
20Καρδαµίτση-Αδάµη, Μ. (2011). Η κηπούπολη της Φιλοθέης και ο αρχιτέκτων Ιωάννης Κρεµέζης. Στο Μουσείο
Μπενάκη (9) 71-86.
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Εικ. 11: Το προσωπικό του τεχνικού Τµήµατος (Γεωργιλά, 1997)

Το Τεχνικό Τµήµα της Τράπεζας υπήρξε για τους εργαζόµενους σ’ αυτό και ένας χώρος
συναναστροφών και κοινωνικών σχέσεων. Οι συναναστροφές του Ισηγόνη µε οµότεχνους
συναδέλφους του καταγράφηκαν σε πολλά φωτογραφικά τεκµήρια του αρχείου του, που τον
απεικονίζουν σε κυνήγι, ταξίδια, συνεστιάσεις κ.λπ. Ένας ευχάριστος νέος άνθρωπος, µε σπουδές
και προσωπικότητα, πλήρως ενταγµένος στο ελιτίστικο γραφείο ενός ισχυρού Ιδρύµατος. Για
παράδειγµα η στενή συνεργασία του Ισηγόνη µε τον Κρεµέζη φαίνεται και από το ότι, κατά
πληροφορίες της οικογένειάς του, ο δεύτερος σχεδίασε το σπίτι του πρώτου σε προνοµιακό
γωνιαίο οικόπεδο στην οδό Παύλου Καλλιγά 61 στην Φιλοθέη (διατηρείται). Ένα κτίριο µε επιρροές
από την αρχιτεκτονική του Αιγαίου, που υπήρξε για τη γενιά των Κρεµέζη-Ισηγόνη ένας
συµβολικός τόπος, ωραίος, νεανικός, ονειρικός. Ένας τόπος “µοντέρνος¨και συνάµα
¨παραδοσιακός”.

15

Εικ.12: Ισηγόνης και Ζουµπουλίδης σε κυνήγι (πηγή: Παντελάκης, 1997 και ΙΑ/ΕΤΕ)

Το Τεχνικό Τµήµα της Ε.Τ.Ε, θα µπορούσε να παραλληλιστεί µε άλλα δηµόσια µεσοπολεµικά
Τεχνικά Γραφεία, όπως το Τεχνικό Τµήµα του Υπουργείο Παιδείας (Καραντινός, Μητσάκης κ.ά) και
το Τεχνικό Γραφείο του Υπουργείου Υγιεινής και Κοινωνικής Αντίληψης (Κων. Μπίρης, Θ. Βαλεντής
κ.ά), αλλά και µεταπολεµικά γραφεία όπως του ΟΕΚ (Σφαέλλος) και του ΕΟΤ (Άρης
Κωνσταντινίδης κ.ά.). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι οργανώθηκε και έδρασε πρώτο (και
πριν) απ’ όλα τα υπόλοιπα. Μ’ αυτήν την έννοια, τόσο το ίδιο, όσο και η χρήση οπλισµένο
σκυρόδεµα στις κατασκευές του έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική Ιστορία των Δοµικών
Κατασκευών.
Με την έκρηξη του β’ παγκοσµίου πολέµου οι εργασίες του Τεχνικού Τµήµατος υποτονούν. Όταν
µετά την απελευθέρωση οι συνθήκες βελτιώνονται και αρχίζει δειλά–δειλά η οικοδοµική
δραστηριότητα, ο ρόλος του δεν είναι πια ο ίδιος. Η συγχώνευση της Τράπεζας Αθηνών (Ηλιάσκος)
µε την Ε.Τ.Ε υπό την διοίκηση του Ηλιάσκου κατήργησε το τεχνικά επιδόµατα και τη δύναµη
επιρροής του. Τώρα πλέον οι µελέτες δίνονταν σε ιδιώτες µηχανικούς και το Τεχνικό Τµήµα της
Ε.Τ.Ε διατήρησε µόνο τον επιτελικό του ρόλο.
Αν και η κυρίως καριέρα του Ισηγόνη εκτυλίχθηκε γύρω από τα υποκαταστήµατα της Τράπεζας
(1924-1934), το προάστιο Φιλοθέης (1930-1940) και (µεταπολεµικά) τον Εξοχικό οικισµό των
υπαλλήλων της Τράπεζας στη Σαρωνίδα (1960-69)21, ενδιαφέρον θα είχε να µελετηθεί και
η «παράλληλη» ενασχόλησή του µε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στις οποίες ενεπλάκη η
Ε.Τ.Ε. Για παράδειγµα το 1937 µε εντολή της εταιρείας «Ενίσχυση Υδάτων Λίµνης Μαραθώνα
ΑΕ», εταιρεία που ίδρυσε η ίδια η Τράπεζα, ο Ισηγόνης εκπόνησε µελέτη για τη συλλογή
βρόχινου νερού σε κανάλια βόρεια και νότια της Πάρνηθας (αξιοποιώντας µια λεκάνη
απορροής 330 τετρ.χιλ.) και την κατέθεσε στο αρµόδιο Υπουργείο Συγκοινωνίας. Η µελέτη
εγκρίθηκε από το Υπουργείο22 και τµήµα της (από τη λίµνη Μαραθώνα µέχρι τον πρώτο χείµαρρο
στην περιοχή Μαλακάσας) χαράχθηκε στο έδαφος (ο άξονας του καναλιού), αλλά οι εκσκαφές για
τα κανάλια δεν έγιναν ποτέ εξαιτίας του γεγονότος ότι οι χείµαρροι Μαλακάσας και Κακοσάλεσι δεν
παραχωρήθηκαν στην εταιρεία. Εκ του γεγονότος αυτού η εταιρεία οδηγήθηκε σε διάλυση το
193823.

21Ασχολήθηκε

µε το δίκτυο ύδρευσης, µελέτες οδοποιίας κ.λπ. στον οικισµός “Η Σαρωνίς” στη θέση “Πεύκα Γιουρντά
Αναβύσσου”. Βλ. ΙΑ/ΕΤΕ Α3Σ11Υ1Φ1-14, Α3Σ15Υ1Φ18-10, Α3Σ18Υ1Φ1-12
22Αρ.αποφ. 9759 /23-3-1938 και 26678/19-6-1938)
23Ο Ισηγόνης αρθρογράφησε για το θέµα αυτό στα περιοδικά: Τεχνική (τχ. 15, 25-5-1944 και τχ 25,10-3-1945) και Τεχνικά
Χρονικά (1947).
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Επισηµαίνω εδώ επιγραµµατικά (αν και η ανάλυση αυτών των έργων ξεφεύγει από τα όρια αυτής
της παρουσίασης) ότι οι µεγάλοι ταµιευτήρες νερού, τεχνικά έργα που εκτελέστηκαν µε τη χρήση
σκυροδέµατος, υπήρξαν κατά το µεσοπόλεµο σύµβολα εκµοντερνισµού, που διέγειραν την
φαντασία και το ενδιαφέρον των πολιτών. Για παράδειγµα το φράγµα του Μαραθώνα και η
σήραγγα Μπογιατίου θεωρήθηκαν όχι απλά τεχνικά έργα, αλλά έργα εθνικής περηφάνιας. Όχι
τυχαία, στο πλαίσιο της σύνδεσης µε το παρελθόν, το φράγµα ντύθηκε µε πεντελικό µάρµαρο και
στη βάση του ανεγέρθηκε µινιατούρα ναού24 δωρικού εληνικού. Και εδώ ο Ισηγόνης παρασύρεται
από ένα τεχνοκρατικό όραµα εκµοντερνισµού, µε υπόβαθρο µια εθνική στόχευση. Το 1943 ο
Ισηγόνης επανυποβάλλει επικαιροποιηµένη τη µελέτη του για τα κανάλια στην Πάρνηθα, η οποία
απορρίπτεται
χωρίς σοβαρή αιτιολογία25. Ασχολείται µε µελέτες«καναλιών» και
«αποστραγγιστικών έργων» για τη λίµνη του Μαραθώνα και αλλού και κατά τις µεταπολεµικές
δεκαετίες του ΄50 και ’60, αν και οι περισσότερες έµειναν στα χαρτιά. Περιληπτικά σχόλια για αυτές
τις µελέτες του δηµοσίευσε ο ίδιος κατά καιρούς, κυρίως στα Τεχνικά Χρονικά και τον ηµερήσιο
τύπο της εποχής26. Ως απόρροια ενδεχοµένως των µεταπολεµικών περικοπών στο καθεστώς των
µηχανικών του Τεχνικού Τµήµατος, o αυστηρός όρος της µη άσκησης ιδιωτικού έργου που
περιέχονταν στην αρχική σύµβαση της Τράπεζας µε την Ισηγόνη (του 1924), φαίνεται ότι
υποχώρησε. Ασχολήθηκε µε αρκετά ιδιωτκά έργα και διετέλεσε Τεχνικός Σύµβουλος της Ελβετικής
Εταιρείας Companie d’ Etudes des Travaux Publiques (CETP) για υδραυλικά και υδροηλεκτρικά
έργα στην Ελλάδα. Μελέτησε επίσης τον φέροντα σκελετό του γηπέδου του Παναθηναϊκού στη
λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά την δεκαετία 1950-1960. Γκρέµισε το προϋπάρχον µισό πέταλο και
έκτισε καινούριο µε την ανάλογη αµοιβή. Με τα δικά του σχέδια κτίστηκε και το υπόλοιπο χωρίς
ποτέ να αποπληρωθεί27. Συνοψίζοντας παρατηρούµε ότι ο Ισηγόνης ήταν απόλυτα ενταγµένος
στο τεχνικοοικονοµικό κλίµα της εποχής του, µια εποχής µεγάλων έργων, που σφράγισαν το
πέρασµα στη νεωτερικότητα και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών και κατασκευών στην Ελλάδα.
Εξέφραζε την εποχή του και σε εκφάνσεις της προσωπικής του ζωής. Ήταν φυσιολάτρης,
περιηγητής και ερασιτέχνης φωτογράφος, όπως και ο προϊστάµενός του Ν. Ζουµπουλίδης, ο
διοικητής του Ι. Δροσόπουλος και άλλοι αστοί της εποχής του. Ήδη από τον µεσοπόλεµο ήταν
ιδρυτικό µέλος του Ορειβατικού Συνδέσµου Αθηνών (έτος ίδρυσης 1928) και του Αθλητικού Οµίλου
Φιλοθέης (ΑΟΦ) και µέλος της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, της Ελληνικής Σπηλαιολογικής
Εταιρείας, του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων Πολυτεχνείου Λωζάννης (Minerva).
7. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Τα µεγαλόπρεπα κτίρια που έκτισε η ΕΤΕ λειτούργησαν σε συµβολικό επίπεδο µεαπόλυτη
επιτυχία: διαµόρφωσαν την «εικόνα» που η Εθνική ήθελε να προβάλλει:της «παραδοσιακής»
µεγάλης Τράπεζας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και χρησιµοποιεί την
καλύτερη τεχνολογία και υλικά. Παραµένουνµέχρι και σήµερα ως αξιόλογα µεµονωµένα
παραδείγµατα, που σηµατοδοτούν, την αισθητική του τεχνικού επιτελείου που τα υλοποίησε και τις
τεχνικές δυνατότητες της εποχής τους. Η συµβολή των µηχανικών της Τράπεζας ήταν
αποφασιστικής σηµασίας. Κινούµενοι µεταξύ ακαδηµαϊσµού και ελληνικότητας, σε µια εποχή
αναβίωσης του εθνικισµού οι µηχανικοί της Ε.Τ.Ε συνέθεσαν και εκτέλεσαν έργα, χωρίς
προκατάληψη ανάµεσα στο οπλισµένο σκυρόδεµα και τις δωρικές κολώνες. Ανάµεσα στη
συµµετρία και την ασυµµετρία, τις στιβαρές και άκαµπτες µορφές και τις κεραµικές λεπτοµέρειες.

24Kaika,

M. (2006). Dams as Symbols of Modernization: the urbanizationof nature between geographical imagination and
materiality. Ιn Annals of the Association of American geographers, volume 96, issue 2, 276-301.
25Ο Ισηγόνης αρθρογράφησε για το θέµα αυτό στην εφηµ. Εστία φ. 23-3-1945 και 2-4-1945.
26Ειδικό Τεύχος Τεχνικά Χρονικά τχ. 159-160 (1958) 67-71) και σε εφηµερίδες (Καθηµερινή, Εστία,Εθνος, Ξεκίνηµα
1-9-1966 και 1-11-1966).
27 Η πληροφορία αντλήθηκε από το βιογραφικό του (που συνέταξε η σύζυγόςΟ του). Ισηγόνης παντρεύτηκε το 1944 την
οδοντίατρο Αναστασία Αλτίνογλου, κόρη του Σµυρνιού
εκπαιδευτικού Ηλία Αλτίνογλου και απέκτησε δύο κόρες και ένα γιo.
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Ίσως γι’ αυτό τα συγκεκριµµένα έργα, αν και έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά του
επονοµαζόµενου συντηρητικού ή εξασθενηµένου κλασικισµού, του ταυτισµένου µε τα
ολοκληρωτικά καθεστώτα της Ευρώπης, επιβάλλονται αλλά δεν απωθούν, εντυπωσιάζουν αλλά
δεν καταπιέζουν. Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια αυτά είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα και
µε ορισµένες µετατροπές διατηρούν µέχρι σήµερα την αρχική τους χρήση, εκτιµώ ότι η εξέτασή
τους ως πρώιµους υποδοχείς τεχνολογιών οπλισµένου σκυροδέµατος και ο σχολιασµός των
διαδικασιών ανέγερσής τους µέσα από αρχειακή έρευνα συµβάλλει αφενός στην τεκµηρίωση της
Ιστορίας των Δοµικών Κατασκευών στον ελληνικό χώρο και αφετέρου χρησιµεύει ως υλικό
αναφοράς στους σύγχρονους µελετητές, συντηρητές, αναστηλωτές και γενικά σε κάθε
εµπλεκόµενο µε τη διαχείριση και προβολή τους.
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