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Το Κτίριο της Βουλής – Ανάκτορα του Όθωνα 

Το κτίριο των παλαιών ανακτόρων, που σήμερα στεγάζει τη Βουλή, άρχισε να κτίζεται το 
1836. Συγκεκριμένα ο θεμέλιος λίθος του κατατέθηκε στις 16 Φεβρουαρίου και τα σχέδια 
ήταν του Βαυαρού αρχιτέκτονα Φρειδερίκου Γκαίρτνερ. 

Η εποχή που αρχίζουν να κτίζονται τα ανάκτορα είναι μια εποχή, όπου στην Ευρώπη 
επικρατεί η μοναρχία, επομένως το παλάτι θα έπρεπε να αποτελεί το κυρίαρχο κτίριο της 
χώρας, κτισμένο με επιβλητικότητα και πολυτέλεια, πάντα σε κεντρικό σημείο της 
πρωτεύουσας, αποτελώντας το επίκεντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Έτσι και τα 
σχέδια των ανακτόρων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους συντάσσονται από τον 
Γκαίρτνερ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποτελέσουν το επιβλητικότερο κτίριο 
της Αθήνας. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τετραγωνικά του κτιρίου ήταν περισσότερα από 
αυτά των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ και ότι τα ανάκτορα ήταν το πρώτο ογκώδες κτίριο 
στη νεότερη Αθήνα, λιτό και επιβλητικό, με τελείως διαφορετική αρχιτεκτονική από εκείνη 
των άλλων κτιρίων. Συγκρινόμενο δε με τα μικρά σπίτια που ήταν γύρω του, φαινόταν 
πραγματικά γιγαντιαίο, αφού η περιοχή των ανακτόρων ήταν έρημη και δεν αποτελούσε το 
εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Εμπορικό κέντρο παρέμενε η παλιά αγορά που υπήρχε από 
την εποχή της Τουρκοκρατίας και αργότερα η περιοχή που ήταν μεταξύ των δρόμων 
Σταδίου, Ερμού και Αιόλου. 

Στο πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης και 
Σάουμπερτ (και που τελικά δεν εφαρμόστηκε λόγω του μεγάλου πλάτους των δρόμων, που 
θα απαιτούσε πολλές αποζημιώσεις οικοπεδούχων), το παλάτι τοποθετήθηκε στη σημερινή 
πλατεία Ομονοίας με μέτωπο προς την Ακρόπολη και γύρω του το διοικητικό κέντρο της 
πρωτεύουσας. Ο Κλέντσε που τροποποίησε τα σχέδια των δύο αρχιτεκτόνων, μικραίνοντας 
το πλάτος των δρόμων και καταργώντας τις πολλές πλατείες, μετέφερε τα ανάκτορα στην 
περιοχή του Κεραμεικού, στο λόφο του Αγίου Αθανασίου, θέση που δεν άρεσε ιδιαίτερα 
στους Αθηναίους. 

Σχέδια κτιρίου νεοκλασικού για ανάκτορα εκπόνησε επίσης ένας άλλος Βαυαρός 
αρχιτέκτονας, ο Λούντβιχ Λάνγκε, όπως επίσης και ο Σίνκελ που τοποθέτησε τα ανάκτορα 
πάνω στην Ακρόπολη. Ευτυχώς ο Λουδοβίκος αντέδρασε σε αυτή την παράλογη απόφαση 
και έτσι σώθηκε ο ιερός βράχος από μια τέτοια παρέμβαση. Τελικά, ως καταλληλότερα 
σχέδια θεωρήθηκαν αυτά που προτάθηκαν από τον Γκαίρτνερ, καθώς η θέση όπου 
πρότεινε να τοποθετηθεί το κτίριο ήταν πλεονεκτική γιατί βρισκόταν ψηλότερα και είχε 
καλύτερο κλίμα και καλύτερη θέα.  

Η κατασκευή των ανακτόρων κόστισε 100.000 λίρες, που έδωσε ο Λουδοβίκος από το 
προσωπικό του ταμείο σαν άτοκο δάνειο. Ο Όθωνας επέστρεψε τις 2.000 λίρες και τις 
υπόλοιπες 98.000 τις έδωσε το ελληνικό κράτος το 1878. Το πρόβλημα της έλλειψης 
χρημάτων ήταν η βασική αιτία που οδήγησε στο να τροποποιηθούν τα αρχικά σχέδια, τα 
οποία ήταν πιο μεγαλοπρεπή, και να γίνουν πολλές απλουστεύσεις. 

Η αρχιτεκτονική του αποτέλεσε χαρακτηριστικό δείγμα κλασικού κτιρίου με αυστηρές 
γραμμές ως προς τον όγκο του και με ανάπτυξη σε επίπεδα, λόγω της κλίσης του εδάφους, 



με κυρίαρχο στοιχείο την ευθεία και συνεχή γραμμή. Γενικά, το κτίριο χαρακτηρίζεται 
ιδιαίτερα λιτό, χωρίς όμως να χάνει και την επιβλητικότητά του, με καταπληκτική θέα προς 
όλη την Αθήνα, λόγω της υψομετρικής διαφοράς. Ο ρυθμός που επικρατεί στις όψεις είναι 
δωρικός (προπύλαια και κολόνες).  

Το 1930, το κτίριο των ανακτόρων μετά από πολλές τροποποιήσεις του αρχιτέκτονα Ανδρέα 
Κριεζή, στέγασε και εξακολουθεί και σήμερα να στεγάζει τη Βουλή των Ελλήνων.  

Συμπερασματικά, το κτίριο ως ανάκτορο τότε και ως Βουλή των Ελλήνων αργότερα 
αποτελούσε και αποτελεί σημείο αναφοράς της Νεότερης Ιστορίας της Ελλάδας και 
παραμένει εμβληματικό και μεγαλοπρεπές.  

Πηγή πληροφοριών https://www.archaiologia.gr/ 

Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος (1757-1798) 

Υπήρξε συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης. Θεωρείται εθνομάρτυρας και 
πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο Βελεστίνο, τις 
αρχαίες Φερές, το 1757, από εύπορη οικογένεια.  

Οι δραστηριότητες των νεανικών του χρόνων δεν είναι γνωστές. Η επαναστατική του δράση 
αρχίζει από τη Βιέννη το 1790 με συνεργάτες κυρίως Έλληνες εμπόρους ή σπουδαστές. 
Γράφει και τυπώνει προκηρύξεις μεταξύ των οποίων τον Θούριο (1797) και την Χάρτα της 
Ελλάδος, τις οποίες μοιράζει στους Έλληνες των φιλελεύθερων περιοχών των Βαλκανίων.  Η 
συνέχιση της επαναστατικής του δράσης οδηγεί στη σύλληψή του στην Τεργέστη στις 19 
Δεκεμβρίου 1797. Από την Τεργέστη μετά από 10 ημέρες μεταφλερεται στη Βιέννη. Μόλις 
μαθεύτηκε η σύλληψη του Ρήγα πολλοί έκαναν έκκληση στον σουλτάνο για την 
απελευθέρωση του. Ωστόσο, οι εχθροί του έπεισαν τον σουλτάνο πως έπρεπε να 
θανατωθεί, πριν οι επαναστατικές ενέργειές του οδηγήσουν σε εξέγερση στα Βαλκάνια. 
Σύμφωνα με τον ιστορικό Κορδάτο, οι εχθροί αυτοί του Ρήγα, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο 
τον εκδικήθηκαν για την επαπειλούμενη ανατροπή της κρατούσας κατάστασης, που 
πιθανότατα θα προέκυπτε εάν υλοποιούνταν οι επαναστατικές του προετοιμασίες, ήταν 
τόσο ο τότε οικουμενικός πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ όσο και οι Φαναριώτες της Πόλης, με 
πρώτο το διερμηνέα της Πύλης Κ. Υψηλάντη. Οι Αυστριακοί στις 10 Μαΐου 1798, μετά από 
βασανιστήρια τόσο του ιδίου όσο και των συλληφθέντων εν τω μεταξύ επτά συντρόφων 
του, σε συνεννόηση με το σουλτάνο τον παραδίδουν στους Τούρκους του Βελιγραδίου. 
Τελικά, ύστερα από συνεχή βασανιστήρια και χωρίς δίκη, στις 24 Ιουνίου 1798, ο Ρήγας και 
οι σύντροφοί του στραγγαλίστηκαν και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%
CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82 
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