
Η  ΒΙΛΑ  ΚΑΖΟΥΛΗ, Ο  Π. ΑΡΙΣΤΟΦΡΩΝ  
ΚΑΙ  Η  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Έρευνα και παρουσίαση: Π. Ραυτόπουλος 



Η  ΒΙΛΑ  ΚΑΖΟΥΛΗ   ΜΕ  ΤΗ  ΜΑΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 



Αεροφωτογραφία από τη περιοχή της βίλας Καζούλη 
(αρχικό εμβαδόν 48,8 στρέμματα) 
    σύμφωνα με τα συμβόλαια του ΥΠΕΧΩΔΕ 

με σημερινό εμβαδόν 7 στρέμματα 

Ζηρίνειο παρεκκλήσι 

  στρογγυλές 
πολυκατοικίες 



Η βίλα Καζούλη πριν την αποκατάστασή της 

Ανατολική όψη (από την λεωφόρο Κηφισιάς) 

  Δυτική όψη (από την πλευρά του ΚΑΤ) 

Βορειοδυτική όψη (από την οδό Γρηγ. Λαμπράκη 

εξωτερικές φωτογραφίες δεκαετίας του ΄80 

Φωτ. αρχείο Μιχ. Καϊρη 



Η αρχική κάτοψη του ισογείου Το οικοδομικό τετράγωνο 
& οι πέριξ δρόμοι σήμερα (αρχιτεκτονική αποτύπωση από τον Π. Πικιώνη) 

Ζηρίνειο 

Γραφεία ΔΕΗ 

ΚΑΤ 

(σχέδιο Μ. Οικονόμου) (Σχέδιο Π. Ραυτόπουλου) 



θέση 
βίλας 

“...Αεροφωτογραφία του 1938  
όπου φαίνεται η ακτινωτή  

διάταξη του κήπου-κτήματος με 
άξονα τη διχοτόμο της ορθής  

γωνίας του κτηρίου...”  
(Μ. Οικονόμου: Οδοιπορικό στη βίλα Καζούλη) 
 
 
 
 

διχοτόμος 



 Το γραφείο του  Π. Αριστόφρονος 
(διακρίνεται η σύζυγός του Ιωάννα Καζούλη) 
 

Εσωτερικές απόψεις όταν  
κατοικούσε στη βίλα η  

οικογένεια του Π. Αριστόφρονος 

(φωτ. αρχείο Αντ. Βάρδα) 



Παναγιώτης Αριστόφρων 

•    Ελάχιστα είναι γνωστά για την ζωή του. 
•    Είναι ο δεύτερος σύζυγος της Ιωάννας Καζούλη (κληρονόμος της έπαυλης).  
•    Το ζεύγος Ιωάννας και Παναγιώτη Αριστόφρονα ζούσε στην Αλεξάνδρεια  
     και περνούσε τα καλοκαίρια στην έπαυλη, στη Κηφισιά.  
•    Το όνομά του έχει συνδεθεί με τις προσπάθειες για την ανακάλυψη της 
     θέσης της Ακαδημίας Πλάτωνος και του Δημόσιου Σήματος. Πρώτος αυτός,    
     από το 1929 και μέχρι το 1939, χάρη στην προσωπική του περιουσία,  
     διενεργούσε ανασκαφές απαλλοτριώνοντας τα οικόπεδα στην περιοχή.    
     Σημαντικά τα ευρήματα. 
•   Φιλοδόξησε να καταστήσει την βίλα φιλοσοφικό κέντρο μελέτης του Πλάτωνα      
    δημιουργώντας αξιόλογη βιβλιοθήκη φιλοσοφικών βιβλίων. 
•   Ιδρυτικό μέλος και χορηγός του ΑΟΚ. 
•   Προφορικές μαρτυρίες για την προσωπικότητα του ζεύγους και την ιστορία 
    της βίλας βρίσκουμε στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της κ. Ουρανίας Παρδάλη    
    Νομικού “Έτσι Θυμάμαι την Κηφισιά”.  
      



Σημερινή διάταξη ισογείου 

Σημερινή διάταξη ημιυπογείου 

 αίθουσα  
διαλέξεων 

(σχέδια από τη μελέτη αποκατάστασης) 

κεντρικό 
    χολ 

πρόπυλο 
εισόδου 

         δώμα 
παρατηρητηρίου 



 Η μορφή του  
 οκταγωνικού 
 τυμπάνου με  
 τον χαρακτη- 

 ριστικό εξώστη  

Κάτοψη δώματος  

  (Σχέδιο από τη μελέτη αποκατάστασης) 

ο οκταγωνικός 
  εξώστης του 
        χολ 

θέση του 
τρούλου 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΡΡΟΕΣ  ΣΤΟΝ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ  ΒΙΛΑΣ 

     

   
•  Την εποχή που κτίζεται η βίλα – μέσα της δεκαετίας του 1890-1900 - επικρατεί  
    ακόμη το μεταρρυθμιστικό πνεύμα που εισήγαγε ο Χαρίλαος Τρικούπης  
    ενθαρρύνοντας το ρεύμα του επαναπατρισμού των ομογενών της Διασποράς.  

•   Οι επαναπατρισθέντες  ομογενείς,  μαζί  και  με την  ημεδαπή  μεγαλοαστική 
    τάξη, αρχίζουν   να χτίζουν επαύλεις  στα εξοχικά προάστια της  Αθήνας, στο Φάλη-  
    ρο, στο Μαρούσι, στη Γλυφάδα, και ειδικά στη Κηφισιά που, διατηρούσε από την 
    αρχαιότητα έντονα τον εξοχικό χαρακτήρα.  

•  Το αρχιτεκτονικό τοπίο τότε στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα ακόμη 
   χαρακτηρίζεται από τον ελληνικό νεοκλασικισμό∙  αφετηρία του ήταν ο ευρωπαϊκός  

   κλασικισμός που καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε στη σκιά των απαράμιλλων 
   προτύπων του: των  κλασικών  μνημείων  της Ακρόπολης.  

•  Η σιδηροδρομική σύνδεση (1885) της Κηφισιάς με την Αθήνα, μέσω του γνωστού 
   “Θηρίου”, ευνοεί ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη της Κηφισιάς και την έντονη 
   εμφάνιση της εξοχικής κατοικίας των νεοφερμένων Ελλήνων. 
•  Οι νεοφερμένοι αυτοί Έλληνες αναθέτουν σε ονομαστούς αρχιτέκτονες της εποχής, 
      – ημεδαπούς και αλλοδαπούς - να τους χτίσουν την δεύτερη κατοικία – τύπος 
   της ξενόφερτης βίλας - σε κάθε ρυθμό και στύλ.  

•  Άλλοι κτίζουν αντιγράφοντας, σε παραλλαγή, βορειοευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά  
   πρότυπα, άλλοι κτίζουν, γοητευμένοι από την μαγεία της αρχαιότητας, σε ανάλαφρο 
   νεοκλασικό ρυθμό, άλλοι, τέλος, κτίζουν σε στύλ αναμιγνύοντας ξένους ιστορικούς  
   ρυθμούς (ευρωπαϊκό μπαρόκ, γαλλικό νεοκλασικισμό κ.λ.π.).  



•  Έτσι βλέπουμε σιγά σιγά να ξεφυτρώνουν οι ιδιόρρυθμες Κηφισιώτικες επαύλεις, 
    σαν «ξεκολλημένες ζωγραφ ιές από την Κεντρική Ευρώπη»  μέσα στο μοναδικό 
    αυτό τοπίο και να ξεχωρίζουν, ξεφεύγοντας από το “συμβατικό”, με τις κεκλιμένες 
    στέγες τους, τους πυργίσκους, τις ημικυκλικές σκάλες και συχνά τις εκκεντρικές  
    αρχιτεκτονικές ξύλινες και γύψινες διακοσμήσεις τους.  
 

•  Η ρομαντική αυτή διάθεση στην αρχιτεκτονική των σπιτιών βοήθησε ώστε αυτά  
   να παρουσιάζουν μια γραφική σύνθεση αναμιγνύοντας τους ρυθμούς και αντιγρά- 
   φοντας αρχιτεκτονικά στοιχεία και διακοσμητικά μοτίβα από παρόμοιες κατοικίες 
   σε μορφή πύργων της Σκωτίας, της Τοσκάνης ή του Λίγηρα. 
 •  Ο όροφος της βίλας Καζούλη, που δεν ακολουθεί το περίγραμμα του ισογείου αλλά  
   αναπτύσσεται συμμετρικά  στην άρθρωση των δυο ίσων πτερύγων, καταλαμβάνει 
   ένα μικρό τμήμα του. Η μερική κάλυψη  του, μικρού σε επιφάνεια, ορόφου που  
   πραγματοποιείται με τον υπερμεγέθη και εντυπωσιακό οκταγωνικό αναγεννησιακό 
   τρούλο αποκαλύπτει την προσπάθεια του αρχιτέκτονα να “παντρέψει” μορφές της  
   Αναγεννησιακής Μορφολογίας με τα ήδη χρησιμοποιηθέντα στοιχεία της νεοκλασι- 
   κής αρχιτεκτονικής.  
•  Σε αρκετές ιστορικές βίλες της Ευρώπης συναντάμε την μορφή του μεγάλου κεντρι- 
   κού χολ που καλύπτεται από ένα τρούλο με εσωτερικό κυκλικό εξώστη.  
   Ανατρέχοντας πίσω, οδηγούμεθα στην εποχή της Αναγέννησης και αναπόφευκτα  
   στα έργα του περίφημου  Ιταλού αρχιτέκτονα Αντρέα  Παλλάντιο (Andrea Palladio, 
   1508-80) και ειδικότερα στα σχέδια της πιο γνωστής βίλας του, της βίλας Κάπρα.  
   Όπως φαίνεται στη κάτοψη της βίλας η είσοδός της οδηγεί σε ένα κυκλικό χολ με 
   εξώστη ακριβώς κάτω από τον τρούλο στοιχείο που συναντάμε και στη βίλα Καζούλη.  



•  Η διαφορά είναι ότι το χολ και ο εξώστης στη βίλα Καζούλη είναι οκταγωνικοί.  
   Κατά τα άλλα είναι φανερή η επιρροή της βίλας Κάπρα στο σχεδιασμό της γενικής 
   μορφής της βίλας Καζούλη: συγκερασμός Αναγεννησιακών στοιχείων, κλασικών  
   αρχιτεκτονικών προτύπων (κίονες δωρικοί, περιστύλιο, παραστάδες με ιονικά ή  
   δωρικά επίκρανα, αετωματικές στέψεις παραθύρων, κιλλίβαντες –φουρούσια-  
   μπαλκονιών, ανθέμια, κλπ.) και διάνθιση της όλης σύνθεσης με τη μορφή του 
   χριστιανικού βυζαντινίζοντοςτρούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αισθητική της  
   αρχιτεκτονικής της βίλας Κάπρα ήταν ένα νέο ξεκίνημα στο σχεδιασμό των  
   κατοικιών του τύπου αυτού και έτυχε γενικής αποδοχής σε όλη την Ευρώπη. 



Η βίλα Capra του Παλλάντιο (1567) 
Εξάστυλο πρόστυλο ιωνικού ρυθμού στις τέσσερις όψεις και απόλυτα συμμε- 

τρική σύνθεση με κεντρικό τρούλο και εσωτερικό κυκλικό εξώστη 

Εσωτερικός κυκλικός εξώστης 

ΧΟΛ 

ΠΡΟΣΤΥΛΟ 
ΕΙΣΟΔΟΣ 

Θέση 
τρούλου 

ΧΟΛ 

ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΗ Σχέδιο: B. Fletcher 



Η βίλα Καζούλη σήμερα 
Φωτ. Π.Ρ. 



Νότια πλευρά 
(νεοκλασικό αέτωμα 

με περιστύλιο) 

Η δυτική πλευρά με το 
κυκλικό παρατηρητήριο 

(μπελβεντέρε) 

Φωτ.Π.Ρ. 

Φωτ.Π.Ρ. 



Ο  αναγεννησιακός τρούλος 
 και ο λωτός στην κορυφή του 

(λέγεται ότι ο τρούλος και ο λωτός είναι προσθήκες που  
έκανε ο Π. Αριστόφρων το 1932) 

(φωτ. Μ. Οικονόμου) 

Από την αρχαιότητα ο λωτός 
συμβόλιζε τη γονιμότητα και  
σχετικές αντιλήψεις όπως τη 
γέννηση, την αγνότητα, τον  
ερωτισμό, την αναγέννηση  
των νεκρών...Το άνθος του 

λωτού συνδέθηκε με τον ήλιο 
καθώς ανοίγει με την ανατολή 

και κλείνει με τη δύση του. 
Φωτ. Π.Ρ. 



 
Νεοκλασικά στοιχεία με μορφές της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής 

στις εξωτερικές όψεις. Η έπαυλη είναι μοναδικό παράδειγμα 
παλλαντιανής αρχιτεκτονικής στη Κηφισιά. 

Πλαισίωση εξωστόθυρας με αετωματική 
επίστεψη. 

Φωτ. Π.Ρ. Φωτ.Π.Ρ. 



Αδόκιμο νεοκλασικό  
μπαλκόνι. 

Μία από 
τις δύο  

μαρμάρινες 
σκάλες.  

τ
ο 

τοξωτό 
πρόπυλο 
εισόδου 

κεντρικό χολ 

Β 

(σχέδιο Μ.Οικονόμου) 

Φωτ. Π.Ρ. 

Φωτ.Π.Ρ. 



Ο μαρμάρινος  
ανεμοφράκτης 
της εισόδου. 

πριν 

μετά μετά την πλήρη αποκατάσταση 

Φωτ. Π.Ρ. 

Φωτ. Π.Ρ. Φωτ. Π.Ρ. 



Λεπτομέρειες μαρμάρινου ανεμοφράκτη: ιωνικοί ημικίονες. 

Φωτ. Π.Ρ. Φωτ.Π.Ρ. 



              Εξωτερικές ρυθμολογικές λεπτομέρειες:  
  παραστάδες με ιωνικά επίκρανα και τοσκανο-δωρικού ρυθμού κολόνες.   

Φωτ. Π.Ρ. Φωτ. Π.Ρ. 



φωτογραφίες 
Μ.Οικονόμου 



Επιρροές και 
ομοιότητες της έπαυλης  

Καζούλη με την παλλαντιανή  
αρχιτεκτονική. 

Βίλα Καζούλη: άποψη του οκταγωνικού  
εξώστη με τον άνωθεν αυτού τρούλο.   

Το εσωτερικό κεντρικό χόλ  
αγγλικής έπαυλης του 18ου  αι. 
στον ρυθμό της παλλαντιανής 

αρχιτεκτονικής. 

Φωτ. Π.Ρ. 



πρiν μετά (φωτ. Μ. Οικονόμου) Φωτ. Π.Ρ. 



Απόψεις του κεντρικού χολ. 

Φωτ. Π.Ρ. 

Φωτ. Π.Ρ. 



Τζάκι του υπογείου,  
πριν και μετά την αποκατάσταση. 

(Φωτ. Μ. Οικονόμου) Φωτ. Π.Ρ. 



(φωτ.  Μ. Οικονόμου) 

Η κατάσταση της βίλας πριν από την  
αποκατάσταση. 

Χώρος παρατηρητηρίου 
        (μπελβεντέρε)) 

Άποψη διαδρόμου ημιυπογείου 



ΓΛΥΠΤΑ  ΤΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ 
ΣΤΟΝ  ΚΗΠΟ  ΤΗΣ  ΒΙΛΑΣ 

ΠΟΥ  ΤΩΡΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  ΧΩΡΟ ΤΟΥ  Κ.Α.Τ. 
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Δημήτριος Φιλιππότης 
            

•  Γεννήθηκε στον Πύργο της Τήνου. Ο πατέρας 
   του ήταν γνωστός εμπειρικός αρχιτέκτονας  
   ναοδόμος και μαρμαρογλύπτης. 
•  Εντάχθηκε στο εργαστήρι του πατέρα του      
   από το 1848 έως το 1855 και εν συνεχεία 
   εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη «επί  
   κεφαλής πολλών τεχνιτών...». 
•  Το 1857 εντάσσεται στο τμήμα της Γλυπτικής 
   του Σχολείου των Τεχνών (διάστημα σπου-  
   δών 1857-1861). 
•  Παράλληλη απασχόλησή του στο μαρμαρο-  
    γλυφείο των Αδελφών Φυτάλη. 
•  Το 1864 έναρξη σπουδών στη Ρώμη (πρώτη 
   περίοδος 1864-1869, δεύτερη 1869-1970, με 
   υποτροφία του βασιλιά Γεωργίου). 
•  Η καλλιτεχνική αξία του, εν ζωή, δεν αναγνω- 
   ρίσθηκε από τους κρατικούς φορείς. Ως έργο 
   ζωής του θεωρούσε τον Ξυλοθραύστη (χαράσ-  
   σει στο έργο του: «...ΣΠΟΥΔΑΣΑΣ ΕΝ ΡΩΜΗ 
   ΑΡΩΓΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄»).     

1834-1919  



Η γλυπτική διακόσμηση του κτήματος Καζούλη με έργα 
του Δ. Φιλιππότη (1839-1919) 

Φωτ. Π.Ρ. 



Ο ΞΥΛΟΘΡΑΥΣΤΗΣ 
•  Στο έργο αυτό ο Φιλιππότης επιλέγει  
   μια καθημερινή σκηνή αγροτικής     
   ζωής που προϋποθέτει ένα στιβαρό   
   ανδρικό σώμα. 
•  Αξιοθαύμαστη η λεπτομερής απόδο- 
   ση της ανατομίας του ανδρικού σώ- 
   ματος σε μια στιγμή εντατικής προ- 
   σπάθειας: αποτύπωση των τεταμέ-  
   νων μυών και των γραμμώσεων  
   καθώς και των διογκωμένων φλεβών  
   στο μέτωπο, στο λαιμό, αλλά κυρίως 
   στην περιοχή των χεριών. 
•  Το έργο παρουσιάζει εκλεκτική 
   συγγένεια με αρχαία πρότυπα, που 
   το κάνει να κινείται μέσα στο πνεύμα 
   του κλασικισμού∙ η ρεαλιστική από-  
   δοση του σώματος και του προσώ- 
   που το κατατάσσει στις προσπάθειες 
   για υπέρβαση της στείρας μίμησης 
   των κλασικών τύπων. 

(φέρει υπογραφή) 

Φωτ. Ε.Μ. Όλα τα σχόλια από το βιβλίο :  “Ο Γλύπτης  Δ. Φιλιππότης” της 
Ευθυμίας.   Μαυρομιχάλη. 

  



• Το 1871 αθηναϊκή εφημερίδα μας πληροφο-  
  ρεί ότι ο Φιλιππότης «εξετέλεσεν ήδη έργον 
  εις φυσικό μέγεθος παριστάνον ξυλοκόπον» 
  το οποίο και εκθέτει στο εργαστήριό του για 
  το κοινό. 
• Το έργο παρέμενε σε πρόπλασμα για 25  
  περίπου χρόνια. Κανείς δεν ενδιαφερόταν 
  να το αγοράσει ή να χορηγήσει ένα ποσό  
  για την μεταφορά του στο μάρμαρο. 
• Σήμερα το πρωτότυπο εκτίθεται στο κήπο  
  του Ζαππείου. 
 

Είναι άγνωστο πώς αποκτήθηκε το έργο  
αυτό από τον Ν. Καζούλη  

Φωτ. Ε.Μ. 

Φωτ. Ε.Μ. 



ΑΡΤΕΜΗ  ΜΕ  ΣΚΥΛΟ 

•  Το 1880 ο Γερ. Κούππας παραγγέλλει στον 
    Φιλιππότη το σύμπλεγμα της Άρτεμης με  
    σκύλο, το πρόπλασμα του οποίου βρισκόταν  
    στο εργαστήριο του γλύπτη από το 1979.  
     
 

      

•  Έργο με μυθολογικό θέμα που παρουσιάζει  
    μια απλή σκηνή αγροτικής ζωής. 
     

   Η εικαστική απόδοση της       
   Άρτεμης στο τύπο της 
   Κυνηγέτιδας καθιερώνεται   
   από τον 4ο αιώνα π.Χ. Η     
   Άρτεμη των Βερσαλιών  
   θεωρείται το αντιπροσω-     
   πευτικότερο αντίγραφο  
   του τύπου αυτού. 
     (φωτ. Πάπυρος-Larousse-Britannica) 

(ανυπόγραφο αντίτυπο} 

Φωτ.Π.Ρ. 



•   Ο Φιλιππότης επιλέγει τη σκηνή της 
    θεάς σε ήρεμη νεανική, εφηβική σχεδόν 
    κατάσταση, που κατευνάζει τα ζώα και  
    τη φύση. 

  •  «Η φαρέτρα, ο σκύλος και κυρίως η    
   μορφή της ενδυμασίας με το κοντό   
   αμάνικο χιτώνα και το ιμάτιο περασμένο  
   από τη φαρέτρα να κρέμεται πτυχούμενο   
   μέχρι τη βάση, δεν αφήνει καμία  
   αμφιβολία για την ταυτότητα της  
   γυναικείας νεανικής μορφής». 
                             Ευθυμία  Ε. Μαυρομιχάλη 

•   Ο θεατής επικεντρώνεται στο κεφάλι 
    του σκύλου και στη κίνηση του χεριού  
    που προσπαθεί να αποσπάσει το πτηνό  
    από το στόμα του. 

Πηγές: φωτ. Π.Ρ. & Ε.Μ. Κριτική από το βιβλίο: “Ο Γλύπτης  
Δ. Φιλιππότης” της Ευθ. Μαυρομιχάλη. Φωτ. Π.Ρ. 



Ο  ΘΕΡΙΣΤΗΣ 
•  Η σύλληψη του έργου έγινε στην 
   Ιταλία και το πρόπλασμά του (1969)  
   υπήρξε η συμμετοχή του Φιλιππότη  
   στην παγκόσμια έκθεση της Ρώμης     
   όπου και έλαβε το πρώτο βραβείο. 
•  Θέματα της καθημερινής ζωής με  
   ήρωες νεαρά παιδιά, αγόρια ή και  
   κορίτσια, κερδίζουν μεγάλη     
   δημοτικότητα και στην Ιταλία. 
•  Είναι μια σύνθεση που συνδυάζει    
   στοιχεία της αρχαίας τέχνης, και  
   κατ΄επέκταση της κλασικιστικής, με  
   τις ρεαλιστικές αναζητήσεις της 
   εποχής. 
•  Ο πρώτος Θεριστής σε μάρμαρο 
   αγοράζεται από τον Ανδρέα Συγγρό. 
   Χαρακτηριστική είναι η στάση της  
   κριτικής επιτροπής των Ολυμπίων  
   του 1875 που «απέρριψεν» το έργο 
   που εβράβευσε η Ευρώπη. 
•  Σήμερα ο Θεριστής εκτίθεται στον 
   κήπο του Ζαππείου 
    
 

Ένα από τα αντίτυπα που κατασκεύασε 
ο Φιλιππότης το αγόρασε ο Ν. Καζούλης 

γύρω στο 1905. 



Πλάγιες όψεις του Θεριστή 

Φωτ. Π.Ρ. 

Φωτ. Ε.Μ. 



Σύμπλεγμα  
μικρών παιδιών 
ανυπόγραφο έργο ή αντίτυπο (;)  

•  Η σύνθεση του έργου συνδέει στενά 
   τα δύο παιδιά. Το αγοράκι –σε δεύτερο   
   επίπεδο – σφίγγεται πάνω στο 
   μεγαλύτερο κοριτσάκι. Το αγκαλιάζει  
   από τον ώμο με αποτέλεσμα τα  
   κεφαλάκια τους να ενώνονται και       
   ταυτόχρονα να σκύβουν μπροστά.  
•  Εμφανής είναι η προσπάθεια του 
   γλύπτη να αποδώσει με πιστότητα τις 
   διάφορες επιφάνειες, την αβρότητα  
   της παιδικής σάρκας, τόσο στα  
   πρόσωπα όσο και στα πόδια.  
   Ανάλογη προσπάθεια διακρίνεται 
   και στην απόδωση των μαλλιών, των 
   ενδυμάτων, της επιφάνειας του  
   βράχου, του κορμού και, τέλος, των 
   σταφυλιών.  

Φωτ. Π.Ρ. 



          Η ομοιότητα των                            
           προσώπων δηλώνει 
               ότι τα παιδιά είναι 
                 αδέλφια. Δεν  
                 φαίνονται να είναι 
                  ξένοιαστα. Μήπως 
                     απεικονίζουν τα    
                         δύο παιδιά 
                       του γλύπτη που 
                         πέθαναν σε    
                       μικρή  ηλικία; 

Φωτ.Ε.Μ. 



 Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΙΣ 

Τοποθετείται ότι το πρόπλασμα του 
 έργου φιλοτεχνήθηκε το 1874 χωρίς  

συγκεκριμένη παραγγελία. 
Υποστηρίζεται ότι ένα αντίτυπο του 

έργου αυτού βρισκόταν στο  
εργαστήριο του Φιλιππότη από το  

1896 από όπου 
αγοράσθηκε από τον Ν. Καζούλη. 

 

Φωτ. Ε.Μ. 



•  Έργο περίοπτο, χώρος υποδοχής του  
    έργου, το φυσικό περιβάλλον, σκηνή,  
    στιγμιότυπο της καθημερινής ζωής. 

•  Το έργο αποδίδει το στιγμιαίο που 
    ενσωματώνει και στάση και εν δυνάμει 
    κίνηση. 

•  Το νεαρό κορίτσι φοράει κοντό ευρύ-  
    χωρο ένδυμα με οργανικές πτυχές,  
    ένα ένδυμα «αχρονικό» που μπορεί  
    να εκληφθεί ως σύγχρονο αλλά παρα- 
    πέμπει έντονα στην αρχαιότητα. 

•   Το ζώο αποδίδεται ρεαλιστικά με  
     έντονο και ζωηρό βλέμμα, μισάνοιχτο 
     στόμα, με την άνω σειρά των δοντιών  
     να διαγράφεται καθαρά.  

Κριτική από το βιβλίο: “Ο Γλύπτης  Δ. Φιλιππότης” της Ευθυμίας.     
Μαυρομιχάλη. 

Φωτ. Ε.Μ. 



•  Η απόδοση του προσώπου  
   είναι ιδεαλιστική με “γενικευτικά” 
   χαρακτηριστικά (απόμακρη 
   έκφραση χωρίς βλέμμα), σε  
   αντίθεση με την ρεαλιστική  
   απόδοση της μορφής του ζώου. 

•  Με ρεαλιστικό τρόπο αποδίδεται 
   η επιφάνεια του καλαθιού. 

•  Στο έργο αυτό ο Φιλιππότης  
   αποδεικνύει τη μεγάλη  
   εξοικείωσή του με την αρχαία  
   τέχνη και την αδυναμία του να 
   έλθει σε οριστική ρήξη με το 
   κλασικιστικό ιδίωμα.  

•  Το έργο αυτό εξετέθη σε μάρμαρο  
   στα Ολύμπια το 1875 χωρίς  
   κανένα σχόλιο.  

Φωτ. Ε.Μ. 



ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΓΝΩΣΤΟ  ΜΑΣ   
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΗΣ  ΒΙΛΑΣ  ΚΑΖΟΥΛΗ 

Φωτογραφίες: Γιώργου Χατζηκωνσταντίνου 



Βίλα Καζούλη 

Αεροφωτογραφία της πόλης της Ρόδου, στο τμήμα της περιοχής της βίλας 



Η βίλα του Ν. Καζούλη στη πόλη 
της Ρόδου, όπου γεννήθηκε (1835) 
και πέρασε τα παιδικά του χρόνια.  

 

Είναι προφανές ότι ο αρχιτέκτων της 
βίλας αυτής δεν είναι ο ίδιος με αυτή 
της Κηφισιάς. Όμως και αυτή η βίλα 

ανήκει στη κατηγορία των νεοκλασικών 
κτηρίων: συμμετρία ως προς τον  

άξονα της εισόδου, μνημειώδης διπλή 
σκάλα ανόδου στους κυρίους χώρους κ.ά. 

 

Φωτ. Γ.Χ. 

Φωτ. Γ.Χ. 



Κύρια όψη της βίλας 

Ανάγλυφο διακο- 
σμητικό ανθέμιο 

πάνω από το 
υπέρθυρο της 

Εισόδου. 

Έντονες μορφές νεοκλασικισμού  
(ημικίονες κορινθιακού ρυθμού,  

πλαισίωση ανοιγμάτων 
με υπερκείμενο επιστύλιο με 

ευθύγραμμο γείσο κ.ά.). 
Εμφανή τα στοιχεία του γαλλικού 

νεομπαρόκ όπως το κυκλικό  
προστώο. 

Παρόμοιο παράδειγμα 
γαλλικού νεομπαρόκ 

προστώου στη Κηφισιά. 

Φωτ.Γ.Χ. 

Φωτ. Γ.Χ. 

Φωτ. Γ.Χ Φωτ. Γ.Χ. 
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