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Ν ΑΟΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ 

Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ παναηηήνζζε ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο 20μο αζχκα. Ξοβηαηαθέβεηαζ ζημοξ 

ζπμοδαζυηενμοξ ανπζηέηημκεξ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ Βθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Ομ ένβμ ημο εηηζιήεδηε ηαζ 

απυ ημ εζςηενζηυ ηαζ απυ ημ ελςηενζηυ ηαζ απμηεθεί πδβή έιπκεοζδξ παθαζχκ ηαζ κέςκ ανπζηεηηυκςκ. Ομ 

ελαζνεηζηά δζαηεηνζιέκμ ένβμ ημο έπεζ βίκεζ ακηζηείιεκμ πμθθχκ δδιμζζεφζεςκ ηαζ ιεθεηχκ. Ζάεε θμνά 

πμο βίκεηαζ ιζα κέα απυπεζνα ιεθέηδξ ηαζ ένεοκαξ αοημφ, απμηαθφπημκηαζ κέεξ υρεζξ πμο ειπθμοηίγμοκ 

ηυζμ ηδκ εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή αζαθζμβναθία υζμ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο πθμφημο πμο ειπενζέπεζ ημ 

ένβμ αοηυ. 

Θέπνζ ζήιενα δ ιεθέηδ ημο ένβμο ημο Ζςκζηακηζκίδδ μνζμεεηήεδηε απυ ημ πθαίζζμ ηδξ ζηέρδξ ημο 

ιμκηενκζζιμφ ιέζα ζημ μπμίμ μ ίδζμξ δδιζμφνβδζε ηαζ ημ μπμίμ μ ίδζμξ ειπθμφηζζε απμθαζζζηζηά, ηυζμ ιε 

ημ ζπεδζαζιέκμ – πηζζιέκμ ένβμ ημο υζμ ηαζ ιε ημ βναπηυ ημο. Δ δζηή ιαξ ιεθέηδ επέθελε κα πνμαεί ζε 

ιία εεχνδζδ αοημφ ημο ένβμο απυ έκα ζδιείμ δζαθμνεηζηυ. Ζαζ απυ έκα ηέημζμ ζδιείμ δζαπζζηχκμοιε υηζ 

ημ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ απμηεθεί αθεηδνία βυκζιδξ ακαγήηδζδξ ηαζ δζδαηηζηχκ ζοιπεναζιάηςκ. 

 

 

 

 

 

 

“Ν αξρηηέθηνλαο είλαη έλαο πνηεηήο πνπ ιέμεηο έρεη ηελ πέηξα, 

ην κπεηόλ, ην αηζάιη, ην ζίδεξν. Δίλαη έλαο πνηεηήο ησλ πιηθώλ” 

Άξεο Θσλζηαληηλίδεο 
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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Ξημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο 20μο αζχκα ιέζα 

απυ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ (1913-93), εζηζάγμκηαξ ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ 

ηαζ ζημ ένβμ ημο. 

Οδξ ένεοκάξ ιαξ πνμδβείηαζ ιζα ακαδνμιή ζηδκ πμθζηζηή, μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ζζημνία ημο 20μο 

αζχκα. Όζηενα πανμοζζάγμοιε ηζξ ανπέξ λέκςκ ηαζ εθθήκςκ ανπζηεηηυκςκ πμο επδνέαζακ ημκ Άνδ 

Ζςκζηακηζκίδδ. Θέζα απυ αοηήκ ηδκ ένεοκα, ηαηακμείηαζ ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ, πάκς ζημ μπμίμ 

ζηδνίγμκηαζ δ πνμζςπζηή ημο ένεοκα ηαζ ενβαζία, ακαβκςνζζιέκδ υπζ ιυκμ ζε εεκζηυ, αθθά ηαζ ζε δζεεκέξ 

επίπεδμ. 

Ξηδ ζοκέπεζα απυ αοηυ, πανμοζζάγμοιε ημ ζοββναθζηυ ηαζ ανπζηεηημκζηυ ημο ένβμ. Αζααάγμκηαξ ηα 

ηείιεκά ημο, παναηδνμφιε υηζ δζανηχξ ιεηαπεζνίγεηαζ έκα ζφκμθμ εκκμζχκ, ζοπκά, ηαηά ηνυπμ ακηζθαηζηυ. 

Λζ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ ζε δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ εκκμζμθμβζηχκ δζπυθςκ. Δ πνχηδ ηαηδβμνία 

ακηζθαηζηχκ εκκμζχκ εκηάζζεηαζ ζημ δίπμθμ μνεμθμβζζιυξ – νμιακηζζιυξ ηαζ δ δεφηενδ ζημ δίπμθμ 

ιμκηενκζζιυξ – ηθαζζηζζιυξ. Δ παναηήνδζδ αοηή βζα ημ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ παναπέιπεζ, ηαη‟ 

ακαθμβίακ βζα ηα ηείιεκα, ζηζξ εεςνίεξ πενί πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ακηίθαζδξ, ζηδ ζπεδζαζιέκδ 

ανπζηεηημκζηή, ημο Robert Venturi (1925- ). 

Έηζζ θμζπυκ, ελεηάγμοιε ηδ εεςνία ημο Robert Venturi, υπςξ δζαηοπχεδηε ζημ αζαθίμ ημο «Complexity and 

contradiction in Architecture», ημο 1966, ημ μπμίμ μ ίδζμξ παναηηδνίγεζ «ήπην καληθέζην». Ομ μπμίμ 

ζφιθςκα ιε ημκ Vincent Scully (1920- ) απμηεθεί ηδ θοζζμθμβζηή ζοκέπεζα ηςκ εεςνζχκ ημο Le 

Corbusier, υπςξ δζαηοπχεδηακ ζημ αζαθίμ ημο «Vers une architecture», ημο 1923. Λ Venturi ιζθάεζ βζα ηδ 

κέα ανπζηεηημκζηή, δ μπμία ειπενζέπεζ, ςξ ζπεδζαζιέκμ βεβμκυξ, ακηζθάζεζξ. Δ ανπζηεηημκζηή, υιςξ, ημο 

Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ πμθφ ζοκεπήξ ηαζ ηςδζημπμζδιέκδ. Ζάπμζα ζημζπεία ακηίθαζδξ εκημπίγμκηαζ ζε 

εεςνδηζηυ επίπεδμ, ζημ βναπηυ ημο ένβμ, υπζ ζημ ζπεδζαζηζηυ. 

Ώημθμφεςξ, ιέζα απυ ηδκ ηαηαβναθή, ηδ ιεθέηδ ηαζ ημκ ζπμθζαζιυ ημο εεςνδηζημφ ένβμο ημο 

Ζςκζηακηζκίδδ εκημπίγμκηαζ ζημζπεία πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ακηίθαζδξ. Οεθζηά μδδβμφιαζηε ζηδ ζφκηαλδ 

εκκμζμθμβζηχκ δζπυθςκ, πμο ηςδζημπμζμφκ ηα ζημζπεία αοηά. Οα ζοιπενάζιαηα, πμο πνμηφπημοκ, 

ειπθμοηίγμοκ ηζξ ενιδκεοηζηέξ δοκαηυηδηεξ πνμζέββζζδξ ηαζ ημ εφνμξ ηδξ δοκαιζηήξ ημο ένβμο ημο 

Ζςκζηακηζκίδδ. 

Έκα ανπείμ βεβμκυηςκ, εκκμζχκ, ανπζηεηημκζηχκ ανπχκ, αθθά ηαζ ηηζζιέκςκ ένβςκ παναηίεεηαζ ζηδκ 

πανμφζα ενεοκδηζηή ενβαζία πνμζπαεχκηαξ κα ηαηακμδεεί πενζζζυηενμ ημ ένβμ ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ 

ηαζ μ ζημπυξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this dissertation is the understanding of the architecture of 20th century through the 

study of, Greek architect of post-war period, Aris Konstantinidis‟ architecture (1913-93), basic principles 

and work. 

Initially, the research focused on the political, economical and social history of 20th century. After that, 

the earlier foreign and Greek architects‟ basic principles and work, in comparison to the work of Aris 

Konstantinidis, is presented. Throughout this research, the theoretical background becomes clear, in 

which his basic principles and personal research and work is based on, not only in a national but also 

international level. 

At the same time, our research is based on his architectural work and also on his written records. 

Focusing on his written records, we observe the fact that he deals with a number of meanings, which are 

often quite opposites. This observation, about Aris Konstantinidis‟ architectural work, relates to Robert 

Venturi‟s theories about complexity and contradiction in architecture. 

Furthermore, we studied carefully the theory of the American architect Robert Venturi in his published, 

“gentle manifesto”, book with title “Complexity and Contradiction in Architecture”, in 1966. In the 

introduction, Vincent Scully described it to be, as probably the most important writing on the making of 

architecture since Le Corbusier's “Vers Une Architecture”, in 1923. The book demonstrated, through 

countless examples, an approach to understanding architectural complexity and contradiction in new 

architectural style as an inevitable fact. Also, it is well known that Konstantinidis‟ architecture is straight 

and “coded”. However, as for his theoretical work and not his designed projects, some opposite meanings 

are detected. 

Subsequently, through a listing, a survey and an annotation of his theoretical work, a complexity and 

contradiction is detected and finally we are led to compose a list of “polar meaning opposites”. The 

conclusion, which follows, enriches the interpretive approach and the dynamic range of Aris 

Konstantinidis‟s work. 

In conclusion, a detailed list of facts, meanings, architectural basic principles and designed projects are 

provided in the current dissertation, in order to explain Aris Konstantinidis‟ work and the aim of his 

architecture. 
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RÉSUMÉ 

Le but de ce document de recherche est de comprendre l‟ architecture du 20eme siècle en explorant l‟ 

architecture d‟ Aris Konstantinidis (1913-1993), et en focalisant sur ses principes et sur son œuvre. 

Un flashback sur l‟ histoire politique, financière et sociale du 20eme siècle est précédé de notre 

recherche. Immédiatement après on présente les principes et le travail des architectes étrangers et grecs 

précédents par rapport aux principes et aux travaux d‟ Aris Konstantidis. Grâce à cette recherche on 

comprend le contexte théorique de son œuvre qui est reconnu, non seulement au niveau national mais 

aussi, au niveau international. 

Parallèlement on analyse son œuvre architectural mais aussi sa langue écrite. En lisant ses textes on 

observe qu‟ il utilise souvent un ensemble des sens. Cette observation de l‟ œuvre de Konstantinidis se 

réfère aux théories de la complexité et du contradiction de Robert Venturi (1925-). 

En plus, on étudie la théorie de Robert Venturi, comme il l‟ a énoncée a son livre «Complexity and 

contadiction in Architecture» en 1966. Lui-même, il caractérise ce livre comme «un manifeste doux» et 

selon Vincent Scully (1920-), il constitue la suite des theories de Le Corbusier, comme elles sont 

énoncées dans son essai «Vers une arachitecture» en 1923. Venturi parle de la nouvelle architecture qui 

contient des contradictions. Mais l‟ architecture de Konstantinidis est correcte et codée. Certains 

oppositions ne se trouvent qu‟ au niveau théorique dans son œuvre écrit et pas a son œuvre du dessin. 

Ensuite, grâce a l‟ enregistrement, l‟ étude et le commentaire de son travail théorique, la complexité et la 

contradiction de son œuvre sont repérées et enfin on se guide a la syntaxe des sens oppositionnels. Les 

conclusions qui en résultent, enrichissent les approches interprétatives et la dynamique de son œuvre. 

Les archives des événements, des sens, des principes architecturales mais aussi d‟ un travail bâti, sont 

présentés dans ce papier en s‟ efforcent que non seulement l‟ œuvre d‟ Aris Konstantinidis soit 

compréhensible, mais aussi le but de son architecture. 
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ΞΟΝΝΗΚΗΝ 

Ομ πνχημ ζηάδζμ πνμζέββζζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ πνμέηορε ιεηά απυ ζογήηδζδ ιε ημοξ 

ηαεδβδηέξ ηη. Μέηνμ Ζμοθυπμοθμ ηαζ Ξηαφνμ Θαιαθμφημ ηαζ είπε κα ηάκεζ ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ λεκμδμπείςκ 

«Κεκία» ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ. Δ πνχηδ ιαξ ζηέρδ ήηακ κα πνμζεββίζμοιε ημ εέια απυ πθεονά 

μζημδμιζηήξ, απμηαηάζηαζδξ ηαζ επακάπνδζδξ. Ώνβυηενα, ιεθεηήζαιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ ηςκ 

λεκμδμπείςκ, ηαζ έπεζηα ζοκεπίζαιε ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ πνμζέββζζδξ, βεκζηά.  

Ξηδκ ζοκέπεζα, ζοκμιζθχκηαξ ιε ημκ ηαεδβδηή η. Γεχνβζμ Μακέηζμ ηαζ δζααάγμκηαξ βζα ημκ Άνδ 

Ζςκζηακηζκίδδ, παναηδνήζαιε υηζ ημ βναπηυ ημο ένβμ ειπενζέπεζ ηάπμζεξ ακηζθαηζηέξ έκκμζεξ πμο άλζγε κα 

ιεθεηδεμφκ εκδεθεπχξ. Έηζζ ηαηαθήλαιε ζημ ζοβηεηνζιέκμ εέια. Ζαηαβνάθμοιε εκκμζμθμβζηά γεφβδ, ηα 

ιεθεηάιε, ηα ζπμθζάγμοιε ηαζ παναεέημοιε πνήζζια ζοιπενάζιαηα. 

Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ Έθθδκεξ ανπζηέηημκεξ. Ομ ένβμ ημο έπεζ 

ακαβκςνζζηεί δζεεκχξ. Μμθοβναθυηαημξ ηαζ πμθοπνάβιςκ έπεζ ηθδνμδμηήζεζ πθμφζζμ οθζηυ βζα επζιένμοξ 

ένεοκεξ. Θζα ηέημζα ένεοκα είκαζ ηαζ δ πανμφζα. 

Βοπανζζημφιε ημοξ ηη. Αδιήηνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ώθελάκδνα Οζμοηαθά ηαζ Θάνς Ζαηνζδή βζα ημκ πνυκμ 

πμο δζέεεζακ βζα ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ημ ανπεζαηυ οθζηυ πμο ιαξ παναπχνδζακ ηαζ βζα ηδ αμήεεζά ημοξ. 

Βπζπθέμκ, εοπανζζημφιε ημοξ ηαεδβδηέξ ημο ηιήιαηυξ ιαξ ηη. Μέηνμ Ζμοθυπμοθμ βζα ημ εκδζαθένμκ ηαζ 

ηζξ ζοιαμοθέξ ημο ηαζ ζδζαζηένςξ ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ηδξ ενβαζίαξ ιαξ Γεχνβζμ Μακέηζμ βζα ηδκ 

ειπζζημζφκδ ημο, ηζξ πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ ημο ηαζ ζογδηήζεζξ ιαξ ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ ηαζ, βεκζηά, βζα 

ηδκ υθδ ηαεμδήβδζή ημο ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ιαξ. Βπίζδξ εοπανζζημφιε ημοξ θίθμοξ ιαξ βζα 

ηδ ζηήνζλή ημοξ, ηζξ μζημβέκεζέξ ιαξ ηαζ πάκς απ‟ υθα ημοξ βμκείξ ιαξ βζα ηδ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ηδκ 

ζοκμθζηή αμήεεζά ημοξ ζηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ θζθμδμλζχκ ιαξ. 

Οέθμξ, δ εηπυκδζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ ενβαζίαξ δεκ εα ήηακ εθζηηή πςνίξ ηδκ ιεηαλφ ιαξ, βυκζιδ, 

ζοκενβαζία ηα ηεθεοηαία πέκηε πνυκζα. 

Δ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία απμηεθεί επίζδξ ημ έκαοζια ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιαξ ενβαζίαξ. 
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1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The mother art is architecture. Without an architecture of our own we 

have no soul of our own civilization” 

Frank Lloyd Wright 
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Δ εζζαβςβή απμηεθεί ημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ. Βδχ ακαθένεηαζ επαηνζαχξ ημ εέια ηδξ ενβαζίαξ, 

ιε υθεξ ημο ηζξ ζοκζζηχζεξ, ηαζ δ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε βζα ηδκ επελενβαζία ημο. Μαναηίεεηαζ 

επίζδξ πενζβναθή ηδξ δμιήξ ηδξ ενβαζίαξ, ηαηά ηεθάθαζμ.  

Ομ εέια ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ ενβαζίαξ είκαζ «Αληηθαηηθέο έλλνηεο ζην γξαπηό έξγν ηνπ Άξε 

Θσλζηαληηλίδε». Δ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε ηέζζενα ααζζηά ζηάδζα. Ομ πνχημ ζηάδζμ ήηακ δ 

εεςνδηζηή ένεοκα, ημ δεφηενμ δ ηαηαβναθή ηεζιέκςκ ηαζ δ ζοθθμβή εζηυκςκ ηαζ ζπεδίςκ, ημ ηνίημ 

πενζεθάιαακε ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ημ ηεθεοηαίμ ηδ ζοζηδιαηζηή ζφκηαλδ ζοιπεναζιάηςκ. 

Ξημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ιεθεηάιε ηδκ επμπή πμο έγδζε μ Ζςκζηακηζκίδδξ, δδθαδή ζζημνζηά βεβμκυηα ημο 

20μο αζχκα πμο ηαευνζζακ ηδκ εθθδκζηή ζζημνία. Ξηζξ ανπέξ ηδξ επμπήξ αοηήξ, δ Βθθάδα ανίζηεηαζ ζε 

ααεζά ηαζ πμθοδζάζηαηδ ηνίζδ, εεκζηή, ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ιαγί. Δ πενίμδμξ αοηή ανπίγεζ ιε ημ ηέθμξ 

ηςκ ΐαθηακζηχκ πμθέιςκ ημο 1912-13 ηαζ ζθναβίγεηαζ απυ ημοξ δφμ Μαβημζιίμοξ πμθέιμοξ, ημκ Μνχημ 

(1914-18) ηαζ ημκ Αεφηενμ (1939-44), απυ ημκ Βεκζηυ Αζπαζιυ ημο 1915-17, απυ ηδ Θζηναζζαηζηή 

ηαηαζηνμθή ημο 1922 ηαζ απυ ημκ Βιθφθζμ πυθειμ ημο 1946-49. Λθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ δζηηαημνία ηςκ 

ζοκηαβιαηανπχκ ημο 1967-74 ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ Αδιμηναηίαξ ζηζξ 24 Εμοθίμο ημο 1974. 

 

Ξηδ ζοκέπεζα, ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ιεθεηάιε εζδζηυηενα ηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ επμπήξ αοηήξ, ανπζηά ηδ 

δζεεκή ηαζ ιεηά ηδκ εθθδκζηή. Γίκεηαζ ακαθμνά ζε ζοββεκείξ ανπζηεηημκζηέξ ηάζεζξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ 

πνυκςκ ηαζ ζε πνςημπυνμοξ ανπζηέηημκεξ πμο ηαευνζζακ ημ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ. Λ Γάθθμξ Jean 

Nicolas Lμuis Durand, μ Γενιακυξ Karl Friedrich Schinkel ηαζ μ Ώιενζηακυξ Louis Sullivan εεςνμφκηαζ μζ 

πνμάββεθμζ ημο ιμκηενκζζιμφ. Ζφνζμζ ακηζπνυζςπμζ ημο ιμκηενκζζιμφ ημο 20μο αζχκα πμο ηαευνζζακ ηδκ 

ελέθζλδ ηαζ ηδκ εβηαείδνοζή ημο εεςνμφκηαζ μζ Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Auguste Perret, Walter 

Gropius, Mies van der Rohe ηαζ Le Corbusier. Μαναηίεεκηαζ ανπέξ ηαζ ζημζπεία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημοξ.  

Έπεζηα, εζηζάγμοιε ζηδκ εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή. Ξηζξ ανπέξ ημο αζχκα, μ δοηζημεονςπασηυξ ηθαζζηζζιυξ 

αιθζζαδηείηαζ απυ ημ ηίκδια ηδξ θεβυιεκδξ επζζηνμθήξ ζηζξ νίγεξ ηαζ ημ αίηδια ηδξ Βθθδκζηυηδηαξ ιε 

ηφνζμοξ εηθναζηέξ ημοξ ημκ θμβμηέπκδ Μενζηθή Γζακκυπμοθμ ηαζ ημοξ ανπζηέηημκεξ Ώνζζημηέθδ Γάπμ ηαζ 

Αδιήηνδ Μζηζχκδ. Θε απμηέθεζια ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ημκ ηθαζζηζζιυ ηαζ ηδ δδιζμονβία εκυξ κέμο 

φθμοξ, αοηυ ημο εθθδκζημφ ιμκηενκζζιμφ. Ώκηζπνμζςπεοηζημί ανπζηέηημκεξ ηδξ επμπήξ ημο ιεζμπμθέιμο, 

πμο δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ ηθαζζηζζηέξ, απμηεθμφκ μζ Ιζηυθαμξ Θδηζάηδξ, Άββεθμξ Ξζάβαξ ηαζ 

Μάηνμηθμξ Ζανακηζκυξ.. Οέθμξ, ελεηάγμοιε ηδκ πενίμδμ ηδξ εθθδκζηήξ ιεηαπμθειζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ. 

Ραναηηδνζζηζηυηενμζ ανπζηέηημκεξ, ιεηαλφ άθθςκ, είκαζ μζ Εςάκκδξ Αεζπμηυπμοθμξ, Θμοηοδίδδξ 

ΐαθεκηήξ, Ιίημξ ΐαθζαιάηδξ, Ζςκζηακηίκμξ Αεηααάθθαξ ηαζ μζ Αδιήηνδξ ηαζ Ξμογάκκα Ώκηςκαηάηδ. Λ 

Ζςκζηακηζκίδδξ ακήηεζ ζηδκ ιεηαπμθειζηή βεκζά ηςκ παναπάκς ανπζηεηηυκςκ. 

Δηθόλα 2: Ν Adolf Loos ην 1904 

Δηθόλα 1: Ν Frank Lloyd Wright ην 1926 
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Ξημ αιέζςξ επυιεκμ ηεθάθαζμ ηαηαβνάθμοιε θεπημιενχξ ηα βεβμκυηα ηδξ γςήξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ πμο 

έπαζλακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πμνεία ημο ςξ ανπζηέηημκαξ. Ώνπίγμοιε ιε ηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο, 

ζοκεπίγμοιε ιε ηζξ ζπμοδέξ ημο ζημ Θυκαπμ ηαζ ηα ηαλίδζα ημο ζηδκ Βονχπδ. Βπίζδξ βίκεηαζ ακαθμνά 

ζηδκ ενβαζία ημο ςξ εθεφεενμο επαββεθιαηία αθθά ηαζ ςξ οπαθθήθμο ημο εθθδκζημφ δδιμζίμο. 

Ξημ πέιπημ ηεθάθαζμ, βίκεηαζ θυβμξ βζα ημ ένβμ ημο. Μνχημκ, βζα ημκ βναπηυ ημο θυβμ ιε πανάεεζδ ηαζ 

ζπμθζαζιυ άνενςκ ηαζ αζαθίςκ ημο. Θέζα απυ ηδκ πανμοζίαζδ αοημφζζςκ απμζπαζιάηςκ, ηαηαβνάθμοιε 

ηζξ ηφνζεξ ζδέεξ ηαζ έκκμζεξ πμο ιεηαπεζνίγεηαζ ηαζ πςξ. Μαναηδνμφιε υηζ πνδζζιμπμζεί έκα ζφκμθμ 

ακηζθαηζηχκ εκκμζχκ, ηζξ μπμίεξ ηαηαβνάθμοιε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μνβακχκμοιε ζε εκκμζμθμβζηά δίπμθα. 

Αεφηενμκ, ακαθένμοιε ζδιακηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο, υπςξ ηζξ βεκζηέξ ανπέξ ημο ηαεχξ 

ηαζ ηδκ ζφκεεζή ημοξ ζε «δνρείν δσήο». Έπεζηα, ηάκμοιε ιζα ζοκμπηζηή ακαθμνά ζηα ζοιπθδνςιαηζηά 

πεδία δδιζμονβίαξ ημο. Οέθμξ, παναεέημοιε ανπείμ ένβςκ ιε έιθαζδ ζημ πηζζιέκμ ένβμ ημο ςξ εθεφεενμο 

επαββεθιαηία, ιε ζημζπεία παναββεθζμδμηχκ, εζδζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ. Βπίζδξ, ηάκμοιε 

ακαθμνά ζηα ένβα ημο ςξ δδιμζίμο οπαθθήθμο, εζηζάγμκηαξ ζημκ ηφπμ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο. 

Μανμοζζάγμκηαζ θςημβναθίεξ ηαζ ζπέδζα. 

Ξημ έηημ ηεθάθαζμ, έπμκηαξ εκημπίζεζ μνζζιέκα δίπμθα ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ ζημ βναπηυ ημο ένβμ, 

μδδβμφιαζηε ζηζξ εεςνίεξ πενί πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ακηίθαζδξ ημο Robert Venturi. Λ Venturi αζπμθείηαζ 

ιε ηδ κέα ανπζηεηημκζηή, δ μπμία ειπενζέπεζ ςξ ζπεδζαζιέκμ βεβμκυξ, ακηζθάζεζξ. Βλεηάγμκηαζ 

ζοζηδιαηζηά μζ εεςνίεξ αοηέξ ημο Venturi ζημ αζαθίμ ημο ιε ηίηθμ «Complexity and contradiction in 

Architecture».  

Ξημ έαδμιμ ηεθάθαζμ, πανμοζζάγεηαζ δ ηαηαβναθή, δ ιεθέηδ ηαζ μ ζπμθζαζιυξ ηςκ δζπυθςκ πμο 

εκημπίζαιε ζημ εεςνδηζηυ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ. Αζαηνίκμοιε ανπζηά δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ 

ακηζθαηζηχκ εκκμζχκ, μζ μπμίεξ είκαζ μ μνεμθμβζζιυξ ηαζ μ νμιακηζζιυξ ζημ ένβμ ημο, ηαεχξ ηαζ μ 

ιμκηενκζζιυξ ηαζ μ ηθαζζηζζιυξ, πμο ακαθφμκηαζ πεναζηένς. Ζάκμκηαξ ιζα ζοκμπηζηή βεκζηή ακαθμνά ζε 

ηάεε δίπμθμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ηείιεκα ημο Ζςκζηακηζκίδδ πνμηφπημοκ πνήζζια ζοιπενάζιαηα.  

Ξημ ηέθμξ, ζε πανάνηδια, πανμοζζάγμκηαζ ηείιεκα ηαζ ζοκεκηεφλεζξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ βζα ηδκ γςή ηαζ ημ 

ένβμ ημο. Ώιέζςξ ιεηά μζ ζοκεκηέολεζξ πμο ιαξ πανεπχνδζακ ηα παζδζά ημο Ζςκζηακηζκίδδ, Αδιήηνδξ ηαζ 

Ώθελάκδνα, ηαεχξ ηαζ δ ηα. Θάνς Ζαηνζδή, απυβμκμξ ζδζμηηδηνζχκ ένβμο ημο Ζςκζηακηζκίδδ. 

 

 

 

Δηθόλα 3: Ν Walter Gropius ην 1919 

Δηθόλα 4: Ν Ludwig Mies van der Rohe 
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2. Ν 20νο ΑΗΥΛΑΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“You don‟t have to like something to learn from it” 

Robert Venturi 
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Ξηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα δ Βθθάδα ανίζηεηαζ ζε ααεζά ηαζ πμθοδζάζηαηδ ηνίζδ: εεκζηή, μζημκμιζηή ηαζ 

ημζκςκζηή ιαγί. Δ πενίμδμξ αοηή ανπίγεζ ιε ημ ηέθμξ ηςκ ΐαθηακζηχκ πμθέιςκ ημο 1912-13 ηαζ 

ζθναβίγεηαζ απυ ημοξ δφμ Μαβημζιίμοξ πμθέιμοξ, ημκ Μνχημ ημο 1914-18 ηαζ ημκ Αεφηενμ ημο 1939-44, 

απυ ημκ Βεκζηυ Αζπαζιυ ημο 1915-17, απυ ηδ Θζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή ημο 1922 ηαζ απυ ημκ Βιθφθζμ 

πυθειμ ημο 1946-49. Λθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ δζηηαημνία ηςκ ζοκηαβιαηανπχκ ημο 1967-74 ηαζ ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ηδξ Αδιμηναηίαξ ζηζξ 24 Εμοθίμο ημο 1974. Μαναηάης βίκεηαζ εηηεκήξ ακαθμνά ζηα 

παναπάκς βεβμκυηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζυδμο πμο παναηηήνζζακ ηδκ επμπή αοηή. 

  

Ομοξ ΐαθηακζημφξ πμθέιμοξ1 δζαδέπεηαζ μ Μνχημξ Μαβηυζιζμξ πυθειμξ. Θε ηδκ έκανλδ ημο πμθέιμο ημ 

1914 ηαζ μζ δφμ εονςπασημί ζοκαζπζζιμί2 πνμζπάεδζακ κα πνμζεββίζμοκ ιε ημ ιένμξ ημοξ ηζξ ααθηακζηέξ 

πχνεξ. Ξημ εζςηενζηυ ηδξ Βθθάδαξ επζηναημφζε ιζα ζηαεενή μζημκμιζηή ηαζ δζμζηδηζηή ηαηάζηαζδ, εκχ 

ήηακ ζε εηηνειυηδηα ημ εέια ηδξ πενζθένεζαξ Αςδεηακήζμο ηαζ ηδξ ΐμνείμο Δπείνμο. Δ Βθθδκζηή 

Ζοαένκδζδ ιε πνςεοπμονβυ ημκ Βθεοεένζμ ΐεκζγέθμ3, πνμζπάεδζε κα δζαπναβιαηεοεεί ηδκ έλμδυ ηδξ 

ζημκ πυθειμ χζηε ζε πενίπηςζδ κίηδξ κα έπεζ ημ ιέβζζημ δοκαηυ εδαθζηυ υθεθμξ.  

 

Ώιέζςξ ιεηά ηδκ έηνδλδ ημο πμθέιμο ζηδκ Βθθάδα, πανμοζζάζηδηε δζαθμνά απυρεςκ, ακάιεζα ζημκ 

ααζζθζά Ζςκζηακηίκμ4 ηαζ ζηδκ Ζοαένκδζδ ημο ΐεκζγέθμο, ζπεηζηά ιε ηδ ζηάζδ πμο έπνεπε κα ηδνδεεί. Λ 

ααζζθζάξ οπμζηήνζγε ηδ Γενιακία. Ώκηζεέηςξ, μ πνςεοπμονβυξ έηθζκε πνμξ ηδκ πθεονά ηςκ δοηζηχκ 

ζοιιάπςκ ηαζ επζεοιμφζε ηδκ είζμδμ ηδξ Βθθάδαξ ζημκ πυθειμ ιε ημ ιένμξ ηδξ Ώκηάκη. Οεθζηά αοηέξ μζ 

δομ ακηίεεηεξ εέζεζξ ζοιαζαάζηδηακ ιε ηδκ ηήνδζδ αοζηδνήξ μοδεηενυηδηαξ. Θεηά υιςξ απυ δζανηείξ 

ακηζπαναεέζεζξ μ πνχημξ μδήβδζε ζε παναίηδζδ δφμ θμνέξ ημκ δεφηενμ5.  

 

                                                            
1 Λζ Βαιθαληθνί πόιεκνη έβζκακ ζηα ΐαθηάκζα ημ 1912-13 ζημοξ μπμίμοξ ανπζηά δ ΐαθηακζηή Ξοιιαπία (Ξεναία, Θαονμαμφκζμ, Βθθάδα 
ηαζ ΐμοθβανία) επζηέεδηε ηαζ απέζπαζε απυ ηδκ Λεςιακζηή Ώοημηναημνία ηδκ Θαηεδμκία ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ Θνάηδξ. Δ 
Βθθάδα απμηυιζζε ημ ιεβαθφηενμ ημιιάηζ ηδξ Δπείνμο ηαζ ιμζνάζηδηε ιε ηδκ Ξεναία ημ ιεβαθφηενμ ημιιάηζ ηδξ Θαηεδμκίαξ. Ξοθθμβζηυ 
ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), Διιάο, Ζ ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκόο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο από ηηο απαξρέο κέρξη ζήκεξα, 
Ουιμξ 2μξ, Βηδμηζηυξ Λνβακζζιυξ Μάπονμξ, Ώεήκα 1998, ζεθ. 151. 
2 Αδθαδή μζ δοκάιεζξ ηδξ Αληάλη ή ηδξ Ονζπθήξ Ξοκεκκυδζδξ (Θεβάθδ ΐνεηακία, Γαθθία, Νςζία ςξ ημ 1917) ηαζ ηδξ Ονζπθήξ Ξοιιαπίαξ 
(Γενιακία, Ώοζηνμμοββανία, Εηαθία ιέπνζ ημ 1915 πμο υιςξ πανέιεζκε μοδέηενδ). Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. 
ζεθ. 153. 
3 Λ Διεπζέξηνο Βεληδέινο (1864-1936) ήηακ Έθθδκαξ πμθζηζηυξ πμο δζεηέθεζε πνςεοπμονβυξ ηδξ Ζνδηζηήξ Μμθζηείαξ ηαζ επηά θμνέξ 
πνςεοπμονβυξ ηδξ Βθθάδαξ. Σξ πμθζηζηυξ δζαδναιάηζζε ζδιακηζηυ νυθμ ζημ Ζνδηζηυ γήηδια ηαεχξ ηαζ ζηα πμθζηζηά δνχιεκα ηδξ 

Βθθάδαξ απυ ημ 1910 ιέπνζ ηαζ ημκ εάκαηυ ημο. Σξ πνςεοπμονβυξ επέθενε ιεηαννοειίζεζξ ζπεδυκ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ημο ηνάημοξ. 
Μανάθθδθα μνβάκςζε αλζυιαπμ ζηναηυ, ημκ μπμίμ εηιεηαθθεφηδηε ζηζξ πμθειζηέξ ζοννάλεζξ, δζπθαζζάγμκηαξ ηδκ εδαθζηή έηηαζδ ηδξ 
Βθθάδαξ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 155. 
4 Λ Θσλζηαληίλνο  Α’ (1868-1923) ήηακ ΐαζζθζάξ ηςκ Βθθήκςκ ηζξ πενζυδμοξ 1913-17 ηαζ 1920-22. Ομ υκμιά ημο είκαζ ζοκδεδειέκμ 
ιε ηνίζζιεξ πενζυδμοξ ηδξ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ, απυ ημοξ κζηδθυνμοξ ΐαθηακζημφξ πμθέιμοξ, ηδκ ακηζπανάεεζή ημο ιε ημκ 
Βθεοεένζμ ΐεκζγέθμ ηαζ ημκ Βεκζηυ Αζπαζιυ ςξ ηδ Θζηναζζαηζηή Ζαηαζηνμθή. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 
157. 
5 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 158. 

Δηθόλα 5: Ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ην 1919 

Δηθόλα 6: Ν Βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ Θσλζηαληίλνο  Α’ 
ην 1914 
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Θε ημ Ζίκδια ηδξ Βεκζηήξ Άιοκαξ6 πμο λέζπαζε ζηδ Θεζζαθμκίηδ ημ 1916, δ Βθθάδα δζαζπάζηδηε ζε δφμ 

ηνάηδ, ιε ημ θεβυιεκμ «Δζληθφ Γηραζκφ». Δ δζέκελδ αοηή πνμηάθεζε ελαζνεηζηά ααεφ πάζια ζηδκ 

εθθδκζηή ημζκςκία ιέπνζ ηδ δζηηαημνία ημο Θεηαλά. Θζα ζεζνά απυ ηναοιαηζηά βζα ηδκ Βθθάδα ζε πμθθμφξ 

ημιείξ βεβμκυηα, δ Θζηναζζαηζηή Ζαηαζηνμθή ή δ δζηηαημνία ημο Θεηαλά, ήηακ ζε ιεβάθμ ααειυ απυννμζα 

ημο Βεκζημφ Αζπαζιμφ. Έθδλε υηακ δ Ώββθία ηαζ δ Γαθθία εηδίςλακ ημκ Ζςκζηακηίκμ7 ηαζ εκμπμίδζακ ηδκ 

Βθθάδα οπυ ημκ ΐεκζγέθμ. Ξημ ενυκμ ακέαδηε μ βζμξ ημο Ώθέλακδνμξ8. Θε ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο δ Βθθάδα 

ήηακ ζημ πθεονυ ηςκ κζηδηχκ.  

 

Ομ 1920, δ Ξοκεήηδ ηςκ Ξεανχκ παναπςνμφζε ζηδκ Βθθάδα ηδ Αοηζηή ηαζ Ώκαημθζηή Θνάηδ ηαζ ηα κδζζά 

Ίιανμ ηαζ Οέκεδμ, επζηφνςκε ηδκ ηονζανπία ηδξ ζηα άθθα κδζζά ημο Ώζβαίμο πμο ηαηείπε απυ ημ 1913 ηαζ 

ειπζζηεουηακ ηδ δζμίηδζδ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Ξιφνκδξ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ9. Λζ ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ εα 

ρήθζγακ ιεηά απυ πέκηε έηδ κα δδθχζμοκ ακ πνμηζιμφκ ηδκ Έκςζδ ιε ηδκ Βθθάδα ή ηδκ παναιμκή ημοξ 

ζηδκ Ομονηία. Σζηυζμ δεκ έβζκε πμηέ, επεζδή δεκ εβηνίεδηε απυ ηακέκα ημζκμαμφθζμ ηςκ πςνχκ ηδξ 

Ώκηάκη, μφηε ηαζ ηδξ Βθθάδαξ. 

Ξηδκ Θζηνά Ώζία δ Βθθάδα είπε κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ Θμοζηαθά Ζειάθ10. Λ εάκαημξ ημο Ώθελάκδνμο, δ 

ήηηα ημο ΐεκζγέθμο ζηζξ εηθμβέξ ημο 1920 ηαζ δ επζζηνμθή ημο Ζςκζηακηίκμο ήηακ μζ αθμνιέξ ηςκ 

Ξοιιάπςκ βζα κα μδδβήζμοκ ηδκ Βθθάδα ζε δζπθςιαηζηή απμιυκςζδ.  

Δ Θζηναζζαηζηή εηζηναηεία δζήνηεζε ιέπνζ ημ 1922 ηαζ έθδλε ιε ηδκ ήηηα ηδξ Βθθάδαξ. Ώημθμφεδζε δ 

ακηαθθαβή πθδεοζιχκ ακάιεζα ζηδκ Βθθάδα ηαζ ηδκ Ομονηία ιε ηδκ Ξοκεήηδ εζνήκδξ ηδξ Ηςγάκδξ, πμο 

έεεζε ηα υνζα ηδξ ζφβπνμκδξ Ομονηίαξ. Ππμβνάθδηε ζηδ Ηςγάκδ ηδξ Βθαεηίαξ ζηζξ 24 Εμοθίμο 1923 απυ 

ηδκ Βθθάδα, ηδκ Ομονηία ηαζ ηζξ άθθεξ πχνεξ πμο πμθέιδζακ ζημκ Μνχημ Μαβηυζιζμ πυθειμ. Δ ανκδηζηή 

έηααζδ ηδξ ιζηναζζαζηζηήξ εηζηναηείαξ μδήβδζε ζηδ ιεβάθδ ηαηαζηνμθή, ηδκ απχθεζα εηαημκηάδςκ 

πζθζάδςκ ακενχπςκ ηαζ ηδκ πνμζθοβμπμίδζδ 1.500.000 άθθςκ. Δ ζδεμθμβία ηδξ Θεβάθδξ Εδέαξ έπαρε κα 

οπάνπεζ11. 

                                                            
6 Θία μιάδα πμθζηχκ ηδξ Θαηεδμκίαξ ηαζ αλζςιαηζηχκ, αθέπμκηαξ ημκ ηίκδοκμ κα δχζμοκ μζ ζφιιαπμζ ηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ ηδ Θαηεδμκία 
ζημ ΐαζίθεζμ ηδξ Ξεναίαξ, αθθά ηαζ πζζηεφμκηαξ ζηζξ ςθέθεζεξ βζα ηδκ Βθθάδα απυ πζεακή κίηδ ηςκ δοηζηχκ ζοιιάπςκ, ζηέθεδηε ηδκ 
ηήνολδ επακάζηαζδξ βζα ηδκ έλμδμ ηδξ Βθθάδαξ ζημκ πυθειμ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 157. 
7 Ξηδκ ελμνία ημκ αημθμφεδζε ηαζ μ πνςηυημημξ βζμξ ημο μ Γεχνβζμξ „ΐ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 157. 
8 Λ Αιέμαλδξνο Α’ (1893-1920) ήηακ ΐαζζθζάξ ηςκ Βθθήκςκ ηδκ πανίμδμ 1917-20. Ήηακ μ δεοηενυημημξ βζμξ ημο ΐαζζθζά 

Ζςκζηακηίκμο Ά ηαζ ηδξ ΐαζίθζζζαξ Ξμθίαξ. Μέεακε λαθκζηά, απυ ζδραζιία, ηάης απυ αδζεοηνίκζζηεξ ζοκεήηεξ. Ξοθθμβζηυ ένβμ 
(Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 158. 
9 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 161. 
10 Λ Κνπζηαθά Θεκάι Αηαηνύξθ (Θεζζαθμκίηδ 1881 - Ζςκζηακηζκμφπμθδ 1938) ήηακ Ομφνημξ ζηναηζςηζηυξ ηαζ πμθζηζηυξ. Ήηακ 
ζδνοηήξ ηαζ πνχημξ πνυεδνμξ ηδξ Ομονηζηήξ Αδιμηναηίαξ. Λοζζαζηζηά ακέθααε πναλζημπδιαηζηά ιζα δζαιεθζζιέκδ Λεςιακζηή 
αοημηναημνία ηαζ ηαηυνεςζε κα ηδκ ιεηαηνέρεζ ζε ηνάημξ δοηζημφ πνμηφπμο μκμιάγμκηάξ ημ Ομονηία. Θεςνείηαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ 
βεκμηημκία ηςκ Ώνιεκίςκ ηαζ ηςκ Βθθήκςκ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 160. 
11 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 159. 

Δηθόλα 7: Ν Βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ Αιέμαλδξνο  Α’ ην 
1920 

Δηθόλα 8: Ν Βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ Γεώξγηνο Β’ ην 
1942 
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«Έηζη έξρνληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα 1.222.000 πξφζθπγεο, νη κηζνί απφ ηελ Κηθξά Αζία. Απφ 

απηνχο, νη 579.000 ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ χπαηζξν θαη νη ππφινηπνη 653.000 ζηηο πφιεηο. Νη βίαηεο απηέο 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο δεκηνχξγεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έλα αζηηθφ πξνιεηαξηάην, ελψ 

αχμεζαλ ηηο πηέζεηο γηα απαιινηξηψζεηο ησλ κεγάισλ θηεκάησλ»12. 

Θεηά ηδ Θζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή αεκζγεθζημί αλζςιαηζημί έηακακ πναλζηυπδια ηαζ έδζςλακ ημκ 

Ζςκζηακηίκμ. Ομκ δζαδέπεδηε μ Γεχνβζμξ ΐ‟13. Δ κέα ηοαένκδζδ έπεζηα απυ Ξοκηαηηζηή Βεκμζοκέθεοζδ 

απμθαζίγεζ βζα ημ πμθίηεοια ηδξ Βθθάδαξ. Δ ααζζθεία ηαηανβήεδηε ηαζ ακαηδνφπεδηε πνυεδνμξ μ 

καφανπμξ Μαφθμξ Ζμοκημονζχηδξ14. Έπεζηα ζηδκ ηοαένκδζδ επακένπεηαζ μ ΐεκζγέθμξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

παναζηείηαζ ηαζ ακαηδνφζζεηαζ κέα ηοαένκδζδ οπυ ημκ Ώθέλακδνμ Μαπακαζηαζίμο15. 

Δ πενίμδμξ ηδξ αααζίθεοηδξ δδιμηναηίαξ παναηηδνίζηδηε απυ ηζξ επειαάζεζξ ημο ζηναημφ ζηδκ πμθζηζηή 

γςή. Ομ 1925 μ Θευδςνμξ Μάβηαθμξ16 ηαηέθααε πναλζημπδιαηζηά ηδκ ελμοζία βζα κα εηδζςπεεί ιε ηδ 

ζεζνά ημο απυ πναλζηυπδια ημο Γεςνβίμο Ζμκδφθδ17. Ομ 1928 μ ΐεκζγέθμξ εηθέπεδηε λακά, ημ ηυιια ημο 

υιςξ έπαζε ζηζξ εηθμβέξ ημο 1932 ελαζηίαξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ημο 192918 μζ ζοκέπεζεξ ηδξ μπμίαξ 

είπακ θηάζεζ ηυηε ηαζ ζηδκ Βθθάδα. Ξε αοηήκ ηδκ ηεηναεηία ηαηάθενε πάκηςξ κα πνμπςνήζεζ ζε ανηεηέξ 

αθθαβέξ. Ξηδκ ελμοζία ακέαδηε ιεηά ημ Ηασηυ Ζυιια ημο Μακαβή Οζαθδάνδ19. Λζ αεκζγεθζημί έηακακ δφμ 

απμηοπδιέκα ζηναηζςηζηά ηζκήιαηα ημ 1933 ηαζ ημ 1935. Οεθζηά ημ 1935 μ Ζμκδφθδξ ιεηά απυ 

πναλζηυπδια πνμηήνολε δδιμρήθζζια βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ αααζίθεοηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ηδκ 

παθζκυνεςζδ ηδξ ααζζθείαξ. Ομ Αδιμρήθζζια ημο 1935 ιε κμεεία επακέθενε ημκ Γεχνβζμ ΐ‟. 

                                                            
12 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Θέθζζζα, Ώεήκα 1984, ζεθ. 149. 
13 Λ Γεώξγηνο Β’ (1890-1947) ήηακ ααζζθζάξ ηςκ Βθθήκςκ ηζξ πενζυδμοξ 1922-24, 1935-41 ηαζ 1946-47 ηαζ πνςεοπμονβυξ απυ ηζξ 19 
Ώπνζθίμο 1941 ιέπνζ ηζξ 22 Ώπνζθίμο 1941. Ήηακ μ πνςηυημημξ βζμξ ημο ΐαζζθζά Ζςκζηακηίκμο Ώ‟ ηαζ ηδξ ΐαζίθζζζαξ Ξμθίαξ. Μέεακε 
αζθκίδζα απυ ηανδζαηή ακαημπή. Βπεζδή απυ ημ βάιμ ημο δεκ είπε απμηηήζεζ παζδζά ημκ δζαδέπηδηε μ αδεθθυξ ημο, ηαζ ιέπνζ ηυηε 
δζάδμπμξ, Μαφθμξ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 165. 
14 Λ Ξαύινο Θνπληνπξηώηεο (1855-1935) ήηακ καφανπμξ ημο ΐαζζθζημφ Ιαοηζημφ, ανπδβυξ ημο Γεκζημφ Βπζηεθείμο Ιαοηζημφ ηαζ 
ανπδβυξ ημο ΐ‟ Ξηυθμο ηαηά ημοξ ΐαθηακζημφξ πμθέιμοξ. Ξοιιεηείπε ζηδκ ηοαένκδζδ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ςξ ιέθμξ ηδξ ηνζακδνίαξ ηαζ 
δζεηέθεζε δφμ θμνέξ Μνυεδνμξ ηδξ Αδιμηναηίαξ (1924-26, 1926-29). Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 168. 
15 Λ Αιέμαλδξνο Ξαπαλαζηαζίνπ (1876-1936) ήηακ πμθζηζηυξ επζζηήιμκαξ, ημζκςκζμθυβμξ ηαζ δβέηδξ ημο δδιμηναηζημφ 
θζθεθεφεενμο πχνμο, οπμονβυξ ζε πμθθέξ ηοαενκήζεζξ ηαζ δφμ θμνέξ πνςεοπμονβυξ (1924 ηαζ 1932), μ ζδνοηήξ ημο ηαεεζηχημξ ηδξ 
Ώααζίθεοηδξ Αδιμηναηίαξ ημ Θάνηζμ ημο 1924. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 166. 
16 Λ Θεόδσξνο Ξάγθαινο (1878-1952) ήηακ Έθθδκαξ αλζςιαηζηυξ ημο ζηναημφ ηαζ πμθζηζηυξ. Θε ημ Ζίκδια ηδξ 25δξ Εμοκίμο ακέθααε 
ηδκ πνςεοπμονβία, ςξ δζηηάημναξ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 167. 
17 Λ Γεώξγηνο Θνλδύιεο (1879-1936) ήηακ Έθθδκαξ ζηναηζςηζηυξ ηαζ πμθζηζηυξ, δφμ θμνέξ πνςεοπμονβυξ ηδξ Βθθάδαξ ιεηά απυ δφμ 

πναλζημπήιαηα, ακηζααζζθέαξ, πμθθέξ θμνέξ αμοθεοηήξ ηαζ οπμονβυξ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 167. 
18 Δ «Κεγάιε Όθεζε» (The Great Depression), υπςξ παναηηδνίζηδηε ζηζξ ΔΜΏ, ημο 1929 ήηακ ιζα ηαηάζηαζδ δζεεκμφξ μζημκμιζηήξ 
φθεζδξ πμο δζήνηεζε απυ έκα ιέπνζ δέηα πνυκζα ζε δζάθμνεξ πχνεξ ημο ηυζιμο. Ξφιθςκα ιε ημοξ ακαθοηέξ πνμηθήεδηε ιεηά απυ ημ 
πνδιαηζζηδνζαηυ ηναπ, πμο λεηίκδζε ζηζξ 24 Ληηςανίμο ημο 1929, ηδκ θεβυιεκδ Θαφνδ Μέιπηδ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο 
Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 170. 
19 Λ Ξαλαγήο Ρζαιδάξεο (1868-1936) ήηακ δβέηδξ ημο Ηασημφ Ζυιιαημξ ηαζ πνςεοπμονβυξ ηδξ Βθθάδαξ ηζξ πενζυδμοξ 1932-33 ηαζ 
1933-35. Ξπμφδαζε κμιζηά ζηδκ Ώεήκα. Δ ιεηνζμπαεήξ ηαζ ζπεηζηά θζθμδδιμηναηζηή ζηάζδ ημο δηηήεδηε μθμηθδνςηζηά μδδβχκηαξ ζε 
υλοκζδ ημο Βεκζημφ Αζπαζιμφ.  Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 171. 

Δηθόλα 9: Ν Κνπζηαθά Θεκάι Αηαηνύξθ ην 1931 

Δηθόλα 10: Ν Αιέμαλδξνο Ξαπαλαζηαζίνπ ην 1932 
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Ομ 1936 μ Εςάκκδξ Θεηαλάξ20, ανπδβυξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Βθεοεενμθνυκςκ πμο είπε πάνεζ ιυθζξ 4% ζηζξ 

εηθμβέξ, ιε ηδκ ακμπή ημο παθαηζμφ ηαηέθοζε ημ ημζκμαμοθεοηζηυ ηαεεζηχξ ηαζ επέααθε δζηηαημνία ζηζξ 4 

Ώοβμφζημο. Ώκηζιεηχπζζε ημοξ πμθζηζημφξ ημο ακηζπάθμοξ, εζδζηά ημοξ ημιιμοκζζηέξ, ιε ελμνίεξ ηαζ 

θοθαηίζεζξ. Οαοηυπνμκα έθααε ηαζ θζθμημζκςκζηά ιέηνα υπςξ ιείςζδ ηζιχκ ζε αβαεά, ηδκ ίδνοζδ ημο 

Ε.Ζ.Ώ. ηαζ άθθα. 

Ώπυ ημκ Ξεπηέιανζμ ημο 1939 λέζπαζε ζηδ Βονχπδ μ Αεφηενμξ Μαβηυζιζμξ πυθειμξ ιε ηδκ εθθδκζηή 

πμθζηζηή δβεζία κα παναημθμοεεί ςξ μοδέηενδ δφκαιδ ηζξ ελεθίλεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Οεθζηά ηδκ 28δ  

Ληηςανίμο ημο 1940, δ θαζζζηζηή Εηαθία, ιε δβέηδ ημκ Θπεκίημ Θμοζμθίκζ21, αθμφ είπε επζδείλεζ έκημκα 

ηζξ δβειμκζηέξ πνμεέζεζξ ηδξ ηαηά ηδξ Βθθάδαξ ιε ζεζνά πνμηθήζεςκ, ηήνολε επίζδια ημκ πυθειμ. Δ 

εθθδκζηή ημζκή βκχιδ ακηαπμηνίεδηε ιε εκεμοζζαζιυ, φζηενα απυ ηδκ ανκδηζηή απάκηδζδ ημο Εςάκκδ 

Θεηαλά ζημ ζηαθζηυ ηεθεζίβναθμ, πμο γδημφζε εθεφεενδ είζμδμ ηςκ ζηαθζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ πχνα. Ζαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο πμθέιμο ακάιεζα ζε Έθθδκεξ ηαζ Εηαθμφξ πμο αημθμφεδζε, πανά ηδκ ανζειδηζηή ηαζ 

ηεπκμθμβζηή ημο οπενμπή, μ ζηαθζηυξ ζηναηυξ, πμο επζηέεδηε απυ ηδκ αθαακζηή ιεευνζμ, ακαβηάζηδηε κα 

οπμπςνήζεζ. Ομοξ επυιεκμοξ ιήκεξ μζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ είπακ δζεζζδφζεζ ζε αάεμξ 50 ιε 80 πενίπμο 

πζθζμιέηνςκ ηαηαθαιαάκμκηαξ ηδ ΐυνεζμ Ήπεζνμ22.  

Ξηζξ 6 Ώπνζθίμο ημο 1941, δ Γενιακία ςξ ζφιιαπμξ ηδξ Εηαθίαξ ηήνολε ημκ πυθειμ ηαηά ηδξ Βθθάδαξ ηαζ 

εζζέααθε απυ ηα αμοθβανζηά ζφκμνα. Ώημθμφεδζε δ ιάπδ ηςκ μπονχκ, υιςξ μζ βενιακζηέξ δοκάιεζξ 

πνμήθαζακ άιεζα ηαζ ζημ ηέθμξ ημο ΘαΎμο ηαηέθααακ υθδ ηδκ δπεζνςηζηή Βθθάδα. Θε ηδκ Θάπδ ηδξ 

Ζνήηδξ μθμηθδνχεδηε δ ηαηάθδρδ ηδξ Βθθάδαξ πμο εα δζαηδνδεεί βζα ζπεδυκ ηέζζενα έηδ, απυ ημ 1941 

ιέπνζ ηαζ ημ 1944. Οδκ πενίμδμ αοηή, απυ ηζξ πζμ δναιαηζηέξ ηδξ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ βκςζηή ςξ 

«Θαηνρή», ιεβάθμξ ανζειυξ αιάπςκ πέεακε απυ αζζηία, αθθά ηαζ ζηαδζαηά εκζζπφεδηε ημ ηίκδια Βεκζηήξ 

Ώκηίζηαζδξ ηαηά ηςκ δοκάιεςκ ηδξ ηαημπήξ23. 

                                                            
20 Λ Ησάλλεο Κεηαμάο (1871-1941) ήηακ Έθθδκαξ ζηναηζςηζηυξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνςεοπμονβυξ ηαζ δζηηάημναξ ηδκ πενίμδμ 1936-41. 
Σξ αλζςιαηζηυξ ημο Βθθδκζημφ Ξηναημφ έθααε ιένμξ ζημοξ ΐαθηακζημφξ πμθέιμοξ. Ίδνοζε ημ ηυιια ηςκ Βθεοεενμθνυκςκ. Ομ 1936 
δζμνίζηδηε Μνςεοπμονβυξ ηδξ Βθθάδαξ ηαζ πνςημζηάηδζε ζηδκ επζαμθή ημο δζηηαημνζημφ ηαεεζηχημξ ηδξ 4δξ Ώοβμφζημο, ηοαενκχκηαξ 
έςξ ημ εάκαηυ ημο ημ 1941. Έιεζκε ζηδκ ζζημνία βζα ηδκ ανκδηζηή απάκηδζδ πμο έδςζε ζημ Εηαθζηυ ηεθεζίβναθμ ηδξ 28δξ Ληηςανίμο 

1940 ηαζ βζα ηδκ ηαπεία πμθειζηή πνμπαναζηεοή ηδξ Βθθάδαξ εκυρεζ ημο πμθέιμο ιε ημοξ Εηαθμφξ ηαζ ηδξ βενιακζηήξ εζζαμθήξ ζηδκ 
Βθθάδα. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 175. 
21 Λ Κπελίην Κνπζνιίλη (1883-1945) ήηακ Εηαθυξ πμθζηζηυξ, ζδνοηήξ ηαζ δβέηδξ ημο θαζζζηζημφ ηυιιαημξ. Αζμίηδζε ηδκ Εηαθία απυ ημ 
1922 έςξ ημ 1943 οπυ δζηηαημνζηυ ηαεεζηχξ, ιεηαηνέπμκηάξ ηδ ζε θαζζζηζηή πμθζηεία. Ππήνλε ζφιιαπμξ ημο Ώδυθθμο Ρίηθεν ηαζ 
μδήβδζε ηδ πχνα ημο, ςξ δφκαιδ ηδξ ζοιιαπίαξ ημο Άλμκα, ζημκ ΄ΐ Μαβηυζιζμ Μυθειμ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ 
η.α.), μ.π. ζεθ. 180. 
22 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 182. 
23 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 184. 

Δηθόλα 11: Ν Θεόδσξνο Ξάγθαινο ην 1925 

Δηθόλα 12: Ν Γεώξγηνο Θνλδύιεο ην 1932 
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Οεθζηά ημκ Θάζμ ημο 1944, ηαεχξ δ ήηηα ημο Άλμκα ήηακ πθέμκ δζαθαζκυιεκδ, δ οπμπχνδζδ ηςκ 

βενιακζηχκ ζηναηεοιάηςκ μδήβδζε ζηδκ απεθεοεένςζδ. Λ Γεχνβζμξ Μαπακδνέμο24 ζπδιάηζζε ηοαένκδζδ 

εεκζηήξ εκυηδηαξ ιε ιέθδ απυ ηδκ ελυνζζηδ εθθδκζηή ηοαένκδζδ, αθθά ηαζ απυ ηζξ ημπζηέξ ακηζζηαζζαηέξ 

μνβακχζεζξ. Δ εθθδκζηή πνςηεφμοζα ήηακ πζα εθεφεενδ, αθθά δ βεκζηή ηαηάζηαζδ ήηακ παχδδξ, βζαηί ημ 

Β.Ώ.Θ. δεκ δεπυηακ κα παναδχζεζ ηα υπθα, δζαηδνχκηαξ πανάθθδθα δζηή ημο ζηναηζςηζηή δζμίηδζδ. 

Ζαηυπζκ, υηακ πζέζηδηε κα οπμπςνήζεζ, απμζφνεδηε απυ ηδκ Ζοαένκδζδ ηδνφζζμκηαξ έκμπθδ 

ακηίζηαζδ25. 

Κεηζκάεζ έηζζ Βιθφθζμξ πυθειμξ26 πμο εα δζανηέζεζ ηνία έηδ, 1946 ςξ 1949, ηαζ εα μδδβήζεζ ζε ημζκςκζηή 

ηαζ πμθζηζηή πυθςζδ ηδ πχνα, ακάιεζα ζηζξ δοκάιεζξ ηδξ δελζάξ ηαζ ηδξ ανζζηενάξ, οπμδαοθζγυιεκεξ απυ 

ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ.  

Θεηά ημ εάκαημ ημο Γεςνβίμο ΐ‟ ηδκ 1 Ώπνζθίμο 1947, μ αδενθυξ ημο, ηαζ δζάδμπμξ ημο ενυκμο, Μαφθμξ27 

βίκεηαζ ααζζθζάξ. Αζαδναιάηζζε πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζημκ ειθφθζμ πυθειμ, ηαεχξ ημ ααζζθζηυ γεφβμξ 

επζδυεδηε ζε ιζα πνςημθακή δναζηδνζυηδηα ζφζηαζδξ ζδνοιάηςκ ηαζ θζθακενςπζηχκ εεζιχκ, 

αολάκμκηαξ ζε απίζηεοημ ααειυ ημ βυδηνμ ηδξ Αοκαζηείαξ. Βθέβπμκηαξ απμηεθεζιαηζηά ηζξ Έκμπθεξ 

Αοκάιεζξ ηαζ ηα Ξχιαηα Ώζθαθείαξ ηαζ δζαηδνχκηαξ έκακ ακηζθαηζηυ νυθμ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο 

εθεβπμιέκμο ημζκμαμοθεοηζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηαθθζενβχκηαξ άνζζηεξ ζπέζεζξ ιε ηδκ Λοάζζβηημκ, 

ζηδνίγμκηαξ πανάθθδθα ηζξ αιενζηακζηέξ επζθμβέξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο Ζςκζηακηίκμο Ζαναιακθή ζε 

πνςεοπμονβυ, μ Μαφθμξ εδναίςζε ηδκ ελμοζία ημο28. 

Ομκ Ιμέιανζμ ημο 1948 δ Ζοαένκδζδ ηζκδφκεοζε κα ακαηναπεί ζηδ ΐμοθή, υιςξ αοηυ απμθεφπεδηε ηαζ 

ιεηά απυ θίβμ, ζηζξ 21 Εακμοανίμο 1949 ζπδιαηίζηδηε Ζοαένκδζδ εεκζηήξ ζοκενβαζίαξ οπυ ημκ Θ. 

Ξμθμφθδ29. Ώνπζζηνάηδβμξ ακέθααε μ Ώθέλακδνμξ Μαπάβμξ30 ηαζ εεζπίζηδηε Μμθειζηυ Ξοιαμφθζμ, πμο 

ζοιιεηείπακ μζ ανπδβμί υθςκ ηςκ ημιιάηςκ πμο έθααακ ιένμξ ζηδκ Ζοαένκδζδ (Ζ. Οζαθδάνδξ, Ξμθ. 

                                                            
24 Λ Γεώξγηνο Ξαπαλδξένπ (1888-1968) οπήνλε ιία απυ ηζξ πζμ επζθακείξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ κεχηενδξ πμθζηζηήξ ζζημνίαξ ηδξ 
Βθθάδαξ. Αζεηέθεζε ηνεζξ θμνέξ Μνςεοπμονβυξ ηδξ Βθθάδαξ (1944-45, 1963, 1964-65), Ώκηζπνυεδνμξ ηδξ Ζοαένκδζδξ ηαζ πμθθέξ 
θμνέξ οπμονβυξ. Φίθμξ, ζοκενβάηδξ ηαζ δζεοεοκηήξ ημο πμθζηζημφ βναθείμο ημο Βθεοεενίμο ΐεκζγέθμο. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο 
Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 203. 
25 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 189. 
26 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 192. 
27 Λ Ξαύινο Α’ (1901-64) ήηακ ημ ηέηανημ παζδί ηςκ ααζζθέςκ Ζςκζηακηίκμο Ώ‟ ηαζ Ξμθίαξ. Ώημθμφεδζε ημκ παηένα ημο ζηδκ ελμνία ημ 
1917 ηαζ επέζηνερε ιαγί ημο ζηδκ Βθθάδα ημ 1920, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ημο είπε πνμζθενεεί ημ Ξηέιια, ιεηά ημ εάκαημ ημο αδενθμφ 
ημο, Ώθέλακδνμο, ηαζ εηείκμξ ημ είπε ανκδεεί, δζαηονήζζμκηαξ υηζ ακήηεζ ζημκ παηένα ημο. Ομ ήπζμ ή ημ άαμοθμ, ηαη΄άθθμοξ, ημο 

παναηηήνα ημο ημφ έδςζε ημ πνμζςκφιζμ «Μαφθμξ μ Ζαθυξ». Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 197. 
28 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 197. 
29 Λ Θεκηζηνθιήο Πνθνύιεο (Ξάιμξ 1860 – Ώεήκα 1949) ήηακ Έθθδκαξ ανπαζμθυβμξ ηαζ δζαπνεπήξ ηεκηνχμξ πμθζηζηυξ, μ μπμίμξ ήηακ 
πνςεοπμονβυξ ηδξ πχναξ βζα έκα ζφκημιμ δζάζηδια ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1920 ηαεχξ ηαζ ηαηά ηδκ πμθφ ηνίζζιδ πενίμδμ ημο 
Βιθοθίμο Μμθέιμο. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 196. 
30 Λ Ξηναηάνπδξ Αιέμαλδξνο Ξαπάγνο (1883-1955) ήηακ Έθθδκαξ ζηναηζςηζηυξ ηαζ πμθζηζηυξ. Αζεηέθεζε Ώνπζζηνάηδβμξ ηαηά ημκ 
εθθδκμσηαθζηυ πυθειμ ηαζ ηδκ πενίμδμ 1949-51 ηαζ ιεηέπεζηα Μνςεοπμονβυξ ηδξ πχναξ (1952-55). Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο 
Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 198. 

Δηθόλα 13: Ν Ησάλλεο Κεηαμάο ην 1937 

Δηθόλα 14: Νη κεγάινη ζύκκαρνη ζηνλ «Άμνλα» 
Κπελίην Κνπζνιίλη & Αδόιθνο Σίηιεξ ην 1937 
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ΐεκζγέθμξ, Ξπ. Θανηεγίκδξ, Μακ. Ζακεθθυπμοθμξ). Ομκ Εμφκζμ 1949 (ιεηά ημ εάκαημ ημο Θ. Ξμθμφθδ) 

Μνςεοπμονβυξ ακέθααε μ Ώθ. Αζμιήδδξ31. Ομ Ξεπηέιανζμ αημθμφεδζακ ιεβάθεξ εηηαεανζζηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ζημ Γνάιιμ ηαζ ΐίηζζ, πμο μδήβδζακ ζε ηενιαηζζιυ ημκ ειθφθζμ ιε ηδκ οπμηαβή ηςκ 

ακηανηχκ. Θεηά απυ αοηή ηδκ πενίμδμ, ήνεε δ χνα ηδξ ακαζοβηνυηδζδξ. Ώημθμοεμφκ ζοκηδνδηζηέξ 

ηοαενκήζεζξ βζα ημοθάπζζημκ ιζα δεηαεηία32. 

Ξηδκ ανπή ηδξ ΐαζζθείαξ ημο, μ Μαφθμξ ήηακ ακηίεεημξ ιε ηδκ πνμμπηζηή κα πμθζηεοεεί μ Ξηναηάνπδξ 

Ώθέλακδνμξ Μαπάβμξ. Ήηακ οπέν ιζαξ ηοαένκδζδξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, ΐεκζγεθζηχκ ημιιάηςκ επεζδή 

αοηυξ ηαζ δ ζφγοβυξ ημο ΐαζίθζζζα Φνεζδενίηδ33 είπακ ημ θυαμ υηζ μ Μαπάβμξ εα ιπμνμφζε κα ελεθζπεεί 

ζε δζηηάημνα ηφπμο Φνακείζημ Φνάκημ. Οεθζηχξ μ Μαπάβμξ εηθέπηδηε Μνςεοπμονβυξ, αθθά απεαίςζε ημ 

1955. 

Ξφιθςκα ιε ημ Ξφκηαβια ημο 1952, μ ΐαζζθζάξ ιπμνμφζε κα επζθέλεζ υπμζμκ ήεεθε βζα Μνςεοπμονβυ, 

ανηεί μ ηεθεοηαίμξ κα θάαεζ ρήθμ ειπζζημζφκδξ ιέζα ζε δεηαπέκηε ιένεξ απυ ηδ ΐμοθή. Έπμκηαξ αοηή ηδ 

δοκαηυηδηα, επέθελε ημκ ηυηε Ππμονβυ Αδιμζίςκ Ένβςκ Ζςκζηακηίκμ Ζαναιακθή34 ςξ εκημθμδυπμ 

Μνςεοπμονβυ, ιεηά ημκ εάκαημ ημο Μαπάβμο, ηαζ υπζ ηάπμζμκ απυ ημοξ ακηζπνμέδνμοξ ηδξ ηοαένκδζδξ 

ηαζ οπμρήθζμοξ βζα ηδκ ανπδβία ημο ηυιιαηυξ ημοξ, Ξηέθακμ Ξηεθακυπμοθμ ηαζ Μακαβζχηδ 

Ζακεθθυπμοθμ. Λ Ζαναιακθήξ δεκ εηθέπηδηε ανπδβυξ ημο ηυιιαηυξ ημο, πήνε υιςξ ηδκ ρήθμ 

ειπζζημζφκδξ ηδξ ΐμοθήξ ηαζ ίδνοζε κέμ ηυιια35. 

Θεηά ηζξ εηθμβέξ ημο 1961, μζ μπμίεξ δ ακηζπμθίηεοζδ εεςνμφζε εηθμβέξ αίαξ ηαζ κμεείαξ, ηαζ ηδ 

δμθμθμκία Ηαιπνάηδ36 ημ 1963, μζ ζπέζεζξ ημο ΐαζζθζά ιε ημκ Ζαναιακθή μλφκεδηακ. Ώπυ ημ 1961, δ 

ακηζπμθίηεοζδ εεςνμφζε ιδ κυιζιδ ηδκ Ζοαένκδζδ Ζαναιακθή, ηαζ είπε ηδνφλεζ ημκ Ώκέκδμημ Ώβχκα. 

Οεθζηά, ιε αθμνιή ηδ δζαθςκία βζα ημ ηαλίδζ ημο ααζζθζημφ γεφβμοξ ζημ Ημκδίκμ, μ Ζαναιακθήξ 

παναζηήεδηε. 

                                                            
31 Λ Αιέμαλδξνο Γηνκήδεο (1875-1950) ήηακ Έθθδκαξ πμθζηζηυξ ηαζ πνςεοπμονβυξ ηδξ Βθθάδαξ, δζηδβυνμξ, μζημκμιμθυβμξ, 
ζοββναθέαξ, ιεθεηδηήξ, αηαδδιασηυξ. Ππήνλε δζμζηδηήξ ηδξ Βεκζηήξ Ονάπεγαξ ηαζ πνχημξ δζμζηδηήξ ηδξ Ονάπεγαξ ηδξ Βθθάδμξ. 
Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 197. 
32 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 196. 
33 Δ Φξεηδεξίθε ηνπ Αλλόβεξνπ (1917-81), ήηακ δ ζφγοβμξ ημο ΐαζζθζά Μαφθμο Ώ‟ ηδξ Βθθάδαξ. Θεβάθςζε ζηδ Γενιακία ςξ 
πνζβηίπζζζα ημο Ώκκυαενμο. Έγδζε ζηδκ Βθθάδα ςξ πνζβηίπζζζα ηδξ Βθθάδαξ ημ 1938-41, μπυηε έθοβε ιε ηδ ααζζθζηή μζημβέκεζα θυβς 
ηδξ ηαημπήξ ηδξ Βθθάδαξ απυ ημοξ Γενιακμφξ. Βπέζηνερε ημ 1946. Βίπε ημ νυθμ ηδξ ααζίθζζζαξ ημ 1948-64, ζημ πθεονυ ημο ζογφβμο 
ηδξ. Ομ 1964-67 είπε ημ νυθμ ηδξ ααζζθμιήημνμξ. Ήηακ ζδζαίηενα εκενβή ηαζ είπε ζδιακηζηή επζννμή ζηα πμθζηζηά ηδξ Βθθάδαξ ακ ηαζ 

ηάηζ ηέημζμ δεκ πνμαθεπυηακ απυ ημ εεζιζηυ ηδξ νυθμ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 202. 
34 Λ Θσλζηαληίλνο Γ. Θαξακαλιήο (1907-98) ήηακ Έθθδκαξ πμθζηζηυξ μ μπμίμξ δζεηέθεζε ηέζζενζξ θμνέξ Μνςεοπμονβυξ ηδξ Γ' 
Βθθδκζηήξ Αδιμηναηίαξ ηαζ δφμ θμνέξ Μνυεδνμξ ηδξ Βθθδκζηήξ Αδιμηναηίαξ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 
201. 
35 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 200. 
36 Λ Γξεγόξεο Ιακπξάθεο (1912-63) ήηακ αεθδηήξ, βζαηνυξ ηαζ πμθζηζηυξ πμο δμθμθμκήεδηε απυ παναηναηζημφξ. Δ οπυεεζδ 
Ηαιπνάηδ ακαγςμβυκδζε ημκ Ώκέκδμημ Ώβχκα ημο Γεςνβίμο Μαπακδνέμο ηαζ έπαζλε ημκ πζμ ζδιακηζηυ, ίζςξ, νυθμ ζηδκ πηχζδ ηδξ 
ηοαένκδζδξ Ζαναιακθή ημκ ίδζμ πνυκμ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 202. 

Δηθόλα 15: Ν Βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ Ξαύινο  Α’ ην 
1939 

Δηθόλα 16: Ζ Βαζίιηζζα ησλ Διιήλσλ Φξεηδεξίθε ην 
1958 
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Ώοηή ηδ θμνά μ ΐαζζθζάξ ζοκενβάζηδηε ηαθφηενα ιε ημκ Γεχνβζμ Μαπακδνέμο απυ ημ θεζκυπςνμ ημο 

1963 έςξ ημκ Θάνηζμ ημο 1964 πμο εηείκμξ απεαίςζε. Λ Μαπακδνέμο ήηακ πζμ δζαθθαηηζηυξ ηαζ μ Μαφθμξ 

αανζά άννςζημξ. Δ οβεία ημο ήηακ πμθφ ηθμκζζιέκδ ηαζ δ Ζοαένκδζδ Μαπακδνέμο ήηακ δ ηνίηδ ηαζ 

ηεθεοηαία, ζηδκ Βθθδκζηή Εζημνία, πμο μνηίζηδηε ζηδ εενζκή ηαημζηία ηδξ ααζζθζηήξ μζημβέκεζαξ, ζημ 

ηηήια ΟαημΎμο. Λ Ζςκζηακηίκμξ ΐ‟37 δζαδέπηδηε ημκ παηένα ημο Μαφθμ. 

Μανάθθδθα εηθνάζηδηε έκα κέμ ηφια ζηνμθήξ ζηδκ πανάδμζδ, δ μπμία απμηεθμφζε πδβή εθπζδμθυνςκ 

ιδκοιάηςκ ζε ηάεε ηέημζα πενίμδμ ηαηαζηνμθήξ. Σξ ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ ανπίγεζ κα ακαπηφζζεηαζ 

ζδζαίηενα απυ ηδ δεηαεηία ημο 1950 δ αζηοθζθία, δδθαδή δ ιαγζηή θοβή πθδεοζιμφ απυ ηδκ φπαζενμ πνμξ 

ηζξ πυθεζξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ πνςηεφμοζα, ηδκ Ώεήκα. Μανάθθδθα, ζημ πχνμ ηδξ μζημκμιίαξ ζδιεζχκμκηαζ 

ηαπφηαηα αήιαηα μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ, ιε ζδιακηζηυηενεξ ιμνθέξ ηδξ Βθθάδαξ ημκ Ζςκζηακηίκμ 

Ζαναιακθή ηαζ ημκ Γεχνβζμ Μαπακδνέμο38. 

Ομ 1967 ημ δδιμηναηζηυ πμθίηεοια ηδξ πχναξ ηαηαθφεηαζ πναλζημπδιαηζηά ηαζ βζα επηά έηδ ηδκ ελμοζία 

ηαηαθαιαάκεζ ζηναηζςηζηή πμφκηα, ανπζηά οπυ ημκ ζοκηαβιαηάνπδ Γεχνβζμ Μαπαδυπμοθμ39. Ομ 1973 ηαζ 

1974 δζαδναιαηίγμκηαζ δ ελέβενζδ ημο Μμθοηεπκείμο ηαζ δ ημονηζηή εζζαμθή ζηδκ Ζφπνμ, βεβμκυηα πμο 

ζδιαημδμημφκ ηδκ ηαηάννεοζδ ημο ηαεεζηχημξ ηαζ ηδκ πθήνδ απμηαηάζηαζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

εθεοεενζχκ40. 

Ξηζξ 24 Εμοθίμο 1974 ιε ηδκ μνηςιμζία ημο Ζςκζηακηίκμο Ζαναιακθή, πμο ηθήεδηε απυ ημ Μανίζζ, ςξ 

Μνμέδνμο ηδξ Ζοαένκδζδξ απμηαηαζηάεδηε δ Αδιμηναηία. Ζαηά ηα επυιεκα έηδ δ Βθθάδα απμηηά 

πμθζηζηή ζηαεενυηδηα ηαζ ημ 1981 βίκεηαζ ιέθμξ ηδξ Βονςπασηήξ Λζημκμιζηήξ Ζμζκυηδηαξ, βεβμκυξ πμο 

εκίζποζε ζδζαίηενα ηδ εέζδ ηδξ πχναξ, πμθζηζηά ηαζ μζημκμιζηά, ζημ δζεεκέξ πεδίμ. Οζξ πενζυδμοξ 1981-89, 

1993-96 πνςεοπμονβυξ δζεηέθεζε μ Ώκδνέαξ Μαπακδνέμο41, ηαζ μ Ζςκζηακηίκμξ Θδηζμηάηδξ42 ηδκ 

πενίμδμ 1990-93. 

 

                                                            
37 Λ Θσλζηαληίλνο Β’ (1940- ) ήηακ ΐαζζθζάξ ηςκ Βθθήκςκ ηδκ πανίμδμ 1964-67. Σξ ααζζθζάξ δζαδναιάηζζε ζδιακηζηυ νυθμ ζηα 
πμθζηζηά βεβμκυηα πμο μδήβδζακ ζηδκ επζαμθή δζηηαημνίαξ ιε ζδιακηζηυηενδ ηδκ ειπθμηή ημο ζηα βεβμκυηα ηδξ Ώπμζηαζίαξ υηακ ηαζ 
ζοβηνμφζηδηε ιε ημκ ηυηε πνςεοπμονβυ Γεχνβζμ Μαπακδνέμο. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 204. 
38 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 204. 
39 Λ Γεώξγηνο Ξαπαδόπνπινο (1919-99) ήηακ Έθθδκαξ αλζςιαηζηυξ, πναλζημπδιαηίαξ ηαζ πνςηενβάηδξ ηδξ ηαηάθοζδξ ηδξ εθθδκζηήξ 

δδιμηναηίαξ ηδκ πενίμδμ 1967-74 υκηαξ δβέηδξ ηδξ ηυηε ζηναηζςηζηήξ ηοαένκδζδξ, βκςζηήξ ςξ Ρμφκηα ηςκ Ξοκηαβιαηανπχκ. 
Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 207. 
40 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 210. 
41 Λ Αλδξέαο Γ. Ξαπαλδξένπ (1919-96) ήηακ Έθθδκαξ πμθζηζηυξ. Αζεηέθεζε πνςεοπμονβυξ ηζξ πενζυδμοξ 1981-89 ηαζ 1993-96. Ήηακ 
μ πμθζηζηυξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοιαμθή ζηδ δζαιυνθςζδ ημο πμθζηζημφ ηαζ ημιιαηζημφ ζοζηήιαημξ ζηδ ζφβπνμκδ Βθθάδα. Ξοθθμβζηυ 
ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 214. 
42 Λ Θσλζηαληίλνο Κεηζνηάθεο (Ρακζά 1918- ) είκαζ Έθθδκαξ πμθζηζηυξ πμο δζεηέθεζε πνςεοπμονβυξ ηδξ Βθθάδαξ ηδκ πενίμδμ 1990-
93. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 219. 

Δηθόλα 17: Ν Θσλζηαλίλνο Γ. Θαξακαλιήο 

 

Δηθόλα 18: Ν βαζηιηάο Θσλζηαληίλνο Β’ αλάκεζα ζε 
κέιε ηεο δηθηαηνξηθήο θπβέξλεζεο ζηηο 22 Απξηιίνπ 

1967 
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3. Ζ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΡΝ 20νπ ΑΗΥΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Less is more” 

Mies van der Rohe 
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3.1.  ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ 

«Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ λενθιαζηθηζκνχ θαίλεηαη φηη πήγαζε απφ δχν δηαθνξεηηθέο, αιιά ζπγγελείο κεηαμχ 

ηνπο δηαδηθαζίεο εμέιημεο, πνπ κεηαζρεκάηηζαλ ξηδηθά ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. Ζ πξψηε ήηαλ 

κηα ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα ειέγρεη ηε θχζε πνπ, ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ 

αηψλα, είρε αξρίζεη λα μεπεξλά ηα φξηα ηεο ηερληθήο αλάπηπμεο ηεο επνρήο ηεο Αλαγέλλεζεο. Ζ δεχηεξε 

ήηαλ κηα νπζηαζηηθή κεηαζηξνθή ζηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο, σο απνηέιεζκα επξχηεξσλ 

αιιαγψλ ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία γέλλεζε έλαλ λέν πνιηηηζηηθφ ζρεκαηηζκφ, πνπ ηαίξηαδε ζηνλ ηξφπν δσήο 

ηφζν ηεο παξαθκάδνπζαο αξηζηνθξαηίαο, φζν θαη ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο»43. 

Λζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ημο 19μο αζχκα μδήβδζακ ζε ιζα ηαζκμφνβζα ανπζηεηημκζηή ηαζ ζηδκ πθήνδ 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ αολδιέκδξ παναβςβζηήξ ζηακυηδηαξ. Δ αθθαβή ηδξ ακενχπζκδξ ζοκείδδζδξ ακέδεζλε 

κέεξ ηαηδβμνίεξ βκχζδξ ηαζ έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ, ηυζμ ακηζδναζηζηυ χζηε κα αιθζζαδηεί 

αηυια ηαζ ηδκ ίδζα ημο ηδκ ηαοηυηδηα. Λζ κέεξ αοηέξ ιμκηένκεξ ζδέεξ ηςκ ανπζηεηηυκςκ ηδξ επμπήξ ήηακ 

ανηεηέξ βζα ηδ δδιζμονβία ημο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ ηαζ ημ ηέθμξ ημο ηθαζζημφ φθμοξ. 

Δ Βθέκδ Φεζζά-Βιιακμοήθ ιε ηδκ παναηάης θνάζδ ηδξ, ηάκεζ ζαθέξ ημ ηθίια πμο επζηναηεί ζηζξ ανπέξ 

ημο 20μο αζχκα ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ζηζξ ηέπκεξ: «Ζ πεξίνδνο 1900-40 ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ πνξεία φισλ ησλ ηερλψλ. Πηελ δηάξθεηά ηεο ζα δεκηνπξγεζνχλ νη κνληέξλνη πξνβιεκαηηζκνί θαη ζα 

δηεπξπλζνχλ νη θαηλνχξγηνη νξίδνληεο ηεο πεηξακαηηθήο ηέρλεο, νη νπνίνη άλνημαλ ζηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ 

αηψλα»44. 

Γζα κα ηαηακμήζμοιε θμζπυκ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο 20μο αζχκα πνέπεζ κα βίκεζ ακαθμνά ζηζξ ζοββεκείξ 

ανπζηεηημκζηέξ ηάζεζξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πνυκςκ ηαζ ζε πνςημπυνμοξ ανπζηέηημκεξ πμο ημ ένβμ ημοξ 

ηαευνζζε ηδ ιεηέπεζηα πμνεία άθθςκ ιεηαβεκέζηενςκ ανπζηεηηυκςκ. Βίκαζ ζαθέξ ημ βεβμκυξ υηζ μ 

ηθαζζηζζιυξ ηαζ μ ιμκηενκζζιυξ είκαζ ηα δφμ άηνα ημο ίδζμο κήιαημξ. Βίκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκμζ ηαεχξ 

δζαπεζνίγμκηαζ ηζξ ίδζεξ έκκμζεξ, άκενςπμ ηαζ θφζδ, βζα ημκ ίδζμ ζημπυ, πμο δεκ είκαζ άθθμξ απυ ηδκ 

ηάθορδ ηςκ ακενχπζκςκ ακαβηχκ.  

 

 

 

                                                            
43 Frampton Kenneth, ιεηθν. Ώκδνμοθάηδξ Θυδςνμξ, Μάβηαθμο Θανία, επζιέθεζα Ζμφνημοθαξ Ώκδνέαξ, Κνληέξλα Αξρηηεθηνληθή, 
Ηζηνξία θαη Θξηηηθή, Θειέθζμ, Ώεήκα 2009, 4δ έηδμζδ, ζεθ. 22. 
44 Φεζζά Βιιακμοήθ Βθέκδ, Θανιανάξ ΐ. Βιιακμοήθ, 12 Έιιελεο Αξρηηέθηνλεο ηνπ Κεζνπνιέκνπ, Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ 
Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2005, ζεθ. Xvi. 

Δηθόλα 19: Ν Jean Nicolas Lνuis Durand 

Δηθόλα 20: Ν Karl Friedrich Schinkel ην 1836 
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3.1.1. ΝΗ ΞΟΝΑΓΓΔΙΝΗ ΡΝ ΚΝΛΡΔΟΛΗΠΚΝ  

Ξφιθςκα ιε ημκ Kenneth Frampton, «ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ε λενθιαζηθή θιεξνλνκηά βξέζεθε 

ρσξηζκέλε αλάκεζα ζε δχν ηάζεηο, ζηελά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο: ηνλ δνκηθφ θιαζηθηζκφ ηνπ 

Labrouste45 θαη ηνλ ξνκαληηθφ θιαζηθηζκφ ηνπ Schinkel. Θαη νη δχν “ζρνιέο” έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

δηάδνζε ησλ λέσλ ζεζκψλ ηνπ 19νπ αηψλα θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζην θαζήθνλ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

θηεξηαθψλ ηχπσλ»46. ΐαζζημί εηθναζηέξ αοηήξ ηδξ ηάζδξ, πμο επδνέαζακ ημοξ πνχημοξ αθθά ηαζ ημοξ 

ιεηαβεκέζηενμοξ ιμκηένκμοξ ανπζηέηημκεξ, ήηακ μ Γάθθμξ Jean Nicolas Lμuis Durand, μ Γενιακυξ Karl 

Friedrich Schinkel ηαζ μ Ώιενζηακυξ Louis Sullivan. Ζαζ μζ ηνεζξ ήηακ πνςημπυνμζ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ 

επμπήξ ημοξ ηαζ πνμάββεθμζ ημο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ. Γζα πνχηδ θμνά εθανιυγμοκ ζηδκ πνάλδ έκκμζεξ 

ηαζ ζδέεξ πμο ηα ζηεκά υνζα ημο ηθαζζημφ φθμοξ δεκ άθδκακ πενζεχνζα εθανιμβήξ ημοξ. 

Λ πνχημξ εθανιυγεζ έκκμζεξ υπςξ δ ημζκςκζηή πνδζζιυηδηα ηηδνίςκ, δ ηοπμπμίδζδ ηαζ δ μζημκμιία 

ηαηαζηεοήξ, εζζάβμκηαξ ιζα κέα δζάζηαζδ ημο ηακάαμο. Ήηακ μ πνχημξ «νξζνινγηζηήο». Λ δεφηενμξ 

πνδζζιμπμζεί ζοκεπχξ κέεξ μζημδμιζηέξ ηεπκζηέξ ιε ζεααζιυ ζηα δζαθμνεηζηά οθζηά ηαζ ζοκεπή 

πνμζπάεεζα αεθηίςζήξ ημοξ, πθήνδ ηαηαθμβμβνάθδζδ ηςκ ηαηαζηεοχκ αθθά ηαζ ηςκ εεςνζχκ ημο, πμο 

ημκ μδδβμφκ ζημκ εηθεηηζηζζιυ. Οέθμξ μ ηνίημξ, ανπζηέηημκαξ ηαζ ηαεδβδηήξ ανπζηεηημκζηήξ 

ιεηαβεκέζηενςκ ζδιακηζηχκ ανπζηεηηυκςκ, ιε ηα δμηίιζά ημο πενί «αθαίξεζεο, αηζζεηηθήο θαη αξκνλίαο», 

εειεθζχκεζ ηζξ αάζεζξ ημο Θμκηενκζζιμφ πμο εα ακαπηοπεμφκ ηαζ εα ζοιπθδνςεμφκ απυ ημοξ επυιεκμοξ 

ηαζ ηεθζηά εα μθμηθδνςεμφκ. Θεςνείηαζ έκαξ «πνχζιμξ ιμκηενκζζηήξ». 

Λζ ιεηαβεκέζηενμζ ανπζηέηημκεξ, έηζζ, ζοκδοάγμκηαξ επμζημδμιδηζηά ηζξ παναπάκς ανπέξ, δδιζμονβμφκ ηζξ 

εειέθζεξ αάζεζξ ηδξ κέαξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ. Μαναηάης πανμοζζάγεηαζ ιζα ζοκμπηζηή επζζηυπδζδ 

ημο ένβμο ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμζχπςκ ηαζ παναηίεεκηαζ ανπέξ ηαζ ζημζπεία ημοξ. 

Λ Jean Nicolas Lμuis Durand47 εζζάβεζ, ανπζηά, ιζα κέα έκκμζα ηδξ ηοπμπμίδζδξ ζοκδοάγμκηαξ ηδ 

θεζημονβζηή πνδζζιυηδηα ζε ανιμκία ιε ηδκ μζημκμιία ηδξ ηαηαζηεοήξ. Ξοβηνμφεηαζ ιε ημ ηαηεζηδιέκμ 

ημο ηθαζζηζζιμφ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ ημο, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μζ ανπζηεηημκζηέξ παναδυζεζξ, ηα ζοιαμθζηά 

επίπεδα έηθναζδξ ηαζ δ ημπμβναθζηή δζάηαλδ δεκ είπακ ηυζμ ιεβάθδ ζπμοδαζυηδηα πςνίξ ηδκ απυθοηδ 

εηπθήνςζδ ηςκ ααζζηχκ ημζκςκζηχκ ακαβηχκ. Βπζγδημφζε κα ηαεζενχζεζ ιζα μζημοιεκζηή ηηδνζαηή 

ιεεμδμθμβία, έκα ανπζηεηημκζηυ ακάθμβμ ημο Ιαπμθευκηεζμο Ζχδζηα, ιε αάζδ ημ μπμίμ εα ιπμνμφζακ κα 

                                                            
45 Λ Pierre François Henri Labrouste (1801-75) οπήνλε θδιζζιέκμξ Γάθθμξ ανπζηέηημκαξ. Ξπμφδαζε Ώνπζηεηημκζηή ζηδκ École des 
Beaux Arts. Ώπέζπαζε πμθθά ανααεία ηαζ αζπμθήεδηε ιε ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ. Βι. Wikipedia. 
46 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 27. 
47 Λ Jean Nicolas Louis Durand (1760-1834) ήηακ  Γάθθμξ ανπζηέηημκαξ, ζοββναθέαξ ηαζ δάζηαθμξ. Ήηακ ιζα ζδιακηζηή θζβμφνα ημο 
κεμηθαζζηζζιμφ, ηαζ ημ ζφζηδια ημο ζπεδζαζιμφ ημο πενζείπε ηδ πνήζδ απθχκ ανενςηχκ ζημζπείςκ πμο ιε ημκ ηαζνυ έβζκακ ηα 
ζφβπνμκα αζμιδπακζηά δμιζηά ζημζπεία. Έπμκηαξ ενβαζηεί βζα ημκ ανπζηέηημκα Étienne-Louis Boullée ηαζ ημκ πμθζηζηυ ιδπακζηυ Jean-
Rodolphe Perronet, ημ 1795 έβζκε ηαεδβδηήξ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ ζημ École Polytechnique ζημ Μανίζζ. Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιεηθν. 
Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, Αξρηηεθηνληθή Θεσξία, από ηελ αλαγέλλεζε κέρξη ζήκεξα, Taschen / Γκχζδ, Ώεήκα 2005, ζεθ. 328. Δηθόλα 22: O Auguste Perret 

Δηθόλα 21: Ν Louis Sullivan 
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δδιζμονβδεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ ηαζ μζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηεοέξ ιέζα απυ ημοξ ηοπμπμζδιέκμοξ ζοκδοαζιμφξ 

ζηαεενχκ ηαηυρεςκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ υρεςκ48. Δ πναβιαηεία ημο «Précis des leçons d‟ Architecture» 

πνμζθένεζ ζημκ ακαβκχζηδ ηδξ ιζα εηπθδηηζηή ηοπμθμβία ηαζ ζοζηδιαημπμίδζδ ηςκ εκκμζχκ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ49. ΐαζζηή αθεηδνία ημο απμηεθεί έκαξ ηεηναβςκζηυξ ηάκααμξ ςξ αάζδ βζα ηδ πάναλδ ηςκ 

θενυκηςκ ημίπςκ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ηαζ κα δχζεζ πμζηίθα ηηήνζα ζε δζάθμνμοξ μζημδμιζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ50. Θεηαθθάζεζ, ιε έκακ μνεμθμβζηυ ηνυπμ, ηα απμδεηηά ηθαζζηά ζημζπεία, δδιζμονβχκηαξ 

ηδκ έκκμζα ημο υνμο «Rationalism», δδθαδή ημο «δνκηθνχ νξζνινγηζκνχ»51.  

Λ Durand οπεναζπίγεηαζ ζοβηνμηδιέκα ιζα ανπζηεηημκζηή ιε ηφνζμ ζηυπμ ηδξ ηδκ ημζκςκζηή πνδζζιυηδηα. 

Δ ημζκςκζηή ηαηαθθδθυηδηα ηάεε ηηίζιαημξ ηαζ ημ υθεθμξ πμο απμθένεζ δ ηαηαζηεοή ημο, οπυηεζκηαζ ζε 

αοηή ηδκ ανπή. Ζζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ ζηενευηδηα, οβζεζκή ηαζ άκεζδ, ιε ηδκ ηεθεοηαία κα ακαθφεηαζ ζε 

ζοιιεηνία, ηακμκζηυηδηα ηαζ απθυηδηα52. 

Λ Karl Friedrich Schinkel53 παναηηδνίγεηαζ απυ πμθθμφξ ςξ μ πνχημξ ανπζηέηημκαξ ηςκ κέςκ ηαζνχκ, μ 

μπμίμξ, εηηυξ ηςκ ζδιακηζηχκ ηαηαζηεοχκ ημο, άθδζε παναηαηαεήηδ ζημοξ κευηενμοξ έκα ηενάζηζμ 

ζφκμθμ εεςνδηζηχκ επελενβαζζχκ, πμο αηυιδ ηαζ ζήιενα απμηεθεί απαναίηδημ αμήεδια ζημκ ζπεδζαζιυ. 
Ομ ηενάζηζμ ένβμ ημο πενζθαιαάκεζ πμζηίθα εέιαηα, πμθθά ηςκ μπμίςκ επίηαζνα, ηα μπμία δζαηνέπμοκ υθμ 

ημ θάζια ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηδξ πυθδξ. Λ ζδζαίηενμξ παναηηήναξ αοηχκ ηςκ εειάηςκ οπαβυνεοζε ηαζ ηδ 

βκςζηή επζθμβή ημο, εηείκδ ηδξ οθμθμβζηήξ πθδεοκηζηυηδηαξ, δ μπμία ημκ μδήβδζε ηαηεοεείακ ζημκ 

εηθεηηζηζζιυ.  

Δ ανπζηεηημκζηή ημο Schinkel παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζηνμθή ζηδκ εθθδκζηή, πανά ηδκ αοημηναημνζηή 

νςιασηή, ανπζηεηημκζηή, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα λεθφβεζ απυ ημ ζηοθ ηςκ Γάθθςκ ηαηαηηδηχκ ημο 19μο  

αζχκα. «Ηζηνξηθφ δελ ζεκαίλεη λα δηαηεξήζεηο ή λα επαλαιάβεηο ν,ηηδήπνηε παιηφ, γηαηί απηφ ζα 

θαηέζηξεθε ηελ ηζηνξία. Ρν λα ιεηηνπξγείο ηζηνξηθά ζεκαίλεη λα παξνπζηάδεηο θάηη λέν, πνπ ηαπηφρξνλα 

ζπλερίδεη ηελ ηζηνξία». Έηζζ ζοκμρίγεζ μ Schinkel ηδκ ανπή αάζεζ ηδξ μπμίαξ έδναζε ηυζμ ηδ εεςνία, υζμ 

ηαζ ηδκ πναηηζηή ημο. Κεπχνζζε απυ ημοξ ζοβπνυκμοξ ημο, ιε ηδκ ζημπαζηζηυηδηά ημο ηαζ ηζξ δζανηείξ 

ακαεεςνήζεζξ ηςκ πναηηζηχκ πνμζεββίζεχκ ημο ζηδκ μζημδμιζηή ηεπκζηή54. 

                                                            
48 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 25. 
49 Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 328. 
50 Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 328. 
51 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 26-27. 
52 Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιεηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 328. 
53 Λ Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) ήηακ Γενιακυξ ανπζηέηημκαξ. Ήηακ μ ζδιακηζηυηενμξ ανπζηέηημκαξ ημο κεμηθαζζηζζιμφ ζηδκ 
Μνςζία. Θεςνείηαζ οπμζηδνζηηήξ ηδξ Βθθδκζηήξ Ώκααίςζδξ. Οα δζαζδιυηενα ηηήνζά ημο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο ΐενμθίκμο. 
Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιεηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 594. 
54 Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιεηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 596. Δηθόλα 24: Durand, δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκώλ θαη 

παξαιιαγώλ από «Précis des leçons d‟ Architecture» 

Δηθόλα 23: Durand, δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκώλ θαη 
παξαιιαγώλ από «Précis des leçons d‟ Architecture» 
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«Θάζε νινθιεξσκέλε νηθνδνκή» θέεζ μ Schinkel «πινπνηεκέλε κε έλα νξηζκέλν πιηθφ, έρεη έλαλ δηθφ ηεο 

θαζνξηζκέλν ραξαθηήξα θαη δελ ζα κπνξνχζε ινγηθψο λα θαηαζθεπαζηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν κε νπνηνδήπνηε 

άιιν πιηθφ. Απηή ε εηδηθή δηάθξηζε ηνπ ελφο πιηθνχ απφ ην άιιν απαγνξεχεη λα αλακεηγλχνληαη ζηνηρεία 

ηεο θαηαζθεπήο πξαγκαηνπνηεκέλα κε δηαθνξεηηθά πιηθά, αθνχ ε εζσηεξηθή νινθιήξσζε θαη ε ηειεηφηεηα 

ηνπ ελφο ζα δεκίσλε ην άιιν, θαη επίζεο ε ακεζφηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ παξαηεξεηή ζα θηλδχλεπε λα 

απνιεζζεί». Ζαζ επζπθέμκ: «Ρν χθνο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζα επηηεπρζεί ζε έλα θηήξην: πξψηνλ κέζσ ηεο 

εκθαλνχο απεηθφληζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ πιένλ θαηαιιήισλ θαη ησλ πιένλ σξαίσλ, ελφο εθάζηνπ 

πιηθνχ θαη δεχηεξνλ φηαλ ε θαηαζθεπή ζα νθείιεη, θαηά εκθαλή ηξφπν, ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα ηεο ζηηο 

ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, πέηξα, μχιν, ζίδεξν, ηνχβιν, έθαζην εμ απηψλ ρξεζηκνπνηεκέλν 

ζπκθψλσο πξνο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ».  

Βδχ μ Schinkel οπμδεζηκφεζ υπζ ιυκμ ηδ δοκαηυηδηα αθθά ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ μνεήξ επζθμβήξ ηςκ 

οθζηχκ, ηαζ ζοκεπαημθμφεςξ, ηδκ ακαβηαζυηδηα μνεήξ επζθμβήξ ιεηαλφ δζαθυνςκ ιμνθμπθαζηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ, ιε βκχιμκα ηαζ εειέθζεξ παναιέηνμοξ ημκ ηφπμ ηαζ ημκ παναηηήνα ημο ηηδνίμο55. 

Λ Shinkel ζηάεδηε ζηακυξ κα εθανιυζεζ κέεξ ενιδκείεξ ηαζ κα ανεζ κέεξ πνήζεζξ ζηδκ πενίθδιδ ηνζάδα ημο 

ΐζηνμφαζμο utilitas, firmitas ηαζ venustas (πνδζζιυηδηα, ζηενευηδηα ηαζ μιμνθζά). Θε ημ αζαθίμ ημο 

«Architectonische Entwürfe» εβηαζκίαζε ιζα κέα ιμνθή δδιμζζεφιαημξ, ηδκ ηαηαθμβμβνάθδζδ ηςκ ένβςκ 

εκυξ δδιζμονβμφ, ηάηζ πμο εα λακαβίκεζ ιε ηα δδιμζζεφιαηα ηςκ Frank Lloyd Wright ηαζ Le Corbusier56 ηαζ 

ζηδκ Βθθάδα ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ. 

Οέθμξ, μ Ώιενζηακυξ ανπζηέηημκαξ  Louis Sullivan57 εεςνείηαζ απυ πμθθμφξ μ δδιζμονβυξ ηςκ ιμκηένκςκ 

μονακμλοζηχκ ηαζ ζημ παναηάης απυζπαζια απυ ημ δμηίιζμ ημο «Ornament in Architecture» ηάκεζ ζαθή 

ηα παναηηδνζζηζηά ημο κέμο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ ηαζ εειεθζχκεζ ηζξ αάζεζξ ημο.  

«Λνκίδσ πσο ζα ήηαλ θαιφ γηα ηελ αηζζεηηθή καο λα απνθχγνπκε εληειψο, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ηε 

ρξήζε ηνπ δηαθφζκνπ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζπγθεληξψζνπκε ηε ζθέςε καο ζηελ παξαγσγή 

θηεξίσλ ζσζηά δηακνξθσκέλσλ θαη φκνξθσλ κέζα ζηε γχκληα ηνπο. Έηζη, ζα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα 

απνθχγνπκε πνιιά αλεπηζχκεηα πξάγκαηα θαη λα δηδαρζνχκε κέζα απφ απηή ηελ αληίζεζε πφζν 

απνηειεζκαηηθφ είλαη λα ζθέπηεηαη θαλείο κε θπζηθφ, επράξηζην θαη πγηή ηξφπν... Ρφηε πηα ζα έρνπκε κάζεη 

φηη ν δηάθνζκνο είλαη κηα δηαλνεηηθή πνιπηέιεηα θαη φρη κηα αλαγθαηφηεηα, επεηδή ζα έρνπκε δηαθξίλεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο αιιά θαη ηε κεγάιε αμία ησλ αδηαθφζκεησλ φγθσλ. Ν ξνκαληηζκφο ππάξρεη κέζα καο θαη 

                                                            
55 Μαηέζημξ Ζςκζηακηίκμξ, Karl Friedrich Schinkel - Έλαο πξνάγγεινο ηνπ κνληεξληζκνύ, ΟΛ ΐΔΘΏ - βκχιεξ, δδιμζίεοζδ 
24/09/2000. 
56 Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιεηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 596. 
57 Λ Louis Henry Sullivan (1856- 1924) ήηακ Ώιενζηακυξ ανπζηέηημκαξ. Θεςνείηαζ απυ πμθθμφξ μ δδιζμονβυξ ηςκ ιμκηένκςκ 
μονακμλοζηχκ ηαζ απυ ημοξ πνχημοξ ημο ιμκηενκζζιμφ. Ώπεαίςζε ζηζξ 14 Ώπνζθίμο 1924 ζε δθζηία 67 εηχκ ζημ Ξζηάβμ ημο Εθζκυζξ. 
Gössel Peter, Leuthäuser Gabriele, Architecture in the 20th Century, Taschen, Cologne Germany, 2012, ζεθ. Δηθόλα 26: Schinkel, λέα όπεξα, Βεξνιίλν, 1825 

Δηθόλα 25: Schinkel, Villa Lusthaus, Potsdam, 1825 
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ιαρηαξνχκε λα ηνλ εθθξάζνπκε. Έρνπκε ηε δηαίζζεζε φηη νη δπλαηέο, αζιεηηθέο θαη απιέο κνξθέο καο ζα 

νδεγήζνπλ κε θπζηθή άλεζε ζηελ πεξηβνιή πνπ νλεηξεπφκαζηε, θαη έηζη ηα θηήξηα καο, θνξψληαο ην 

έλδπκα ηεο πνηεηηθήο θαληαζίαο, κηζνθαιπκκέλα φπσο θαη ηα εθιεθηά πθαληά θαη κεηαιιεχκαηα, ζα είλαη 

πνιχ γνεηεπηηθφηεξα, ζαλ κηα φκνξθε κεισδία πνπ ηε ζθεπάδνπλ αξκνληθέο θσλέο»58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
58 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 56. 

Δηθόλα 27: Sullivan, Victoria Building, Chicago, 1893 

Δηθόλα 28: Sullivan, Guaranty building, Buffalo, 1894 



[40] 
 

3.1.2. Ν ΚΝΛΡΔΟΛΗΠΚΝΠ  

Λ Ξάαααξ Ζμκηανάημξ οπμβναιιίγεζ υηζ «ην κνληέξλν θίλεκα πξνβιήζεθε, ηφζν απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο 

ηνπ φζν θαη απφ ηνπο πξψηνπο ηζηνξηθνχο ηνπ, σο επαλάζηαζε πνπ απέβιεςε θαη θαηφξζσζε λα 

εθζπγρξνλίζεη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή πξαθηηθή κε ηηο ηερληθέο θαηαθηήζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο 

αιιαγέο πνπ είραλ ζπληειεζηεί ζηνλ 19ν αηψλα, απειεπζεξψλνληάο ηελ απφ ηελ πξνζθφιιεζε ζηελ 

παξάδνζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηζηνξηθψλ κνξθψλ πνπ είραλ ράζεη ην λφεκά ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

Θαη δελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε απνθαζηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ηζηνξηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ιεμηινγίνπ 

ζπληζηνχζε κηα πξσηνθαλή ξήμε κε ην παξειζφλ»59. 

Έηζζ θμζπυκ, μ ηοπμθμβζηυξ μνεμθμβζζιυξ ηαζ μζ ακδζοπίεξ ημο Durand, ηα οπμδεζβιαηζηά ένβα ημο 

Schinkel ηαζ μζ δζενεοκήζεζξ βζα αθαίνεζδ, αζζεδηζηή ηαζ ανιμκία ημο Sullivan απμηέθεζακ ιζα πμθφηζιδ 

ηθδνμκμιζά πμο δεκ έιεζκε ακεηιεηάθθεοηδ απυ ηζξ νζγμζπαζηζηέξ πνςημπμνίεξ ημο ανπζηεηημκζημφ 

ιμκηενκζζιμφ. 

Ζφνζμζ ακηζπνυζςπμζ ημο ιμκηενκζζιμφ ημο 20μο αζχκα πμο ηαευνζζακ ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδκ εβηαείδνοζή 

ημο, ιεηαλφ άθθςκ, ήηακ μζ Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Auguste Perret, Walter Gropius, Mies van der 

Rohe ηαζ Le Corbusier. Ώπυ ημοξ ζπμοδαζυηενμοξ ηδξ βεκζάξ ημοξ πμο μζ ζδέεξ ηαζ ανπέξ έδςζακ ημ 

εκανηηήνζμ θάηηζζια ζημ ένβμ ηςκ επυιεκςκ βεκεχκ. Μαναηάης, παναηίεεκηαζ παναηηδνζζηζηέξ ανπέξ ηαζ 

ζημζπεία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημοξ. 

Ώνπζηά μ Frank Lloyd Wright60, ιαεδηήξ ημο Sullivan, πνμχεδζε ηδκ μνβακζηή ανπζηεηημκζηή, ιε ααζζηυ 

πανάδεζβια ηδκ μζηία Fallingwater ζηδκ Pennsylvania, ημ 1935, ήηακ μ δβέηδξ ημο ανπζηεηημκζημφ 

ηζκήιαημξ ηςκ «εμνρηθψλ ζπηηηψλ» (Prairie School), ιε ααζζηυ παναδείβια ηδκ μζηία Westcott  ζημ Ohio 

(1904-08) ηαζ ηδκ Robie ζημ Chicago (1908-10), ηαζ ακέπηολε ηδκ ζδέα ημο μοζμκζημφ ζπζηζμφ (usonian 

home), ιε ααζζηυ πανάδεζβια ηδκ μζηία Rosenbaum ζηδκ Alabama ημ 1940. 

Γζα ημκ Wright δ θέλδ «νξγαληθφο» (πμο εηείκμξ πνςημπνδζζιμπμίδζε ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημ 1908) 

ηαηέθδλε κα ζδιαίκεζ ηδ πνήζδ ημο οπμζηδθχιαημξ απυ ζηονυδεια, ιε ηνυπμ πμο εοιίγεζ ηάπμζα θοζζηή 

ιμνθή, έκα δεκηνμ βζα πανάδεζβια. Ίζςξ ιζα ηέημζα ιμνθή κα είπε επζκμδεεί ςξ άιεζδ πνμέηηαζδ ημο 

«ζπέξκαηνο», υνμο πμο είπε πνδζζιμπμζήζεζ μ Sullivan ηάκμκηαξ ιζα άιεζδ ακαθμνά ζημ ακενχπζκμ 

ζχια, αθθά πμο ηχνα πζα αθμνμφζε μθυηθδνδ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ υπζ ιυκμ ηδ δζαηυζιδζδ. 

                                                            
59 Ζμκηανάημξ Ξάαααξ, Γνθίκηα Αξρηηεθηνληθήο, Ξξόηππα, Σπκβνιηζκνί θαη Αλαηξέζεηο ζηε Λεόηεξε Δπνρή, Libro, Ώεήκα 2009, 
ζεθ. 157. 
60 O Frank Lloyd Wright, (1867-1959), ήηακ Ώιενζηακυξ, Λοαθζηήξ ηαηαβςβήξ, ανπζηέηημκαξ, δζαημζιδηήξ, ζοββναθέαξ, ηαζ 
εηπαζδεοηζηυξ, ιε πενζζζυηενα απυ 1000 πνμζπέδζα ζημ εκενβδηζηυ ημο, ηα μπμία απέθενακ πάκς απυ 500 μθμηθδνςιέκεξ ηαηαζηεοέξ. 
Hutt Dana, Hines S. Thomas, Lloyd Wright Eric, The Architecture of Frank Lloyd Wright, Thames and Hudson, Los Angeles, 1998. 

Δηθόλα 29: Wright, νηθία Westcott, Ohio, 1904-08 

Δηθόλα 30: Wright, νηθία Robie, Chicago, 1908-10 
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O Wright, ελδβεί ηζξ ανπέξ πμο αημθμοεεί ζηδκ ηαηαζηεοή ηαημζηζχκ ζηδκ ελμπή (ηςκ πενίθδιςκ prairie 

houses) ςξ ελήξ: «ην ζπίηη, ηα έπηπια θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ νθείινπλ λα δηακνξθψλνπλ κηα ελφηεηα. 

Θαζεηί πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ ίδηα αληίιεςε. ρη δηαθνζκήζεηο νχηε πίλαθεο ζηνπο ηνίρνπο, νη νξνθέο 

πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά ρακειέο θαη ηα παξάζπξα ζηε ζεηξά. Ν θαζεκεξηλφο ρψξνο, ε θνπδίλα θαη ηα 

ππλνδσκάηηα εληάζζνληαη ζην ζχλνιν. Ζ νξηδφληηα γξακκή είλαη ε γξακκή ηνπ νηθείνπ, φπσο είλαη θαη ε 

γξακκή ησλ ιηβαδηψλ ζηηο κεζνδπηηθέο πεξηνρέο. Άρξεζηεο ππεξπςψζεηο θαιχηεξα λα απνθεχγνληαη. Νη 

νξηδφληηεο γξακκέο δέλνπλ ην ζπίηη κε ην έδαθνο. Πηελ νιφηεηά ηνπ, ην ζπίηη πξέπεη λα δείρλεη ζαλ λα 

πνληίζηεθε νιφθιεξν ζηε ζέζε ηνπ, φρη ζαλ λα ζπλαξκνινγήζεθε. Ρφηε κφλν απνηειεί αιεζηλφ έξγν 

ηέρλεο». Ζαηαθήβμκηαξ, ελδβεί υηζ ηα ζπέδζα πμο πανμοζζάγεζ εέθμοκ κα δείλμοκ ιυκμ ηα ααζζηά ζπήιαηα 

ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ ημο ζοκεέζεςκ ηαζ κα ιεηαδχζμοκ ηδκ αίζεδζδ ημο πενζαάθθμκηυξ ημοξ61. 

Λ Ώοζηνζαηυξ Adolf Loos62 εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πνςημπυνμοξ ανπζηέηημκεξ ημο 

ιμκηένκμο ηζκήιαημξ. Δ εεχνδζδ αοηή ααζίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζε θίβεξ εζςηενζηέξ δζαιμνθχζεζξ 

ηαημζηίαξ ηαζ ζε έκα ζφκμθμ δμηζιίςκ. Οα ηηήνζά ημο απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα θζηήξ 

μιμνθζάξ, πμο ηοιαίκμκηαζ απυ ζοιααηζηέξ ελμπζηέξ ηαημζηίεξ ιέπνζ επίπεδεξ ζοκεέζεζξ αζηνζκχκ 

ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ηαημζηζχκ. 

Ομ αζαθίμ ημο «Γηαθφζκεζε θαη Έγθιεκα»63 έηακε ιεβάθδ αίζεδζδ ηαζ εεςνείηαζ ημ ιακζθέζημ ηδξ 

αθαζνεηζηήξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ. Ξε αοηυ μ Loos ηαηαβνάθεζ ηδκ μοζία ηδξ δνζιείαξ ηνζηζηήξ ημο 

εκάκηζα ζηδκ δζαημζιδηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ανπζηεηηυκςκ ηαζ ηςκ ηαθθζηεπκχκ ηδξ αζεκκέγζηδξ ζπμθήξ 

Secession64. Μανάθθδθα, ζηάεδηε οπέν ηδξ ηθαζζηήξ δζαηυζιδζδξ ηζ εηείκδξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ οθή 

ηςκ επζθακεζχκ δζαθυνςκ οθζηχκ, υπςξ ημ λφθμ ηαζ ημ ιάνιανμ, ζηα μπμία οπάνπμοκ εη θφζεςξ ηα 

βεςιεηνζηά ιμηίαα.  

Άθθμ δμηίιζυ ημο, μκμιάγεηαζ «Αξρηηεθηνληθή». Βδχ, μ Loos αζηεί ηνζηζηή πάκς ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ 

επμπήξ ημο, λεδζπθχκμκηαξ πανάθθδθα ηζξ ζηέρεζξ ημο βζα ηδκ ηέπκδ ηδξ ιμκηένκαξ ηαηαζηεοήξ. Θεςνεί 

ακαβηαίμ ημκ δζαπςνζζιυ ηδξ ηέπκδξ απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή. Ξφιθςκα ιε ημκ Loos δ ηέπκδ είκαζ 

πνμζςπζηή οπυεεζδ ημο ηαθθζηέπκδ. Έκα ζπίηζ, θμζπυκ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ εέια πνμζςπζημφ βμφζημο 

ηαεχξ οπυηεζηαζ ζηδ θεζημονβζηή ακάβηδ ζε ακηίεεζδ ιε έκα ένβμ ηέπκδξ. Δ ιυκδ ελαίνεζδ πμο ηάκεζ είκαζ 

ημ ικδιείμ ηαζ μ ηάθμξ. Δ ανπζηεηημκζηή βζ‟ αοηυκ, πνέπεζ ακηί κα ηαζκμημιεί κα ιπμνεί κα ζηακμπμζεί ηζξ 

ακάβηεξ ημο ακενχπμο έηζζ υπςξ ηίεεκηαζ. 

                                                            
61 Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιεηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 734. 
62 Λ Adolf Loos (1870-1933) ήηακ Ώοζηνζαηυξ ανπζηέηημκαξ ηαζ πνςημπυνμξ ημο ζφβπνμκμο ηζκήιαημξ. Κεηζκά ηζξ ζπμοδέξ ημο ζημ 
Νάζπεκιπενβη αημθμοεχκηαξ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζοκεπίγεζ ζηδ Ανέζδδ ζπμοδάγμκηαξ ανπζηεηημκζηή. Πζμεέηδζε ιζα απθή ηαζ 
ηθαζζζηή ιμνθή ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ ζοκδοαζιέκδ ιε ζημζπεία ηδξ παναδμζζαηήξ δυιδζδξ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Loos Adolf η.α.), ιεηθν. 
Wang Wilfried, The Architecture of Adolf Loos: an Arts Council exhibition, The Council, Michigan 1985. 
63 Loos Adolf, Ornament und Verbrechen, Prachner, 1908. 
64 Εεηζεζηνληζκόο ή Απόζρηζε (απυ ημ βενιακζηυ Sezession) μκμιάγεηαζ ημ ηίκδια πμο ζδνφεδηε ημ 1897 απυ ιζα μιάδα ΐζεκκέγςκ 
ηαθθζηεπκχκ πμο απμπχνδζε απυ ηδκ επίζδιδ Έκςζδ Ώοζηνζαηχκ Ζαθθζηεπκχκ. Βι. Wikipedia. 

Δηθόλα 31: Wright, νηθία Fallingwater, Pennsylvania, 
1935 

Δηθόλα 32: Wright, νηθία Rosenbaum, Alabama, 1940 
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Βίκαζ μ πνχημξ πμο έεεζε ημ πνυαθδια, πμο επέθοζε ηεθζηά μ Le Corbusier, ιε ηδκ μθμηθδνςιέκδ ελέθζλδ 

ηδξ εθεφεενδξ ηάημρδξ. Ομ ηοπμθμβζηυ γήηδια πμο έεεζε μ Loos αθμνμφζε ημκ ζοκδοαζιυ ηδξ μνευηδηαξ 

ημο πθαηςκζημφ υβημο ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ημο αζφιιεηνμο. Δ πνυηαζδ αοηή πμηέ άθθμηε δεκ 

εηθνάζηδηε ηυζμ θονζηά, υζμ ζημ ζπέδζμ πμο έηακε ημ 1923 βζα ηδκ αίθα ζημ Lido ηδξ ΐεκεηίαξ, δ 

ηαημζηία αοηή ήηακ πνμμνζζιέκδ κα απμηεθέζεζ ημ ιμνθμθμβζηυ πνυηοπμ (type-form) ηδξ παναηηδνζζηζηήξ 

πμονζζηζηήξ αίθθαξ ημο Le Corbusier ζηδκ Garches (Villa Stein), ημ 192765.  

Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ πνμζήθςζή ημο ζηα παναδμζζαηά οθζηά. Δ ακαγήηδζδ βζα παναδμζζαηυ εθθδκζηυ 

ιάνιανμ βζα ηδκ πνυζμρδ ημο ηηδνίμο, ημο μίημο ακδνζηήξ ιυδαξ Goldman & Salatsch, ημ 1909 ζηδ 

ΐζέκκδ, απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια. Ήνεε ζηδκ Βθθάδα βζα αοηυκ ημκ ζημπυ ηαζ βφνζζε ηα κδζζά 

ηδξ, επζθέβμκηαξ ηεθζηά ιάνιανμ Ξηφνςκ Βοαμίαξ. Βδχ πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ενπυιεκμξ ζηδκ Βθθάδα 

(Ξηφνμξ) παναηδνεί ηδκ κδζζχηζηδ εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή, δ μπμία ημκ επδνεάγεζ βυκζια. Δ αίθθα ζημ 

Lido ηδξ ΐεκεηίαξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ δεζβια ηδξ επζννμήξ αοηήξ. 

Λ Loos έηακε πνάλεζξ ηζξ εεςνίεξ ημο ζπεδζάγμκηαξ θεοηά ζπίηζα ιε επίπεδεξ ζηέβεξ, υπςξ δ μζηία Steiner 

ζηδκ ΐζέκκδ (1910), ιε ημ βοικυ ηαζ μθυζζζμ ζακ ημοηί ιέηςπμ ημο ηήπμο ηδξ. Μανά ηδκ ελςηενζηή 

αοζηδνυηδηα ηςκ ηαημζηζχκ ημο, ηα εζςηενζηά ημοξ ειπθμοηίγμκηαζ ημιρά ιε αηνζαά οθζηά. Θεηά ηδκ 

μζηία Steiner αημθμφεδζε ιζα ζεζνά ηαημζηζχκ ζηζξ μπμίεξ ακέπηολε ηδκ ακηίθδρή ημο βζα ημ Raumplan, 

δδθαδή ηδκ «ρσξνθάηνςε»66. Λοζζαζηζηά ηα δμηίιζά ημο ζοκεπίγμοκ ηδκ εεςνία ημο Sullivan πμο ηεθζηά 

μθμηθδνχκεζ μ Le Corbusier.  

Λ Auguste Perret67 οπήνλε πνςημπυνμξ ζηδκ ηαηαζηεοή ηηδνίςκ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια. Ομ υκμιά 

ημο ζοκδέεδηε ιε ημ ζηονυδεια (πμο είπε ήδδ ανπίζεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ πεζναιαηζηά ζηζξ ηαηαζηεοέξ), 

ηαεχξ πνμζπάεδζε κα ζοκδοάζεζ ηδ κέα αοηή ηεπκμθμβία ιε ηδκ ηαθαζζεδζία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ. 

Ώκηζθαιαακυηακ ημ οθζηυ αοηυ ςξ έκα ιέζμ ζφκδεζδξ ηςκ παναδυζεςκ ημο πανεθευκημξ ηαζ ηςκ 

ιεηααμθχκ ημο πανυκημξ, ηαζ ημ πνδζζιμπμίδζε ζακ κα επνυηεζημ βζα ηζξ πέηνεξ ιζαξ ηαηαζηεοήξ. Λ 

ειθακήξ δμιζηυξ ζηεθεηυξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια απμηέθεζε παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηςκ ένβςκ ημο. 
Μζζηυξ ζηζξ ανπέξ ημο Ναζζμκαθζζιμφ, μ Perret ηαηέηνζκε ηδκ «επίζεκε αξρηηεθηνληθή», δ μπμία δζαπχνζγε 

ημκ ζπεδζαζιυ απυ ηδκ οθμπμίδζδ ημο ηηδνίμο. Ώκηζιεηχπζγε ηδκ ανπζηεηημκζηή ςξ ηέπκδ πμο οπδνεηεί ηδ 

                                                            
65 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 93. 
66 Watkin David, ιεηθν. Ζμονειέκμξ Ζχζηαξ, επζιέθεζα Ομονκζηζχηδξ Μακαβζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Γπηηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Θμνθςηζηυ 
Ίδνοια Βεκζηήξ Οναπέγδξ, Ώεήκα 2005, ζεθ. 603. 
67 Λ Auguste Perret, (1874-1954) ήηακ Γάθθμξ ανπζηέηημκαξ, πμο έιεζκε βκςζηυξ βζα ηδ ζοκεζζθμνά ημο ζηδκ ηαζκμηυια ηαηαζηεοή 
ηηδνίςκ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια. Αίδαλε ζηδκ École de Beaux-Arts απυ ημ 1940. Gössel Peter, Leuthäuser Gabriele, Architecture in 
the 20th Century, Taschen, Cologne Germany 2012, ζεθ. 593. Δηθόλα 34: Loos, Steiner house, Βηέλλε, 1910 

Δηθόλα 33: Loos, θηήξην Goldman & Salatsch, Βηέλλε, 
1909-11 
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ιδπακζηή, εκχ πνμζέββζγε ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ηδξ δζάζηαζδ. Αίπθα ζημκ Auguste Perret είπε ενβαζηεί, ζηα 

πνχηα ημο πνυκζα ζακ αζημφιεκμξ, ηαζ μ Le Corbusier68. 

Αφμ αζαθία πμο πνέπεζ κα επδνέαζακ ιε ηνυπμ ηαεμνζζηζηυ ημκ Perret, μδδβχκηαξ ημκ ζηδκ οζμεέηδζδ 

ζηεθεημφ απυ ζηονυδεια  ιε δμηάνζα, υπςξ ζηδκ πμθοηαημζηία ημο ηδξ Rue Franklin ημ 1903, ήηακ ημ 

ζδιακηζηυ ένβμ «Histoire de l‟ architecture» ημ 1899 ημο Auguste Choisy69 ηαζ ημ ηείιεκμ ημο Paul 

Christophe πάκς ζημ ζφζηδια ηαηαζηεοήξ Hennebique70, «Le béton armé et ses applications» ημ 1902. 

Ομ πνχημ πανμοζίαγε ημ εθθδκζηυ ζφζηδια ςξ ημ ιυκμ ηθαζζηυ πνμδβμφιεκμ αοηχκ ηςκ ηαηαζηεοχκ, 

εκχ ημ δεφηενμ πενζέβναθε ιζα δυηζιδ ηεπκζηή ηδξ παναβςβήξ ηαζ ημο ζπεδζαζιμφ εκυξ ζηεθεημφ απυ 

ιπεηυκ ανιέ. Έηζζ, ιεηά ημ 1903, μ Perret, υπςξ ηαζ μ Choisy, εεχνδζε ςξ πειπημοζία ηδξ πηζζιέκδξ 

ιμνθήξ ημκ λοθυηοπμ ή ημ δμιζηυ πθαίζζμ71. 

Μένα απυ ηδ ζαθήκεζα ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο ηαζ ηζξ οπεναμθζηέξ θεπημιένεζεξ ηςκ ηαηαζηεοχκ ημο, δ 

ζπμοδαζυηδηα ημο Perret ςξ εεςνδηζημφ έβηεζηαζ ζηδκ απμθεεβιαηζηή, δζαθεηηζηή άπμρή ημο: ζηδ 

ζδιαζία πμο απέδζδε ζε μνζζιέκα γεφβδ ακηζεέζεςκ, υπςξ ζηδκ ηάλδ ηαζ ηδκ αηαλία, ημκ ζηεθεηυ ηαζ ηδκ 

επζθάκεζα πθήνςζδξ, ημ ιυκζιμ ηαζ ημ πνυζηαζνμ, ημ ηζκδηυ ηαζ ημ αηίκδημ, ηδ θμβζηή ηαζ ηδ θακηαζία ηαζ 

άθθα. Μανυιμζεξ ακηζεέζεζξ ιπμνεί ηακείξ κα ζοκακηήζεζ ζημ ένβμ ημο Le Corbusier ηαεχξ ηαζ άθθςκ 

ιεηέπεζηα ανπζηεηηυκςκ72. 

Λ Walter Gropius73 πνμχεδζε ηδ αζμιδπακζηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ίδνοζε ηδ ζπμθή ημο Bauhaus. Ξημπυξ ηδξ 

κέαξ αοηήξ ζπμθήξ ήηακ «ν νξγαλσκέλνο ζρεδηαζκφο ζπλνιηθψλ νπηνπηθψλ ζρεδίσλ, θνηλνηηθψλ θαη 

ιαηξεπηηθψλ θηεξίσλ, κε καθξφπλννπο ζηφρνπο»74. Ομ φθμξ ηδξ ζπμθήξ επέδναζε ηαηαθοηζηά ζηδκ 

ελέθζλδ ηδξ ζφβπνμκδξ ηέπκδξ, εζδζηυηενα ζημοξ ημιείξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ημο αζμιδπακζημφ 

ζπεδζαζιμφ, εκχ ηα ένβα πμο πανάπεδηακ ιέζα απυ ηα ενβαζηήνζα ηδξ ζπμθήξ έβζκακ ακηζηείιεκα 

εηηεηαιέκδξ ακαπαναβςβήξ. Ξημ ιακζθέζημ ημο ακαθένεζ υηζ «Γελ ππάξρεη δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα 

ζηηο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ηε γιππηηθή θαη ηε δσγξαθηθή, είλαη φια ηκήκαηα ηνπ νηθνδνκείλ». Βπίζδξ 

                                                            
68 Auguste Perret, Βι. Wikipedia. 
69 Λ Auguste Choisy (1841-1909) ήηακ ζζημνζηυξ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ ηαζ ηαεδβδηήξ ζηδκ École Nationale des Ponts et Chaussées. Βι. 
Wikipedia. 
70 O Paul Christophe ήηακ ιδπακζηυξ, πνχημ ιέθμξ ηδξ εηαζνείαξ Hennebique πμο πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ημκ ηεπκίηδ Francois 

Hennebique (1842-1921) μ μπμίμξ έηακε εονέςξ βκςζηυ ημ ζφζηδια-παηέκηα ηαηαζηεοήξ θενυκηςκ ζημζπείςκ απυ μπθζζιέκμ 
ζηονυδεια ημ 1894. Βι. Wikipedia. 
71 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 102-103. 
72 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 105. 
73 Λ Walter Gropius (1883 - 1969) ήηακ Γενιακυξ ανπζηέηημκαξ ηαζ μ ζδνοηήξ ημο Bauhaus. Γεκκήεδηε ζημ ΐενμθίκμ ηαζ ζπμφδαζε 
Ώνπζηεηημκζηή ζημ Θυκαπμ ηαζ ζημ Μμθοηεπκείμ ζημ Charlottenburg ημο ΐενμθίκμο. Ηαιπνάηδ-Μθάηα, Θανίκα, Κπανπράνπο: Από ηνλ 
ηδεαιηζκό ζηνλ θνλμηνλαιηζκό, Ιεθέθδ, Ώεήκα 1986. 
74 Watkin David, μ.π. ζεθ. 601. 

Δηθόλα 35: Loos, βίια ζην Lido, Βελεηία, 1923 

Δηθόλα 36: Perret, Rue Franklin apartments, Ξαξίζη, 
1902-04 
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ιζθμφζε βζα ηζξ «λέεο θαηαζθεπέο ηνπ κέιινληνο… πνπ ζα νξζσζνχλ κηα κέξα πξνο ηνλ νπξαλφ κέζα απφ 

ηα ρέξηα εθαηνκκπξίσλ εξγαηψλ, ζαλ ην θξπζηάιιηλν ζχκβνιν κηαο λέαο πίζηεο»75. 

Ήηακ ιαεδηήξ ημο Peter Behrens76. Ομ 1907 απαζπμθήεδηε ζημ βναθείμ ημο. Ώκάιεζα ζημοξ 

ζοκαδέθθμοξ ημο εηεί ζοβηαηαθέβμκηακ μζ Mies van der Rohe ηαζ Le Corbusier. Ομ 1910 άθδζε ημκ 

Behrens ηαζ ιαγί ιε ημ ζοκάδεθθυ ημο Adolf Meyer77 άκμζλε έκα βναθείμ ζημ ΐενμθίκμ. Θαγί ιμζνάγμκηαζ 

ηζξ ζδέεξ βζα έκα απυ ηα πζμ δδιζμονβζηά κεςηενζζηζηά ηηήνζα αοηήξ ηδξ πενζυδμο, ημ Faguswerk, ζημ Aleld 

an der Leine, ζηδ Γενιακία ημ 1911, έκα ενβμζηάζζμ παπμοηζζχκ. Λζ βοάθζκμζ ημίπμζ-ημονηίκεξ (curtain 

walls) αοημφ ημο ηηδνίμο ηαηέδεζλακ ηαζ ηδ κεςηενζζηζηή ακδζοπία υηζ δ ιμνθή απεζημκίγεζ ηδ θεζημονβία 

ηαζ ηδκ οπμζηήνζλή ημο βζα ηδκ ενβαηζηή ηάλδ. 

Λ Mies van der Rohe78 εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ πνςημπμνζαημφξ ηδξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ. Βπεδίςλε 

κα ηαεζενχζεζ έκα ανπζηεηημκζηυ φθμξ. Ξηδκ ηανζένα ημο ςξ εθεφεενμξ επαββεθιαηίαξ ζπεδίαγε ζπίηζα 

ακχηενδξ ηαηδβμνίαξ ζηζξ παναδμζζαηέξ βενιακζηέξ ιμνθέξ. Θαφιαγε ηζξ εονείεξ ακαθμβίεξ, ηδκ 

ηαηηζηυηδηα ηςκ νοειζηχκ ζημζπείςκ ηαζ έδςζε ιεβάθδ πνμζμπή ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δδιζμονβδιάηςκ 

ημο ακενχπμο ηαζ ηδ θφζδ. Ώκέδεζλε ζε ανπζηεηημκζηή αλία ηδκ απθυηδηα, ηδ θζηυηδηα, ημ μοζζχδεξ, 

λεπςνίγμκηάξ ημ απυ μπμζαδήπμηε οπεναμθή. Δ ηονζυηενδ πνάλδ ημο ήηακ δ αθαίνεζδ. Βζζήβαβε ηδκ 

ηαεανυηδηα ηςκ βναιιχκ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηά πμο πνέζαεοε μ ιμκηενκζζιυξ μδδβχκηαξ ζηδκ απυθοηδ 

εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ πμο δζαιμνθχκμοκ υπζ ιυκμκ ηδκ ανπζηεηημκζηή αθθά ηαζ ημκ ηαεδιενζκυ 

ιαξ αίμ. πςξ μ ίδζμξ ακέθενε «Ζ απφιπηε απηή ειαρηζηνπνίεζε ηεο θφξκαο δελ επεξεάδεη ηελ 

εθθξαζηηθφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ, αιιά ηε ζπκππθλψλεη ζ‟ έλαλ ξαθηλάην 

κηληκαιηζκφ, φπνπ εδξεχεη ε ζετθή νπζία ηεο χιεο». 

Ξηδκ επζδίςλή ημο βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ζημπμφ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, μ Mies ακαθένεζ, «ηφηε θαηάιαβα 

φηη ζθνπφο ηεο αξρηηεθηνληθήο δελ ήηαλ ε επηλφεζε ηεο κνξθήο. Ξξνζπάζεζα, ινηπφλ, λα θαηαιάβσ πνηνο 

ήηαλ ν ζθνπφο απηφο. Οψηεζα ηνλ Peter Behrens, αιιά νχηε θη εθείλνο κπνξνχζε λα κνπ δψζεη απάληεζε. 

Γελ ην είρε ζέζεη σο εξψηεκα. Άιινη έιεγαλ “είλαη αξρηηεθηνληθή φ, ηη ρηίδνπκε”, ε απάληεζε απηή, φκσο, 

                                                            
75 Watkin David, μ.π. ζεθ. 601. 
76 O Peter Behrens (1868-1940) ήηακ βενιακυξ ζπεδζαζηήξ ηαζ ανπζηέηημκαξ. Ξημ βναθείμ ημο ενβάζηδηακ ιεβάθα μκυιαηα ηδξ 
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Δηθόλα 37: Gropius, εξγνζηάζην Faguswerk, Aleld an 
der Leine, 1911 

Δηθόλα 38: Gropius, Πρνιή Bauhaus, Dessau, 1925-26 
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δελ καο ηθαλνπνηνχζε… αθνχ γλσξίδακε φηη ήηαλ δήηεκα αιήζεηαο, ςάμακε λα βξνχκε πνηα ήηαλ 

πξαγκαηηθά ε αιήζεηα. Δπραξηζηεζήθακε πνιχ βξίζθνληαο έλαλ νξηζκφ πνπ είρε δψζεη γηα ηελ αιήζεηα ν 

Άγηνο Θσκάο ν Αθηλάηεο: “Adequatio intellectus et rei”, ή φπσο ζα ην δηαηχπσλε έλαο ζχγρξνλνο 

θηιφζνθνο ζηε ζεκεξηλή γιψζζα: “Αιήζεηα είλαη ε νπζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο”»79. 

Μαναηδνμφιε υηζ παν‟ υθδ ηδ ζοκδβμνία ημο Mies οπέν ιζαξ «ιηηήο αξρηηεθηνληθήο» ζηα ένβα ημο, ζημκ 

ζπεδζαζιυ ιπμνμφζε ηακείξ κα δζαηνίκεζ ηάπμζα ίπκδ αηαδδιασηήξ πανάδμζδξ80. πςξ βζα πανάδεζβια ζημ 

ηηήνζμ βναθείςκ ζηδκ μδυ Friedrichstrasse ζημ ΐενμθίκμ ημ 1921. Ώοηή, ςζηυζμ, ήηακ ηαζ δ ηεθεοηαία 

ακαθμνά ημο Mies ζηζξ κεμηθαζζηέξ ανπέξ ημο Schinkel, ιέπνζ ηδκ πνχηδ ηίκδζδ πνμξ ιία «λέα 

κλεκεηαθφηεηα»81. 

Λ ζμοπνειαηζζιυξ82 απμηέθεζε ααζζηή επίδναζδ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο Mies, ηαεχξ είπε ςξ απμηέθεζια 

κα ημκ εκεαννφκεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ εθεφεενδξ ηάημρδξ. Ζφνζμ πανάδεζβια εθεφεενδξ ηάημρδξ 

απμηεθεί ημ Μενίπηενμ ηδξ ΐανηεθχκδξ ημ 192983. 

Λ Mies πενζβνάθμκηαξ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ημ 1927 βνάθεζ: «ζήκεξα ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο  

επηβάιιεη ζηα ζπγθξνηήκαηα ελνηθηαδφκελσλ θαηνηθηψλ ηνλ νξζνινγηζκφ θαη ηελ ηππνπνίεζε. Απφ ηελ 

άιιε, ε απμεκέλε πνιππινθφηεηα ησλ απαηηήζεσλ καο επηδεηά ηελ επειημία. Πην κέιινλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα δχν. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ε θαηαζθεπή κε ζθειεηφ είλαη ην 

θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο νξζνινγηθψλ νηθνδνκηθψλ κεζφδσλ θαη επηηξέπεη 

ηελ ειεχζεξε δηακφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ […]. Θάηη ηέηνην πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη φιεο 

ηηο ζπλεζηζκέλεο απαηηήζεηο»84. 

Λ Mies εέθεζ κα δδιζμονβήζεζ έκακ κέμ ηυζιμ, ημο θςηυξ, ηδξ απθυηδηαξ, ημο ιέηνμο, ηδξ θζηυηδηαξ, ηδξ 

ηάλδξ. Λ ανπζηεηημκζηυξ πχνμξ δε εα δζαζπάηαζ ζε ιζηνυηενα ηιήιαηα, αθθά εα δζανενχκεηαζ ςξ έκαξ 

γςκηακυξ μνβακζζιυξ. Θα πνέπεζ κα επζηεοπεεί έκα ιεβαθφηενμ απμηέθεζια ιε ηδ ιζηνυηενδ ζπαηάθδ ηςκ 

ιέζςκ ηαζ ηςκ οθζηχκ. Ζάκεζ ημ υναια ημο πνάλδ ιε ημ κα εζζάβεζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ιζα εφεναοζηδ 

αίζεδζδ δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηδ πνήζδ ηςκ οθζηχκ, εζδζηυηενα ημο βοαθζμφ. Γζα πνχηδ θμνά ημ ηηήνζμ 

απμηαθφπηεζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ιέζς ημο δζαθακμφξ οθζημφ. Ππήνλε έκαξ απυ ημοξ πνςηενβάηεξ πμο 

ζοκηέθεζακ ζημκ πενζμνζζιυ ημο ειπμδίμο ιεηαλφ ηςκ δφμ ηυζιςκ, εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πχνμο. 

                                                            
79 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 150. 
80 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 151. 
81 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 151. 
82 Λ ζνππξεκαηηζκόο απμηέθεζε γςβναθζηυ ηίκδια ιε ανπδβυ ημκ Ζαγζιίν Θάθεαζηξ πμο ειθακίζηδηε ζηδ Νςζία ιαγί ιε ημκ 
ημκζηνμοηηζαζζιυ ημο ΐθακηζιίν Οάηθζκ, θίβμ ιεηά ηδ βέκκδζδ ημο θμοημονζζιμφ ζηδκ Εηαθία. Κεηζκχκηαξ απυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ 
ακηζηεζιεκζηή ακαπανάζηαζδ δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά ειπυδζμ ζηδκ ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία, εεχνδζε ακαβηαίμ κα ελαθείρεζ ηάεε 
ακαθμνά ζηα ακηζηείιεκα ηαζ ηάεε ακαβςβή ζε ενδζηεοηζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ έκκμζεξ, θηάκμκηαξ έηζζ ζηδκ απμθαζζζηζηή 
εβηαηάθεζρδ ηάεε ιμνθήξ πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ ηάπμζα άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ καημοναθζζηζηή πναβιαηζηυηδηα. Βι. Wikipedia. 
83 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 152. 
84 Frampton Kenneth, μ.π. ζεθ. 152-153. 

Δηθόλα 39: Mies, θηήξην γξαθείσλ ζηελ 
Friedrichstrasse, Βεξνιίλν, 1921 

Δηθόλα 40: Mies, Ξεξίπηεξν, Βαξθειώλε, 1929 
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Ζαηάθενε κα ηάκεζ ηδ ζφκδεζδ ιέζς ιεβάθςκ βοάθζκςκ ακμζβιάηςκ ιε ζηυπμ ηδ δζάποζδ ημο θςηυξ ζημ 

πχνμ ηαζ βζα πνχηδ θμνά ημ ηηήνζμ απμηαθφπηεζ πθήνςξ ημ πενζεπυιεκμ ημο. 

«Ζ επίδξαζε ηνπ Le Corbusier85 ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή ηνπ 20νπ αηψλα 

είλαη ηεξάζηηα. Κε ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηνπ κειεηψλ αιιά θαη ην ζεσξεηηθφ ηνπ έξγν, 

πξνθάιεζε αιιά θαη θαζφξηζε φζν θαλέλαο άιινο, νιφθιεξν ην ξεχκα ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κνληεξληζκνχ. 

Ήζειε λα αλνίμεη “ηα κάηηα πνπ δελ βιέπνπλ” ζηελ νκνξθηά ηεο ζχγρξνλεο νηθνδνκηθήο ηερλνινγίαο. 

Δλλννχζε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ εμεγήζεηο σο “έθθιεζε πξνο ηνπο αξρηηέθηνλεο” λα δνπλ ηνλ δξφκν πνπ 

νδεγεί ζε κηα αξρηηεθηνληθή ησλ λέσλ θαηξψλ, νξζνινγηθή φζν θαη πνηεηηθή: “έλα ζπλεηδεηφ, αθξηβέο θαη 

εμαίζην παηρλίδη ησλ θηεξίσλ θάησ απφ ην θσο”»86. Δ ααζζηή ανπή ημο ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζηδνίγεηαζ ζημ 

νεφια ημο «purisme» (pure = ηαεανυξ), απθυηδηα ηδξ ιμνθήξ, ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ αοζηδνυηδηα. 

Ζαηαζηεοάγεζ ηυζμ θασηέξ πμθοηαημζηίεξ υζμ ηαζ πμθοηεθείξ ηαημζηίεξ. Μνμαάθεζ ηζξ πέκηε ανπέξ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ημο: ακφρςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ απυ ημ έδαθμξ (pilotis), εθεφεενδ ηάημρδ, εθεφεενδ 

πνυζμρδ (facade), μνζγυκηζα γχκδ παναεφνςκ ηαζ roof garden. Γζα ηδκ πμθεμδμιία εεςνεί υηζ ηα ηφνζα 

οθζηά είκαζ μ ήθζμξ, μ πχνμξ, ηα δέκδνα, ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ηαζ μ ζίδδνμξ. 

Λθυηθδνμ ημ ιμκηένκμ ηίκδια, ηαεχξ ηζ αοηυξ, ζζπονζγυηακ ζε υθμοξ ημο ηυκμοξ υηζ ηα ζηοθ έπμοκ 

πεεάκεζ, δ ιμνθή αβαίκεζ ιέζα απυ ηδκ ηάημρδ ηαζ δ ηάημρδ εηθνάγεζ ζπεδυκ αοηυιαηα ηδ θεζημονβία87. 

Οα πνχηα ημο ένβα δζαθένμοκ απυ ηα ιεηέπεζηα πμο παναηηήνζζακ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο. Ραναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια απμηεθεί δ πνχηδ ημο ηαημζηία, ζηα 17 ημο, ζηδ La Chaux-de-Fonds, δ Villa Fallet ημ 1905. 

Ώθθά ηαζ ηάπμζα απυ ηα ηεθεοηαία ημο ένβα, υπςξ δ ηαημζηία Jaoul, ζημ Μανίζζ ημ 1956.  

Δ Villa Savoye ζδιαημδμηεί ηδκ ημνφθςζδ ιζαξ ζεζνάξ απυ αίθεξ πμο ζπεδίαζε ηαζ έπηζζε μ Le Corbusier, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ηδξ ηαημζηίαξ La Roche ημ 1923, υπμο εζζήβαβε ιζα εζςηενζηή νάιπα88. Οδκ 

παναηηδνίγεζ ςξ «πνιχ γελλαηφδσξε» βζαηί ημο έδςζε ηδ δοκαηυηδηα κα εηθνάζεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο 

ακηίθδρδ βζα ημ ελςηενζηυ ηαζ πανάθθδθα κα θφζεζ ηα θεζημονβζηά πνμαθήιαηα ζημ εζςηενζηυ. Ζακείξ δεκ 

είκαζ ζίβμονμξ ηζ είκαζ εζςηενζηυ ηαζ ηζ ελςηενζηυ ζηδ villa Savoye. Δ αίθα οπμηάζζεηαζ ζημ θςξ ηαζ ζημκ 

αένα, ηαεχξ επίζδξ δ πμθφπθμηδ βεςιεηνία ηαζ ηάημρδ ιπμνεί κα ζοβπφζμοκ εφημθα ηάπμζμκ ζε ιζα 

πνχηδ ακηζιεηχπζζδ. 

                                                            
85 Λ Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), βκςζηυξ ςξ Le Corbusier, ήηακ Βθαεηυξ ανπζηέηημκαξ, δζάζδιμξ βζα ηδ ζοκεζζθμνά 
ημο ζε αοηυ πμο ηαθείηαζ ζήιενα Θμκηενκζζιυξ, ή πνχζιμξ Θμκηενκζζιυξ. Ήηακ πνςημπυνμξ ζηζξ εεςνδηζηέξ ιεθέηεξ ημο ζφβπνμκμο 
ζπεδίμο ηαζ αθζενχεδηε ζηδκ πανμπή ηςκ ηαθφηενςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ βζα ημοξ ηαημίημοξ ηςκ ζοζζςνεοιέκςκ πυθεςκ. Βνβάζηδηε 

ζημ βναθείμ ημο Auguste Perret ηo 1907. Fox Weber Nicholas, Le Corbusier, A Life, Alfred A. Knopf, New York 2008. 
86 Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιεηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 704. 
87 πςξ είπε ηαζ μ ίδζμξ: «Ρα ζηπι είλαη έλα ςέκα… Ζ θάηνςε είλαη ν γελλήηνξαο… Ζ θάηνςε πξνρσξά απφ κέζα πξνο ηα έμσ. Ρν 
εμσηεξηθφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ εζσηεξηθνχ». Le Corbusier, ιεηθν. Ομονκζηζχηδξ Μακαβζχηδξ, Γηα κηα Αξρηηεθηνληθή, Βηδυζεζξ 
Βηηνειέξ, Ώεήκα 2005, 2δ έηδμζδ, ζεθ. 35. 
88 Λ Le Corbusier έβναρε βζα ηδ Villa: «ην ζπίηη δελ πξέπεη λα έρεη κηα πξφζνςε, Ρνπνζεηεκέλν ζηελ θνξπθή ελφο ιφθνπ, πξέπεη λα 
αλνίγεη θαη ζηηο ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο. Ζ θαηνηθήζηκε έθηαζε κε ηνλ θξεκαζηφ θήπν ζα πςσζεί πάλσ απφ ηηο θνιφλεο γηα λα δψζεη ζέα 
θαηεπζείαλ ζηνλ νξίδνληα». Fox Weber Nicholas, Le Corbusier, A Life, Alfred A. Knopf, New York 2008 Δηθόλα 42: Le Corbusier, Villa Fallet, πεξηνρή La 

Chaux-de-Fonds, Διβεηία, 1905 

Δηθόλα 41: O Le Corbusier 
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Δηθόλα 43: Le Corbusier, Villa La Roche, Ξαξίζη, 1923 

Δηθόλα 45: Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1928-31 Δηθόλα 44: Le Corbusier, ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ Jaoul, 
Ξαξίζη, 1956 
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3.2.  ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ 

Γζα κα πνμζεββίζμοιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηδκ Βθθάδα ημκ 20μ αζχκα πνέπεζ κα βίκμοκ ηαηακμδηά ηνία 

ααζζηά νεφιαηα πμο επζηνάηδζακ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ ημ ηεθεοηαίμ ιζζυ ημο 19μο αζχκα ηαζ ημκ 20μ. «Απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1870 ε αζηηθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αζήλαο αξρίδεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ θιαζηθηζκφ 

θαζψο δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηνπ ηζηνξηζκνχ θαη ηνπ εθιεθηηθηζκνχ πνπ απνηεινχζαλ ηα θπξίαξρα ξεχκαηα 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηελ Δπξψπε»89.  

Λ δοηζημεονςπασηυξ ηθαζζηζζιυξ, πμο ανβυηενα αιθζζαδηείηαζ απυ ημ θεβυιεκμ ηίκδια «επηζηξνθή ζηηο 

ξίδεο» ηαζ ημ αίηδια ηδξ Βθθδκζηυηδηαξ ιε ηφνζμοξ εηθναζηέξ ημοξ ημκ θμβμηέπκδ Μενζηθή Γζακκυπμοθμ 

ηαζ ημοξ ανπζηέηημκεξ Ώνζζημηέθδ Γάπμ ηαζ Αδιήηνδ Μζηζχκδ. Θε απμηέθεζια ηδκ απμιάηνοκζδ απυ αοηυκ 

ηαζ ηδ δδιζμονβία εκυξ κέμο φθμοξ, αοηυ ημο εθθδκζημφ ιμκηενκζζιμφ. 

Οδ ζηζβιή πμο ζηδκ Ώεήκα επζηναημφζακ ένβα ημο Theophil Hansen ηαζ ημο Ernst Ziller, ηα μπμία ήηακ 

παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα κεμηθαζζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, ζηδκ Βονχπδ ειθακίγεηαζ δ κέα δοηζηή 

ανπζηεηημκζηή, δδθαδή ημ ιμκηένκμ ηίκδια. Έηζζ θμζπυκ, μζ κέμζ Έθθδκεξ ανπζηέηημκεξ ζφκημια οζμεεημφκ 

ηζξ ανπέξ ημο ιμκηενκζζιμφ. Μανάθθδθα, επζηναηεί δ ηάζδ βζα επζζηνμθή ζηζξ νίγεξ ηαζ ακάδεζλδ ημο 

εθθδκζημφ ημπίμο. Ξδιακηζημί ηαζ ακηζπνμζςπεοηζημί ανπζηέηημκεξ απμηεθμφκ ανπζηά μζ Ώνζζημηέθδξ Γάπμξ 

ηαζ Αδιήηνδξ Μζηζχκδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μζ ιεηαβεκέζηενμζ Ιζηυθαμξ Θδηζάηδξ, Άββεθμξ Ξζάβαξ ηαζ 

Μάηνμηθμξ Ζανακηζκυξ. Αζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ ηθαζζηζζηέξ ηαζ δδιζμονβμφκ ιζα κέα ανπζηεηημκζηή. 

Οα αιέζςξ επυιεκα πνυκζα, ηδκ πενίμδμ ηδξ εθθδκζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ, δ πνμζπάεεζα δδιζμονβίαξ κέςκ 

δδιμζίςκ ένβςκ (ζπμθζηά ηηήνζα, ενβαηζηέξ ηαημζηίεξ, ζοβηνμηήιαηα λεκμδμπείςκ) ηαζ δ ηήνολδ 

ανπζηεηημκζηχκ δζαβςκζζιχκ ήηακ ημ έκαοζια βζα ηδκ επυιεκδ βεκζά ανπζηεηηυκςκ κα ελεθίλμοκ ημκ 

εθθδκζηυ ιμκηενκζζιυ. Ραναηηδνζζηζηυηενμζ ανπζηέηημκεξ ιεηαλφ άθθςκ είκαζ μζ Εςάκκδξ Αεζπμηυπμοθμξ, 

Θμοηοδίδδξ ΐαθεκηήξ, Ιίημξ ΐαθζαιάηδξ, Ζςκζηακηίκμξ Αεηααάθθαξ ηαζ μζ Αδιήηνδξ ηαζ Ξμογάκκα 

Ώκηςκαηάηδ. Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ ακήηεζ ζηδκ ιεηαπμθειζηή βεκζά ηςκ παναπάκς ανπζηεηηυκςκ. 

 

 

 

 

                                                            
89 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Ζ Αζήλα από ηνλ ύζηεξν 19ν αηώλα έσο ην 1940, Ξνιενδνκηθή εμέιημε θαη αξρηηεθηνληθή 
δεκηνπξγία, άνενμ ζημ www.greekarchitects.gr, Ξεπηέιανζμξ 2014. 

Δηθόλα 46: Ν Theophil Hansen 

Δηθόλα 47: Ν Ernst Ziller 

http://www.greekarchitects.gr/
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3.2.1. Ν ΠΡΔΟΝΠ ΛΔΝΘΙΑΠΗΘΗΠΚΝΠ 

Δ ειθάκζζδ ηδξ Θεβάθδξ Εδέαξ απυ ημκ Ζςθέηηδ απμηαεζζηά ηδκ εζςηενζηή εκυηδηα ηδξ Βθθάδαξ πμο 

απεζθήεδηε απυ ημ γήηδια ηςκ «εηεξνρζφλσλ» πμο δδιζμονβήεδηε ιε ημ ζφκηαβια ημο 1844. Οεθζηά δ 

Θεβάθδ Εδέα αθμιμζχεδηε απυ υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ πανάθθδθα μ ηθαζζηζζιυξ δζαδυεδηε ζε υθδ 

ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα χζηε κα επζηναηήζεζ ςξ δ εεκζηή ανπζηεηημκζηή ημο εθθδκζημφ 19μο αζχκα. 

Ομ κεμηθαζζηυ φθμξ, επζηνάηδζε ζηδ κεμεθθδκζηή ανπζηεηημκζηή βζα πάκς απυ 80 πνυκζα, δδιζμονβχκηαξ 

ιία κέα πανάδμζδ. Λοζζαζηζηά ημ ααζζηυ πκεφια ημο ηθαζζηζζιμφ είκαζ εζζαπεέκ ηαζ υπζ ημ ίδζμ ημ φθμξ, 

δζυηζ δ ανπζηεηημκζηή πμο πανάβεηαζ ζηδκ Βθθάδα είκαζ ημπζηή. 

«Ζ Αζήλα είλαη πιένλ κηα ειθπζηηθή πφιε κε εηδπιιηαθέο εμνρέο θαη αμηφινγα θηήξηα, ηδησηηθά θαη θπξίσο 

δεκφζηα, πνπ νθείινληαη ζηε γελλαηνδσξία πινχζησλ Eιιήλσλ ηεο δηαζπνξάο θαη ζηνπο εμαίξεηνπο  

αξρηηέθηνλεο ηεο άξρνπζαο αζηηθήο ηάμεο»90. Μνςηαβςκζζηέξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο αεδκασημφ 

κεμηθαζζηζζιμφ εεςνμφκηαζ μ Ξηαιάηζμξ Ζθεάκεδξ91, μζ Αακμί αδεθθμί Hansen92, μ Ηφζακδνμξ 

Ζαοηακηγυβθμο93 ηαζ μ Ernst Ziller. 

Λ Theophil Hansen , παναηηδνζζηζηά, «θαηά ηελ νθηαεηή παξακνλή ηνπ ζηελ Αζήλα (1838-46) ζπλέζεζε 

ηελ αξρηηεθηνληθή γιψζζα, πνπ ραξαθηήξηζε ηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηψλα, είλαη δειαδή νπζηαζηηθά ν θχξηνο 

δεκηνπξγφο ηνπ Αζελατθνχ λενθιαζζηθηζκνχ. Ρν 1859 ζπλέιαβε, κε αθεηεξία ην θηήξην ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ, έξγν ηνπ αδειθνχ ηνπ Σξηζηηαλνχ, ηε ιεγφκελε “Αζελατθή Ρξηινγία”, ην ζπγθξφηεκα ησλ 

θηεξίσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηεο Αθαδεκίαο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

αξρηηεθηνληθφ ζχλνιν ηεο ρψξαο κεηά ηελ Αθξφπνιε»94. Ξπεδίαζε επίζδξ, ημ Ώζηενμζημπείμ, ημ Γάππεζμ 

Θέβανμ ηαζ ιεβάθμ ανζειυ ακεηηέθεζηςκ ένβςκ. Μανάθθδθα, δζέπνερε ζηδ ΐζέκκδ. Ξημ ένβμ ημο 

παναηδνείηαζ έκα ανπζηεηημκζηυ ζδίςια ιε «ακαδνμιζηά» παναηηδνζζηζηά, πμο μ ίδζμξ μκυιαζε 

«Hellenische Renaissance», δδθαδή Βθθδκζηή Ώκαβέκκδζδ. 

                                                            
90 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Ζ Αζήλα από ηνλ ύζηεξν 19ν αηώλα έσο ην 1940, Ξνιενδνκηθή εμέιημε θαη αξρηηεθηνληθή 
δεκηνπξγία, άνενμ ζημ www.greekarchitects.gr, Ξεπηέιανζμξ 2014. 
91 Λ Πηακάηηνο Θιεάλζεο (1802-62) ήηακ έκαξ απυ ημοξ επζθακέζηενμοξ Έθθδκεξ ανπζηέηημκεξ ημο 19μο αζχκα, δδιζμονβυξ ανηεηχκ 
παναηηδνζζηζηχκ ηηδνίςκ ηδξ Ώεήκαξ. Ξπμφδαζε ζημ ΐενμθίκμ ηαζ ήηακ ιαεδηήξ ημο Schinkel. Ππήνλε θάηνδξ ηςκ ακαβεκκδζζαηχκ 
ιμνθχκ, ηζξ μπμίεξ απέδζδε ιε ηαθαζζεδζία ηαζ θζηυηδηα. Ραναηηδνζζηζηά ένβα ημο είκαζ ημ ιέβανμ Αμοηίζζδξ Μθαηεκηίαξ ηαζ δ ηαημζηία 
ημο ζηδκ Μθάηα. Μαπαβεςνβίμο ΐεκεηάξ Ώθέλακδνμξ, Αζήλα, Έλα όξακα ηνπ θιαζηθηζκνύ, ΖΏΜΛΙ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 25, 57. 
92 O Hans Christian Hansen (1803-83) ήηακ Αακυξ ανπζηέηημκαξ, ιεβαθφηενμξ αδεθθυξ ημο Θευθζθμο. Ξπμφδαζε ζηδκ Ζμπεβπάβδ. Ξε 

ζπέδζα ημο ααζίζηδηε δ ηαηαζηεοή ημο ηηδνίμο ημο παθαζμφ Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ. Θπίνδξ Θάκμξ, Ζανδαιίηζδ Ώδάιδ Θάνς, 
Λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή ζηελ Διιάδα, Θέθζζζα, Ώεήκα 2001, ζεθ. 142-147. 
93 Λ Ιύζαλδξνο Θαπηαληδόγινπ (1811-85) οπήνλε Έθθδκαξ ανπζηέηημκαξ. Αζαηνίεδηε βζα ηδ θζθμιάεεζά ημο ηαζ ζηδ Νχιδ, υπμο 
ζπμφδαζε, απέζπαζε ζδιακηζηά ανααεία. Έεεζε ηζξ αάζεζξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο Ξπμθείμο ηςκ Οεπκχκ ηαζ ήηακ 
ααζζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ ακέβενζδξ ημο ηηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ ημο Μμθοηεπκείμο, ημο μπμίμο ηαηέζηνςζε ηα ζπέδζα. Ραναηηδνζζηζηά 
ένβα ημο είκαζ ημ ηηήνζμ Ώαένςθ ημο Β.Θ.Μ. ηαζ ημ Ώνζάηεζμ ζπμθείμ ζηδκ Ώεήκα. Μαπαβεςνβίμο ΐεκεηάξ Ώθέλακδνμξ, μ.π. ζεθ. 38. 
94 Μακέηζμξ Γεχνβζμξ, Ζαζζιάηδ Θανζθέκα, Διιεληθή Αλαγέλλεζε: Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Θεόθηινπ Φάλζελ, Ίδνοια Βζηαζηζηχκ 
Οεπκχκ ηαζ Θμοζζηήξ ΐ. & Θ. Θεμπανάηδ, Ώεήκα 2014. 

Δηθόλα 48: Ν Πηακάηηνο Θιεάλζεο 

Δηθόλα 49: Πηακάηηνο Θιεάλζεο, κέγαξν Γνπθίζζεο 
Ξιαθεληίαο, Villa Ilissia, 1848 

http://www.greekarchitects.gr/
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Δηθόλα 51: Hans Christian Hansen, Ξαλεπηζηήκην 
Αζελώλ, 1839 

Δηθόλα 50: Theophil Hansen, Αθαδεκία Αζελώλ, 1859 Δηθόλα 52: Theophil Hansen, Βηβιηνζήθε, 1887 
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Λ Ernst Ziller95, ζοκενβάηδξ ημο Hansen απμηεθεί επίζδξ έκακ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ ανπζηέηημκεξ ημο 

ηθαζζηζζιμφ. Ομ 1858-59 ενβάζηδηε βζα ημ βναθείμ ημο Hansen ζηδ ΐζέκκδ. Ήνεε ζηδκ Ώεήκα κευηαημξ, 

ημ 1861, ιε πνμηνμπή ημο δαζηάθμο ημο ςξ επυπηδξ βζα ημ ηηίζζιμ ηδξ Ώηαδδιίαξ Ώεδκχκ. Ξηδ ζοκέπεζα 

ενβάζηδηε ζηδκ Βθθάδα ακελάνηδηα. Θεηαλφ 1872-82, έβζκε ηαεδβδηήξ ημο Μμθοηεπκείμο ζηδκ Ώεήκα 

ιέπνζ ηαζ ημ 1883. Γεκζηά ημ φθμξ ημο, εηθεηηζηζζηζηυ ζημ πθαίζζμ ημο κεμηθαζζηζζιμφ, ειπκέεηαζ απυ ηδκ 

Ώνπαζυηδηα, ημ ΐογάκηζμ, ηδκ Ώκαβέκκδζδ αθθά ηαζ απυ αμνεζμεονςπασηά ζημζπεία. Λ ανζειυξ ηςκ ένβςκ 

ημο λεπενκά ηα 500 ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα96. 

Μανάθθδθα, δ Θεβάθδ Εδέα εέηεζ γδηήιαηα απυδεζλδξ ηδξ εκυηδηαξ ημο Βθθδκζζιμφ. Λ υνμξ 

«ειιελνρξηζηηαλφο» δδιζμονβεί ηδκ ζοβηνυηδζδ ιζαξ εκζαίαξ ηαοηυηδηαξ ηαζ εεκζηήξ μθμηθήνςζδξ. Λ 

εθθδκμαογακηζκυξ νοειυξ97 ηαοηυπνμκα απμηεθεί ιία πνχηδ ακαθμνά ζημ νμιακηζηυ ηίκδια πμο 

επζηναημφζε ηδκ πενίμδμ αοηή ζηδκ Βονχπδ ηαθφπημκηαξ ηζξ ακάβηεξ βζα ανπζηεηημκζηέξ θφζεζξ ζηδκ 

καμδμιία. Λ νμιακηζζιυξ θμζπυκ, πνδζζιμπμζείηαζ ςξ απυδεζλδ ηδξ εκυηδηαξ ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ, ηαζ 

απμηεθεί ηαζ ιζα ακηίδναζδ ζημ κεμηθαζζηυ φθμξ. Λζ ακηίεεηεξ αοηέξ απυρεζξ πάκς ζημκ εδναζςιέκμ 

κεμηθαζζηζζιυ, πνμηαθμφκ νήλδ ιε υ, ηζ πνμδβήεδηε. Έηζζ, μζ ανπζηεηημκζηέξ ζοκεέζεζξ πθέμκ πθδζζάγμοκ 

ημκ «πξσηφγνλν» παναηηήνα ηδξ ακηζικδιεζαηήξ παναδμζζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ, ζηδκ ηαπεζκή ηδξ έηδμζδ, 

ηδ θασηή98. 

Ραναηηδνζζηζηή δζέκελδ, ιεηαλφ ηθαζζηζζιμφ ηαζ νμιακηζζιμφ απμηεθεί δ ακηζπανάεεζδ ημο δζεοεοκηή ημο 

Μμθοηεπκείμο Ζαοηακηγυβθμο ιε ημκ Ζθεάκεδ99. Ώπυ ηδ ιία μ Ζαοηακηγυβθμο, επδνεαζιέκμξ απυ ηδκ 

ηθαζζηή παζδεία ημο ΐζηνμφαζμο, εεςνεί ημ κεμηθαζζηυ φθμξ ςξ ημ πθέμκ ζςζηυ. Ώκηίεεηα, μ Ζθεάκεδξ, 

απεθεοεενςιέκμξ απυ ηδκ αοζηδνυηδηα ημο κεμηθαζζηζζιμφ, ακηθχκηαξ ιμνθέξ απυ ημ ΐογάκηζμ ηαζ ηδκ 

πανάδμζδ, ειπθμοηίγεζ ηδ ιμνθμθυβδζδ ηςκ ηηδνίςκ ημο, αημθμοεχκηαξ ιία «ειιεληθφηεξε άπνςε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο». 

 

 

                                                            
95 Λ Ernst Ziller (Ανέζδδ 1837 - Ώεήκα 1923) ήηακ Ξάλςκαξ ανπζηέηημκαξ πμο απέηηδζε ανβυηενα ηδκ εθθδκζηή οπδημυηδηα. 
Γεκκήεδηε ζε ιζα μζημβέκεζα πμο θεζημονβμφζε ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή εηαζνεία «Gebrüder Ziller» ζημ πνμάζηζμ Radebeul ηδξ Ανέζδδξ. 
Ξπμφδαζε Ώνπζηεηημκζηή ζηδ ΐαζζθζηή Ξπμθή Λζημδυιδζδξ ζηδ Ανέζδδ απυ ημ 1855-58. Μνμξ ημ ηέθμξ ημο 19μο αζχκα ήηακ δζάζδιμξ 

ανπζηέηημκαξ ζηδκ Ώεήκα ηαζ ηδκ Βθθάδα βεκζηυηενα. Θπίνδξ Θάκμξ, Ζανδαιίηζδ Ώδάιδ Θάνς, μ.π. ζεθ. 213. 
96 Θπίνδξ Θάκμξ, Ζανδαιίηζδ Ώδάιδ Θάνς, μ.π. ζεθ. 156. 
97 Δ εδναίςζδ ηδξ Θεβάθδξ Εδέαξ επζθέβεζ ςξ ζφιαμθυ ηδξ ηδκ «ζφγεολδ» ημο Μανεεκχκα ιε ηδκ Ώβία Ξμθία ζηδκ Ζςκζηακηζκμφπμθδ. 
Θέζς αοηήξ ηδξ απθμοζηεοηζηήξ ελίζςζδξ ημ ΐογάκηζμ ειθακίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζζμδφκαιμ ιε ηδκ ανπαζυηδηα. Ξοθθμβζηυ ένβμ 
(Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 579. 
98 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 148.  
99 Ηέθαξ Μαφθμξ, Ζ αληηπαξάζεζε Σ. Θιεάλζε θαη Ι. Θαπηαληδόγινπ κε αθνξκή ηελ αλέγεξζε ηνπ Αξζαθείνπ, Θκδιμζφκδ 10, 
Ώεήκα 1988, ζεθ. 350. 

Δηθόλα 53: Ν Ιύζαλδξνο Θαπηαληδόγινπ 

Δηθόλα 54: Ιύζαλδξνο Θαπηαληδόγινπ, ην θηήξην 
Αβέξσθ ηνπ Δ.Κ.Ξ. 1878 
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3.2.2. Ζ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΠΡΗΠ ΟΗΕΔΠ 

«Θαη ην Διιεληθφλ απηφ ζψκα, είλαη αησλίσο έλα δηα ην παξειζφλ ην πηζηνπνηνχλ αη ηέρλαη καο, δηα ην 

παξφλ ε πξαγκαηηθφηεο. Ρελ νπίζζηαλ άπνςηλ, ιφγνπ ράξηλ, ηεο Αζελάο θαη ηνπ Φεηδίνπ, ηαο γξακκάο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηαο ηνκάο ηνπ ελδχκαηνο, ηελ αλεπξίζθνκελ παξφκνηνλ εηο ηα θπξηαθάηηθα ελδεδπκέλελ 

ρσξηθήλ. Απηφ ην γιππηηθφλ πηπρσηφλ γπλαηθείνλ έλδπκα ην επξίζθνκελ εηο ην Κεγαξηθφλ γέλνο θαη εηο 

έλα ζσξφ άιια, παλνκνηφηππνλ. Γελ βιέπεηαη θαη δελ ελλνείηαη θαη δελ εμεγείηαη, ην θάιινο ηνπ 

καξκάξηλνπ αλζξψπνπ, άλεπ ηεο πιεζηάζεσο ηνπ ζεκεξηλνχ θπζηθνχ ζψκαηνο, δειαδή ηνπ ρσξηθνχ»100. 

Βηθνάγεηαζ θμζπυκ ιία ακηίζηνμθδ εηδήθςζδ, ηαηά ηδκ μπμία δ θασηή πανάδμζδ είκαζ αοηή ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία πνέπεζ κα μζημδμιδεεί μ κεμεθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ. Δ ζηνμθή αοηή πνμξ ημκ θασηυ πμθζηζζιυ, ημκ 

«απιφ άλζξσπν ηεο ππαίζξνπ» ήηακ δ ακηίδναζδ ζηδκ δζείζδοζδ ηςκ εονςπασηχκ πνμηφπςκ ζηδκ 

Βθθάδα. Δ βκδζζυηδηα, δ αοεεκηζηυηδηα ηαζ δ αβκυηδηα ημο απθμφ θασημφ ακενχπμο, μ μπμίμξ απμηέθεζε 

ημκ απυβμκμ ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ, υνζζε ημ κέμ πνυηοπμ ηδξ πενζυδμο101. 

Δ Βθθάδα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ δεκ αημθμοεεί ηδ αζμιδπακζηή ακάπηολδ ηδξ Βονχπδξ, αθθά 

παναιέκεζ αβνμηζηή. Ώοηυ μθείθεηαζ ζηδκ εζζνμή πνμζθοβζημφ πθδεοζιμφ, ιε ηδ ιζηναζζαηζηή 

ηαηαζηνμθή ημ 1922. Ομ βεβμκυξ αοηυ δεκ έπεζ ιυκμ πμθζηζηή, αθθά ηαζ πμθζηζζιζηή ζδιαζία. Δ Βθθάδα 

ςεείηαζ κα ακαγδηήζεζ ηδκ πμθζηζζιζηή ηδξ ηαοηυηδηα, εέημκηαξ πνμαθδιαηζζιμφξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

Βθθδκζηυηδηαξ102. Μανάθθδθα, αοηή ηδ δεηαεηία ιεηαθένμκηαζ ζδέεξ ηαζ αλίεξ ημο δζεεκμφξ, 

ηεκηνμεονςπασημφ, ηονίςξ, ιμκηένκμο ηζκήιαημξ ζηδκ Βθθάδα. Εδέεξ πμο αθμιμζχεδηακ απυ ημοξ 

ανπζηέηημκέξ ιαξ, μζ μπμίμζ ακέθααακ εκενβυ πζα νυθμ, πνμζθένμκηαξ θφζεζξ ζηα μλφηαηα πνμαθήιαηα 

ζηέβδξ ηαζ ημζκςκζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ Θζηναζζαηχκ πνμζθφβςκ ηαζ ηςκ ιεηακαζηχκ ημο 

Θεζμπμθέιμο103. Ομ πζμ εκδζαθένμκ ανπζηεηημκζηυ ένβμ ηδξ πενζυδμο πενζμνίγεηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά 

ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα, ηαζ μζ ανπζηέηημκεξ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ είκαζ εηείκμζ πμο έπμοκ κα 

επζδείλμοκ ηαζ ηα πζμ πνμςεδιέκα δείβιαηα ανπζηεηημκζηήξ, ηαοηίγμκηαξ ημ ιμκηένκμ ιε ημ αίηδια ημο 

ημζκςκζημφ εηζοβπνμκζζιμφ104. 

Δ εδναίςζδ ημο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ εκίζποζε ηδκ μνβακςιέκδ ημζκςκζηή πμθζηζηή ημο Βθεοεένζμο 

ΐεκζγέθμο, δ μπμία επζηεκηνχεδηε ζηδκ ζηεβαζηζηή πενίεαθρδ ηςκ πνμζθφβςκ ηαζ ηδκ παζδεία. Θε ηδκ 

ζοιιεημπή υπζ ιυκμ βκςζηχκ ανπζηεηηυκςκ ηδξ επμπήξ αθθά ηαζ κέςκ, απυθμζηςκ ηδξ Ξπμθήξ 

Ώνπζηεηηυκςκ, εθανιυζηδηε ημ πνυβναιια ακέβενζδξ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ (1930-32), απυ δάκεζμ πμο είπε 

                                                            
100 Γζακκυπμοθμξ Μενζηθήξ, Ζ ειιεληθή γξακκή θαη ην ειιεληθό ρξώκα, Βζηία, Ώεήκα 1981, ζεθ. 54. 
101 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 33. 
102 Ζμκηανάημξ Ξάαααξ, Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νπ αηώλα: Διιάδα, Βθθδκζηυ Εκζηζημφημ Ώνπζηεηημκζηήξ, Ώεήκα 2000, ζεθ. 27. 
103 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 39. 
104 Ζμκηανάημξ Ξάαααξ, μ.π., ζεθ. 35. 

Δηθόλα 55: Ν Ξεξηθιήο Γηαλλόπνπινο 

Δηθόλα 56: Ν Αξηζηνηέιεο Εάρνο 
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ζοκαθεεί ημ 1930 ιε Ξμοδδζηή εηαζνεία, ιε ημ μπμίμ πνμβναιιαηίζηδηε δ δδιζμονβία πενζζζυηενςκ απυ 

3.000 ζπμθείςκ ζε υθμ ημκ Βθθαδζηυ πχνμ ηαζ δ δδιζμονβία πνμζθοβζηχκ μζηζζιχκ ζε πμθθά ζδιεία ηδξ 

Ώεήκαξ. Ξημ πθαίζζμ αοηυ, ζημκ οπμονβυ παζδείαξ Ζςκζηακηίκμ Γυκηζηα105 ακαηέεδηε κα πνμεημζιάζεζ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ106. Ώλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ δακεζαηή ζφιααζδ επέααθθε 

πενζμνζζηζημφξ υνμοξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηςκ κέςκ αοηχκ ηηδνίςκ. Ραναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί 

δ επζαμθή ηδξ απθυηδηαξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδξ αθαίνεζδξ. 

Οα κέα αοηά δεδμιέκα, άθθαλακ ηδκ ζπέζδ Ώκαημθήξ - Αφζδξ υζμκ αθμνά ημκ εθθαδζηυ πχνμ, μδδβχκηαξ 

ζηδκ ακαιυνθςζδ ημο υνμο ηδξ εθθδκζηυηδηαξ, πμο μ Μενζηθήξ Γζακκυπμοθμξ107, μ Ίςκ Αναβμφιδξ, μ 

Ξπφνμξ Μαπαθμοηάξ, μ Άββεθμξ Ξζηεθζακυξ ηαζ άθθμζ μναιαηίγμκηακ. 

Ξδιακηζηυηενμξ εηθναζηήξ ημο θασηυηνμπμο108 ηζκήιαημξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή, ήηακ μ Ώνζζημηέθδξ 

Γάπμξ109. Λ Γάπμξ «ππήξμε ν δεκνηηθηζηήο ηεο λενειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο φηαλ νη πξνεγνχκελνη 

ππήξμαλ νη θαζαξεπνπζηάλνη»110. Ξδιακηζηή δμοθεζά ημο, ήηακ ημ ζπίηζ ηδξ Ώββεθζηήξ Ραηγδιζπάθδ ημ 

1924, βκςζηήξ θαμβνάθμο ηδξ πενζυδμο, ηαεχξ ηαζ δ Μαζδαβςβζηή Ώηαδδιία ζηα Γζάκκεκα, ημ 1930. 

Θπμνεί κα εεςνδεεί ςξ μ πνςημπυνμξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ιζαξ κέαξ ηάζδξ111. 

Ξοκεπζζηήξ ημο ένβμο ημο Γάπμο ζηάεδηε μ Αδιήηνδξ Μζηζχκδξ112 ιε ημ ζπμθείμ ζηα Μεοηάηζα ημ 1933 κα 

απμηεθεί μνυζδιμ ημο ένβμο ημο πάκς ζημκ πεζναιαηζζιυ ημο ιε ηδ ιμκηένκα ανπζηεηημκζηή113, ιε 

                                                            
105 Λ Θσλζηαληίλνο Γόληηθαο (1872-1938) ήηακ οπμονβυξ παζδείαξ ζηδκ ηοαένκδζδ ημο Βθ. ΐεκζγέθμο πμο πνμέηορε απυ ηζξ εηθμβέξ 
ημο 1928. Μνμχεδζε ιεηαννοειζζηζηέξ πνμηάζεζξ πμο είπακ δζαηοπςεεί ςξ ηυηε ηαζ ακαπηφπεδηακ απυ δφμ οπμονβμφξ βζα ιζα ηνζεηία, 
ημκ Γυκηζηα ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ημκ Γεχνβζμ Μαπακδνέμο. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 170. 
106 Αδιανάξ Ώθέλδξ, ΐαζζθμφ Μαπαβεςνβίμο ΐάζς, Από ην θνληύιη ζηνλ ππνινγηζηή, 1830-2000, Δθαηόλ εβδνκήληα ρξόληα 
ειιεληθή εθπαίδεπζε κε ιόγηα θαη εηθόλεο, Θεηαίπιζμ, Ώεήκα 2000. 
107 Λ Ξεξηθιήο Γηαλλόπνπινο (Μάηνα 1869 – Βθεοζίκα 1910) ήηακ θμβμηέπκδξ, ιεηαθναζηήξ ηαζ δμηζιζμβνάθμξ, οπήνλε 
εθθδκμθάηνδξ δζακμδηήξ. Ραναηηδνίζηδηε απυ πμθθμφξ παηέναξ ημο πκεοιαηζημφ ηζκήιαημξ ημο εθθδκμηεκηνζζιμφ ηαζ ημο εθθδκζημφ 
εεκζηζζιμφ. Οζξ εειεθζχδεζξ ημο ανπέξ βζα ηζξ ηέπκεξ, ακαπηφζζεζ ζηα ένβα ημο «Ἑθθδκζηὴ Γναιιή» (1903) ηαζ «Ἑθθδκζηὸκ Ρνῶια» 
(1904). Ώπυδεζλδ ημο Εδεαθζζιμφ ημο ήηακ ηαζ μ ίδζμξ ημο μ εάκαημξ ζημκ ηυθπμ ημο Ξηαναιαβηά ημ 1910, έθζππμξ ηαζ ζηεθακςιέκμξ 
ιπήηε ζηδκ εάθαζζα ηαζ αοημπονμαμθήεδηε ζημκ ηνυηαθμ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 507. 
108 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Θέθζζζα, Ώεήκα 1984, ζεθ. 205. 
109 Λ Αξηζηνηέιεο Εάρνο (Ζαζημνζά 1871 – Ώεήκα 1939) ήηακ δζαηεηνζιέκμξ Έθθδκαξ ανπζηέηημκαξ ηαζ πμθεμδυιμξ, μ μπμίμξ ζπεδίαζε 
πμθθμφξ καμφξ, δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ηηίζιαηα ιε αάζδ αογακηζκά ηαζ παναδμζζαηά πνυηοπα, επακαθένμκηαξ έηζζ ηδκ «εθθδκζηυηδηα» 
ζηδ κευηενδ εθθδκζηή Ώνπζηεηημκζηή. Ξπμφδαζε ζηδ Γενιακία Ώνπζηεηημκζηή ζε ηνία δζαθμνεηζηά πμθοηεπκεία - ημο Θμκάπμο, ηδξ 
Ξημοηβάνδδξ ηαζ ηδξ Ζανθζνμφδξ - εκχ ηαοημπνυκςξ ενβάγμκηακ. Βίπε ιαηνμπνυκζα βενιακζηή παζδεία. Ομ 1911 δδιμζίεοζε ημ άνενμ 
«Ιατθή αξρηηεθηνληθή» ζημ πενζμδζηυ «Λ ηαθθζηέπκδξ», βζα κα αιθζζαδηήζεζ ηδκ εθθδκζηυηδηα ημο ααοανζημφ κεμηθαζζηζζιμφ ηαζ κα 
ηδνφλεζ ηδ ζηνμθή πνμξ ηδκ εθθδκζηή θασηή Ώνπζηεηημκζηή. Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Θανιανάξ ΐ. Βιιακμοήθ, 12 Έιιελεο 

Αξρηηέθηνλεο ηνπ Κεζνπνιέκνπ, Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2005, ζεθ. 3. 
110 Θζπεθήξ Μακαβζχηδξ, Ζ αξρηηεθηνληθή σο ηέρλε, Ίδνοια Μακαβζχηδ ηαζ Έθδξ Θζπεθή, Ώεήκα 2002, ζεθ. 505. 
111 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π., ζεθ. 208. 
112 Λ Γεκήηξεο Ξηθηώλεο (1887-1968) ήηακ Έθθδκαξ ανπζηέηημκαξ ηαζ αηαδδιασηυξ, ιε πθμφζζμ γςβναθζηυ, πμζδηζηυ ηαζ ζοββναθζηυ 
ένβμ. Ήηακ μ πνχημξ (πνμκμθμβζηά) ιαεδηήξ ημο Ζςκζηακηίκμο Μανεέκδ εκχ πανάθθδθα ζπμφδαγε ζημ Βεκζηυ Θεηζυαζμ Μμθοηεπκείμ 
Ώεδκχκ, απ' υπμο ημ 1908 πήνε ημ δίπθςια ημο Μμθζηζημφ Θδπακζημφ. Ξοκέπζζε ηζξ ζπμοδέξ ημο ζημ Θυκαπμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ 
Μανίζζ. Μανάθθδθα παναημθμφεδζε ηα ιαεήιαηα ηςκ ανπζηεηημκζηχκ ζοκεέζεςκ ζηδκ École des Beaux Arts. Ομ ανπζηεηημκζηυ ένβμ ημο 
Αδιήηνδ Μζηζχκδ ζοκδοάγεζ ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία ηαζ θζθμζμθζηυ ζημπαζιυ. Ώνπζηά ηαεανά ναζζμκαθζζηζηυ, έπεζηα ζοκδοάγμκηαξ ημ 

Δηθόλα 57: Αξηζηνηέιεο Εάρνο, Νηθία Αγγειηθήο 
Σαηδεκηράιε, Ξιάθα, 1924 

Δηθόλα 58: Αξηζηνηέιεο Εάρνο, Δμνρηθή θαηνηθία 
Ινβέξδνπ, Βαξπκπόκπε, 1928-29 
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ιένζικα ςζηυζμ, εκζςιάηςζδξ ημο ζοβηνμηήιαημξ ζηδ θοζζηή δζαιυνθςζδ ημο μζημπέδμο. Λ Γάπμξ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα μ Μζηζχκδξ, ελζδακζηεφμκηαξ ηδ θασηυηδηα ηδξ ημπζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, έδςζακ ηάπμζα αηεθή 

ιεκ, αθθά δδιμθζθή θφζδ ζημ αίηδια ηδξ εθθδκζηυηδηαξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θασηή παναδμζζαηή ιαξ 

ανπζηεηημκζηή ηαη‟ μοζίακ ηαζ υπζ ιε επζθακεζαηυ, επζδενιζηυ ηνυπμ114.  

Βλίζμο πεζναιαηίζηδηακ μ Ιζηυθαμξ Θδηζάηδξ115, μ Άββεθμξ Ξζάβαξ116 ηαζ μ Μάηνμηθμξ Ζανακηζκυξ117 ιε 

παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα ημ Αδιμηζηυ ζπμθείμ ηδξ μδμφ Ζςθέηηδ (1932), ημ Αδιμηζηυ ζπμθείμ 

Ώιπεθμηήπςκ (1931) ηαζ ημ Αδιμηζηυ ζπμθείμ ζηδκ Ώηνυπμθδ (1931), ακηίζημζπα.  

Ξηα πζμ αλζυθμβα δείβιαηα ημο εθθδκζημφ Θεζμπμθέιμο, αθθά ηαζ ηςκ δφμ πνχηςκ ιεηαπμθειζηχκ 

δεηαεηζχκ, παναηδνείηαζ έκαξ δδιζμονβζηυξ ζοκδοαζιυξ ηυζμ ημο ιμκηένκμο Ζζκήιαημξ, υζμ ηαζ ηςκ 

αλζχκ ηδξ πανάδμζδξ ηαζ ημο ηυπμο. Δ βεκζά αοηή δμφθερε ζε ιζα ηναβζηή, αθθά βυκζιδ ζηζβιή ηδξ 

εθθδκζηήξ ζζημνίαξ, ηνίζζιδ πανυθα αοηά βζα ηδκ παβηυζιζα ανπζηεηημκζηή. Ομ ένβμ ηδξ ζηάεδηε ακηάλζμ 

ηςκ πενζζηάζεςκ, πανά ηδ πνμκζηή πίεζδ ηαζ ηα πενζμνζζιέκα ιέζα, αθμφ ηαηυνεςζε κα πνμζανιυζεζ ζηα 

δεδμιέκα ημο ηυπμο ιαξ ηζξ πνςημπμνζαηέξ ζδέεξ ηδξ ηεπκμθμβζηά ακαπηοβιέκδξ Αφζδξ118. 

Μανάθθδθα, ημ 1928 ζδνφμκηαζ ζηδκ Βθαεηία ηα δζεεκή ζοκέδνζα ιμκηένκαξ ανπζηεηημκζηήξ CΕΏΘ119, ιε 

πνςημαμοθία ιζαξ δοκαιζηήξ μιάδαξ κέςκ ανπζηεηηυκςκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ πενζθαιαάκμκηαζ μζ Le 

Corbusier, Gropius, Oud η.α. Ξημπυξ ημοξ είκαζ αθεκυξ δ δζαηφπςζδ ημο εεςνδηζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ 

ηεκηνμεονςπασηχκ ηονίςξ ειπεζνζχκ, αθεηένμο δ εκίζποζδ ηαζ δ ειπέδςζδ ηυζμ ζημ εεζιζηυ υζμ ηαζ ζημ 

ημζκςκζηυ επίπεδμ αοηήξ ηδξ ιεζμρδθμφζαξ αθθά πνςημπμνζαηήξ πνμζέββζζδξ ημο ανπζηεηημκζημφ 

                                                                                                                                                                                                     
μζημοιεκζηυ πκεφια ιαγί ιε ημ πκεφια ηδξ εεκυηδηαξ, πάκηα υιςξ ζοκοθαζιέκμ ιε ηδκ ζζημνία, ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηαοηυπνμκα ημ 
κεςηενζζιυ. Μζηζχκδ Ώβκή, Νυημο Μζηζχκδ Ιηυνα, Γεκήηξεο Ξηθηώλεο 1887-1968, Θμοζείμ Θπεκάηδ, Ώεήκα 2010. 
113 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 208. 
114 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 93. 
115 Λ Ληθόιανο Κεηζάθεο (1899-1941) ήηακ έκαξ απυ ημοξ πνχημοξ ανπζηέηημκεξ πμο εηπνμζχπδζακ ημ νεφια ηδξ ιμκηένκαξ 
ανπζηεηημκζηήξ ζηδκ Βθθάδα. Έγδζε ηαζ ιεβάθςζε ζηδκ Ώεήκα. Ώκήηε ζηδκ μιάδα ηςκ πνχηςκ ζπμοδαζηχκ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ Ξπμθήξ 
ημο Μμθοηεπκείμο, ζηδκ μπμία βνάθηδηε ημ 1917 ηαζ απμθμίηδζε ημ 1921. Θεςνείηαζ υηζ ζοκέααθθε ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ «εθθδκζηήξ» 
ανπζηεηημκζηήξ ηδξ επμπήξ , ηαεχξ ζηα ένβα ημο ζοκοπάνπμοκ ζημζπεία ηδξ ιμκηένκαξ ανπζηεηημκζηήξ ιε ηθαζζηίγμκηα ζημζπεία, 
ιμνθμθμβζηά ηαζ ηεπκμηνμπζηά ζημζπεία απυ ημκ παναδμζζαηυ πμθζηζζιυ ηαζ ημπζηά οθζηά. Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Θανιανάξ ΐ. 
Βιιακμοήθ, 12 Έιιελεο Αξρηηέθηνλεο ηνπ Κεζνπνιέκνπ, Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2005, ζεθ. 227. 
116 O Άγγεινο Πηάγαο (1899-1987) ήηακ Έθθδκαξ ανπζηέηημκαξ ηαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ εηθναζηέξ ημο εθθδκζημφ 
ιμκηενκζζιμφ. Ξπμφδαζε ζηδκ Ξπμθή Ώνπζηεηηυκςκ Θδπακζηχκ ημο Βεκζημφ Θεηζυαζμο Μμθοηεπκείμο, απ' υπμο ηαζ απμθμίηδζε ημ 1925. 
Βνβάζηδηε βζα θίβμ ζημ βναθείμ ημο Βιι. Ζνζεγή, εκχ ιεηέπεζηα ηαζ βζα ηέζζενα πνυκζα ζοκενβάζηδηε ιε ημκ Γάπμ ηονίςξ ςξ επζαθέπςκ 

ηςκ ηαηαζηεοχκ ηςκ ένβςκ ημο. Βι. Wikipedia. 
117 Λ Ξάηξνθινο Θαξαληηλόο (Ζςκζηακηζκμφπμθδ 1903 – Ώεήκα 1976) ήηακ ζδιακηζηυξ ανπζηέηημκαξ πμο εζζήβαβε ζηδκ εθθδκζηή 
ανπζηεηημκζηή ημ νεφια ημο ιμκηενκζζιμφ. Ομ 1939 ακέθααε ηδ δζεφεοκζδ ηδξ οπδνεζίαξ Μμθεμδμιζηχκ Θεθεηχκ ιε ζημπυ ηδκ 
εηπυκδζδ ηδξ ηεθζηήξ ιεθέηδξ ακαζοβηνυηδζδξ ηδξ πνςηεφμοζαξ. Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Θανιανάξ ΐ. Βιιακμοήθ, 12 Έιιελεο 
Αξρηηέθηνλεο ηνπ Κεζνπνιέκνπ, Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2005, ζεθ. 271. 
118 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 41-42. 
119 Αζεεκέξ Ξοκέδνζμ Θμκηένκαξ Ώνπζηεηημκζηήξ. 

Δηθόλα 59: Αξηζηνηέιεο Εάρνο, Ξαηδαγσγηθή 
Αθαδεκία, Γηάλλελα, 1930 

Δηθόλα 60: Ν Γεκήηξεο Ξηθηώλεο 
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ζπεδζαζιμφ. Οα δζεεκή ζοκέδνζα ημο 1929 ηαζ ημο 1930 ζηδ Φναβηθμφνηδ ηαζ ζηζξ ΐνολέθθεξ 

απμδεζηκφμκηαζ ηαεμνζζηζηά βζα ηδκ απμηνοζηάθθςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ζδεμθμβίαξ ημο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ 

ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ υθμ ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκδ ακάπηολδ ημο ζπεηζημφ δζαθυβμο, ηαοηυπνμκα ιε ηζξ 

πμθζηζηέξ δοζημθίεξ πμο ζηζάγμοκ ημκ εονςπασηυ μνίγμκηα. Λζ ίδζεξ αοηέξ δοζημθίεξ μδδβμφκ ημ 1933 ζηδ 

ιαηαίςζδ ημο ζοκεδνίμο ζηδ Θυζπα ηαζ έπεζηα απυ ιζα ζεζνά απυ ζοιπηχζεζξ ζηδκ απυθαζδ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζή ημο ζηδκ Ώεήκα120, ζηδκ πνςηεφμοζα δδθαδή ιζαξ εονςπασηήξ πχναξ πμο ηδκ πενίμδμ 

αοηή θάκηαγε θζθεθεφεενδ ζε ζπέζδ ιε αοηά πμο ζοκέααζκακ ζηδκ οπυθμζπδ ήπεζνμ. Θεηά ημ ηέθμξ ημο 

ζοκεδνίμο, μ Le Corbusier ακαθαιαάκεζ ηδ ζφκηαλδ ηςκ πμνζζιάηςκ ηα μπμία ακαπηφζζμκηαζ ζε 95 ζδιεία 

ηαζ δδιμζζεφμκηαζ ακχκοια φζηενα απυ 10 πνυκζα ζηδκ Γαθθία ιε ηίηθμ «La Charte d' Athenes»121. 

Λ εκζηενκζζιυξ ημο ιμκηενκζζιμφ, ήηακ ιμκυδνμιμξ βζα ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ έεεζε γδηήιαηα 

επακαδζαηφπςζδξ ηαζ ακαπνμζδζμνζζιμφ ηδξ «ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο», πμο ηυζμοξ ηαθάκζγε μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ. Οα πνυηοπα ακαγδημφκηαζ ηαζ πάθζ ζηδκ πανάδμζδ, αοηή ηδ θμνά υιςξ υπζ ζημ 

ΐογάκηζμ ή ηδκ ανπαία Βθθάδα, αθθά ζηδ κδζζχηζηδ ανπζηεηημκζηή, δ μπμία εεςνήεδηε υηζ εκζςιαηχκεζ 

υθδ ηδκ μοζία ηδξ ιμκηένκαξ ζδεμθμβίαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
120 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 208. 
121 Ζμκηανάημξ Ξάαααξ, Γνθίκηα Αξρηηεθηνληθήο, Ξξόηππα, Σπκβνιηζκνί θαη Αλαηξέζεηο ζηε Λεόηεξε Δπνρή, Libro, Ώεήκα 2009, 
ζεθ. 167. 

Δηθόλα 61: Άγγεινο Πηάγαο, Γεκνηηθό ζρνιείν 
Ακπεινθήπσλ, 1931 

Δηθόλα 62: Ξάηξνθινο Θαξαληηλόο, Γεκνηηθό ζρνιείν 
ζηελ Αθξόπνιε, 1931 
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3.2.3. Ν ΚΔΡΑΞΝΙΔΚΗΘΝΠ ΚΝΛΡΔΟΛΗΠΚΝΠ 

Θεηά ημ ηέθμξ ημο Αεφηενμο Μαβημζιίμο Μμθέιμο δ Βθθάδα ανίζηεηαζ ιε ζδιακηζηέξ εθθείρεζξ, ηονίςξ, 

ζημκ μζημδμιζηυ ημιέα, ηαηάζηαζδ δ μπμία μλφκεηαζ ελαζηίαξ ημο ειθοθίμο. Σξ ζοκέπεζα, ααζζηέξ 

ζηεβαζηζηέξ ακάβηεξ παναιέκμοκ ακζηακμπμίδηεξ, εζδζηά θυβς ηδξ οπένιεηνδξ αζηζημπμίδζδξ. ηακ 

ανπίγεζ δ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ πχναξ, δ ανπζηεηημκζηή πμο πηίγεηαζ έπεζ απμιαηνοκεεί ανηεηά απυ υ,ηζ 

ζοκέααζκε ζηδ δεηαεηία ημο „30122. 

To ζπέδζμ Marshall, ημ μπμίμ ήηακ έκα ιεβάθδξ ηθίιαηαξ πνυβναιια μζημκμιζηήξ αμήεεζαξ ηςκ Δκςιέκςκ 

Μμθζηεζχκ πνμξ 16 εονςπασηέξ πχνεξ, ιέζα ζε αοηέξ ηαζ δ Βθθάδα, ιε ζημπυ ηδκ ακμζημδυιδζδ ηαζ 

ακάπηολή ημοξ ιεηά ημ ηέθμξ ημο ΐ‟ Μαβημζιίμο πμθέιμο, αμήεδζε ηζξ πχνεξ αοηέξ κα ακηαπελέθεμοκ 

ζηζξ μζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ακαβηχκ123. Ομ πνυβναιια λεηίκδζε ημκ Ώπνίθζμ ημο 1948 

ηαζ είπε δζάνηεζα 4 πνυκζα124. 

Ώπυ ημ 1950 αιθζζαδηείηαζ ημ Θμκηένκμ Ζίκδια ζε ζοκεδνζάζεζξ ημο CΕΏΘ, μζ μπμίεξ ηεθζηά εα μδδβήζμοκ 

ζηδκ δζάθοζδ ημο ίδζμο. Ξημκ ακηίπμδα, ημ 1953 ζημ πθαίζζμ ηδξ δζμνβάκςζδξ ημο 9μο CΕΏΘ ζηδκ Γαθθία, 

εηδδθχκεηαζ δ «λεννπκαληζηηθή θαη ζεηηθηζηηθή αληαξζία»125 ηςκ Team X ή Team 10. Εδνοηέξ ηδξ ήηακ μζ 

Γεχνβζμξ Ζακδφθδξ126, Jaap Bakema, Giancarlo De Carlo, Aldo van Eyck, Alison and Peter Smithson and 

Shadrach Woods. Λοζζαζηζηά ήηακ μιάδα, ηδξ μπμίαξ δ δνάζδ εέθδζε κα δζαδεπεεί ημκ εεζιυ ηςκ 

Μαβημζιίςκ Ξοκεδνίςκ ιεηά ηδκ θήλδ δζελαβςβήξ ημοξ ημ 1959. Δ Team X απμηεθεί ημ πνχημ ηίκδια 

ακαεεχνδζδξ ηςκ ανπχκ ημο ιμκηενκζζιμφ ημο ιεζμπμθέιμο. Ομ μπμίμ πνμένπεηαζ απυ ηδκ δζαπίζηςζδ 

υηζ μ ιμκηενκζζιυξ δεκ απεοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά ζημκ δοηζηυ άκενςπμ. Ομ ηίκδια αοηυ μοζζαζηζηά 

απμηεθεί, ιζα ηνζηζηή εη ηςκ έζς αθμφ ηα ιέθδ ημο είκαζ ιμκηενκζζηέξ, δδθαδή δζάδμπμζ ημο Le Corbusier 

ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ δζαπζζηχκμοκ υηζ μ ιέζμξ άκενςπμξ ηςκ ιμκηενκζζηχκ ημο ιεζμπμθέιμο ηεθζηά 

είκαζ ηάηζ πμο δεκ οπάνπεζ. Βπίζδξ, ηαηδβμνεί ημκ ιμκηενκζζιυ βζα αηαδδιασζιυ ηαζ δζαζηνέαθςζδ ηςκ 

ανπζηχκ ζδεχκ ημο. Μθέμκ δ ανπζηεηημκζηή ανπίγεζ κα θαιαάκεζ οπυρζκ ηδξ ηδκ αημιζηυηδηα, ηδκ 

ζδζμιμνθία, ηα πμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ ηάεε ηυπμο. Αζαπζζηχκεηαζ 

θμζπυκ ημ πνυαθδια ημο ιμκηενκζζιμφ ηαζ πνμηείκμκηαζ ακαεεςνήζεζξ ιε ημ ιμκηενκζζηζηυ Team X ηαζ 

ακαηνμπέξ απυ ημοξ ιεηαιμκηενκζζηέξ Venturi, Rossi ηαζ άθθμοξ. 

                                                            
122 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), Διιάο, Ζ ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκόο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο από ηηο απαξρέο 
κέρξη ζήκεξα, Ουιμξ 2μξ, Βηδμηζηυξ Λνβακζζιυξ Μάπονμξ, Ώεήκα 1998, ζεθ. 581. 
123 Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ραηγδααζζθείμο Βοάκεδξ η.α.), μ.π. ζεθ. 195. 
124 Λκμιάζηδηε έηζζ πνμξ ηζιή ημο Γναιιαηέα Βζςηενζηχκ ηδξ Ώιενζηήξ George Marshall ηαζ ημ φρμξ ημο έθηακε ηα 13 δζξ δμθάνζα ηυηε, 
δδθαδή πενίπμο 100 δζξ δμθάνζα ζήιενα. Βι. Wikipedia. 
125 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 167. 
126 Λ Γεώξγηνο Θαλδύιεο (1911-95) ήηακ Έθθδκαξ ανπζηέηημκαξ ηαζ πμθεμδυιμξ. Ζαηά ημ 1931-36 θμζηά ζηδ ζπμθή Ώνπζηεηηυκςκ 
Θδπακζηχκ ημο ΒΘΜ ιε ηαεδβδηέξ ημκ Ώκαζηάζζμ Λνθάκδμ ηαζ ημκ Αδιήηνδ Μζηζχκδ. Ομ 1965 επζθέβεηαζ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηδξ École 
des Beaux Arts ημο Μανζζζμφ ηαζ δζμνίγεηαζ ηαεδβδηήξ ζηδ ζπμθή ημοξ. Βι. Wikipedia. Δηθόλα 64: Γεκήηξεο Ξηθηώλεο, Γεκνηηθό ζρνιείν, 

Αζήλα, Ξεπθάθηα, 1933 

Δηθόλα 63: Ληθόιανο Κεηζάθεο, Γεκνηηθό ζρνιείν, 
Αζήλα, νδόο Θσιέηηε, 1932 
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Ομ πνχημ ιζζυ ηδξ δεηαεηίαξ ημο „50 λεηζκά δ εθθδκζηή ακμζημδυιδζδ ιε ηαηαζηεοέξ πμο πςνίγμκηαζ ζε 

δφμ ηαηδβμνίεξ: ζημζπεζχδεζξ, εοηεθείξ ηαηαζηεοέξ, ηονίςξ βζα ζηέβαζδ ηαζ θζβυηενμ βζα αζμιδπακία ηαζ 

ειπυνζμ, ηαζ πμθοηαημζηίεξ ή ιμκμηαημζηίεξ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ127. ζμ βζα ηδκ «επίζεκε» ανπζηεηημκζηή 

ζηδ ιεηαπμθειζηή Βθθάδα, αοηή αθμνά έκα πμθφ ιζηνυ ιένμξ ηςκ ηηδνίςκ πμο ζπεδζάγμκηαζ ηαηά ηακυκα 

απυ επχκοιμοξ ανπζηέηημκεξ ή βναθεία ανπζηεηημκζηχκ ιεθεηχκ, βζα θμβανζαζιυ ημο «επίζεκνπ» 

ηνάημοξ. Ξηυπμξ ηδξ «επίζεκεο» ανπζηεηημκζηήξ ή πνυεεζδ ηςκ θμνέςκ ηδξ, είκαζ δ δδιζμονβία 

ανπζηεηημκζηήξ «γνήηξνπ» πμο επζδζχηεζ, ηονίςξ, κα πνμαάθθεζ ηζξ αλίεξ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ, 

πανάβμκηαξ έκα εονφ θάζια δδιυζζςκ ηηδνίςκ, υπςξ εέαηνα, δδιανπεία, ιμοζεία128. Ομ ζφκμθμ ημο 

ηεθαθαίμο ηαηαθήβεζ, θμζπυκ, ζηα ζδζςηζηά βναθεία ηα μπμία ακαθαιαάκμοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ 

ηαηαζηεοχκ, θυβς απμοζίαξ εκυξ ηναηζημφ ιδπακζζιμφ. Ξοκεπχξ, δε πνδιαημδμημφκηαζ πμθεμδμιζηά 

ζπέδζα ηαζ δ δυιδζδ ακαπηφζζεηαζ απνμβναιιάηζζηα, «σο κνριφο γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο»129, 

οπμααειίγμκηαξ ηδ βεκζηή πμζυηδηα ημο δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ, δδθαδή ηδκ υλοκζδ ηςκ 

πενζθενεζαηχκ ακζζμηήηςκ, ηδκ ακεπάνηεζα ηεπκζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ οπμδμιήξ ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ 

πυθεζξ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή αλζυθμβςκ παθαζχκ ηηδνίςκ ζηα ζζημνζηά ημοξ ηέκηνα130. 

Μανάθθδθα ιε ηδκ ηναηζηή ακμζημδυιδζδ, ααζζθζημί θζθακενςπζημί μνβακζζιμί, ηονίςξ ημ ΐαζζθζηυ Βεκζηυ 

Ίδνοια ηαζ δ ΐαζζθζηή Μνυκμζα, ζοιαάθθμοκ εκενβά ζηδκ ακμζημδυιδζδ ηςκ μζηζζιχκ, ηονίςξ ηςκ 

επανπζχκ. Ώκαηαηαζηεοάγμκηαζ ή ακεβείνμκηαζ ελ ανπήξ εηηθδζίεξ, ζπμθεία, παζδζημί ζηαειμί ηαζ ηα ηηήνζα 

παζδζηήξ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ ζηα αζηζηά ηέκηνα, παζδμπυθεζξ ηαζ ζπμθέξ απυ ηδκ ΐαζζθζηή Μνυκμζα εκχ 

βέθονεξ, δνυιμζ, οδναβςβεία, ημζκμηζηά ηαηαζηήιαηα, απμζηναββζζηζηά ηαζ οδνεοηζηά ένβα οθμπμζμφκηαζ 

απυ ημ ΐαζζθζηυ Βεκζηυ Ίδνοια131. 

Δ ακακέςζδ ηςκ ζπμοδχκ ζηδ Ξπμθή Ώνπζηεηηυκςκ ημο Β.Θ.Μ., ιε ηδκ ζοιιεημπή ζηδκ δζδαζηαθία 

ανπζηεηηυκςκ, υπςξ μζ Ε. Αεζπμηυπμοθμξ132, Θ. ΐαθεκηήξ133 η.ά., δ εοημθυηενδ πνυζααζδ ζηα δζεεκή 

                                                            
127 Αμοιάκδξ Λνέζηδξ, Κεηαπνιεκηθή Αξρηηεθηνληθή ζηελ Διιάδα 1945-1983, άνενμ, Ώνπζηεηημκζηά Θέιαηα, Ώεήκα 1984, ζεθ. 8. 
128 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 143,145.  
129 Ζμκηανάημξ Ξάαααξ, Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νπ αηώλα: Διιάδα, Βθθδκζηυ Εκζηζημφημ Ώνπζηεηημκζηήξ, Ώεήκα 2000, ζεθ. 41. 
130 Ζμκηανάημξ Ξάαααξ, μ.π. ζεθ. 41,42. 
131 Βπζηνμπή Αήιςκ ηαζ Ζμζκμηήηςκ Βεκζημφ Εδνφιαημξ, Βεκζηυ Ίδνοια, Απνινγηζκόο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη Βαζηιηθαί 
Βξαβεύζεηο, Ππμονβείμ Βζςηενζηχκ, Ώεήκα 2005. 
132 Λ Ησάλλεο Γεζπνηόπνπινο (Ξιφνκδ 1903 – Ώεήκα 1992) ήηακ πνςημπυνμξ ηδξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ. Ξπμφδαζε ζημ 

Bauhaus ζηδ ΐασιάνδ, ηαηά ηα έηδ 1924-25. Ώπμθμίηδζε, ηεθζηά, απυ ημ πακεπζζηήιζμ ημο Ώκυαενμο. Έβναρε ανηεηά άνενα 
οπεναζπζγυιεκμξ ηδ ιμκηένκα ανπζηεηημκζηή ηαζ πμθεμδμιία. Ήηακ έκα απυ ηα ιέθδ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνμπήξ ημο CIAM ζηδκ Ώεήκα. 
Ξοιιεηείπε ζημ πνυβναιια ηδξ ηοαένκδζδξ ΐεκζγέθμο βζα ηδκ ακέβενζδ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ. Ομ 1943 εηθέβεηαζ ηαεδβδηήξ ζημ ΒΘΜ. Ξηδ 
ζοκέπεζα, εβηαηαζηάεδηε ιυκζια ζηδκ Γενιακία, υπμο έβζκε ιυκζιμξ ηαεδβδηήξ πνχηα ζημ Θυκαπμ ηαζ ιεηά ζημ ΐενμθίκμ. Φεζζά-
Βιιακμοήθ Βθέκδ, Αξρηηέθηνλεο ηνπ 20νπ αηώλα, Ουιμξ 1μξ, Μμηαιυξ, Ώεήκα 2009, ζεθ. 250. 
133 O Θνπθπδίδεο Βαιεληήο (1908-82) οπήνλε Έθθδκαξ ανπζηέηημκαξ. Ξπμφδαζε ζημ ΒΘΜ ιε ηαεδβδηέξ Ώ. Λνθάκδμ, ηαζ Α. Μζηζχκδ. 
Ήηακ έκαξ ααζζηυξ εηπνυζςπμξ ημο ιμκηενκζζιμφ ζηδκ Βθθάδα. Ώκαβκςνίγεζ ημ νυθμ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ ημπζηυηδηαξ ζηδκ εθθδκζηή 
ανπζηεηημκζηή, εκχ δε ζηέηεηαζ άηνζηα απέκακηζ ζημ δζεεκζζιυ ημο ιμκηένκμο. Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, μ.π. ζεθ. 394. Δηθόλα 66: Ξξνθόπεο Βαζηιεηάδεο, Δκκαλνπήι 

Βνπξέθαο, Ππύξνο Πηάηθνο, μελνδνρείν Hilton, Αζήλα, 
1958-63 

Δηθόλα 65: Λίθνο Βαιζακάθεο, Ξνιπθαηνηθία ζηελ νδό 
Πεκηηέινπ 5, Αζήλα, 1953 
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ανπζηεηημκζηά δνχιεκα (ηαλίδζα, πενζμδζηά), ηαεχξ ηαζ δ δζεκένβεζα ανπζηεηημκζηχκ δζαβςκζζιχκ134 ηαζ 

πακεθθδκίςκ ανπζηεηημκζηχκ ζοκεδνίςκ, παβζχκμοκ ημκ ημζκςκζηυ νυθμ ημο ανπζηέηημκα, ηαζ δίκμοκ ηδκ 

εοηαζνία βζα ηνζηζηή ηαζ δζάθμβμ πάκς ζημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ. 

Δ ζδζυηοπδ ακάπηολδ ηδξ Βθθάδαξ μοζζαζηζηά ζηδνίγεηαζ ζηδκ ελάπθςζδ ημο ηαηακαθςηζζιμφ, μ μπμίμξ 

ζηα ακχηενα ζηνχιαηα ηαηαθήβεζ ζε «επηδεημηνκαλία»135. Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ ζπμθζάγεζ 

παναηηδνζζηζηά: « […] ν θησρφο θξαηάεη ην κέηξν γηα φ, ηη ηνπ είλαη απφιπηα απαξαίηεην, ελψ ν πινχζηνο 

ζέιεη λα “αλνίγεηαη”, ρηίδνληαο ην ζπίηη ηνπ, ζε άζθνπεο θαη άζηνρεο αλαγθαηφηεηεο θαη ζε “ςεχηηθα 

ζηνιίδηα γηα ςεχηηθεο ρξείεο” (ιφγηα ηνπ Goëthe). Θαη λα εληππσζηάδεη θαη γηα λα ππεξέρεη θαη γηα λα 

επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο κε θαληαρηεξά παιάηηα […] »136. 

Ομ «βφιεκα», μ εφημθμξ πθμοηζζιυξ ηαζ δ ηαθμπέναζδ απμηεθμφκ ηζξ ηονίανπεξ αλίεξ ιεηά ημκ Βιθφθζμ 

πυθειμ ηαζ αηυια πενζζζυηενμ ιεηά ημ 1981. Έηζζ θμζπυκ, ηάεε ηεηιήνζμ ανπζηεηημκζημφ ιυπεμο, 

δδιζμονβίαξ ηαζ ήεμοξ απμηηά ζδζαίηενδ αανφηδηα137. Αεδμιέκμο ηςκ δφζημθςκ αοηχκ ζοκεδηχκ, μζ 

ανπζηεηημκζηέξ ζδέεξ ζηδκ Βθθάδα παναιέκμοκ ίδζεξ, ιε ηάπμζεξ υιςξ ελαζνέζεζξ ζηδκ πμζυηδηα 

ηαηαζηεοήξ ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζοκέπεζα, επδνεαζιέκα απυ ημ ελςηενζηυ. 

Άθθςζηε, υπςξ θέεζ ηαζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ, πανυθμ πμο εεςνείηαζ απυ ημοξ πζμ εενιμφξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ 

θασηήξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ηδξ εθθδκζηήξ πανάδμζδξ, «Γελ είλαη θακία ληξνπή λα αλαγλσξίζνπκε πφζν 

“πζηεξνχκε” ζηνλ ηφπν καο ζε πνιιά επηζηεκνληθά ή θαιιηηερληθά θξηηήξηα, νχηε είλαη άζηνξγν λα 

ζεβφκαζηε ην πξνβάδηζκα μέλσλ ηφπσλ. […] »138. Γζα ηδκ Βθθάδα, μζ δφμ πνχηεξ ιεηαπμθειζηέξ δεηαεηίεξ 

οπήνλακ πενίμδμξ μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ δβειμκίαξ ηςκ ΔΜΏ, δ μπμία μδήβδζε ζε έκακ 

αιενζηακμηναημφιεκμ εηζοβπνμκζζιυ. Ώθθά αοηυξ μ ζζμπεδςηζηυξ εηζοβπνμκζζιυξ εα ζοκακηήζεζ ηαζ ιζα 

βυκζιδ ακηίζηαζδ. Λ Ζχζηαξ Ζζηζίηδξ ανίζηεζ ζημ πνυζςπμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ, οπμθμβίζζιμ ζδεμθμβζηυ 

ακηίπαθμ απυ ημ 1942. Λ μπμίμξ μνεχκεζ ημ ακάζηδιά ημο ζημ ημζιμπμθίηζημ «Ρίθημκ» ιε ηδκ ηοπμθμβία 

ηςκ λεκμδμπείςκ «Κεκία»139, επδνεαζιέκμξ απυ ημ βενιακζηυ «zeilenbau»140. 

                                                            
134 Ώπυ ημοξ παναηηδνζζηζηυηενμοξ δζαβςκζζιμφξ ηδξ εθθδκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, απμηέθεζε μ δζαβςκζζιυξ βζα ημ Μκεοιαηζηυ Ζέκηνμ 
Ώεδκχκ ημ 1961. Ομ πνχημ ανααείμ ηένδζζε μ Αεζπμηυπμοθμξ, ιε ιία «ηαεανή» βεςιεηνζηή θφζδ, ακμζβιέκδ ζηζξ δζηέξ ημο ανπέξ 
πμθεμδμιζηήξ ηαζ ανπζηεηημκζηήξ δζαιυνθςζδξ. Ηυβς ακεπάνηεζαξ ηναηζημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ έθθεζρδξ πνδιαηζηχκ πυνςκ 
δζεηπεναζχεδηε ιυκμ έκα ηηίζια απυ ηδ ζοκμθζηή πνυηαζδ, ημ Σδείμ Ώεδκχκ. Βι. Wikipedia. 
135 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Θέθζζζα, Ώεήκα 1984, ζεθ. 253. 
136 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 

Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 34. 
137 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 153. 
138 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε Βηβιία, 1940-1982, (Άβνα, 
Ώεήκα 1987, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 40. 
139 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, μ.π. ζεθ. 153. 
140 Δ έκκμζα «zeilenbau» δδιζμονβήεδηε ζηδ ΐασιάνδ ηδξ Γενιακίαξ ηδ δεηαεηία ημο „30, υπμο έκα κέμ ζπέδζμ ηθήεδηε κα ακαημοθίζεζ 
ηδ ζμαανή έθθεζρδ ζηέβδξ ζηζξ ηαημζηίεξ. Δ κέα δζαιυνθςζδ πνμέηορε απυ ιζα πμθφπθμηδ ζφκεεζδ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

Δηθόλα 67: Άξεο Θσλζηαληηλίδεο, Μελνδνρείν Μελία, 
Άλδξνο, 1958 

Δηθόλα 68: Θσλζηαληίλνο Γεθαβάιιαο, Ξνιπθαηνηθία 
ζηελ νδό Γεηλνθξάηνπο, Ιπθαβεηηόο, 1960 



[59] 
 

Σζηυζμ, δ επίδναζδ απυ ημ ελςηενζηυ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μδδβεί ζε ηαηή ακηζβναθή, πανά ζε 

αθμιμίςζδ ηαζ ζεααζιυ ζε ιζα «παξάδνζε πνπ θξαηήζεθε θαη ζηα θνβεξά ρξφληα ηεο ζθιαβηάο θαη πνπ 

έκειιε ηψξα λα αγλνεζεί ή λα παξαλνεζεί, γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηεο ε μελνκαλία απφ ηε κία κεξηά θαη ε 

αξραηνιαηξία απφ ηελ άιιε»141. Αεκ ήηακ θίβμζ αοημί πμο πίζηερακ πςξ ιζα ηέημζα άιοκα εα επέηνεπε 

ζημοξ Έθθδκεξ ημο 20μο αζχκα κα ηάκμοκ ηάηζ ηαθφηενμ απυ ημ κα θένμοκ ζηα ιέηνα ημοξ ή κα 

ελεθθδκίγμοκ αθθυηνζεξ ζδέεξ142. 

Αδιζμονβμί υπςξ μ γςβνάθμξ Γζάκκδξ Οζανμφπδξ, μ πμζδηήξ Λδοζζέαξ Βθφηδξ ηαζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ, 

ηαηάθενακ, ιε ημ ένβμ ημοξ, κα ζοκεέζμοκ ηα εεηζηά ζημζπεία ηςκ δφμ ηάζεςκ, ζοκδοάγμκηαξ ημ δζεεκέξ 

ιε ημ ημπζηυ, ηζξ λέκεξ ηαηαηηήζεζξ ηαζ ηαζκμημιίεξ ιε ηζξ εβπχνζεξ αλίεξ ηαζ αθήεεζεξ143. 

Μνμπςνχκηαξ έκα αήια αηυια, εα ιπμνμφζε κα ακανςηδεεί ηακείξ ιήπςξ ηεθζηά μ πμθζηζζιυξ ηδξ 

κευηενδξ Βθθάδαξ δεκ ηζκδοκεφεζ ιυκμ απυ ηζξ λέκεξ ζδέεξ, αθθά ηζ απυ ηζξ δζηέξ ημο144. «Ίζσο ζε άιινπο 

ηφπνπο, έμσ απφ ηνλ Διιεληθφ νξίδνληα, ε δξάζε ηνπ αξρηηέθηνλα λα „λαη πην εχθνιε, ίζσο ε ηερληθή λα 

κπνξεί λα ζηαζεί κνλαρή ηεο. κσο εδψ ζηελ Διιάδα θαη κέζα ζηε θχζε πνπ έρεη ε ίδηα κηαλ ηφζν 

πλεπκαηηθή νκνξθηά θαη φπνπ ην ηνπίν είλαη ηφζν αξρηηεθηνληθά ζπγθξνηεκέλν ε ηερληθή δελ είλαη πνηέ 

δπλαηφ λα ζηαζεί ηφζν ζθιεξή, ηφζν γδπηή, ρσξίο ην ζηνηρείν πνπ ζξέθεη ηνλ ηφπν»145. 

Οδκ πενίμδμ αοηή λεηίκδζε ηαζ δ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ, μ μπμίμξ απμηέθεζε έκα κέμ ιέζμ βζα ηδκ 

μζημκμιζηή ακάηαιρδ ηδξ πχναξ. Λ Β.Λ.Ο. ιε ηδκ ζοιαμθή αλζυθμβςκ ανπζηεηηυκςκ ηαηαζηεφαζε ιία 

ζεζνά λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ζε πμθθά ζδιεία ηδξ Βθθάδαξ. Ραναηηδνζζηζηή είκαζ ηαζ δ «επνίθεζε ησλ 

αθηψλ», δ μπμία ιεηάθθαλε ημκ παναηηήνα ηςκ αηηχκ ζε δδιυζζμοξ πχνμοξ ιε πμθοπνδζηζηέξ 

θεζημονβίεξ. Ζονίανπδ ζοκδνμιή ζημ ένβμ ημο Β.Λ.Ο. απμηέθεζε ημ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ. 

Θαγί ιε ηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ, ακαπηφπεδηε ηαζ ιία κεα ηάζδ, δ ηάζδ ηδξ δεφηενδξ ηαημζηίαξ, δ μπμία 

εα πάνεζ ιαγζηυηενεξ δζαζηάζεζξ ηδκ πενίμδμ ημο „60. Δ δεφηενδ ηαημζηία αθμνμφζε ηονίςξ ηα ορδθά 

εζζμδήιαηα, ηα μπμία οζμεέηδζακ ηδκ ελυνιδζδ ζηδκ φπαζενμ, χζηε κα απμθαφζμοκ υζα ημ αζηζηυ 

πενζαάθθμκ ημοξ ζηενμφζε ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εοπανίζηδζδ ηδξ πνμζςπζηήξ απμιμκςιέκδξ αίβθδξ. 

                                                                                                                                                                                                     
ακαβηχκ ηαζ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ δοκαημηήηςκ. Λ ζπεδζαζιυξ αοηυξ ελαζθάθζγε ζημοξ ηαημίημοξ άιεζδ πνυζααζδ ζημ 

θςξ, ζημκ αένα ηαζ ζημ πνάζζκμ. Θζα δζάηαλδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημοξ ιεηαννοειζζηέξ ανπζηέηημκεξ ημο ιεζμπμθέιμο. Frampton 
Kenneth, ιεηθν. Ώκδνμοθάηδξ Θυδςνμξ, Μάβηαθμο Θανία, επζιέθεζα Ζμφνημοθαξ Ώκδνέαξ, Κνληέξλα Αξρηηεθηνληθή, Ηζηνξία θαη 
Θξηηηθή, Θειέθζμ, Ώεήκα 2009. 
141 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 85. 
142 Φεζζά Βιιακμοήθ Βθέκδ, μ.π. ζεθ. 35. 
143 Φεζζά Βιιακμοήθ Βθέκδ, μ.π. ζεθ. 37. 
144 Φεζζά Βιιακμοήθ Βθέκδ, μ.π. ζεθ. 35. 
145 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γπν ρσξηά απ‟ ηε Κύθνλν, Ώεήκα, 1947, ζεθ. 17. Δηθόλα 70: Ησάλλεο Γεζπνηόπνπινο, ν δηαγσληζκόο 

γηα ην Ξλεπκαηηθό Θέληξν Αζελώλ, 1961 

Δηθόλα 69: Λίθνο Βαιζακάθεο, νηθία Ιαλαξά, 
Αλάβπζζνο, 1961 
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Ξδιακηζηυηενμζ ανπζηέηημκεξ ηδξ πενζυδμο αοηήξ είκαζ μζ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ, Ιίημξ ΐαθζαιάηδξ146, 

Ζςκζηακηίκμξ Αεηααάθθαξ147 ηαζ Οάηδξ Γεκέημξ148. 

Θε ηδ δζηηαημνία ηςκ Ξοκηαβιαηανπχκ ηαζ ηδκ ακαπηολζαηή πμθζηζηή πμο αημθμφεδζε δδιζμονβμφκηαζ κέα 

δδιυζζα ηηήνζα ζηδκ επανπία ηαζ ςεείηαζ δ, ήδδ ακελέθεβηηδ, μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ έλανζδ ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ. 

Θε ημκ αζηζηυ ζζηυ ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ κα αολάκεηαζ ζοκεπχξ απυ ημ κέμ ηφια ακμζημδυιδζδξ, μζ 

ανπζηέηημκεξ πνμζπάεδζακ, υζμ είκαζ δοκαηυκ, κα εηθνάζμοκ ηζξ ακηζεέζεζξ ημοξ ζε αοηή ηδκ «εθηφο 

ειέγρνπ» ηαηάζηαζδ. Έκα πανάδεζβια, επακαζφκδεζδξ ηςκ αλζχκ ηαημίηδζδξ ιε ημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ 

απμηέθεζε δ πμθοηαημζηία ζηδκ μδυ Θπεκάηδ (1975) απυ ημκ Αδιήηνδ ηαζ ηδ Ξμογάκκα Ώκηςκαηάηδ. 

Ξοιπεναζιαηζηά, δ εθθδκζηή ιεηαπμθειζηή ανπζηεηημκζηή, πνμζπάεδζε κα εοεοβναιιζζηεί ιε ηα εηάζημηε 

δζεεκή νεφιαηα, πςνίξ πάκηα κα αθμιμζχκεζ ηα ηνζηήνζα ή ηδ ιεεμδμθμβία ημοξ, είηε βζαηί δεκ είπε ηδ 

δοκαηυηδηα κα δδιζμονβήζεζ αοημδφκαιμ ηηδνζαηυ πμθζηζζιυ ζηα ιέηνα ηδξ, είηε βζαηί απθά αθέεδηε 

παεδηζηά ζηζξ επζδνάζεζξ αθθυηνζςκ αλζχκ ηαζ ηαηαηηήζεςκ149. 

 

 

 

 

 

                                                            
146 Λ Λίθνο Βαιζακάθεο (1924- ) είκαζ ανπζηέηημκαξ ηαζ ζπμφδαζε ζηδκ ζπμθή ημο Β.Θ.Μ. ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ειθοθίμο πμθέιμο. 
Ώκήηεζ ζηδ βεκζά εηείκδ πμο ηθήεδηε κα δχζεζ θφζεζξ ζε ιείγμκα γδηήιαηα ηδξ ιεηαζπδιαηζγυιεκδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ιεηά ημκ 
πυθειμ. Ραναηηδνζζηζηά ηηήνζα ημο απμηεθμφκ δ Μμθοηαημζηία ζηδκ μδυ Ξειζηέθμο 5 (1953), δ ηαημζηία ζηδκ Ώκάαοζζμ (1961) ηαζ ημ 
Κεκμδμπείμ «Ώιαθία» ζηδκ Λθοιπία (1979). ΐαθζαιάηδ Θανία, Ονακηαθή θβα, Λίθνο Βαιζακάθεο, Αξρηηέθησλ, Θμοζείμ Θπεκάηδ, 
Ώεήκα 2007. 
147 Λ Θσλζηαληίλνο Γεθαβάιιαο (1925- ) είκαζ ανπζηέηημκαξ ηαζ ζπμφδαζε ζηδκ ζπμθή ημο Β.Θ.Μ. Ομ ένβμ ημο πενζθαιαάκεζ ιεθέηεξ 
απυ ηδ ιεβάθδ ηθίιαηα ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ ιέπνζ ηαζ ηδ ιζηνυηενδ. Ώπμηεθεί έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ έθθδκεξ ιμκηένκμοξ 
ανπζηέηημκεξ ηδξ βεκζάξ ημο. Ξοκμπηζηά ημ ένβμ ημο παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ ελήξ ανπέξ : ηδκ έκηαλδ ημο ηηδνίμο ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 
ηαζ ηδκ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή, ημκ ζεααζιυ ζημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ, ηδκ μνβακζηή εκζςιάηςζδ ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ ζημ 

ηηήνζμ. Ραναηηδνζζηζηά ηηήνζα ημο απμηεθμφκ δ πμθοηαημζηία ζηδκ μδυ Αεζκμηνάημοξ ζημ Ηοηααδηηυ (1960) ηαζ ημ Κεκμδμπείμ Nαοζζηά 
Aζηήν Μαθθάξ, ζηδκ Bμοθζαβιέκδ (1976-79). Ξοθθμβζηυ ένβμ (Αεηααάθθαξ Ζςκζηακηίκμξ η.α.), Θσλζηαληίλνο Γεθαβάιιαο από ηε 
κεγάιε θιίκαθα ζηε κηθξή, Θμοζείμ Θπεκάηδ, Ώεήκα 2008. 
148 Λ Ράθεο Εελέηνο (1926-77) ήηακ ανπζηέηημκαξ ηαζ ζπμφδαζε ζηδκ Γαθθία ζηδκ École des beaux-arts. Ήηακ έκαξ απυ ημοξ 
ζδιακηζηυηενμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ ανπζηεηημκζηήξ βεκζάξ. Ώοημηηυκδζε ημ 1977. Ραναηηδνζζηζηά ηηήνζα ημο απμηεθμφκ 
ημ Ξηνμββοθυ ζπμθείμ ημο Ώβ. Αδιδηνίμο (1972) ηαζ ημ ενβμζηάζζμ γοεμπμζίαξ Φζλ (1957). Μαπαθελυπμοθμξ Αδιήηνδξ, Ζαθαθάηδ 
Βθέκδ, Τάθεο Φ. Εελέηνο, Χεθηαθά νξάκαηα θαη Αξρηηεθηνληθή, Libro, Ώεήκα 2006. 
149 Φεζζά Βιιακμοήθ Βθέκδ, μ.π. ζεθ. 167,171. 

Δηθόλα 71: Εελέηνο, ην Πηξνγγπιό Πρνιείν, Άγηνο 
Γεκήηξηνο, 1972 

Δηθόλα 72: Γεκήηξεο θαη Πνπδάλλα Αλησλαθάθε, 
Ξνιπθαηνηθία ζηελ νδό Κπελάθε, Αζήλα, 1975 
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4. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mε ινγηζκό θαη κ‟ όλεηξν” 

Γηνλύζηνο Πνισκόο 
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Δηθόλα 73: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην δσκάηηό ηνπ ζην 
Κόλαρν, 1932 
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Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ ήηακ Έθθδκαξ ανπζηέηημκαξ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ πενζυδμο. Θζα ειαθδιαηζηή 

πνμζςπζηυηδηα ηδξ εθθδκζηήξ ιμκηένκαξ ανπζηεηημκζηήξ, ηαεχξ ημ ένβμ ημο απμηεθεί ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ 

ζε εεκζηυ, αθθά ηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ. Έδναζε απυ ηδκ πνμπμθειζηή πενίμδμ ιέπνζ ηα πνχηα πνυκζα ηδξ 

ιεηαπμθίηεοζδξ. Ώκηθμφζε ηζξ ζδέεξ ημο απυ ηα πθμφζζα αζχιαηά ημο ηαζ ακαγδημφζε ηδκ πμζυηδηα ιέζα 

απυ ηα ανπαία ηηίζιαηα, ηα θασηά δδιζμονβήιαηα ηαζ ημ πθμφζζμ εθθδκζηυ ημπίμ. Δ πεπμίεδζή ημο, υπςξ 

πμθφ κςνίξ ηδ δζαηφπςζε ζηα αζαθία ημο, ήηακ υηζ δ θεζημονβία ηαζ δ ηαηαζηεοή πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζε 

πθήνδ εκανιυκζζδ ιε ημ θοζζηυ ημπίμ150. 

Ώπυ ιζηνυξ είπε δείλεζ ιζα ηθίζδ βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή. Ηάηνεοε κα γςβναθίγεζ ηαζ κα θηζάπκεζ ηαηαζηεοέξ 

ιε ηα πένζα ημο. Μαν‟ υθα αοηά δεκ επέθελε ημ επάββεθια ημο γςβνάθμο, αθθά ημο ανπζηέηημκα. Ώηυια 

ηαζ ηα ζπέδζα πμο έθηζαπκε ιζηνυξ ακαπανζζημφζακ είηε βέθονεξ είηε ιακηνζά, υπςξ έπεζ ακαθένεζ μ ίδζμξ 

ζηδκ ηεθεοηαία ζοκέκηεολή ημο151. 

Δ αηεναζυηδηα, δ αίζεδζδ ημζκςκζηήξ εοεφκδξ ηαζ δ πμθζηζζιζηή εοαζζεδζία απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηά 

βκςνίζιαηα ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ είπε δοκαηυ παναηηήνα ιε εβςηεκηνζηέξ πηοπέξ, 

ηαθθζηεπκζηυ αζζεδηήνζμ ηαζ ιζα θοζζηή ηθίζδ πνμξ ημ ζπέδζμ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή πναβιάηςκ ιε ηα πένζα 

ημο. Ξοκδέεδηε θζθζηά ιε ζδιακηζημφξ Έθθδκεξ εζηαζηζημφξ, ηαθθζηέπκεξ ηαζ πμζδηέξ, βζα πανάδεζβια ημοξ 

γςβνάθμοξ Αζαιακηή Αζαιακηυπμοθμ ηαζ Γζάκκδ Θυναθδ ηαζ ημοξ πμζδηέξ Ώκδνέα Βιπεζνίημ ηαζ Λδοζζέα 

Βθφηδ. Βπδνεάζηδηε βυκζια απυ ιεβάθμοξ ζημπαζηέξ ηδξ ανπαζυηδηαξ ηαζ ηςκ κευηενςκ πνυκςκ.  

Μακηνεφηδηε ηδκ βθφπηνζα Ιαηαθία Θεθά152 ημ 1951. Θαγί απέηηδζακ δφμ παζδζά, ημκ Αδιήηνδ 

(ανπζηέηημκα) ηαζ ηδκ Ώθελάκδνα (πμνμβνάθμ - δζαημζιήηνζα). 

Άκενςπμξ αζηδηζηυξ ηαζ ιμκήνδξ, βκχνζζε ηδ ιεβάθδ ακαβκχνζζδ, είδε υιςξ ηα πενζζζυηενα απυ ηα 

ηηίζιαηά ημο κα βηνειίγμκηαζ ή κα παναδίδμκηαζ ζηδκ εβηαηάθεζρδ. 

Ώοημηηυκδζε ζηζξ 29 Ξεπηειανίμο ημο 1993. 

 

 

                                                            
150 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, Άξεο Θσλζηαληηλίδεο, Άβνα, Ώεήκα 1981, ζεθ. 260. 
151 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, δ ηεθεοηαία ζοκέκηεολδ ζημκ Θακάζδ Ηάθα. 
152 Δ Λαηαιία Κειά (Ζδθζζζά 1923- ) είκαζ επζθακήξ βθφπηνζα. Θεβάθςζε ζε ιεβαθμαζηζηυ πενζαάθθμκ ιε ζζημνζηέξ νίγεξ. Βίκαζ εββμκή 
ημο Θαηεδμκμιάπμο Μαφθμο Θεθά ηαζ ηδξ Ιαηαθίαξ Αναβμφιδ. Μαηέναξ ηδξ ήηακ μ Θζπαήθ Θεθάξ ηαζ  ιδηένα ηδξ δ Ώθελάκδνα, ηυνδ 
ημο Εςάκκδ Μεζιαγυβθμο ζδνοηή ηδξ Βεκζηήξ Ονάπεγαξ ιαγί ιε ημ Γεχνβζμ Ξηαφνμο, οπεφεοκδ ημο ενάκμο ηδξ ααζίθζζζαξ Φνεζδενίηδξ. 
Δ βζαβζά ηδξ απυ ηδκ πθεονά ημο παηένα ηδξ πνμενπυηακ απυ ημ βέκμξ Αναβμφιδ ηαζ ήηακ αδεθθή ημο Ίςκα Αναβμφιδ ηαζ ηυνδ ημο 
Ξηέθακμο Αναβμφιδ. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ηεαίδδξ Ώθέημξ η.α.), Λαηαιία Κειά, Σηεακίδα, Ώεήκα 2008. 

Δηθόλα 74: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην γξαθείν ηνπ, 1950 

Δηθόλα 75: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην Α.Ξ.Θ, 1978 
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4.1.  ΡΑ ΞΟΥΡΑ ΣΟΝΛΗΑ 

 

Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ βεκκήεδηε ζηζξ 4 Θανηίμο ημο 1913 ζηδκ Ώεήκα. Μνμενπυηακ απυ εφπμνδ αζηζηή 

μζημβέκεζα. Ομ παηνζηυ ημο ζπίηζ ανζζηυηακ ζηδκ μδυ Ζανυθμο ζημ Θεηαλμονβείμ. Γμφζε ιε ημοξ βμκείξ 

ημο, Αδιήηνδ ηαζ Θανίηα, ηαζ ηζξ δομ ιζηνυηενεξ αδενθέξ ημο, Ιίηζα ηαζ Δνχ153. 

Λ παηέναξ ημο, βεκκήεδηε ηαζ ιεβάθςζε ζηδκ Ώεήκα. Δ ηαηαβςβή ημο, απυ ηδκ πθεονά ημο παηένα ημο, 

πμο ήηακ ηαεδβδηήξ Φοζζηήξ ζηδκ Ώεήκα, ήηακ απυ ηδκ Ώιιυπςζημ ηδξ Ζφπνμο, ηαζ απυ ηδκ Ξφνμ απυ 

ηδκ ιενζά ηδξ ιδηέναξ ημο. Αμφθεοε ζηδκ Βεκζηή Ονάπεγα, ήηακ ηαθθζενβδιέκμξ άκενςπμξ ηαζ είπε 

ζπμοδάζεζ θςκδηζηή ιμοζζηή ζημ Σδείμ Ώεδκχκ154. Έηζζ απυ ιζηνυξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ηαεχξ ηαζ μζ 

αδενθέξ ημο, αβάπδζακ ηδ ιμοζζηή. Λ παηέναξ ημο είπε δφμ αδενθμφξ ηαζ δφμ αδενθέξ. Λ ιεβάθμξ ημο 

αδενθυξ, πμο ήηακ επζπεζνδιαηίαξ, αοημηηυκδζε υηακ ηάπμζα ζηζβιή μζ δμοθεζέξ ημο απέηοπακ. Βκχ μ πζμ 

κέμξ αδενθυξ οπήνλε μ πνχημξ Λθοιπζμκίηδξ ζηδκ πμδδθαζία ημ 1896. Θε ηζξ αδενθέξ ημο δεκ είπακ 

ζδζαίηενεξ ζπέζεζξ, ηαεχξ μζ ηυνεξ ηδξ ιίαξ έπαζγακ πανηζά155.  

Δ ιδηένα ημο βεκκήεδηε ηαζ ιεβάθςζε ζηδκ Ζυνζκεμ. Δ μζημβέκεζα ηδξ είπε ηαηαβςβή απυ ηδκ 

Μεθμπυκκδζμ ηαζ οπήνλε εοηαηάζηαηδ. Λ παηέναξ ηδξ ήηακ βζαηνυξ ηαζ ήηακ ανηεηά εφπμνμξ έπμκηαξ 

ηηήιαηα ιε ζηαθίδεξ. Βίπε ηνεζξ αδενθέξ πακηνειέκεξ ιε παζδζά πμο γμφζακ ζηδκ Ζυνζκεμ, ηςκ μπμίςκ μζ 

μζημβέκεζεξ ιεηαηυιζζακ, ιε ημκ ζεζζιυ ημο 1928, ζηδκ Ώεήκα156. Ραναηηδνζζηζηά ακαθένεζ ηδκ ζδζαίηενδ 

αβάπδ ηαζ ηςκ δφμ βμκζχκ ημο πνμξ αοηυκ, επίζδξ ηαζ ηζξ πμθθέξ μζημβεκεζαηέξ ζοκακηήζεζξ μζ μπμίεξ 

ζοκυδεοζακ εοπάνζζηα ηα παζδζηά ηαζ εθδαζηά ημο πνυκζα. 

Φμίηδζε ζημ Μαθθάδζμκ ζδζςηζηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ157, υπμο έηακε ημ δδιμηζηυ ηαζ ημ ζπμθανπείμ ηέζζενα 

ηαζ ηνία πνυκζα ακηίζημζπα. Οα πνυκζα εηείκα, πδβαίκμκηαξ ζημ ζπμθείμ ιε ηα πυδζα, ακαηάθορε παίγμκηαξ 

ιε ιζα πέηνα ηδκ έκκμζα ημο ηακάαμο. Λ ίδζμξ απμηαθφπηεζ υηζ αοηυ ημ «παηρλίδη» ήηακ πμο ημο έδςζε ιζα 

«ηζνξξνπεκέλε ξπζκηθφηεηα» ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ ηάλδξ οπμζοκείδδηα. Θυθζξ ηέθεζςζε ημ ζπμθανπείμ, ιεηά 

απυ εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ, ιπήηε ζημ ΐαναάηεζμ Μναηηζηυ Ηφηεζμ158. Ώημθμφεδζε ημ Μναηηζηυ ηιήια 

έκακηζ ημο Ζθαζζημφ δζυηζ εκδζαθενυηακ απυ κςνίξ βζα ημ Μμθοηεπκείμ, ακ ηαζ ήηακ πζμ ηαθυξ ζηα 

αεθήιαηα159,  πανά ζηα ιαεήιαηα. Ραναηηδνζζηζηά ακαθένεζ ηδκ εκαζπυθδζή ημο ιε ημ άθια εζξ φρμξ ηαζ 

ημ πεζιενζκυ ημθφιπζ. Μήνε ημ απμθοηήνζυ ημο ζηζξ 10 Εμοθίμο ημο 1929. 

                                                            
153 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη πεξηζηαηηθά: Κηα απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε, Ουιμξ 1μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992, ζεθ. 16. 
154 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 21. 
155 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 21. 
156 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 20. 
157 ΐνζζηυηακ ζηδκ μδυ Ξμονιεθή βςκζαηά ιε ηδκ μδυ Ώπανκχκ, δζαζπίγμκηαξ ηδκ μδυ Θάβζεν υπςξ ακαθένεζ ζημ αζαθίμ ημο, 
Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 16-17. 
158 Ομ πζμ αλζυθμβμ πνυηοπμ βοικάζζμ εηείκα ηα πνυκζα, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 25. 
159 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 21. 

Δηθόλα 76: Ν Θσλζηαληηλίδεο εθδξνκή κε ην 
Βαξβάθεην, 1927 

Δηθόλα 77: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην Βαξβάθεην Πρνιείν, 
1928 
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4.2.  ΝΗ ΠΞΝΓΔΠ  

 

Ζαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ ζπμθζηχκ ημο πνυκςκ μ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ αιθζηαθακηεουηακ 

ιεηαλφ ημο πνςηαεθδηζζιμφ ηαζ ημο Μμθοηεπκείμο160, χζπμο μ παηέναξ ημο ημκ ζοιαμφθερε κα 

αημθμοεήζεζ ηζξ ζπμοδέξ ζημ Μμθοηεπκείμ161. Έδςζε θμζπυκ ελεηάζεζξ βζα ημ Β.Θ.Μ., έπμκηαξ πζα 

απμθαζίζεζ πςξ ήεεθε κα βίκεζ ανπζηέηημκαξ, υιςξ πςνίξ επζηοπία. Ώπμθάζζζε κα πνμζπαεήζεζ ηαζ ημκ 

επυιεκμ πνυκμ, ιε απμηοπία επίζδξ162. Θεηά απυ αοηυ πανμοζζάζηδηε έκαξ θίθμξ ημο παηένα ημο, μ 

Γνοπάνδξ163 πμο γμφζε ζημ Θυκαπμ, ηαζ ημκ πανυηνοκε κα ημκ ζηείθεζ εηεί βζα ζπμοδέξ, βκςνίγμκηαξ υηζ 

ηα Γενιακζηά Μακεπζζηήιζα ήηακ πμθφ αλζυπζζηα βζα ηδκ δμοθεζά ημοξ ηαζ επίζδξ εα ημκ δέπμκηακ πςνίξ 

ελεηάζεζξ.  

 

Έπεζηα απυ θίβμ ηαζνυ δ μζημβέκεζα Ζςκζηακηζκίδδ εκμζηζάγεζ ημ ζπίηζ ζηδκ μδυ Ζανυθμο ηαζ ιεηαημιίγεζ 

ζημ Θυκαπμ ιε ζημπυ υπζ ιυκμ ηζξ ζπμοδέξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ αθθά ηαζ ηςκ δφμ ημο αδενθχκ. 

Ββηαηαζηάεδηακ ημκ Ώπνίθζμ ημο „31. Οεθζηά ημ πνμκυιζμ ηδξ εζζαβςβήξ ημο άκεο ελεηάζεςκ είπε πάρεζ 

κα ζζπφεζ, πνάβια ημ μπμίμ «αλάγθαζε» ημκ Ζςκζηακηζκίδδ κα δχζεζ εη κέμο εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ βζα ημ 

βενιακζηυ Μακεπζζηήιζμ ημο Θμκάπμο. Έκα πνυκμ ιεηά, δ οπμηίιδζδ ηδξ δναπιήξ ηαζ μζ μζημκμιζηέξ 

δοζημθίεξ ζηέθκμοκ ηδκ μζημβέκεζά ημο πίζς ζηδκ Βθθάδα. Έηζζ ζοκεπίγεζ ηζξ ζπμοδέξ ημο ιυκμξ ημο. 

 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ εκηοπςζζάγεηαζ απυ ημκ ηνυπμ ηςκ ζπμοδχκ ηαζ ηςκ ιαεδιάηςκ164 ακμίβμκηαξ ημοξ 

μνίγμκηεξ ημο ιε ζογδηήζεζξ ηαζ δζδαπέξ απυ ηαεδβδηέξ ηαζ ζοκαδέθθμοξ ζπμοδαζηέξ. Γζα δφμ πνυκζα 

δμφθεοε ηζξ Ώνπζηεηημκζηέξ Ξοκεέζεζξ ιε ημκ ακηζπζηθενζηυ ηαεδβδηή Adolf Abel165 (1882-1968), ιε ημκ 

μπμίμ είπε επαθέξ ηαζ ανβυηενα, πμο ιαγί ιε ημκ Robert Vorhölzer (1884-1954) πνμζπάεδζακ κα 

εηζοβπνμκίζμοκ ημ ζοκηδνδηζηυ πνυβναιια ηςκ ανπζηεηημκζηχκ ζπμοδχκ. Δ πνμζπάεεζα υιςξ αοηή 

ακεηυπδ απυ ημοξ Βεκζημζμζζαθζζηέξ ημ 1933166. Ώπαναίηδηδ ήηακ δ πναηηζηή άζηδζδ βζα ιζα ζςζηή 

ζπμοδή βζα υπμζμκ ήεεθε κα βίκεζ ανπζηέηημκαξ, υπςξ ακαθένεζ μ ίδζμξ ζημ αζαθίμ ημο. Οα ηεθεοηαία 

ελάιδκα ηςκ ζπμοδχκ ημο δμφθερε ζε έκα ηεπκζηυ βναθείμ. Βηεί ακαθάιαακε ημκ ζπεδζαζιυ ζηαηζηχκ 

ιεθεηχκ απμηηχκηαξ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ ηαζ εκζηενκζγυιεκμξ ηδκ ακηίθδρδ υηζ ημ ιπεηυκ-ανιέ έπεζ 

εθεονεεεί βζα κα ζηήκμκηαζ ζηεθεημί167. 

                                                            
160 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη πεξηζηαηηθά: Κηα απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε, Ουιμξ 1μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992, ζεθ. 36. 
161 « […] αλ ζεο λα κπεηο ζην πνιπηερλείν πξέπεη λα αξρίζεηο λα κειεηάο θάπσο πην ζπζηεκαηηθά θαη άθεζε θαηά κέξνο ηα πεδήκαηα, πνπ 
δελ πξφθεηηαη λα ζε βγάινπλ πνπζελά […] », Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 36. 
162 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ , μ.π. ζεθ. 36-38. 
163 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ , μ.π. ζεθ. 38. 
164 Γίκεηαζ δ πνχηδ επαθή ημο ιε ημ ιπεηυκ-ανιέ ηαζ ηζξ ζζδενέκζεξ ηαηαζηεοέξ πμο έπαζλακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ιεηέπεζηα ηανζένα ημο, 
Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 44. 
165 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ , μ.π. ζεθ. 49. 
166 Φεζζά-Βιιακμοήθ, Βθέκδ, άνενμ. 
167 « […] θαη πνπ απφ ηφηεο, απφ ηα ζπνπδαζηηθά κνπ ρξφληα,  ζην Κφλαρν, κνπ είρε κπεη ζην λνπ πσο ζα κπνξνχζα λα θαηαζθεπάδσ 
θηήξηα, πνπ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δηάξζξσζε ζα ήηαλ ΠΘΔΙΔΡΝΗ απφ κπεηφλ - αξκέ […] », Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 44. 

Δηθόλα 78: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην δσκάηηό ηνπ ζην 
Κόλαρν, 1932 

Δηθόλα 79: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην Κόλαρν, 1933 
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4.3.  ΡΑ ΡΑΜΗΓΗΑ  

 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημο ζημ Θυκαπμ είπε ηδκ εοηαζνία κα ηαλζδέρεζ ζε 

ανηεηά ιένδ ζηδκ Βονχπδ, ηα μπμία έεεζακ ηζξ αάζεζξ βζα ηδκ ιεηέπεζηα ανπζηεηημκζηή ημο. Ώοηή δ 

δζαδζηαζία αοημδζδαπήξ ημκ μδήβδζε κα βκςνίζεζ απυ πνχημ πένζ ηδκ πνςημπμνζαηή ανπζηεηημκζηή ηδξ 

Βονχπδξ ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ημο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ. 

Ομ πνχημ ηαλίδζ ημο ήηακ ζηδ Ξημοηβάνδδ ημ 1932 ιε αθμνιή ημκ ζοκμζηζζιυ Weissenhof, πμο είπε 

πηζζηεί ημ 1927, ζφιθςκα ιε βεκζηυ ζπέδζμ πμο είπε ηάκεζ μ Mies van der Rohe ηαζ υπμο ηα δζάθμνα 

ζπίηζα είπακ πηίζεζ ανπζηέηημκεξ υπςξ μ Gropius, μ Mies, μ Λud απυ ηδκ Λθθακδία ηαζ μ Le Corbusier. 

«Ξην πνιχ απφ φια ηα θηίζκαηα, ζ‟ απηφλ ηνλ νηθηζκφ ήζεια λα δσ (θαη ηα πξφζεμα αξθεηά) ηα δπν ζπίηηα 

πνπ είρε ρηίζεη ν Le Corbusier, πνπ… ζαχκαδα ηε δνπιεηά ηνπ, φηαλ ηελ πξσηνγλψξηζα απφ δεκνζηεχκαηα 

ζε βηβιία, γηαηί… ε ιεπθφηεηά ηεο κε είρε ηδηαίηεξα ελζνπζηάζεη, έηζη πνπ ηα ζθνηεηλφρξσκα ζπίηηα ζην 

Κφλαρν πιαθψλαλε άζρεκα ηε ςπρή κνπ168». 

Λ ίδζμξ ακαθένεζ ημ ηαλίδζ ημο ζηδ Ξημοηβάνδδ ηαζ ζημ ΐενμθίκμ ημ  Θάνηζμ ημο 1933. πμο είπε δεζ 

πμθθά ιμκηένκα ηηήνζα πμο δεκ ηα έαθεπε ζημ Θυκαπμ. Μήβε ηαζ ζημ Dessau169 βζα κα δεζ ηα ηηήνζα πμο 

είπε πηίζεζ μ Gropius βζα ημ Bauhaus. Αεκ ημκ εκηοπςζίαζακ ηα ηηήνζα ηδξ ζπμθήξ αθθά μζ ηαημζηίεξ ζημκ 

ζοκμζηζζιυ Törten170. Βκχ ανήηε αλζυθμβμ ημ πηίζζιυ ημοξ ιε πνμηαηαζηεοαζιέκα ζημζπεία (μνζγυκηζα 

δμηάνζα)  απυ ιπεηυκ – ανιέ πμο δζηαίςκακ ανηεηά εφζημπα ηζξ ελςηενζηέξ ημοξ υρεζξ. 

Οδκ ίδζα πνμκζά πήβε βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ΐζέκκδ υπμο πνυζελε ημ πμθοχνμθμ ηηίνζμ πμο είπε ηηίζεζ 

ζηδκ Michaelerplatz o Adolf Loos, πμο δ πςνίξ ηαιία δζαηυζιδζδ πνυζμρή ημο είπε απμδμηζιαζηεί έκημκα 

απυ πμθθέξ πθεονέξ. Ώκαθένεζ παναηηδνζζηζηά «θαη πνπ ε γπκλφηεηά ηνπ ήηαλ, βέβαηα, … εληππσζηαθή, 

φζν θαη ν γλσζηφο αθνξηζκφο ηνπ Loos πνπ έιεγε φηη ε δηαθφζκεζε είλαη έλα έγθιεκα»171. Γζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηηήνζμ μ Ζςκζηακηζκίδδξ εηθνάγεηαζ ιε εαοιαζιυ ηαζ ακαθένεζ υηζ μ Loos λένεζ κα 

πεζνίγεηαζ ημ ηάεε οθζηυ (υπςξ ημ λφθμ, ιάνιανμ ηαζ ιέηαθθμ) ιε ηα «πξνζφληα» πμο δζαεέηεζ ημ ηαεέκα, 

πςνίξ κα κμεεφεζ ηδκ οθζηή ημο οπυζηαζδ (ηδκ οθή ημο) ιέζα απυ πενίηεπκεξ επελενβαζίεξ. 

Ομκ Θάνηζμ ημο 1935 μ Ζςκζηακηζκίδδξ ηαλζδεφεζ ιε ιμημζζηθέηα ιαγί ιε έκακ ζοιθμζηδηή ημο. 

Κεηζκχκηαξ απυ ημ Θυκαπμ δζέζπζζακ ηδκ Αοηζηή Γενιακία (υπςξ ηνέπεζ μ Νήκμξ) ηαζ πήβακ πνχηα ζηδκ 

                                                            
168 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη πεξηζηαηηθά: Κηα απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε, Ουιμξ 1μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992, ζεθ. 50. 
169 Ομ Dessau είκαζ πυθδ ηδξ Γενιακίαξ. ΐνίζηεηαζ ζηζξ υπεεξ ηςκ πμηαιχκ Θμφθκηε ηαζ Έθαα ζημ μιμζπμκδζαηυ ηναηίδζμ Ξαλςκία-
Άκπαθη. Ομ Dessau είκαζ δζάζδιμ βζα ηδκ ηαθθζηεπκζηή ηαζ ανπζηεηημκζηή ζπμθή ημο Bauhaus. Ηαιπνάηδ Μθάηα, Θανίκα, Κπανπράνπο: 
Από ηνλ ηδεαιηζκό ζηνλ θνλμηνλαιηζκό, Ιεθέθδ, Ώεήκα 1986. 
170 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 51. 
171 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 51. 

Δηθόλα 80: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην Weissenhoff, 1932 

Δηθόλα 81: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην Weissenhoff, 1932 
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Λθθακδία ηαζ ιεηά ζημ ΐέθβζμ. κηαξ μνβακςιέκμζ βζα ημ ηζ εα δμοκ απυ ηδκ ανπή ημο ηαλζδζμφ ημοξ απυ 

ημ Θυκαπμ. Βπζζηέθηδηακ ημ Άιζηενκηαι, ηδ Ράβδ, ημ Ρίθαενζμοι, ηζξ ΐνολέθθεξ, ηδ Γάκδδ, ηδκ Ώιαένζα 

η.α., αθέπμκηαξ ανηεηά ανπζηεηημκζηά βναθεία χζηε κα «πηάζνπλ ζηα ρέξηα ηνπο κνληέξλα θηίζκαηα»172. 

Βπίζδξ είπακ ηδκ εοηαζνία κα επζζηεθεμφκ δζάθμνα ιμοζεία βζα κα ηαθθζενβήζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ πζμ 

βεκζηά ιε ηζξ ηέπκεξ173. 

Ομκ Ώφβμοζημ ημο 1936, βονίγμκηαξ μνζζηζηά ζηδκ Βθθάδα, πήβε ζηδκ ΐεκεηία πμο ήεεθε πμθφ κα 

επζζηεθηεί. Έηαηζε εηεί ηέζζενζξ ιένεξ, πμο ηζξ πέναζε ζπεδυκ υθεξ ζηδκ πθαηεία ημο Ώβίμο Θάνημο174. 

Βκχ είπε ηάκεζ πμθθά ηαλίδζα ηαζ ακαβκχνζζε ηζξ αλίεξ ημο εονςπασημφ πμθζηζζιμφ, πμοεεκά δεκ ανήηε ιζα 

ανπζηεηημκζηή ημκηά ζημκ άκενςπμ ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ ακενςπζάξ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα ζηακμπμζήζεζ 

ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακάβηεξ ημο. Ξδιακηζηή είκαζ απυ κςνίξ δ δζαπίζηςζή ημο υηζ ιυκμ ζημκ εθθδκζηυ 

πχνμ εα ιπμνμφζε κα ανεζ ημ «κέηξν» πμο δεκ ηαηάθενε κα ανεζ ζημ ελςηενζηυ. Ππμζηδνίγεζ υηζ μζ 

ζφβπνμκμζ Έθθδκεξ ιπμνμφκ κα ανμοκ ηάπμζμ ιέηνμ ζζμννμπίαξ ζηα ίδζα ημπία πμο είπακ «δνπιέςεη» ηαζ 

μζ ανπαίμζ ιαξ πνυβμκμζ175.  

Ξηα ηαλίδζα ημο θςημβναθίγεζ υ,ηζ ηνίκεζ υιμνθμ ηαζ εκηοπςζζαηυ, αθθά ηαζ ζπεδζάγεζ υηακ ιζα εζηυκα 

βίκεηαζ πδβή έιπκεοζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ. Ηεζημονβχκηαξ ζακ ελενεοκδηήξ, βφνζζε μθυηθδνδ ηδκ Βθθάδα 

απυ ημ 1936 ιέπνζ ηδ δεηαεηία ημο μβδυκηα ηαζ θςημβνάθζζε ηηίζιαηα, πνμζθοβζηέξ πανάβηεξ, οπυζηεβα 

απυ ηααένκεξ ηαζ  υ,ηζ άθθμ πανέπειπε ζημ ιμκηέθμ ημο ηνζιενμφξ ηηίζιαημξ176, πμο μκυιαζε «δνρείν 

δσήο» ηαζ απμηέθεζε ηδκ αάζδ μθυηθδνμο ημο ανπζηεηημκζημφ ημο ένβμο. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
172 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 52. 
173 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 53. 
174 «Ρν πην φκνξθν ζαιφλη ηνπ θφζκνπ», φπσο είρε ραξαθηεξίζεη απηή ηελ πιαηεία ν Λαπνιέσλ θαη πνπ είλαη πξαγκαηηθά έλαο ζαπκάζηνο 
…μέζθεπνο εζσηεξηθφο ρψξνο», Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 57. 
175 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 55. 
176 Ομ ηνζιενέξ ηηίζια απμηεθείημ απυ ημ οπυζηεβμ, ημ ηθεζζηυ δςιάηζμ ηαζ ηδκ αοθή. Έκα ζπήια απυθοηα εκανιμκζζιέκμ ιε ημ ιμκηέθμ 
ημο οπαίενζμο αίμο, πμο ζοκδέεζ ηδκ ανπαζυηδηα ιε ηδ ζδιενζκή επμπή. 

Δηθόλα 82: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην Κόλαρν, 1933 

Δηθόλα 83: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην ζηάδην ηεο Βηέλλεο, 
1933  
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4.4.  Ζ ΔΟΓΑΠΗΑ 

 

1938-1942 : πάιιεινο  ζηελ Ξνιενδνκηθή πεξεζία ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ 

1942-1950 : πάιιεινο  ζην πνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ 

1955-1957 : Ξξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Κειεηώλ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο (Ν.Δ.Θ.) 

1957-1967 : Ξξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Κειεηώλ ηνπ Νξγαληζκνύ Ρνπξηζκνύ (Δ.Ν.Ρ.) 

1967-1970 : Γίδαμε σο επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην Ξνιπηερλείν ηεο Επξίρεο 

1975-1978 : Γηεηέιεζε εηδηθόο ζύκβνπινο ζηνλ Δ.Ν.Ρ. 

Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ ενπυιεκμξ ζηδκ Βθθάδα, ιεηά ηζξ ζπμοδέξ ημο ζηδκ Technische Hochschule ημο 

Θμκάπμο απ' υπμο απμθμίηδζε ημ 1936, ακηζιεηχπζζε δοζημθίεξ δζυηζ πνάβιαηα πμο είπε απμδεπεεί ζηζξ 

ζπμοδέξ ημο ςξ ζςζηά «εδψ ήηαλ ιάζνο». Έπνεπε κα ανεζ ηδκ άθθδ ηθίιαηα ημο εθθδκζημφ ηυπμο, ακ 

ήεεθε κα πηίζεζ ζςζηά. Ώκζηακμπμίδημξ απυ ηδκ αηαδδιασηή ημο εηπαίδεοζδ, επεδίςλε κα βκςνίζεζ ηζξ 

κέεξ ηάζεζξ ιέζα απυ πνμζςπζηή ιεθέηδ αθθά ηαζ ηαλίδζα ζηδ Γενιακία, ηδ Γαθθία, ημ ΐέθβζμ, ηδκ Εηαθία, 

ηδκ Ώοζηνία ηαζ ηδκ Λοββανία. 

Βπζζηνέθεζ ζηδκ Βθθάδα ημ ηαθμηαίνζ ημο 1936 ηαζ δίκεζ ελεηάζεζξ ζημ Βεκζηυ Θεηζυαζμ Μμθοηεπκείμ βζα 

κα θάαεζ ηδκ άδεζα αζηήζεςξ επαββέθιαημξ. Βνβάγεηαζ βζα ιενζηά πνυκζα ζηδκ Μμθεμδμιζηή Ππδνεζία ηδξ 

πυθδξ ηςκ Ώεδκχκ, ζηδκ Αζμίηδζδ Μνςηεομφζδξ, ανπζηά ςξ «έθηαθηνο ζρεδηαζηήο» ηαζ ιεηά ςξ 

ανπζηέηημκαξ οπυ ημκ Ώκδνέα Μθμοιζζηυ177 επί δζεοεφκζεςξ Μάηνμηθμο Ζανακηζκμφ. Ομ 1937 δζέημρε ηδκ 

ενβαζία ημο βζα κα εηπθδνχζεζ ηδκ ζηναηζςηζηή ημο εδηεία, ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ μπμίαξ επέζηνερε ζηδκ 

εέζδ ημο178. 

Θζα απυ ηζξ ηφνζεξ αζπμθίεξ ημο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ήηακ δ ζφκηαλδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιεθέηδξ 

βζα ηα Μνμπφθαζα ημο Ώ‟ Ιεηνμηαθείμο Ώεδκχκ ζφιθςκα ιε ηδκ ζδέα ημο Μθμοιζζημφ179 πμο ημπμεεημφζε 

                                                            
177 Λ ίδζμξ ακαθένεζ βζα ηδκ ζοκενβαζία ημο ιε ημκ Μθμοιζζηυ: «Θαη γηα λα πξέπεη λα πσ ηψξα πφζν ν πξντζηάκελφο κνπ, ν Ξινπκηζηφο, 
“ζηελ Γηνίθεζε Ξξσηεπνχζεο” κε είρε ζπκπαζήζεη, γηαηί είρε θη απηφο ζπνπδάζεη ζην Κφλαρν θαη πνπ γηα απηφλ ηνλ ιφγν, λνκίδσ, κε είρε 
πάξεη θνληά ηνπ, γηα ηα Ξξνπχιαηα ηνπ Ά Λεθξνηαθείνπ. Θαη πνπ έμσ απφ φια ηα ζρέδηα πνπ έθαλα, ζχκθσλα κε ηελ δηθή ηνπ βαζηθή 

“ηδέα”, ην ζεκείσζα θαη πην πξηλ, κνπ είρε εκπηζηεπζεί θαη ηελ αξρηηεθηνληθή επίβιεςε». Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη 
πεξηζηαηηθά: Κηα απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε, Ουιμξ 1μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992, ζεθ. 63. 
178 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 60. 
179 «Δηο ηνλ ηνκέαλ ηεο Αξρηηεθηνληθήο ε πεξίνδνο ηνπ Θψζηα Θνηδηά σο δεκάξρνπ θαη θαηφπηλ σο πνπξγνχ Γηνηθεηνχ ηεο Ξξσηεπνχζεο 
απέδσζε δπν αμηφινγα έξγα: ηελ κεηαξξχζκηζηλ θαη επάπμεζηλ ηνπ Γεκαξρείνπ, γελνκέλελ θαηά ηα έηε 1937-39 ππφ ηνπ Αλδξένπ 
Ξινπκηζηνχ, σο δηεπζπληνχ ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ Ρκήκαηνο ηνπ Γήκνπ, θαη ηελ αλέγεξζε ησλ Ξξνππιαίσλ ηνπ Ά Λεθξνηαθείνπ, επί ηε 
βάζεη ζρεδίσλ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ αξρηηέθηνλνο Άξε Θσλζηαληηλίδε, ην 1939». Θπίνδξ Ζχζηαξ, Αη Αζήλαη, από ηνπ 19νπ εηο ηνλ 20νλ 
αηώλα, Θέθζζζα, Ώεήκα 1966, ζεθ. 331. 

Δηθόλα 84: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην Βεξνιίλν, 1933 

Δηθόλα 85: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζηνλ Ξεηξαηά, 1936 
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ηα πνμπφθαζα ζε ιζα ικδιεζαηή δζάηαλδ ηαζ ιμνθή ηάεεηα πνμξ ηδκ μδυ Ώκαπαφζεςξ, απ‟ υπμο βζκυηακ δ 

πνμζπέθαζδ πνμξ ημ Ιεηνμηαθείμ, ηαζ ιε ιζα ιεβάθδ πθαηεία ιπνμζηά ημοξ180. 

Ώπυ ημοξ 14 ιήκεξ ηδξ εδηείαξ ημο ζημ Ξηναηυ, ημοξ 9 ημοξ πέναζε ζηδ Ξπμθή Βθανιμβήξ Θδπακζημφ ηαζ 

ημοξ οπυθμζπμοξ ζηδ Αζεφεοκζδ Θδπακζημφ Ώεδκχκ ζημ Ππμονβείμ Ξηναηζςηζηχκ. Βηεί, μ 

ζοκηαβιαηάνπδξ, ηαζ ζοββεκήξ ημο Ξάαααξ Ξπανηίδδξ ημκ έααθε κα δμοθέρεζ βζα ηα ζπέδζα ημο 

Ξηναηζςηζημφ Ιμζμημιείμο. Θε ηδ αμήεεζα ημο Μθμοιζζημφ δ ιεθέηδ μθμηθδνχεδηε. Ξηδ εέζδ αοηή 

πανέιεζκε ιέπνζ ηδκ έκανλδ ημο πμθέιμο υπμο οπδνέηδζε ζηδκ Ώθαακία ςξ Έθεδνμξ Ώλζςιαηζηυξ ημο 

Θδπακζημφ. Ξηζξ 7/12/1940 ιε 21/3/1941 μ Ζςκζηακηζκίδδξ οπδνεηεί ζηδκ Ήπεζνμ ηαζ ζηδκ Ώθαακία, 

ηναηχκηαξ ζδιεζχζεζξ ηαζ ζηίηζα θασηχκ ηαημζηζχκ, ηα μπμία ημκ επδνέαζακ πμθφ ςξ πνμξ ηδκ ακχκοιδ 

θασηή ανπζηεηημκζηή. Αδθαδή ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ ακαβηχκ πμο πνέπεζ κα πθδνμί ημ εθθδκζηυ 

ζπίηζ.  

Θε ημ πέναξ ηδξ ζηναηζςηζηήξ ημο εδηείαξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ λακαβονίγεζ ζηδκ Αζμίηδζδ Μνςηεομφζδξ ηαζ 

αζπμθείηαζ ηαζ πάθζ ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ Μνμποθαίςκ ημο Ώ‟ Ιεηνμηαθείμο Ώεδκχκ οπυ ημκ Μθμοιζζηυ. 

Μανάθθδθα μ Ζςκζηακηζκίδδξ υθεζθε κα έπεζ πνυκμ ηαζ βζα πμθεμδμιζηέξ ιεθέηεξ ζηδκ οπδνεζία αοηή, απυ 

ηδκ μπμία πέναζακ ςξ πνμσζηάιεκμζ μζ Ζςκζηακηίκμξ Αμλζάδδξ, Ώθελακδνμξ Αναβμφιδξ ηαζ Μάηνμηθμξ 

Ζανακηζκυξ181. 

Μανάθθδθα ακαθαιαάκεζ ηδκ πνχηδ ημο ζδζςηζηή δμοθεζά ηαζ πηίγεζ ηδκ ελμπζηή ηαημζηία ζηδκ Βθεοζίκα ημ 

1938 βζα ημκ Ηάιπνμ Βοηαλία182. 

Θεηά ημκ πυθειμ δζμνίζηδηε ημ 1942 ζημ Ππμονβείμ Αδιμζίςκ Ένβςκ υπμο έιεζκε ςξ ημ 1953 αθθάγμκηαξ 

δζάθμνεξ εέζεζξ εκηυξ ημο οπμονβείμο183. Οδκ ίδζα πενίμδμ λεηζκάεζ κα θηζάπκεζ ηζξ πνχηεξ ημο ζδζςηζηέξ 

δμοθεζέξ. Θδ ιέκμκηαξ ζηακμπμζδιέκμξ απυ ηζξ πνμμπηζηέξ ημο δδιμζίμο οπαθθήθμο άνπζζε κα ζοιιεηέπεζ 

ζε δζάθμνμοξ ανπζηεηημκζημφξ δζαβςκζζιμφξ. Έκαξ ηέημζμξ δζαβςκζζιυξ βζα ενβαηζηέξ ηαημζηίεξ, ζημκ 

μπμίμ ήνεε πνχημξ, ημο άκμζλε ηδκ είζμδμ ζημκ Λνβακζζιυ Βνβαηζηχκ Ζαημζηζχκ. Έηζζ ημ Θάνηζμ ημο 1955 

πδβαίκεζ ςξ πνμσζηάιεκμξ ζημ κεμζφζηαημ Οιήια Θεθεηχκ ηδξ Οεπκζηήξ Ππδνεζίαξ184. 

Αομ πνυκζα ανβυηενα, ημκ Θάνηζμ ημο 1957, παναζηείηαζ185 απυ ημκ Λ.Β.Ζ. έπμκηαξ πνμθάαεζ κα θηζάλεζ 

Βνβαηζηέξ Ζαημζηίεξ ζε Ώεήκα, Μεζναζά, Θεζζαθμκίηδ, Μφνβμ, Ξέννεξ ηαζ ζημ Δνάηθεζμ Ζνήηδξ. Ρςνίξ κα 

                                                            
180 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 60. 
181 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 64. 
182 Λ Ιάκπξνο Δπηαμίαο (1905-96) ήηακ Έθθδκαξ πμθζηζηυξ, ζοθθέηηδξ ένβςκ ηέπκδξ ηαζ εοενβέηδξ, μ μπμίμξ ζοκέααθε ζδιακηζηά 
ζηδκ πμθζηζζηζηή ακάπηολδ ημο ηυπμο. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ζυθιεν Ζςκζηακηίκμξ η.α.), Ιάκπξνο Δπηαμίαο, Ν βηνο θαη ε πνιηηεία ελόο 
εππαηξίδε, Ζάηημξ, Ώεήκα 2006. 
183 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 106. 
184 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 109. 
185 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 136. 

Δηθόλα 86: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην ζπίηη ζηελ Ππθηά, 
1951 

Δηθόλα 87: Ν Θσλζηαληηλίδεο ζην ζπίηη ζηελ Ππθηά, 
1951 
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έπεζ απμβμδηεοεεί απυ ηδκ άνκδζδ ημο ημζκμφ πνμξ ηζξ ανπζηεηημκζηέξ ημο ζδέεξ ηαζ πθαζζζςιέκμξ ιε 

οπμιμκή ηαζ απίζηεοηδ ειπζζημζφκδ ζηζξ ζδέεξ ημο επζζηνέθεζ πάθζ ςξ πνμσζηάιεκμξ, ζημ Οιήια Θεθεηχκ 

ηδξ Οεπκζηήξ Ππδνεζίαξ ημο Βθθδκζημφ Λνβακζζιμφ Ομονζζιμφ, αοηή ηδ θμνά ημκ Εμφθζμ ημο 1957. Ώπυ 

ηδκ εέζδ αοηή, ηδκ μπμία οπδνέηδζε δέηα μθυηθδνα πνυκζα, ζπεδίαζε ιζα ζεζνά απυ λεκμδμπεία ηαζ ιμηέθ 

ζε υθδ ηδκ Βθθάδα (Βπίδαονμ, Θφημκμ, Άκδνμ, Δβμοιεκίηζα, Ηάνζζα, Μυνμ, Ζαθαιπάηα, Λθοιπία, 

Ραθηζδζηή ηαζ Ζνήηδ)186. 

Θεηά ημ πναλζηυπδια ηδξ 21δξ Ώπνζθίμο ημο 1967 μ Ζςκζηακηζκίδδξ ηνίκεζ ζηυπζιδ ηδκ απμπχνδζδ ημο 

απυ ημκ Β.Λ.Ο. ηαζ παναζηείηαζ ημκ Εμφθζμ. Έπμκηαξ ιείκεζ πςνίξ δμοθεζά, μ ίδζμξ, εεςνεί ηφπδ ηδκ πνυηαζδ 

ημο Μακεπζζηδιίμο ηδξ Γονίπδξ κα δζδάλεζ «Ώνπζηεηημκζηή Ξφκεεζδ». Ώπυ ημκ Ληηχανζμ ημο 1967 ςξ ημκ 

Ώφβμοζημ ημο 1970 παναιέκεζ ζηδ Γονίπδ ςξ «πξνζθαιεζκέλνο θαζεγεηήο»187. Έπεζηα απυ ηδ Γονίπδ 

επέζηνερε ζηδκ Ώεήκα ηαζ αζπμθήεδηε ιε ηάπμζα ζδζςηζηά ένβα ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ δζηηαημνίαξ. Θε ημ 

πέναξ ηδξ δζηηαημνίαξ δζεηέθεζε εζδζηυξ ζφιαμοθμξ ζημκ Β.Λ.Ο., απυ ημ 1975 ιέπνζ ηαζ ημ 1978188. 

Βηθέπεδηε επίηζιμξ δζδάηηςν ηδξ Μμθοηεπκζηήξ Ξπμθήξ ημο Μακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ (1978) ηαζ 

έηηαηημ ιέθμξ ηδξ ΐαοανζηήξ Ώηαδδιίαξ Ζαθχκ Οεπκχκ ημο Θμκάπμο (1985).  

Έβναρε πμθοάνζεια άνενα ηαζ αζαθία, εκχ ημ πθμφζζμ ανπζηεηημκζηυ ημο ένβμ πανμοζζάζηδηε ζε ανηεηέξ 

εηεέζεζξ, ζε αζαθία ηαζ ζε πενζμδζηά ζηδκ Βθθάδα ηαζ ζημ ελςηενζηυ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
186 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 138. 
187 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη πεξηζηαηηθά: Κηα απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε, Ουιμξ 2μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992, ζεθ. 65. 
188 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 114. 

Δηθόλα 88: Ν Θσλζηαληηλίδεο ην 1955 

Δηθόλα 89: Ν Θσλζηαληηλίδεο ην 1985 
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5. ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Τν σξαίν είλαη ε έμαξζε ηνπ ρξήζηκνπ” 

Πσθξάηεο, 470-399 π.Σ. 
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5.1.  Ν ΓΟΑΞΡΝΠ ΡΝ ΙΝΓΝΠ 

 

5.1.1. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΓΓΟΑΦΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

Ομ πνχημ δδιμζζεοιέκμ άνενμ ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ ημ 1940 έπεζ ηίηθμ «Ζ αξρηηεθηνληθή ζαλ ηέρλε» 

ηαζ δδιμζζεφηδηε ζημ εαδμιαδζαίμ πενζμδζηυ «Ιεμεθθδκζηά βνάιιαηα» ιε θζθμθμβζηά, επζζηδιμκζηά ηαζ 

ηαθθζηεπκζηά εέιαηα. Μαναεέηεζ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημο βζα ημ ακ δ ανπζηεηημκζηή ζοβηαηαθέβεηαζ ζηζξ 

επζζηήιεξ ή ζηζξ ηέπκεξ. 

Ομ 1941 δδιμζζεφεζ άνενμ ιε ηίηθμ «Ξνιενδνκηθά πξνβιήκαηα» ζημ πενζμδζηυ «Οεπκζηά Ρνμκζηά» 

ακαθφμκηαξ ηδκ πμθεμδμιζηή ελέθζλδ ηδξ Ώεήκαξ ηδκ πνμδβδεείζα δεηαεηία. 

Ομ 1942 ανενμβναθεί ζηδκ εθδιενίδα «Ζαεδιενζκή», ηα «Αξρηηεθηνληθά θαη πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα 

πξνβιήκαηα» ηαζ «Ξεξί αξρηηεθηνληθήο» ηαζ «Ρν πξφβιεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο», υπμο αζπμθείηαζ επίζδξ 

ιε πμθεμδμιζηά πνμαθήιαηα ηδξ Ώεήκαξ, ηδκ ακμζημδυιδζδ ηδξ πνςηεφμοζαξ ηαζ ηδξ επανπίαξ ηαεχξ ηαζ 

ιε ηδκ δδιζμονβία κέςκ δζηηφςκ. 

Ομ 1943 ζημ άνενμ «Ζ αξρηηεθηνληθή εθπαίδεπζε» ζηδκ εθδιενίδα «ΜνςΎα» αζπμθείηαζ ιε ηα 

πνμαθήιαηα ηδξ ανπζηεηημκζηήξ εηπαίδεοζδξ. Βπίζδξ ζημ άνενμ «Λεζηψηηθε αξρηηεθηνληθή» ζηδκ 

«Ζαεδιενζκή» αζπμθείηαζ ιε ηδκ παναδμζζαηή κδζζχηζηδ ηεπκζηή. 

Ομ 1944 ζημ άνενμ «Ππίηηα θηελά» ζηδκ εθδιενίδα «ΐναδοκή» ιζθάεζ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ ηαζ ηδκ 

μζημκμιία ηδξ ηαηαζηεοήξ. Ξε επυιεκμ άνενμ ημο, «Ν δηαγσληζκφο γηα ην Εάππεην» ζηδκ «Ζαεδιενζκή» 

αζπμθείηαζ ιε ημκ δζαβςκζζιυ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο ηήπμο ημο Γαππείμο. 

Ομ 1947 ζημ άνενμ «Γηα έλα ειεχζεξν κνπζείν» ζηδκ «Ζαεδιενζκή» ηάκεζ θυβμ βζα ημ κέμ ιμοζείμ ηςκ 

εονδιάηςκ ηδξ Ώνπαίαξ Ώβμνάξ. Βπζπθέμκ, ζημ «Αξρηηεθηνλεκέλε νηθνδφκεζε» ηαζ πάθζ ζηδκ 

«Ζαεδιενζκή» ηάκεζ θυβμ βζα ηζξ γδιζέξ ημο πμθέιμο. 

Ομ 1947 επίζδξ, δδιμζζεφεηαζ ημ πνχημ ημο αζαθίμ ιε ηίηθμ «Γπν “ρσξηά” απ΄ ηελ Κύθνλν, θαη 

κεξηθέο πην γεληθέο ζθέςεηο καδί ηνπο». Βίκαζ έκα ανπζηεηημκζηυ ιακζθέζημ, ιε ημ μπμίμ μ 

ανπζηέηημκαξ ηάζζεηαζ οπέν ηδξ πανάδμζδξ. Δ εέζδ αοηή, ηδκ μπμία δεκ εβηαηέθεζρε πμηέ ζηδ δζάνηεζα 

ηδξ γςήξ ημο, ζοκμρίγεηαζ ζημ πνυηαβια υηζ αοηυ πμο πνέπεζ κα πνμζεπεεί ηαζ κα ιαξ ειπκεφζεζ ζηδκ 

πανάδμζδ δεκ είκαζ δ ελςηενζηή ιμνθή, αθθά δ εζςηενζηή δμιή ηαζ μζ δζαπνμκζηέξ ακενχπζκεξ ακάβηεξ 

πμο βεκκμφκ αοηή ηδ ιμνθή. Οδ εέζδ ημο αοηή μ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ ακαδεζηκφεζ ιέζς ιζαξ 

ηαηαθοηζηήξ πμθειζηήξ εκακηίμκ υζςκ «εξαζηψλ», υπςξ ημοξ παναηηδνίγεζ, παναζφνμκηαζ απυ ηδ 
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ζαβδκεοηζηή επζδενιζηυηδηα ηδξ ελςηενζηήξ ιμνθήξ ηαζ πάκμοκ ηδκ μοζία189. Θαγί ιε ηα ηείιεκά ημο 

δδιμζζεφεζ ηαζ ηάπμζα ζηίηζα ηαζ ζπέδζά ημο. 

Ομ 1948 δδιμζζεφεζ ηνία άνενα, «Ρα παιηά αζελατθά ζπίηηα» ζημ πενζμδζηυ «Βζηυκεξ απυ ηδκ Βθθάδα», 

«Ξξνβιήκαηα θαη δηαπηζηψζεηο (γχξσ απφ ην αξζάθεην)» ζηδκ «Ζαεδιενζκή» ηαζ «Γηα ηελ αξρηηεθηνληθή» 

ζημ πενζμδζηυ «Λ Ώνπζηέηηςκ». Ζαζ ζηα ηνία αοηά άνενα ηάκεζ θυβμ βζα ημκ ζεααζιυ πνμξ ημκ εθθδκζηυ 

ηυπμ ηαζ ημκ εθθδκζζιυ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ εθθδκζηή θασηή πανάδμζδ. 

Ομ 1950 ζημ δεφηενυ ημο αζαθίμ «Τα παιηά Αζελατθά ζπίηηα» ηαηαπζάκεηαζ ζοβπνυκςξ ιε δφμ 

αθθδθέκδεηα γδηήιαηα, εηθνάγεζ ηδκ πεπμίεδζή ημο υηζ δ ανπζηεηημκζηή έπεζ οπμπνέςζδ κα 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ ηαζ υπζ ηδκ υπμζα ηαθθζηεπκζηή πνμζςπζηυηδηα, ηαηαβνάθεζ ηαζ 

ιεθεηά παθζά Ώεδκασηά ζπίηζα. Ζαζ ιε ηδ θεπημιενή ηαζ πεζζηζηή ηαηαβναθή εκυξ ανπζηεηημκζημφ ηφπμο 

αβαθιέκμο απυ ηζξ ακάβηεξ ημο ηυηε κεμεθθδκζημφ αίμο, εκακηίμκ ηςκ λεκυθενηςκ κεμηθαζζηχκ190. 

Μνμηείκεζ ιζα «ζχγρξνλε αιεζηλή αξρηηεθηνληθή». Αδιμζζεφεζ πθδεχνα ζπεδίςκ ηαζ θςημβναθζχκ. 

Ομ 1951 ιε ημ «Ζ αξρηηεθηνλεκέλε πξσηνβνπιία» ζηδκ εθδιενίδα «Αδιμηναηζηυξ Οφπμξ» οπμζηδνίγεζ 

ηαζ πάθζ ηδ θασηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ακηζηάζζεηαζ ζημκ ηθαζζηζζιυ. 

Ομ 1953 ζημ ηνίημ ημο αζαθίμ «Μσθθιήζηα ηεο Κπθόλνπ» δεκ οπάνπεζ ηείιεκμ, ιε ελαίνεζδ ιζα 

πνμιεηςπίδα απυ ηδκ «Βνςθίθδ»: «θφζκνη αγαζνί θαη ζηγαλνί θη νη κπξηαγαπεκέλνη». Έκαξ ηέημζμξ ηυζιμξ 

απεζημκίγεηαζ ζε ιζα ζεζνά ηαηυρεςκ, ημιχκ, εθεφεενςκ ζπεδίςκ ηαζ θςημβναθζχκ πμο ζοκαπμηεθμφκ ιζα 

ζεική ηαζ εοαίζεδηδ ηαηαβναθή εκυξ αηυιδ ανπζηεηημκζημφ ηφπμο, πμο αοηή ηδ θμνά αθήκεηαζ κα 

«ιζθήζεζ» ιυκμξ ημο, ηαενεθηίγμκηαξ ηδ ααεεζά αβάπδ ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ βζα ηδκ ακχκοιδ 

ανπζηεηημκζηή191. 

Ομ 1955 ιε ημ άνενμ ημο «Ζ θσηνγξαθηθή ηέρλε» ιζθάεζ βζα ηδ ζφβπνμκδ ηέπκδ ηδξ θςημβναθίαξ ζημ 

πενζμδζηυ «Βθθδκζηή θςημβναθία». 

Ομ 1956 ζημ άνενμ «Ρν πξφβιεκα», ζημ πενζμδζηυ «Γοβυξ», ηάκεζ θυβμ βζα ηδ ιμνθή, ηδκ μιμνθζά, ημ 

ημπίμ, ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηα κέα οθζηά. 

Ομ 1957 ζηα άνενα «Δξγαηηθέο θαηνηθίεο», «Έηζη ην ζέινπκε εκείο» ηαζ «Κηα κειέηε γηα ηελ πιαηεία 

ζπληάγκαηνο» ζηα πενζμδζηά «Ώνπζηεηημκζηή» ηαζ «Γοβυξ» ηάκεζ θυβμ βζα ημ πνυαθδια ηδξ ηαημζηίαξ απυ 

άπμρδ ηεπκζηή, μζημιζηή ηαζ ημζκςκζμθμβζηή. Ξημ δεφηενμ ελδβεί ημοξ θυβμοξ, βζα ημοξ μπμίμοξ 

                                                            
189 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ημκ η. Αδιήηνδ Ζςκζηακηίδδ. 
190 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ημκ η. Αδιήηνδ Ζςκζηακηίδδ. 
191 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ημκ η. Αδιήηνδ Ζςκζηακηίδδ. 
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παναζηήεδηε απυ ημκ Λ.Β.Ζ. ηαζ παναεέηεζ ζπεηζηέξ επζζημθέξ. Οέθμξ, πανμοζζάγεζ ηδ ιεθέηδ ημο βζα ημκ 

ζπεηζηυ δζαβςκζζιυ δδιμζζεφμκηαξ ηα ζπέδζά ημο. 

Ομ 1959 ζημ άνενμ «Ρα λέα μελνδνρεία ηνπ Δ.Ν.Ρ.», ζημ πενζμδζηυ «Ομονζζιυξ», ςξ πνμσζηάιεκμξ ημο 

Οιήιαημξ Ώνπζηεηημκζηχκ Θεθεηχκ ηδξ Οεπκζηήξ Ππδνεζίαξ ημο Β.Λ.Ο., πανμοζζάγεζ ηζξ απυρεζξ ημο βζα ηα 

κέα λεκμδμπεία. 

Ομ 1960 ζημ άνενμ «Θαιφ θαη θαθφ γνχζην» ζημ «Γοβυξ», ιζθάεζ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ημο ηαθμφ 

βμφζημο ζε υθεξ ηζξ ηέπκεξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ. Ζαζ ζημ «Γηα ηα μελνδνρεία ηνπ 

Δ.Ν.Ρ.» ζηδκ εθδιενίδα «Έεκμξ», ηαζ πάθζ ακαθένεηαζ ζηζξ ανπζηεηημκζηέξ ιεθέηεξ βζα ηα «Κεκία». 

Ομ 1961 βνάθεζ ιε εέια «Ζ κειινληηθή εμέιημε ζην επάγγεικα ηνπ αξρηηέθηνλα είλαη, πάλσ απ‟ φια, 

ππφζεζε πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο» ζημ πενζμδζηυ «Detail». 

Ομ 1962 ζημ πενζμδζηυ «Γοβυξ» ζηα άνενα «Έξεπλα γηα ην πλεπκαηηθφ θέληξν» ηαζ «Ξξνινγηθφ ζεκείσκα 

(ζηε κνλνγξαθία: Άξεο Θσλζηαληηλίδεο)» ιζθάεζ ηαζ πάθζ βζα ηδκ πνμαθδιαηζηή πμθεμδμιία ηδξ Ώεήκαξ 

ηαζ δζαηοπχκεζ ηζξ απυρεζξ ημο βζα ηδ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή. 

Ομ 1964 ζημ άνενμ «Ρν θάζε παιηφ νηθνδφκεκα ζρεηίδεηαη κε ηα ζχγρξνλα καο πξνβιήκαηα» ζημ 

πενζμδζηυ «Detail» ζπμθζάγεζ ηδ δζαπνμκζηή αλία ηδξ πανάδμζδξ ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή αλία ηςκ παθαζχκ 

ηηδνίςκ πμο πμθθέξ θμνέξ δ βκχζδ ημοξ ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζφβπνμκα πνμαθήιαηα. Βπίζδξ ζημ άνενμ 

«Αξρηηεθηνληθή» ζημ πενζμδζηυ «Architectural Design» ηάκεζ θυβμ βζα ηδ ζφβπνμκδ αθδεζκή ανπζηεηημκζηή, 

ηζξ κέεξ ηεπκζηέξ, ηζξ ζςζηέξ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηα ζφβπνμκα πνμαθήιαηα. 

Ομ 1965 ζημ «Πεκεξηλή αξρηηεθηνληθή θαη αλψλπκε παξάδνζε» ζημ βενιακζηυ πενζμδζηυ «Baumeister» 

επίζδξ ηάκεζ θυβμ βζα ηδκ ακχκοιδ πανάδμζδ ηαζ ανπζηεηημκζηή ιε πθδεχνα ακαθμνχκ ηαζ επζηθίζεςκ ζε 

θζθμζυθμοξ ηαζ πμζδηέξ. Βπίζδξ ζημ άνενμ «Ππλέληεπμε κε ηνλ Άξε Θσλζηαληηλίδε» ζημ πενζμδζηυ «MD» 

βίκεηαζ ακαθμνά ζηζξ ανπέξ ημο, ζοκμρίγμκηάξ ηεξ υθεξ ζε ιία θνάζδ «δνρείν δσήο», ηαζ ημ ιέπνζ ηυηε 

ένβμ ημο. Οέθμξ ζημ «Ζ αξρηηεθηνληθή ζήκεξα» ζημ «World Architecture 2» (Studio Vista, London 1965) 

ιζθάεζ βζα ηδκ αθδεζκή, ζφβπνμκδ ηαζ ηαθή ηαηαζηεοή. 

Ομ 1966 ζημ «Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ μελνδνρείσλ Μελία» επίζδξ ζημ «World Architecture 3» (Studio Vista, 

London 1966)  ακαθένεηαζ ζηδκ ηοπμπμίδζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ιε ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια ηα 

λεκμδμπεζαηά ζοβηνμηήιαηα «Κεκία» ακά ηδκ Βθθάδα ηαζ παναεέηεζ ηέζζενα δζαβναιιαηζηά ζπέδζα. Ξηδ 

ζοκέπεζα ζηα «Ν Κίηο Φαλ Ληεξ Οφε γίλεηαη 80 ρξνλψλ» ζημ «Baumeister» ηαζ «Ινχληβηρ Κίηο Φαλ Ληεξ 

Οφε - 80 ρξφληα» ζημ βενιακζηυ «Bauhen + Wohnen» ζπμθζάγεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο Mies, ημκ μπμίμ 

εεςνεί απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ηδξ βεκζάξ ημο ηαζ ζοιθςκεί ζε πμθθά πνάβιαηα ιαγί ημο ηαζ επίζδξ 

ακαβκςνίγεζ υηζ ιε ηδ δμοθεζά ημο απέδεζλε πςξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή πνέπεζ κα ζοκενβάγμκηαζ δ ζφκεζδ ιε 
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ημ αίζεδια. Οδκ ίδζα πνμκζά ζημ ζδιείςιά ημο «Διιεληθή αλψλπκε αξρηηεθηνληθή» εβηςιζάγεζ ηδκ θασηή 

ανπζηεηημκζηή. 

Ομ 1967 ζημ άνενμ «Αξρηηεθηνληθή θαη ηνπξηζκφο» ζηα «Ώνπζηεηημκζηά Θέιαηα» ηαζ πάθζ ιζθάεζ βζα ηδκ 

ζπμοδαζυηδηα ημο εθθδκζημφ ημπίμο, πμο απμηεθεί πυθμ ημονζζηζηήξ έθλδξ. 

Ομ 1972 ζημ άνενμ «Γνρεία δσήο ή ην πξφβιεκα γηα κηαλ αιεζηλή ειιεληθή αξρηηεθηνληθή» επίζδξ ζηα 

«Ώνπζηεηημκζηά Θέιαηα» ζοιποηκχκεζ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο ζε ιία θνάζδ ιε δδιμζίεοζδ ζπεδίςκ ημο, 

ζηίηζςκ, ηαζ θςημβναθζχκ. Ώηυιδ, ζηδκ αοημηεθή έηδμζδ «Έλα αλνηρηφ γξάκκα», παναεέηεζ ηδ δζέκελή 

ημο ιε ημκ εηδυηδ ηςκ «Ώνπζηεηημκζηχκ Θειάηςκ» βζα ηδκ παναπμίδζδ ημο παναπάκς άνενμο ημο. 

Ομ 1973 ζημ άνενμ «Κχθνλνο» ζε βενιακζηυ πενζμδζηυ ιε εέια ηα εθθδκζηά κδζζά, ιζθάεζ βζα ημ μιχκοιμ 

κδζί, ηζξ μιμνθζέξ ηαζ ημοξ ακενχπμοξ ημο ηαζ δδιμζζεφεζ πάθζ ζηίηζα ηαζ θςημβναθίεξ ημο. 

Ομ 1975 ζημ ηέηανημ αζαθίμ ημο «Σηνηρεία απηνγλσζίαο - Γηα κηαλ αιεζηλή αξρηηεθηνληθή» απυ ημ 

Ίδνοια «Ford» ιεθεηά ηαζ πάθζ ηδκ ακχκοιδ εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή, δ μπμία απμηεθεί ααζζηή ειπκεοζδ 

βζα ημ ένβμ ημο ηαζ πανμοζζάγεζ θςημβναθίεξ ηαζ ζπέδζά ημο. 

Ομ 1976 ζημ άνενμ «Άξεο Θσλζηαληηλίδεο – θσηνγξαθίεο» ιζθάεζ βζα ηδκ ηέπκδ ηδξ θςημβναθίαξ ηαζ 

πςξ αοηυξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ, ιε αθμνιή ιζα έηεεζή ημο. 

Ομ 1977 ζημ άνενμ «Αξρηηεθηνληθή θαη παξάδνζε, κε αλαθνξά ζην πξφγξακκα ηνπ Δ.Ν.Ρ. γηα ηνπο 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο» ηάκεζ ακαθμνά ηαζ πάθζ ζηδκ πανάδμζδ ηαζ ζημκ ανπαίμ εθθδκζηυ ηφπμ ημο 

ιεβάνμο. 

Ομ 1978 δδιμζζεφεζ ημ αζαθίμ «Σύγρξνλε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή», υπμο ιζθάεζ βζα ημκ ανπζηεηημκζηυ 

δνυιμ πμο μδδβεί ζε ιζα ζφβπνμκδ εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή, δ μπμία παηάεζ βενά ζηα ζφβπνμκα δζδάβιαηα 

ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ηυηε επμπήξ εκχ ηαοηυπνμκα αθμιμζχκεζ ηδκ μοζία ηαζ υπζ ηδ ιμνθή ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ πανάδμζδξ ημο ηυπμο ημο. Βπίζδξ ηδκ ίδζα πνμκζά πνμθμβίγεζ ημ αζαθίμ ημο Αζαιακηή 

Αζαιακηυπμοθμο «Γηακαληήο Γηακαληφπνπινο – 12 ζρέδηα 1937-1938». 

Ομ 1981 ζημ αζαθίμ ημο «Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο» απυ ηζξ εηδυζεζξ «Άβνα» παναεέηεζ ημ ζφκμθμ ημο 

ανπζηεηημκζημφ ημο ένβμο (ηαηαζηεοαζιέκα ένβα, ιεθέηεξ ηαζ δζαβςκζζιμί) ιέζα απυ ζπέδζα, ζηίηζα ηαζ 

θςημβναθίεξ ημο. 

Ομ 1981 επίζδξ, ζηδ ζοκέκηεολδ «Ππλνκηιία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Άξε Θσλζηαληηλίδε: ε ζηέγε πξηλ απφ ηα 

ζεκέιηα» πμο δδιμζζεφεηαζ ιζθάεζ βζα ημ ήεμξ ημο ανπζηέηημκα, βζα ηδ θεζημονβζηυηδηα ηαζ ηα πνμαθήιαηα 

ηδξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ. 
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Ομ 1982 βνάθεζ ζημ άνενμ «Πχγρξνλε ηέρλε θαη παξάδνζε – δεχηεξν ζπκπφζην 6 - 9.5.1981» ζημκ 

ζφκδεζιμ ζφβπνμκδξ ηέπκδξ. 

Ομ 1987 ζημ αζαθίμ ημο «Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή» απυ ηζξ εηδυζεζξ Άβνα δδιμζζεφεζ ζοβηεκηνςηζηά υθα 

ηα παναπάκς άνενα ημο. Βπίζδξ, δδιμζζεφεζ «Ρα πξνιεγόκελα / από βηβιία πνπ βξίζθνληαη ζηα 

ζθαξηά» ηαζ ημ «Ακαξησινί θαη θιέθηεο ή ε Απνγείσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο» απυ ηζξ εηδυζεζξ Άβνα 

ηαζ ηα δομ, υπμο αζηεί ηνζηζηή ζημοξ ιδπακζημφξ ηδξ επμπήξ, έθθδκεξ ηαζ λέκμοξ. 

Ομ 1989 δδιμζζεφεζ ημκ «Θαηάινγν ηεο έθζεζεο ζηελ Δζληθή Ξηλαθνζήθε» ιε θςημβναθίεξ απυ ημ 

ένβμ ημο.  

Ώηυιδ, ημ 1991 δδιμζζεφεζ ημ αζαθίμ ημο ιε ηίηθμ «Ζ άζιηα επηθαηξόηεηα, ε ρξπζή Νιπκπηάδα – 

Κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο» απυ ηζξ εηδυζεζξ Άβνα, αζηχκηαξ έκημκδ ηνζηζηή βζα ηδκ ηυηε ηαηάζηαζδ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή ηαζ εέημκηαξ πνμαθδιαηζζιμφξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο Θμοζείμο. 

Βπζπθέμκ, ημ 1992 δδιμζζεφεζ ημ αζαθίμ «Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο» απυ ηζξ εηδυζεζξ Άβνα, 

παναεέημκηαξ ηα διενμθμβζαηά ημο ζδιεζχιαηα ηαζ ζηίηζα ημο. Ώηυιδ, ηδκ ίδζα πνμκζά, δδιμζζεφεζ ημ 

ηνίημιμ αζαθίμ «Δκπεηξίεο θαη πεξηζηαηηθά, κηα απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε», απυ ηζξ εηδυζεζξ «Βζηία», 

ζημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ακαθοηζηά ηδκ γςή ημο, ηδκ ενβαζία ημο, ηζξ δζαθςκίεξ ημο αημιή ηαζ ηζξ επζζημθέξ 

ημο. 

Ομ 1994, ιεηά ημκ εάκαηυ ημο δδιμζζεφμκηαζ «Τα Θεόρηηζηα», απυ ηζξ Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ 

Ζνήηδξ, υπμο παναηίεεηαζ βζα πνχηδ θμνά πθδεχνα έβπνςιςκ θςημβναθζχκ ημο απυ ηηήνζα ακχκοιδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ημπία. 

Οέθμξ, ημ 2000 μ Ζςκζηακηίκμξ Θέιεθδξ δδιμζζεφεζ ζοκμιζθίεξ ημο ιε ημκ Ζςκζηακηζκίδδ ιε ηίηθμ «Ν 

ιόγνο ηνπ Αξρηκάζηνξα». Λ ίδζμξ ακαθένεζ βζα ημ πενζεπυιεκυ ημο: «Αλ αθαηξνχζε θαλείο ηηο εξσηήζεηο 

θαη άιιαδε ηε ζεηξά ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν Αξρηκάζηνξαο, ζα πξνέθππηε έλαο 

ζπγθινληζηηθφο δξακαηηθφο κνλφινγνο πνπ ζα θαζήισλε, απφ ζθελήο, ηνλ αθξναηή - ζεαηή. Ν 

θαηαγξακκέλνο εδψ πξνθνξηθφο ιφγνο, κε κφλε επεμεξγαζία απηήλ πνπ επηβάιιεη ην πέξαζκα απφ ηνλ 

πξνθνξηθφ ζηνλ γξαπηφ, είλαη ηφζν ρπκψδεο ψζηε ζα ηνλ δήιεπε αθφκε θη έλαο δξακαηνπξγφο. Αλαδίδεη 

ην πνξηξαίην ηνπ Αξρηκάζηνξα σο γέξνπ άλδξα πνπ αλαζηνράδεηαη ην έξγν ηνπ θαη εηνηκάδεηαη γηα ηελ 

έμνδν. "Έλα έξγν γηα φινπο θαη γηα θαλέλαλ· θαη έμνδνο, απαίηεζε γηα χςηζηε άθεζε θαη καξηπξία 

έπαξζεο ρσξίο φξηα"». 
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Δηθόλα 90: Θσλζηαληηλίδεο, από ην βηβιίν ηνπ «Τα παιηά αζελατθά ζπίηηα», 1950 
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5.1.2. ΑΛΘΝΙΝΓΗΝ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑΡΥΛ 

 

1. 1947, «Γπν «ρσξηά» από ηε Κύθνλν θαη κεξηθέο πην γεληθέο ζθεςεηο καδί ηνπο» 

«Δίπα λα κελ έγξαθα ηίπνηα, γηα λα αθήζσ ηα ζρέδηα λα κηιήζνπλε κνλαρά ηνπο θαη ζηελ δηθή ηνπο 

γιψζζα. Υζηφζν, πψο λα αξθεζηψ ζε κηα ζησπειή θαη ακφιπληε αγαιιίαζε, φηαλ πνιιέο θαη δηάθνξεο 

ζθέςεηο έξρνληαη θαη ζθνηίδνπλε ην κπαιφ κνπ;»192. 

«Ιέκε ιατθή αξρηηεθηνληθή θη ε θαληαζία καο νηθνδνκεί έλα ζρεδφλ ζετθφ ρηίζκα». 

«πάξρεη βέβαηα ζήκεξα θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή έλα νξκεηηθφ ξεχκα. Θαη γίλεηαη έλαο αγψλαο γηα λα 

επηθξαηήζεη ν ζηνραζκφο πνπ δηθαηνινγεί ηελ χπαξμή ηνπ κέζα απφ έλαλ θαζαξφ, πιηθφ ζα έιεγα, 

νξζνινγηζκφ θαη θξχβεη σο έλα ζεκείν θάπνηνλ εξστζκφ απηφο ν αγψλαο»193. 

«Ξνηνο άλζξσπνο είλαη ιαφο, φηαλ θηλείηαη κνλάρα ζε κηαλ ηερλεηή πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ πάςεη λα 

βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηελ θχζε;»194. 

« […] ε ηερληθή φζν θαη ε κεραλή δελ έηλαη παξά έλα βνήζεκα, έλα κέζνλ»195. 

«Ίζσο ζε άιινπο ηφπνπο, έμσ απφ ηνλ ειιεληθφ νξίδνληα, ε δξάζε ηνπ αξρηηέθηνλα λα „λαη πην εχθνιε, 

ίζσο ε ηερληθή λα κπνξεί λα ζηαζεί κνλαρή ηεο. κσο εδψ ζηελ Διιάδα θαη κέζα ζηε θχζε πνπ έρεη ε ίδηα 

κηαλ ηφζν πλεπκαηηθή νκνξθηά θαη φπνπ ην ηνπίν είλαη ηφζν αξρηηεθηνληθά ζπγθξνηεκέλν ε ηερληθή δελ 

είλαη πνηέ δπλαηφ λα ζηαζεί ηφζν ζθιεξή, ηφζν γδπηή, ρσξίο ην ζηνηρείν πνπ ζξέθεη ηνλ ηφπν»196. 

2. 1950, «Ρα παιηά αζελατθά ζπίηηα» 

« […] λα μεζθεπαζηεί, κέζα απφ νξηζκέλα παιηά αζελατθά ρηίζκαηα, ε νπζία ελφο πην λένπ ειιεληθνχ 

αξρηηεθηνληθνχ θφζκνπ, δειαδή ην πλεχκα θαη ε πεηζαξρία θαη ε κνξθή ελφο λενειιεληθνχ αξρηηεθηνληθνχ 

ζηνραζκνχ, αδηάθνξν αλ απηή, ε κνξθή, πξνβάιιεη ζήκεξα ζε κηθξή κφλν έθηαζε θαη ζρεδφλ θξπκκέλε ή 

ιεζκνλεκέλε»197. 

                                                            
192 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γπν ρσξηά απ‟ ηε Κύθνλν θαη κεξηθέο πην γεληθέο ζθεςεηο καδί ηνπο, (Ώεήκα 1947, έηδμζδ 1δ), 

Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, έηδμζδ 2δ, ζεθ. 18. 
193 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 14. 
194 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 15. 
195 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 16. 
196 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 18. 
197 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Τα παιηά αζελατθά ζπίηηα, (Ώεήκα 1950, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, 
έηδμζδ 3δ, ζεθ. 7. 
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«Γηαηί κία είλαη ε αιήζεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο (ή ε αξρηηεθηνληθή αιήζεηα), κνλάρα πνπ ζε θάζε επνρή 

εθθξάδεηαη θαη δηαηππψλεηαη δηαθνξεηηθά, ζχκθσλα κε ην ξπζκφ θαη ηε γιψζζα (γιψζζα θαηαζθεπαζηηθή, 

πιαζηηθή θαη θηινζνθηθή) πνπ θπξηαξρεί ζην πλεχκα θαη ζηελ ςπρή ηνπ ελφο αλζξψπνπ»198. 

«Γελ είλαη έξγν ειεπζεξίαο ην ρηίζκα πνπ ζέιεη λα είλαη κλεκεηαθφ θαη φηαλ ν πξννξηζκφο ηνπ δελ 

δηθαηψλεη κηα δηαηψληζε, κφλν ν λαφο (νίθνο Θενχ) θαη ν ηάθνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη κλεκεία. Θαη 

δελ είλαη αιεζηλή αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή ην νπνηνδήπνηε νηθνδφκεκα, πνπ ελψ απφ ηελ γέλλεζή ηνπ 

πξννξίδεηαη λα κνξθνπνηεί ιεηηνπξγίεο δσήο, καο ηζηνξεί είηε παιηέο κνξθέο, είηε κνλάρα ηηο πιαζηηθέο 

(γιππηηθέο θαη δσγξαθηθέο) αλεζπρίεο ηνπ θαηξνχ ηνπ»199. 

«Θαη ην αξρηηεθηνληθφ, είλαη ην αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν, είλαη κηα ΘΑΡΑΠΘΔΖ, ζαλ έλαο αλζξψπηλνο 

νξγαληζκφο, πνπ αλζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έδαθνο (ηνπίν) ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο λφκνπο πνπ πιάζνπλ 

έλα θπηφ, έλαλ άλζξσπν ή έλα δψν»200. 

«Θαη ε θάζε ιατθή παιηά αζελατθή θαηνηθία πξνβάιιεη, κέζα ζην πνιενδνκηθφ αζελατθφ ζχλνιν, ζαλ ην 

θειιί ελφο κνλαρνχ, ζαλ ην δψκα ελφο θηιφζνθνπ ζηνραζηή, πνπ γαιελεχεη κέζα ζε έλαλ πην δηθφ ηνπ 

ρψξν»201. 

« […] δειαδή ν έλαο ηχπνο: κηα απιή πνπ γχξσ ηεο ηνπνζεηνχληαη νη θιεηζηνί ρψξνη»202. 

«Ιέλε, πσο ε “λέα” αξρηηεθηνληθή αλαθάιπςε (!) ην κεγάιν παξάζπξν, ην ιέλε θαη ην ζεκεηψλνπλε ζαλ 

κηα απφ ηηο πην ζαπκαζηέο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο θαηαθηήζεηο»203. 

«Ζ ζχλζεζε, είλαη ην πξψην θαη ην νπζηαζηηθφηεξν»204. 

«Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη ζην βάζνο κηα εθήκεξε θαηαζθεπή»205. 

« […] ν θαηαζθεπαζηήο δελ ζηνράδεηαη ζηελ πιηθή δηάξθεηα θαη ζηελ πιηθή αθζαξζία. Πηνράδεηαη ζηελ 

ζπλζεηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή ηζνξξφπεζε, ζηελ αιεζηλή εζσηεξηθή θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε θαη 

ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ δσληάληα»206. 

                                                            
198 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 9. 
199 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 22. 
200 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 23. 
201 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 39. 
202 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 43. 
203 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 52. 
204 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 56. 
205 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 57. 
206 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 58. 
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3. 1975, «Πηνηρεία Απηνγλσζίαο: γηα κηα Αιεζηλή Αξρηηεθηνληθή» 

Γηα κηα ζχγρξνλε αιεζηλή Αξρηηεθηνληθή δελ αξθνχλ νη μέλεο γιψζζεο πνπ καζαίλεη ν αξρηηέθηνλαο. Αλ 

ζέιεη «λα γίλεη απηφο πνπ είλαη»207 ηνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθαιχςεη θαη ηε δηθή ηνπ γιψζζα. Ζ ξηδνζπαζηηθή 

πξνζέγγηζε  ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε βαζίδεηαη ζηελ αλαθάιπςε ή απνθάιπςε ηεο ιηηφηεηαο θαη 

πλεπκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ θαη ηεο αλψλπκεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο. Γελ αξθέζηεθε φκσο, 

φπσο ην έθαλαλ νη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνί ηνπ, ζε εμσηεξηθέο ράξεο θαη ηε ζαγελεπηηθή επηδεξκίδα 

απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Θαηφξζσζε λα ηε θαηαθηήζεη ζε βάζνο θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηελ πξαγκαηηθή 

ηεο νπζία. Αλαθάιπςε αθφκε φηη ηελ αιεζηλή ειιεληθή Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νπ αηψλα208«Ρήλε βξίζθεη 

θαλείο ζηα αλψλπκα, παξαδνζηαθά θηήξηα, …ζηελ πξνζθπγηθή παξάγθα θαη ζηα ππφζηεγα ησλ παξαιηαθψλ 

ηαβεξλψλ», γηαηί «Πε απηά ηα ηαπεηλά ρηίζκαηα επηβηψλεη ε νπζία (ε αιήζεηα) ηεο παλάξραηεο 

(αξραηνειιεληθήο) παξάδνζεο ηνπ κεγάξνπ κε ηελ ηξηκεξή ηνπ δηάξζξσζε (δσκάηην – ππφζηεγν - 

απιή)»209. 

«Ρν αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν δελ είλαη ηφζν φ, ηη κπνξεί λα θάλεη ν έλαο, ην άηνκν, κε ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ηδηνθπΐα […], φζν είλαη φ, ηη βγαίλεη απφ ηνπο πνιινχο, πνπ επεηδή απνβιέπνπλε, φινη καδί ζε έλαλ 

θνηλφ ηξφπν δσήο ρηίδνπλε θαη κηαλ αξρηηεθηνληθή, πνπ είλαη ε θνηλή θαη ε νπζηαζηηθή, ε αιεζηλή γηα 

φινπο»210. 

 « […] αιεζηλά πξσηνθαλέξσην θαη πξσηνπνξηαθφ είλαη κνλάρα φ, ηη δηθαηψλεηαη κέζα απφ κία 

ζπλερηδφκελε παξαδνζηαθή εκπεηξία, φ, ηη δειαδή δηαξθεί γηα λα εμσηεξηθεχεη εζσηεξηθά βηψκαηα»211. 

4. 1978, «Πύγρξνλε Αιεζηλή Αξρηηεθηνληθή» 

« […] κηα αιεζηλή αξρηηεθηνληθή, δελ ππάξρεη φζν δελ βαζίδεηαη θαη ζε αιήζεηεο θαη ζε ξίδεο πνπ έρεη λα 
δψζεη θαη δίλεη ν έλαο ή άιινο ηφπνο, φηαλ, κε άιια ιφγηα, κηα ηέρλε (ινηπφλ θαη ε αξρηηεθηνληθή) δελ 
κπνξεί λα είλαη πνηέ “δηεζλήο”, αιιά κπνξεί λα είλαη κνλάρα ηνπηθή, γηα λα έρεη θαη κφλν ηφηε κία 
παγθφζκηα, αλ ην ζέιακε, αθηηλνβνιία»212. 

 

                                                            
207 Δ απυθαζδ ημο Ζςκζηακηζκίδδ κα «γίλεη απηφο πνπ είλαη», παναπέιπεζ ζημκ ζηίπμ ημο Μζκδάνμο «Γέλνη νίνο εζζί καζψλ» ηαζ ηδκ 
νήζδ ημο Goëthe «Γίλε απηφο πνπ είζαη», ζηα μπμία μ ίδζμξ ακαθένεηαζ ζοπκά, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Σηνηρεία Απηνγλσζίαο: γηα κηα 

Αιεζηλή Αξρηηεθηνληθή, Ώεήκα 1975, ζεθ. 7. 
208 Ξημ ζοβηνηνζιέκμ ηεθάθαζμ, υπμο οπάνπμοκ ζπυθζα ζηα θυβζα ημο Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ ηδξ Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδξ ζημ Γνθίκηα 
γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, 
Ώεήκα 2001. 
209 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 310-312. 
210 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 308. 
211 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 313. 
212 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Σύγρξνλε αιεζηλή αξρηηεθηνληθή, Ώεήκα 1978, ζεθ. 27. 
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« […] γηαηί ην αιεζηλφ, ην αηψλην θαη ην «δηαηεξεηέν», ζηελ αξρηηεθηνληθή, βξίζθεηαη ζην ΞΛΔΚΑ πνπ 
πιάζεη έλα ρηίζκα θαη φρη ζηελ πιαζηηθή κνξθνινγία ηνπ, νχηε ζηελ αθζαξζία ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ»213. 
 
5. 1981, «Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, Άξεο  Θσλζηαληηλίδεο» 

«Ζ αιεζηλή αξρηηεθηνληθή πξαγκαηψλεηαη ζσζηά, φηαλ εξγνδφηεο ηεο είλαη ε δσή, φρη φηαλ εμππεξεηεί 

ςεχηηθεο ρξείεο θαη θαηψηεξεο ζθνπηκφηεηεο, φπσο είλαη ε επηζπκία ησλ ηζρπξψλ λα εμνπζηάδνπλ, ε 

εγστζηηθή πξνβνιή ησλ δεκηνπξγψλ ή νη ηδηνηξνπίεο ηνπ “πειάηε”»214. 

«Γηα ηνλ θάζε αξρηηέθηνλα, πνπ ζέβεηαη θαη πνπ αγαπάεη ηε δνπιεηά ηνπ, ε ζεσξία θαη ε πξάμε ζα 

βαδίδνπλ παξάιιεια, θνληά θνληά θαη ζα αιιεινθνηηάδνληαη κε θαηαλφεζε θαη κε θηιία. Θαη γηα λα 

νκνλννχλε θαη κάιηζηα έηζη πνπ θαη ε ζεσξία λα πξνθχπηεη απφ ηελ πξάμε θαη ε πξάμε λα γελληέηαη κέζα 

απφ έλα θαζαξφ ζεσξεηηθφ ζηνραζκφ». Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα παληξεπηνχλ αξκνληθά ην αλαγθαίν κε ην 

ηπραίν θαη ην ζπκπησκαηηθφ215. Ζ αξρηηεθηνληθή δελ είλαη εξγαζία θαζαξά επηζηεκνληθή ή θαζαξά 

θαιιηηερληθή. Ζ δνπιεηά ηνπ αξρηηέθηνλα απαηηεί επξχηεξε θαιιηέξγεηα πέξα απφ ηα ηερληθά θαη ηα 

θαιιηηερληθά ηνπ επαγγέικαηνο. «Γελ είλαη ηφζν κηα ηέρλε ζαλ εθείλε ηνπ δσγξάθνπ ή ηνπ γιχπηε, φζν 

είλαη κηα ηέρλε δεκέλε κε ηελ δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα ζαλ απηήλ πνπ θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ έλαο 

παπνπηζήο ή έλαο θεπνπξφο ή έλαο ςσκάο»216. Ζ αξρηηεθηνληθή φκσο ζπγγελεχεη θαη κε ηελ κνπζηθή, 

αθνχ θαη νη δπν ηέρλεο «δελ έρνπλε λα κηκεζνχλε ή λα αλαπαξαζηήζνπλ ηίπνηα, φπσο γίλεηαη κε ηηο 

ηέρλεο ηεο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο»217. 

«Άλζξσπνο θαη ηνπίν καδί, ζπλζέηνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνδηαγξάθνπλ ηελ χπαξμε 

ηνπ. Έηζη, ψζηε φ, ηη γηα ην έλα ηνπίν είλαη λφκηκν θαη αιεζηλφ, λα είλαη γηα θάπνην άιιν ηνπίν …θαη θιίκα 

…άθπξν θαη άλνκν. Σσξίο ηνπίν, θιίκα θαη έδαθνο (αιιά θαη ήζε θαη έζηκα) δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

αξρηηεθηνληθή. Γηαηί ε αξρηηεθηνληθή είλαη γεσγξαθηθή θαη θπηξψλεη ζηνλ θάζε ηφπν φπσο ηα δέληξα, νη 

ζάκλνη θαη ηα ινπινχδηα. Νπφηε ην θάζε ρηίζκα, κηθξφ ή κεγάιν, αλζίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ζαλ έλα 

απηνλφεην θπζηθφ ζηνηρείν, γηα λα δεη κε ηνλ άλζξσπν, θαη λα έρεη αλάζηεκα θαη λφεκα θαη ςπρή …Έλα 

έξγν πνπ δελ εληάζζεηαη αξκνληθά κέζα ζην θάπνην ηνπίν, δελ κπνξεί λα είλαη αξρηηεθηνληθή»218. Δίλαη 

επίζεο αλαγθαίν λα αλήθεη ν αξρηηέθηνλαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ θαη ηζηνξηθφ ρψξν, αλ ζέιεη 

                                                            
213 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 32. 
214 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, Άβνα, Ώεήκα 1981, ζεθ. 263. 
215 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 263-264. 
216 Δ αηνζαήξ θνάζδ είκαζ δ ελήξ: «Θη φπσο, ινηπφλ, ε αιεζηλή αξρηηεθηνληθή πξέπεη λα θνξηέηαη ζαλ έλα θαιφ παπνχηζη θαη λα ηξψγεηαη 
ζαλ έλα θαινδπκσκέλν ςσκί θαη λα θπηξψλεη πάλσ ζην έδαθνο», Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 263-264. 
217 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 267-268. 
218 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 181. 
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λα θάλεη θάηη πνπ λα έρεη δσή θαη δηάξθεηα219. Ζ αιεζηλή αξρηηεθηνληθή επνκέλσο «δελ κπνξεί παξά λα 

είλαη ηνπηθή θαη φρη “δηεζλήο”»220. 

«Ρν “αηζζεηηθφ πξφβιεκα” ζηε δνπιεηά ηνπ αξρηηέθηνλα …πεγάδεη απφ ηε “βαξχηεηα θαη απφ ηελ 

αθακςία”», φπσο ζσζηά επηζεκαίλεη ν Schopenhauer. Ν βαζηθφο λφκνο ζηελ αξρηηεθηνληθή πνπ βξίζθεηαη 

«ζην ζέκα ππνζηχισκα θαη δνθφο», εθθξάδεηαη κε ηα θέξνληα ζηνηρεία, κε ηνπο ηνίρνπο ή ηα 

ππνζηπιψκαηα221. 

Ν θαλφλαο ζηε δνπιεηά ηνπ Θσλζηαληηλίδε είλαη κηα ηππηθή θαηαζθεπαζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή δηάηαμε, 

βαζηζκέλε ζηηο δχν πξνεγνχκελεο αξρέο, ε νπνία δελ έρεη ζρέζε κε ηελ βηνκεραληθή ηππνπνίεζε, αιιά κε 

ηελ έλλνηα ηνπ ηχπνπ ζηελ αξραία θαη ηελ αλψλπκε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή. Ζ ηππηθή απηή δηάηαμε, ε 

νπνία απέβιεπε ζε θάπνην ηδαληθφ αξρηηεθηφλεκα, εθαξκνδφηαλ «ε ίδηα πάληα ζε θάπνηεο νκνηφηξνπεο 

παξαιιαγέο, ζηελ θάζε πεξίπησζε, ζην θάζε νηθνδφκεκα …Θαη νπφηε, ινηπφλ, κέζα απφ ηελ ίδηαλε, 

ζρεδφλ, πάληνηε θαηαζθεπαζηηθή δηάξζξσζε λα κπνξνχλε λα πξνθχςνπλε θαη ρηίζκαηα γηα πνιιαπιέο 

ρξήζεηο, ή ρηίζκαηα πνπ ζα δίλνπλε θάπνηνπο ηχπνπο, γηα θαηνηθίεο, γηα μελνδνρεία, γηα κνπζεία […]»222.  

Ξξνυπφζεζε αθφκε ηεο θαιήο κνξθήο είλαη λα παξαθνινπζεί θαη λα επηβιέπεη ν αξρηηέθηνλαο, ζηε θάζε 

ηεο θαηαζθεπήο, φ, ηη είρε νξακαηηζηεί θαη ζρεδηάζεη ζην ραξηί223. 

 « […] ε αιεζηλή αξρηηεθηνληθή …δελ κπνξεί λα είλαη παξά ηνπηθή θαη φρη „δηεζλήο‟, βγαικέλε δειαδή απφ 

ξίδεο θαη απφ πέηξεο θαη απφ ρψκαηα θαη απφ λεξά, πνπ αλήθνπλε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν, θάζε θνξά, 

έδαθνο θαη ηνπίν […]»224. 

6. 1987, «Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε 

Βηβιία, 1940-1982» 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ, ζημ πνχημ ημο δδιμζζεοιέκμ ηείιεκμ, ημ 1940, βνάθεζ: «Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη 

δηεζλήο. Δίλαη δηεζλήο φζν …νη φξνη πγηεηλήο θαη ηεο επηζηήκεο, ε γηαηξηθή θαη ηα κέζα δσήο είλαη θνηλά ζ‟ 

φινλ ηνλ θφζκν»
225

. 

                                                            
219 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 277. 
220 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 263. 
221 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 267. 
222 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 258-259. 
223 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 266. 
224 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 263. 
225 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε Βηβιία, 1940-1982, (Άβνα, 
Ώεήκα 1987, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 19. 
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«Γελ είλαη θακία ληξνπή λα αλαγλσξίζνπκε πφζν “πζηεξνχκε” ζηνλ ηφπν καο ζε πνιιά επηζηεκνληθά ή 

θαιιηηερληθά θξηηήξηα, νχηε είλαη άζηνξγν λα ζεβφκαζηε ην πξνβάδηζκα μέλσλ ηφπσλ»226. 

«Ξαξάδνζε πνπ θξαηήζεθε θαη ζηα θνβεξά ρξφληα ηεο ζθιαβηάο θαη πνπ έκειιε ηψξα λα αγλνεζεί ή λα 

παξαλνεζεί, γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηεο ε μελνκαλία απφ ηε κία κεξηά θαη ε αξραηνιαηξία απφ ηελ άιιε»227. 

«Αξρηηεθηνλεκέλε πξσηνβνπιία ζεκαίλεη πξψηα πξψηα πξνζαξκνγή ζηα αξρηθά δεδνκέλα: ζηνλ άλζξσπν, 

ηνλ θπζηθφ πεξίγπξφ ηνπ, ζηηο πξαθηηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ αλάγθεο […]228. Πεκαίλεη 

ζχλζεζε θαη νξγάλσζε πνπ πξαγκαηνπνηεί δνρεία δσήο, δειαδή νξγαληθέο θαη αλζξσπνκεηξηθέο 

θαηαζθεπέο θαη φρη κνλάρα φςεηο»229. 

«πσο ζε θάζε ηέρλε έηζη θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή, ν αιεζηλφο ηερλίηεο εξγάδεηαη θαη γηα απηφ πνπ κπνξεί 

θαη γη‟ απηφ πνπ πξέπεη. Απφ ηελ κία κεξηά, γηα λα παξνπζηάζεη ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα ηνπ, νπφηε ην 

πξφβιεκα είλαη πιαζηηθφ, απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα λα θαηαγξάςεη, ζηελ κνξθή ηνπ έξγνπ, ηηο θνηλσληθέο 

θαη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηεο επνρήο ηνπ, νπφηε ην πξφβιεκα είλαη εζηθφ. Ρν φ, ηη πξέπεη (ην εζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ έξγνπ), ην πξνζθέξεη ν ηφπνο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλψλπκνπ πιήζνπο, ηεο θνηλσλίαο κε 

ηηο ζρεκαηηζκέλεο απφ πξηλ αληηιήςεηο, ζηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηεο ηδηαίηεξεο θάζε θνξά δσήο. Αλ ζηηο 

άιιεο ηέρλεο ην πιαζηηθφ ζηνηρείν θξαηά ηελ ππεξνρή, ζηελ αξρηηεθηνληθή ην εζηθφ ζηνηρείν πξνδηαγξάθεη 

ηε ζέζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηβάιιεη ιχζεηο, πνπ ζηέθνπλ πξσηνθαλέξσηεο θαη πξσηφηππεο»230. 

«Ν άλζξσπνο θαη ην ηνπίν είλαη ηα δχν αξρηθά δεδνκέλα, ε πξψηε αθεηεξία»231. 

«Ρν αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν ζηέθεη πάλσ απφ ηα εθήκεξα θαη πξνζσξηλά θαη δίλεη κνξθή ζηηο πην 

βαζηέο ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ηα ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα ηεο 

θάζε επνρήο, ζχκθσλα κε ην πλεπκαηηθφ θιίκα ηνπ θάζε ηφπνπ. πάξρεη πάληνηε έλα θαηαζθεπαζηηθφ 

πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί, ζε αξκνλία κε ηηο θνηλσληθέο επηδηψμεηο, ηα θαιιηηερληθά θξηηήξηα θαη ηελ 

νηθνλνκία …Θαη φζν ην θηήξην είλαη ζχγρξνλν, ηεο επνρήο ηνπ, απφ ηελ άπνςε ηεο ηερληθήο (νηθνλνκία, 

πγηεηλή, θαηαζθεπή θαη ινηπά), άιιν ηφζν είλαη θαη αηψλην, απφ ηελ άπνςε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ 

πνηφηεηαο»232. 

                                                            
226 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 40. 
227 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 85. 
228 Δ αηνζαήξ θνάζδ είκαζ δ ελήξ: « […] γηαηί, ζην βάζνο, πξφβιεκα εζηθφ ιχλεη ν αξρηηέθηνλαο θαη φρη αηζζεηηθά αηλίγκαηα ή πιαζηηθνχο 
γξίθνπο», ζημ άνενμ «Ζ Αξρηηεθηνλεκέλε πξσηνβνπιία», δδιμζίεοζδ ημ 1951, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 109. 
229 Ξημ άνενμ «Τν πξόβιεκα», δδιμζίεοζδ ημ 1956, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 114. 
230 Ξημ άνενμ «Τν πξόβιεκα», δδιμζίεοζδ ημ 1956, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 113. 
231 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 113. 
232 Ξημ άνενμ «Αξρηηεθηνληθή», δδιμζίεοζδ ημ 1964, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 163. 
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Ξξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε ζηέγαζε ηνπ αλζξψπνπ. «Γελλήζεθε ζηνλ θάζε ηφπν γηα 

λα ζηεγάζεη, γηα λα θαιχςεη. Θαη θαηαζθεπαζηηθά ε αξρηηεθηνληθή ςάρλεη λα βξεη έλαλ ζθειεηφ πνπ ζα 

ζηεξίδεη κηα ζηέγε ζε έλα νξηζκέλν χςνο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Θαη ζπλζέηεη ρψξνπο, 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο, αλάινγα κε ην θιίκα ηνπ θάζε ηφπνπ»233. 

«Ζ θαιή Αξρηηεθηνληθή μεθηλά πάληα κε κηα θαιή θαηαζθεπή… Θαη θαηαζθεπή ζα πεη λα ρξεζηκνπνηείο ην 

θάζε πιηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ ζηαηηθέο θαη κνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο, γηαηί άιινλ ηξφπν θαηαζθεπήο 

επηβάιιεη ε πέηξα, άιινλ ηξφπν ην κπεηφλ, θαη ην αηζάιη θαη ην γπαιί. Θαη θαηαζθεπή ζα πεη αθφκε λα 

ζπλζέηεηο κε ην πιηθφ πνπ δηαιέγεηο, θαη λα ηαηξηάδεηο ηε ιεπηνκέξεηα κε ην γεληθφ ζρήκα, ζε έλα ζχλνιν 

αξκνληθφ θαη ζθηρηνδεκέλν»234. 

«Θαη δε ρηίδνπκε, φκσο, ελάληηα ζηε θχζε, αιιά ρηίδνπκε κε ηε θχζε»235. 

«Γελ είλαη ππεξβνιή αλ πνχκε πσο ε Διιάδα ζηέθεη ζαλ κηα απφ ηηο πην φκνξθεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Έρεη 

θιίκα ήπην, πνπ ζνπ επηηξέπεη λα δεηο, ζρεδφλ νινρξνλίο, ζην χπαηζξν, έρεη έλαλ ήιην ηδηαίηεξα θσηεηλφ 

θαη ιακπεξφ, κε αηκφζθαηξα πάληνηε θξπζηαιιηθά θαζαξή, έρεη θαη λχρηεο, ην θαινθαίξη πην πνιχ 

δξνζεξέο θαη νιφθσηεο, κε ην θεγγάξη ή ηηο αζηξνθεγγηέο. Έρεη φκσο καδί, ν ηφπνο απηφο, θαη ηνπία ζετθά 

ζε νκνξθηά, ηνπία ιηηά θαη απέξηηηα ζε ζρήκαηα θαη κνξθέο, κε βνπλά θαη ζάιαζζεο θαη αθηέο ζε 

καγεπηηθή, αλ φρη παξακπζέληα, θπζηθφηεηα, κε λεζηά, κεγάια ή κηθξά πνπ ιακππξίδνπλε ζαλ πνιχηηκα 

πεηξάδηα κέζα ζην γαιάδην ή ιεπθφ θσο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ νπξαλνχ»236. 

«[…] λαη, θπξία κνπ, απηφ είλαη ην ζαχκα εδψ ζηελ Διιάδα· φηαλ ζηέθεηο κπξνζηά ζην νπνηνδήπνηε 

αξρηηεθηνληθφ έξγν …λα κελ κπνξείο λα μερσξίζεηο πνην είλαη ην έξγν πνπ έθαλε ν άλζξσπνο θαη πνην είλαη 

ην έξγν πνπ έθαλε ε θχζε»237. 

«Ζ αξρηηεθηνληθή δελ κπνξεί λα είλαη δηεζλήο […]»238. 

7. 1987, «Ακαξησινί θαη θιέθηεο ή ε απνγείσζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο» 

«Ρν αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν φζν είλαη ζχγρξνλν», δειαδή ηεο επνρήο ηνπ, απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηερληθήο (νηθνλνκίαο, θαηαζθεπήο θ.ά.), «άιιν ηφζν είλαη θαη αηψλην απφ ηελ άπνςε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο»239. 

                                                            
233 Ξημ άνενμ «Ζ ζηέγε πξηλ από ηα ζεκέιηα», δδιμζίεοζδ ημ 1981, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 344. 
234 Ξημ άνενμ, «Αξρηηεθηνληθή» δδιμζίεοζδ ημ 1964, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 181. 
235 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 171. 
236 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 200. 
237 Ξημ άνενμ, «Γνρεία δσήο ή ην πξόβιεκα γηα κηαλ αιεζηλή Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή», δδιμζίεοζδ ημ 1972, Ζςκζηακηζκίδδξ 
Άνδξ, μ.π. ζεθ. 240. 
238 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 320. 
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8. 1989, «Ρα πξνιεγόκελα, από ηα βηβιία πνπ βξίζθνληαη ζηα ζθαξηά» 

«Ρν ηνπίν θαη ε κνξθή ηνπ εδάθνπο απνηεινχλ γφληκε αθνξκή (θαη αθεηεξία) γηα ην “πιάζηκν” 

αξρηηεθηνλεκάησλ πνπ λα ζηέθνπλ ζσζηά θαη απηνλφεηα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ […]»240.  

«Ζ αιεζηλή αξρηηεθηνληθή έρεη πξνθχςεη κε ην έδαθνο …γηα λα ζπδεί καδί ηνπ»241. 

« […] Ρνπία θαη κάιηζηα κε έληνλεο θιίζεηο ζην έδαθφο ηνπο …έρνπλε κηαλ θνζκνγνληθή νκνξθηά (θαη καδί 

κηαλ …πνηεηηθή νκνξθηά) θαη απηάξθεηα, πνπ δελ κπνξεί λα ηελ έρεη, κε θαλέλαλ ηξφπν, ε ηάβια ηεο 

Παράξαο»242. 

9. 1992, «Δκπεηξίεο θαη πεξηζηαηηθά: Κηα απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε» 

«Ρν ρξψκα ζηελ αξρηηεθηνληθή δελ είλαη έλα δηαθνζκεηηθφ επηθάζεκα …ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δηάξζξσζε θαη είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο ψζηε ν θάζε ρψξνο λα γίλεηαη έλα 

αλαληηθαηάζηαην δνρείν δσήο»243. 

10.  1992, «Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα» 

« […] ε έκπλεπζε θαη νη ηδέεο ζα κνπ έξρνληαη απφ ην χπαηζξν, φπνπ ζα ήζεια λα ζηέθσ θαη λα θάζνπκαη 

ζε άκεζε επαθή κε ηε θχζε. Θαη γηαηί αηζζάλνπκαη πσο απηά πνπ ζα έρηηδα ζα έπξεπε λα ζηέθνπλε απάλσ 
ζην έδαθνο φπσο ηα δέληξα. Θαη πνπ ζηα ρψκαηά ηνπο ζα δείρλνπλε ζαλ ηα αγξηνινχινπδα. Θαη ν 
άλζξσπνο δίπια ηνπο (θαη κέζα ηνπο) ζα αηζζάλεηαη θαη ην άξσκά ηνπο»244. 

 
«Ζ θαηαζθεπή πξέπεη λα θαίλεηαη νινθάζαξε ζε φια ηα ζεκεία ηεο νηθνδνκήο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηειηθά δελ 

είλαη φ, ηη θαίλεηαη, αιιά φ, ηη ππάξρεη. Ζ θαιή κνξθή βγαίλεη κέζα απφ ηελ θαιή θαηαζθεπή. Θη αο είλαη 

φια απιά θαη ιηηά. Θη επδηάθξηηα. Θαη νη ρψξνη άλεηνη, ζε κηαλ αξκνληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Θαη φρη 

θαηαθεξκαηηζκέλνη ζε δσκάηηα, πνπ ην θαζέλα ζα είλαη άζρεην κε ην άιιν θαη ζαλ απνκνλσκέλν»245. 

                                                                                                                                                                                                     
239 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ακαξησινί θαη Θιέθηεο ή ε Απνγείσζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Άβνα, Ώεήκα 1987, ζεθ. 162. 
240 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Τα πξνιεγόκελα, από ηα βηβιία πνπ βξίζθνληαη ζηα ζθαξηά, Άβνα, Ώεήκα 1989, ζεθ. 15. 
241 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 18. 
242 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 19. 
243 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη Ξεξηζηαηηθά, Βζηία, Ώεήκα 1992, ζεθ. 134-136. 
244 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 31. 
245 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 33. 
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«ιν ην ζπίηη είλαη έλαο ρψξνο πνπ θαηαλέκεηαη ζε ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθή ρξήζε ην θαζέλα. Ζ θάηνςε 

ζα είλαη πην ειεχζεξε. Θαη φηαλ ρξεηάδεηαη ζα μεθφβεη έλαο πην κηθξφο ρψξνο, ζαλ θιεηζηφ δσκάηην, 

γξαθείν ή ζαλ θειί ζε κνλαζηήξη»246. 

«Θαη λα έρεη ην ζπίηη κεγάια αλνίγκαηα, ζε παξάζπξα ή εμσζηφζπξεο, γηα λα βιέπεη θαλείο ην έμσ ηνπίν. 

Πηνλ θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ πάληνηε. Θαη αο έρεη ην ζπίηη θαη ππφζηεγα. Ξνιιά ππφζηεγα, κπξνζηά 

απφ ηνλ θάζε ρψξν. Γηαηί απηά ηα ππφζηεγα, ζαλ εκηππαίζξηνη θαη κεηαβαηηθνί ρψξνη (αλάκεζα ζην έμσ θαη 

ην κέζα) είλαη απαξαίηεηνη ζην ειιεληθφ θιίκα»247. 

«Λα κελ ππάξρεη ζπίηη ρσξίο ππφζηεγνπο, εκηππαίζξηνπο ρψξνπο. Νπφηε ην κέζα θαη ην έμσ ζπλζέηνπλ κηα 

νξγαληθή ελφηεηα, πνπ θάλεη ηελ δηαβίσζε πην επράξηζηε. Θαη ν άλζξσπνο έξρεηαη ζε κηα γφληκε επαθή κε 

ηελ θχζε. Κε ην ηνπίν φπνπ έρεη ρηηζηεί ην θάζε ζπίηη»248. 

« […] ν θησρφο θξαηάεη ην κέηξν γηα φ, ηη ηνπ είλαη απφιπηα απαξαίηεην, ελψ ν πινχζηνο ζέιεη λα 

“αλνίγεηαη”, ρηίδνληαο ην ζπίηη ηνπ, ζε άζθνπεο θαη άζηνρεο αλαγθαηφηεηεο θαη ζε “ςεχηηθα ζηνιίδηα γηα 

ςεχηηθεο ρξείεο” (ιφγηα ηνπ Goëthe). Θαη λα εληππσζηάδεη θαη γηα λα ππεξέρεη θαη γηα λα επηβάιιεηαη ζηνπο 

άιινπο κε θαληαρηεξά παιάηηα […]»249. 

«Ζ αξρηηεθηνληθή ζηέθεη κεο ζηε θχζε γηα λα ηεο θξαηάεη ζπληξνθηά. Θαη κηιάεη καδί ηεο, ζε κηα δηαινγηθή 
ζπδήηεζε. Θαη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα δηαθσλίεο»250. 
 

«Ν θαιφο αξρηηέθηνλαο δελ πξέπεη πνηέ λα θαιισπίδεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιήζεηα. Ρα θηηαζηδψκαηα είλαη 

πεξηηηά θαη άρξεζηα θαη απαξάδεθηα. Θη αθφκα καθξηά απφ ηηο γξαθηθφηεηεο θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο 

[…]»251. 

«Ρα ζπίηηα είλαη ΓΝΣΔΗΑ ΕΥΖΠ. Ζ αξρηηεθηνληθή καο πξνζθέξεηαη ζην ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Θαη ηελ δεη 

θαλείο …πεξηπαηεηηθά. Γελ ζηέθσ δειαδή κπξνζηά ηεο γηα λα ηελ πξνζθπλήζσ. Ρελ ηξηγπξίδσ. Κπαίλσ 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηεο ρψξνπο θαη βγαίλσ έμσ, ζην χπαηζξν γηα λα ηελ δήζσ, απφ φιεο ηηο κεξηέο, 

θαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο»252. 

«Θάζε αξρηηεθηνληθφ έξγν γελληέηαη κέζα απφ έλαλ ηνπηαθφ ρψξν θαη ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

θιηκαηνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ξνπ ζηελ Διιάδα είλαη ηφζν θηιφμελε θαη θηιηθή, φηαλ ην θάζε ζπίηη ζα 

                                                            
246 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 33. 
247 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 33. 
248 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 33-34. 
249 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 34. 
250 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 45. 
251 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 76. 
252 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 82. 
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κπνξνχζε λα είλαη κνλάρα έλα ππφζηεγν θαη ρσξίο θαλέλαλ, ζρεδφλ, ηνίρν απφ θάησ ηνπ»253. πσο έιεγε 

θαη ν Ξεξηθιήο Γηαλλφπνπινο «ὁ βίνο ἑλ Έιιάδη εἶλαη ππαίζξηνο». 

«Ζ αιεζηλή αξρηηεθηνληθή κηιάεη κηα γιψζζα πνπ έρεη πιαζηεί γηα λα ηελ θαηαιαβαίλνπλ φινη νη άλζξσπνη 

ζε φινπο ηνπο ηφπνπο ηεο γεο. ρη γηαηί ζέιεη λα είλαη “δηεζλήο” αιιά γηαηί είλαη παγθφζκηα, έρνληαο 

πηάζεη ηηο αηψληεο εθείλεο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα φινπο ηνπο ηφπνπο. Θαη γίλεηαη, έηζη ε αιεζηλή 

αξρηηεθηνληθή θαη θάπσο άρξνλε. Νπφηε, φζν κηα αιεζηλή αξρηηεθηνληθή ηζρχεη γηα ηνλ θάζε ηφπν ηζρχεη 

θαη γηα ηνλ θάζε ρξφλν»254. 

«Ζ αξρηηεθηνληθή, δελ έρεη, ζαλ ηέρλε, λα κηκεζεί (αληηγξάςεη) πξφηππα ή λα αλαπαξαζηήζεη ην 

νηηδήπνηε. Ζ αξρηηεθηνληθή παξάγεη θαη γελλάεη θάηη απαξρήο, φπσο ην γπξεχεη ν ηφπνο θαη ε ζχγρξνλε 

ζηηγκή θαη ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο πνπ δεη ζπλεηδεηά ηελ επνρή ηνπ»255. 

«Θαη έηζη θαη θάησ απφ ηηο ήπηεο ειιεληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, έλα ζπίηη ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη 

κφλν έλα ππφζηεγν θαη ηίπνηε άιιν […]»256. 

«Ρν πην ζπνπδαίν είλαη ε ΠΡΔΓΖ. Ξνπ καο πξνζηαηεχεη απφ ηα ερζξηθά ζηνηρεία πνπ ξίρλεη θαηά πάλσ καο 

ε θχζε […]. Γηα λα είλαη ε αξρηηεθηνληθή, πξσηαξρηθά θαιππηηθή. Κε κία ζηέγε, πνπ αλνίγνπκε ζαλ 

νκπξέια πάλσ απφ ην θεθάιη καο, …θαη κεηά αο βάινπκε θαη κεξηθνχο ηνίρνπο απφ θάησ ηεο γηα λα 

“θιείζνπκε” έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν […]»257. 

«Γηαηί έηζη είλαη: ην θάζε πιηθφ, θπζηθφ ή ηερλεηφ (νη πέηξεο, ηα ρψκαηα, ηα μχια, ηα ηζηκέληα, ν 

αζβέζηεο, ηα ζίδεξα) έρεη λα κηιήζεη κηα δηθή ηνπ γιψζζα. Θαη πξέπεη λα ηα ρεηξίδεηαη θαλείο ζχκθσλα κε 

«απηήλε» ηε θσλή πνπ «θιεη» ην θαζέλα κέζα ηνπ. Θη έηζη πνπ ην έλα πιηθφ λα ηαηξηάδεη θαη λα “δέλεη” 

αξκνληθά κε ην άιιν. […] Θη φπσο ε χιε ζα ππνηάζζεηαη ζηελ πλεπκαηηθή σξηκφηεηα»258. 

«Θη έηζη λνείηαη ην φηη κπνξεί, ν αιεζηλφο αξρηηέθηνλαο, λα δνπιεχεη: ”γηα ην θνηλφ θαη ην θχξην”, “γηα ηελ 
αιεζηλή νπζία”, “κε ινγηζκφ θαη κε φλεηξν” (Πνισκφο)»259. 

 
«Αιεζηλφ είλαη φ, ηη ρηεζηλφ ην παίξλεη ην ζήκεξα γηα λα ην δψζεη ζην αχξην. Ξνπ φηαλ ην δερηεί ζα έρνπκε 
ηελ απφδεημε …γηα ηελ αιεζηλή αιήζεηα»260. 

 

                                                            
253 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 83.  
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258 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 108. 
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260 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 162. 
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«Απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρηίδνπκε γίλεηαη θαλεξφ ζε πνηα ζρέζε βάδνπκε ηνλ εαπηφ καο απέλαληη 
ζηε θχζε. Γηαηί, κε ηελ αξρηηεθηνληθή, έξρεηαη ν άλζξσπνο ζε έλα θαιφ ζπλαπάληεκα καδί ηεο. 

Γειαδή κε ην ηνπίν φπνπ είλαη ηαγκέλε (ε αξρηηεθηνληθή) λα δεη»261. 
 
«1) Ζ αξρηηεθηνληθή νθείιεη λα είλαη “θαζαξή”. 2) Ζ αξρηηεθηνληθή δελ είλαη γηα λα εληππσζηάδεη νχηε γηα 

λα εμνπζηάδεη. 3) Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη γηα λα αγθαιηάδεη ηνλ άλζξσπν θαη γηα λα ηνλ ππεξεηεί ζε φιεο ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Ρηο ιεηηνπξγηθέο θαη ηηο πλεπκαηηθέο. 4) Ζ αξρηηεθηνληθή ζα είλαη φκνξθε φηαλ ζα εμνπζηάδεη 

ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο λα λνζεχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα θαη λα ηα παξακνξθψλεη 

κε δηαθνζκεηηθά επηθαζήκαηα. 5) Ζ αξρηηεθηνληθή δελ είλαη γηα λα παίδνπκε καδί ηεο κε αηζζεηηθέο 

αλαδεηήζεηο. Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη γηα λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ηειεηνπνηεί φ, ηη δελ πξφιαβε (ή δελ 

κπφξεζε) λα νινθιεξψζεη ε θχζε. Θαη ρηίδνπκε ζπίηηα γηα λα νκνξθαίλνπκε ηελ δσή καο ζχκθσλα κε ην 

ηνπίν πνπ, θάζε θνξά, ηήλε ηξηγπξίδεη. 6) Ζ αξρηηεθηνληθή δελ κλεκεηνινγεί νχηε θαη παίδεη ζέαηξν, νχηε 

θαη ζηήλεη ζθελνγξαθίεο»262. 

«Σηίδσ (θάλσ αξρηηεθηνληθή) ζεκαίλεη δσ. Θη φπνηνο μέξεη λα δεη, μέξεη θαη λα ρηίδεη. Γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

γηα ηνπο άιινπο. Γηα ην άηνκν θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν»263. 

«Θαη φζν θαη ηα πην απιά θαη ηαπεηλά θαηαζθεπάζκαηα (ππφζηεγα, παξάγθεο, καληξφηνηρνη) βγαίλνπλε λα 

είλαη, ζη‟ αιήζεηα, ηα πην κεγάια έξγα, νη πην αιεζηλή αξρηηεθηνληθή, …έλα πνίεκα, γηα λα ην απνζηεζίδεηο 
θαη λα ην ζηγνηξαγνπδάο, αθφκα θαη ζηνλ χπλν ζνπ, κε ηα φλεηξα πνπ ζα βιέπεηο»264. 

 
«Δίλαη ζαλ κηιάεη θαλείο κε ηελ θαξδηά ηνπ, φηαλ ρηίδεη αιεζηλά. Θαη ε θάζε θαηαζθεπή έρεη κηα δεζηαζηά, 
ην θάζε πιηθφ είλαη κηα φκνξθε ιέμε πνπ ερεί ήξεκα θαη αξκνληθά»265. 
 

«Θη φζν πην αιεζηλά ζέιεη λα δεη θαλείο, ηφζν πην πνιχ πξέπεη λα ζέιεη λα ρηίδεη κηαλ αιεζηλή 
αξρηηεθηνληθή»266. 
 

«ζν πην ηέιεηα, φζν πην αιεζηλή, κπνξεί λα είλαη κηα αξρηηεθηνληθή, ηφζν πην πνιχ πάεη λα γίλεη ην έλα κε 
ηε θχζε πνπ ηήλε ηξηγπξίδεη. Θη φπνηε, ην ηέιεην θαη αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν, είλαη θάηη ζαλ κία 
δεχηεξε θχζε, πνπ ηελ έπιαζε ν άλζξσπνο κε ηα ρέξηα ηνπ θαη κε ην κπαιφ ηεο ςπρήο ηνπ»267. 

 
«Ρν αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν “θπηξψλεη” απάλσ ζην έδαθνο ηεο γεο, φπσο έλα δέληξν, έλαο ζάκλνο, 
έλαο βξάρνο, κηα πέηξα. Θη φπσο, ηα βξάρηα θη νη πέηξεο, έρνπλε ζην ζρήκα ηνπο θαη ζηε κνξθή ηνπο ηηο 

                                                            
261 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 168. 
262 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 173. 
263 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 175. 
264 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 191. 
265 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 199. 
266 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 202. 
267 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 210. 
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ηζνξξνπίεο πνπ έρνπλε ηα βνπλά θαη νη ιφθνη, έηζη θαη ηα αιεζηλά αξρηηεθηνλήκαηα ζπκπεξηθέξνληαη φπσο 
ηα έξγα πνπ έρεη ρηίζεη ε θχζε»268. 

 
«Αξρηηεθηνληθή: ε ηέρλε πνπ θαηαζθεπάδεη ΓΝΣΔΗΑ ΕΥΖΠ»269. 
 
«Θαη είλαη, ε αξρηηεθηνληθή, κηα ηέρλε πεξηπαηεηηθή. Ξνπ γίλεηαη αληηιεπηή, ζην λφεκά ηεο, ζηελ 

ππφζηαζή ηεο, ζηελ κνξθή ηεο, φζν θπθινθνξεί θαλείο κέζα ηεο θαη γχξσ ηεο»270. 
 
« […] Ρν ηνπίν, πνπ πξέπεη λα εηζρσξεί ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη λα δίλε ην παξφλ ηεο χπαξμήο ηνπ. 

Ρν ηνπίν πνπ ζα ην ραίξεηαη θαλείο θαη κέζα ζηνλ θάζε εζσηεξηθφ ρψξν, έηζη πνπ ζα ην αηζζάλεηαη θαη ζα 

ην βιέπεη θαη δελ ζα κπνξεί “λα θάλεη” ρσξίο απηφ …Γηα λα είλαη θαη ην ζπίηη ην ηνπίν θαη ην ηνπίν ην 

ζπίηη»271. 

« […] ν ΡΞΝΠ πνπ ζα ζπλνςίδεη θαη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη πξνζσπηθέο αθφκα δηαζέζεηο, ζε έλα ζρήκα, 

πνπ ζα δέρεηαη παξαιιαθηηθέο ιχζεηο ρσξίο λα ράλεη ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη νληφηεηα»272. 

11.  2000, «Ν ιόγνο ηνπ Αξρηκάζηνξα» 

«Ξαίξλσ ηέζζεξηο θνξκνχο δέληξσλ θαη ηνπο ζηήλσ φξζηνπο, έλαλ, δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο. Ξαίξλσ θαη ηνπο 

ελψλσ απφ πάλσ, ηα δνθάξηα. Θαη κεηά παίξλσ πην ιηγλά θιαξηά θαη θηηάρλσ ηε ζηέγε. Απηφ είλαη ην ζπίηη. 

Έηζη βγήθε ν αξραίνο λαφο, έηζη βγήθε ην αέησκα, έηζη βγήθαλ φια»273. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
268 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 226. 
269 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 264. 
270 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 265. 
271 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 323. 
272 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 335. 
273 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ ηαζ Θειεθήξ Ζςκζηακηίκμξ, Ν ιόγνο ηνπ Αξρηκάζηνξα, Ίκδζηημξ, Ώεήκα 2000, ζεθ. 39. 
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5.1.3. ΘΟΗΔΠ ΗΓΔΔΠ ΘΑΗ ΔΛΛΝΗΔΠ ΠΡΝ ΓΟΑΞΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ 

Θεθεηχκηαξ υθα ηα παναπάκς ηείιεκα ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ζε άνενα ηαζ αζαθία 

ημο, πνμηφπημοκ πνήζζια ζοιπενάζιαηα βζα ημ πχξ ιεηαπεζνίγεηαζ ηδ βθχζζα ζημκ βναπηυ ημο θυβμ ηαζ 

πςξ δζαπεζνίγεηαζ ζδέεξ ηαζ έκκμζεξ πμο ημκ απαζπμθμφκ.  

Λ βναπηυξ ημο θυβμξ είκαζ ιζα πζζηή ιεηαθμνά ημο πνμθμνζημφ ημο θυβμο ζημ πανηί. Ώοημφ ημο είδμοξ δ 

βναθή είκαζ απυθοηα ζοκεπήξ ιε ηδκ αίζεδζή ημο βζα έκακ ανπζηεηημκδιέκμ θυβμ, δδθαδή ιε ηδκ άιεζδ 

ιεηαθμνά ηδξ δμιήξ ηδξ αθδεζκήξ ανπζηεηημκζηήξ ζημκ θυβμ274. Ομ ζοββναθζηυ φθμξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ 

δεκ είκαζ ανηεηά θυβζμ, είκαζ θασηυ ηαζ ηάπςξ ακμνευδμλμ, ιε πμθθέξ δεοηενεφμοζεξ θνάζεζξ αοηυκμια 

ημπμεεηδιέκεξ, πςνίξ πνςηεφμοζα, ηαζ πνήζδ εζζαβςβζηχκ ηαζ απμζζςπδηζηχκ ζηα υνζα ηδξ ηαηάπνδζδξ. 

Λ θυβμξ ημο είκαζ απμθεεβιαηζηυξ, θίβμ έςξ ηαευθμο δζαημζιδιέκμξ ηαζ ιμκηένκμξ. Σζηυζμ, ανίεεζ 

παναπμιπχκ ζε κεμέθθδκεξ ή Γενιακμφξ θμβμηέπκεξ ηαζ θζθμζυθμοξ, μζ μπμίεξ ζοπκά ακαηοηθχκμκηαζ 

απανάθθαηηεξ ζε δζαθμνεηζηά ηείιεκα ημο. Βπίζδξ, ζημ ένβμ ημο ηαηαβνάθεηαζ ιζα ζοκεπήξ επακάθδρδ 

θέλεςκ, θνάζεςκ, αθθά ηαζ εκκμζχκ. Λ ίδζμξ ηδκ παναηηδνίγεζ «ζειεκαηηθή» ηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ είκαζ 

απμθφηςξ δζηαζμθμβδιέκδ. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ επζθέβεζ ζηα ηείιεκά ημο κα ακαθένεηαζ ζοπκυηενα ζε πμζδηέξ ηαζ θζθυζμθμοξ πανά ζε 

ανπζηέηημκεξ ηαζ ηαθθζηέπκεξ (π.π. Α. Ξμθςιυξ, Μ. Γζακκυπμοθμξ, Goëthe ηαζ Oscar Wilde) δζυηζ ηα θυβζα 

ημοξ ημκ ελέθναγακ ηαζ ημκ ζοβηζκμφζακ πμθφ πενζζζυηενμ απυ μπμζμκδήπμηε ηαθθζηέπκδ ή ανπζηέηημκα. 

Δ ηυνδ ημο, ηα Ώθελάκδνα Οζμοηαθά επζζδιαίκεζ: «ε αλψλπκε αξρηηεθηνληθή θαη ην δηθφ ηνπ 

αξρηηεθηνληθφ έξγν είραλ ζρέζε κε ηα ιφγηα ηνπ Πνισκνχ, κηινχζαλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο γηα ην ίδην πξάγκα. 

Γηα “ηελ αιεζηλή νπζία”, “γηα ην θνηλφ θαη ην θχξην”, “κε ινγηζκφ θαη κε φλεηξν”. Αλ ηα ιφγηα έρηηδαλ, ζα 

έρηηδαλ φπσο ν παηέξαο κνπ θαη ε ιατθή αξρηηεθηνληθή. Θαη αλ ηα ρηίζκαηα απηά έγξαθαλ ζα ιεγαλ ηα 

ιφγηα ηνχηα. Έηζη ζπρλά κεηαρεηξηδφηαλ ηα ιφγηα πνπ ηνλ βνεζνχζαλ λα ηνλίζεη απηά πνπ πίζηεπε θαη πνπ 

άιινη κπνξεί λα ηα είραλ εθθξάζεη κε ιέμεηο, κε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν απφ εθείλνλ»275.   

Βπίζδξ, δ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ θυβμ ηαζ ζημ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ ηνίζζιδ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ ηαοηίγμκηαζ, ακ υιςξ ράπκαιε θίβμ πενζζζυηενμ, εα ακαηαθφπηαιε ιε ηάπμζα έηπθδλδ πςξ 

ζηδκ ζηέρδ ημο δ ζπέζδ αοηή δεκ ήηακ πάκηα ηαζ ηυζμ ανιμκζηή. Ξημ πνμθμβζηυ ημο ζδιείςια 

ακαθένεηαζ ζηδκ «ανπζηεηημκδιέκδ ζηέρδ», ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ «ανπζηεηημκδιέκμ αζζεδηήνζμ», ςξ 

απαναίηδημ ζημζπείμ ηδξ μοζίαξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ. Βπζηνέπεζ ζηαδζαηά ζημκ εαοηυ ημο κα εηθναζηεί υθμ 

ηαζ πζμ δζελμδζηά ιε ημκ θυβμ. Μάκηα υιςξ, δζαθαίκεηαζ ιζα αιθίζδιδ ζπέζδ ακάιεζα ζηα δφμ αοηά ιέζα 

πμο πνδζζιμπμζεί. Ώπυ ηδκ ιζα πθεονά, εα ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα πεζ υηζ ημ βνάρζιμ ημο παναζηάεδηε ζακ 

ακαημφθζζδ, υπςξ μ ίδζμξ θέεζ, ζε ηάπμζεξ «λπρηεξηλέο νδνηπνξίεο» ημο, υηακ ααζακζγυηακ απυ ηδκ 

                                                            
274 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, Ξέληε δνθίκηα γηα ηνλ Άξε Θσλζηαληηλίδε, Libro, Ώεήκα 1997, ζεθ. 63. 
275 Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ηδκ η. Ώθελάκδνα Οζμοηαθά. 
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αβνοπκία. Ζαζ απυ ηδκ άθθδ, μ θυβμξ οπμπνεςηζηά ημκ απμιάηνοκε απυ ημκ ιμκαδζηυ, βζα αοηυκ, ζημπυ 

ημο ανπζηέηημκα, δδθαδή κα πηίγεζ, ηαζ ημκ έηακε κα πθδζζάγεζ εηείκμοξ πμο ιυκμ βνάθμοκ πςνίξ κα 

πηίγμοκ ή ημοξ ηνζηζημφξ, ηαηδβμνίεξ, ζηζξ μπμίεξ δεκ είπε πμηέ δείλεζ ζδζαίηενδ ζοιπάεεζα. 

Ώλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ δ επζννμή ημο Αζμκφζζμο Ξμθςιμφ ζημ ένβμ ημο είκαζ ηαεμνζζηζηή. Λ Ξμθςιυξ ακάβεζ 

ημκ αβχκα βζα εεκζηή εθεοεενία ζε ιάπδ βζα απεθεοεένςζδ ημο ακενχπμο απυ ηάεε είδμοξ ειπυδζα, 

ζςιαηζηά ηαζ ροπζηά. Λ βενιακζηυξ ζδεαθζζιυξ δζαπκέεζ ημ ένβμ ημο Ξμθςιμφ, ηαεχξ  δ ζδέα ηδξ 

εθεοεενίαξ δζαθεφβεζ απυ ηα ζηεκά πθαίζζα ηδξ εεκζηήξ εθεοεενίαξ ηαζ ακάβεηαζ ζηδκ ζδέα ηδξ πκεοιαηζηήξ 

εθεοεενίαξ ημο αηυιμο, ηαεχξ ηονζανπεί δ οπενμπή ημο πκεφιαημξ276. Νμιακηζηυ ζημζπείμ ζημ Ξμθςιυ εα 

ιπμνμφζε κα εεςνδεεί δ οζμεέηδζδ ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ, υπςξ ηαζ δ ζηνμθή ζηδ θασηή πανάδμζδ ηαζ 

ζδίςξ δ αλζμπμίδζδ ζημζπείςκ απυ ημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ. Λιμίςξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ, ιε ζπμοδέξ ζημ 

Θυκαπμ ηαζ ιεθεηχκηαξ ημ ένβμ ημο Ξμθςιμφ, αθμιμζχκεζ ηζξ ανπέξ ημο βενιακζημφ ζδεαθζζιμφ. 

Βπζπνμζεέηςξ, ςξ εεκζηυξ πμζδηήξ ηδξ Βθθάδαξ, μ Ξμθςιυξ, επδνέαζε ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδ βθχζζα ιαξ 

εέημκηαξ έηζζ ααζζηέξ ανπέξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εθθδκζηυηδηαξ. Θεθεηχκηαξ ηα ηείιεκα ημο 

Ζςκζηακηζκίδδ ηίεεηαζ δ παναηάης δζαπίζηςζδ. Λ Ξμθςιυξ απμηεθεί βζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ οπυδεζβια 

πκεοιαηζημφ ακενχπμο. κηαξ εεκζηυξ πμζδηήξ, μ Ζςκζηακηζκίδδξ ηαοηίγεηαζ ιαγί ημο εεςνχκηαξ ημκ 

εαοηυ ημο ημκ εεκζηυ ανπζηέηημκα ηδξ Βθθάδαξ. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ακαθένεζ: «Δίλαη φια ηα ίδηα, θνηλά, κέηξα θαη ζηαζκά θαη κέζα απφ θξηηήξηα πνπ έρνπλ 

ζηελ βάζε ηνπο ηνλ ίδην νπζηαζηηθά παξαλνκαζηή». πςξ μ ηυζιμξ είκαζ έκαξ ηαζ αδζαίνεημξ, υπςξ δ 

ανπζηεηημκζηή είκαζ έκα υθμ ελίζμο ηαεμθζηυ ζε υθεξ ημο ηζξ πζεακέξ εηθάκζεζξ, έηζζ ηαζ δ επμπηζηή ιαηζά 

πμο εέθεζ ηαζ λένεζ κα ηα αθέπεζ υθα απυ ηδκ ίδζα ζημπζά δεκ δζαζπάηαζ αθθά αέκαα ζοβηνμηείηαζ εαοιαζηά 

ιέζα απυ ηδκ πμθφπθεονδ δνάζδ ηδξ. Ομ «ζέιεη θαη μέξεη» αοηυ είκαζ, ηεθζηά, ημ γδημφιεκμ ηθεζδί 

ενιδκείαξ277. 

Μαναηάης, ζδιεζχκμοιε ηζξ ελήξ ζοβηεηνζιέκεξ θέλεζξ, μζ μπμίεξ ζηαηζζηζηά επακαθαιαάκμκηαζ δζανηχξ 

ζημ ένβμ ημο ηαζ παναηίεεκηαζ αθθααδηζηά: 

αζχκζμξ, αθήεεζα, αλία, ακάβηδ, άκενςπμξ, ακχκοιμξ, απθυξ, ανπαίμξ, ανπζηεηημκζηή, άθεανημξ, άπνμκμξ 

βίςια 

γθχζζα 

δζεεκήξ, δμπείμ γςήξ 

                                                            
276 Μμθίηδξ Ηίκμξ, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Θ.Ε.Β.Ο, Ώεήκα 2006, ζεθ. 148-49. 
277 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 64. 
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εθεφεενμξ, Βθθάδα, εθθδκζηυξ, ειπεζνία, έιπκεοζδ, έλς, επζζηήιδ, επμπή, ένβμ 

δςή 

ειζοπαίενζμξ 

Θευξ, εεσηυξ, εεςνία 

η 

θακυκαξ, ηάκααμξ, ηανδζά, ηαηαζηεοή, ηάημρδ, ηαημζηία, ηθίια, ημζκυξ 

ιασηυξ, θαυξ, θεζημονβία, θμβζζιυξ, θυβμξ 

κέζα, ιμκηένκμξ, ιμνθή 

λδζζχηζημξ, κμοξ 

μ 

νζημκμιία, υιμνθμξ, υκεζνμ, μνβακζηυξ 

παβηυζιζμξ, πανάβηα, πανάδμζδ, πενζαάθθμκ, πκεφια, πμζυηδηα, πνάλδ, πνυαθδια, πνςημαμοθία, 

πνςηυηοπμξ 

ξ 

ζφβπνμκμξ 

ηέθεζμξ, ηέπκδ, ηεπκζηή, ηεπκίηδξ, ημπζηυξ, ημπίμ, ηυπμξ, ημονζζιυξ, ηφπμξ, ηοπμπμίδζδ 

πθζηυ, φπαζενμξ, οπυζηεβμ 

θεμνά, θφζδ 

ρνυκμξ, πνχια 

ςεφηζημξ, ροπή 

σ 
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5.1.4. ΔΛΛΝΗΝΙΝΓΗΘΑ ΓΗΞΝΙΑ 

Λζ θέλεζξ αοηέξ επακαθαιαάκμκηαζ ζε υθμ ημκ βναπηυ ημο θυβμ, απυ ηδκ ανπή ιέπνζ ημ ηέθμξ. Βφημθα 

παναηδνμφιε υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηάπμζςκ θέλεςκ είκαζ ημ ακηίεεημ άθθςκ. Οα ακηζεεηζηά αοηά γεφβδ 

θέλεςκ πμο πνμηφπημοκ είκαζ: 

αηώληνο – άρξνλνο 

αμία – θζνξά 

αιήζεηα – ςεύηηθνο 

αξραίνο – ζύγρξνλνο 

δηεζλήο – ηνπηθόο 

εκπεηξία – ιόγνο 

έμσ – κέζα 

επηζηήκε – ηέρλε 

ζεσξία – πξάμε 

θαξδηά – λνπο 

κνληέξλνο – παξάδνζε  

Θπμνμφιε κα δζαπςνίζμοιε ηα ακηζεεηζηά αοηά γεφβδ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ. Δ πνχηδ αθμνά έκκμζεξ ηαζ δ 

δεφηενδ ιμνθέξ. 

Οα εκκμζμθμβζηά αοηά δίπμθα πμο ανίζημκηαζ ζημκ βναπηυ ημο θυβμ εα ακαθοεμφκ ζε ιεηέπεζηα ηεθάθαζμ. 

θα ηα ακηζεεηζηά γεφβδ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ εκ ηέθεζ ζε δφμ ιυκμ μιάδεξ πμο ζοκμρίγμκηαζ ζηα γεφβδ 

μνεμθμβζζιυξ – νμιακηζζιυξ ηαζ ιμκηενκζζιυξ – ηθαζζηζζιυξ. 

Ξημ αιέζςξ επυιεκμ ηεθάθαζμ, ιεθεηάιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο, δδθαδή ημ ένβμ ημο ςξ πνμξ ηδκ ιμνθή. 

Γίκεηαζ ακαθμνά ζηζξ βεκζηέξ ανπέξ ημο ελεηάγμκηαξ ακαθοηζηά ημ πηζζιέκμ ένβμ ημο. Μαναηδνμφιε υηζ 

δεκ ειθακίγμκηαζ ιεβάθεξ ακηζεέζεζξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο. Μανά ιυκμ δ ειθάκζζδ ηδξ ζοιιεηνίαξ, 

ηαεχξ ηαζ δ έκηαλδ ημο παναδμζζαημφ ζημζπείμο ζημ ιμκηένκμ. 
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5.2.  Ζ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΡΝ 

 

5.2.1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

O Viollet-le-Duc278 οπμζηδνίγεζ: «Κε δχν ηξφπνπο ε αξρηηεθηνληθή κπνξεί λα είλαη αιεζηλή. Ξξέπεη λα είλαη 

αιεζηλή σο πξνο ην πξφγξακκα θαη αιεζηλή σο πξνο ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο. Γηα λα είλαη αιεζηλή σο 

πξνο ην πξφγξακκα, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κε αθξίβεηα θαη απιφηεηα ηνπο φξνπο πνπ επηβάιινπλ νη 

αλάγθεο. Γηα λα είλαη αιεζηλή σο πξνο ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο, πξέπεη λα κεηαρεηξίδεηαη ηα πιηθά 

ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο […]. Θαιιηηερληθά δεηήκαηα φπσο ε 

ζπκκεηξία θαη ε κνξθή, κπξνζηά ζηηο βαζηθέο καο αξρέο έρνπλ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία»279. 

Ξφιθςκα ιε ηδκ Βθέκδ Φεζζά-Βιιακμοήθ: «νη βαζηθέο ζέζεηο ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε εκθνξνχληαη απφ 

ηελ πίζηε ηνπ ζηε δηαρξνληθφηεηα θαη νηθνπκεληθφηεηα ησλ αμηψλ ηεο αλψλπκεο αξρηηεθηνληθήο, ζηελ 

νπνία βξήθε απηφ πνπ ν ίδηνο ήζειε λα θάλεη· ιηηφηεηα ζηε δηάηαμε, θαηαζθεπαζηηθή εηιηθξίλεηα θαη 

πεηζαξρία θαη ελαξκφληζε ησλ έξγσλ ηνπ κε ην πλεχκα θαη ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ. 

Δθθξάδνπλ αθφκε ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο, φπσο ήηαλ ε έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ 

παξάγνληα θαη ε ηππνπνίεζε ζηε ζχλζεζε θαη ηελ θαηαζθεπή»280. 

Αεκ είκαζ δφζημθμ κα ηαηακμήζμοιε ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ ημο ένβμο ημο Ζςκζηακηζκίδδ. Ώκ ηαζ μ ίδζμξ 

δεκ ακαθένεηαζ πμηέ άιεζα ζε αοηυ ημ εέια, ηα πνυηοπα ηαζ μζ ηακυκεξ, πάκς ζηα μπμία ααζίγεηαζ δ 

ανπζηεηημκζηή ημο βίκμκηαζ ζαθή ιεθεηχκηαξ δζελμδζηά ηζξ ανπέξ ημο πμο, απμηεθμφκ ηαζ ημοξ 

απανααίαζημοξ ηακυκεξ ημο ένβμο ημο. Ξημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ παναηίεεκηαζ έκα ανπείμ ηςκ ανπχκ 

ημο αθθά ηαζ έκα ανπείμ ημο ένβμο ημο. Θεθεηχκηαξ ηαζ ζπμθζάγμκηαξ ηα δφμ αοηά ανπεία, πνμηφπημοκ 

πνήζζια ζοιπενάζιαηα. 

Λζ ααζζηέξ ανπέξ ημο πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ πμο ακαθφμκηαζ παναηάης ηαζ ειπενζέπμκηαζ ζηδκ 

έηθναζδ: «δνρείν δσήο». Βπίζδξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί ημ πχξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ζοιπθδνχκεζ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ημο ιέζα απυ άθθεξ ιεευδμοξ έηθναζδξ. Οα πεδία αοηά ηδξ δδιζμονβίαξ ημο πςνίγμκηαζ ζε 

ηνεζξ ηαηδβμνίεξ. Οα ένβα ημο μνβακχκμκηαζ ζε δφμ κέεξ ηαηδβμνίεξ, ςξ εθεφεενμο επαββεθιαηία ηαζ ςξ 

δδιμζίμο οπαθθήθμο. 

                                                            
278 Λ Eugene Viollet-le-Duc (Μανίζζ 1814 – Ημγάκδ 1879) ήηακ Γάθθμξ ανπζηέηημκαξ ηαζ ζοββναθέαξ. Θεθέηδζε ηδκ βαθθζηή 
ανπζηεηημκζηή ηαζ εεςνείηαζ απυ πμθθμφξ ςξ μ πνχημξ εεςνδηζηυξ ηδξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ. Δ Ώνπζηεηημκζηή ημο εεςνία 
ααζίζηδηε ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ ακαγήηδζδ ηδξ αέθηζζηδξ ιμνθήξ ζοβηεηνζιέκςκ οθζηχκ, ηαζ ζηδ πνήζδ αοηχκ ηςκ πνμηφπςκ βζα ηδ 
δδιζμονβία ηηδνίςκ. Βι. Wikipedia. 
279 Eugene Viollet-le-Duc, Entretiens sur l‟ architecture, 1863-72 ζημ Frampton Kenneth, Κνληέξλα Αξρηηεθηνληθή, Ηζηνξία θαη 
Θξηηηθή, Θειέθζμ, Ώεήκα 2009, 4δ έηδμζδ, ζεθ 67 
280 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 99. 
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i. Ν ΠΓΣΟΝΛΝΠ ΝΟΘΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Δ απθυηδηα ζηδκ ηαηαζηεοή ημο ηηζζιέκμο ένβμο ημο βίκεηαζ ζαθήξ ιέζα απυ ηζξ ειθακείξ, αδνέξ 

θζεμδμιέξ, ηζξ πθάηεξ απυ ιπεηυκ-ανιέ ηαζ ηδ δζάηνζζδ θενυκηςκ-θενμιέκςκ ζημζπείςκ. Λ 

Ζςκζηακηζκίδδξ επζιέκεζ ζοκεπχξ βζα ηαηαζηεοαζηζηή ηαεανυηδηα, αθήεεζα ηςκ οθζηχκ ηαζ ιεεμδζηή 

πνήζδ αοζηδνμφ ηακάαμο. Οα παναπάκς πνμθακή παναηηδνζζηζηά ημο οθμπμζδιέκμο ένβμο ημο, χεδζακ 

ημοξ Ογχκδ ηαζ Lefaivre κα ημκ μκμιάζμοκ «θνλμηνλαιηζηή-ξαζηνλαιηζηή»281, ιία ιεζμβεζαηή εηδμπή εκυξ 

«Κνληέξλνπ Θιαζηθηζκνχ». Λ Ιζηυθαμξ Ίςκ Οενγυβθμο επζζδιαίκεζ: «Ν αληηθεηκελνπνηεκέλνο θάλαβνο, ε 

αληίζεζε “ηεθηνληθνχ-δηαθνζκεηηθνχ”282, ε έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε άρξνλσλ θαη αθεξεκέλσλ ηχπσλ ηεο 

Διιεληθφηεηαο δελ επηηξέπνπλ θακία ακθηζεκία»283. Ξφιθςκα ιε ημκ Ξάααα Ζμκηανάημ, μ Ζςκζηακηζκίδδξ 

« […] ήηαλ έλαο γλήζηνο ξαζηνλαιηζηήο, έλαο απζεληηθφο εθπξφζσπνο ηνπ κνληέξλνπ Θηλήκαηνο»284. Λ 

Μακαβζχηδξ Ομονκζηζχηδξ ζοιθςκεί επζηαθμφιεκμξ ζοββέκεζεξ ιε ηδκ «πξσηφγνλε θαιχβα» ημο Laugier, 

εεςνεί πχξ ημ ανπζηεηημκζηυ ζηίβια ημο δζεεκζζηζημφ ένβμο ημο Ζςκζηακηζκίδδ « […] αλήθεη ζην θαζνιηθφ 

θαη δηαρξνληθφ πεδίν ηνπ νξζνινγηζκνχ»285.  

Λζ ανπέξ αοηέξ μθείθμκηαζ ηαηά έκα ιεβάθμ ααειυ ζηδ λέκδ ιεηαπμθειζηή ημο ειπεζνία. πμο ηονζανπεί 

ημ ένβμ ημο Le Corbusier ηαζ ημ ανπέηοπμ ηδξ «unité d‟ habitation», δ ιπνμοηαθζζηζηή έθεζδ ηαεχξ ηαζ 

ιζα ηοπμθμβζηή ακάπηολδ αθθά ηαζ μ ηάκααμξ, ααζζηυ ζοκηαηηζηυ ενβαθείμ ημο ιεηαπμθειζημφ 

ιμκηενκζζιμφ286. 

Ξφιθςκα ιε ημκ Ζςκζηακηζκίδδ «ε αξρηηεθηνληθή είλαη θαιππηηθή». Μνςηανπζηή δμιή είκαζ έκαξ ζηεθεηυξ 

απυ οπμζηοθχιαηα πμο θένμοκ ηδκ ηαθοπηζηή ζηέβδ. Ζάης απυ ηδ ζηέβδ δζαηάζζμκηαζ, ακάθμβα ιε ηζξ 

ακάβηεξ, ηα δζαπςνζζηζηά πεηάζιαηα, ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά, πμο είκαζ εοηίκδηα ηαζ ιεηαεεηά, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημ ζηαεενυ ημνιυ. Ξημζπεία πθήνςζδξ, θένςκ μνβακζζιυξ ηαζ θενυιεκα ζημζπεία 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ζηα ένβα ημο ηαζ είκαζ ηαηαζηεοαζηζηά μναηά. Θέζα ζε αοηυκ ημ ζηεθεηυ 

δζαιμνθχκμκηαζ ηυζμ εζςηενζημί, υζμ ηαζ διζοπαίενζμζ πχνμζ, δ ζοκδζαθθαβή αοηχκ ηςκ πχνςκ ιε ημ 

φπαζενμ, αθθά ηαζ ιεηαλφ ημοξ εοιίγεζ ημ ηνίπηοπμ287 ηδξ θασηήξ εθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ: ηθεζζηυ 

                                                            
281 Ογχκδ Ώ. ηαζ Lefaivre L., Θξηηηθή Δηζαγσγή ζηε Κεηαπνιεκηθή Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, ζημ Αμοιάκδξ Λνέζηδξ, 
Κεηαπνιεκηθή Αξρηηεθηνληθή ζηελ Διιάδα, 1945-83, Ώνπζηεηημκζηά Θέιαηα, Ώεήκα 1984, ζεθ. 11. 
282 Οναβακμφ Ογίθθο, Άξεο Θσλζηαληηλίδεο, Tadao Ando: Κία Ξαξάιιειε Αλάγλσζε, Οεπκζηά Ρνμκζηά, Ουιμξ 14, Οεφπμξ 4, 
10/12/1994, ζεθ. 301-325. 
283 Οενγυβθμο Ιζηυθαμξ Ίςκ, Ζ «βνύιεζε γηα δσή» σο Αξρηηεθηνληθή: Υπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην θηινζνθηθό ππόβαζξν ηεο 

ζθέςεο ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε, 1μ Ξοκέδνζμ Εζημνίαξ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ, Ώεήκα 22-24/05/2014. 
284 Ξάαααξ Ζμκηανάημξ, Κνληεξληζκόο θαη Ξαξαδνζηνθξαηία: Από ηε Κεηαπνιεκηθή Αλνηθνδόκεζε σο ηε Γηείζδπζε ηνπ 
Κεηακνληεξληζκνύ, 1945-1975, ζημ Ξάαααξ Ζμκηανάημξ, Wilfried Wang (επζι.), Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νπ Αηώλα, Διιάδα, Prestel, 
Θυκαπμ, Βθθδκζηυ Εκζηζημφημ Ώνπζηεηημκζηήξ, Ώεήκα, 2000, ζεθ. 45. 
285 Μακαβζχηδξ Ομονκζηζχηδξ, Ζ Κπζνινγία ηνπ Γηεζληζκνύ, ζημ Γζάκκδξ Ώίζςπμξ, Γζχνβμξ Ξδιαζμθμνίδδξ (επζι.), Τνπία 
Δθκνληεξληζκνύ, Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή „60 θαη ‟90, Metapolis Press, Ώεήκα, 2002, ζεθ. 26. 
286 Γζαημοιαηάημξ Ώκδνέαξ, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο, 20νο αηώλαο, Ιεθέθδ, Ώεήκα 2003, ζεθ. 95. 
287 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Τα Ξξνιεγόκελα, Άβνα, Ώεήκα 1989, ζεθ. 24. 
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δςιάηζμ, οπυζηεβμ, αοθή. Λ διζοπαίενζμξ, ςξ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ζπζηζμφ ηαζ θφζδξ, ζπεδζάγεηαζ απυ ημκ 

Ζςκζηακηζκίδδ ζακ έκα αηυιδ δςιάηζμ πμο ηαθφπηεηαζ απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ ηαζ πενζαάθθεηαζ απυ ηα ίδζα 

δμιζηά ζημζπεία, παίγμκηαξ ημ νυθμ ημο «πλεχκνλα»288 ζε υθδ ηδ ζφκεεζδ. 

«Ζ θάηνςε είλαη ν γελλήηνξαο». Δ θνάζδ αοηή ημο Le Corbusier εηθνάγεζ απυθοηα ηζξ παναπάκς ανπέξ 

ημο Ζςκζηακηζκίδδ, μ μπμίμξ πεηοπαίκεζ ηδκ θεζημονβζηυηδηα λεηζκχκηαξ πάκηα απυ ηδκ ηάημρδ. Θεςνεί 

πςξ ηάεε ανπζηεηημκζηυ ένβμ πνέπεζ κα έπεζ πνμηφρεζ απυ ιζα ζεζνά ηαεανχκ ζοθθμβζζιχκ ηαζ υπζ 

ζοιπηχζεςκ, έηζζ χζηε κα ζηέηεζ άνηζμ ηαζ ηέθεζμ. Δ ανηζυηδηα βζα αοηυκ, πνμηφπηεζ ιέζα απυ ιζα 

«ηππηθή» ηαηαζηεοαζηζηή δζάηαλδ. Μεζναιαηίγεηαζ ιε ζηίηζα ηαζ ακαθμβίεξ πάκς ζε δζάθμνεξ δζαηάλεζξ, ηαζ 

ηαηαθήβεζ ζηδκ ηοπμπμίδζδ, είκαζ μοζζαζηζηά μ πνχημξ ζηδκ Βθθάδα πμο εζζάβεζ αοηή ηδκ έκκμζα ζε 

δδιυζζα ηηήνζα, ιεβάθδξ ηθίιαηαξ289. 

Θε αθεηδνία ηδκ ηάημρδ πνμηφπηεζ ηαζ δ ααζζηή ιμνθή ηδξ υρδξ πμο ηεθζηά μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ ημιή. 

Ώλζμπνυζεπηδ είκαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ηεκχκ ηαζ ηςκ πθήνςκ, χζηε κα πνμηφρμοκ ηα ακμίβιαηα πμο 

δίκμοκ θςξ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ζηα ηείιεκα ημο οπμζηδνίγεζ ηδκ ίδζα ανπή ιε ημκ Durand, δδθαδή ηδκ ημζκςκζηή 

πνδζζιυηδηα, πνδζζιμπμζχκηαξ παναηηδνζζηζηά ηδκ νήζδ ημο Ξμθςιμφ «γηα ην θνηλφ θαη ην θχξην». Σξ 

μνεμθμβζζηήξ, πνδζζιμπμζεί ημκ ηάκααμ ςξ ζημζπείμ ημο ζπεδζαζιμφ ημο, βζα πανάδεζβια ζηζξ ενβαηζηέξ 

ηαημζηίεξ πμο ζπεδίαζε, μ ζηεθεηυξ αημθμοεεί έκακ αοζηδνυ ηάκααμ πμο πνμζδζμνίγεζ ηδ ιμνθή ηςκ 

ηαημζηζχκ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά290. Δ ηοπμπμίδζδ ζοκεπάβεηαζ πνχηα απυ υθα ηδκ επζκυδζδ εκυξ 

μζημοιεκζημφ θάζιαημξ μζημδμιζηχκ ιμκάδςκ πμο ιε ημκ ζοκδοαζιυ ημοξ, εοκμείηαζ δ δζαιυνθςζδ 

μπμζαζδήπμηε ανπζηεηημκζηήξ θφζδξ291. Οα ζοβηνμηήιαηα ηςκ «Κεκία» απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια ηοπμπμίδζδξ ζημ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ. Βηθνάγεηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ιε ιζα αοζηδνά 

ηαεμνζζιέκδ ηάημρδ. Λ ηαηαζηεοαζηζηυξ ηάκααμξ πμο δζαθαίκεηαζ λεηάεανα ζηα ζπέδζα ημο ζοιπίπηεζ εκ 

πμθθμίξ ιε ημ θεζημονβζηυ292. 

Δ επζννμή ημο Schinkel ζημ ένβμ ημο είκαζ πνμθακήξ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ακηίζημζπα ιεηαπεζνίγεηαζ ηα 

οθζηά ζηζξ ηαηαζηεοέξ ημο, δζαπςνίγμκηαξ ημκ θένμκηα μνβακζζιυ ιε ηα ημζπία πθήνςζδξ ηαζ επίζδξ 

δίκμκηαξ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηα ημπζηά οθζηά. Λ ζηεθεηυξ απυ ιπεηυκ ιέκεζ ακεπίπνζζημξ, μζ ημίπμζ 

(μπημπθζκεμδμιή) ζμααηίγμκηαζ ηαζ αάθμκηαζ ιε ηα ααζζηά πνχιαηα: ηυηηζκμ, ηίηνζκμ, ιπθε ηαζ θεοηυ. 

                                                            
288 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Άβνα, Ώεήκα 1992, ζεθ. 232. 
289 Ζςκζηακηζκίδδξ Αδιήηνδξ, Ν αξρηηέθηνλαο Άξεο Θσλζηαληηλίδεο, Ππμονβείμ Ομονζζηζηήξ Ώκάπηολδξ (Β.Λ.Ο.) Ώεήκα 2008. 
290 Αδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Θέθζζζα, Ώεήκα 1984, ζεθ. 284. 
291 Ξοθθμβζηυ ένβμ, ιεηθν. Θανηζκίδδξ Μέηνμξ, μ.π. ζεθ. 328-329. 
292 Θεμδχνμο Αδιήηνδξ, Ζαθμβδνάημξ Άββεθμξ , Άξεο Θσλζηαληηληδεο , Frank Owen Gehry, Ταμίδη ζηελ αιήζεηα ζε ελεζηώηα 
ρξόλν, Βνεοκδηζηή ενβαζία, Β.Θ.Μ. 2012. 
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Μνυηεζηαζ βζα «έλαλ εηιηθξηλή κπξνπηαιηζκφ εθθξαζκέλν κε ηα πην ζηνηρεηψδε κέζα»293. «Δίρε ινγηθή 

ζθέςε, κλήκε θαη έρηηδε ζχγρξνλα. Ζ θαηαζθεπαζηηθή θαη ζρεδηαζηηθή εηιηθξίλεηα πνπ δηέπεη φια ηνπ ηα 

έξγα, είλαη θαη ε εηιηθξίλεηα θαη ε ινγηθή, ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο»294. Λζ κμδηζηέξ δζενβαζίεξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ιέζα ζημ ιοαθυ ημο, αθμνμφκ ηονίςξ ηδ ιεηάθθαλδ ημο ιοηδκασημφ ιεβάνμο, ημ 

πέναζια απυ ημ πθήνεξ θςξ ζημ απυθοημ ζημηάδζ. Ομ εκδζάιεζμ θςξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ. Ώθεηδνία 

ημο δ Ώνπαία Βθθάδα295. 

Δ αθαίνεζδ, αζζεδηζηή ηαζ δ ανιμκία απμηεθμφκ, ααζζηά ζημζπεία ηςκ ζδεχκ ημο Sullivan, ζημζπεία πμο 

ζοκδέμκηαζ άννδηηα ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο Ζςκζηακηζκίδδ. 

Δ έιθαζδ πμο μ Ζςκζηακηζκίδδξ δίκεζ ζηδκ ηαθή ηαηαζηεοή ζοιπίπηεζ μοζζαζηζηά ιε ηζξ απυρεζξ ημο 

Perret, μ μπμίμξ οπμζηήνζγε υηζ: «Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη πξψηα απ‟ φια κηα θαηαζθεπή. Αλ έλα θηήξην δελ 

έρεη θαηαζθεπαζηεί θαιά, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αξρηηεθηφλεκα, φζν εληππσζηαθφ θη αλ θαίλεηαη. Ν 

αξρηηέθησλ είλαη ...πνηεηήο πνπ κηιά θαη ζθέθηεηαη νηθνδνκηθά, ...ρξεζηκνπνηεί ηα θαηαζθεπαζηηθά κέζα 

ηνπ θαηξνχ ηνπ, φκσο έηζη ψζηε λα ηξαγνπδνχλ». Άθθα ημζκά ζδιεία ημοξ είκαζ δ πνμζήθςζή ημοξ ζε 

ανπέξ ηαζ ηαηζηεοαζηζημφξ ηακυκεξ, δ άπμρδ υηζ δ εεςνία βεκκζέηαζ ιέζα απυ ηδκ πνάλδ ηαζ δ πεπμίεδζδ 

υηζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή οπάνπμοκ ζημζπεία θεανηά ηαζ ζημζπεία αζχκζα. Ξηα άπνμκα ζημζπεία ηδξ ηέπκδξ 

ημοξ ζηήνζλακ ηαζ μζ δφμ ανπζηέηημκεξ ημ ένβμ ημοξ. Ομ βζαηί ιαξ ημ είπε ηαεανά μ αοημδίδαηημξ Perret: 

«ε αληνρή ελφο αξρηηεθηνλήκαηνο ζηνλ ρξφλν εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ππνηαγή ηνπ ζε φξνπο 

θπζηθνχο θαη ζηαζεξνχο παξά απφ πεξηζηάζεηο θνηλσληθέο θαη εθήκεξεο»296. 

Λ Gropius ηαζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ζπμφδαζακ ζημ Θυκαπμ. Αέπηδηακ ηαζ μζ δφμ ηδκ βενιακζηή εηπαίδεοζδ 

ηαζ ηνζηζηά εκζηενκίζηδηακ απυρεζξ ημο Wright. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ηαοηίγεηαζ ιε εέζεζξ ημο Mies, υπςξ ημ «Γελ ζέισ λα είκαη ελδηαθέξσλ, ζέισ λα είκαη 

θαιφο», ή ημ «Less is more», ημ μπμίμ παναπέιπεζ ζημ ανπαίμ βκςιζηυ «νὐθ ἐλ ηῷ πνιιῷ ηὸ εὖ», ή ημ «Ζ 

αξρηηεθηνληθή είλαη ε βνχιεζε κηαο επνρήο κεηαθξαζκέλε ζε ρψξν λέν, δσληαλφ, κεηαβαιιφκελν» ηαζ ζ‟ 

αοηή ηδ δζαδζηαζία ιεηάθναζδξ δ αμφθδζδ ηςκ αηυιςκ θεζημονβεί ςξ ιέζμκ, ή ημ «Ζ κνξθή δελ είλαη 

ζηφρνο ηεο δνπιεηάο καο, είλαη κφλν ην απνηέιεζκά ηεο». Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ελαζνεί ηδκ μζημοιεκζηυηδηα 

ηδξ ακμζπηήξ ηάημρδξ (open plan) ημο πνςημπυνμο Γενιακμφ μιμηέπκμο ημο ηαζ ζοιιενίγεηαζ ηδκ άνκδζή 

ημο κα οπμηφρεζ ζηζξ δοκάιεζξ ηδξ αβμνάξ πμο απαζημφκ αέκαδ ηαζ ακαθχζζιδ κεςηενζηυηδηα. Ώπμννίπηεζ 

                                                            
293 Αδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, μ.π. ζεθ. 284. 
294 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ηδκ ηα. Ώθελάκδνα Οζμοηαθά. 
295 Θεμδχνμο Αδιήηνδξ, Ζαθμβδνάημξ Άββεθμξ , Άξεο Θσλζηαληηληδεο , Frank Owen Gehry, Ταμίδη ζηελ αιήζεηα ζε ελεζηώηα 
ρξόλν, Βνεοκδηζηή ενβαζία, Β.Θ.Μ. 2012. 
296Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 105.  
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υιςξ ηα απνυζςπα ηαζ απάκενςπα βοάθζκα ζπίηζα ημο Mies ηαζ δζαθςκεί ιε ηδκ ροπνή ηδξ ημιρυηδηα βζα 

ημκ ίδζμ θυβμ πμο εα δζαθςκήζεζ ιε ηδ εενιή ηαζ γςβναθζηή πθαζηζηυηδηα ημο Le Corbusier297. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ είπε ημζκά ζημζπεία ιε ημκ Le Corbusier, πανυθμ πμο μ ίδζμξ δεκ ημ παναδέπηδηε πμηέ. 

Θμκηένκμξ ηαζ ανπαζμθάηνδξ αθθά πάκηα ιε ηδ δζηή ημο πίζηδ ζηδκ αθδεζκή, ηδκ αζχκζα ανπζηεηημκζηή. Οα 

ζημζπεία πμο ηνάηδζε απυ ημκ Le Corbusier δεκ είκαζ ζίβμονα ηα ιμνθμθμβζηά, ημκ ηαηδβμνμφζε άθθςζηε 

βζα ιμνθμηνάηδ, μφηε ηαζ ηα ηοπμθμβζηά. Ομ ζπεδζαζιέκμ ένβμ ημο ημκ άθδζε αδζάθμνμ. Δ θζθμζμθία ημο 

υιςξ βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή, πμο θαίκεηαζ κα ηδ βκχνζγε ηαθά απυ ηα θμζηδηζηά ημο πνυκζα ζημ Θυκαπμ, 

ημκ επδνέαζε πάνα πμθφ ηαζ ημκ μδήβδζε ζε ιζα πμνεία «ιμκηένκα»298. Ζςκζηακηζκίδδξ ηαζ Le Corbusier 

ήηακ δομ ανπζηέηημκεξ πμο ίζςξ κα ιδ ζοκακηήεδηακ πμηέ αοημπνμζχπςξ αθθά πμο αάδζγακ πανάθθδθα 

ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ζηδ γςή ημοξ. Θεβάθεξ θοζζμβκςιίεξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ αθθά ηαοηυπνμκα 

αοηανπζημί, ζδζυννοειμζ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ πεθάηεξ, ανκδηζημί ηαζ επζεεηζημί ζηζξ ηνζηζηέξ ημοξ, 

οπενπαναβςβζημί ζε ζπέδζμ, βναπηυ θυβμ, ζηίηζμ, θςημβναθία, αοζηδνμί εθεβηηέξ ηςκ δδιμζζεφζεςκ ηςκ 

ένβςκ ημοξ ιε μοζζαζηζηυ ζημπυ ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ οζηενμθδιίαξ ημοξ, απυθοημζ ζηδκ πίζηδ ημοξ βζα 

ηδ ζςζηή ανπζηεηημκζηή299. 

ii. Ζ ΦΠΖ  

«Θάζε αξρηηεθηνληθφ έξγν γελληέηαη κέζα απφ έλαλ ηνπηαθφ ρψξν θαη ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

θιηκαηνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ξνπ ζηελ Διιάδα είλαη ηφζν θηιφμελε θαη θηιηθή, φηαλ ην θάζε ζπίηη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κνλάρα έλα ππφζηεγν θαη ρσξίο θαλέλαλ, ζρεδφλ, ηνίρν απφ θάησ ηνπ»300. πςξ έθεβε 

ηαζ μ Μενζηθήξ Γζακκυπμοθμξ «ὁ βίνο ἑλ Έιιάδη εἶλαη ππαίζξηνο». 

Ομ εκδζαθένμκ ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ πμο κα αβαίκεζ 

απυ ηζξ ακάβηεξ ημο ηυπμο ημο, ημκ μδδβεί ζημ κα ιεθεηήζεζ εηηεηαιέκα ηδκ ακχκοιδ ανπζηεηημκζηή ζηδκ 

Βθθάδα ηαζ κα δδιμζζεφζεζ ηνία αζαθία απυ ημ 1947 έςξ ημ 1953, υπμο ηαηαπζάκεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκα 

παναδείβιαηα ακχκοιδξ ανπζηεηημκζηήξ301. Θαφιαγε ηυζμ ηδ θφζδ υζμ ηαζ ηδ θασηή ανπζηεηημκζηή. Δ 

εθθδκζηή θφζδ είκαζ βειάηδ απυ απθέξ ηαζ λεηάεανεξ ιμνθέξ, υπςξ ηαζ δ θασηή ανπζηεηημκζηή ακηίζημζπα. 

Οέημζεξ ιμνθέξ πμο δζαηνίκμκηαζ απυ δςνζηή ζαθήκεζα ηαζ θζηυηδηα παναηδνμφκηαζ ζε ηάεε έηθναζδ ηυζμ 

ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ υζμ ηαζ ηδξ παναδμζζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ πνμζπαεεί κα 

δδιζμονβήζεζ ιζα «αιεζηλή αξρηηεθηνληθή» ιε αάζδ ηζξ παναπάκς ανπέξ, ακηζηζεέιεκμξ υιςξ πανάθθδθα, 

ζε ηάεε ηάζδ ιζιδηζζιμφ ηςκ παθαζχκ ηθαζζηχκ ιμνθχκ. Ξοβπνυκςξ απμθεφβεζ ηαζ ηδκ ηάζδ ηδξ επμπήξ 

                                                            
297 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, μ.π. 105. 
298 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, μ.π. 106. 
299 Θειζζημηθέμοξ Γεςνβία, Ν Θσλζηαληηλίδεο ζηα ίρλε ηνπ Le Corbusier, Βνεοκδηζηή ενβαζία, Β.Θ.Μ. 2001. 
300 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 83.  
301 Γπν ρσξηά απφ ηελ Κχθνλν – Ρα παιαηά Αζελατθά ζπίηηα – μσθθιήζηα ηεο Κπθφλνπ. 
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ημο ηαηά ηδκ μπμία πμθθμί ανπζηέηημκεξ ακηζβνάθμοκ ιμκηένκα εονςπασηά ηηήνζα ηαηαζηεοαζιέκα βζα ηζξ 

ακάβηεξ άθθςκ ηυπςκ. Ππμζηδνίγεζ υηζ δ ακχκοιδ ανπζηεηημκζηή, αθθά ηαζ ημ ίδζμ ημ ημπίμ ηδξ Βθθάδαξ 

απμηεθμφκ ηα εειέθζα πάκς ζηα μπμία πνέπεζ ηαζ ιπμνεί κα ζηαεεί ιζα ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή πνάλδ. Δ 

ανπζηεηημκζηή ημο επακαθαιαάκμκηαξ ηδκ ανπασηή ακαγήηδζδ ημο «θπζηθνχ κεγάξνπ», ακηζιεηςπίγεζ ηδκ 

θφζδ ζακ ηδκ πνςηανπζηή ηαημζηία ημο ακενχπμο. Ομ ηηήνζμ ηαηαθαιαάκεζ ιζα λεπςνζζηή, ιε ζαθχξ 

μνζμεεηδιέκα παναηηδνζζηζηά, πανμοζία ηαζ απμηεθεί ημ εκενβυ ζοιπθήνςια ημο ημπίμο ιέζα ζημ μπμίμ 

εβηαείζηαηαζ302. 

Λζ ηαημζηίεξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ απμηεθμφκ απυδεζλδ ηδξ ιεβάθδξ εοαζζεδζίαξ ημο ςξ πνμξ ημκ πχνμ ζημκ 

μπμίμ ηαηαζηεοάγμκηαζ, εθυζμκ ιέζα απυ αοηέξ πνμζπαεεί κα ημκίζεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ θφζδξ ηαζ 

δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ. Δ νεοζηυηδηα ηςκ μνίςκ ημο θοζζημφ ηαζ ημο ηηζζημφ πενζαάθθμκημξ απμηεθεί 

παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο. Βίκαζ πνμθακέξ υηζ δ έκηαλδ αοηή ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

πνμτπμεέηεζ πθήνδ ηαηακυδζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ημπζηχκ ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ζοιιενίγεηαζ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ μνβακζηήξ ηαζ ημπμβναθζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ημο Wright, 

ιε ημκ ηνυπμ υιςξ πμο αοηέξ εηθνάγμκηαζ ζηζξ ιμκηένκεξ αβνμζηίεξ ημο, ηα prairie houses (1904-08), ηαζ 

ζημ ζοβηνυηδια Taliesin West ηδξ Ώνζγυκαξ (1937-38). Αζαθςκεί ςζηυζμ ιε ηα εκηοπςζζαηυηενα ηαζ 

πενζζζυηενμ ζδζυννοεια ένβα ημο Ώιενζηακμφ ανπζηέηημκα, ηα μπμία ημκ έηακακ δζάζδιμ (π.π. ημ ιμοζείμ 

Guggenheim, ημ 1939 ζηδκ Ιέα Πυνηδ). Ξοιπθέεζ ιε ηδκ άπμρή ημο υηζ δ ιμνθή είκαζ έκα ιε ηδ 

θεζημονβία, δεκ ηδκ αημθμοεεί, υπςξ οπμζηήνζγε μ πνςηενβάηδξ ημο θμκλζμκαθζζιμφ Louis Sullivan ιε ηδκ 

πανμζιζχδδ νήζδ ημο «Form follows function»303. 

iii. Ζ ΞΑΟΑΓΝΠΖ 

Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ δ θασηή πανάδμζδ ζοιπίπηεζ απμθφηςξ ιε ηδκ μοζία ημο ιμκηενκζζιμφ. Δ 

πανάδμζδ αοηή απμηοπχκεηαζ ζηα θασηά ηηίζιαηα, ζηα πνμζθοβζηά ηαζ ζηδκ ακχκοιδ ανπζηεηημκζηή ηαζ 

είκαζ εκηεθχξ λέκδ πνμξ ημκ κεμηθαζζηζζιυ ηαζ ηδκ ζζημνζηή ιμνθμθμβία. Λθυηθδνδ δ ζζημνζηή 

ανπζηεηημκζηή ηίεεηαζ πνμξ υθεθμξ ηςκ άπνμκςκ πνςηανπζηχκ ιμνθχκ ηδξ ακχκοιδξ ανπζηεηημκζηήξ, 

ζδίςξ ηδξ κδζζχηζηδξ, ζηδκ μπμία ακαβκςνίγεηαζ δ αοεεκηζηυηδηα ηδξ πναβιαηζηήξ εθθδκζηήξ 

ανπζηεηημκζηήξ. 

«Κε ηε ιέμε παξάδνζε δελ ελλννχκε απηφ πνπ θιεξνλνκείηαη αιιά απηφ πνπ ε θαηαλφεζή ηνπ 

πξνυπνζέηεη ηζηνξηθή ζπλείδεζε, δειαδή αληίιεςε, φρη κφλν ηεο απνπζίαο ηνπ παξειζφληνο, αιιά θπξίσο 

ηεο παξνπζίαο ηνπ κέζα ζην παξφλ. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη φηαλ έλα λέν έξγν ηέρλεο δεκηνπξγείηαη θαζνξίδεη 

                                                            
302 Ο. Οναβακμφ, Άξεο Θσλζηαληηλίδεο, Tadao Ando: Κία Ξαξάιιειε Αλάγλσζε, 1993, ζεθ. 14. 
303 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001, ζεθ. 107. 



[107] 
 

ηαπηφρξνλα φια ηα έξγα πνπ πξνεγνχληαη. Ρα ήδε ππάξρνληα κλεκεία δηακνξθψλνπλ έλαλ ηδεαηφ ξπζκφ 

ν νπνίνο, απηφκαηα, ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ, πξαγκαηηθά λένπ έξγνπ, αλάκεζά 

ηνπο»304. 

Δ ιμκηένκα ανπζηεηημκζηή, υιςξ, δεκ είκαζ άθθμ πανά δ ακαγήηδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ ηαζ αζχκζαξ αθήεεζαξ 

ηδξ ανπζηεηημκζηήξ. Δ εθθδκζηή θασηή ανπζηεηημκζηή, εββεκχξ ζοκοθαζιέκδ ιε ημ ημπίμ ηαζ ηδ θφζδ305, 

είκαζ πνμκμιζαηυξ θμνέαξ αοηήξ ηδξ αθήεεζαξ, επμιέκςξ ηαζ απυ ηδ θφζδ ηδξ ιμκηένκα. 

Μμονζζηήξ ζημ πθαίζζμ ημο ιμκηενκζζιμφ, μ Loos επδνεάγεζ ημκ Ζςκζηακηζκίδδ. Δ έιπκεοζδ ημο Loos απυ 

ηδκ εθθδκζηή κδζζχηζηδ ανπζηεηημκζηή ηαοηίγεηαζ ιε αοηή ημο Ζςκζηακηζκίδδ. Λιμίςξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ 

βνάθεζ ηαζ αζηεί ηνζηζηή ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ επμπήξ ημο. Ζαζ μζ δφμ ζημπάγμκηαζ βζα ημ αιθίζδιμ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ, δδθαδή βζα ημ ακ είκαζ ηέπκδ ή επζζηήιδ. 

Λ Γάπμξ ιε ζπμοδέξ επίζδξ ζηδκ Γενιακία ηαζ επδνεαζιέκμξ απυ ημκ βενιακζηυ ζδεαθζζιυ είκαζ μ πνχημξ 

πμο αιθζζαδηεί ημκ ααοανζηυ κεμηθαζζηζζιυ ηαζ ηονήηηεζ ηδ ζηνμθή πνμξ ηδκ εθθδκζηή θασηή 

ανπζηεηημκζηή. Βίκαζ ζίβμονμ υηζ απμηεθεί πδβή έιπκεοζδξ ηαζ πνυηοπμ βζα ημκ Ζςκζηακηζκίδδ ζηα πνχηα 

ημοθάπζζημκ αήιαηά ημο ηαζ ζημκ αβχκα ημο βζα ηδκ ηαηαβναθή ηδξ εθθήκζηήξ ακχκοιδξ ανπζηεηημκζηήξ. 

Ζαζ μζ δομ ημοξ ιεθέηδζακ επί πνυκζα υζμ ηακείξ άθθμξ ηδκ επανπία, ημ πςνζυ, ημ κδζί ηαζ ιε ημ ζηίηζμ 

ημοξ απμηφπςζακ υ, ηζ ηαθφηενμ οπήνπε απυ άπμρδ ανπζηεηημκζηήξ. Ξημπυξ ηαζ ηςκ δφμ ήηακ δ 

δδιζμονβία εθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. 

Λ Μζηζχκδξ απμηεθεί ηοπζηή πενίπηςζδ έθθδκα ιμκηενκζζηή ημο ιεζμπμθέιμο. πςξ ηαζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ 

πνμζπάεδζε κα εειεθζχζεζ ημ πμθζηζζηζηυ πνυηοπμ ηδξ εθθδκζηήξ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ. Ομ ζημζπείμ ηδξ 

εθθδκζηυηδηαξ ηαζ μ ζεααζιυξ ηδξ εθθδκζηήξ πανάδμζδξ είκαζ εειεθζχδεζξ ηακυκεξ ημοξ. Ομ ζοββναθζηυ 

φθμξ ημο είκαζ νμιακηζηυ ηαζ θμβμηεπκίγμκ, βειάημ ζοβηζκδζζαηέξ εκηάζεζξ, δεζηέξ παναζκέζεζξ ηαζ 

παναεέζεζξ ζηίπςκ ηαζ απμζπαζιάηςκ ζοβηνζηζηά ιε ημ φθμξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ. 

 

 

                                                            
304 T.S. Eliot, Tradition and the individual talent, Perspecta vol. 19, The Yale Architectural Journal 1983, ζεθ. 37. 
305 «λαη, θπξία κνπ, απηφ είλαη ην ζαχκα εδψ ζηελ Διιάδα· φηαλ ζηέθεηο κπξνζηά ζην νπνηνδήπνηε αξρηηεθηνληθφ έξγν … λα κελ κπνξείο 

λα μερσξίζεηο πνην είλαη ην έξγν πνπ έθαλε ν άλζξσπνο θαη πνην είλαη ην έξγν πνπ έθαλε ε θχζε». Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Τν πξόβιεκα 

γηα κηαλ αιεζηλή Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, άνενμ ζημ πενζμδζηυ Ώνπζηεηημκζηά εέιαηα, ηεφπμξ 6, 1972, ζημ Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, 

Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε Βηβιία, 1940-1982, (Άβνα, Ώεήκα 1987, έηδμζδ 1δ), 

Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 245. 
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iv. ΡΝ ΣΟΥΚΑ 

Οα πνχιαηα έπμοκ ηδ δζηή ημοξ ζζημνία ηαζ εκηοπχκμκηαζ ζηδ ικήιδ ιε ζδζαίηενμ ηνυπμ. Λ Άνδξ 

Ζςκζηακηζκίδδξ απέδζδε ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημ πνχια ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ είπε ζοβηνμηδιέκδ άπμρδ, 

ζηα ηηήνζά ημο, ζηζξ θςημβναθίεξ ημο, ζηα ηείιεκά ημο, ιε ακαθμνέξ ζηδκ Ζκςζυ, ηδκ Ώθαία, ημκ 

Μμθφβκςημ, ηδ θασηή ανπζηεηημκζηή ... 

Μναβιαημπμζήεδηακ ανηεηέξ ηέημζεξ εθανιμβέξ ζηζξ ενβαηζηέξ πμθοηαημζηίεξ πμο είπε ιεθεηήζεζ βζα ημκ 

Λνβακζζιυ Βνβαηζηήξ Ζαημζηίαξ. Ομ «Κεκία» «Ονίηςκ» ηδξ Άκδνμο, ιεηαλφ άθθςκ «Κεκία», ήηακ έκα 

αηυια ηηήνζμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ, υπμο πνδζζιμπμίδζε πνχιαηα. Ζάπμζα ζηζβιή αέααζα αζπνίζηδηε 

μθυηθδνμ, υπςξ επζεοιμφζακ πμθθμί. 

Ώκαθένεζ ζηα ηείιεκά ημο ηα παναηάης πνχιαηα: ηυηηζκμ, ηίηνζκμ ηδξ χπναξ, βαθάγζμ, θμοθαηί, ζηαπηί, 

ιαφνμ, άζπνμ (βαθάηηςια ημο αζαέζηδ). Οα απμηαθεί «πνιπγλψηεηα» (ή «γαηψδε») πνχιαηα, ζηα μπμία 

δεκ πενζθαιαάκεηαζ ημ «ινπιαθί» ζηζξ δζάθμνεξ απμπνχζεζξ ημο, πμο ήνεε ζηδκ Βθθάδα ανβυηενα, απυ ηζξ 

Εκδίεξ ιέζς Ώζβφπημο306. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
306 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Σηνηρεία Απηνγλσζίαο: γηα κηα Αιεζηλή Αξρηηεθηνληθή, Ώεήκα 1975, ζεθ. 314-315. 
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5.2.2. «ΓΝΣΔΗΝ ΕΥΖΠ» - Ζ ΠΛΘΔΠΖ ΡΥΛ ΑΟΣΥΛ ΡΝ 

Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ εζζάβεζ άθθδ ιζα έκκμζα ζημκ ανπζηεηημκζηυ ηυζιμ, πμο ηδκ ακαθένεζ ζοπκά ζηα 

βναπηά ηαζ ανπζηεηημκζηά ημο ένβα. Οα δμπεία γςήξ θμζπυκ, είκαζ μζ θεζημονβίεξ πμο πενζηθείεζ έκα ηηήνζμ. 

Λ ανπζηέηημκαξ εεςνεί υηζ δεκ πνέπεζ κα δζαπςνίγμοιε ηδ ιμνθή ημο ηηδνίμο απυ ηζξ θεζημονβίεξ ημο. 

Βίκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκεξ έκκμζεξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζζάλζεξ. Θεςνεί υηζ δεκ πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ηαζ κα 

εαοιάγμοιε ιυκμ ηα ένβα πμο είκαζ υιμνθα αζζεδηζηά ηαζ πθαζηζηά. Βίηε επεζδή είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ 

δζάζδιμοξ ανπζηέηημκεξ. Ώηυια ηαζ ηα πζμ θηςπά ζε ιμνθή ηαζ αλία, απμηεθμφκ δμπεία γςήξ πμο είκαζ 

άλζα ηδξ πνμζμπήξ ιαξ. 

Μζζηεφεζ πςξ ανπζηεηημκζηή ιπμνεί κα αζηήζεζ μ ανπζηέηημκαξ υηακ λεβοικχκεηαζ απυ μπμζαδήπμηε 

εκδοιαζία, πνμηαηάθδρδ, πεπμίεδζδ ηαζ εβςζζιυ ηαζ ακηζηνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ημο «γπκλφο». Μνέπεζ κα 

ελαβκζζηεί απυ ηδκ απθδζηία ηαζ ημκ εβςζζιυ ηαζ κα ιπμνεί κα εζηζάζεζ ζηδκ ηαεαοηή θεζημονβία, πνήζδ 

ηαζ οθζηυηδηα. Δ ανπζηεηημκζηή είκαζ ένβμ εθεοεενίαξ ιε εθήιενμ παναηηήνα. Θζα ελζζηυνδζδ ηδξ γςήξ, 

ηςκ αζςιάηςκ, ηςκ ακδζοπζχκ. Ώκ θμζπυκ δδιζμονβδεεί έκαξ ηέημζμξ ηαεανυξ πχνμξ, εα ιπμνέζεζ κα 

απμηηήζεζ ηζξ δζηέξ ημο ειπεζνίεξ ηαζ αζχιαηα. Ια βίκεζ δδθαδή έκα βειάημ δμπείμ γςήξ. 

Θία απυ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ υηζ ιέζα απυ ηδκ εζςηενζηή ακαγήηδζδ ημο εαοημφ ιαξ, 

ιπμνμφιε κα πανάβμοιε ζφβπνμκεξ ιμνθέξ ηαζ ένβα ηέπκδξ. Ώοηέξ μζ ιμνθέξ πνέπεζ κα είκαζ ζεικέξ, 

θζηέξ ηαζ αθδεζκέξ. Δ ανπζηεηημκζηή είκαζ ζακ έκα πνυαθδια γςήξ. Θε ηδκ ανπζηεηημκζηή δίκεζ ηακείξ 

οπυζηαζδ ηαζ ιμνθή ζηζξ θεζημονβίεξ ηδξ γςήξ. Γζ‟ αοηυ άθθςζηε ηαζ εεςνμφζε υηζ υθα ηα οθζηά ηαζ ηα 

ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζεί έκαξ ανπζηέηημκαξ μθείθμοκ κα θέκε ηδκ αθήεεζα. Αδθαδή κα ιδκ 

επζηαθφπημκηαζ ηαζ κα «θακνπθιάξνληαη» ιε ζημπυ κα δείπκμοκ ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Ξημκ Ζςκζηακηζκίδδ 

ηίπμηα δεκ είκαζ ζοκδεζζιέκμ. θα έπμοκ έκακ ζοβηεηνζιέκμ θυβμ ηαζ ανίζημκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ εέζδ 

ιε ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή. Ξημ αζαθίμ ημο ακαθένεζ: «Ν θαιφο αξρηηέθηνλαο δελ πξέπεη πνηέ λα θαιισπίδεη 

ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιήζεηα. Ρα θηηαζηδψκαηα είλαη πεξηηηά θαη άρξεζηα θαη απαξάδεθηα. Θη αθφκα καθξηά 

απφ ηηο γξαθηθφηεηεο θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο […]».307 

«Ν ΣΟΝΛΝΠ θαη ν ΡΝΞΝΠ (πνπ είλαη ν ρψξνο). Ρν ΣΡΔΠ θαη ην ΠΖΚΔΟΑ θαη ην ΑΟΗΝ. Ζ ΦΠΖ θαη ε 

ΡΔΣΛΗΘΖ. Ρν ΔΗΚΑΗ θαη ην ΔΗΚΑΠΡΔ. Ρν ΔΓΥ θαη ην ΔΚΔΗΠ. Θαη πψο ζα ηα βάινπκε φια απηά θάησ απφ ηνλ 

ηδηνλε παξνλνκαζηή, ψζηε ην θάζε ΔΟΓΝ πνπ ΣΡΗΕΝΚΔ λα είλαη ην ΡΔΙΔΗΝ, ην ΑΟΡΗΝ, ην ΑΛΑΓΘΑΗΝ, ην 

ΚΝΛΑΓΗΘΝ, ηνΑΞΑΟΑΗΡΖΡΝ, ην ΑΛΔΞΑΛΑΙΖΞΡΝ θαη καδί ην ΝΚΝΟΦΝ, ην ΔΣΑΟΗΠΡΝ, ην 

ΣΟΔΗΑΕΝΚΔΛΝ θαη ζηα ΚΔΡΟΑ πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο θαη ζηελ ΗΠΝΟΟΝΞΗΑ πνπ απαηηνχλ ην ΞΛΔΚΑ 

θαη ε ΞΝΗΝΡΖΡΑ θαη ε ΠΥΦΟΝΠΛΖ θαη ην ΖΘΝΠ θαη ε ΑΜΗΝΞΟΔΞΔΗΑ θαη ν ΛΝΠ θαη ε ΤΣΖ θαη ε 

ΘΑΟΓΗΑ». 

                                                            
307 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 76. 
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5.2.3. ΞΔΓΗΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ  

Δ θαζκμιεκζηά θζηή, αζηδηζηή ηαζ ιζκζιαθζζηζηή ανπζηεηημκζηή ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ απμδεζηκφεηαζ πςξ 

δζαεέηεζ έκα ακοπμθυβζζηα πμθφπθμημ πενζεπυιεκμ, πμο δεκ δζαηνίκεηαζ ιε πνχηδ ιαηζά308. 

Λ Αδιήηνδξ Φζθζππίδδξ πνμθμβίγεζ ζημ αζαθίμ ημο: «Ρα κέζα έθθξαζεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Άξε 

Θσλζηαληηλίδε απνηέιεζαλ βαζηθφ αληηθείκελν ηεο ένεοκαξ, θαζψο πνιινί ιίγνη έρνπλ αζρνιεζεί κε απηά. 

Ζ πξνζνρή έρεη εζηηαζηεί ζε δχν κφλν ηνκείο – ην θηηζκέλν έξγν ηνπ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ γξαπηφ ηνπ 

ιφγν. Πε απηφ βέβαηα θηαίεη, σο έλα ζεκείν, ν ίδηνο ν Άξεο Θσλζηαληηλίδεο πνπ δελ θάλεη πνηέ αλαθνξά 

απεπζείαο ζηα ζπκπιεξσκαηηθά εθθξαζηηθά κέζα ηνπ. Ρν κφλν πνπ ν ίδηνο θάλεη είλαη λα ζπζρεηίζεη ηελ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο θεηκέλνπ κε εθείλε ηνπ θηίζκαηνο, πξνζθέξνληαο δηάθνξεο παξαιιαγέο αθνξηζκψλ 

ηνπ ηχπνπ “Γξάθσ, επεηδή ρηίδσ”»309. 

Δ ζπέζδ θυβμο - ηηίζιαημξ είκαζ ηνίζζιδ βζα αοηυκ. Θζα ηέημζα ζπέζδ υζμ ααζζηή, ηνίζζιδ ηαζ ηαεμνζζηζηή  

ηαζ ακ απμδεζπεεί δεκ ιπμνεί κα οπμηαηαζηήζεζ ηζξ άθθεξ310. Βπίζδξ, δ επζιμκή  ηαζ δ ζοζηδιαηζηυηδηα ιε 

ηζξ μπμίεξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ηζκήεδηε ζημ ζηίηζμ, ζηδκ θςημβναθία, ζημ έκηοπμ ηαζ μνβάκςζδ 

εηεεζζαημφ πχνμο, δδθχκμοκ λεηάεανα υηζ αζπμθήεδηε ελίζμο ζοζηδιαηζηά ηαζ ιε ηα ηέζζενα αοηά 

πεδία. 

i. ΡΝ ΠΘΗΡΠΝ 

Ομ βναιιζηυ ζηίηζμ ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, έηζζ υπςξ θαίκεηαζ ηονίςξ ζηα πνχηα ημο αζαθία ημο 1940-50 

ηαζ ζηζξ ιεηαβεκέζηενεξ ζοβηεκηνςηζηέξ ημο εηδυζεζξ ημο 1970-80, παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα κεονζηή ηαζ 

οπαζκζηηζηή βναιιή πμο ζοβηναηείηαζ ζηα απυθοηα απαναίηδηα ζοζηαηζηά ηδξ ιμνθήξ πμο πανζζηάκεηαζ311. 

ζμ ιάθζζηα πενκά μ ηαζνυξ, ημ ζηίηζμ ημο ιμζάγεζ κα βίκεηαζ αηυια πζμ βνήβμνμ ηαζ ακοπυιμκμ, ζακ κα 

πνμζπαεεί κα πζάζεζ ιζα θεοβαθέα ηονίςξ εκηφπςζδ ηαζ υπζ κα βίκεζ δ οπμιμκεηζηή ηαηαβναθή ηςκ 

επζιένμοξ ζημζπείςκ ημο ακηζηεζιέκμο. Ομ ζηίηζμ έηζζ απμπκέεζ ιζα έκημκδ πνμζπάεεζα πκεοιαηζηυηδηαξ, 

ζδεαηήξ αθαίνεζδξ, βίκεηαζ «ηχπνο»312. Ξηζηζάνεζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο ζπεδζάγεζ ηαζ ηηίγεζ, ηαεχξ εζζάβεζ 

ημ ζημζπείμ ηδξ ηοπμπμίδζδξ. 

                                                            
308 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, Ξέληε Γνθίκηα γηα ηνλ Άξε Θσλζηαληηλίδε, Libro, Ώεήκα 1997, ζεθ. 59. 
309 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 53. 
310 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 53. 
311 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 54. 
312 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 54. 
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ζμ θζηή ηαζ πνςηυβκςνδ είκαζ δ ιμνθή ηςκ πςνζχκ, υπςξ ηα θέεζ μ ίδζμξ «αγξνηφζπηηα»313, άθθμ ηυζμ 

είκαζ δ απεζηυκζζή ημοξ. Θε ηάπμζμ ηνυπμ, μ Ζςκζηακηζκίδδξ ιαξ δείπκεζ εδχ ηα υνζα ηδξ «ινγηθήο» ιζαξ 

ηαηαβναθήξ ηδξ πνςηυβμκδξ αοηήξ ανπζηεηημκζηήξ, υπμο ημ ηηίζια ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ θοζζηυ 

ακηζηείιεκμ, υπςξ έκαξ ζπδιαηζζιυξ απυ ανάπζα βζα πανάδεζβια, ζε ακηζπανάεεζδ ιε έκα πενζζζυηενμ 

«εμειηγκέλν», έκηεπκμ ανπζηεηηυκδια, πμο ιπμνεί κα ακαπεεί ζε ηάπμζμ ηαεανυ βεςιεηνζηυ ζηενευ ςξ 

ιδπακή. Μάκηςξ μ ίδζμξ δεκ έηακε πμηέ ηάπμζμκ ακάθμβμ ζπμθζαζιυ, ίζςξ δεκ ημκ εκδζέθενε ηαζ ηυζμ, 

αθμφ ααζζηυ ημο ιέθδια ήηακ απθά ηαζ ιυκμ κα ηεηιδνζχζεζ ηδκ φπανλδ ηδξ «αηψληαο αιήζεηαο» ιέζα ζημ 

ακχκοιμ ένβμ314.  

Δ ακαδνμιζηή έηεεζδ ημο ένβμο ημο ζηδκ Μζκαημεήηδ ημ 1989 ιαξ δείπκεζ ηα άβκςζηα ημθθάγ ημο πμο 

πμθθέξ θμνέξ έπμοκ βίκεζ πάκς ζε ήδδ αζπνυιαονα δδιμζζεοιέκα ζηίηζα ημο. Βπίζδξ βζα πνχηδ θμνά 

πανμοζζάγμκηαζ έβπνςια ζπέδζά ημο ζε αημοανέθα, ηαηυρεζξ απυ πανεηηθήζζα ηδξ Θφημκμο ζε ηθίιαηα 

1:20 ηαζ πίκαηεξ ιε ημθθάγ. 

θα αοηά δείπκμοκ πςξ ζοκεπχξ δζενεοκμφζε ημοξ ηνυπμοξ ακαπανάζηαζδξ αοημφ ημο ιμκαδζημφ 

θαζκμιέκμο, πμο ηυζμ εαφιαγε, ηαζ δεκ είπε δζυθμο ανηεζηεί ζε ιζηνά ζηίηζα ηαζ βνήβμνεξ εζηαζηζηέξ 

ζδιεζχζεζξ. 

ii. Ζ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑ 

Λ ίδζμξ αζπμθήεδηε ιε ιεβάθδ ζπμθαζηζηυηδηα ιε ηδ θςημβνάθδζδ ηςκ ένβςκ ημο ηαζ λένμοιε πςξ μζ 

δδιμζζεφζεζξ ημοξ ζηδκ Βθθάδα ηαζ ζημ ελςηενζηυ πάκηα εζημκμβναθμφκηακ ιε ηζξ δζηέξ ημο απμηθεζζηζηά 

θςημβναθίεξ. Αεκ εα ήηακ, θμζπυκ, εκηεθχξ πανάδμλμ ή οπεναμθζηυ κα ζζπονζζημφιε πςξ «βκςνίζαιε» 

ημ ηαηά ηαζνμφξ ένβμ ημο ιέζα απυ ηδκ πνμζςπζηή ημο ιαηζά ηαζ ιυκμ315. Ξε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ 

θςημβναθίεξ ηςκ ηηδνίςκ ήηακ πάκηα ιεηςπζηέξ, ζπακζυηαηα πνμμπηζηέξ, αθθά πάκηα ιε έκα ζδιείμ 

θοβήξ. Ξδιαζία επίζδξ είπακ ηαζ ηα εζςηενζηά ημο ηακηνανίζιαηα ηαζ αηυια, μζ θεπημιένεζεξ πμο δζάθεβε 

κα απμιμκχζεζ ιέζα ηαζ έλς απυ ηα ηηήνζα. Οίπμηα απυ αοηά δεκ αθδκυηακ ζηδ ηφπδ316. Δ δζάζηαζδ 

ακάιεζα ζε «σξαηνπνίεζε» ηαζ ζε «πξαγκαηηθφηεηα» ιπμνεί κα ιδκ είκαζ δζυθμο πνμθακήξ, πάκηςξ 

ακηακαηθά ηζξ βεκζηυηενεξ ζηέρεζξ ημο πάκς ζηδκ ανπζηεηημκζηή δδιζμονβία317. 

                                                            
313 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γπν ρσξηά απ‟ ηε Κύθνλν, (Ώεήκα 1947, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, 

έηδμζδ 2δ. 
314 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 55. 
315 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 57. 
316 Λ ίδζμξ ζπμθίαζε αοηήκ ηδκ εκαζπυθδζή ημο ιε ηδκ θςημβναθία πμθφ ανβυηενα: «θσηνγξάθηδα ν ίδηνο θαη ηα θηήξηα πνπ έρηηδα, 
ψζηε λα ηα δείρλσ (ή λα ηα δεκνζηεχσ) φρη σξαηνπνηεκέλα (φπσο … ζπλεζίδεηαη) αιιά γηα λα ηα παξνπζηάζσ έηζη φπσο ζηέθαλε 
πξαγκαηηθά ζην πξαγκαηηθφ ηνπίν, έμσ απφ ηα θαιισπηζηηθά ηερλάζκαηα, πνπ ε “ηέρλε” ηεο θσηνγξαθίαο έρεη κπφιηθα ζην … 
νπινζηάζηφ ηεο», Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 57. 
317 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 57. 
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Θα ήηακ ίζςξ εφημθμ κα ράλμοιε εδχ κα ανμφιε ακηζζημζπίεξ ιε ηζξ θςημβναθίεξ πμο πνδζζιμπμζμφζε μ 

Mies van der Rohe ζηδκ πανμοζίαζδ ένβςκ ημο, ζδζαίηενα ζηα εζςηενζηά πνμμπηζηά ημο ημθθάγ. Ζάηζ 

πνέπεζ κα δζδάπηδηε μ Ζςκζηακηζκίδδξ απυ ηδκ οπαζκζηηζηή αηιυζθαζνα πμο παναηηδνίγεζ ηα ζπέδζα ημο 

Mies, ιε ηδκ εθάπζζηδ οπμδήθςζδ ιμνθμθμβζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηδξ οθήξ ημοξ318. Οεθζηά μ Ζςκζηακηζκίδδξ 

απμδεζηκφεηαζ πμθφ πζμ βήζκμξ ηαζ εενιυξ απυ ημκ Mies. Λ ζζπονζζιυξ αοηυξ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηζξ 

θςημβναθίεξ εζςηενζηχκ πχνςκ ημο Ζςκζηακηζκίδδ , υπμο είκαζ θακενή δ ακαγήηδζδ εκυξ πθμφημο απυ 

ακηζεεηζηά ζημζπεία, ςξ πνμξ ηδκ θςηεζκυηδηα, ηδκ οθή, ημκ υβημ, βζα κα «βειίζεζ» ηδκ εζηυκα. Ομ 

λεκμδμπείμ «Κεκία» ζηδκ Λθοιπία (1963) ηαζ δ ιμκμηαημζηία ζηζξ Ξπέηζεξ (1963) είκαζ παναηηδνζζηζηά 

παναδείβιαηα αοημφ ημο είδμοξ θςημβναθίαξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ. Βδχ απμδεζηκφεηαζ υηζ είκαζ έκαξ 

εοαίζεδημξ, «ρπκψδεο» μνβακςηήξ ημο πχνμο ηαζ δζυθμο μ λενυξ ηαζ απυθοημξ μπαδυξ ηδξ βφικζαξ, υπςξ 

ιενζηέξ θμνέξ θέβεηαζ.319 

«Ν θσηνγξαθηθφο θαθφο, δειαδή ε ςπρή ηνπ θσηνγξάθνπ, ζηξέθεη ζήκεξα ηελ πξνζνρή ηνπ πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ην βαζχηεξν λφεκα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ πνπ αλαπαξηζηά θαη γξάθεη ζην θαζαξφ θηικ, κε ηελ 

πην θαζαξή ηερληθή …ηελ αληηθεηκεληθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ, ηελ αιεζηλή κνξθή ησλ πξαγκάησλ. Γηα λα 

ζηαζεί θαη ε θσηνγξαθηθή ηέρλε δίπια ζηελ θάζε ηέρλε ηεο πην λέαο επνρήο, αθνχ φια είλαη ε κία κνξθή, 

ε κία φξαζε, ν έλαο θφζκνο»320. 

iii. ΡΝ ΔΛΡΞΝ ΘΑΗ Ν ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΘΘΔΠΔΥΛ 

πςξ μ ηυζιμξ ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ ζαθέζηαηα μνβακςιέκμξ έηζζ χζηε κα πνμαάθθεηαζ δ 

ιμκαδζηή, άνα ηαζ αζχκζα αθήεεζα, έηζζ ηαζ μ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ιζαξ δζηζάξ ημο δμοθεζάξ, υπμζα ηαζ κα 

είκαζ αοηή, μθείθεζ κα οπαημφεζ ζηδκ ιία ηαζ ιμκαδζηή ηάλδ, πμο ιυκμ αοηυξ ακαβκςνίγεζ ηαζ ιπμνεί κα 

ακαζοκεέζεζ. Θε αοηήκ ηδκ πεπμίεδζδ, μ Ζςκζηακηζκίδδξ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα αβκμεί ηζξ ηαεζενςιέκεξ, 

ηζξ ηνέπμοζεξ «πνμδζαβναθέξ» βζα ηδκ ειθάκζζδ εκυξ εκηφπμο, βζα ηδκ δζάηαλδ ημο οθζημφ ιζαξ έηεεζδξ, 

έηζζ υπςξ αοηά ζπδιαημπμζμφκηαζ ιέζα απυ ακανίειδηεξ εθανιμβέξ ηαζ δμηζιέξ ηαζ βίκμκηαζ απμδεηηέξ 

απυ ηδκ ημζκή βκχιδ321. 

«Νη ηέηνηνπ είδνπο κεραληζκνί αθπξψλνληαη ζηελ ζθέςε ηνπ, κηαο θαη δελ κπνξεί λα δερηεί κηα ιεηηνπξγία 

δηαζηξσκαηηθήο δηάρπζεο ηεο θνπιηνχξαο θαη δηακφξθσζεο ελφο θνηλνχ αηζζεηεξίνπ»322. 

Ραναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ δζαιάπδ ημο ιε ημκ δζεοεοκηή ηαζ εηδυηδ Λ. Αμοιάκδ ημο 

πενζμδζημφ «Ώνπζηεηημκζηά Θέιαηα» ημ 1972. Ώζηία ηδξ δζαιάπδξ ήηακ δ αθθμίςζδ, απυ ημκ εηδυηδ, ηδξ 

                                                            
318 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 57-58. 
319 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 58. 
320 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 60. Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ ζε ζπεηζηυ ηείιεκμ 1955. 
321 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 61-62. 
322 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 62. 
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ζεθζδμπμίδζδξ πμο είπε εημζιάζεζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ βζα ημ άνενμ ημο «Γνρεία δσήο ή ην πξφβιεκα γηα 

κηαλ αιεζηλή ειιεληθή αξρηηεθηνληθή», πςνίξ πνμδβμφιεκα κα ημκ εζδμπμζήζεζ323. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ 

ακαθένεζ ηα πανάπμκά ημο βζα ηδ θακεαζιέκδ ιεηάθναζδ θνάζεςκ ημο ζηα Ώββθζηά, αθθαβή ζηδκ 

πανμοζίαζδ ζπεδίςκ ημο ηαζ επίζδξ βζα ηδκ αθαίνεζδ θέλεςκ ηαζ ηεζιέκςκ ημο, υπςξ παναηηδνζζηζηά υηζ  

« […] Γνθηκάζαηε λα βγάιεηε ηνλ ΘΔΝ απφ κέζα κνπ»324. 

Ξοιπεναίκμοιε θμζπυκ πςξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ζε υθα ηα πεδία δδιζμονβίαξ ημο ήεεθε κα πανμοζζάγμκηαζ 

ιε ημκ πζμ ηαθυ, ζςζηυ, πζμ ανπζηεηημκδιέκμ ηνυπμ, πάκηα υπςξ κυιζγε μ ίδζμξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
323 Φζθζππίδδξ Αδιήηνδξ, μ.π. ζεθ. 61. 
324 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε 
Βηβιία, 1940-1982, Άβνα, Ώεήκα, 1987, ζεθ. 281. 
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Δηθόλα 91: Θσλζηαληηλίδεο, από ην βηβιίν ηνπ 
«Κειέηεο θαη Θαηαζεπέο», 1981 
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5.2.4. ΔΟΓΑ  

Ώζημφζε ημ εθεφεενμ επάββεθια ημο ανπζηέηημκα πανάθθδθα ιε ηδ ιυκζιδ δμοθεζά ημο ζημ δδιυζζμ (είηε 

ζημ Ππμονβείμ Αδιμζίςκ Ένβςκ, είηε ζημκ Λνβακζζιυ Βνβαηζηήξ Ζαημζηίαξ, είηε ζημκ Λνβακζζιυ 

Ομονζζιμφ). Αεκ ήεεθε πμηέ κα ιέκεζ πςνίξ ηνμθή βζα ζηέρδ ηαζ ζπεδζαζιυ. Ξε βεκζηέξ βναιιέξ δεκ 

ιπμνμφζε κα οπμπςνήζεζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πεθαηχκ ημο. Βίπε πμθθμφξ πεθάηεξ, αθθά δεκ ιπμνμφζε κα 

ηαηακμήζεζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ηζξ απαζηήζεζξ ημοξ, ιε απμηέθεζια είηε κα ημοξ πάκεζ είηε κα 

ηαηαθήβεζ κα ημκ παναηηδνίγμοκ αζοκεκκυδημ ηαζ δφζηνμπμ (υπςξ μ ίδζμξ ακαθένεζ ζηδκ αοημαζμβναθζηή 

ημο δζήβδζδ). Βίπε ζοβηεηνζιέκδ ζηάζδ απέκακηζ ζηα ένβα ημο ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα δζακμδεεί κα ένεεζ 

ηάπμζμξ ηαζ κα ημο οπμδείλεζ ηζ κα ηάκεζ ή κα αθθάλεζ ηάηζ απυ ηα ζπεδζαζιέκα ημο. Ώηυια ηαζ ακ αοηυξ μ 

ηάπμζμξ ήηακ μ πεθάηδξ ημο. Μνμηζιμφζε κα ημκ πάζεζ ηαζ κα ιδκ ημκ λακαδεί πανά κα αθθάλεζ ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ημο ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ιζα ηαηή ανπζηεηημκζηή, ζφιθςκα πάκηα ιε ημ δζηυ ημο ιοαθυ ηαζ 

πνυβναιια. 

Ξηα πνχηα ημο ένβα, εηηυξ απυ ημ πνχημ ημο ζηδκ Βθεοζίκα ημ μπμίμ ήηακ ιμκυπςνμ, παναηηδνίγμκηακ 

απυ γχκεξ δζδιένεοζδξ ηαζ δζακοηηένεοζδξ. Ξοκέεεηε ηα ζημζπεία ηδξ ηαημζηίαξ ιε αάζδ ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ημο μζημπέδμο. Ομπμεεημφζε ημ θμοηνυ ηαζ ηδκ ημογίκα ζημ αμνζκυ ηιήια ηαζ ζοκήεςξ 

πανάθθδθμ ιε ημκ δνυιμ, έηζζ χζηε κα οπάνπεζ ηαζ θοζζηυξ αενζζιυξ. Οα ζημζπεία αοηά, ζε ηάπμζα, ηα 

έκςκε έκαξ διζοπαίενζμξ πχνμξ ζημ εκδζάιεζυ ημοξ, ημ μπμίμ υηακ δ «αλάζα ηνπ ζπηηηνχ», υπςξ ακαθένεζ 

ηαζ εηείκμξ παναηηδνζζηζηά. 

Ππήνπακ υιςξ ηαζ ηαζνμί πςνίξ ενβαζία, υπςξ ημ 1955, αθθά δεκ έπακε ημκ ηαζνυ ημο. Έανζζηε αζπμθία 

ιε ημ κα ζπεδζάγεζ θακηαζηζημφξ ηφπμοξ ζδζςηζηχκ ηαημζηζχκ ιε αθεηδνία έκακ ζηεθεηυ απυ μπθζζιέκμ 

ζηονυδεια πμο ηα ηαηαηυνοθα οπμζηοθχιαηα ημο (25x25 εη) λεπδδμφζακ απυ έκακ μνεμηακμκζηυ 

ηάκααμ 3x3 ιέηνα. Βίπε ηαηαθένεζ κα δδιζμονβήζεζ έκα δεζβιαημθυβζμ 6 ηφπςκ ηαημζηζχκ υπμο εα ημκ 

αμδεμφζακ ηαζ ανβυηενα ζημ ένβμ ημο. Θέζα απυ αοημφξ ημοξ ηφπμοξ ηαζ ιε ηάπμζεξ εθανιμβέξ πμο 

έηακε ζηα επυιεκα πνυκζα (ιμκμηαημζηία ζημ Ζαθαιάηζ ηαζ ζηδκ ΐμοθζαβιέκδ, δ πμθοηαημζηία ζηδκ 

Φζθμεέδ) έθηαζε ζημ ζοιπέναζια υηζ «ε αξρηηεθηνληθή δελ είλαη έλα παηρλίδη κε γεσκεηξηθνχο φγθνπο 

θάησ απφ ην θσο θαη ηηο ζθηέο απφ ηνλ ήιην νχηε ππφζεζε πιαζηηθήο». Βίκαζ μ μνβακζζιυξ πμο πνμηφπηεζ 

ιέζα απυ ιζα βναιιζηή ηαηαζηεοαζηζηή δζάνενςζδ, ιέζα δδθαδή απυ έκα ζηεθεηυ πμο ζηδνίγεζ ηα δάπεδα 

ηαζ ηζξ μνμθέξ χζηε κα ζοκηεεμφκ μζ πχνμζ ζε έκα ένβμ πμο έπεζ «θπηεπηεί» ζημ έδαθμξ, υπςξ έκα θοηυ. 

Ώκάθμβα ιε ηδκ «πνηθηιία» ημο, εα γεζ απυ ιεηαζπδιαηζζιμφξ πμο ημο επζηνέπεζ μ ααζζηυξ ημνιυξ, δδθαδή 

μ ζηεθεηυξ. Ξημ ζφκμθυ ημο εα απμηεθεί ημ «δμπείμ γςήξ», υπμο εα πενζθαιαάκεζ υθα ηα ζημζπεία ηαζ εα 

ζοκεέηεζ ημ ένβμ325. 

 

                                                            
325 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη Ξεξηζηαηηθά, Ουιμξ 2μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992,  ζεθ. 27. 
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Λζ ααζζηέξ ηηδνζμθμβζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ηαηαζηεοαζιέκςκ ένβςκ ημο είκαζ: 

 Ζαημζηίεξ - Βλμπζηέξ ηαημζηίεξ 

 Βνβαηζηέξ ηαημζηίεξ 
 Κεκμδμπεία - Θμηέθ 
 Αδιυζζα ηηήνζα (Βηεέζεζξ, Μενίπηενα ηαζ Θμοζεία) 

Μαναηάης πανμοζζάγεηαζ πάνηδξ ιε ηα ηαηαζηεοαζιέκα ένβα ημο ηαεχξ ηαζ θίζηα αοηχκ ακά πενζμπή, 

υπςξ ηα πανμοζζάγεζ μ ίδζμξ ζημ αζαθίμ ημο «Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο». Ώιέζςξ ιεηά βίκεηαζ ακαθμνά ζηα 

ένβα ημο ςξ εθεφεενμο επαββεθιαηία ακαθοηζηά, παναεέημκηαξ ζημζπεία παναββεθζμδμηχκ, εζδζηέξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ζζημνζηυ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδ ζδιενζκή ημοξ ηαηάζηαζδ. Οα ζημζπεία αοηά πνμέηορακ ιεηά 

απυ πνμζςπζηή ένεοκα ηαζ ζοκεκηεφλεζξ ηζξ μπμίεξ παναεέημοιε ζημ πανάνηδια. Βκημπίζαιε δφμ ένβα ημο 

πμο δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ αζαθίμ ημο. Ξημ πνχημ ζοιιεηείπε ςξ ζοκενβάηδξ ανπζηέηημκαξ ημο Ώ. 

Μθμοιζζημφ βζα ηζξ πφθεξ ζημ Ώ‟ Ιεηνμηαθείμ Ώεδκχκ ημ 1939 ηαζ ημ άθθμ ήηακ ιζα ιμκμηαημζηία ζημ 

Ζοπανίζζζ Ηαηςκίαξ ημ 1992. Έπεζηα ηάκμοιε ακαθμνά ζηα ένβα ημο ςξ δδιμζίμο οπαθθήθμο ζοκμπηζηά 

εζηζάγμκηαξ ζημκ ηφπμ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημοξ. 

1. ΑΘΖΛΑ & ΑΡΡΗΘΖ 

 ΒΚΛΡΕΖΔ ΑΕΏΘΛΙΔ / ΒΗΒΠΞΕΙΏ - 1938 

 ΖΕΙΔΘΏΟΛΓΝΏΦΛΞ / ΏΘΔΙΏ - 1939 
 ΏΙΘΛΖΔΜΛΠΝΕΖΔ ΒΖΘΒΞΔ / ΖΔΦΕΞΕΏ - 1940 
 ΒΖΘΒΞΔ ΡΒΕΝΛΟΒΡΙΕΏΞ / ΏΘΔΙΏ - 1949 
 ΑΕΏΘΒΝΕΞΘΏ ΞΒ ΟΏΝΏΟΞΏ / ΏΘΔΙΏ - 1951 

 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΏΘΔΙΏ - 1955-57 
 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΜΒΕΝΏΕΏΞ - 1955 -57 
 ΖΏΟΏΞΟΔΘΏ - ΒΖΘΒΞΔ / ΏΘΔΙΏ - 1959 

 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΜΏΓΖΝΏΟΕ - 1961 
 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΐΛΠΗΕΏΓΘΒΙΔ - 1961 
 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΦΕΗΛΘΒΔ -1961 

 ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ / ΏΙΏΐΠΞΞΛΞ - 1962 
 ΟΏΦΛΞ / ΏΘΔΙΏ - 1972 
 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΦΕΗΛΘΒΔ - 1971-73 
 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΜΒΙΟΒΗΔ – 1974 

2. ΞΟΓΝΠ 

 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ - 1955-57 
3. ΝΙΚΞΗΑ 

 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ 1 - 1963 
 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ 2 - 1966 

4. ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ - 1955-57 
 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ - 1963 
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5. ΑΓΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ - 1955-57 

6. ΠΞΔΡΠΔΠ 
 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ - 1963 
 ΑΕΜΗΛΖΏΟΛΕΖΕΏ - 1966-67 

7. ΞΝΟΝΠ 

 ΚΒΙΛΑΛΡΒΕΛ ΚΒΙΕΏ - 1964 
8. ΑΗΓΗΛΑ 

 ΖΏΟΛΕΖΕΏ ΘΒ ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛ - 1974-78 

 ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ - 1975 
9. ΠΘΗΑ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

 ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ - 1951 

10. ΔΞΗΓΑΟΝΠ 
 ΏΜΛΑΠΟΔΝΕΏ ΔΘΛΜΛΕΣΙ - 1958 
 ΚΒΙΣΙΒΞ ΚΒΙΕΏ - 1960-62 

11. ΙΑΟΗΠΑ 

 ΖΏΟΏΞΟΔΘΏ - 1955 
 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ - 1959 

12. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑ 

 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ - 1960 
13. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ 

 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ - 1959 

14. ΓΗΑΛΛΔΛΑ 
 ΏΝΡΏΕΛΗΛΓΕΖΛ ΘΛΠΞΒΕΛ - 1965-66 
 ΒΞΟΕΏΟΛΝΕΛ ΖΏΕ ΖΏΦΒΙΒΕΛ - 1971 

15. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 ΜΒΝΕΜΟΒΝΛ ΓΕΏ ΒΖΘΒΞΒΕΞ - 1952 
 ΜΒΝΕΜΟΒΝΛ ΓΕΏ ΒΖΘΒΞΒΕΞ - 1954 
 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ - 1955-57 

 ΜΒΝΕΜΟΒΝΛ ΓΕΏ ΒΖΘΒΞΒΕΞ (ΒΛΟ) - 1959 
16. ΑΛΓΟΝΠ 

 ΚΒΙΛΑΛΡΒΕΛ ΟΝΕΟΣΙ - 1958 

17. ΚΘΝΛΝΠ 
 ΚΒΙΛΑΛΡΒΕΛ ΚΒΙΕΏ - 1959 

18. ΞΑΙΖΝΟΗ 
 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ - 1962 

19. ΠΔΟΟΔΠ 
 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ - 1955-57 

20. ΘΝΚΝΡΖΛΖ 

 ΏΝΡΏΕΛΗΛΓΕΖΛ ΘΛΠΞΒΕΛ - 1967 
 



[118] 
 

 

Δηθόλα 93: Δμνρηθή θαηνηθία, Διεπζίλα, 1938 

Δηθόλα 92: Σάξηεο κε ηα θαηαζθεπαζκέλα έξγα ηνπ Δηθόλα 94: Θηλεκαηνγξάθνο ΠΗΛΔ-ΛΗΝΠ, Αζήλα, 
1940 
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i. ΥΠ ΔΙΔΘΔΟΝΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΑΠ 

ΔΜΝΣΗΘΖ ΓΗΑΚΝΛΖ / ΔΙΔΠΗΛΑ – 1938 

Δ ηαημζηία αοηή πηίζηδηε ημ 1938 βζα ημκ Ηάιπνμ Βοηαλία (1905-96) 326, ημκ απμίμ o Ζςκζηακηζκίδδξ είπε 

βκςνίζεζ ζε έκα ζηέηζ βζα πεζιενζκμφξ ημθοιαδηέξ. Ζαζ υηακ πθδνμθμνήεδηε πςξ έπεζ ζπμοδάζεζ 

ανπζηέηημκαξ, ημο είπε βζα έκα ηηήια ζηδκ Βθεοζίκα ηαζ υηζ ήεεθε κα πηίζεζ εηεί έκα ελμπζηυ ζπίηζ. Έηζζ 

πήβακ ιαγί ζηδκ ημπμεεζία. Λ Ζςζηακηζκίδδξ έηακε ηα ζπέδζα ηαζ ημ πηίζζιμ άνπζζε. Οαοηυπνμκα, ακέθααε 

ηδ δζαιυνθςζδ ιένμοξ ημο ημπίμο έλς απυ ημ ζπίηζ ηαζ εηεί δμφθερε ζημ φπαζενμ ζφιθςκα ιε ηδκ ηθίζδ 

ημο εδάθμοξ. Ξδιακηζηυ νυθμ, ζημ κα πάνεζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ δμοθεζά, έπαζλε ιία «θνζκηθή» ηαζ 

θζθυηεπκδ ηονία, δ Βθέκδ Βοηθείδδ, δ μπμία εκηοπςζζάζηδηε απυ ηα ζπέδζά ημο ηαζ παναηίκδζε ημκ 

Βοηαλία κα πηίζεζ ημ ζπίηζ327. 

Ομ ζπίηζ είκαζ πέηνζκμ ηαζ ζμααηζζιέκμ, ιμκυπςνμ ιε διζεπίπεδα ηαζ πμθθμφξ διζοπαίενζμοξ πχνμοξ βφνς 

ημο. 

Ομ ζπίηζ ζήιενα ακήηεζ ζημ «Θμοζείμκ ηδξ Μυθεςξ ηςκ Ώεδκχκ - Ίδνοια ΐμφνμο - Βοηαλία». 

Βπίζδξ, ακαηέεδηε ζημκ Ζςκζηακηζκίδδ, βζα πνχηδ θμνά ημ 1954, δ ιεθέηδ βζα έκα αηυια ηηήνζμ ζημ ίδζμ 

μζηυπεδμ. Ξπεδίαζε έλζ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ: ηνεζξ ημ 1954, ιία ημ 1957, ιία ημ 1960 ηαζ ιία ημ 1962. Βίπε 

αάθεζ ζηυπμ κα ημ πηίζεζ αοηυ ημ ζπίηζ. Ώπυ έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά δεκ ιζθμφζε ιε ημκ Βοηαλία αθθά ιε ημκ 

«θαιιηηερληθφ ηνπ ζχκβνπιν» υπςξ θέεζ μ ίδζμξ, μ μπμίμξ ιεηά απυ πμθθέξ ζογδηήζεζξ εκέηνζκε ηα ζπέδζά 

ημο. ηακ αβήηε δ άδεζα, ημο έθενε ζημ βναθείμ ημο έκακ δζαημζιδηή απυ ηδκ Ώιενζηή, μ μπμίμξ ήεεθε 

κα αάθεζ ζημ ζπίηζ ανπαζμεθθδκζηά έπζπθα. Βηείκδ ηδκ πενίμδμ δμφθεοε βζα ημκ Β.Λ.Ο. Οεθζηά δζαθχκδζακ 

ηαζ ιε ηδκ δζηαζμθμβία υηζ δεκ οπήνπακ πνήιαηα, ημ ζπίηζ δεκ πηίζηδηε πμηέ328. 

ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝΠ ΠΗΛΔ-ΛΗΝΠ / ΑΘΖΛΑ – 1940 

Δ δμοθεζά αοηή ήηακ ζδζςηζηή ακάεεζδ απυ ημοξ επζπεζνδιαηίεξ Γ. Μακά ηαζ Ώ. Ρεθζχηδ. Ώθμνμφζε ημκ 

ηζκδιαημβνάθμ ΞΕΙΒ-ΙΕΛΠΞ ή ΆΞΟΛΝ ζηδκ μδυ Ξηαδίμο, πμο δζαιμνθχεδηε ζε ιζα αίεμοζα πμο 

θεζημονβμφζε βζα πνυκζα ζακ εηεεζζαηυξ πχνμξ βζα αοημηίκδηα. Θζα απθυπςνδ ζζυβεζα αίεμοζα, ζε έκα 

πμθουνμθμ ηηήνζμ πμο δεκ είπε οπυβεζμ, μπυηε δ ηθίζδ πνμξ ηδ ζηδκή ήηακ εφημθμ κα βίκεζ. Ζαηά ημκ 

Ζςκζηακηζκίδδ, ημ πζμ ζδιακηζηυ πμο έηακε ζε αοηήκ ηδκ αίεμοζα ήηακ δ κέα μνμθή. Ώνπζηά 

«θηλεκαηνγξάθνο επηθαίξσλ» υπςξ ζοκδεζγυηακ ηάπμηε. Ήηακ απυ ημοξ «ιζηνμφξ» ηζκδιαημβνάθμοξ ημο 

                                                            
326 Λ Ιάκπξνο Δπηαμίαο (1905-96) ήηακ Έθθδκαξ πμθζηζηυξ, ζοθθέηηδξ ένβςκ ηέπκδξ ηαζ εοενβέηδξ, μ μπμίμξ ζοκέααθε ζδιακηζηά 
ζηδκ πμθζηζζηζηή ακάπηολδ ημο ηυπμο. Ξοθθμβζηυ ένβμ (Ζυθιεν Ζςκζηακηίκμξ η.α.), Ιάκπξνο Δπηαμίαο, Ν βηνο θαη ε πνιηηεία ελόο 
εππαηξίδε, Ζάηημξ, Ώεήκα 2006. 
327 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη Ξεξηζηαηηθά, Ουιμξ 1μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992,  ζεθ. 66. 
328 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη Ξεξηζηαηηθά, Ουιμξ 2μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992,  ζεθ. 28. 

Δηθόλα 95: Αλζνθεπνπξηθή έθζεζε, Θεθηζηά, 1940 

Δηθόλα 96: Έθζεζε ρεηξνηερλίαο, Αζήλα, 1949 
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ηέκηνμο, ελαζνεηζηά ημιρυξ ηαζ αηιμζθαζνζηυξ. Ξήιενα, δ αίεμοζα πμο είπε θηζάλεζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ δεκ 

οπάνπεζ329. 

ΑΛΘΝΘΖΞΝΟΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ / ΘΖΦΗΠΗΑ – 1940 

Δ Βθέκδ Βοηθείδδ ζφζηδζε ημκ Ζςκζηακηζκίδδ ζηδκ επζηνμπή πμο έηακε ηάεε πνυκμ ηζξ ηδπμονζηέξ 

εηεέζεζξ ζηδκ Ζδθζζζά ηαζ έηζζ έηακε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δμοθεζά ζημ Άθζμξ ηδξ Ζδθζζζάξ θίβμ πνζκ ημκ 

πυθειμ ημο 1940. Θζα ηαηαζηεοή ιε «έλα θεληξηθφ πεξίπηεξν θαη άιια πην κηθξά θαη κφλα ηνπο» ζε 

ζηεθεηυ απυ λφθμ, ιε ηαθάιζα ηαζ ράεεξ βζα ακεμηδπμονζηά εηεέιαηα. Θζα πνυπεζνδ ηαηαζηεοή ιζαξ ηαζ δ 

έηεεζδ ήηακ πνμζςνζκή, βζα 15 ιυθζξ ιένεξ. Έηακε επίζδξ ηαζ έκα ηοθζηείμ βζα κα πνμζθένμκηαζ 

ακαροηηζηά ζημοξ επζζηέπηεξ, δδθαδή έκα οπαίενζμ ιπαν. Έκαξ απυ ημοξ επζζηέπηεξ, ήηακ μ ΐαζζθζάξ 

Γεχνβζμξ ΐ‟. Βηεί ήηακ δ πνχηδ ημο επαθή ιε άκενςπμ ηδξ ελμοζίαξ, μ μπμίμξ δεκ εηηίιδζε ζδζαίηενα ηδκ 

δμοθεζά ημο330. 

ΔΘΘΔΠΖ ΣΔΗΟΝΡΔΣΛΗΑΠ / ΑΘΖΛΑ, ΕΑΞΞΔΗΝ – 1949 

Αζαιυνθςζε ηδ ζοβηεηνζιέκδ έηεεζδ ιε ενβμδυηδ ημ Βεκζηυ Ίδνοια. Έζηδζε δζάθμνα εηεεηήνζα ηαζ 

πενίπηενα, υθα ζε λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ. Άθδζε ηα λφθα κα θαίκμκηαζ ζηδκ θοζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, δδθαδή 

ηαζ ζηδκ οθή ηαζ ζημ πνχια ημοξ, ηάηζ πμο δεκ άνεζε ζε πμθθμφξ ηαζ ζδζαίηενα ζημκ δζεοεοκηή ημο 

ζδνφιαημξ, μ μπμίμξ ηάεε θμνά πμο ηα έαθεπε πνυζηαγε κα ηα ζηεπάζμοκ. Βπίζδξ, απυ ηδκ έηεεζδ πέναζε 

ηαζ δ Ώββεθζηή Ραηγδιζπάθδ, δ μπμία «ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηεο απζεπληία ζε δεηήκαηα ιατθήο ηέρλεο», ηαζ 

αθέπμκηαξ ηα λφθα γήηδζε κα ααθημφκ ιε ζοβηεηνζιέκμ πνχια έηζζ χζηε «λα πάξνπλ έλα ζθνχξν θαθεηί 

ρξψκα, πνπ έβξηζθε πσο έηζη φιε ε έθζεζε ζα έκπαηλε ζην πλεχκα ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο». Λ 

Ζςκζηακηζκίδδξ υιςξ ιε πεζζιαηζηή επζιμκή άθδζε ηα λφθα ζημ θοζζηυ, λακευ, πνχια ημοξ πμο ηαίνζαγε 

ηυζμ αοημκυδηα ιε υθα ηα εηεέιαηα «θαη πνπ φια ιάκπαλε, γηα λα δείρλνπλ αιεζηλά ζηελ αςεγάδηαζηε, 

πξαγκαηηθά, ειιεληθή ηνπο πνηφηεηα θαη ράξε»331. 

ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΠΔ ΡΑΟΑΡΠΑ / ΑΘΖΛΑ – 1951 

Ομ 1949 ημκ ανήηε μ γςβνάθμξ Γεχνβζμξ ΘαονμΎδδξ (1912-2003), ιε ημκ μπμίμ δζαηδνμφζακ θζθζηέξ 

ζπέζεζξ, πμο ηυηε ήηακ οπάθθδθμξ ζημ Ππμονβείμ Βλςηενζηχκ, βζα κα ημο δείλεζ ημκ ηέηανημ υνμθμ ημο 

ηηδνίμο ζηδ ΐαζ. Ξμθίαξ 4, πμο έκα ηιήια ημο ημ πμφθαβε δ Ώθελάκδνα Θεθά, δ ιεηέπεζηα πεεενά ημο. Δ 

ιζζμηεθεζςιέκδ ηαηαζηεοή πνμξ ηδκ μδυ ΐαζ. Ξμθίαξ ήηακ ιε βοικμφξ απυ ημφαθα ημίπμοξ ηαζ ιζα πθάηα 

απυ ιπεηυκ-ανιέ ηαζ ιε εέα πνμξ ημκ Ηοηααδηηυ. Έηζζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ημκ ζοιαμφθερε κα αβμνάζεζ ημ 

                                                            
329 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη Ξεξηζηαηηθά, Ουιμξ 1μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992,  ζεθ. 67. 
330 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 66-67. 
331 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 122. 

Δηθόλα 97: Γηακέξηζκαζε ηαξάηζα, Αζήλα, 1951 

Δηθόλα 98: Ππίηη γηα δηαθνπέο, Ππθηά Θνξηλζίαο, 1951 
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ιζζμηεθεζςιέκμ αοηυ βζαπί βζαηί εφημθα ηαζ πςνίξ πμθθά έλμδα εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ιζα υιμνθδ ηαζ άκεηδ 

ηαημζηία. Οεθζηά ημ αβυναζε ηαζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ημο έθηζαλε ηα ζπέδζα ηαζ άνπζζε αιέζςξ ημ πηίζζιμ332. 

Λ ΘαονμΎδδξ πέεακε ημ 2003. Ομ ζπίηζ ημο ζήιενα έπεζ δζαιμνθςεεί ζε εηεεζζαηυ πχνμ. 

Βηεί βκχνζζε ηδκ ηυνδ ηδξ πνχδκ ζδζμηηήηνζαξ, ηδ ιεηέπεζηα ζφγοβυ ημο Ιαηαθία Θεθά. Ομ ενβαζηήνζυ ηδξ 

ανζζηυηακ ζημ ζζυβεζμ. 

ΠΞΗΡΗ ΓΗΑ ΓΗΑΘΝΞΔΠ / ΠΘΗΑ – 1951 

Δ ακάεεζδ βζα ημ πηίζζιμ ημο ζπζηζμφ ήηακ απυ ημκ Γεχνβζμ Ζαηνζδή (1908-59) μ μπμίμξ δζαηδνμφζε 

θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ημκ Ζςκζηακηζκίδδ. Δ ηαημζηία ανίζηεηαζ ζηδ Ξοηζά Ζμνζκείαξ, θίβμ πνζκ απυ ημ 

Κοθυηαζηνμ. Ομ μζηυπεδμ ήηακ έκα ιζηνυ μνεμβςκζηυ ηνίβςκμ πμο δ πζμ ιεβάθδ πθεονά ημο ημίηαγε 

αμνζκά πνμξ ηδ εάθαζζα ημο Ζμνζκεζαημφ εκχ δ οπμηείκμοζα ήηακ πάκς ζημκ δνυιμ ηαζ έαθεπε 

ιεζδιανζκά. ΐνίζηεηαζ ζπεδυκ πάκς ζηδκ εάθαζζα. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ πνυζελε ημ ζπίηζ αοηυ κα είκαζ ακηζζεζζιζηυ θυβς ηδξ έκημκδξ ζεζζιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ζηδκ πενζμπή. Αεκ ιζιήεδηε υιςξ ηδκ ημπζηή ηοπζηή ηαηαζηεοή αθθά έπηζζε έκα «δζηυ ημο» ακηζζεζζιζηυ 

ζπίηζ ιε πέηνζκμοξ ημίπμοξ, πάπμοξ 50 εη., αάγμκηαξ ακα 80 εη. ιία γχκδ απυ μπθζζιέκμ ιπεηυκ (ακηζ βζα 

λοθμδεζζά) πμο ζμαάηζζε θεοηά, πμο «έηνεπε» μνζγυκηζα ζε υθμοξ ημοξ ημίπμοξ, ζε υθμ ημ ιήημξ ημοξ, ηαζ 

ηαηαημνοθα εηεί πμο οπήνπακ ακμίβιαηα. Ομ ζπίηζ πςνζγυηακ ζε δομ δςιάηζα ιε έκακ διζοπαίενζμ πχνμ 

ζηδ ιέζδ. Αελζά ημ ηαεδιενζκυ ιε ηγάηζ, ημογίκα ηαζ ηναπεγανία ηαζ ανζζηενά ηα οπκμδςιάηζα. Ομ πηίζζιυ 

ημο, μ Ζςκζηακηζκίδδξ ημ εεςνμφζε ςξ ιζα απυ ηζξ πζμ εοηοπζζιέκεξ ζηζβιέξ ζηδκ επαββεθιαηζηή ημο 

ηανζένα333. 

Ξήιενα ακήηεζ ζηζξ ηυνεξ ημο ζδζμηηήηδ, ηζξ Θάνς ηαζ Φακή Ζαηνζδή. Ξοκμιζθχκηαξ ιε ηδκ πνχηδ 

εκημπίγμκηαζ ηέζζενα ααζζηά πνμαθήιαηα, ηα μπμία δοζηυθερακ πμθφ ημοξ ζδζμηηήηεξ, μζ μπμίμζ ηαηά 

ηαζνμφξ έηακακ δζάθμνεξ πανειαάζεζξ ζημ ηηήνζμ. Ομ πνχημ ήηακ μ εκδζάιεζμξ διζοπαίενζμξ πχνμξ, ημ 

δεφηενμ ήηακ ηα ακμίβιαηα ηαζ μ ιδπακζζιυξ ημοξ, ηνίημκ μ πάβημξ ζημκ πχνμ ηδξ ημογίκαξ ηαζ ηέθμξ 

οπήνπακ ανηεηά πνμαθήιαηα πμο δζμνεχεδηακ βνήβμνα ζημκ πχνμ ημο οπμβείμο. Ώκαθοηζηυηενα 

παναηίεεηαζ δ ζοκμιζθία ιαγί ηδξ ζημ πανάνηδια ηδξ ενβαζίαξ ιαξ334. 

 

 

                                                            
332 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 130-131. 
333 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη Ξεξηζηαηηθά, Ουιμξ 2μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992,  ζεθ. 13-15. 
334 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ηδκ ηα. Θάνς Ζαηνζδή. 

Δηθόλα 99: Ξεξίπηεξν γηα εθζέζεηο, Θεζζαινλίθε, 
1952 

Δηθόλα 100: Ξεξίπηεξν γηα εθζέζεηο, Θεζζαινλίθε, 
1954 
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ΞΔΟΗΞΡΔΟΝ ΓΗΑ ΔΘΘΔΠΔΗΠ / ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ – 1952 

Ξηδ Αζεεκή έηεεζδ Θεζζαθμκίηδξ έπηζζε έκα ιζηνυ πενίπηενμ βζα ηδκ «ΐαζζθζηή Μνυκμζα». Μίζς απυ αοηήκ 

ήηακ δ ΐαζίθζζζα Φνεζδενίηδ. Ήηακ ιζα ακάθαθνδ λφθζκδ ηαηαζηεοή, ζακ κα «ηνέπεζ» βφνς απυ ιζα 

ηεκηνζηή αοθή έκαξ οπυζηεβμξ δζάδνμιμξ, ιε ηα δζάθμνα εηεέιαηα ζε νάθζα, ζε πάβημοξ, ζημοξ ημίπμοξ, 

πμο ήηακ απυ μνζγυκηζεξ λφθζκεξ ηάαθεξ ηανθςιέκεξ ζε λφθζκα οπμζηδθχιαηα ιε γςδνυ ηυηηζκμ πνχια. 

Ξηδκ εζςηενζηή αοθή, ζηνςιέκδ ιε αηακυκζζηεξ ιανιάνζκεξ ζηαπηζέξ πθάηεξ ημπμεέηδζε έκα λφθζκμ 

άνμηνμ ημ μπμίμ πίζηεοε υηζ «θάληαδε ζαλ έλα πνιχ κνληέξλν γιππηφ». Βπίζδξ, είπε ηνειάζεζ ζημ οπυβεζμ 

πενζιεηνζηυ δζάδνμιμ ηαθαιςηέξ βζα κα νίπκμοκ ιζα ζηζά ζηα εηεέιαηα ηαζ πμο «κε ην ρξπζαθί ρξψκα 

ηνπο ραξίδαλε ζε φιν ην πεξίπηεξν κηα ιακπεξή φςε […]. Έηζη ινηπφλ κε νιχ απιά θαη ζρεδφλ επηειή 

πιηθά, είρε πξνθχςεη έλα ηφζν ραξσπφ αξρηηεθηφλεκα»335. 

ΞΔΟΗΞΡΔΟΝ ΓΗΑ ΔΘΘΔΠΔΗΠ / ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ – 1954 

Βπίζδξ, δφμ πνυκζα ανβυηενα ηθήεδηε κα ζπεδζάζεζ βζα ηδκ «ΐαζζθζηή Μνυκμζα» έκα κέμ πενίπηενμ ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ. Ήηακ ιζα ακάθαθνδ λφθζκδ ηαηαζηεοή υπςξ ηαζ ημ πενίπηενμ ημο 1952, ιε ημοξ 

εηεεζζαημφξ πχνμοξ ζε ιζα βναιιζηή δζάηαλδ ηαζ ιε δφμ ιζηνέξ εζςηενζηέξ αοθέξ. Αεκ ηαθαζπςνήεδηε ιε 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ηαζ ηδκ οθμπμίδζή ημο336. 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ / ΙΑΟΗΠΑ – 1955 

Ομ ηαηάζηδια αοηυ ακαηέεδηε απυ ημκ επζπεζνδιαηία ηαζ ζοθθέηηδ ένβςκ θασηήξ ηέπκδξ, Φίθζππμ 

Ζμοηζίκα. Λζ ζπμοδαίμζ θίθμζ ημο, μζ πενζζζυηενμζ ηαθθζηέπκεξ, υικοακ ζημ υκμιά ημο ηαζ ημκ 

παναηηήνζγακ «θαιιηηέρλε ηεο δσήο». Ήηακ ιακζαηυξ ζοθθέηηδξ ηαζ θάηνδξ ηδξ θασηήξ ηέπκδξ ηαζ 

πανάδμζδξ, πμο ηαηαβυηακ απυ ιεβάθδ μζημβέκεζα Θεζζαθχκ ειπμνμαζμιδπάκςκ, ιε ημκ παθαζυηενμ 

οθαζιαηειπμνζηυ μίημ ηδξ πενζμπήξ337. 

Ήηακ ιζα λφθζκδ, ζπεδυκ πνμζςνζκή, ηαηαζηεοή βζα ημκ ειπμνζηυ μίημ Ζμοηζίκα ζηδκ ηεκηνζηή πθαηεία 

ηδξ Ηάνζζαξ. Βίπε ημ ηεκηνζηυ ημο ηαηάζηδια ζημκ ΐυθμ αθθά ήεεθε κα δμηζιάζεζ, ιε έκα οπμηαηάζηδια, 

ακ εα ιπμνμφζε κα ακμίλεζ δμοθεζέξ ηαζ ζηδκ Ηάνζζα338. 

Ομ ζοβηεηνζιέκμ ηαηάζηδια ζήιενα δεκ οπάνπεζ. Ππάνπεζ ζηδκ ηεκηνζηή πθαηεία ηδξ Ηάνζζαξ ιία ζημά 

υπμο θένεζ ημ υκμια Ζμοηζίκα. 

                                                            
335 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 16. 
336 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 17. 
337 Μθέζζα Βθζζάαεη, Έξγα θαη σξαίεο εκέξεο ηνπ Φίιηππνπ Θνπηζίλα, Ώεήκα 2013. 
338 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 21. 

Δηθόλα 101: Θαηάζηεκα, Ιάξηζα, 1955 

Δηθόλα 102: Ξεξίπηεξν αλακνλήο, Ήπεηξνο, 1955 
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ΞΔΟΗΞΡΔΟΑ ΑΛΑΚΝΛΖΠ / ΖΞΔΗΟΝΠ - 1955 

Ξε ιζα θεςθμνζαηή ζηάζδ ζηδκ Ήπεζνμ πηίζηδηε ημ ζοβηεηνζιέκμ πενίπηενμ ηαζ πάθζ ιε έιιεζδ ακάεεζδ 

ηδξ ΐαζίθζζζαξ Φνεζδενίηδξ, απυ ηδκ «Μνυκμζα ΐμνείςκ Βπανπζχκ Βθθάδμξ». Αεκ επέαθερε μ ίδζμξ ηδκ 

ηαηαζηεοή δζυηζ δεκ είπε εζδμπμζδεεί πςξ εα πηζγυηακ. Ομ είδε πηζζιέκμ ζε ιζα θςημβναθία ηαζ είδε υηζ είπε 

πηζζηεί, πζζηά, ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζά ημο339. 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ - ΔΘΘΔΠΖ / ΑΘΖΛΑ – 1959 

Ομ 1959 ημο δυεδηε δ δοκαηυηδηα κα δζαιμνθχζεζ έκακ ιζηνυ οπυβεζμ πχνμ, ζηδκ μδυ ΐμοημονεζηίμο 

16, ζε αίεμοζα - ηαηάζηδια βζα ηαθθζηεπκζηά ακηζηείιεκα υπμο ηαζ εα βίκμκηακ ηαζ εηεέζεζξ γςβναθζηήξ. 

Οεθζηά υιςξ, θεζημφνβδζε ζακ ηαηάζηδια - έηεεζδ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια δζυηζ άθθαλε εκμζηζαζηή ηαζ 

άνπζζε κα θεζημονβεί ζακ ιπαν. Ουηε «ράιαζε ε αηκφζθαηξα» πμο είπε ανπζηά μ πχνμξ δζυηζ πνμζέεεζακ 

ηάπμζα έπζπθα πμο δεκ ηαίνζαγακ ζημ φθμξ ημο βζα κα θαίκεηαζ υηζ είκαζ ιπαν. 

Δ δζαιυνθςζδ πμο έηακε ήηακ έκα ηαζκμφνβζμ δάπεδμ ηαζ ιζα κέα μνμθή απυ θφθθα ηυκηνα – πθαηέ βζα 

κα ηαθφρεζ παθζά «άζρεκα» δμηάνζα ηαζ κα πνμηφρεζ έηζζ έκαξ εοπάνζζημξ πχνμξ. Δ μνμθή ήηακ εμθςηή 

ακάιεζα ζηα παθζά δμηάνζα340. 

Αεκ βκςνίγμοιε ημκ ενβμδυηδ ημο. Ξήιενα ημ ηαηάζηδια δεκ οπάνπεζ. 

ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΞΑΓΘΟΑΡΗ – 1961 

Δ ιμκμηαημζηία αοηή ζηδκ μδυ Ώνπζιήδμοξ ηαζ Ζθεζημιάπμο ιε ενβμδυηδ ημκ Ώθέλακδνμ Κφδδ (1918 - 

2007), μ μπμίμξ ήηακ δζπθςιάηδξ, ηεπκμηνζηζηυξ ηαζ πνμζςπζηυξ θίθμξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ πηίζηδηε ημ 

1961. Ομ γεοβάνζ ηςκ ζδζμηηδηχκ ημκ άθδζακ εθεφεενμ κα ηάκεζ αοηυ πμο κυιζγε πζμ ζςζηυ αθμφ αέααζα 

είπακ ιζθήζεζ απυ πνζκ αημφβμκηαξ ηαζ ηζξ δζηέξ ημοξ επζεοιίεξ. Ώκ ηαζ ζηδκ ανπή δζαθςκμφζακ ηεθζηά ηα 

ανήηακ, αθμφ υηζ έηακε ήηακ ζακ κα ημ είπακ ηάκεζ ηαζ εηείκμζ. Θυκμ πμο ιε ηα πνυκζα ημ πανάπμκμ ημο 

Ζςκζηακηζκίδδ ήηακ πςξ «πήμαλε» ημ ζαθυκζ ιε έπζπθα «παιηνκνδίηηθα». 

Ομ ζπίηζ αοηυ «μέθπγε» απυ ημκ αοζηδνυ ηάκααμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ ηαεχξ δ θφζδ ήηακ εονδιαηζηή 

εηιεηαθθεουιεκμξ ηδκ βςκία ημο μζημπέδμο. Ομ ιπεηυκ ήηακ ειθακέξ ζημ ζπίηζ αοηυ ηαζ ηα ζημζπεία 

πθήνςζδξ ζμααηίζηδηακ. Έηζζ επζηοβπάκεηαζ δ ηαηαζηεοαζηζηή εζθζηνίκεζα ημο Ζςκζηακηζκίδδ. 

                                                            
339 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 21. 
340 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 22. 

Δηθόλα 103: Θαηάζηεκα- έθζεζε, Αζήλα, 1959 

Δηθόλα 104: Κνλνθαηνηθία, Ξαγθξάηη, 1961 
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Ομ 1961, έπηζζε ζπεδυκ ηαοηυπνμκα ηνεζξ ιμκμηαημζηίεξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ ηάπμζα ημζκά 

παναηηδνζζηζηά ζηδκ ηαηαζηεοαζηζηή ημοξ δζάνενςζδ, ζηδκ ιμνθμθμβζηή ημοξ δζάπθαζδ ηαζ ίζςξ ηαζ 

ζηδκ θεζημονβζηή ημοξ ζφκεεζδ341. 

Ομ ζπίηζ ζήιενα ακήηεζ ζημκ βζμ ημο Ώθέλακδνμο Κφδδ, Γζχνβμ, μ μπμίμξ είκαζ ανπζηέηημκαξ. 

ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖ – 1961 

Ομ ηηήνζμ αοηυ πηίζηδηε βζα ηδ Φχθδ Tνέγμο, δ μπμία ήηακ ζοββναθέαξ εεαηνζηχκ ένβςκ ηαζ 

εεαηνμθυβμξ. Ήηακ ιζα ηνζχνμθδ ηαημζηία. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ιε ηδκ ζδζμηηήηνζα βκςνίγμκηακ ανηεηά 

πνυκζα πνζκ. ηακ ηέθεζςκε δ ηαηαζηεοή ημο ζπζηζμφ, ειθακίζηδηε δ «θπξία ηνπ ζπηηηνχ» δ μπμία δεκ είπε 

λακαειθακζζηεί ζηδκ μζημδμιή βζα κα πεζ ζημκ Ζςκζηακηζκίδδ κα ηδκ αθήζεζ κα ηεθεζχζεζ ιυκδ ηδξ ημ 

ζπίηζ εζςηενζηά, δζυηζ είκαζ «ππφζεζε δηαθνζκεηηθήο». Λ Ζςκζηακηζκίδδξ έηακε ηεθζηά υ, ηζ ήεεθε πςνίξ κα 

εκμπθδεεί αθθά υηακ αοηή ιπήηε ζημ ζπίηζ, «ηνπ άιιαμε ηα θψηα». Έηακε πμθθέξ αθθαβέξ ηαζ αεθηζχζεζξ 

ηαηά ηδκ βκχιδ ηδξ342. 

Δ Φχθδ Tνέγμο έβναρε έκα ιμκυπναηημ, «Ν Αξρηηέθησλ», ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδκ ηαηαπζεζηζηή ζπέζδ 

ανπζηέηημκα – πεθάηδ ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ ηναοιαηζηή ειπεζνία ηδξ ιε ημκ Ζςκζηακηζκίδδ. Ζαηά αοηυκ, «ην 

ζπγγξαθηθφ ηεο ηαιέλην ήηαλ θάπσο θησρφ ζε θαληαζία». 

ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΦΗΙΝΘΔΖ – 1961 

Δ ηαημζηία αοηή ηαηαζηεοάζηδηε βζα ηδκ αδενθή ημο Ζςκζηακηζκίδδ, Δνχ ηαζ ημκ ζφγοβυ ηδξ. Ξε έκα 

πνμκμιζαηά ημπμεεηδιέκμ μζηυπεδμ, υπμο δ ιία υρδ ημο έαθεπε αμνζκά ζημ πάνημ ηδξ Φζθμεέδξ, εκχ δ 

ακαημθζηή ημο υρδ ήηακ δίπθα ζε ιζα εθεφεενδ πεοηυθοηδ πενζμπή. Ομ έδαθμξ είπε ιζα εθαθνζά ηθίζδ 

πνμξ ημ πάνημ ηδξ Φζθμεέδξ. 

Ζεκηνζηά οπήνπε αίενζμ ηαζ δ είζμδμξ, έηζζ πμο βζα κα ιπεζ ηακείξ ζημ ζπίηζ έπνεπε κα δζαζπίζεζ ημ αίενζμ. 

Αελζά οπήνπε ημ ηαεδιενζκυ ηαζ ημ ηγάηζ, δ ημογίκα ηαζ δ ηναπεγανία. Ώνζζηενά οπήνπακ ηα οπκμδςιάηζα 

ηαζ ιπάκζα. Βπίζδξ, βφνς ημο οπήνπακ πμθθμί διζοπαίενζμζ πχνμζ. Ομ ζπίηζ αοηυ, υπςξ ηαζ ημ ζπίηζ ζηδκ 

Ξοηζά ημ 1951, ηαεχξ ηαζ δ ιεθέηδ βζα ηδκ ιμκμηαημζηία ζημ Ζαθαιάηζ ημ 1953, είπακ ηδκ ίδζα ζοκεεηζηή 

δζάηαλδ. Αδθαδή έκα ηεκηνζηυ αίενζμ, μζ πχνμζ δζδιένεοζδξ απυ ηδκ ιζα ιενζά ηαζ μζ πχνμζ 

δζακοηηένεοζδξ απυ ηδκ άθθδ. «Κηα δηάηαμε φπνπ ην κέζα θαη ην έμσ ζπλζέηνπλ κηα νξγαληθή ελφηεηα θαη 

ρσξίο λα ιείπνπλ νη εκηεπαίζξηνη, κεηαβαηηθνί ρψξνη πνπ ε παξνπζία ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππάξρεη 

κηα αξρηηεθηνλεκέλε δσή […]. Κε ηα ηξία απηά ζπίηηα αιιά θαη ην άιιν ζην Ξαγθξάηη, μεθίλεζε κηα 

πξνζπάζεηα πνπ ήζειε λα δείμεη πσο ε αξρηηεθηνληθή δελ είλαη γηα λα “παίδεη” θαλείο κε γεσκεηξηθνχο 

                                                            
341 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 23-24. 
342 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 24-26. 

Δηθόλα 105: Κνλνθαηνηθία, Βνπιηαγκέλε, 1961 

Δηθόλα 106: Κνλνθαηνηθία, Φηινζέε, 1961 
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φγθνπο θάησ απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ, πνπ ζα πέθηεη πάλσ ηνπο γηα λα είλαη, έηζη, ε αξρηηεθηνληθή κηα 

“ππφζεζε πιαζηηθήο”, αιιά είλαη ν νξγαληζκφο πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ κηα γξακκηθή θαηαζθεπαζηηθή 

δηάξζξσζε, κέζα δειαδή απφ έλαλ ΠΘΔΙΔΡΝ, πνπ θξαηάεη δάπεδα θαη νξνθέο γηα λα ζπλζέηεη ρψξνπο, 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο»343. 

Μνζκ ηεθεζχζεζ δ ηαηαζηεοή, ημ γεοβάνζ πχνζζε ηαζ ημ ζπίηζ έιεζκε διζηεθέξ ηαζ βζα ανηεηά πνυκζα 

αηαημίηδημ. Οεθζηά, πμοθήεδηε ζε έκακ επζπεζνδιαηία, βηνειίζηδηε ηαζ ζηδκ εέζδ ημο πηίζηδηε ιζα 

ηνζχνμθδ πμθοηαημζηία. 

ΠΞΗΡΗ ΓΗΑ ΓΗΑΘΝΞΔΠ / ΑΛΑΒΠΠΝΠ – 1962 

Δ ηαημζηία αοηή ηαηαζηεοάζηδηε βζα ημκ αλζςιαηζηυ ηδξ ΐαζζθζηήξ Ώενμπμνίαξ Οάηδ Μαπαπακαβζχημο ηαζ 

ηδκ ζφγοβυ ημο Ιημνή, ηυνδ ημο Βοάββεθμο Μαπαζηνάημο344. Ήηακ έκα πμθφ ζηεκυιαηνμ μζηυπεδμ, 

παναθζαηυ, ιε έκα λενμκήζζ ιπνμζηά ημο. Δ εάθαζζα ήηακ δοηζηά, θίβα ιέηνα πζμ ηάης απυ ημκ 

παναθζαηυ δνυιμ. 

Ήηακ ιζα απθή ηαηαζηεοή ιε υθμοξ ημοξ ημίπμοξ απυ ημπζηή πέηνα δ μπμία ήηακ ζπεδυκ αηαηένβαζηδ. 

Έηζζ χζηε υθμ ημ πηίζια κα δείπκεζ πςξ έζκαζ έκα ημιιάηζ απυ ημ ημπίμ, πμο ήηακ ηαζ αοηυ «ρηηζκέλν» απυ 

ηδκ ίδζα πέηνα. 

Ομ ζπίηζ ζπμθζάζηδηε ανκδηζηά απυ θίθμοξ ημο ενβμδυηδ ημο. Αζυηζ ζε έκα βθέκηζ, βζα κα ημ εβηαζκζάζεζ, μζ 

θίθμζ ημο είπακ παναηηδνζζηζηά βζα κα αημφζεζ ηαζ μ ίδζμξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ «βξε Ράθε, ηη καο έιεγεο πσο 

ρηίδεηο κηα βίια ζηελ ζάιαζζα, πνηα βίια; Απηφ είλαη έλα εξείπην, γίλεηαη έλα κε ην ηνπίν, πνπ ηξνκάμακε 

λα ην βξνχκε». Δ θνάζδ «γίλεηαη έλα κε ην ηνπίν» ήηακ βζα ημκ Ζςκζηακηζκίδδ ιεβάθμξ έπαζκμξ. Λ 

Μαπαπακαβζχημο υιςξ, ηδκ άθθδ ιένα ημο γήηδζε κα ημ αάρμοκ άζπνμ βζα κα θαίκεηαζ ζακ αίθθα. Αομ 

πνυκζα ανβυηενα ημ πμφθδζε ηαζ ημ αβυναζε δ Άκκα Γμοθακδνή345, εθμπθίζηνζα ηαζ ιεηέπεζηα ζφγοβμξ ημο 

Αδιήηνδ Ρμνκ. Ώνπζηά εέθδζε κα ημ βηνειίζεζ βζα κα πηίζεζ ζηδκ εέζδ ημο ηάηζ άθθμ. Οεθζηά υιςξ δεκ ημ 

βηνέιζζε, ημ εβηαηέθεζρε ηαζ έιεζκε αηαημίηδημ ηαζ αθνυκηζζημ346. 

Ξήιενα, ημ ζπίηζ ακήηεζ ζηδκ αδενθή ημο Ξηέθζμο Ραηγδζςάκκμο ηαζ ζδνοηή ηδξ Easyjet, Ζθέθζα, δ μπμία 

δίπθα ημο έπηζζε έκα κέμ ηηήνζμ ηαζ πθέμκ ημ ζπίηζ είκαζ ιζα απμεήηδ. 

 

                                                            
343 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 26-27. 
344 Λ Δπάγγεινο Ξαπαζηξάηνο (1884-1974) ήηακ αζμιήπακμξ ηζζβάνςκ ηαηαβυιεκμξ απυ ημ Ώβνίκζμ. Βι. Wikipedia. 
345 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ημκ η. Αδιήηνδ Ζςκζηακηζκίδδ. 
346 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 29-30. 

Δηθόλα 107: Ππίηη γηα δηαθνπέο, Αλάβπζζνο, 1962 

Δηθόλα 108: Κνλνθαηνηθία, Ππέηζεο, 1963 
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ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΠΞΔΡΠΔΠ – 1963 

Δ ηαημζηία αοηή πηίζηδηε βζα ηδκ μζημβέκεζα ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, βζα ηζξ εενζκέξ ηαζ ηζξ πεζιενζκέξ 

δζαημπέξ ημοξ. 

Ζαζ ζε αοηυ ημ ζπίηζ, πνδζζιμπμίδζε έκακ ζηεθεηυ απυ πέηνζκμοξ ημίπμοξ πμο θένακε ημ δάπεδμ ηαζ ημ 

δχια. Θυκμ πμο εδχ μζ ημίπμζ ζμααηίζηδηακ ιε θεοηυ ζμαά βζαηί μζ ημπζηέξ πέηνεξ ήηακ «άκνξθεο απφ ηελ 

θχζε ηνπο». Άθδζε ημοξ ηεπκίηεξ κα ηάκμοκ δζηά ημοξ ζπέδζα πάκς ζημκ ζμαά, ιζα ηεπκζηή πμο 

εθανιμγυηακ ζε υθα ηα ζπίηζα ζηζξ Ξπέηζεξ. Ομ έδαθμξ ζημ μζηυπεδμ είπε έκημκδ ηθίζδ έηζζ ημ ζπίηζ αβήηε 

κα είκαζ δζχνμθμ ζηδκ ιζζή ημο έηηαζδ. Ομ ζπίηζ αοηυ έπεζ πμθθμφξ διζοπαίενζμοξ πχνμοξ347. 

Ξήιενα ακήηεζ ζηδκ ηυνδ ημο Ώθελάκδνα Οζμοηαθά δ μπμία ηαζ ζήιενα ημ πνδζζιμπμζεί348. 

ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΘΝ ΚΝΠΔΗΝ / ΓΗΑΛΛΔΛΑ – 1965-66 

Δ ακάεεζδ ημο ένβμο έβζκε απυ ημκ ηυηε δζεοεοκηή ηδξ ανιυδζαξ Ώνπαζμθμβζηήξ Ππδνεζίαξ 

Μαπαδδιδηνίμο, βζα ιεθέηδ ηαζ επίαθερδ. Ήηακ ζδέα ημο ηυηε Ππμονβμφ Μνμεδνίαξ Ζ. Οζάηζμο ζημ μπμίμ 

οπαβυηακ ηαζ μ Β.Λ.Ο. 

Δ Ώνπαζμθμβζηή Ππδνεζία υνζγε πςξ ημ ιμοζείμ έπνεπε κα έπεζ έκα ηιήια ανπαζμθμβζηυ, ημ ιεβαθφηενμ ζε 

έηηαζδ, έκα αογακηζκυ, έκα βζα θασηή ηέπκδ ηαζ ιζα αίεμοζα βζα ζφβπνμκδ εθθδκζηή ηέπκδ. Ώηυια, έπνεπε 

κα έπεζ ιζα αζαθζμεήηδ ιε ηάπμζα βναθεία ηαζ ενβαζηδνία ηαζ απμηδεεοηζημφξ πχνμοξ ηαεχξ ηαζ ιζα 

ηαημζηία βζα ημκ έθμνμ ημο ιμοζείμο. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ έπαζλε νυθμ ζηδκ επζθμβή ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο 

ιμοζείμο. Δ ηθίζδ ημο μζημπέδμο αμήεδζε χζηε κα πηζζημφκ δφμ υνμθμζ, πάκς μζ ααζζημί πχνμζ ηαζ ηάης 

μζ αμδεδηζημί. Ξδιακηζηυ ζημζπείμ ηδξ ζφκεεζδξ απμηεθμφκ ηα εζςηενζηά αίενζα ημο ηηδνίμο. Ομ ααζζηυ 

ηαηαζηεοαζηζηυ ζημζπείμ ήηακ έκαξ ζηεθεηυξ απυ ιπεηυκ-ανιέ, μ μπμίμξ έιεζκε ειθακήξ. Λζ αίεμοζεξ ημο 

ιμοζείμο δεκ ήηακ ζζμτρείξ. Βπίζδξ ζπεδίαζε ηάπμζεξ πνμζεήηεξ μζ μπμίεξ υιςξ εθανιυζηδηακ ιε 

αθθαβέξ. Ώκ ηαζ ήεεθε κα έπεζ θυβμ ηαζ ζηδκ εζςηενζηή δζανφειζζδ, δεκ ημο δυεδηε δ δοκαηυηδηα349. 

Δ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ ημο ιμοζείμο δζαθένεζ. Έπμοκ βίκεζ ανηεηέξ πνμζεήηεξ, μζ μπμίεξ ηαηά ημκ 

Αδιήηνδ Ζςκζηακηζκίδδ δεκ ανιυγμοκ ζημ ηηήνζμ. Βπίζδξ οπάνπμοκ πμθθά πνμαθήιαηα ζημκ θένμκηα 

μνβακζζιυ ημο ηηδνίμο ηαεχξ ηαζ ζε πμθθά άθθα ηηήνζα ημο Ζςκζηακηζκίδδ, ηονίςξ ηςκ λεκμδμπείςκ 

«Κεκία». Οα ηεθεοηαία πνυκζα βίκεηαζ ιεθέηδ απμηαηάζηαζδξ. 

 

                                                            
347 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 33-34. 
348 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ημκ η. Αδιήηνδ Ζςκζηακηζκίδδ. 
349 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 35-38. 

Δηθόλα 109: Αξραηνινγηθό Κνπζείν, Γηάλλελα, 1965-
66 

Δηθόλα 110: Γηπινθαηνηθία, Ππέηζεο, 1966-67 
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ΓΗΞΙΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΠΞΔΡΠΔΠ – 1966-67 

Ομ ζπίηζ αοηυ πηίζηδηε βζα δφμ μζημβέκεζεξ απυ ηδκ Ώιενζηή. Λζ ζοκεκκμήζεζξ έβζκακ ιε ημ έκα γεοβάνζ, 

ημοξ Clem ηαζ Jessie Wood, μζ μπμίμζ έιεκακ ιυκζια ζημ Μανίζζ. Γκςνίζηδηακ ημ 1965, πμο είπακ ένεεζ 

ζημ κδζί βζα δζαημπέξ. Ομοξ άνεζε πμθφ αοηυ ημ ιένμξ ηαζ ημο γήηδζακ κα ημοξ πηίζηεζ έκα ζπίηζ υπςξ 

είκαζ ημ δζηυ ημο ηαζ κα είκαζ πζμ ιεβάθμ βζα ηα παζδζά ηαζ θίθμοξ ημοξ. Ομο ακέεεζακ υθδ ηδκ οθμπμίδζδ 

ημο ένβμο, απυ ηδκ αβμνά ημο μζημπέδμο ιέπνζ ηαζ ηδκ επίπθςζδ ημο ζπζηζμφ. Ώθμφ εκέηνζκακ ηα ζπέδζα, 

μζ ίδζμζ έθοβακ ηαζ ημο έζηεθκακ πνήιαηα. Ομ επυιεκμ ηαθμηαίνζ πμο βφνζζακ, ημ ζπίηζ ήηακ έημζιμ κα 

ηαημζηδεεί πςνίξ κα ημο θείπεζ ηίπμηα. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ πάνδηε πμθφ πμο δεκ είπε ηάπμζμκ ενβμδυηδ κα 

ημκ εκμπθεί. Οα γεοβάνζα ιυθζξ είδακ ημ ζπίηζ δήθςζακ υηζ ημοξ ζηακμπμζμφζε απυθοηα. Ώπυ ηυηε έβζκακ 

θίθμζ ηαζ ηάεε ηαθμηαίνζ αθέπμκηακ ζηζξ Ξπέηζεξ. Ζαζ υηακ μ Ζςκζηακηζκίδδξ πήβαζκε ζημ Μανίζζ ημκ 

θζθμλεκμφζακ ζπίηζ ημοξ350. 

Ξήιενα ημ ζπίηζ έπεζ πμοθδεεί αθμφ μζ ζδζμηηήηεξ ημο ιεβάθςζακ ηαζ δεκ ιπμνμφζακ κα ημ επζζηέπημκηαζ. 

ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΘΝ ΚΝΠΔΗΝ / ΘΝΚΝΡΖΛΖ – 1967 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ακέθααε ημ ένβμ έπεζηα απυ δζαβςκζζιυ. Δ ηαηαζηεοαζηζηή ημο δζάνενςζδ ήηακ υιμζα 

ιε αοηήκ ημο ανπαζμθμβζημφ ιμοζείμο ζηα Γζάκκεκα, ιυκμ πμο ήηακ πζμ ιζηνυ ζηδκ έηηαζδ. Κακά δδθαδή 

έκαξ ζηεθεηυξ απυ ιπεηυκ-ανιέ ιε ηα οπμζηδθχιαηά ημο ημπμεεηδιέκα ζε έκακ μνεμβςκζηυ ηάκααμ. 

Ζαζ ζηα Γζάκκεκα ηαζ ζηδκ Ζμιμηδκή, είπε κα ηάκεζ ιε ιμοζεία. Ήεεθε κα ηα πηίζεζ ζημκ ίδζμ ηφπμ, ζηδκ 

ίδζα «ηππνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή». Ώθθά έηζζ ηάεε ηηήνζμ ιπμνμφζε κα δζαθμνμπμζδεεί ζηδκ 

ηαηαζηεοαζηζηή ηαζ ιμνθμθμβζηή δζάηαλή ημο ιέζα απυ ιζηνέξ παναθθαβέξ, μζ μπμίεξ ήηακ ακαβηαίεξ ηαζ 

επζεοιδηέξ ζε ηάεε δζαθμνεηζηυ ηυπμ351. 

ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ – ΘΑΦΔΛΔΗΝ / ΓΗΑΛΛΔΛΑ – 1971 

Ομ ηηήνζμ αοηυ ημο ακαηέεδηε απυ ημκ Αήιμ Εςακκίκςκ. Ήηακ ημκηά ζημ ιμοζείμ. Ομ υκμιά ημο ήηακ 

«‟Λαζζξ» ηαζ πηίζηδηε ιε ηδκ ίδζα ηαηαζηεοαζηζηή δζάνενςζδ ηςκ δφμ παναπάκς ιμοζείςκ. Ομ έπηζζε 

αιέζςξ υηακ βφνζζε απυ ηδκ Γονίπδ. 

Λζ αίεμοζεξ ημο εζηζαημνίμο - ηαθεκείμο δεκ ήηακ ζζμτρείξ. Λ πχνμξ βζα ημ εζηζαηυνζμ ηαζ μ πχνμξ βζα ημ 

ηαθεκείμ είπακ ηα δζηά ημοξ οπυζηεβα, βζα κα έπμοκ ηαζ ηα δζηά ημοξ ηναπέγζα ζε ζπήια ηαζ ιέβεεμξ. Ώκ 

ηαζ έιμζαγε ιε ηα ιμοζεία, αθμφ είπε πνμηφρεζ απυ ημκ ίδζμ ηφπμ, έδεζπκε ηαζ δζαθμνεηζηυ δζυηζ 

ελοπδνεημφζε δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ. 

                                                            
350 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 39-42. 
351 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 42. 

Δηθόλα 111: Αξραηνινγηθό Κνπζείν, Θνκνηελή, 1967 

Δηθόλα 112: Δζηηαηόξην – θαθελείν, Γηάλλελα, 1971 
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Ομ εζηζαηυνζμ – ηαθεκείμ αθμφ πηίζηδηε ζε πζζηή εθανιμβή ηςκ ζπεδίςκ ημο Ζςκζηακηζκίδδ ιε ενβμδυηδ 

ηδκ δδιμηζηή ανπή, έπεζηα δδιμπναηήεδηε ηαζ ημ πήνε ακάδμπμξ βζα εηιεηάθθεοζδ, μ μπμίμξ άθθαλε 

πμθθά πνάβιαηα. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ακαθένεζ « […] ηνπ θάζεζε ακέζσο δπν κεγάιεο ηακπέιεο ζην δψκα 

κε ην φλνκα ΝΑΠΗΠ […] έθξηλε ζθφπηκν λα θαηαξγήζεη ηελ θνηλή θχξηα είζνδν γηα ην εζηηαηνξίν θαη ην 

θαθελείν, φπνπ θαη ε ηκαηηνζήθε, θαη πνπ ηελ αλακφξθσζε ζε απνζήθε […] ελψ ην δσκάηην κε ην ηδάθη 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζφινπ γηαηί φιν ην θηήξην ζεξκαηλφηαλ κε δεζηφ αέξα φπσο ην αξραηνινγηθφ 

κνπζείν […] »352. 

Ομ εζηζαημνίμ – ηαθεκείμ οπάνπεζ αηυια ηαζ ζήιενα. 

ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΦΗΙΝΘΔΖ – 1971-73 

Δ πμθοηαημζηία αοηή πηίζηδηε βζα ημκ η. Ζμφαμ ζηδκ μδυ Ζαναμθή & Αδιδηνίμο 30, μ μπμίμξ είπε ημ 

Γαπανμπθαζηείμ «Κπφθνινο», ζημ ηέκηνμ ηδξ Ώεήκαξ353. Γκςνίγμκηακ ιε ημκ Ζςκζηακηζκίδδ ηαζ δ 

ζοκενβαζία ημοξ ήηακ πμθφ ηαθή. Λ πνχημξ ανήηε ημκ δεφηενμ ζημ βναθείμ ημο ηαζ ημο γήηδζε κα 

ακαθάαεζ ημ πηίζζιμ ηαζ πςξ ήεεθε δ πμθοηαημζηία κα δείπκεζ υπςξ δ ιμκμηαημζηία ζημ Μαβηνάηζ ημ 1961. 

Ξοιθχκδζακ αιέζςξ ιε ηα ζπέδζα ημο Ζςκζηακηζκίδδ ηαζ ημ πηίζζιμ ηέθεζςζε ηαθά ημ 1973. 

Δ πμθοηαημζηία ήηακ ηνζχνμθδ ηαζ ζε ηάεε υνμθμ οπήνπε ηαζ απυ έκα λεπςνζζηυ δζαιένζζια. Ήηακ έκα 

ηηήνζμ ιε μναηυ ζηεθεηυ απυ ιπεηυκ-ανιέ ηαζ ηα άθθα ηαηαζηεοαζηζηά ζημζπεία κα ιδκ δζαθένμοκ απυ 

αοηά πμο είπε ηάκεζ ζημ Μαβηνάηζ. Ραναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ημο ηηδνίμο ήηακ μ ελςηενζηυξ ζηεθεηυξ απυ 

μνζγυκηζεξ ηαζ ηαηαηυνοθεξ ζζδενμβςκζέξ βζα κα δέπμκηαζ ηαθαιςηέξ ηαζ ράεεξ, βζα κα βίκεηαζ έηζζ δ 

δζαιμκή ζηζξ ηανάηζεξ πζμ άκεηδ ηαζ πζμ εοπάνζζηδ. Ομ ηάεε δζαιένζζια δζέεεηε ηαζ απυ έκα ηγάηζ354. 

Δ πμθοηαημζηία αοηή οπάνπεζ αηυια ηαζ ζήιενα. 

ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΞΔΛΡΔΙΖ – 1974 

Δ ιμκμηαημζηία αοηή πηίζηδηε ζε έκα υιμνθμ μζηυπεδμ ηάης απυ ηδκ Μεκηέθδ βζα ημκ δζηδβυνμ ΐίηηςνα 

Θεθά, μ μπμίμξ ήηακ αδενθυξ ημο παηένα ηδξ Ιαηαθίαξ Θεθά. Δ ζοκενβαζία ημοξ δεκ ήηακ ηαευθμο ηαθή 

αθμφ μ Θεθάξ ακαζνμφζε ζοκεπχξ ηα ζπέδζα ημο Ζςκζηακηζκίδδ ηαζ έηακε υηζ ήεεθε. 

Λ Θεθάξ δζαιυνθςζε ζπεδυκ ιυκμξ ημο ημ εζςηενζηυ, βηνέιζζε ημ ηγάηζ ημο Ζςκζηακηζκίδδ ηαζ ημ έπηζζε 

ζε άθθδ εέζδ. Μμθθά ζημζπεία άθθαλακ ηαεχξ επζζηεπηυηακ ημ βζαπί υηακ έθεζπε μ Ζςκζηακηζκίδδξ ηαζ 

έδζκε ηζξ δζηέξ ημο «εληνιέο». Ζαηυβμοζημξ ηαηά ημκ Ζςκζηακηζκίδδ, ιε ημκ μπμίμκ ακηάθθαλακ επζζημθέξ 

                                                            
352 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 44. 
353 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ημκ η. Αδιήηνδ Ζςκζηακηζκίδδ. 
354 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 44. 

Δηθόλα 113: Ξνιπθαηνηθία, Φηινζέε, 1971-73 

Δηθόλα 114: Κνλνθαηνηθία, Ξεληέιε, 1974 
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υπμο ηάεε έκαξ οπεναζπζγυηακ ηδκ βκχιδ ημο εκακηίμκ ημο άθθμο. Λ Θεθάξ ηάεε θμνά πμο πήβαζκακ κα 

δμοκ ημ ζπίηζ ζπμοδαζηέξ ημοξ έδζςπκε υπςξ έδζςπκε ηαζ ημκ ίδζμ ημκ Ζςκζηακηζκίδδ355. 

Δ ιμκμηαημζηία αοηή οπάνπεζ αηυια ηαζ ζήιενα. Αζαηίεεηαζ πνμξ πχθδζδ έκακηζ 4.000.000 εονχ. 

ΘΑΡΝΗΘΗΑ ΚΔ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ / ΑΗΓΗΛΑ – 1974-78 

Δ ηαημζηία αοηή πηίζηδηε βζα ημκ γςβνάθμ Γζάκκδ Θυναθδ (1916-2009)356 ιε ημκ μπμίμ βκςνίγμκηακ 

πμθθά πνυκζα πνζκ ηαζ ήηακ θίθμζ. 

Ήηακ έκα ηηίζια ιε δφμ δζχνμθα ηιήιαηα πμο επζημζκςκμφζακ ιεηαλφ ημοξ ιέζα απυ έκακ οπυζηεβμ 

διζοπαίενζμ ηεκηνζηυ πχνμ. Ομ έκα ηιήια έηθεζκε ιέζα ημο ζημκ ζζυβεζμ υνμθμ ημ ενβαζηήνζμ, δζπθμφ 

φρμοξ, έκα ηαεζζηζηυ ιε ηγάηζ, ιία ημογίκα, έκα ιπάκζμ ηαζ έκα οπυζηεβμ πνμξ ηδκ δφζδ. Βκχ ζημκ άκς 

υνμθμ ζηεβαγυηακ έκα οπκμδςιάηζμ ιε ιπάκζμ ηαζ υπμο απυ έκακ ελχζηδ ιπμνμφζε κα δεζ ηακείξ ηάης 

ζημ ενβαζηήνζμ πμο ημ θχηζγε έκα ιεβάθμ αμνζκυ πανάεονμ. Ομ άθθμ ηιήια, δ ηαημζηία, είπε ζημ ζζυβεζυ 

ημο ηαεδιενζκυ ιε ηγάηζ, ημογίκα, θμοηνυ βζα λέκμοξ ηαζ ζημκ πάκς υνμθμ οπκμδςιάηζμ ιε ιπάκζμ. 

Ζάπμηε ζε αοηυ ηοηθμθμνμφζε υθδ δ ηαθθζηεπκζηή εθζη ηδξ επμπήξ υπςξ μ Λδοζζέαξ Βθφηδξ, μ Ρνήζημξ 

Ζαπνάθμξ, μ Ιίημξ Ιζημθάμο αθθά ηαζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ. Ομ ζπίηζ ημο Γζάκκδ Θυναθδ ανίζηεηαζ ζε ζηάδζμ 

πχθδζδξ, έκακηζ 1.100.000 εονχ, ζφιθςκα ιε ηδκ επζεοιία ημο βζμο ηαζ ηθδνμκυιμο ημο Ζςκζηακηίκμο 

Θυναθδ, μ μπμίμξ γεζ ιυκζια ζημ Μανίζζ357. 

ΠΞΗΡΗ ΓΗΑ ΓΗΑΘΝΞΔΠ / ΑΗΓΗΛΑ - 1975 

Ομ ζπίηζ αοηυ πηίζηδηε βζα ηδ ιζηνυηενδ ακφπακηνδ αδενθή ημο Ζςκζηακηζκίδδ Βθέκδ ή Ιίηζα, δ μπμία 

ήηακ ηναπεγζηυξ οπάθθδθμξ. Ήηακ έκα ζπίηζ βζα ηζξ εενζκέξ ηαζ ηζξ πεζιενζκέξ δζαημπέξ ηδξ. Ρηίζηδηε ιέζα 

ζε μπηχ ιήκεξ. 

Ήηακ έκα ζζυβεζμ ιμκυπςνμ ηηίζια πμο ζημ εζςηενζηυ ημο είπε έκα ηαεδιενζκυ ιε ηγάηζ, οπκμδςιάηζμ ηαζ 

ιπάκζμ ηαζ ζημκ ΐμννά ημογίκα. Μνμξ ηδκ εάθαζζα είπε έκα ααεφ οπυζηεβμ υπςξ ηαζ ημ ζπίηζ ζηδκ 

Ώκάαοζζμ. Ρηίζηδηε ιε ημπζηή πέηνα ηαζ είπε ιεβάθα ακμίβιαηα. Δ αδενθή ημο, θίβα πνυκζα ιεηά ημκ 

εάκαημ ημο αδενθμφ ηδξ, έηακε ιενζηέξ αθθαβέξ ζημ ζπίηζ υπςξ ιεβάθα δέκηνα ζημκ ηήπμ πμο ημ έηνοαακ 

ηαζ ιζα ζζδενέκζα ζηάθα πμο μδδβμφζε ζημ δχια358. 

                                                            
355 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 60-61. 
356 Λ Γηάλλεο Κόξαιεο (Άνηα, 1916 - Ώεήκα, 2009) ήηακ δζαηεηνζιέκμξ Έθθδκαξ γςβνάθμξ ηδξ θεβυιεκδξ «βεκζάξ ημο '30». Θυναθδξ 
Γζάκκδξ, Άγγεινη, κνπζηθή, πνίεζε, Θμοζείμ Θπεκάηδ, Ώεήκα 2001. 
357 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 62-63. 
358 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 62-63. 

Δηθόλα 115: Θαηνηθία κε εξγαζηήξην, Αίγηλα, 1974-78 

Δηθόλα 116: Ππίηη γηα δηαθνπέο, Αίγηλα, 1975 
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Δ αδενθή ημο πέεακε θίβα πνυκζα πνζκ, μπμφ ηαζ έιεκε εηεί ιυκζια. Ξήιενα ακήηεζ ζημκ ακδρζυ ηδξ, ηαζ 

βζμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ, Αδιήηνδ359. 

ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΘΞΑΟΗΠΗ – 1991-92 

Ομ 1991-92 έπηζζε ιζα ιμκμηαημζηία ζημ Ζοπανίζζ ηδξ Ηαηςκίαξ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ βζα έκακ θίθμ ηδξ 

ηυνδξ ημο Ώθελάκδναξ, ημκ Γ. Ονζακηαθοθίδδ. Αεκ είκαζ ζδζαίηενα βκςζηυ. Βίκαζ μοζζαζηζηά ημ ηεθεοηαίμ 

ημο ένβμ360. 

ΡΑΦΝΠ / ΑΘΖΛΑ – 1972  

Ομ ιμκαδζηυ ικδιεζαηυ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ μ ηάθμξ ημο Γεςνβίμο Ξεθένδ ημ 1972 ζημ Ώ‟ 

Ιεηνμηαθείμ Ώεδκχκ. Δ ηυνδ ημο ζε ζπεηζηή ενχηδζδ ακαθένεζ υηζ «Γελ ζα ην έιεγα κλεκεηαθφ έξγν. 

Πρεδίαζε ηνλ ηάθν κε ηνλ απινχζηεξν θαη ιηηφηεξν ηξφπν. Κε έλα πιαθφζηξσην θαη ζηελ ζέζε ηεο 

θαξδηάο δελ έβαιε πιάθα παξά άθεζε ην ρψκα έηζη ψζηε λα θπηξψλνπλ ινπινχδηα»361. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
359 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ημκ η. Αδιήηνδ Ζςκζηακηζκίδδ. 
360 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ηδκ ηα. Ώθελάκδνα Οζμοηαθά. 
361 ΐθ. Ζεθ. 10, Μανάνηδια, Ξοκεκηεφλεζξ, Γζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, Ξοκμιζθία ιε ηδκ ηα. Ώθελάκδνα Οζμοηαθά. 

Δηθόλα 117: Κνλνθαηνηθία, Θππαξίζη Ιαθσλίαο, 1991-
92 

Δηθόλα 118: Ράθνο, Αζήλα, 1972 
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ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

                                                                                                1. ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ / ΏΙΏΐΠΞΞΛΞ 

                                                                                                2. ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΞΜΒΟΞΒΞ 
                                                                                                3. ΑΕΜΗΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΞΜΒΟΞΒΞ 
                                                                                                4. ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΜΒΙΟΒΗΔ 

                                                                                                5. ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ / ΏΕΓΕΙΏ 
                                                                                                6. ΖΏΟΛΕΖΕΏ ΘΒ ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛ / ΏΕΓΕΙΏ 
                                                                                                7. ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΕΓΕΙΏ 
                                                                                                8. ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΕΓΕΙΏ 

                                                                                                9. ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛ & ΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΕΓΕΙΏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 119: Ρππνπνίεζε ζηελ θαηαζθεπή 
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Δηθόλα 120: Ρππνπνίεζε ζηελ θαηαζθεπή 
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ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

                                                                                           1. ΏΝΡΏΕΛΗΛΓΕΖΛ ΘΛΠΞΒΕΛ / ΓΕΏΙΙΒΙΏ 

                                                                                           2. ΏΝΡΏΕΛΗΛΓΕΖΛ ΘΛΠΞΒΕΛ / ΖΛΘΛΟΔΙΔ 
                                                                                           3. ΒΞΟΕΏΟΛΝΕΛ-ΖΏΦΒΙΒΕΛ / ΓΕΏΙΙΒΙΏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 121: Ρππνπνίεζε ζηελ θαηαζθεπή 
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ii. ΥΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΞΑΙΙΖΙΝΠ 

Δ οθμπμίδζδ ηςκ ζδεχκ ημο πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ ζεζνάξ δδιυζζςκ ηηδνίςκ, 

ηαεχξ ηαζ ζδζςηζηχκ ηηδνίςκ ιζηνυηενδξ ηθίιαηαξ. Ξηα ένβα ημο ςξ δδιμζίμο οπαθθήθμο 

ζοβηαηαθέβμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ:  

 ηα ζοβηνμηήιαηα ενβαηζηχκ ηαημζηζχκ ζηδ Ιέα Φζθαδέθθεζα, ζημκ Άβζμ Εςάκκδ ζημ Νέκηδ, ζημ 

Δνάηθεζμ Ζνήηδξ, ζηζξ Ξέννεξ, ζηδ Θεζζαθμκίηδ, ζημκ Μφνβμ ηαζ ζημκ Άβζμ Ιζηυθαμ Ζνήηδξ 

πηζζιέκα ημ 1955-57. 

 

 δ ζεζνά λεκμδμπείςκ ημο Β.Λ.Ο. «Κεκία» ζηδκ Άκδνμ, Ηάνζζα, Δβμοιεκίηζα, Θφημκμ, Βπίδαονμ, 

Ζαθαιπάηα, Μαθδμφνζ, Λθοιπία, Δνάηθεζμ ηαζ Μυνμ. Θε ααζζηυ άλμκα ηζξ «αθιφλεηεο αξρέο» ηδξ 

παναδμζζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ, δδιζμφνβδζε πνυηοπεξ εβηαηαζηάζεζξ ζε πμθθά ζδιεία ημο 

εθθδκζημφ πχνμο. Οα «Κεκία» ημπμεεημφκηαζ ζημ ηαθφηενμ ζδιείμ ημο ηάεε ηυπμο απυ άπμρδ 

εέαξ, ζςζημφ πνμζακαημθζζιμφ, πνμζααζζιυηδηαξ ηαζ ιμνθμθμβίαξ ημο εδάθμοξ, απμηεθχκηαξ 

ημπυζδια βζα ηάεε πενζμπή μζημδυιδζδξ ημοξ. Δ έκηαλή ημοξ ζημ ημπίμ ηαζ ημ ηθίια, δ 

παναδεζβιαηζηή δζεοεέηδζδ ηςκ πχνςκ, δ ζπέζδ ημο ιέζα ιε ημ έλς, δ μζημκμιία ζηδκ ηαηαζηεοή 

(θένςκ μνβακζζιυξ απυ ιπεηυκ ανιέ, ημίπμζ πθήνςζδξ απυ ημφαθα, ημπζηά οθζηά, πνήζδ ηακάαμο 

4 Ρ 6ι, ηοπμπμίδζδ), δ έκηαλδ ένβςκ ζφβπνμκςκ εθθήκςκ ηαθθζηεπκχκ ηα ηαεζζημφκ πνυηοπα 

εθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, πηζζιέκα ημ 1957-67. 

Ένβα ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ επίζδξ ημ πενίπηενμ ημο Β.Λ.Ο. ζηδ Αζεεκή Έηεεζδ Θεζζαθμκίηδξ 

(1960), ημ ζοβηνυηδια πμο ελοπδνεηεί ημ ανπαίμ εέαηνμ ηδξ Βπζδαφνμο (απμδοηήνζα βζα δεμπμζμφξ 

1958). Δ ανπζηεηημκζηή ημο ηαηυνεςζε κα είκαζ ζφβπνμκδ αθθά ηαζ δζαπνμκζηήξ αλίαξ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ 

οπμζηήνζγε υηζ ημ «αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν φζν είλαη ζχγρξνλν», δδθαδή ηδξ επμπήξ ημο, απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ ηεπκζηήξ (μζημκμιίαξ, ηαηαζηεοήξ η.ά.), «άιιν ηφζν είλαη θαη αηψλην απφ ηελ άπνςε ηεο 

θαιιηηερληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο»362. Ώηυια μζ πφθεξ ημο Ώ‟ Ιεηνμηαθείμο ζηδκ Ώεήκα ημ 1939 ζε 

ζοκενβαζία ιε ημκ Ώκδνέα Μθμοιζζηυ. 

Μαναηάης βίκεηαζ ακαθμνά ζημ πνχημ ημο αοηυ ένβμ ζοκενβαζίαξ ημ μπμίμ δεκ οπάνπεζ ζημ αζαθίμ ημο 

«Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο». Βπίζδξ, παναεέημοιε ζπέδζα ημο βζα ηα παναπάκς δδιυζζα ηηήνζα πμο έπμοκ 

κα ηάκμοκ ιε ημκ ηφπμ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο. 

 

                                                            
362 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ακαξησινί θαη Θιέθηεο ή ε Απνγείσζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Άβνα, Ώεήκα 1987, ζεθ. 162. 

Δηθόλα 122: Απνδπηήξηα γηα εζνπνηνύο, Δπίδαπξνο, 
1958 

Δηθόλα 123: Ξεξίπηεξν Δ.Ν.Ρ., Θεζζαινλίθε, 1959 
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Δηθόλα 125: Δξγαηηθέο θαηνηθίεο, Λέα Φηιαδέιθεηα, 
1955-57 

Δηθόλα 124: Δξγαηηθέο θαηνηθίεο, Λέα Φηιαδέιθεηα, 
1955-57 

Δηθόλα 126: Δξγαηηθέο θαηνηθίεο, Πέξξεο, 1955-57 
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ΞΙΔΠ ΡΝ Α’ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ / ΑΘΖΛΑ – 1939 

Δ πνχηδ ημο δμοθεζά, ςξ οπαθθήθμο ζηδκ Μμθεμδμιζηή Ππδνεζία ηδξ πυθδξ ηςκ Ώεδκχκ, ζηδκ Αζμίηδζδ 

Μνςηεομφζδξ, ήηακ δ ζφκηαλδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιεθέηδξ βζα ηα Μνμπφθαζα ημο Ώ‟ Ιεηνμηαθείμο Ώεδκχκ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ζδέα ημο Μθμοιζζημφ πμο ημπμεεημφζε ηα πνμπφθαζα ζε ιζα ικδιεζαηή δζάηαλδ ηαζ ιμνθή 

ηάεεηα πνμξ ηδκ μδυ Ώκαπαφζεςξ, πμο βζκυηακ δ πνμζπέθαζδ πνμξ ημ Ιεηνμηαθείμ, ηαζ ιε ιζα ιεβάθδ 

πθαηεία ιπνμζηά ημοξ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ακέθααε ηα μζημδμιζηά ζπέδζα ηαζ ημκ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ 

επίαθερδ ημο ένβμο. 

Ήηακ έκα ηεκηνζηυ πνυποθμ, ιε δελζά ημο ιζα πηένοβα ιε βναθεία ηαζ ανζζηενά ιζα πηένοβα ιε 

μζηεμθοθαηία. Ομκ εκμπθμφζε δ ζοιιεηνζηή ζε ιάηνμξ ιμνθή ημο. Γζα κα πναβιαημπμζδεεί είπακ βίκεζ 

ζδιακηζημί εηαναπζζιμί ηαζ εηπςιαηχζεζξ δζυηζ δζαθμνεηζηά δεκ εα ιπμνμφζε κα πηζζηεί δ ανζζηενή 

πηένοβα αθμφ ημ έδαθμξ ήηακ πμθφ ακχιαθμ ηαζ ακδθμνζηυ. Ώοηυ βίκεηαζ ηαζ ζήιενα ακηζθδπηυ, υηακ 

πίζς απυ αοηήκ ηδκ πηένοβα, ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ημ έδαθμξ είκαζ αηυια μνεζκυ, ζε ιζα εδαθζηή 

έλανζδ πμο θηάκεζ ζε φρμξ 4-5 ιέηνα απυ ηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. Ζαηά ηδκ βκχιδ ημο, δεκ έπνεπε 

κα  πεζναπεεί δ θοζζηή ηαηάζηαζδ ζημ ημπίμ ηδξ πενζμπήξ, ηζ αξ ιδκ έαβαζκε ηυζμ ικδιεζαηά ζοιιεηνζηυ 

ημ ηηήνζμ. Μίζηεοε πςξ έηζζ ημ ηηήνζμ εα έζηεηε πζμ ανιμκζηά ζζμννμπδιέκμ, εκηεθχξ αζφιιεηνμ, ιέζα 

ζημ δμζιέκμ θοζζηυ πενζαάθθμκ. Ώπυ ηυηε ηζυθαξ ηαηάθααε πςξ έπνεπε κα δδιζμονβεί «κηα αξρηηεθηνληθή 

ΚΔ ΡΝ ΔΓΑΦΝΠ»363. 

Θέπνζ ζήιενα μζ Μφθεξ ζηέημοκ ζηδκ είζμδμ ημο Ζμζιδηδνίμο. 

 

 

 

ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΡΑ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΜΔΛΗΑ – ΡΞΗΘΝ ΓΥΚΑΡΗΝ 

α: ΜΟΒΝΠΓΒΞ ΘΒ ΠΜΙΛΑΣΘΏΟΕΏ 

1. ΖΏΗΏΘΜΏΖΏ 
2. ΜΏΗΔΛΠΝΕ 

3. ΛΗΠΘΜΕΏ (1) 

4. ΜΛΝΛΞ 
5. ΛΗΠΘΜΕΏ (2) 
 

                                                            
363 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Δκπεηξίεο θαη Ξεξηζηαηηθά, Ουιμξ 2μξ, Βζηία, Ώεήκα 1992,  ζεθ. 60, 65. 

Δηθόλα 127: Ξύιεο ‘Α Λεθξνηαθείνπ, Αζήλα, 1939 

Δηθόλα 128: Μελνδνρείν Μελία, Άλδξνο, 1958 
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Δηθόλα 129: Ρππνπνίεζε ζηα μελνδνρεία Μελία 
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Δηθόλα 130: Ρππνπνίεζε ζηα μελνδνρεία Μελία, ηππηθό 
δσκάηην 
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Δηθόλα 131: Ρππνπνίεζε ζηα μελνδνρεία Μελία, ηππηθό 
δσκάηην 
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6. ΡΝ ΠΡΝΗΣΔΗΝ ΡΖΠ ΑΛΡΗΦΑΠΖΠ ΠΡΖΛ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“When circumstances defy order, order should bend or break: 

anomalies and uncertainties give validity to architecture” 

Robert Venturi 
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Δηθόλα 132: Venturi, από ην βηβιίν ηνπ «Compexity 
and Contradiction in Architecture», 1966 
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6.1.  ROBERT VENTURI - Ζ ΞΝΙΞΙΝΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ Ζ ΑΛΡΗΦΑΠΖ ΠΡΖΛ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ  

Δ ανπή ηδξ ηανζέναξ ημο Robert Venturi (1925- ) ζδιαημδμηήεδηε ιε ηδκ έηδμζδ ημο αζαθίμο «Compexity 

and Contradiction in Architecture» ημ 1966. Λ ίδζμξ ημ παναηηήνζζε έκα «ήπην καληθέζην», αθμφ 

ζοιποηκχκεζ ημοξ ααζζηυηενμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ, ζδέεξ ηαζ ανπέξ ημο βζα ιζα κέα πνμζέββζζδ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ηαζ οπήνλε ζδιείμ ακαθμνάξ υθςκ αοηχκ πμο πνςηαβςκίζηδζακ ηδκ επμπή εηείκδ ζηδκ 

δδιζμονβία ιζαξ κέαξ ανπζηεηημκζηήξ. O ηνζηζηυξ Vincent Scully ημ παναηηήνζζε ςξ «ην πην ζεκαληηθφ 

θείκελν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία κεηά ην “Vers une Architecture” πνπ παξνπζίαζε ν Le Corbusier 

ην 1923», ημο μπμίμο απμηεθεί ηαζ ημ πνχημ ηαζ θοζζμθμβζηυ ζοιπθήνςιά ζημ πνυκμ364. 

Λζ πνμεέζεζξ ημο Venturi δδθχκμκηαζ ηαεανά ζημ αηυθμοεμ απυζπαζια: «Νη αξρηηέθηνλεο δελ έρνπλ 

θαλέλα πηα ιφγν λα εθθνβίδνληαη απφ ηελ πνπξηηαληθή εζηθή θαη γιψζζα ηεο Κνληέξλαο Πρνιήο. Απηφ πνπ 

κνπ αξέζεη ζηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία είλαη λα είλαη πεξηζζφηεξν κηθηά παξά “ακηγή”, ζπκβηβαζηηθά παξά 

“θαζαξά”, πνιπζήκαληα παξά “κνλνζήκαληα”, ακθίβνια παξά “μεθάζαξα”, φπσο επίζεο λα είλαη ην ίδην 

αληηθαηηθά φζν θαη απξφζσπα, αληαξά φζν θαη “ελδηαθέξνληα”, ζπκβαηηθά παξά “αξρηηεθηνλεκέλα”, λα 

δηεπζεηνχλ παξά λ‟ απνθιείνπλ, πιεζσξηθά παξά απιά, παξαδνζηαθά φζν θαη λεσηεξηζηηθά, αζπλεπή θαη 

ακθίβνια παξά μεθάζαξα θαη ίζηα. Απφ κηα πξνθαλή ελφηεηα πξνηηκψ κηα ζπγθερπκέλε δσηηθφηεηα. 

Ππκπεξηιακβάλσ ην αζπλερέο θαη δηαθεξχζζσ ην δπτζκφ. πνζηεξίδσ πεξηζζφηεξν ηνλ πινχην ηνπ 

λνήκαηνο παξά ηελ θαζαξφηεηα ηνπ λνήκαηνο, ηελ έκκεζε φζν θαη άκεζε ιεηηνπξγία. […] Κηα 

αξρηηεθηνληθή είλαη έγθπξε φηαλ εθθξάδεηαη ζε πνιιά επίπεδα, ζπλδπάδεη πνιιέο εθδνρέο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ρψξν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κε πνιινχο ηξφπνπο ζπγρξφλσο. Αιιά, κία αξρηηεθηνληθή πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ αληίθαζε, έρεη θαη κηα εηδηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζην φιν: ε 

αιήζεηα ηεο πξέπεη λα εθθξάδεηαη απφ ηε ζπλνιηθφηεηά ηεο, ή, ηνπιάρηζηνλ, απφ κηα πξφζεζε 

ζπλνιηθφηεηαο. […] Ρν πεξηζζφηεξν δελ είλαη ιηγφηεξν (more is not less)»365. 

Δ επίηνζζδ ημο ιμκηενκζζιμφ ιέπνζ ηυηε δεκ ήηακ ζοκδεζζιέκδ. Λ Rafael Moneo επζζδιαίκεζ υηζ δ ηνζηζηή 

ημο Bruno Zevi366, ηςκ εεςνδηζηχκ ημο Team X, ημο Luis Kahn αθθά ηαζ ημο Alvaar Aalto πανέιεκακ 

εκηυξ ηδξ ιμκηένκαξ μνεμδμλίαξ. «Θακία απφ απηέο δελ ηφικεζε λα νκνινγήζεη ηελ “γχκληα ηνπ 

απηνθξάηνξα” κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ Venturi»367. Οδκ επμπή εηείκδ ιία ηέημζα ηίκδζδ 

ήηακ επζηίκδοκδ ηαζ βζ‟ αοηυ ημ αζαθίμ αοηυ πνμηάθεζε ηυζμ ιεβάθμ εκδζαθένμκ. Ξημπυξ ημο Venturi, ήηακ 

κα δείλεζ πςξ δ ανπζηεηημκζηή, πνζκ απυ ημ ιμκηένκμ ηίκδια, ηαηάθενκε κα ζοκδοάγεζ πμθθά επίπεδα 

                                                            
364 Venturi Robert, ιεηθν. Ζανακίηαξ Γ., Ζ Ξνιππινθόηεηα θαη ε Αληίθαζε ζηελ Αξρηηεθηνληθή, (1966 έηδμζδ 1δ), Γ. Ξ. 
Ζαηζμφθδξ, Ώεήκα 1977, ζεθ. 9. 
365 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 17. 
366 Λ Bruno Zevi (1918-2000) ήηακ Εηαθυξ ανπζηέηημκαξ, ζζημνζηυξ, ηαεδβδηήξ ηαζ ζοββναθέαξ. Λ Zevi άζηδζε έκημκδ ηνζηζηή εκακηίμκ 
ηδξ ηθαζζηήξ ιμκηένκαξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. Βι. Wikipedia. 
367 Moneo Rafael, Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight Contemporary Architects, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts 2004, ζεθ. 53. 

Δηθόλα 133: Ν Robert Venturi 

Δηθόλα 134: Venturi, από ην βηβιίν ηνπ «Learning 
from Las Vegas» 



[147] 
 

κμήιαημξ ηαοηυπνμκα. Λζ κέμζ ανπζηέηημκεξ ελέθααακ ημ ιήκοια ημο Venturi ςξ ιζα κέα εκαθθαηηζηή 

θφζδ, ηδ ζηζβιή πμο δ ζδέα ιζαξ πζμ πμθφπθμηδξ ανπζηεηημκζηήξ, πμο πνμςεεί ηδκ εθεοεενία οπέν ημο 

ηακυκα, ήηακ άηνςξ εθηοζηζηή. Βπμιέκςξ, ημ ένβμ αοηυ απμηεθεί πάκς απ‟ υθα «θαηαγγειία ηεο 

ηδενινγηθήο ηπξαλλίαο ηεο κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο»368. 

Δ ηνζηζηή αοηή ηδξ ιμκηένκαξ ανπζηεηημκζηήξ, επζηεκηνχεδηε ζηδ απυννζρδ ηδξ εζςηενζηήξ, θοζζηήξ 

ζπέζδξ ιεηαλφ ιμνθήξ ηαζ κμήιαημξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ημο δυβιαημξ «form follows function». Λ Venturi 

βνάθεζ παναηηδνζζηζηά υηζ «νη κνληέξλνη αξρηηέθηνλεο αγλφεζαλ ηνλ ζπκβνιηζκφ ηεο κνξθήο σο έθθξαζε 

ή ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ: ην λφεκα ζα κεηαδηδφηαλ φρη κέζσ ππαηληγκνχ ζε ήδε γλσζηέο κνξθέο, 

αιιά κέζσ ησλ εγγελψλ, θπζηνγλσκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνξθήο», εκχ θίβμ ανβυηενα πνμζεέηεζ υηζ 

«αληί απηνχ (ηνπ ζπκβνιηζκνχ) πξνψζεζε (ε κνληέξλα αξρηηεθηνληθή) ηνλ εμπξεζηνληζκφ, επηθεληξσκέλε 

ζηε έθθξαζε ησλ ίδησλ ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ζηελ έθθξαζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο»369. 

Θε άθθα θυβζα, αιθζζαδηήεδηε δ δδιζμονβία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιμνθήξ πμο ααζίγεηαζ ζε ιία θμβζηή 

δζαδζηαζία, ακελάνηδηδ απυ ηζξ εζηυκεξ ημο πανεθευκημξ ηαζ ηαεμνζζιέκδ απμηθεζζηζηά απυ ημ πνυβναιια 

ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ηαηαζηεοήξ370. 

Θέζς ιζαξ ζεζνάξ επζπεζνδιάηςκ, παναδεζβιάηςκ ηαζ ακαθμνχκ ζε άνενα ηαζ αζαθία, μ Venturi ακηζηίεεηαζ 

ζηδκ παναπάκς εέζδ ηδξ ιμκηένκαξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ οπμζηδνίγεζ πςξ είκαζ αδφκαηδ ιία κηεηενιζκζζηζηή 

δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ηαεχξ ζε υθα ζπεδυκ ηα ζηάδζά ηδξ εηδδθχκμκηαζ απμθάζεζξ πμο ηαεμδδβμφκηαζ 

απυ ηδκ «δζαίζεδζδ» ημο ανπζηέηημκα371. Βπζπθέμκ, επζζδιαίκεζ πςξ ηυζμ δ δζαδζηαζία αοηή υζμ ηαζ δ 

ακηίθδρδ ημο ηεθζημφ ηηδνίμο ααζίγμκηαζ ζηδ «ζοζπέηζζδ», ζημ ζοκεζνιζηυ δδθαδή κυδια πμο θένμοκ μζ 

ιμνθέξ. Οέθμξ, επακαθένεζ ηδ ιεθέηδ ημο «λεπαζιέκμο» ζοιαμθζζιμφ, ηαεχξ υπςξ ακαθένεζ «ε 

κνληέξλα αξρηηεθηνληθή είρε ην πξφβιεκα πσο γηα πνιχ θφζκν ηα ζχκβνιά ηεο δελ ήηαλ αλαγλσξίζηκα. 

Ήηαλ ζαλ λα κελ ππήξραλ θαζφινπ ζχκβνια, αθφκε θαη γη‟ απηνχο πνπ ηε ζρεδίαδαλ. Ξίζηεπαλ πσο 

μέθπγαλ απφ ηνλ ζπκβνιηζκφ»372. Ξοκεπχξ, αημθμοεεί ηδ ζδιαζζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδ ζδιαζζμθμβζηή ιεθέηδ ηςκ ιμνθχκ ηδξ373. Δ επζημζκςκία, δ ζδιαζία, ημ κυδια ηαζ 

ηαη‟ επέηηαζδ μ ζοιαμθζζιυξ είκαζ μζ έκκμζεξ πμο ανίζημκηαζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ εεςνίαξ ημο Venturi374. 

                                                            
368 Moneo Rafael, μ.π. ζεθ. 53. 
369 Venturi Robert, Scott Brown Denise and Izenour Steven, Learning from Las Vegas, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 
1972, ζεθ. 7, 101. 
370 Αδιδηνζάδδξ Γνδβυνδξ, Γιώζζα θαη αξρηηεθηνληθή κνξθή, Βνεοκδηζηή ενβαζία, Β.Θ.Μ. 2012. 
371 πςξ βζα πανάδεζβια ημ άνενμ «Typology and Design Method» ημο Alan Colquhoun, ημ αζαθίμ «Structural Anthropology» ημο Claude 
Levi-Strauss ηαζ ημ αζαθίμ «Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on Art» ημο Ernst Gombrich. 
372 Ώπυ ζοκέκηεολδ πμο δυεδηε ημκ Θάσμ ημο 1978 ηαζ δδιμζζεφεδηε ζημ The Harvard Architectural Review ημ 1980. 
373 Βκδεζηηζηή είκαζ δ παναηήνδζδ ημο Venturi ζηoκ πνυθμβμ ηδξ δεφηενδξ έηδμζδξ ημο αζαθίμο «Compexity and Contradiction in 
Architecture» (1977), ζηδ μπμία δζαζαθδκίγεζ υηζ εα πνμηζιμφζε έκα δζαθμνεηζηυ ηίηθμ: Complexity and Contradiction in Architectonic 
Form. 
374 Αδιδηνζάδδξ Γνδβυνδξ, Γιώζζα θαη αξρηηεθηνληθή κνξθή, Βνεοκδηζηή ενβαζία, Β.Θ.Μ. 2012. 

Δηθόλα 135: Venturi, A Garden Party of Styles: 
Eclectic house Facades 

Δηθόλα 136 Venturi, θαηνηθία Vanna Venturi, 
Philadelphia, 1962-64 
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Λ Venturi, θμζπυκ, ζε ακαθμβία ιε ημ αοεαίνεημ ηαζ ζοιααηζηυ βθςζζζηυ ζδιείμ ημο de Saussure375, 

απμννίπηεζ ηδκ ζδέα ηδξ θοζζηήξ ηαζ αζηζμθμβδιέκδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ιμνθήξ ηαζ κμήιαημξ. Θεςνχκηαξ, εη 

κέμο, ηδ ιμνθή ςξ θμνέα ιδκοιάηςκ, δζεηδίηδζε ηδκ εθεφεενδ πνήζδ βκςζηχκ ζημζπείςκ απυ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ημο πανεθευκημξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ιμκηένκαξ ηαζ ηδξ παναδμζζαηήξ. Μνυηεζκε 

έηζζ ιζα κέα (αθθά μοζζαζηζηά λεπαζιέκδ, υπςξ ζζπονίγεηαζ) ζοιαμθζηή ανπζηεηημκζηή. Θζα ανπζηεηημκζηή 

πμο απμηεθεί έκα ζοιααηζηυ ζφζηδια επζημζκςκίαξ, υιμζμ ιε αοηυ ηδξ θοζζηήξ βθχζζαξ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζε 

ζοιαάζεζξ ηαζ ζηδ «ημζκή θμβζηή». πςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ: «Ρν θχξην έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα είλαη 

ε νξγάλσζε ελφο κνλαδηθνχ φινπ κε ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη ε ζπλεπήο εηζαγσγή λέσλ ζηνηρείσλ φηαλ ηα 

παιηά δελ ιεηηνπξγνχλ»376. 

Λ Venturi, ανπζηά, πνμζδζμνίγεζ δφμ ηφπμοξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ακηίθαζδξ: «Ρελ ζηηγκή πνπ ε δεχηεξε 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν ζαλ εθθξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δνκήο, ε 

πξψηε αθνξά ην ραξαθηήξα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη αλαθέξεηαη ζην παξάδνμν πνπ ελππάξρεη ζηελ 

αληίιεςε θαη ζηε δηαδηθαζία απηή θαζαπηή ηνπ λνήκαηνο ζηελ ηέρλε, δειαδή ζηελ πνιππινθφηεηα θαη 

ηελ αληίθαζε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αληηπαξάζεζε ηνπ ηη είλαη κία εηθφλα πξαγκαηηθά θαη πσο θαίλεηαη 

λα είλαη. […] Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ λνήκαηνο, κε ην δηθνξνχκελν θαη ηελ έληαζε πνπ απνξξένπλ απφ 

απηή, ραξαθηήξηδε πάληνηε ηε δσγξαθηθή θαη είλαη γεληθά απνδεθηή ζηελ ηερλνθξηηηθή»377.  

ζμκ αθμνά ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο κμήιαημξ, μ Venturi οπμζηδνίγεζ ηδκ εέζδ ημο ιε ακαθμνέξ ηυζμ 

ζηδ ζφβπνμκδ γςβναθζηή, υζμ ηαζ ζε εεςνίεξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ πμίδζδξ. Βπζζδιαίκεζ, βζα 

πανάδεζβια, υηζ μζ γςβνάθμζ ηδξ «Pop Art» έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ ημ δζθμνμφιεκμ, βζα κα δδιζμονβήζμοκ 

έκα πανάδμλμ πενζεπυιεκμ ηαζ βζα κα εηιεηαθθεοημφκ ηδ δοκαιζηή ηδξ ελεθζηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

ακηίθδρδξ. Μανάθθδθα, παναεέηεζ απυρεζξ ηνζηζηχκ ηδξ θμβμηεπκίαξ, υπςξ μ T. S. Eliot ηαζ μ W. Empson, 

μζ μπμίεξ οπμδεζηκφμοκ υηζ δ ακηίθαζδ, ημ πανάδμλμ ηαζ ημ δζθμνμφιεκμ απμηεθμφκ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ 

πμίδζδξ. Λ Eliot, θμζπυκ, μκμιάγεζ ηδκ εθζζααεηζακή ηέπκδ «ιζα κυεα ηέπκδ» (impure art) ιέζα ζηδκ μπμία 

βίκεηαζ εηιεηάθθεοζδ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακηίθαζδξ ηαζ δδθχκεζ υηζ «ζ‟ έλα ζεαηξηθφ έξγν ηνπ 

Shakespeare ππάξρνπλ πνιιά επίπεδα λνήκαηνο»378. Λ Empson, επίζδξ, ζημ αζαθίμ ημο «Seven Types of 

Ambiguity», «ηφικεζε λα ζεσξήζεη ηελ αλαθξίβεηα ζην λφεκα ζαλ ηελ θχξηα αξεηή ηεο πνίεζεο, ελψ κέρξη 

ηφηε ζεσξνχληαλ ζαλ αδπλακία ηεο»379. Οδ εεςνία ημο αοηή, ηεηιδνζχκεζ ιέζα απυ ηείιεκα ημο 

Shakespeare, ημκ μπμίμκ παναηηδνίγεζ ςξ «ηνλ θαηεμνρήλ ρεηξηζηή ηνπ δηθνξνχκελνπ»380. 

                                                            
375 Λ Ferdinand de Saussure (1857-1913) ήηακ Βθαεηυξ βθςζζμθυβμξ. Ππήνλε ζδνοηήξ ηδξ ιμκηένκαξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ ημο 
ζηνμοηημοναθζζιμφ. 
376 Venturi Robert, ιηθν. Ζανακίηαξ Γ., Ζ Ξνιππινθόηεηα θαη ε Αληίθαζε ζηελ Αξρηηεθηνληθή, (1966 έηδμζδ 1δ), Γ. Ξ. Ζαηζμφθδξ, 
Ώεήκα 1977, ζεθ. 18. 
377 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 22. 
378 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 22. 
379 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 22. 
380 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 22. 

Δηθόλα 137: Venturi, θαηνηθία Vanna Venturi, 1962-64 

Δηθόλα 138: Venturi, θαηνηθία Vanna Venturi, 1962-64 
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Ομ πνχημ θαζκυιεκμ, ιζαξ πμθφπθμηδξ ανπζηεηημκζηήξ, πμο πανμοζζάγεζ μ Venturi είκαζ δ ακηίθαζδ. Δ 

ακηίθαζδ, εηθνάγεηαζ ηονίςξ ιε ηδ ζοκφπανλδ ακηζθαηζηχκ υνςκ, ζημζπείςκ δδθαδή πμο θαιαάκμκηαζ ιε 

δζθμνμφιεκμοξ ηνυπμοξ ζημ επίπεδμ ηδξ ζπέζδξ ημο ιένμοξ ιε ημ υθμ. Δ πμθοπθμηυηδηα, επίζδξ, 

απμηεθεί ζημζπείμ έκηαζδξ ηαζ δ άνκδζδ ηδξ απμηυαεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή απυ ηδ γςή ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ακάβηεξ. Μμθθέξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ «ακηζεέζεςκ» πμο δζαηοπχκμκηαζ ζημ αζαθίμ «Complexity and 

Contradiction in Architecture» μδδβμφκ αοηυιαηα ζηδκ ελέηαζδ ηςκ ααζζηχκ ηαηδβμνζχκ ημο 

«εζςηενζημφ» (interior) ηαζ ημο «ελςηενζηoφ» (exterior): «Ζ αληίζεζε κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ κπνξεί λα είλαη κία θχξηα εθδήισζε ηεο αληίθαζεο ζηελ αξρηηεθηνληθή»381. Δ ιμκηένκα ανπή 

ηδξ ζοκέπεζαξ ημο «ιέζα» ιε ημ «έλς», πμο απμηέθεζε εειέθζμ θίεμ ηδξ, εα ηαηέννεε ηδκ ζηζβιή πμο μζ 

ανπζηέηημκεξ εα ιεθεημφζακ ηδκ ζζημνία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ πςνίξ πνμηαηαθήρεζξ. Ώοηυ αηνζαχξ επζπεζνεί 

μ Venturi, παναεέημκηαξ πμθοάνζειεξ πενζπηχζεζξ υπμο δεκ οπάνπεζ «ζοκέπεζα υθςκ ηςκ πχνςκ», αθθά 

ακηίεεηα, ιζα ζηυπζιδ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηδξ εζςηενζηήξ ηαζ ηδξ ελςηενζηήξ ανπζηεηημκζηήξ382. 

Ζαεεδνζημί καμί, ηνμφθμζ ηαζ εηηθδζίεξ πανμοζζάγμκηαζ κα δζαιμνθχκμοκ πχνμοξ πμο δεκ είκαζ μφηε ζημ 

παναιζηνυ ααειυ εοδζάηνζημζ απυ έλς: ηηήνζα δμιδιέκα ιε «πνηθίια ζηξψκαηα», «πιενλάδνληα 

πεξηβιήκαηα» ηαζ «ππνιεηπφκελνπο ρψξνπο» πμο πνμλεκμφκ ιέζα ιαξ ιία αίζεδζδ πμθφπθμημο ηαζ ιδ-

πνμθακμφξ πενζαάθθμκημξ383. 

Θζα ανπζηεηημκζηή, πμο ηείκεζ κα ζοιπενζθάαεζ «θαη ην έλα θαη ην άιιν»,πανά κα απμηθείζεζ «ή ην έλα ή ην 

άιιν», έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πενζέπεζ ζημζπεία πμο είκαζ ηαοηυπνμκα ςναία ηαζ άζπδια, ιεβάθα ηαζ ιζηνά, 

ηθεζζηά ηαζ ακμζηηά, ζοκεπή ηαζ ανενςηά, ζηνμββοθά ηαζ ηεηνάβςκα, δμιζηά ηαζ πςνζηά. Μενζθαιαάκμκηαξ 

πμζηίθα κμδιαηζηά επίπεδα, δδιζμονβεί ημ δζθμνμφιεκμ ηαζ ηδκ έκηαζδ. Ξοκεπχξ, υπςξ δ «βθχζζα» ημο 

de Saussure έπεζ ημ παναηηήνα εκυξ ζοζηήιαημξ πμο ζηδνίγεηαζ απυθοηα πάκς ζηδκ ακηίεεζδ ηςκ 

ιμκάδςκ ηδξ, ηδ βθςζζζηή αλία, έηζζ ηαζ δ ζδιαίκμοζα ανπζηεηημκζηή ημο Venturi επζδζχηεζ κα πανάβεζ 

κυδια ιέζα απυ ηα δζαθμνεηζηά ακηζθαηζηά επίπεδα ηδξ ζπεδζαζιέκδξ ανπζηεηημκζηήξ384. 

Ομ δζθμνμφιεκμ είκαζ δ πζμ ζδιακηζηή έηθναζδ πμθοπθμηυηδηαξ. Ζαηά ηδ δζαδζηαζία ζπεδίαζδξ ηαζ 

ζφθθδρδξ ιζαξ ζδέαξ μ ανπζηέηημκαξ ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ηδκ έκκμζα ημο δζθμνμφιεκμο, πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ημ θαζκυιεκμ ημο «ζπγρξφλσο» ηαζ ηδξ «δηπιήο ιεηηνπξγίαο», ημ «ζπκβαηηθφ ζηνηρείν» ηαζ 

ηδκ ακηίθαζδ εζςηενζημφ-ελςηενζημφ. Λ ίδζμξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ: «Πρεδηάδνληαο απφ ηα κέζα πξνο 

ηα έμσ ή αληίζηξνθα, δεκηνπξγνχληαη απαξαίηεηεο εληάζεηο, πνπ βνεζνχλ ψζηε λα παξαρζεί 

αξρηηεθηνληθή. Αθνχ ην εζσηεξηθφ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην εμσηεξηθφ, ν ηνίρνο – ζεκείν αιιαγήο- γίλεηαη 

έλα αξρηηεθηνληθφ γεγνλφο. Ζ αξρηηεθηνληθή ζπκβαίλεη ζηελ ζπκβνιή ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ δπλάκεσλ 

ρξήζεο θαη ρψξνπ […]. Ζ αξρηηεθηνληθή σο ν ηνίρνο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ γίλεηαη κηα 

                                                            
381 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 76. 
382 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 89. 
383 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 89. 
384 Αδιδηνζάδδξ Γνδβυνδξ, Γιώζζα θαη αξρηηεθηνληθή κνξθή, Βνεοκδηζηή ενβαζία, Β.Θ.Μ. 2012. 

Δηθόλα 139: Venturi, Guild House, Philadelphia, 1960-
63 

Δηθόλα 140: Venturi, Fire Station Number 4, 
Columbus, Indiana, 1966 
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ρσξηθή θαηαγξαθή απηνχ ηνπ ζπκβάληνο θαη ηεο ζεαηξηθφηεηαο ηνπ. Θαη, αλαγλσξίδνληαο ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ε αξρηηεθηνληθή αλνίγεη ηελ πφξηα ηεο αθφκα κηα θνξά ζε κηα 

νπξκαληζηηθή νπηηθή ησλ πξαγκάησλ». 

Έπμκηαξ, θμζπυκ, ηαηαδείλεζ ηδκ «πνμθακή» πμθοπθμηυηδηα ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ επζζδιάκεζ ημ 

ιδπακζζιυ πμο πανάβεζ ηζξ πμθοάνζειεξ ηαζ ζοκεπείξ ακηζεέζεζξ ηδξ, μ Venturi πενκά ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ 

«ιμκάδςκ» ηδξ. Ξε πθήνδ ακηζδζαζημθή ιε ηδκ «εθεονεηζηή» ηάζδ ηςκ ανπζηεηηυκςκ ημο ιμκηένκμο 

ηζκήιαημξ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα ημοξ κα ηαεμνίζμοκ έκα κέμ «θελζθυβζμ» ανπζηεηημκζηήξ έηθναζδξ, μ 

Venturi οπμζηδνίγεζ ηδ ζδιαζία ηδξ απμδμπήξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ ή ημζκυηοπςκ ζημζπείςκ 

«conventional elements». Δ ανπζηεηημκζηή, μθείθεζ κα πνδζζιμπμζεί βκςζηέξ ιμκάδεξ ζδιαζίαξ, υπςξ 

αηνζαχξ δ βθχζζα πμο ιζθάιε ή βνάθμοιε, εκχ πανάθθδθα, δ πνμζθοβή ζηδ βθςζζμθμβζηή ακαθμβία 

επζηνέπεζ ζηζξ ιμκάδεξ αοηέξ κα παναηηδνζζημφκ ςξ «ανπζηεηημκζηέξ θέλεζξ»385. 

Οα ζημζπεία αοηά, ιε ημκ πνυκμ ηαζ ηδ πνήζδ, έπμοκ απμηηήζεζ ηαζ θένμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηαζ ημζκά 

απμδεηηυ κυδια, ηδκ ζηζβιή πμο δ ζηακυηδηα ημοξ, κα ιεηαθένμοκ ιδκφιαηα ηαζ κα απμηεθμφκ ημ ιέζμ 

ηδξ επζεοιδηήξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ δέηηδ, εεςνείηαζ ακαιθζζαήηδηδ. Δ ηφνζα αζηζμθυβδζδ ηδξ εζζαβςβήξ 

ηέημζςκ ηεηνζιιέκςκ ζημζπείςκ ζηδ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή είκαζ δ ίδζα ημοξ δ φπανλδ. «Δίλαη φ,ηη 

έρνπκε», ζπμθζάγεζ παναηηδνζζηζηά o Venturi386. Λ ανπζηέηημκαξ μθείθεζ κα απμδέπεηαζ αοηυ πμο ήδδ 

οπάνπεζ, αθμφ δ ακαγήηδζδ κέςκ «πνςηυηοπςκ» ιμνθχκ δεκ πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα απμηεθεί 

αοημζημπυ. Οοπζηυ πανάδεζβια ζοιααηζημφ ζημζπείμο, ημζκυηοπμο ζηδκ παναβςβή, ζηδ ιμνθή ηαζ ηδ 

πνήζδ, απμηεθεί ημ ηεηνάβςκμ πανάεονμ. Ομ ζημζπείμ αοηυ, πμο δζεοεεηεί ηζξ οπάνπμοζεξ ακάβηεξ βζα 

πμζηζθμιμνθία ηαζ επζημζκςκία (ζφιθςκα ιε ημκ Venturi), ειθακίγεηαζ ζηα πζμ ζδιακηζηά ένβα ημο 

ανπζηέηημκα, υπςξ ηδκ ηαημζηία Vanna Venturi, ημ ζοβηνυηδια ηαημζηζχκ βζα δθζηζςιέκμοξ Guild House, 

ημκ πονμζαεζηζηυ ζηαειυ Ι. 4, ηαεχξ ηαζ ημ ιμοζείμ ηέπκδξ Allen. 

Ξοκεπχξ, ζηυπμξ ημο Venturi δεκ είκαζ δ ακαηάθορδ κέςκ ιμνθχκ, αθθά δ εθεφεενδ πνήζδ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ ιμνθχκ ζε κέμοξ ηαζ «αλαπάληερνπο» ζοκδοαζιμφξ. Βπζηαθμφιεκμξ ηδ ροπμθμβία ηδξ 

Gestalt387, δ μπμία, ιεηαλφ άθθςκ, ζζπονίγεηαζ υηζ ημ βεκζηυ πθαίζζμ πνμζθένεζ κυδια ζημ ηιήια ηαζ 

επμιέκςξ ιζα αθθαβή ζημ πθαίζζμ αοηυ επζθένεζ αθθαβή ηαζ ζημ κυδια, μ Venturi ημκίγεζ ηδ ζδιαζία ημο 

πθαζζίμο (πενζηείιεκμ/context): «Ν αξρηηέθηνλαο ινηπφλ κε ηελ νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ, δεκηνπξγεί 

πιαίζηα λνήκαηνο γηα ηα ηκήκαηα κέζα ζην φιν. Κε αζπλήζηζηε νξγάλσζε ζπλεζηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέα λνήκαηα κέζα ζην φιν. […] Νηθεία πξάγκαηα κέζα ζ‟ έλα πιαίζην κε νηθείν 

                                                            
385 Αδιδηνζάδδξ Γνδβυνδξ, Γιώζζα θαη αξρηηεθηνληθή κνξθή, Βνεοκδηζηή ενβαζία, Β.Θ.Μ. 2012. 
386 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 47. 
387 Δ ροπμθμβία Gestalt είκαζ έκαξ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ αηυιςκ πμο αζζεάκμκηαζ ακήζοπα ηαζ πςξ ηάηζ δεκ πάεζ ηαθά. Δ εεναπεία 
ζηδνίγεηαζ ζηδκ ζδέα πςξ είκαζ ηαθφηενα κα γήζμοιε αοηυ πμο αζζεακυιαζηε "εδχ ηαζ ηχνα" ηαζ υπζ κα ζοκεπίζμοιε κα ζηεπηυιαζηε ημ 
πανεθευκ ή κα ακδζοπμφιε βζα ημ ιέθθμκ. Βι. Wikipedia. 

Δηθόλα 141: Venturi, Scott Brown, Allen Memorial Art 
Museum, Oberlin, Ohio, 1977 

Δηθόλα 142: Venturi, Scott Brown, Allen Memorial Art 
Museum, Oberlin, Ohio, 1977 
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γίλνληαη αληηιεπηά ηφζν ζαλ θαηλνχξηα φζν θαη ζαλ παιηά»388. πςξ αηνζαχξ μζ γςβνάθμζ ηδξ Pop Art, 

κμδιαημδμημφκ ιε έκα κέμ πνςηυηοπμ ηνυπμ ηα ζοκδεζζιέκα ηαεδιενζκά ακηζηείιεκα, αθθάγμκηάξ ημοξ ημ 

πθαίζζμ ή ιεηααάθθμκηαξ ημοξ ηδκ ηθίιαηα, πανμιμίςξ ηαζ μ Venturi πανμοζζάγεζ ιία ανπζηεηημκζηή δ 

μπμία ιέζα απυ «δηαδηθαζίεο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ λνήκαηνο» 

πνδζζιμπμζεί βκςζηέξ ανπζηεηημκζηέξ θέλεζξ, ιε ζημπυ κα πανάβεζ πθμφζζμ κυδια εκηυξ κέςκ 

πενζηείιεκςκ389. 

Λ Venturi, ζε πνμθακή ακηζζημζπία ιε ηδ βθχζζα, επζδζχηεζ ηδ πνήζδ ηδξ δμιήξ ιζαξ πνυηαζδξ (ιίαξ 

επζθάκεζαξ ή εκυξ ηηδνίμο), ιίαξ δδθαδή κμδιαηζηήξ εκυηδηαξ, εκηυξ ηδξ μπμίαξ ιέζς ηδξ πανάεεζδξ ηαζ 

ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ θέλεςκ, πνμηφπημοκ κμδιαηζηέξ εκηάζεζξ390. Λζ κμδιαηζηέξ αοηέξ εκηάζεζξ, θμνηίγμοκ 

ιε έκα ιδ-πνμθακέξ κυδια ηζξ θέλεζξ πμο ζοιιεηέπμοκ. Ξοκεπχξ, απμηαθφπημκηαζ κμήιαηα πμο δεκ είκαζ 

αοημκυδηα. Ώοηυκ αηνζαχξ ημκ δμιζηυ ηνυπμ παναβςβήξ κμήιαημξ, πζεακυκ κα εκκμεί μ Venturi, υηακ 

ακαθένεζ πςξ «έλαο αξρηηέθηνλαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζπκβαηηθφηεηα θαη λα ηε δσληαλεχεη, [...] λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ζπλεζηζκέλν αζπλήζηζηα» ή υηακ παναεέηεζ απυζπαζια απυ ημκ Eliot, ηαηά ημκ μπμίμκ, μζ 

πμζδηέξ, επζζηναηεφμοκ «απηή ηε δηαξθή θαη ειαθξή ελαιιαγή ηεο γιψζζαο, ιέμεηο πνπ δηαξθψο 

αληηπαξαηίζεληαη ζε λένπο θαη αλαπάληερνπο ζπλδπαζκνχο»391. Μνμηεζιέκμο, υιςξ, κα ιεηαθένεζ ημ 

βθςζζζηυ αοηυ ιδπακζζιυ ηςκ «ζοιθναγμιέκςκ» ζηδκ ανπζηεηημκζηή, ακαβηάγεηαζ κα εζζάβεζ πανάθθδθα 

ηαζ ηδκ έκκμζα ημο υθμο, ηδξ δμιήξ δδθαδή ιέζα ζηδ μπμία ζοβηνμηείηαζ ημ κυδια. 

Γνάθεζ, ζπεηζηά: «Κία αξρηηεθηνληθή ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο δηεπζέηεζεο δελ πξνδίδεη ην φιν» ηαζ 

«έρσ ηνλίζεη ην ζηφρν γηα ελφηεηα παξά απινχζηεπζε ζηελ ηέρλε ηεο νπνίαο ε αιήζεηα βξίζθεηαη ζηε 

ζπλνιηθφηεηά ηεο». Ομ «υθμ» βζα ημκ Venturi είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ημ απθυ άενμζζια ηςκ ηιδιάηςκ, 

είκαζ έκα ζφκεεημ ζφζηδια πμο εκχ επζηνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ηαζ κα απμιμκχζμοιε ηα ιένδ ημο, 

ελαζθαθίγεζ ηαοηυπνμκα ηδ ζοκμπή ηαζ ηδκ αθθδθμελάνηδζή ημοξ. Βπμιέκςξ, υιμζα ιε ηδ δμιζηή 

βθςζζμθμβία ημο de Saussure, δ ανπζηεηημκζηή πμο πνμηείκεζ μ Venturi, απμηεθεί έκα ζφζηδια πμο υθμζ 

ημο μζ υνμζ είκαζ αθθδθέββομζ ηαζ υπμο δ αλία ηαζ δ ζδιαζία ημο εκυξ, ημ κυδια δδθαδή δεκ πνμηφπηεζ 

πανά απυ ηδκ ηαοηυπνμκδ πανμοζία ηςκ άθθςκ. Δ εζζαβςβή ηδξ ακηίθαζδξ ζημ πχνμ, υπςξ οπμζηδνίγεζ 

Venturi, υηακ είκαζ πνμζανιμζιέκδ είκαζ ακεηηζηή ηαζ εφπθαζηδ, δέπεηαζ ημκ αοημζπεδζαζιυ. Δ ακηίθαζδ 

βζα κα ιδκ παναπέιπεζ ζηδκ οπεναμθή πνέπεζ κα εκανιμκίγεηαζ ιε ηα οπάνπμκηα ζημζπεία βζα ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ εκυηδηαξ ημο υθμο. Λ Le Corbusier, βζα πανάδεζβια, ςξ δελζμηέπκδξ ηδξ επεζζμδζαηήξ ελαίνεζδξ ιζαξ 

άθθδξ ηεπκζηήξ δζεοεέηδζδξ, ζηα ηηήνζά ημο δζαηυπηεζ ημ νοειυ ηςκ ακμζβιάηςκ βζα κα πνμζανιυζεζ ηζξ 

ακάβηεξ ημο πχνμο πανάθθδθα ιε ημ κυδια πμο εέθεζ μ ίδζμξ κα δχζεζ. 

                                                            
388 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 46. 
389 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 48. 
390 Δ κμδιαηζηή έκηαζδ, πμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηαζ πανάεεζδ θέλεςκ εκηυξ ιίαξ πνυηαζδξ, δεκ πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ 
κα ζοβπέεηαζ ιε ηδκ ζφκηαλδ (πμο απμηεθεί ηδ δεφηενδ βθςζζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ), δ μπμία ιεθεηά ηδ εέζδ ηςκ 
θέλεςκ ιέζα ζημ θυβμ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ημο ζοκηαηηζημφ. 
391 Venturi Robert, μ.π. ζεθ. 46, 48. Δηθόλα 144: Venturi, από ην βηβιίν ηνπ «Learning 

from Las Vegas» 

Δηθόλα 143: Venturi, από ην βηβιίν ηνπ «Learning 
from Las Vegas» 
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7. ΑΛΡΗΦΑΡΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ ΠΡΝ ΓΟΑΞΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Γηα ηνλ θάζε αξρηηέθηνλα, πνπ ζέβεηαη θαη πνπ αγαπάεη ηε δνπιεηά ηνπ, 

ε ζεσξία θαη ε πξάμε ζα βαδίδνπλ παξάιιεια, θνληά θνληά θαη ζα 

αιιεινθνηηάδνληαη κε θαηαλόεζε θαη κε θηιία” 

Άξεο Θσλζηαληηλίδεο 
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Ξηδκ ανπζηεηημκζηή, δ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ηαζ ζφθθδρδξ εκυξ ένβμο έπμοκ ελίζμο ιεβάθδ ζδιαζία ιε 

ημ μθμηθδνςιέκμ, ηεθζηυ απμηέθεζια. Βίκαζ ζδιακηζηυ υιςξ, κα παναδεπημφιε υηζ δ ανπζηεηημκζηή 

δδιζμονβία είκαζ έκα απμηέθεζια ζδεχκ. Δ πνάλδ, θμζπυκ, ελανηάηαζ απυ ιία εεςνία. Λ εεςνδηζηυξ θυβμξ 

ημο ανπζηέηημκα δζαεέηεζ ηαζ αοηυξ ζζημνζηή ηαζ ζζημνζμβναθζηή αλία, ζημ ααειυ πμο ιπμνεί κα θςηίζεζ 

ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ ένβμο392. 

Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμξ ζφβπνμκμοξ Έθθδκεξ ανπζηέηημκεξ, 

πνςημπυνμξ ηδξ εθθδκζηήξ έηθναζδξ ημο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ. Θε ημκ θυβμ ηαζ ημ ένβμ ημο εκέπκεοζε 

ημοξ κεχηενμοξ ανπζηέηημκεξ. Ξηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα πνμζπαεμφιε κα ηάκμοιε ηαηακμδηυ ημ 

εεςνδηζηυ ημο οπυααενμ. Δ ανπζηεηημκζηή ημο είκαζ ζοκεπήξ ηαζ ηςδζημπμζδιέκδ. Λ βναπηυξ ημο θυβμξ 

απυ ηδκ άθθδ, πανμοζζάγεζ ιζα ζδζμιμνθία. Θπμνεί κα παναηηδνζζεεί νμιακηζηυξ, αηυια ηαζ πμζδηζηυξ. 

Μνμαθδιαηίγεηαζ υπζ ιυκμ βζα γδηήιαηα ανπζηεηημκζηήξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ επζζηήιδ, αθθά εα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε, ηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζζηζηή ηδξ δζάζηαζδ. 

Θέζα απυ ηδκ ηαηαβναθή, ηδκ ιεθέηδ ηαζ ημκ ζπμθζαζιυ ημο εεςνδηζημφ ένβμο ημο Ζςκζηακηζκίδδ 

εκημπίγμκηαζ ηάπμζεξ ακηζθάζεζξ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ. Ώνπζηά, δ πνχηδ ηαηδβμνία ακηζθαηζηχκ εκκμζχκ 

εκηάζζεηαζ ζημ δίπμθμ μνεμθμβζζιυξ – νμιακηζζιυξ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ςξ πναβιαηζζηήξ οπμζηδνίγεζ 

ζηαεενέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ζδέεξ. Μμθθέξ θμνέξ υιςξ, ζημκ θυβμ ημο ηονζανπεί ημ νμιακηζηυ ζημζπείμ. Λ 

θυβμξ ημο δζαηαηέπεηαζ απυ ζοκαίζεδια. 

Βπίζδξ, μ Ζςκζηακηζκίδδξ αοημπνμζδζμνίγεηαζ ςξ μ «αιεζηλά κνληέξλνο αξρηηέθηνλαο». Ώθθά ζε 

ζοκέκηεολή ημο επζηαθείηαζ ημκ Laugier, εεςνδηζηυ ημο ηθαζζηζζιμφ, βζα κα οπμζηδνίλεζ ηάπμζεξ απυ ηζξ 

απυρεζξ ημο. Ώηυιδ, ζημζπεία ζημ ένβμ ημο, βναπηυ ηαζ ηηζζηυ, παναπέιπμοκ ζημ ηθαζζηυ φθμξ. Γζα 

πανάδεζβια, ηάζζεηαζ ηαηά ηδξ ζοιιεηνίαξ. Ώκ δμφιε υιςξ ηάπμζα ένβα ημο, ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ηδ 

ζοιιεηνία. Ραναηηδνζζηζηά, δ πνυηαζή ημο βζα ηδκ Βεκζηή πζκαημεήηδ ημ 1950, δ πνυηαζή ημο βζα ηδκ 

δζαιυνθςζδ ηδξ πθαηείαξ ημο Ξοκηάβιαημξ ημ 1957, ημ πενίπηενμ ημο Β.Λ.Ο. ζηδκ Θεζζαθμκίηδ ημ 1959 

ηαζ δ πνυηαζή ημο βζα ηδκ πμθοηαημζηία ζηδκ μδυ Νδβίθθδξ 24. Βδχ, θμζπυκ, παναηδνείηαζ ιζα ακηίεεζδ ςξ 

πνμξ ηδκ ιμνθή. Ώπμηέθεζια αοηχκ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ δεφηενμο δζπυθμο, ιμκηενκζζιυξ – 

ηθαζζηζζιυξ.  

Μαναηάης,  ζημ ζοιπεναζιαηζηυ αοηυ ηεθάθαζμ, ακαθφμκηαζ μζ ακηζθαηζηέξ έκκμζεξ πμο εκηάζζμκηαζ ζηα 

ζοβηεηνζιέκα δίπμθα, ηονίςξ ζημκ βναπηυ ημο θυβμ. 

 

                                                            
392 Οενγυβθμο Ιζηυθαμξ Ίςκ, Ζ «βνύιεζε γηα δσή» σο Αξρηηεθηνληθή: Υπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην θηινζνθηθό ππόβαζξν ηεο 
ζθέςεο ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε, 1μ Ξοκέδνζμ Εζημνίαξ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ, Ώεήκα 22-24/05/2014. 
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7.1.  ΝΟΘΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΟΝΚΑΛΡΗΠΚΝΠ 

 

7.1.1. ΓΗΔΘΛΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΗΘΗΠΚΝΠ 

Δ Βονςπασηή ανπζηεηημκζηή ημο 20μο αζχκα θακενχκεζ ιζα δζαθεηηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ ιμκηένκμ ηίκδια 

ηαζ ζημ πθμφζζμ ζζημνζηυ πανεθευκ. Δ βεςιεηνζηή αθαίνεζδ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηαεανχκ ζπδιάηςκ ηαζ 

ιμνθχκ οπήνλε μ ααζζηυξ αζζεδηζηυξ ηακυκαξ ημο ιμκηενκζζιμφ, πμο υιςξ δεκ ηαηυνεςζε κα βίκεζ 

απμδεηηυξ ζημ εονφ ημζκυ. Λιμίςξ ζηδκ Βθθάδα πνμηφπηεζ ημ γήηδια ηδξ εθθδκζηυηδηαξ ςξ ζηνμθή ζημ 

εθθδκζηυ πανεθευκ.  

Ομ γήηδια ηδξ εθθδκζηυηδηαξ, έηζζ υπςξ ηέεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα, ζδζαίηενα ζηδ δεηαεηία ημο „30, 

ήηακ έκα ζδεμθμβζηυ ηίκδια πμο απμζημπμφζε ζηδκ επζζηνμθή ζηζξ νίγεξ ημο εθθδκζημφ ηυπμο. Ώκαγδηείηαζ 

έηζζ ιζα ζφκδεζδ παθαζμφ ηαζ κέμο, παναδμζζαημφ ηαζ ιμκηένκμο, δ μπμία ηεθζηά μδδβεί ζηδκ επίηεολδ 

ζδιακηζηχκ ηηδνίςκ ηδκ πενίμδμ ημο ιεζμπμθέιμο ηαζ ηδ ιεηαπμθειζηή πενζυδμ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ζηδκ 

πνμζπάεεζα ζφκδεζδξ ηςκ δφμ, δδθαδή παθαζμφ ηαζ κέμο, πνμηφπημοκ ηάπμζα δίπμθα: εθθδκζηυηδηα ηαζ 

κεςηενζηυηδηα, εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ζφβπνμκεξ δζεεκείξ ακαγδηήζεζξ, πανάδμζδ ηαζ ιμκηενκζζιυξ, 

ημπζηζζιυξ ηαζ δζεεκζζιυξ ηαζ είκαζ γδηήιαηα ηα μπμία ζοκεπίγμοκ κα ιαξ απαζπμθμφκ. Μνυηεζηαζ βζα ηα 

ίδζα πνμαθήιαηα εηθναζιέκα ιε κέμοξ υνμοξ.  

Έηζζ είκαζ πμθφ εφζημπα ηαζ επίηαζνα ηα θυβζα ημο Γ. Θεμημηά, μ μπμίμξ, πνμηείκμκηαξ ςξ θφζδ, ζηδ 

δεηαεηία ημο „30 ηδ ζφκδεζδ παθαζμφ ηαζ κέμο ζηδ θμβμηεπκία, έθεβε: «Απηφ ζα ήηαλ αιεζηλά θάηη 

ηδηαίηεξν θαη θαηλνχξγην, ζα ήηαλ θάηη απζεληηθά ειιεληθφ θαη ζα ήηαλ επηηέινπο κηα ειιεληθφηεηα πνπ ζα 

μεπεξλνχζε αιεζηλά ηηο αζιηφηεηεο ηνπ ηνπηθηζκνχ, ζα πεξηθξνλνχζε φινπο ηνπο θάιπηθνπο επαξρηαθνχο 

θαη θαθελεηαθνχο ειιελνθεληξηζκνχο θαη ζα είρε ηελ ειπίδα (καθξηλή βέβαηα, αιιά φρη αλεδαθηθή) λα 

απνθηήζεη θάπνηε κηα δηεζληθή ζεκαζία»393. Λιμίςξ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ζζπφμοκ ηαζ βζα ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ηα ζοβηεηνζιέκα θυβζα. 

Θεηαπμθειζηά, μ παναηηήναξ ηδξ εονςπασηήξ ανπζηεηημκζηήξ είκαζ δζεεκήξ. Ξδιακηζηά ηηήνζα ζε 

εονςπασηέξ πχνεξ ζπεδζάγμκηαζ απυ ανπζηέηημκεξ άθθςκ πςνχκ. Ώοηυ ημ θαζκυιεκμ είκαζ βεκζηυηενμ ηαζ 

έπεζ ηζξ νίγεξ ημο ζημκ δζεεκζζιυ ημο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ. Μανάθθδθα υιςξ οπάνπμοκ ηάζεζξ πμο 

επζδζχημοκ ηδκ έκηαλδ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή κέςκ ηηδνίςκ ζηζξ ημπζηέξ ζδζμιμνθίεξ ηάεε πενζμπήξ.  

Ομ γήηδια θμζπυκ πμο ηίεεηαζ ζηδκ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή, ζηδκ Βθθάδα αθθά ηαζ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ, 

είκαζ μ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ δ επζθεηηζηή πνήζδ ζημζπείςκ ηδξ ηα 

μπμία πανμοζζάγμοκ δζαπνμκζηυ ηαζ οπενημπζηυ παναηηήνα ηαζ παναιέκμοκ πνήζζια ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

                                                            
393 Μαηέζημξ Ζςκζηακηίκμξ, Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή. Λεσηεξηζκνί θαη λεσηεξηθόηεηα ζηελ αξρή ηεο ρηιηεηία, Βκδιενςηζηυ 
δεθηίμ Ο.Β.Β., Οεφπμξ 2207, δδιμζίεοζδ 15/07/2002. 
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ζφκεεζδ. Ώηυια ηαζ ζήιενα, ζηδκ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή εεςνία ηαζ πνάλδ είκαζ δφζημθμ κα 

ηαηαθήλμοιε  ακ επζηναηεί μ δζεεκζζιυξ ή μ ημπζηζζιυξ.  

Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ αιθζηαθακηεφεηαζ βζα ημ ακ δ ανπζηεηημκζηή πνέπεζ κα είκαζ δζεεκήξ ή ημπζηή, απυ 

ηδκ ανπή ηδξ ηανζέναξ ημο ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ. Μαναηάης παναηίεεκηαζ ζοβηεηνζιέκα πςνία, απυ αζαθία 

ηαζ άνενα ημο, υπμο βίκεηα ζαθέξ μ ζοβηεηνζιέκμξ πνμαθδιαηζζιυξ. 

Ξημ πνχημ ημο ηζυθαξ δδιμζζεοιέκμ άνενμ, ημ 1940, βνάθεζ: «Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη δηεζλήο. Δίλαη 

δηεζλήο φζν …νη φξνη πγηεηλήο θαη ηεο επηζηήκεο, ε γηαηξηθή θαη ηα κέζα δσήο είλαη θνηλά ζ‟φινλ ηνλ 

θφζκν»394. Βπίζδξ θίβα πνυκζα ανβυηενα οπμζηδνίγεζ υηζ: «Ζ αιεζηλή αξρηηεθηνληθή κηιάεη κηα γιψζζα πνπ 

έρεη πιαζηεί γηα λα ηελ θαηαιαβαίλνπλ φινη νη άλζξσπνη ζε φινπο ηνπο ηφπνπο ηεο γεο. ρη γηαηί ζέιεη λα 

είλαη “δηεζλήο” αιιά γηαηί είλαη παγθφζκηα, έρνληαο πηάζεη ηηο αηψληεο εθείλεο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα φινπο ηνπο ηφπνπο. Θαη γίλεηαη, έηζη ε αιεζηλή αξρηηεθηνληθή θαη θάπσο άρξνλε. Νπφηε, φζν κηα 

αιεζηλή αξρηηεθηνληθή ηζρχεη γηα ηνλ θάζε ηφπν ηζρχεη θαη γηα ηνλ θάζε ρξφλν»395. 

Μενίπμο ζανάκηα πνυκζα ιεηά, ζηα «Ιίγα Ιφγηα» πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ ζοβηεκηνςηζηή έηδμζδ ηςκ ιεθεηχκ 

ηαζ ηςκ ηαηαζηεοχκ ημο, ιμζάγεζ κα οζμεεηεί ιία εκηεθχξ ακηίεεηδ άπμρδ, υηακ βνάθεζ: « […] ε αιεζηλή 

αξρηηεθηνληθή …δελ κπνξεί λα είλαη παξά ηνπηθή θαη φρη “δηεζλήο”, βγαικέλε δειαδή απφ ξίδεο θαη απφ 

πέηξεο θαη απφ ρψκαηα θαη απφ λεξά, πνπ αλήθνπλε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν, θάζε θνξά, έδαθνο θαη 

ηνπίν […]»396. Ώηυια πζμ επζηαηηζηά, ακαθένεζ ζε ζοκέκηεολδ ημο ζηδ Le Monde, ηδκ ίδζα πνμκζά: «Ζ 

αξρηηεθηνληθή δελ κπνξεί λα είλαη δηεζλήο, ζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ κνξθή θαη κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα»397. Ζαε΄υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηανζέναξ ημο αιθζηαθακηεφεηαζ ακάιεζα ζε αοηέξ ηζξ δφμ 

έκκμζεξ, δδθαδή βζα ημ ακ δ ανπζηεηημκζηή είκαζ δζεεκήξ ή ημπζηή.  

Λζ παναπάκς πνμζεββίζεζξ ημο ιαξ μδδβμφκ ζημ κα ζοιπενάκμοιε έκα ζημζπείμ ακηίθαζδξ. Ομ 

ζοβηεηνζιέκμ δίπμθμ ιπμνμφιε κα ημ ενιδκεφζμοιε ακ ακαθμβζζημφιε δφμ απυ ηζξ ααζζηέξ ημπμεεηήζεζξ 

ημο ζηδκ ανπζηεηημκζηή, υπμο αθμνμφκ ηδκ άπμρή ημο βζα ημκ οθζηυ μνεμθμβζζιυ ηαζ ημκ ζεααζιυ βζα ηδ 

θασηή πανάδμζδ ηάεε ηυπμο. 

Λ Kenneth Frampton ζημ αζαθίμ ημο «Κνληέξλα Αξρηηεθηνληθή, ηζηνξία θαη θξηηηθή» είπε εκημπίζεζ ηδκ 

πνμθακή έκηαζδ πμο είκαζ πανμφζα ζημ πηζζιέκμ ένβμ ακάιεζα ζηδκ «νηθνπκεληθή νξζνινγηθφηεηα» ημο 

πθαζζίμο απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ηαζ ηδκ «απηφρζνλε απηηθφηεηα» ηδξ ημπζηήξ πέηναξ.  Δ «ηνπηθηζηηθή» 

                                                            
394 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε 
Βηβιία, 1940-1982, (Άβνα, Ώεήκα 1987, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 19. 
395 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 83. 
396 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, Βηδυζεζξ Άβνα, Ώεήκα, 1981,ζεθ. 263. 
397 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε 
Βηβιία, 1940-1982, μ.π. ζεθ. 345. 
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δζάζηαζδ ζημ ένβμ ημο είκαζ ζδιακηζηή, δδθαδή ιε ηδκ πνήζδ ηςκ αδνχκ ημπζηχκ οθζηχκ, ηδκ μνβακζηή 

έκηαλδ ζημ πενζαάθθμκ, ημκ ζεααζιυ ηδξ ηθίιαηαξ ημο ηυπμο ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ θασηήξ ανπζηεηημκζηήξ, 

ιαξ απμιαηνφκμοκ ηεθζηά απυ ημκ πνχσιμ ιμκηενκζζιυ ημο «International Style»398.  

Δ Βθέκδ Φεζζά-Βιιακμοήθ πζζηεφεζ υηζ δ θφζδ ζηδκ ημζιμεεςνδηζηή ηαοηυηδηα ημο Ζςκζηακηζκίδδ 

ανίζηεηαζ εββφηενα ζημκ Frank Lloyd Wright πανά ζημκ ιεζμπμθειζηυ Le Corbusier. Λ Αδιήηνδξ 

Φζθζππίδδξ ιμζάγεζ κα ζοιθςκεί, υηακ παναδέπεηαζ πχξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ «…ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε κία 

ζπλαηζζεκαηηθή ηδηνζπγθξαζία θαη ζε έλα απζηεξφ νξζνινγηζκφ»399. 

Ομ δίθδιια αοηυ ακάιεζα ζε ιία ηεπκμθμβζηή εηδμπή ημο δζεεκζζιμφ ηαζ ζε έκακ ημπζηζζηζηυ κηεηενιζκζζιυ 

ζοκεπίγεζ κα ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ζε πμθθά απυ ηα ηείιεκά ημο, πςνίξ κα επζθφεηαζ μνζζηζηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
398 Οενγυβθμο Ιζηυθαμξ Ίςκ, Ζ «βνύιεζε γηα δσή» σο Αξρηηεθηνληθή: Υπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην θηινζνθηθό ππόβαζξν ηεο 
ζθέςεο ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε, 1μ Ξοκέδνζμ Εζημνίαξ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ, Ώεήκα 22-24/05/2014. 
399 Οενγυβθμο Ιζηυθαμξ Ίςκ, μ.π. 
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7.1.2. ΙΗΘΝΠ ΝΟΘΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ 

«Δίλαη πξαγκαηηθά ηξαγηθφ: ε κνληέξλα θνηλσλία αλαδηνξγαλψλεηαη εθ βάζξσλ, φια αλαηξέπνληαη απφ ηελ 

κεραλή, εδψ θαη εθαηφ ρξφληα ε εμέιημε έρεη αθνινπζήζεη μέθξελν ξπζκφ, ε απιαία έπεζε, έθιεηζε πίζσ 

ηεο νξηζηηθά φιεο ηηο ζπλήζεηέο καο, ηα κέζα καο, ηα έξγα καο. Κπξνζηά καο αλνίγεηαη κηα απεξηφξηζηε 

έθηαζε θαη ν θφζκνο φινο ηξέρεη πξνο ην κέξνο ηεο»400. Οα θυβζα αοηά ημο Le Corbusier, ημ 1928 ηζυθαξ, 

ιαξ δίκμοκ ηδκ εζηυκα πμο επζηναημφζε ηυηε βζα ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ζδέεξ, υπζ ιυκμ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή, αθθά ηαζ βεκζηά ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ.  

Ξε επίπεδμ εκκμζχκ, «ν εθζπγρξνληζκφο, φπσο θαη ν νξζνινγηζκφο, κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηππηθφ θαη 

νπζηαζηηθφ […]. Ρππηθφο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο φηαλ θπξηαξρνχλ ζε απηφλ νη κνξθέο θαη νη εθδειψζεηο 

ηνπ εξγαιεηαθνχ, εγρεηξεκαηηθνχ θαη ππνινγηζηηθνχ νξζνινγηζκνχ. Δλψ νπζηαζηηθφο κπνξεί λα ζεσξεζεί ν 

εθζπγρξνληζκφο πνπ πξνσζεί ην αμηαθφ πεξηερφκελν κηαο ζθέςεο δίρσο πξνθαηαιήςεηο, ζηξακκέλεο ζηελ 

απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα δεζκά ηνπ κχζνπ, ηεο 

κηζαιινδνμίαο θαη γεληθά ηνπ αλνξζνινγηζκνχ»401. 

Ξηδκ ανπζηεηημκζηή, ηα κέα αοηά δεδμιέκα, ηδξ ηεπκμθμβζηήξ πνμυδμο, ένπμκηαζ ακηζιέηςπα ιε ηδκ 

οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ παναδυζεζξ ηάεε ηυπμο. Βίκαζ δφζημθμ κα αθμιμζςεμφκ ηαζ κα 

εθανιμζημφκ πθήνςξ πςνίξ ηάπμζα επελενβαζία ηαζ πνμζανιμβή ζηα δζάθμνα ημπζηά δεδμιέκα. Βίκαζ 

ζδιακηζηυ κα ζοκδοαζημφκ βυκζια ηα παναπάκς βζα ημ ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια. 

Λ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ, θίβα πνυκζα ανβυηενα, επζζηνέθμκηαξ ζηδκ Βθθάδα, έπμκηαξ αθμοβηναζηεί ηζξ 

ηονίανπεξ πανεθεμκηζηέξ, αθθά ηαζ ηζξ ηυηε ανπζηεηημκζηέξ ηάζεζξ, ακαγδηά πμζμ είκαζ ημ πζμ ζςζηυ βζα κα 

πηζζηεί ζημκ εθθδκζηυ ηυπμ. Ώοηυ ημκ ηάκεζ κα ηαλζδέρεζ ζε πμθθά ιένδ ηδξ Βθθάδαξ, κα ακαγδηήζεζ ηαζ κα 

ηαηαβνάρεζ εθθδκζηά ζπίηζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα πνμζπαεήζεζ κα ζοκδοάζεζ ημ παναδμζζαηυ ιε ημ 

ιμκηένκμ. Γζα ημκ Ζςκζηακηζκίδδ δ θασηή πανάδμζδ ζοιπίπηεζ απμθφηςξ ιε ηδκ μοζία ημο ιμκηενκζζιμφ. 

Δ πανάδμζδ αοηή απμηοπχκεηαζ ζηα θασηά ηηίζιαηα, ζηα πνμζθοβζηά ηαζ ζηδκ ακχκοιδ ανπζηεηημκζηή ηαζ 

είκαζ εκηεθχξ λέκδ πνμξ ημ κεμηθαζζηζζιυ ηαζ ηδκ ζζημνζηή ιμνθμθμβία. Λθυηθδνδ δ ζζημνζηή 

ανπζηεηημκζηή ηίεεηαζ εκηυξ πανεκεέζεςξ πνμξ υθεθμξ ηςκ άπνμκςκ πνςηανπζηχκ ιμνθχκ ηδξ ακχκοιδξ 

ανπζηεηημκζηήξ, ζδίςξ ηδξ κδζζχηζηδξ, ζηδκ μπμία ακαβκςνίγεηαζ δ αοεεκηζηυηδηα ηδξ πναβιαηζηήξ 

εθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Μαναηάης πανμοζζάγμοιε ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημο παναεέημκηαξ ζπεηζηά 

πςνία ηαζ επζπθέμκ ζπμθζάγμοιε ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ ζημ ένβμ ημο πμο απμηεθμφκ εηθάκζεζξ ηςκ 

παναπάκς εκκμζχκ. 

                                                            
400 Le Corbusier, ιηθν. Ομονκζηζχηδξ Μακαβζχηδξ, Γηα κηα Αξρηηεθηνληθή, Βηδυζεζξ Βηηνειέξ, Ώεήκα 2005, 2δ έηδμζδ, ζεθ. VII, XIII. 
401 Θαηνοδδιήηνδξ Ώκηχκδξ, Νη αληηθάζεηο ηνπ εθζπγρξνληζκνύ, ΟΛ ΐΔΘΏ - βκχιεξ, δδιμζίεοζδ 24/09/2000. 
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Ξοβηεηνζιέκα, ημ 1940 μ Ζςκζηακηζκίδδξ λεηζκάεζ ηδκ ανενμβναθία ημο ηαζ δδιμζζεφεζ ζε εθδιενίδεξ ηαζ 

πενζμδζηά. Ξημ πνχημ ημο αζαθίμ «Γχν ρσξηά απφ ηε Κχθνλν θαη κεξηθέο πην γεληθέο ζθεςεηο καδί ηνπο» ημ 

1947 επζηαθείηαζ δζανηχξ ηδκ ακχκοιδ ανπζηεηημκζηή, ηδ θφζδ, ημκ ηυπμ, ημκ θαυ, ηα απθά ηαζ εθήιενα 

ηηίζιαηα. Βηεί βίκεηαζ δ πνχηδ ειαάπηζζή ημο ζηδκ «θνιπκβήζξα ηνπ ηφπνπ»402 ηαζ δ ακαγήηδζδ ηδξ 

θασηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ ημο ημπίμο απμηηά ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ παναηηήνα ιίαξ ενδζηεοηζηήξ 

απμηάθορδξ. Ξε ακηίεεζδ ιε «ην κπεξδεκέλν πιεμίδη ηεο επηζηήκεο, ηεο γλψζεο, ηεο κεραλήο»403, ζε 

απυθοηδ ακηζδζαζημθή ιε ημκ οθζηυ μνεμθμβζζιυ ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, δ θασηή 

πανάδμζδ θακενχκεζ έκακ ηυζιμ υπμο μ άκενςπμξ δεκ έπεζ δζαπςνζζηεί απυ ηδ θφζδ, ημ πκεφια ηαζ ημ 

πάεμξ ημο δεκ έπμοκ αθθμηνζςεεί απυ ηδκ οπμθμβζζηζηή κυδζδ ηαζ ιέεμδμ404. 

Βπίζδξ, ιέζα απυ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ παθζχκ αεδκασηχκ ζπζηζχκ ακαγδηά ηαζ ανίζηεζ ημ ανπαίμ εθθδκζηυ 

ζπίηζ, αβκμχκηαξ πθήνςξ ηζξ κεμηθαζζζηέξ  πνμζυρεζξ ημοξ ηζ αοηυ είκαζ έκα ιμνθμθμβζηυ ζημζπείμ 

ακηίθαζδξ (ιέζα – έλς ηαηά ημκ Venturi). «, ηη θαιφ ρηίζαλε νη παιηνί ήηαλε γηαηί κε ην θάζε ηνπο 

ρηίζκα αληηθαηνπηξίδαλε ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή θαη ππφζηαζε θαη γηαηί θαηαζθεπάδαλε κε ηελ ηερληθή θαη 

κε ηα πιηθά ηνπ θαηξνχ ηνπο, νπφηε θαη έηζη βγαίλαλε θάπνηεο κνξθέο, ζε γεληθά ζρήκαηα θαη ζε 

ιεπηνκέξεηεο θάζε θνξά έλα ζπίηη παξαδνζηαθφ, επεηδή ήηαλε ζχγρξνλν, δειαδή αιεζηλφ ζε φια ηνπ»405. 

Δ πανάδμζδ ηαηά ημκ Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ δ ικήιδ πμο ιπμνεί κα ζηαεεί πνήζζιδ ζηδ ζφβπνμκδ γςή, υ, ηζ 

θηζάπκακε μζ παθζμί ιε έκα δζηυ ημοξ ηνυπμ ημ θηζάπκμοιε ηζ ειείξ ζήιενα, ιε έκα δζηυ ιαξ ηνυπμ, δ ιζα 

ηαζ αζχκζα αθήεεζα, πμο ζε ηάεε επμπή ανίζηεζ ημ δζηυ ηδξ πνυζςπμ, ηδ δζηή ηδξ ηαοηυηδηα. Δ πανάδμζδ 

είκαζ πνυμδμξ βζαηί είκαζ δ αδζάζπαζηδ αθοζίδα υθςκ ηςκ ακακεχζεςκ ηαζ βζ' αοηυκ αηνζαχξ ημ θυβμ είκαζ 

δ πνμαμθή ζημ ιέθθμκ.  

Γνάθεζ, επίζδξ, ζηα «Ξημζπεία Ώοημβκςζίαξ», ημ 1975: « […] αιεζηλά πξσηνθαλέξσην θαη πξσηνπνξηαθφ 

είλαη κνλάρα φ, ηη δηθαηψλεηαη κέζα απφ κία ζπλερηδφκελε παξαδνζηαθή εκπεηξία, φ, ηη δειαδή δηαξθεί …γηα 

λα εμσηεξηθεχεη …εζσηεξηθά βηψκαηα»406. Λζ ιεθέηεξ ημο βζα ηδ θασηή, ακχκοιδ ανπζηεηημκζηή 

πζζημπμζμφκ αοηή ηδ εειεθζχδδ νμπή ημο407: δ αζςιαηζηή, εκζοκαζζεδηζηή πενζβναθή ηςκ ηαπεζκχκ 

ηηζζιάηςκ, ζπανιέκςκ ζημ Βθθδκζηυ ημπίμ, ζοβηνμηεί ζηαδζαηά έκα θθμβενυ ιακζθέζημ, υπμο δ 

                                                            
402 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γπν ρσξηά απ‟ ηε Κύθνλν θαη κεξηθέο πην γεληθέο ζθεςεηο καδί ηνπο, (Ώεήκα 1947, έηδμζδ 1δ), 

Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, έηδμζδ 2δ, ζεθ. 39. 
403 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 9-11. 
404 Οενγυβθμο Ιζηυθαμξ Ίςκ, Ζ «βνύιεζε γηα δσή» σο Αξρηηεθηνληθή: Υπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην θηινζνθηθό ππόβαζξν ηεο 
ζθέςεο ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε, 1μ Ξοκέδνζμ Εζημνίαξ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ, Ώεήκα 22-24/05/2014. 
405 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Τα παιηά αζελατθά ζπίηηα, (Ώεήκα 1950, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, 
έηδμζδ 3δ. 
406 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Σηνηρεία Απηνγλσζίαο: γηα κηα Αιεζηλή Αξρηηεθηνληθή, Ώεήκα 1975, ζεθ. 313. 
407 Οενγυβθμο Ιζηυθαμξ Ίςκ, μ.π. 
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πανάδμζδ ζοιαμθίγεζ ημ πκεφια εκυξ ηυπμο, ηδκ πίζηδ, ημ πάεμξ ηαζ ηδκ ροπή εκυξ θαμφ, ηδκ αοευνιδηδ 

δδιζμονβζηυηδηα, ημ πδβαίμ έκζηζηημ408. 

Οα νμιακηζηά αοηά ιμηίαα ζηέρδξ βεκκμφκ ημκ εκκμζμθμβζηυ δζπαζιυ ηδξ ιάγαξ ηςκ πυθεςκ απυ ημκ θαυ 

ηδξ οπαίενμο409, μ μπμίμξ δνα ηαζ ηζκείηαζ αημθμοεχκηαξ ημ αίζεδια ηαζ ηδκ ηανδζά ημο, «ζχκθσλα κε ην 

πλεχκα πνπ ζξέθεη ηνλ πην εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο θχζεο – κηα εζσηεξηθή αλάγθε 

πνπ ηνλ θξαηά ζ‟ επαθή κε ηε θχζε. Κηα ςπρηθή ζεψξεζε ηεο δσήο, κηα πλεπκαηηθή θαη ζξεζθεπηηθή 

επηθνηλσλία κε φιελ ηελ εζσηεξηθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ»410. Οα πνάβιαηα εδχ είκαζ ηαεανά: δ 

παναδμζζανπία ημο Ζςκζηακηζκίδδ ζοιθφνεηαζ ιε ηα Νμιακηζηά ζδεχδδ ηδξ θφζδξ πμο ακηζδζαζηέθθεηαζ 

ζημκ ηεπκζηυ πμθζηζζιυ, ηδξ μνβακζηήξ ημζκυηδηαξ πμο ακηζπαναηίεεηαζ ζηδ ιδπακζηή ημζκςκία, ηδξ ζμθίαξ 

ηδξ ηανδζάξ πμο ζοβηνμφεηαζ ιε ηδκ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ411. Άνα μ Ζςκζηακηζκίδδξ είκαζ έκαξ Νμιακηζηυξ, 

έκαξ πανμνιδηζηυξ ζενμηήνοηαξ πμο ενδκεί ημ Θμκηένκμ δνάια ημο αζμιδπακζημφ πμθζηζζιμφ ηαζ ηαθεί ζε 

ιία επζζηνμθή ζηδ θφζδ ηαζ ηδ πανάδμζδ, ςξ ηα ιυκα ηαηαθφβζα ηςκ ακυεεοηςκ, αθδεζκχκ, πδβαίςκ, 

εθεφεενςκ, ακαθθμίςηςκ ανπζηεηημκζηχκ αλζχκ412. 

Μαναηδνμφιε ηδκ έκηαλδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ πανάδμζδξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ιε ηδκ ελήξ ιμνθή: πνήζδ 

παναδμζζαηχκ ημπζηχκ οθζηχκ δυιδζδξ, πνμζεήηδ οθζηχκ υπςξ λφθζκα ζημζπεία ηαζ ηαθαιςηέξ ζε 

διζοπαίενζμοξ πχνμοξ ηαεχξ ηαζ παναδμζζαηά έπζπθα ζημ εζςηενζηυ ηαημζηζχκ ημο. Βίκαζ θακενυξ μ 

ζεααζιυξ ηαζ δ πνμζήθςζή ημο ζηδκ θασηή ανπζηεηημκζηή. Βζδζηυηενα, δ πνχηδ ηαημζηία πμο έπηζζε ζηδκ 

Βθεοζίκα παναπέιπεζ ζηδ κδζζχηζηδ εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή. Αδθαδή, εθεφεενδ ηάημρδ ιε διζεπίπεδα ηαζ 

ζηεβαζιέκμζ ή οπαίενζμζ πχνμζ ηαζ βφνς ζηζαζιέκμζ διζοπαίενζμζ. Ώηυιδ, παναηδνμφιε υηζ ζε ανηεηέξ 

ιεθέηεξ βζα ηαημζηίεξ ιέπνζ ημ 1949 ζπεδζάγεζ παναδμζζαηέξ δίννζπηεξ ζηέβεξ, ηάηζ πμο δεκ ζοκακηάηαζ ζε 

επυιεκεξ ιεθέηεξ. 

Ώπυ ημ 1947, ιε ημκ πνχημ ημο ζπεδζαζιυ ηηδνίμο ιεβάθδξ ηθίιαηαξ βζα βναθεία ηαζ ηαημζηίεξ ζηδκ 

Ώεήκα, εκηάζζεζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ημ ζημζπείμ ημο αοζηδνμφ ηακάαμο ηαζ ηδκ πνήζδ ζφβπνμκςκ 

οθζηχκ (ιπεηυκ-ανιέ ηαζ ιέηαθθμ). Ππμζηδνίγεζ υηζ: «Γελ είλαη θακία ληξνπή λα αλαγλσξίζνπκε πφζν 

“πζηεξνχκε” ζηνλ ηφπν καο ζε πνιιά επηζηεκνληθά ή θαιιηηερληθά θξηηήξηα, νχηε είλαη άζηνξγν λα 

ζεβφκαζηε ην πξνβάδηζκα μέλσλ ηφπσλ». Ώπυ έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά ηα ζφβπνμκα αοηά κέα οθζηά 

ζοκδοάγμκηαζ ιε ηα παναδμζζαηά. Λ ίδζμξ βνάθεζ: «Ζ θαιή Αξρηηεθηνληθή μεθηλά πάληα κε κηα θαιή 

θαηαζθεπή […]. Θαη θαηαζθεπή ζα πεη λα ρξεζηκνπνηείο ην θάζε πιηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ ζηαηηθέο 

θαη κνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο, γηαηί άιινλ ηξφπν θαηαζθεπήο επηβάιιεη ε πέηξα, άιινλ ηξφπν ην κπεηφλ, θαη 

ην αηζάιη θαη ην γπαιί. Θαη θαηαζθεπή ζα πεη αθφκε λα ζπλζέηεηο κε ην πιηθφ πνπ δηαιέγεηο, θαη λα 

                                                            
408 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 300-308 
409 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γπν ρσξηά απ‟ ηε Κύθνλν θαη κεξηθέο πην γεληθέο ζθεςεηο καδί ηνπο, μ.π. ζεθ. 13-17, 20, 38-39 
410 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 16-17. 
411 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Τα παιηά αζελατθά ζπίηηα, μ.π. ζεθ. 7. 
412 Οενγυβθμο Ιζηυθαμξ Ίςκ, μ.π. 
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ηαηξηάδεηο ηε ιεπηνκέξεηα κε ην γεληθφ ζρήκα, ζε έλα ζχλνιν αξκνληθφ θαη ζθηρηνδεκέλν»413. Θέθεζ θμζπυκ 

κα πνμςεήζεζ ημκ παναπάκς ζοκδοαζιυ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηαθεί ζε ιία επζζηνμθή ζηδ θφζδ ηαζ ηδ 

πανάδμζδ, ςξ ηα ιυκα ηαηαθφβζα ηςκ ακυεεοηςκ, αθδεζκχκ, πδβαίςκ, εθεφεενςκ, ακαθθμίςηςκ 

ανπζηεηημκζηχκ αλζχκ πςνίξ κα απμννίπηεζ ηδ ιμκηένκα ανπζηεηημκζηή414. Ξοιπεναζιαηζηά, δ 

παναδμζζανπία ημο Ζςκζηακηζκίδδ εδχ ακηζπαναηίεεηαζ ζημκ ηεπκζηυ πμθζηζζιυ. 

Οδκ ίδζα πνμκζά πμο βνάθεζ βζα ημκ «εζσηεξηθφ πλεπκαηηθφ θξαδαζκφ» ημο θασημφ ακενχπμο ημκ μπμίμ 

ακηζπαναεέηεζ ζημκ «άθαξδν» ηαζ «γπκλφ»415 ηεπκμθμβζηυ κηεηενιζκζζιυ ηδξ αζμιδπακζηήξ 

επακάζηαζδξ416, δδιμζζεφεζ ημ ηείιεκμ «Αξρηηεθηνλεκέλε Νηθνδφκεζε», υπμο ειθακίγεηαζ πθήνςξ 

ιεηαιμνθςιέκμξ. Μζμ ζοβηεηνζιέκα βνάθεζ: « […] Ζ νηθνδφκεζε ηεο λέαο δσήο…ζα ζηεξηρζεί ζηε δχλακε 

κηαο επηζηήκεο πνπ ζηέθεη κνλαδηθή θαη πνπ γλσξίδεη λα πξαγκαηνπνηεί θαη θείλεο ηηο πην νλεηξνπαξκέλεο 

ειπίδεο. Πηε δχλακε ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ, ηεο πην λέαο θαη ζχγρξνλεο ηερληθήο, πνπ κπνξεί λα ζηαζεί έλα 

κνλαδηθφ φπιν εηξεληθήο ελεξγεηηθφηεηαο θαη πνπ κε επηθνπξηθφ ηεο βνήζεκα ηε ΚΖΣΑΛΖ κπνξεί λα 

νξζψζεη θαηλνχξγηνπο θαη λένπο ηνπο ρψξνπο[…]»417.  

Λ παναδμζζμηνάηδξ Ζςκζηακηζκίδδξ θαίκεηαζ κα εκζηενκίγεηαζ ανπέξ ημο πναβιαηζζηζημφ μνεμθμβζζιμφ. 

Γνάθεζ: «Ρη καο ελδηαθέξεη αλ ηε κηα θνξά ε θαηνηθία ιέγεηαη “ιατθή”, ηελ άιιε “αγξνηηθή” ή θάζε θνξά 

θαη θάπσο αιιηψο. Θαη ζε ηη καο σθειεί ε πνίεζε, ν ξνκαληηζκφο θαη ε ηαρπδαθηπινπξγία πνπ γίλεηαη κέζα 

απφ ηηο “ιέμεηο” απηέο. ΠΞΗΡΗΑ ΦΘΖΛΑ καο ελδηαθέξεη λα έρνπκε…»418. Άθθςζηε, δ ανπζηεηημκζηή, υπςξ 

αεααζχκεζ μ ίδζμξ, ακηαπμηνίκεηαζ ζε γδηήιαηα «πξαθηηθά θαη σθειηκηζηηθά»419. 25 πνυκζα ανβυηενα υιςξ, 

ιμζάγεζ κα έπεζ αθθάλεζ βκχιδ, υηακ βνάθεζ: «…έλαο αιεζηλφο αξρηηέθηνλαο …δελ εκθαλίδεηαη ζαλ έλαο 

ζηεγλφο ηερληθφο, αιιά έξρεηαη λα κηιήζεη θαη ζαλ έλαο πνηεηήο, πνπ ζα ζπγθηλήζεη κε ην ιφγν ηνπ…»420. 

 

 

 

                                                            
413 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε Βηβιία, 1940-1982, (Άβνα, 
Ώεήκα 1987, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζημ «Ώνπζηεηημκζηή» (πνχηδ δδιμζίεοζδ Architectural 
Design, 5/1964), ηαζ ζημ «Ώνπζηεηημκζηή ζήιενα» (πνχηδ δδιμζίεοζδ World Architecture 2/1965), ζεθ. 179, 198. 
414 Οενγυβθμο Ιζηυθαμξ Ίςκ, μ.π. 
415 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 170. 
416 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Σύγρξνλε Αιεζηλή Αξρηηεθηνληθή, Ώεήκα 1978, ζεθ. 19-20, 42-43. 
417 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε Βηβιία, 1940-1982, μ.π., 
ζημ «Ώνπζηεηημκδιέκδ μζημδυιδζδ» (πνχηδ δδιμζίεοζδ Δ Ζαεδιενζκή, 7/1947), ζεθ. 75. 
418 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π., ζημ «Ξπίηζα θηδκά» (πνχηδ δδιμζίεοζδ Δ ΐναδοκή, 6/1944), ζεθ. 52. 
419 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 98. 
420 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 99. 
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Δηθόλα 145: Θσλζηαληηλίδεο, πξόηαζε γηα θηήξην 
γηα γξαθεία θαη θαηνηθίεο, Αζήλα, 1947 
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7.1.3. ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΦΠΗΘΖ ΞΝΙΚΝΟΦΗΑ 

« […] ε έκπλεπζε θαη νη ηδέεο ζα κνπ έξρνληαη απφ ην χπαηζξν, φπνπ ζα ήζεια λα ζηέθσ θαη λα θάζνπκαη 

ζε άκεζε επαθή κε ηε θχζε. Θαη γηαηί αηζζάλνπκαη πσο απηά πνπ ζα έρηηδα ζα έπξεπε λα ζηέθνπλε απάλσ 
ζην έδαθνο φπσο ηα δέληξα. Θαη πνπ ζηα ρψκαηά ηνπο ζα δείρλνπλε ζαλ ηα αγξηνινχινπδα. Θαη ν 
άλζξσπνο δίπια ηνπο (θαη κέζα ηνπο) ζα αηζζάλεηαη θαη ην άξσκά ηνπο»421. 

 
Ώπυ ηζξ ανπέξ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα μ μζημκμιζηυξ πανάβμκηαξ επζαάθθεζ ζε ζοβηνμηήιαηα ηηδνίςκ, 

ζδζςηζηήξ ή δδιυζζαξ πνήζδξ ημκ μνεμθμβζζιυ ηαζ ηδκ ηοπμπμίδζδ. Λ ιμκηενκζζιυξ οπήνλε αθθδθέκδεημξ 

ιε ημκ εονφηαημ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ μζημδμιζηήξ. Ομ αίηδια ηδξ ηοπμπμίδζδξ ηαζ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ 

δεζπυγεζ ζηδ εεςνία ηαζ ημκ πνμβναιιαηζηυ θυβμ ηςκ ανπζηεηηυκςκ. Έηζζ, δ κέα ανπζηεηημκζηή 

πνδζζιμπμζεί ηα οθζηά ημο ιπεηυκ, ημο βοαθζμφ ηαζ ημο αηζαθζμφ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ δ ηαηαζηεοή ιε 

ζηεθεηυ είκαζ ημ ηαηαθθδθυηενμ ζφζηδια. Έηζζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα πνήζδξ μνεμθμβζηχκ μζημδμιζηχκ 

ιεευδςκ ηαζ επζηνέπεζ ηδκ εθεφεενδ δζαιυνθςζδ υπζ ιυκμ ημο εζςηενζημφ αθθά ηαζ ημο ελςηενζημφ. Ζάηζ 

ηέημζμ εα ιπμνμφζε κα ζηακμπμζήζεζ υθεξ ηζξ ζοκδεζζιέκεξ ακάβηεξ ηαζ απαζηήζεζξ422.  

Δ παναπάκς μνεμθμβζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ πμζηίθςκ ανπζηεηημκζηχκ πνμαθδιάηςκ μδδβεί ημκ 

Ζςκζηακηζκίδδ ζηδκ έκηαλδ ηδξ ηοπμπμίδζδξ ζημ ένβμ ημο. Μνμζπαεεί δζανηχξ κα δδιζμονβήζεζ ιζα 

ηηδνζαηή ιεεμδμθμβία ιε αάζδ ηδκ μπμία εα ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ιζα κέα ηαηαζηεοή ιέζα απυ 

ηοπμπμζδιέκμοξ ζοκδοαζιμφξ ζηαεενχκ ηαηυρεςκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ υρεςκ ζε επίπεδμ ηαημζηίαξ αθθά 

ηαζ δδιμζίςκ ηηδνίςκ. Λ ηακυκαξ ζηδ δμοθεζά ημο Ζςκζηακηζκίδδ είκαζ ιζα ηοπζηή ηαηαζηεοαζηζηή ηαζ 

θεζημονβζηή δζάηαλδ, ααζζζιέκδ ζηζξ δφμ πνμδβμφιεκεξ ανπέξ, δ μπμία δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ αζμιδπακζηή 

ηοπμπμίδζδ, αθθά ιε ηδκ έκκμζα ημο ηφπμο ζηδκ ανπαία ηαζ ηδκ ακχκοιδ εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή. Δ 

ηοπζηή αοηή δζάηαλδ, δ μπμία απέαθεπε ζε ηάπμζμ ζδακζηυ ανπζηεηηυκδια423, εθανιμγυηακ «ε ίδηα πάληα ζε 

θάπνηεο νκνηφηξνπεο παξαιιαγέο, ζηελ θάζε πεξίπησζε, ζην θάζε νηθνδφκεκα …Θαη νπφηε, ινηπφλ, κέζα 

απφ ηελ ίδηαλε, ζρεδφλ, πάληνηε θαηαζθεπαζηηθή δηάξζξσζε λα κπνξνχλε λα πξνθχςνπλε θαη ρηίζκαηα 

γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο, ή ρηίζκαηα πνπ ζα δίλνπλε θάπνηνπο ηχπνπο, γηα θαηνηθίεο, γηα μελνδνρεία, γηα 

κνπζεία […]»424. 

«[…] ν ΡΞΝΠ πνπ ζα ζπλνςίδεη θαη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη πξνζσπηθέο αθφκα δηαζέζεηο, ζε έλα ζρήκα, 

πνπ ζα δέρεηαη παξαιιαθηηθέο ιχζεηο ρσξίο λα ράλεη ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη νληφηεηα»425.  

                                                            
421 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 31. 
422 Frampton Kenneth, Κνληέξλα Αξρηηεθηνληθή, Ηζηνξία θαη Θξηηηθή, Θειέθζμ, Ώεήκα 2009, 4δ έηδμζδ, ζεθ. 152. 
423 Φεζζά-Βιιακμοήθ Βθέκδ, Γνθίκηα γηα ηε Λέα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Βνεοκδηζηυ Μακεπζζηδιζαηυ Εκζηζημφημ Βθανιμζιέκδξ 
Βπζημζκςκίαξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, Ώεήκα 2001. 
424 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, Άβνα, Ώεήκα 1981, ζεθ. 258-259. 
425 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, μ.π. ζεθ. 335. 
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Μνέπεζ εδχ κα ημκζζηεί υηζ δ ηοπζηή δζάηαλδ δε ημκ δεζιεφεζ αθθά ημο δίκεζ δοκαηυηδηεξ βζα εφζημπεξ ηαζ 

πνςηυηοπεξ θφζεζξ πμο ζηακμπμζμφκ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβζηέξ ακάβηεξ ηαζ αζζεδηζηέξ απαζηήζεζξ. Λ ίδζμξ 

θέεζ: «Θαη δε ρηίδνπκε, φκσο, ελάληηα ζηε θχζε, αιιά ρηίδνπκε κε ηε θχζε»426. 

Δ έκκμζα ηδξ θφζδξ είκαζ πμθφπθμηδ. Βίκαζ ημ ηθίια, ημ ημπίμ ηαζ δ εέα ημο. Γζα αοηυκ, δ θφζδ είκαζ δ 

έιπκεοζή ημο, απυ εηεί ειπκέεηαζ ημ ένβμ ημο ηαζ εηεί ημ αθζενχκεζ. Βίκαζ έκαξ απυθοημξ ηυζιμξ, ημ 

αιυθοκημ ημπίμ ζημ μπμίμ ηα ηηίζιαηα πνέπεζ κα θοηνχκμοκ υπςξ ηα δέκηνα ηαζ ηα θμοθμφδζα, κα 

ζηέημοκ ιέζα ζηδ θφζδ βζα κα ηδξ ηναηάκε ζοκηνμθζά, κα ανίζημκηαζ ζε δζαθμβζηή ζογήηδζδ ιαγί ηδξ. Ομ 

ημπίμ είκαζ αοηυ πμο ημο οπμαάθθεζ «λα θηίδεηο ζσζηά θαη αιεζηλά, λα ελεξγείο κε ζχλεζε θαη 

ζσθξνζχλε». Βίκαζ ηαοηυπνμκα δ αάζδ βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ δ ζοκέπεζά ηδξ. Ομ ηηίζια επεηηείκεηαζ 

ζ' αοηήκ ηαζ αοηή εζζπςνεί ιέζα ζε αοηυ. 

Δ παναπάκς ηοπμπμίδζδ υιςξ, ένπεηαζ ζε ακηζπανάεεζδ ιε ηδκ ακανπία ηδξ θφζδξ. Ομ εθθδκζηυ ημπίμ 

δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ιαξ δχζεζ ηδκ εοημθία επακάθδρδξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ηοπζηήξ ιμκάδαξ. Ώηυια ηαζ 

μ ίδζμξ ηάκεζ ζαθέξ ημ ελήξ: «Γελ είλαη ππεξβνιή αλ πνχκε πσο ε Διιάδα ζηέθεη ζαλ κηα απφ ηηο πην 

φκνξθεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Έρεη θιίκα ήπην, πνπ ζνπ επηηξέπεη λα δεηο, ζρεδφλ νινρξνλίο, ζην χπαηζξν, 

έρεη έλαλ ήιην ηδηαίηεξα θσηεηλφ θαη ιακπεξφ, κε αηκφζθαηξα πάληνηε θξπζηαιιηθά θαζαξή, έρεη θαη 

λχρηεο, ην θαινθαίξη πην πνιχ δξνζεξέο θαη νιφθσηεο, κε ην θεγγάξη ή ηηο αζηξνθεγγηέο. Έρεη φκσο καδί, 

ν ηφπνο απηφο, θαη ηνπία ζετθά ζε νκνξθηά, ηνπία ιηηά θαη απέξηηηα ζε ζρήκαηα θαη κνξθέο, κε βνπλά θαη 

ζάιαζζεο θαη αθηέο ζε καγεπηηθή, αλ φρη παξακπζέληα, θπζηθφηεηα, κε λεζηά, κεγάια ή κηθξά πνπ 

ιακππξίδνπλε ζαλ πνιχηηκα πεηξάδηα κέζα ζην γαιάδην ή ιεπθφ θσο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ νπξαλνχ»427. 

Ξημ ζοβηεηνζιέκμ απυζπαζια μ Ζςκζηακηζκίδδξ ακαβκςνίγεζ ηδκ θοζζηή πμθοιμνθία ημο εθθδκζημφ 

πχνμο. Γζα αοηυκ, δεκ απμηεθεί ηεθζηά ειπυδζμ ζημ κα εθανιυζεζ ηζξ ανπέξ ημο. Ξοκδοάγεζ ηδκ 

ηοπμπμίδζδ, ζπεδζάγμκηαξ ηηδνζμθμβζηέξ ιμκάδεξ, ιε ηδκ ακανπία ηδξ θφζδξ πμο επζηναηεί ζε ηάεε 

ζπεδυκ πενζμπή ηδξ Βθθάδαξ. Βπζπθέμκ ακαθένεζ ημ ελήξ: «Άλζξσπνο θαη ηνπίν καδί, ζπλζέηνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνδηαγξάθνπλ ηελ χπαξμε ηνπ. Έηζη, ψζηε φ, ηη γηα ην έλα ηνπίν είλαη 

λφκηκν θαη αιεζηλφ, λα είλαη γηα θάπνην άιιν ηνπίν …θαη θιίκα …άθπξν θαη άλνκν. Σσξίο ηνπίν, θιίκα θαη 

έδαθνο (αιιά θαη ήζε θαη έζηκα) δελ κπνξεί λα ππάξμεη αξρηηεθηνληθή. Γηαηί ε αξρηηεθηνληθή είλαη 

γεσγξαθηθή θαη θπηξψλεη ζηνλ θάζε ηφπν φπσο ηα δέληξα, νη ζάκλνη θαη ηα ινπινχδηα. Νπφηε ην θάζε 

ρηίζκα, κηθξφ ή κεγάιν, αλζίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ζαλ έλα απηνλφεην θπζηθφ ζηνηρείν, γηα λα δεη κε 

ηνλ άλζξσπν, θαη λα έρεη αλάζηεκα θαη λφεκα θαη ςπρή …Έλα έξγν πνπ δελ εληάζζεηαη αξκνληθά κέζα 

ζην θάπνην ηνπίν, δελ κπνξεί λα είλαη αξρηηεθηνληθή»428.  

                                                            
426 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε 
Βηβιία, 1940-1982, (Άβνα, Ώεήκα 1987, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 171. 
427 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 200. 
428 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, Άβνα, Ώεήκα 1981, ζεθ. 181. 
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7.1.4. «MACHINE ‘A HABITER» ΘΑΗ «ΓΝΣΔΗΝ ΕΥΖΠ» 

Κεραλή: εθείλν ην νπνίν επηηειεί ηνλ ζθνπφ πνπ θάπνηνο ηνπ αλαζέηεη (machine à + απαξέκθαην). 

Κεραλεχνκαη = επηλνψ, εθεπξίζθσ/θαηαζθεπάδσ κεηά ηέρλεο, ζπλαξκνινγψ, νηθνδνκψ/επηλνψ 

Γνρείν: ζθεχνο ην νπνίν δέρεηαη θάηη, (δνρέην + δσή: θαηά ηνλ Θσλζηαληηλίδε ε αξρηηεθηνληθή θηηάρλεη 

δνρεία δσήο, δειαδή θηηάρλεη ρψξνπο πνπ δέρνληαη ηελ δσή)  

«Ρα ζπίηηα είλαη ΓΝΣΔΗΑ ΕΥΖΠ. Ζ αξρηηεθηνληθή καο πξνζθέξεηαη ζην ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Θαη ηελ δεη 

θαλείο …πεξηπαηεηηθά. Γελ ζηέθσ δειαδή κπξνζηά ηεο γηα λα ηελ πξνζθπλήζσ. Ρελ ηξηγπξίδσ. Κπαίλσ 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηεο ρψξνπο θαη βγαίλσ έμσ, ζην χπαηζξν γηα λα ηελ δήζσ, απφ φιεο ηηο κεξηέο, 

θαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο»429. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ιε ηδκ παναπάκς έκκμζα ζοκεέηεζ ιε ιία θνάζδ ηζξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ημο. Ομ ζπίηζ είκαζ έκαξ πχνμξ - ηαηάθοια, έκαξ πχνμξ πνμζηαηεοιέκμξ, αζθαθήξ ηαζ 

μζηείμξ, έκα «δνρείν δσήο». Βηεί βεκκζέζαζ, ιεβαθχκεζξ, βενκάξ. Βηεί γεζξ, ελεθίζζεζαζ ηαζ εηεί πεεαίκεζξ. 

Μαναηδνμφιε υηζ δ έκκμζα αοηή ζοββεκεφεζ ιε ηδκ βκςζηή θνάζδ ημο Le Corbusier, «machine à habiter» 

δδθαδή «κεραλή γηα λα δεηο». Λ Ζςκζηακηζκίδδξ παναθθάζζεζ ηδκ θνάζδ αοηή ζε «δνρείν δσήο» 

αθθάγμκηαξ ηδκ θέλδ απυ ιδπακή ζε δμπείμ. Λ πνχημξ αθέπεζ ηδκ ηαημζηία ζακ ιία ιδπακή ηαζ μ δεφηενμξ 

ηδκ πανμιμζάγεζ ιε έκα δμπείμ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ δεκ παναδέπεηαζ πμηέ ηδκ πνμθακή αοηή ζφκδεζδ ηςκ 

δφμ θνάζεςκ. Βπίζδξ, δ ηνίζδ ημο βζα ημκ Le Corbusier δεκ είκαζ πάκηα εεηζηή. θα αοηά ηάκμοκ 

πνμθακή ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ακηίθαζδ, δζυηζ επζθακεζαηά ιζθάκε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ βζα ημ ίδζμ εέια. 

Ώκ υιςξ ακαθμβζζημφιε ηδκ πδβή έιπκεοζδξ ημο ηαεεκυξ, εα ζοιπενάκμοιε υηζ δζαθένμοκ. Λ 

ιμκηενκζζηήξ Le Corbusier ζηέθηεηαζ ζοκεπχξ ιε μνεμθμβζζηζηυ ηνυπμ, εκχ μ Ζςκζηακηζκίδδξ, ακ 

μνεμθμβζζηήξ ηαζ μ ίδζμξ, ζηέθηεηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ιε ηνζηήνζμ ημκ απθυ άκενςπμ. Μαναηάης ακαθφμοιε 

ηδ ζηέρδ αοηή ημο Ζςκζηακηζκίδδ ζε ακηζδζαζημθή ιε αοηήκ ημο Le Corbusier. 

«πάξρεη κηα νληνινγηθή αλεζπρία, ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζ‟ απηή ηελ έλλνηα ηνπ “δνρείνπ”430, ε νπνία σζεί 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πεπεξαζκέλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Ν φξνο “δνρείν δσήο” απνηειεί επζεία 

αλαθνξά θαη νπζηψδε ζπζρεηηζκφ κε ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε: φπσο ην αλζξψπηλν ζψκα είλαη “δνρείν ηεο 

                                                            
429 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 82. 
430 Ραναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ δ δδιυζζα δζαιανηονία ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ βζα ηδκ αθαίνεζδ (ακάιεζα ζε άθθα) ηςκ θέλεςκ 
«πένζ εεσηυ», «μ εευξ», «άβζμξ» ζε ηείιεκυ ημο ζημ πενζμδζηυ Ώνπζηεηημκζηά Θέιαηα ημ 1972, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ 
Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε Βηβιία, 1940-1982, ζημ «Έκα ακμζπηυ βνάιια», 1δ 
δδιμζίεοζδ ημ 1956, ζεθ. 257-261. 
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ςπρήο” 431 έηζη, θαη‟ επέθηαζε, ην θηίζκα, πνπ θηινμελεί ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, είλαη ην “δνρείν ηεο 

δσήο”.432 Νη ξεηέο αλαθνξέο ζηνλ Σξηζηηαληζκφ αιιά θαη γεληθφηεξα απηή ε βαζχηεξε ρξηζηηαληθή αίζζεζε 

θαη απζηεξφηεηα, παξαηεξείηαη ηφζν ζηα πξψηκα φζν θαη ηα χζηεξα θείκελα ηνπ Θσλζηαληηλίδε. […] 

πάξρεη δειαδή, κία ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεηαθπζηθνχ, ηελ νπνία αληηιακβαλφκαζηε κέζα ζην “δνρείν δσήο” 

θαη ελφο νξζνινγηζκνχ πνπ δηαηζζαλφκαζηε ζηελ θαηνηθία σο “κεραλή εμππεξεηηθή ηνπ αλζξψπνπ”.433 Κηα 

ζενινγηθή ηάζε ηνπ ελφο θαη κηα πην πιηζηηθή ηνπ δεχηεξνπ434»435. κηαξ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Le Corbusier, 

ημκ μπμίμ εεςνμφζε υηζ ελαθάκζγε ηζξ αλίεξ, μ Ζςκζηακηζκίδδξ πνμηάζζεζ ημ «πλεπκαηηθφ», ημ μπμίμ 

ζοκδευιεκμ ιε ηδκ ενδζηεία, απμηεθεί θασηυ πμθζηζζιυ436. Ώιθυηενμζ έπμοκ ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ ζημ ιοαθυ 

ημοξ, ηδκ παναδμζζαηή ακηίεεζδ ημο μνεμθμβζζηζημφ ιε ημ νμιακηζηυ. 

Ώηυια πνέπεζ κα ελεηαζηεί δ ζπέζδ ημοξ ιε ημκ πνήζηδ. Ουζμ μ Le Corbusier υζμ ηαζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ, 

θαίκεηαζ κα έπμοκ ημζκυ πνυαθδια, μζ πεθάηεξ ημοξ έιεκακ δοζανεζηδιέκμζ. Ομ πνυαθδια είκαζ αηναίμ υπζ 

επεζδή δεκ είκαζ ζηακμί ανπζηέηημκεξ αθθά ίζςξ επεζδή ελακηθμφκ ηζξ απυρεζξ ημοξ αβκμχκηαξ ημκ πνήζηδ. 

«Νη δχν αξρηηέθηνλεο δηαθαηέρνληαη απφ έκκνλεο πεπνηζήζεηο πεξί ηεο αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη κηαο 

γεληθφηεξεο ζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο, πνπ θζάλεη ζηα φξηα ηεο ηδενιεςίαο.437 […] Πηελ εμειηθηηθή ηνπο 

πνξεία, ηφζν ν Θσλζηαληηλίδεο φζν θαη ν Le Corbusier, ζρεδηάδνπλ ζην φλνκα κηαο αλσηέξαο αξρήο, ηεο 

ηέρλεο γηα ιίγνπο, αγλνψληαο ηνλ κέζν άλζξσπν. Ρα έξγα ηνπο απνθηνχλ κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε απφ 

απηήλ πνπ αξρηθά θαίλεηαη λα έρνπλ. Γελ είλαη απιά ζπίηηα. Ξξφθεηηαη γηα “εηδηθέο θαηαζθεπέο” γηα 

“εηδηθνχο αλζξψπνπο”. “Ν Le Corbusier επερείξεζε, θαη ζε κεγάιν βαζκφ πξαγκαηνπνίεζε, πξσηνπφξνπο 

θαη ηνικεξνχο πεηξακαηηζκνχο”,438είλαη ηα ιφγηα ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε, ζε κηα απφ ηηο κεηξεκέλεο θνξέο 

πνπ αλαθέξεηαη ζεηηθά ζε απηφλ»439. 

                                                            
431 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ακαξησινί θαη Θιέθηεο ή Ζ Απνγείσζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Άβνα, Ώεήκα 1987, ζεθ. 19, 85, 90 & Γζα 
ηδκ ανπζηεηημκζηή, ζεθ. 118-119.  
432 Ζαηά ηδκ μνευδμλδ εεμθμβία άκενςπμξ δεκ είκαζ ημ ζχια, αοηυ πμο αθέπμοιε, μφηε πάθζ δ ροπή, αοηυ πμο ακηζθαιαακυιαζηε. Λ 
εδζαονυξ ηδξ ακενχπζκδξ οπυζηαζδξ είκαζ δ ροπή ςξ πνυζςπμ, ςξ δοκαηυηδηα ιεημπήξ ζηδκ αζςκζυηδηα. Δ ροπή, ι‟ αοηή ηδκ έκκμζα, 
πενζθνμονείηαζ ιέζα ζημ ζχια ηαζ ημ ιεηαιμνθχκεζ ζε καυ.  
433 Έηζζ ηδκ μκμιάγεζ μ Μακ. Θζπεθήξ δζενςηχιεκμξ «…ακ εα ιείκεζ ηεκυξ θυβμξ, εθυζμκ δεκ εηπθδνμί πανά ιυκμκ ημκ πνμμνζζιυκ 
αοηυκ, δζυηζ: πανααθέπεζ ηζξ ροπζηέξ ακάβηεξ ημο ακενχπμο, ηαζ δζυηζ μ πνμμνζζιυξ αοηυξ είκαζ αζοιαίααζημξ ιε ημοξ ηφπμοξ ημο 
πανεθευκημξ ηαζ ζδζαζηένςξ ιε ημκ εεζιυ ηδξ ζδζμηηδζίαξ. Δ κέα ανπζηεηημκζηή απαζηεί ηζξ ζοκεήηεξ ιζαξ κέαξ πυθεςξ, αθθά ηαζ ιζαξ κέαξ 
ημζκςκίαξ», Θζπεθήξ Μακαζχηδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή σο Τέρλε, Ίδνοια Μακαβζχηδ ηαζ Έθδξ Θζπεθή, Ώεήκα 2002, ζεθ. 316. 
434 «Δ ιμνθή ηδξ Ville Contemporaine, υπςξ ηδ ζοκέθααε μ Le Corbusier, απμηεθμφζε ηδκ ελφικδζδ ηδξ ακενχπζκδξ θμβζηήξ ςξ 
ιμκαδζηήξ, απυθοηδξ πδβήξ αθήεεζαξ», Frampton Kenneth, Κνληέξλα Αξρηηεθηνληθή, Ηζηνξία θαη Θξηηηθή, Θειέθζμ, Ώεήκα 2009, 4δ 

έηδμζδ, ζεθ. 156. 
435 Αεθδβζακκίδδξ Ζςκζηακηίκμξ, Τν πλεπκαηηθό ζηελ αξρηηεθηνληθή, ε ζρέζε ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε πξνο ηνλ Le Corbusier, 
Ιέα εζηία, Οεφπμξ 1736, 2001. 
436 Αεθδβζακκίδδξ Ζςκζηακηίκμξ, μ.π. 
437 Δ ακαγήηδζδ ημο Ζςκζηακηζκίδδ πνμζακαημθίγεηαζ πνμξ ιζακ «αθδεζκή» ηαζ «βκήζζα» ανπζηεηημκζηή εκχ ημο Le Corbusier «πνμξ ιία 
ανπζηεηημκζηή», Αεθδβζακκίδδξ Ζςκζηακηίκμξ, μ.π. 
438 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Σύγρξνλε Αιεζηλή Αξρηηεθηνληθή, Ώεήκα 1978, ζεθ. 44. 
439 Αεθδβζακκίδδξ Ζςκζηακηίκμξ, μ.π. 
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Δ ειιμκή ημοξ αοηή μδήβδζε ηαζ ημοξ δφμ ζε ιζα δοζημθία επζημζκςκίαξ ιε ημοξ πεθάηεξ ημοξ. Λ Le 

Corbusier ακηζιεηςπίγεζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηα ηηήνζα ςξ βθοπηά ηαζ πμθθέξ θμνέξ ανπζηά πςνίξ εκδείλεζξ 

θεζημονβίαξ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ απυ ηδκ άθθδ εκδζαθένεηαζ δζανηχξ κα ηαηαθάαεζ πχξ μ πνήζηδξ αζχκεζ 

ημκ πχνμ. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, εκδζαθένεηαζ ηυζμ πμθφ βζα ηδκ θασηή ανπζηεηημκζηή. Μαναηδνμφιε υηζ ηαζ 

μζ δφμ έπμοκ ιζα ακηζθαηζηή ζπέζδ ιε ημκ πνήζηδ. «Δλψ δηαθεξχζζνπλ φηη είλαη ιεηηνπξγηζηέο, δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηα φξηα ησλ επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ απνδνρή ηνπ ρξήζηε νπζηαζηηθά ελλνεί ηελ 

ηήξεζε κηάο ηζφηηκεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δεηνπκέλσλ. Θάηη ηέηνην φκσο δελ ζπκβαίλεη θαη ηειηθά 

εθηξέπνληαη ζην φλνκα ηεο “αηζζεηηθήο” θαη ηνπ “πλεχκαηνο” αληίζηνηρα. Απηνλνκηκνπνηνχληαη, σο θνξείο 

κηαο πςειφηεξεο αξρήο, λα θάλνπλ ππεξβάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη φηαλ ηχρεη ν ρξήζηεο λα κε ζπκπιέεη 

κε ηηο ηδέεο ηνπο, θαηά θάπνην ηξφπν λα αγλνείηαη»440. Ζαζ μζ δομ ηεθζηά ζπεδζάγμοκ ιζα «αλψηεξε» 

ανπζηεηημκζηή, αβκμχκηαξ ημκ «ιέζμ» άκενςπμ. 

Ίδζα πνμζέββζζδ ζοκακηάηαζ ζημ ανπζηεηημκζηυ ένβμ ηαζ ηςκ δφμ ανπζηεηηυκςκ ιε παναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια ημ ζοβηνυηδια ηαημζηζχκ Maisons Jaoul (1954-56) ημο πνχημο ηαζ ηδκ ηαημζηία ιε 

ενβαζηήνζμ ζηδκ Ώίβζκα (1974-78) ημο δεφηενμο. 

«Θαη γηα λα “εξγάδεηαη” θαη γηα λα “ιεηηνπξγεί”, ην αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν, φρη ζαλ κηα “κεραλή γηα λα 

θαηνηθεί θαλείο” (-ν αδέμηνο αθνξηζκφο ηνπ Le Corbusier), αιιά ζαλ έλα ΓΝΣΔΗΝ ΕΥΖΠ, κέζα απφ κηα 

ΡΞΗΘΖ δηάηαμε, θάζε θνξά, θαη πνπ ζα ππνδειψλεη, θηφιαο, έλαλ ΘΑΛΝΛΑ, πνπ ζα πξέπεη λα θξαηηέηαη 

απαξαβίαζηνο, ζηηο βαζηθέο θαη πξσηαξρηθέο αξρέο ηνπ»441. 

 

 

 

 

 

                                                            
440 Αεθδβζακκίδδξ Ζςκζηακηίκμξ, μ.π. 
441 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1992, έηδμζδ 1δ) 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 335. 
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 Δηθόλα 146: Ππζρεηηζκόο έξγνπ Le Corbusier - Άξε Θσλζηαληηλίδε 
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 Δηθόλα 147: Ππζρεηηζκόο έξγνπ Le Corbusier - Άξε Θσλζηαληηλίδε 
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 Δηθόλα 148: Le Corbusier, ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ Maisons Jaoul, Ξαξίζη, 1954-56 
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 Δηθόλα 149: Θσλζηαληηλίδεο, θαηνηθία κε εξγαζηήξην, Αίγηλα, 1974-78 
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7.1.5. ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΥΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΘΑΗ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΥΠ ΡΔΣΛΖ 

Αξρηηεθηνληθή: δ ηέπκδ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ακενςπίκςκ ακαβηχκ ζημ πχνμ ιέζς ζπεδζαζιμφ 

ιεευδςκ ηαζ οθζηχκ ηαηαζηεοχκ πμο εθανιυγεηαζ εονφηενα ζηδκ μίηζζδ ηαζ δυιδζδ ημο πχνμο, ςξ 

εθανιμζιέκδ επζζηήιδ ηδξ ζπεδίαζδξ ηαζ ηδξ οθμπμίδζδξ ηαηαζηεοχκ, υπςξ ηηδνίςκ, βεθονχκ ηαζ 

πυθεςκ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζε μνζζιέκμοξ ημιείξ ηςκ ακαβηχκ αοηχκ, υπςξ ζηδκ ενβμκμιία ηαζ ζηδκ 

αζζεδηζηή, ζηδ θεζημονβία, ηδ ιμνθή ή ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ, ακαθυβςξ ιε ηδκ επμπή ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ 

ημο εκημθέα βζα ημκ μπμίμ δζαλάβεηαζ. Λζ ζφβπνμκμζ ηαηαθθήθςξ ηαηανηζζιέκμζ επζζηήιμκεξ ηαθμφκηαζ 

ανπζηέηημκεξ ιδπακζημί. [θυβ. < εθκζη. ἀξρηηέθησλ < ανπζ – «ηφνζμξ, ανπδβυξ» ηαζ ηέηηςκ – 

«μζημδυιμξ, ιαναβηυξ»]. 

Ομ ενχηδια βζα ημ ακ δ ανπζηεηημκζηή είκαζ επζζηήιδ ή ηέπκδ, ζδζαίηενα ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ζοκεπίγεζ 

κα απαζπμθεί πςνίξ κα έπεζ δμεεί απάκηδζδ. Γζα πανάδεζβια, ιε ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ ζεζνάξ ηηδνίςκ 

ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ζημκ δζεεκή πχνμ, πμθθμί οπμζηδνίγμοκ έκεενια ηδκ ηαθθζηεπκζηή ιυκμ δζάζηαζδ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ. Ώοηυ υιςξ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ αθδεζκυ ηαζ μοζζαζηζηυ ζημπυ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, 

δδθαδή ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ πνμαθδιάηςκ ηςκ ακενχπςκ. Αίκεηαζ θμζπυκ πενζζζυηενμ 

ζδιαζία ζηδκ ιμνθή («θαίκεζεαζ») ηαζ ηαζ υπζ ηυζμ ζηδκ θεζημονβία («είκαζ»). «Ρα σξαία θηήξηα 

μεπεδάλε πάληνηε κέζα απφ κηα αλάγθε. Απηφ βεβαίσο δελ ζεκαίλεη φηη ηελ αλάγθε, ιεηηνπξγία, νθείινπκε 

λα ηε ζεσξνχκε ζηαηηθή θαη ακεηάβιεηε κέζα ζηνλ ρξφλν, κε δεδνκέλεο θάζε θνξά ηηο θηεξηνινγηθέο 

επηιχζεηο ηεο»442. 

Λ Adolf Loos οπμζηήνζγε ημκ δζαπςνζζιυ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ απυ ηδκ ηέπκδ. Ζαηά αοηυκ, δ ηέπκδ είκαζ 

πνμζςπζηή οπυεεζδ ημο ηαθθζηέπκδ. Έκα ζπίηζ θμζπυκ δεκ ιπμνεί κα είκαζ εέια πνμζςπζημφ βμφζημο 

ηαεχξ οπυηεζηαζ ζηδ θεζημονβζηή ακάβηδ ζε ακηίεεζδ ιε έκα ένβμ ηέπκδξ. Δ ιυκδ ελαίνεζδ πμο ηάκεζ είκαζ 

ημ ικδιείμ ηαζ μ ηάθμξ. Δ ανπζηεηημκζηή βζ‟ αοηυκ, πνέπεζ ακηί κα ηαζκμημιεί κα ιπμνεί κα ζηακμπμζεί ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ ακενςπυηδηαξ έηζζ υπςξ ηίεεκηαζ. Λ Auguste Perret ακηίεεηα, ακηζιεηχπζγε ηδκ ανπζηεηημκζηή 

ςξ ηέπκδ πμο οπδνεηεί ηδ ιδπακζηή, εκχ πνμζέββζγε ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ηδξ δζάζηαζδ. 

Δ αθήεεζα θαίκεηαζ κα είκαζ υηζ δ ανπζηεηημκζηή πνέπεζ κα ζοκδοάγεζ ηδκ επζζηήιδ ιε ηδκ ηέπκδ. «Γελ 

είλαη κφλνλ ην έλα ή ην άιιν. Δίλαη θαη ηα δχν καδί. Ξφζν κάιινλ φηαλ ηέρλε θαη επηζηήκε είλαη δχν φςεηο 

ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαηαξγνχληαη νη δηαρσξηζηηθέο 

γξακκέο κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, πνπ ην έλα ηξνθνδνηεί δηαξθψο θαη αλειιηπψο ην 

άιιν. Νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο δελ είλαη κε θαλέλαλ ηξφπν γξακκηθέο θαη επζχγξακκεο, αιιά ηνπλαληίνλ, 

δπλακηθέο θαη θαζφινπ πξνθαλείο»443. 

                                                            
442 Μαπασςάκκμο Οάζδξ, Αξρηηεθηνληθή: ηέρλε ή επηζηήκε, Βθεοεενμηοπία, δδιμζίεοζδ 07/11/2009. 
443 Μαπασςάκκμο Οάζδξ, μ.π. 
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Ώκηζθαιαακυιαζηε απυ ηα πνχηα ηείιεκα ημο Ζςκζηακηζκίδδ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημο βζα ημ ακ δ 

ανπζηεηημκζηή είκαζ επζζηήιδ ή ηέπκδ. Ξηα δδιμζζεοιέκα διενμθμβζαηά ημο ζδιεζχιαηα απυ ημ 1939 

ηζυθαξ, ζημπάγεηαζ βζ αοηυ ημ πνυαθδια ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ εα επζθοεεί πηίγμκηαξ444. Ραναηηδνζζηζηά 

βνάθεζ: «Θη αλ ε δσγξαθηθή θαη γιππηηθή πνπ θάλνπλ ΡΔΣΛΖ, δνπιεχνπλε γηα ηελ αησληφηεηα, γηαηί λα 

κελ είλαη ε αξρηηεθηνληθή κηα ΔΞΗΠΡΖΚΖ αθνχ δνπιεχεη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν παξφλ, θάζε θνξά πνπ 

ρηίδεη θαη κάιηζηα πφηε ζηνλ έλαλ ηφπν θαη πφηε ζηνλ άιινλ. Θαη πνπ είλαη ηφζν δεκέλε κε ηηο πιηθέο 

αλάγθεο ηεο δσήο, φζν δελ είλαη θακία ΡΔΣΛΖ»445. 

Ομ 1940 δδιμζζεφεζ άνενμ ιε ηίηθμ «Ζ αξρηηεθηνληθή ζαλ ηέρλε», ζημ μπμίμ δζαηοπχκεζ νδηά υηζ: 

«Αληίζεηα απφ φζα γξάθνληαη ηψξα ηειεπηαία ζηνπο θχθινπο ησλ ηερληθψλ, πηζηεχσ φηη ε αξρηηεθηνληθή 

είλαη κφλν επηζηήκε! Κνλαδηθή εμαίξεζε έλα κηθξφ κέξνο ηεο: ην κλεκείν. […] Ζ ηέρλε δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ην σξαίν! Ζ έλλνηα ηνπ σξαίνπ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, ελψ ε έλλνηα ηεο ηέρλεο είλαη 

απεξηφξηζηε. Έλα έξγν ηέρλεο δεκηνπξγεί κέζα καο ζπλαηζζήκαηα πνιχ κεγαιχηεξα θαη πςειφηεξα, ψζηε 

ην σξαίν λα είλαη ην ιηγφηεξν πνπ κπνξεί λα δεηήζεη θαλείο απφ έλα έξγν ηέρλεο. […] Έλα αξρηηεθηνληθφ 

έξγν πηζηεχσ πσο πξέπεη λα είλαη σξαίν θαη λ‟ αξέζεη»446. 

Ομ 1956 ζημ άνενμ ημο «Ρν πξφβιεκα» ηαζ ημ 1960 ζημ «Θαιφ θαη θαθφ γνχζην», ιεηαπεζνίγεηαζ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ηαζ ηζξ ηέπκεξ ςξ έκα. Ππμζηδνίγεζ: «πσο ζε θάζε ηέρλε έηζη θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή, ν 

αιεζηλφο ηερλίηεο εξγάδεηαη θαη γηα απηφ πνπ κπνξεί θαη γη‟ απηφ πνπ πξέπεη. Απφ ηελ κία κεξηά, γηα λα 

παξνπζηάζεη ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα ηνπ, νπφηε ην πξφβιεκα είλαη πιαζηηθφ, απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα 

λα θαηαγξάςεη, ζηελ κνξθή ηνπ έξγνπ, ηηο θνηλσληθέο θαη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηεο επνρήο ηνπ, νπφηε ην 

πξφβιεκα είλαη εζηθφ»447. Ζαζ ανβυηενα: «Δίηε γηα αξρηηεθηνληθή πξφθεηηαη, είηε γηα δσγξαθηθή, είηε γηα 

πνίεζε θαη κνπζηθή, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ην πνιπηαμηδεκέλν “γνχζην”»448. 

Οέζζενα πνυκζα ιεηά παναηδνμφιε επίζδξ υηζ πνμζδίδεζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή παναηηδνζζηζηά ηεπκχκ ηαζ 

βνάθεζ: «Ζ αιεζηλή αξρηηεθηνληθή κέλεη πάληνηε θαη ζαλ κηα πλεπκαηηθή δεκηνπξγία. Θαη δελ δεηάεη λα 

ηθαλνπνηήζεη κνλάρα ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο νξηζκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο, αιιά 

πξνζπαζεί, ηαπηφρξνλα, λα δψζεη κνξθή θαη αηζζήκαηα θαη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο»449. 

Ώπυ επυιεκα ηείιεκά ημο αθήκεζ κα εκκμδεεί υηζ δ ανπζηεηημκζηή δεκ είκαζ ενβαζία ηαεανά επζζηδιμκζηή ή 

ηαεανά ηαθθζηεπκζηή. Δ δμοθεζά ημο ανπζηέηημκα απαζηεί εονφηενδ ηαθθζένβεζα πένα απυ ηα ηεπκζηά ηαζ ηα 

                                                            
444 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, (Άβνα, Ώεήκα 1987, έηδμζδ 1δ), 
Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 43. 
445 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 41. 
446 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε Βηβιία, 1940-1982, (Άβνα, 
Ώεήκα 1987, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, ζεθ. 17-18. 
447 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, ζημ «Ρν πξφβιεκα», δδιμζίεοζδ ημ 1956, μ.π. ζεθ. 124. 
448 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 158. 
449 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 172. 
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ηαθθζηεπκζηά ημο επαββέθιαημξ. «Γελ είλαη ηφζν κηα ηέρλε ζαλ εθείλε ηνπ δσγξάθνπ ή ηνπ γιχπηε, φζν 

είλαη κηα ηέρλε δεκέλε κε ηελ δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα ζαλ απηήλ πνπ θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ έλαο 

παπνπηζήο ή έλαο θεπνπξφο ή έλαο ςσκάο»450. Δ ανπζηεηημκζηή υιςξ ζοββεκεφεζ ηαζ ιε ηδκ ιμοζζηή, 

αθμφ ηαζ μζ δομ ηέπκεξ «δελ έρνπλε λα κηκεζνχλε ή λα αλαπαξαζηήζνπλ ηίπνηα, φπσο γίλεηαη κε ηηο 

ηέρλεο ηεο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο»451. 

«Θαη ιέκε, ινηπφλ, πσο ε αξρηηεθηνληθή, ε κνληέξλα, ε λέα, ε ζεκεξηλή, απηή ηνπ θαηξνχ καο, κπνξεί λα 

δείρλεη θαη ζαλ ΔΞΗΠΡΖΚΖ ελψ κπνξεί λα είλαη θαη κηα ζπνπδαία ΡΔΣΛΖ. Κηα ηέρλε ηεο δσήο, γηα ηελ δσή, 

γηα ηνλ άλζξσπν απηήο ηεο δσήο. […] Ρελ ιχζε ζην πξφβιεκα αλ ε αξρηηεθηνληθή είλαη ηέρλε ή φρη (ε θη 

αλ είλαη κηα επηζηήκε) ζα ηελ βξσ ρηίδνληαο. Θαη κφλν φηαλ ζα έρσ λα ρηίδσ ζα κπνξέζσ λα θαηαιάβσ ηη 

ζεκαίλεη λα θάλεη θαλείο αξρηηεθηνληθή»452. 

Οέθμξ ηαηαθήβεζ ζημ υηζ «ην αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν φζν είλαη ζχγρξνλν», δδθαδή ηδξ επμπήξ ημο, 

απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ηεπκζηήξ (μζημκμιίαξ, ηαηαζηεοήξ η.ά.), «άιιν ηφζν είλαη θαη αηψλην απφ ηελ άπνςε 

ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο»453. Γζα αηυιδ ιζα θμνά, ένπεηαζ ζε ακηζπανάεεζδ ιε ηδκ ανπζηή ημο 

άπμρδ βζα ημ εέια. 

Ππμεέημοιε υηζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ είπε ζημπυ κα ηάκεζ ηαηακμδηυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα υνζα ιεηαλφ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο δζπυθμο είκαζ αζαθή ηαζ δοζδζάηνζηα. Ζαζ έηζζ εα ζοκεπίζμοκ κα ιέκμοκ ιέζα ζημ πέναζια 

ημο πνυκμο, έηζζ χζηε ημ ενχηδια κα παναιέκεζ ακαπάκηδημ. Λ ηάεε ανπζηέηημκαξ, ιέζα απυ ηδ δζηή ημο 

πνμζςπζηή απάκηδζδ, μθείθεζ κα «δχζεζ» ζημ ηάεε ένβμ ημο δζαηνζημφξ νυθμοξ ακάιεζα ζηδκ ηέπκδ ηαζ 

ηδκ επζζηήιδ ακαθυβςξ ιε ημ ηί εέθεζ κα δείλεζ. 

Λ βζμξ ημο Αδιήηνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ, ζε ζπεηζηή ενχηδζδ ζε ζοκέκηεολδ, επζζδιαίκεζ πςξ δ ανπζηή  

ημπμεέηδζδ ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ πςξ δ ανπζηεηημκζηή είκαζ ιυκμ επζζηήιδ ζηδκ πμνεία άθθαλε. Θε ημ 

πέναζια ημο πνυκμο ηαζ ηδκ ειπεζνία ημο ςξ επαββεθιαηίαξ ανπζηέηημκαξ ηαηαθήβεζ υηζ ίζςξ δ 

ανπζηεηημκζηή ζοββεκεφεζ πενζζζυηενμ ιε ηζξ ηέπκεξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, απυ έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά ζηα 

ηείιεκά ημο δεκ είκαζ απυθοημξ ζημ κα μνίζεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ςξ επζζηήιδ.  

Γζα ημκ Ζςκζηακηζκίδδ ηεθζηά, δ ανπζηεηημκζηή είκαζ: «ε ηέρλε πνπ θαηαζθεπάδεη ΓΝΣΔΗΑ ΕΥΖΠ»454. 

 

                                                            
450 Δ αηνζαήξ θνάζδ είκαζ δ ελήξ: «Ζζ υπςξ, θμζπυκ, δ αθδεζκή Ώνπζηεηημκζηή πνέπεζ κα θμνζέηαζ ζακ έκα ηαθυ παπμφηζζ ηαζ κα ηνχβεηαζ 
ζακ έκα ηαθμγοιςιέκμ ρςιί ηαζ κα θοηνχκεζ πάκς ζημ έδαθμξ», Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ, Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, ζεθ. , 263-264 
451 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, ζεθ. 267-268. 
452 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, μ.π. ζεθ. 42-43. 
453 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ακαξησινί θαη Θιέθηεο ή ε Απνγείσζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Άβνα, Ώεήκα 1987, ζεθ. 162. 
454 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, μ.π. ζεθ. 264. 
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7.1.6. ΙΝΓΝΠ ΘΑΗ ΞΟΑΜΖ 

Λ θυβμξ ημο εονςπασημφ ιμκηενκζζιμφ δεκ είκαζ μιμζυιμνθμξ. Θπμνμφιε κα πμφιε υηζ ειπενζέπεζ 

ακηζεέζεζξ δζαθυνςκ ηφπςκ: δ εθεφεενδ οπμηεζιεκζηυηδηα ημο ηαθθζηέπκδ απέκακηζ ζηδκ αοζηδνή 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ ηαεανήξ ηεπκζηήξ, δ πθαζηζηυηδηα απέκακηζ ζηδκ ηαηαζηεοαζηζηή βναιιζηυηδηα, δ 

θαηνεία ημο ανπέβμκμο απέκακηζ ζηδ θαηνεία ημο εθήιενμο. Δ ανπζηεηημκζηή πναηηζηή ζημ πθαίζζμ ηςκ 

ημζκςκζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ μθείθεζ κα εηπθδνχζεζ ημκ ζημπυ ηδξ ηδνχκηαξ πανάθθδθα ημκ 

πνμβναιιαηζηυ ηδξ θυβμ. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ζηα «Ιίγα ιφγηα» πμο ζοκμδεφμοκ ημ αζαθίμ ημο «Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο», ηάκεζ 

ζαθέξ ημ βεβμκυξ υηζ βνάθεζ επεζδή πηίγεζ. Μνμζπαεεί δζανηχξ κα δζαηοπχκεζ ηζξ απυρεζξ ημο πενί 

ανπζηεηημκζηήξ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ. Βπίζδξ, ημκίγεζ υηζ βνάθεζ ζηέρεζξ ηαζ ζδέεξ πμο ημο 

ένπμκηαζ ζημ ιοαθυ. Βίκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο αημθμοεεί ζε υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηανζέναξ ημο αθθά ηαζ 

ανβυηενα. Ώηυια, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ βναπηυξ ημο θυβμξ είκαζ ιζα αοζηδνή ηαηαβναθή ημο 

πνμθμνζημφ ημο. 

«πνηνο δελ ρηίδεη (θαη εμαθνινπζεηηθά), δελ κπνξεί λα έρεη κηα ππεχζπλε γλψκε (ή άπνςε), νχηε κηα 

θξηηηθή καηηά, γηα ηελ αξρηηεθηνληθή. Θη αλ γξάθεη, γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, ρσξίο λα ρηίδεη (ή ρσξίο λα έρεη 

ρηίζεη), νη απφςεηο πνπ ζα δηαηππψλεη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, ζα είλαη ιαζεκέλεο θαη παξαπιαλεηηθέο. Αλ 

δελ είλαη θαη γηα λα δηαθζείξνπλε φζνπο ζα ηηο δηαβάζνπλ γηα λα κνξθσζνχλε…»455. 

Ώπυ ημ 1951 ιέπνζ ημ 1965 δεκ βνάθεζ ζημ δδιμζζεοιέκμ διενμθυβζυ ημο εκχ δ πενίμδμξ αοηή είκαζ δ 

ηαηελμπήκ παναβςβζηή πενίμδμξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ. Θέζα ζε αοηήκ ηδκ πενίμδμ ηαηαζηεφαζε ηαζ 

ζπεδίαζε πθδεχνα ένβςκ ηαζ ςξ εθεφεενμξ επαββεθιαηίαξ αθθά ηαζ ςξ δδιυζζμξ οπάθθδθμξ. Ώκηίεεηα ηδκ 

δεηαεηία ημο ‟80, ημ ζοββναθζηυ ημο ένβμ είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβμ ιε ημ ανπζηεηημκζηυ ημο. Έπεζ 

ζηαιαηήζεζ κα δνα ηαζ κα αζηεί ημ επάββεθια ημο ανπζηέηημκα, αθζενχκμκηαξ υθμκ ημο ημκ πνυκμ ζηδκ 

ζοββναθή δμηζιίςκ ηαζ αζαθίςκ. Βδχ εκημπίγεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ ακηίθαζδ. 

«Σηίδσ (θάλσ αξρηηεθηνληθή) ζεκαίλεη δσ. Θη φπνηνο μέξεη λα δεη, μέξεη θαη λα ρηίδεη. Γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

γηα ηνπο άιινπο. Γηα ην άηνκν θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν»456. Βπίζδξ «Δίλαη ζαλ κηιάεη θαλείο κε ηελ 

θαξδηά ηνπ, φηαλ ρηίδεη αιεζηλά. Θαη ε θάζε θαηαζθεπή έρεη κηα δεζηαζηά, ην θάζε πιηθφ είλαη κηα φκνξθε 

ιέμε πνπ ερεί ήξεκα θαη αξκνληθά»457. Ζαζ «Ζ αξρηηεθηνληθή καο πξνζθέξεηαη ζην ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. 

Θαη ηελ δεη θαλείο …πεξηπαηεηηθά. Γελ ζηέθσ δειαδή κπξνζηά ηεο γηα λα ηελ πξνζθπλήζσ. Ρελ ηξηγπξίδσ. 

                                                            
455 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. 263. 
456 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. 175. 
457 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. 199. 
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Κπαίλσ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηεο ρψξνπο θαη βγαίλσ έμσ, ζην χπαηζξν γηα λα ηελ δήζσ, απφ φιεο ηηο 

κεξηέο, θαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο»458. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ βνάθεζ ηαζ ιαξ παναηζκεί κα γήζμοιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ηδκ θφζδ, κα 

πενπαηήζμοιε ηαζ κα απμηηήζμοιε ηδκ ειπεζνία ημο πχνμο, δ μπμία απμηεθεί έκα ακαπυζπαζημ ημιιάηζ 

ζημ κα ηαηαθάαεζ ηακείξ ηδκ ανπζηεηημκζηή. Κεπςνίγεζ μοζζαζηζηά ηδκ έκκμζα ιε ηδκ πνάλδ, δδθαδή ηδκ 

ειπεζνία. Ζαζ πάθζ ζηεπηυιεκμξ νμιακηζηά, οπμζηδνίγεζ υηζ μ θυβμξ οπμθείπεηαζ ηδξ γςκηακήξ ηαζ 

ακεπακάθδπηδξ ειπεζνίαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ ηαζ μ ίδζμξ έιαεε ηδκ ανπζηεηημκζηή ιέζα απυ ηα ηαλίδζα ημο 

ζε υθδ ηδκ Βθθάδα αθθά ηαζ ζημ ελςηενζηυ,ακαηαθφπημκηαξ ηεθζηά ηδκ ακχκοιδ θασηή ανπζηεηημκζηή. Δ 

μπμία είκαζ έκα απμηέθεζια ηδξ ηάθορδξ ηςκ ηαεδιενζκχκ ακενχπζκςκ ακαβηχκ πμο έπεζ πνμηφρεζ απυ 

ηδκ πμθοεηή ειπεζνία ημο απθμφ ακενχπμο. 

«Γηα ηνλ θάζε αξρηηέθηνλα, πνπ ζέβεηαη θαη πνπ αγαπάεη ηε δνπιεηά ηνπ, ε ζεσξία θαη ε πξάμε ζα 

βαδίδνπλ παξάιιεια, θνληά θνληά θαη ζα αιιεινθνηηάδνληαη κε θαηαλφεζε θαη κε θηιία. Θαη γηα λα 

νκνλννχλε θαη κάιηζηα έηζη πνπ θαη ε ζεσξία λα πξνθχπηεη απφ ηελ πξάμε θαη ε πξάμε λα γελληέηαη κέζα 

απφ έλα θαζαξφ ζεσξεηηθφ ζηνραζκφ». Έηζζ εα ιπμνέζμοκ κα πακηνεοημφκ ανιμκζηά ημ ακαβηαίμ ιε ημ 

ηοπαίμ ηαζ ημ ζοιπηςιαηζηυ459. Ώπυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιεηαβεκέζηενμ απυζπαζια βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ 

ηεθζηά πζζηεφεζ υηζ μ θυβμξ πνέπεζ κα είκαζ απυννμζα ηδξ ειπεζνίαξ. Ώθθά ηαζ δ ειπεζνία κα ηαηεοεφκεηαζ 

απυ ημκ θυβμ. 

«Θαιή θαη απαξαίηεηε είλαη ε ΙΝΓΗΘΖ. κσο ζα πξέπεη λα ζπληξνθεχεηαη θαη απφ ηηο ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ πνπ 

θεξδίδνληαη κέζα απφ ηελ πάιε ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πνπ απηέο βάδνπλ φια ηα πξάγκαηα 

ζηελ ζσζηή ηνπο δηάζηαζε. Θαη κε ηηο ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ είλαη πνπ ζεκειηψλεηαη θαη ζηεξηψλεη ε ΙΝΓΗΘΖ, γηα λα 

κελ μεπέζεη ζε κηα κεραληζηηθή ελέξγεηα θαη γηα λα θεξδίζεη ζε πεξηερφκελν θαη ζε νπζία. Γηα λα ζθνπεχεη, 

έηζη, θαη ε ΙΝΓΗΘΖ, ζηελ θαηάθηεζε κηαο πξαγκαηηθήο ΑΙΖΘΔΗΑΠ. Θαη γηα λα κελ μερληέηαη, αθφκα, πσο 

κέζα ζην αλζξψπηλν θνξκί ρηππάεη, αθαηάπαπζηα, κηα δεζηή ΘΑΟΓΗΑ, πνπ έρεη θαη απηή ηελ δηθήο ηεο 

ΙΝΓΗΘΖ»460. 

Ξοιπεναζιαηζηά, εκχ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ανπζηά, βνάθμκηαξ ηαζ πανάθθδθα πηίγμκηαξ, οπμζηδνίγεζ 

ζοβηεηνζιέκεξ απυρεζξ ηαζ ζδέεξ, ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο, δμοθεφμκηαξ αηυια πενζζζυηενμ, απμηηά 

ειπεζνία. Ξοκεζδδημπμζεί έηζζ, υηζ πνάβιαηα εεςνδηζηά πμο ημκ απαζπμθμφζακ, ζηδκ πνάλδ δζαθένμοκ. Γζα 

αοηυκ ημκ θυβμ, πνμηφπημοκ υθεξ μζ παναπάκς ακηζθαηζηέξ έκκμζεξ πμο ηζξ ιεηαπεζνίγεηαζ ζε υθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο, πμθθέξ θμνέξ πςνίξ κα επζθφμκηαζ μνζζηζηά. 

                                                            
458 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. 82. 
459 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο, ζεθ. 263-264. 
460 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, μ.π. ζεθ. 162. 



[180] 
 

 Δηθόλα 150: Θσλζηαληηλίδεο, δηακέξηζκα ζε ηαξάηζα, Αζήλα, 1951 
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7.2.  ΚΝΛΡΔΟΛΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΗΠΚΝΠ 

 

7.2.1. ΒΗΥΚΔΛΖ ΑΛΑΓΘΖ ΘΑΗ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΠΘΖΛΝΘΔΠΗΑ 

Δ επίζδιδ ανπζηεηημκζηή ηδξ παθζάξ αεδκασηήξ επμπήξ, ιέζα απυ δζάεεζδ ηαεανά νμιακηζηή έζηδζε ηαζ 

ζημκ ηυπμ ιαξ ηα επζηήδεζα ζηδκμεεηήιαηα ηδξ Βονχπδξ. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ, έηζζ, ημκίγεζ δζανηχξ, υηζ μ 

κεμηθαζζηζζιυξ ακαπανάβεζ ιμνθέξ «ζθελνζεηψληαο αξρηηεθηνληθή», βεβμκυξ ημ μπμίμ δεκ εηπθδνχκεζ 

ημκ αθδεζκυ ζημπυ ηδξ. Βίκαζ άηνςξ ακηίεεημξ ιε ηδκ ακηίθδρδ ημο ηθαζζημφ φθμοξ, αθμφ υπςξ θέεζ δεκ 

θεζημονβεί ιε αάζδ ημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ημο αθθά αάζεζ «ςεχηηθσλ αλαγθψλ» 

πανάβμκηαξ ααίαζηα ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ πςνίξ εκδμζαζιμφξ βζα ημκ ηυπμ ζημκ μπμίμ «ρηίδεη». 

Ππμζηδνίγεζ επίζδξ υηζ μζ ανπζηέηημκεξ ημο ηθαζζηζζιμφ ιζιμφκηαζ άηνζηα ιμνθέξ ηαζ ηάκμοκ ανπζηεηημκζηή 

πμο δεκ ελοπδνεηεί θεζημονβζημφξ ζημπμφξ πανά ιυκμ ηαθθςπζζηζημφξ, ηάηζ ημ μπμίμ επζηνίκεζ ζοκεπχξ. 

Ραναηηδνζζηζηά θέεζ «Νχηε παίδεη ζέαηξν ε αξρηηεθηνληθή. Θαη πνπ δειαδή δελ “παίδεη” θαζφινπ. Θαη κε 

ηίπνηα θαη γηα ην ηίπνηα. αιιά είλαη, ε αξρηηεθηνληθή, κηα ππφζεζε ζνβαξή, πνπ νθείινπκα λα ηελ 

ρεηξηδφκαζηε ηίκηα, θαζαξά, ππεχζπλα»461. 

Βκχ θίβμ ανβυηενα οπμζηδνίγεζ «πσο γίλεηαη ζην ζέαηξν, έηζη θαη ε αξρηηεθηνληθή, κε θάζε έξγν πνπ 

θαηαζθεπάδεη είλαη ζαλ λα “αλεβάδεη κηα παξάζηαζε”. Κε ηελ δηαθνξά, πσο ελψ ζην ζέαηξν ε “παξάζηαζε” 

έρεη κηα νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, ζηελ αξρηηεθηνληθή, ε δηθή ηεο “παξάζηαζε” δηαξθεί απεξηφξηζηα 

(ρξνληθά). Θαη κε άιια ιφγηα: ελψ ζην ζέαηξν ην έξγν πνπ “παίδεηαη” ηειεηψλεη θάπνηε, γηα λα είλαη πηα 

αλχπαξθην κφιηο πέζεη ε απιαία, ζηελ αξρηηεθηνληθή ην έξγν ζα έρεη λα “παίδεηαη” αδηάθνπα θαη 

αζηακάηεηα, ρσξίο λα πέθηεη θακία απιαία θαη …κπξνζηά ζηελ χπαξμή ηνπ […]»462. Βδχ μ Ζςκζηακηζκίδδξ 

πανμιμζάγεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή πνάλδ ιε ιζα εεαηνζηή πανάζηαζδ. Δ ιυκδ ημοξ δζαθμνά είκαζ υηζ δ πνχηδ 

είκαζ αηένιμκδ, εκχ ιζα εεαηνζηή πανάζηαζδ ηεθεζχκεζ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή. Βκημπίγμοιε εδχ ιζα 

ακηζεεηζηή ηάζδ βζα ημκ νυθμ ηδξ ζηδκμεεζίαξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή.  

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζςζηή ανπζηεηημκζηή πνέπεζ κα πνμζανιυγεηαζ πάκηα ζηζξ 

θεζημονβζηέξ ακάβηεξ ηαζ κα ελοπδνεηεί ημκ άκενςπμ. Μζζηεφεζ πςξ ηδκ ιαεαίκεζ ηακείξ πενζπαηδηζηά ηαζ 

επίζδξ ημκίγεζ ημκ αζςιαηζηυ ηδξ παναηηήνα. πςξ παναηηδνζζηζηά θέεζ « […] αιεζηλά πξσηνθαλέξσην θαη 

πξσηνπνξηαθφ είλαη κνλάρα φ, ηη δηθαηψλεηαη κέζα απφ κία ζπλερηδφκελε παξαδνζηαθή εκπεηξία, φ, ηη 

δειαδή δηαξθεί γηα λα εμσηεξηθεχεη εζσηεξηθά βηψκαηα»463. Ώηυιδ υηζ «Ζ αξρηηεθηνληθή καο πξνζθέξεηαη 

ζην ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Θαη ηελ δεη θαλείο …πεξηπαηεηηθά. Γελ ζηέθσ δειαδή κπξνζηά ηεο γηα λα ηελ 

πξνζθπλήζσ. Ρελ ηξηγπξίδσ. Κπαίλσ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηεο ρψξνπο θαη βγαίλσ έμσ, ζην χπαηζξν 

                                                            
461 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 244. 
462 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 245. 
463 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 313. 
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γηα λα ηελ δήζσ, απφ φιεο ηηο κεξηέο, θαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο»464. Σξ 

ιμκηενκζζηήξ πζζηεφεζ υηζ δ ιμνθή είκαζ έκα ιε ηδ θεζημονβία ηαζ πςξ ηάεε ανπζηεηημκζηυ ζημζπείμ 

εηπθδνχκεζ έκακ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ. «Θη φπνηνο αξρηηέθηνλαο έρεη ηδέεο θαη νξάκαηα, ηα έρεη φια απηά 

γηα λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκα θαη φρη γηα λα κέλνπλε ζην ραξηί, κφλν ζρεδηαζκέλα»465. 

Ώκ υιςξ ζηεθημφιε πςξ ηαζ μ ίδζμξ πμθθέξ θμνέξ λεπκάεζ ημ ιμκηένκμ ημο παναηηήνα ηαζ πνμζέπεζ ηυζμ 

πμθφ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δείπκεζ ηα ζπέδζα ηαζ θςημβναθίεξ ημο, ζε ηέημζμ ζδιείμ πμο εα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε πςξ ηαζ αοηυξ «ζθελνζεηεί», μοζζαζηζηά ηάκεζ αοηυ βζα ημ μπμίμ επζηνίκεζ ημκ 

ηθαζζηζζιυ. «Ν θαιφο αξρηηέθηνλαο δελ πξέπεη πνηέ λα θαιισπίδεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιήζεηα. Ρα 

θηηαζηδψκαηα είλαη πεξηηηά θαη άρξεζηα θαη απαξάδεθηα. Θη αθφκα καθξηά απφ ηηο γξαθηθφηεηεο θαη ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηζκνχο […]»466. 

Βπίζδξ ακαθένεζ ζε αζαθίμ ημο «Θαη ηφηε: καθξηά απφ ηα κλεκεία θαη ηηο εηθφλεο θαη ηα ζθελνγξαθήκαηα, 

καθξηά απφ ηα θαηαζθεπάζκαηα, πνπ κφλν ράξε ζηνλ επίζεκν ραξαθηήξα θαη πξννξηζκφ ηνπο έδεζαλ θαη 

δνπλ αθφκε θαη γχξσ καο κηαλ άδνμε θαη αλψθειε δσή, κάξηπξεο ηεο πην ζιηβεξήο αλζξψπηλεο 

αδπλακίαο. Κάξηπξεο ςεχηηθεο αλάγθεο, εμσηεξηθφηεηεο, θζελά θαη ςεχηηθα ζηνιίδηα, γηα θζελέο θαη 

ςεχηηθεο ρξείεο – πζηεξηθνί εγσηζκνί, πνπ πξνπαγαλδίδνπλε θάπνηεο θαηψηεξεο ζθνπηκφηεηεο θαη δεηνχλ 

λα επηβιεζνχλ εμσηεξηθά, δειαδή λα δπλαζηέςνπλ θαη λα ππνηάμνπλ. Γηαηί ε ζθφπηκε θαη επηηεδεπκέλε 

πιαζηηθή ηνπο φςε εθπξνζσπεί κηαλ χπνπηε δηάζεζε, δειαδή κηα πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, αθνχ νη λφζνη 

αηζζεκαηηθνί θαλφλεο θαη λφκνη γελληνχληαη γηα λα δεζκεχνπλ θαη λα εμνπζηάδνπλ ηνπο άιινπο»467. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ελ ανπήξ δδιμζζεφεζ ανπεία ηαζ ζπέδζα ζηα άνενα ηαζ αζαθία ημο. Μανμοζζάγεζ ζδέεξ ηαζ 

πνμηάζεζξ ημο, παναεέημκηαξ πανάθθδθα ζπεηζηά ζπέδζα. Βζδζηυηενα ζηζξ «Κειέηεο θαη Θαηαζθεπέο» 

παναεέηεζ ζπέδζα ηαζ θςημβναθίεξ υπζ ιυκμ ηςκ ηηζζιέκςκ ένβςκ ημο αθθά ηαζ ιεθεηχκ ηαζ δζαβςκζζιχκ. 

Ξημ ηέθμξ ημο αζαθίμο ηάκεζ ιζα ηςδζημπμίδζδ ηςκ ζπεδίςκ ημο παναεέημκηαξ ηοπμθμβίεξ ηαζ ακαθμβίεξ 

βζα ηηήνζα ιζηνήξ ηαζ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ. Θπμνμφιε κα πμφιε υηζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ είκαζ έκαξ πζμ 

εβηεθαθζηυξ ανπζηέηημκαξ ζοβηνζηζηά ιε άθθμοξ ιμκηένκμοξ ηδξ βεκζάξ ημο. Ώκ ηαζ ζοκεπήξ ιμκηενκζζηήξ, 

ιε ζηυπμ ηδκ εθανιμβή, ηαοηυπνμκα είκαζ έκαξ ζδεαθζζηήξ ηοπμθυβμξ. Δ ηαοηυηδηά ημο αοηή 

απμηαθφπηεηαζ υηακ πανμοζζάγεζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηέημζα ζπέδζα ηαζ υπζ ιυκμ ένβα μθμηθδνςιέκα. 

Μαναηδνμφιε υηζ ηαζ πάθζ πςξ υηζ εθανιυγεζ ζηδκ πνάλδ ακηζηνμφεζ ημκ βναπηυ ημο θυβμ. 

 

                                                            
464 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 82. 
465 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 263. 
466 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 76. 
467 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Τα παιηά αζελατθά ζπίηηα, (Ώεήκα 1950, έηδμζδ 1δ), Μακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Ζνήηδξ, Δνάηθεζμ 2011, 
έηδμζδ 3δ, ζεθ. 22. 
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7.2.2. ΑΜΗΑ ΘΑΗ ΦΘΝΟΑ ΠΡΖΛ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ 

Δ εβηαηάθεζρδ ηςκ πενζζζυηενςκ ιμκηένκςκ ηηδνίςκ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ζηδκ Βθθάδα 

πνμδίδεζ ηδκ αδοκαιία δζαπείνζζδξ ηδξ κεχηενδξ πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Γζα πανάδεζβια, ημ πνυαθδια 

ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ λεκμδμπείςκ «Κεκία» έθενε ζηδκ επζθάκεζα ημ γήηδια δζαπείνζζδξ ηδξ ιμκηένκαξ 

ηθδνμκμιζάξ ζηδκ Βθθάδα. Οα Κεκία απμηεθμφκ ένβα εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ δεηαεηίαξ ημο „60 ηαζ εηθνάγμοκ 

ηδ ιεηάααζδ απυ ημκ ημπζηυ ζημκ ιαγζηυ ημονζζιυ. Αδιζμονβήεδηακ ζε πνμκμιζαηά ζδιεία ημο εθθδκζημφ 

πχνμο, ζε μζηυπεδα ιε ζςζηυ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ελαζνεηζηή εέα. Ξήιενα, δ άθθμηε κεςηενζηή 

ανπζηεηημκζηή ημοξ απμηεθεί ιένμξ ηδξ ζζημνζηήξ ικήιδξ. 

Tα «Κεκία» ηεθμφκ ζήιενα οπυ ηαεεζηχξ ζμαανήξ απεζθήξ. Δ ηαηεδάθζζδ, απαλίςζδ ηαζ εβηαηάθεζρδ, 

αθθά ηαζ δ ηαημπμίδζδ απυ ζφβπνμκεξ ακελέθεβηηεξ πανειαάζεζξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηηζνζαηήξ οπμδμιήξ 

ημο Β.Λ.Ο. έπεζ απυ ηαζνυ πνμηαθέζεζ ακηζδνάζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ λέκδξ ανπζηεηημκζηήξ ημζκυηδηαξ.  

Ξήιενα ηα «ηεθφθδ» ηςκ πενζζζυηενςκ απυ αοηχκ ζηέημοκ ζηζξ εέζεζξ ημοξ, ηάπμζα απυ αοηά έπμοκ 

δμεεί ζε ζδζχηεξ πμο ζηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ αθθμζχεδηακ ζηα πθαίζζα εκυξ «ιμκηένκμο» 

εηζοβπνμκζζιμφ, εκχ ηα οπυθμζπα πενζιέκμοκ. Ώκ νςηήζμοιε ηδκ ημπζηή ημζκςκία, ηυηε δ απάκηδζδ 

ιάθθμκ εα είκαζ δ άιεζδ αλζμπμίδζή ημοξ ιε ηάεε ηυζημξ. Ξηδκ ίδζα ενχηδζδ έκαξ ανπζηέηημκαξ εα νίλεζ 

ημ αάνμξ ηδξ απάκηδζήξ ημο ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ανπζηήξ θζθμζμθίαξ ζπεδίαζδξ ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή αλία 

ημοξ. 

Ομ «Κεκία» ηδξ Άκδνμο, ζπεδζαζιέκμ απυ ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, παναιέκεζ ζήιενα εβηαηαθεθεζιιέκμ 

ηαζ εημζιυννμπμ. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ ηενάζηζα θεμνά πμο έπμοκ οπμζηεί ηα ζοβηνμηήιαηα αοηά, 

μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ άβκμζα ηςκ ιδπακζηχκ βζα ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ πνήζδξ βοικμφ ιπεηυκ, 

πυζμ ιάθθμκ υηακ είκαζ δίπθα ζηδκ εάθαζζα. Βπζπθέμκ, ηα δδιυζζα αοηά ηηήνζα θυβς ημο ζηθδνμφ 

ακηαβςκζζιμφ ηςκ ζδζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ, «πμθειήεδηακ» έκημκα, ιε απμηέθεζια ημκ πθήνδ 

παναιεθζζιυ ημοξ, ηδκ εβηαηάθεζρδ ηαζ ηεθζηά ενήιςζή ημοξ. 

Λ Ξφθθμβμξ Ώνπζηεηηυκςκ έπεζ επελενβαζηεί ημ εέια ηαζ έπεζ πάνεζ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ βζα ηδκ άιεζδ 

πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ηςκ «Κεκία». Μνμηείκεζ ημκ παναηηδνζζιυ ηςκ πζμ αλζυθμβςκ «Κεκία» ςξ 

δζαηδνδηέςκ ιαγί ιε ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημοξ, χζηε μζ ιμκάδεξ αοηέξ αθμφ ζοκηδνδεμφκ ιε αάζδ ηα 

ανπζηά ζπέδζα ηαζ μνβακςεμφκ ηαηάθθδθα κα απμηεθέζμοκ έκα δίηηομ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ ορδθήξ 

ανπζηεηημκζηήξ αλίαξ. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ οπμζηδνίγεζ πςξ δ ανπζηεηημκζηή πνέπεζ κα είκαζ εθήιενδ, «Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη ζην 

βάζνο κηα εθήκεξε θαηαζθεπή»468. Ζάκεζ ζαθέξ, υηζ έκα ηηήνζμ ελοπδνεηεί ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ βζα 

                                                            
468 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 57. 
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ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. « […] ν θαηαζθεπαζηήο δελ ζηνράδεηαη ζηελ πιηθή δηάξθεηα θαη ζηελ πιηθή 

αθζαξζία. Πηνράδεηαη ζηελ ζπλζεηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή ηζνξξφπεζε, ζηελ αιεζηλή εζσηεξηθή 

θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε θαη ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ δσληάληα»469. Ζαηά ημκ ίδζμ, δ ηεπκμθμβζηή 

πνυμδμξ ηδξ εηάζημηε επμπήξ ένπεηαζ κα αθθάλεζ ημκ παναηηήνα ημο ηάεε παθαίμηενμο ηηίζιαημξ, 

«θαηαζηξέθνληαο» ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο, δδθαδή «εέηεζ» έκα ηηήνζμ εηηυξ ημο ηαζνμφ ζημκ 

μπμίμ πηίζηδηε. « […] γηαηί ην αιεζηλφ, ην αηψλην θαη ην «δηαηεξεηέν», ζηελ αξρηηεθηνληθή, βξίζθεηαη ζην 

ΞΛΔΚΑ πνπ πιάζεη έλα ρηίζκα θαη φρη ζηελ πιαζηηθή κνξθνινγία ηνπ, νχηε ζηελ αθζαξζία ηνπ πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ»470. 

«Ρν αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν φζν είλαη ζχγρξνλν», δειαδή ηεο επνρήο ηνπ, απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηερληθήο (νηθνλνκίαο, θαηαζθεπήο θ.ά.), «άιιν ηφζν είλαη θαη αηψλην απφ ηελ άπνςε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο»471. 

πςξ είκαζ βκςζηυ, δ πμνεία εκυξ ηηίζιαημξ είκαζ ακαπυθεοηηδ, δδθαδή κα έπεζ ανπή ηαζ ηέθμξ. Ομ ηάεε 

ηηίζια ακηζπνμζςπεφεζ ιζα πνμδβμφιεκδ φπανλδ, είκαζ ημ ίπκμξ ηαζ δ ιανηονία ιζαξ ακενχπζκδξ 

δναζηδνζυηδηαξ. Δ αλία ημο ζοκίζηαηαζ ζηδκ ζζημνζηυηδηά ημο  ηαζ υπζ ζηδκ οθζηή οπυζηαζή ημο. Αεκ 

απμηεθεί έκα ικδιείμ πανά απθά έκα ηηίζια. «Γελ είλαη έξγν ειεπζεξίαο ην ρηίζκα πνπ ζέιεη λα είλαη 

κλεκεηαθφ θαη φηαλ ν πξννξηζκφο ηνπ δελ δηθαηψλεη κηα δηαηψληζε, κφλν ν λαφο (νίθνο Θενχ) θαη ν ηάθνο 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη κλεκεία. Θαη δελ είλαη αιεζηλή αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή ην νπνηνδήπνηε 

νηθνδφκεκα, πνπ ελψ απφ ηελ γέλλεζή ηνπ πξννξίδεηαη λα κνξθνπνηεί ιεηηνπξγίεο δσήο, καο ηζηνξεί είηε 

παιηέο κνξθέο, είηε κνλάρα ηηο πιαζηηθέο (γιππηηθέο θαη δσγξαθηθέο) αλεζπρίεο ηνπ θαηξνχ ηνπ»472. 

Ομ 1985, ζημ διενμθυβζμ ημο ζδιεζχκεζ πςξ είκαζ ζφιθςκμξ ιε ηδκ ζδέα ηδξ ζοκηήνδζδξ ηςκ ηηδνίςκ 

ανηεί πάκηα κα βίκεηαζ ιε ζεααζιυ πςνίξ παναιμνθχζεζξ ηαζ οθμθμβζηέξ αθθαβέξ. «Θαη θάηη, αθφκα: ην 

έξγν πνπ “αλεβάδεη” ε αξρηηεθηνληθή, φιν θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα νινθιεξψλεηαη θαη ζα 

αλαλεψλεηαη κε θάπνηα λέα “ιφγηα”, θάζε ηφζν. Έηζη πνπ εθείλνη πνπ δηαβηνχλε καδί ηνπ ζα ην ζπληεξνχλε 

θαη ζα ην θξνληίδνπλε …αδηάθνπα. Θαη γηα λα ην θάλνπλε φιν θαη πην ηέιεην, …αθφκα θαη κε 

πξνζζαθαηξεηηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ δελ ζα είλαη, φκσο, θαζφινπ παξακνξθσηηθέο, γηαηί ζα ζέβνληαη ηελ 

“αιεζηλή νπζία” ηνπ, πνπ ζα ηελ έρνπλε θαηαλνήζεη θαη ζα ηήλε “θαιιηεξγνχλε” κε δήιν θαη κε αγάπε. […] 

Θαη γηα λα έρνπκε λα θάλνπκε, έηζη, κε κηαλ αηειείσηε δηαδηθαζία, ζε έλα αξρηηεθηνληθφ έξγν πνπ ζα 

ζηέθεη ζρεδφλ πάληα αηειείσην, …γηα λα γίλεηαη φιν θαη πην ηέιεην, φζν πεξλάλε ηα ρξφληα. Θαη πνπ, 

αθφκα, δελ ζα γεξλάεη πνηέ, αιιά φιν θαη ζα δείρλεη πην λέν θαη πην λεαληθφ»473. 

                                                            
469 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 58. 
470 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, μ.π. ζεθ. 32. 
471 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ακαξησινί θαη Θιέθηεο ή ε Απνγείσζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Άβνα, Ώεήκα 1987, ζεθ. 162. 
472 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Τα παιηά αζελατθά ζπίηηα, μ.π. ζεθ 22. 
473 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εκεξνινγηαθά ζεκεηώκαηα, μ.π. ζεθ. 245. 
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Ώκηίεεηα ιε ηδκ πζμ πάκς άπμρδ, ζε ζοκέκηεολή ημο ημ 1989, βζα ηδκ ακαδνμιζηή έηεεζδ ζηδκ Βεκζηή 

Μζκαημεήηδ οπμζηδνίγεζ υηζ πηίγεζ «ηεθφθδ» πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ακελάνηδηα ιε ημκ ηαζνυ 

ζημκ μπμίμ πηίγμκηαζ ιε δζαθμνεηζηή θεζημονβία πνμζανιυγμκηαξ ηα ζηα κέα δεδμιέκα. Λοζζαζηζηά 

θηζάπκεζ «ζθειεηνχο» απυ ιπεηυκ πμο δέπμκηαζ δζαθμνεηζημφξ πχνμοξ ακά πενίπηςζδ. 

Γζα ιζα αηυια θμνά, ακαζνεί ηδκ ανπζηή ημο άπμρδ. «Ρν αιεζηλφ αξρηηεθηνληθφ έξγν ζηέθεη πάλσ απφ ηα 

εθήκεξα θαη πξνζσξηλά θαη δίλεη κνξθή ζηηο πην βαζηέο ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ηα ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα ηεο θάζε επνρήο, ζχκθσλα κε ην πλεπκαηηθφ θιίκα ηνπ 

θάζε ηφπνπ. πάξρεη πάληνηε έλα θαηαζθεπαζηηθφ πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί, ζε αξκνλία κε ηηο 

θνηλσληθέο επηδηψμεηο, ηα θαιιηηερληθά θξηηήξηα θαη ηελ νηθνλνκία …Θαη φζν ην θηήξην είλαη ζχγρξνλν, ηεο 

επνρήο ηνπ, απφ ηελ άπνςε ηεο ηερληθήο (νηθνλνκία, πγηεηλή, θαηαζθεπή θαη ινηπά), άιιν ηφζν είλαη θαη 

αηψλην, απφ ηελ άπνςε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πνηφηεηαο»474. 

                                                            
474 Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Ζςκζηακηζκίδδξ Άνδξ, Γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή, Γεκνζηεύκαηα ζε Δθεκεξίδεο, ζε Ξεξηνδηθά θαη ζε 
Βηβιία, 1940-1982, ζημ άνενμ «Ώνπζηεηημκζηή», δδιμζίεοζδ ημ 1964, μ.π. ζεθ. 163. 
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 Δηθόλα 151: Θσλζηαληηλίδεο, μελνδνρείν «Ρξίησλ», Άλδξνο 1958, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 152: Θσλζηαληηλίδεο, κνλνθαηνηθία, Ξαγθξάηη 1961, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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Δηθόλα 153: Θσλζηαληηλίδεο, κνηει «Μελία», Ξαιενύξη 1962, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 154: Θσλζηαληηλίδεο, ζπίηη γηα δηαθνπέο, Αλάβπζζνο 1962, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 155: Θσλζηαληηλίδεο, αξραηνινγηθό κνπζείν, Γηάλλελα 1965-66, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 156: Θσλζηαληηλίδεο, κνηέι «Μελία», Νιπκπία (2) 1966, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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8. ΔΞΗΙΝΓΝΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“What the people are within, the buildings express without” 

Louis Sullivan 
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Βίκαζ ακαδζαιθζζαήηδηδ δ αλία ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ βζα ηδκ πνμζθμνά ημο ζηδκ ζφβπνμκδ εθθδκζηή 

ανπζηεηημκζηή. Ομ πθμφζζμ ένβμ ημο είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ηαζ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκμ. Ομ ένβμ ημο ιαξ 

δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα, ιέζα απυ ηζξ ανπέξ ηαζ ημ εεςνδηζηυ ημο οπυααενμ, κα ειααεφκμοιε, κα 

ακαθφζμοιε ηαζ κα ηαηακμήζμοιε ηδκ ζζημνία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο 20μο αζχκα. 

Λ Ζςκζηακηζκίδδξ ήηακ έκαξ βκήζζμξ μνεμθμβζζηήξ, έκαξ αοεεκηζηυξ εηπνυζςπμξ ημο ιμκηένκμο 

ηζκήιαημξ. Ομ ένβμ ημο δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ απθυηδηά ημο, ηδκ αθαίνεζδ, ημκ ηάκααμ, ηδκ μζημκμιία ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ ιμνθχκ. Αζαπςνίγεζ ημκ θένμκηα μνβακζζιυ απυ ηα ζημζπεία πθήνςζδξ. 

Έπεζ επδνεαζηεί απυ πνμβεκέζηενμοξ ιεβάθμοξ ανπζηέηημκεξ υπςξ μ Durand, μ Schinkel, μ Sullivan, μ 

Perret, μ Gropius, μ Mies van der Rohe ηαζ μ Le Corbusier. Δ θφζδ απμηεθεί ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ 

ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο. Ξέαεηαζ ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ πηίγεζ ηαζ δδιζμονβεί αάζεζ αοημφ. Ξοιιενίγεηαζ 

ηζξ ανπέξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο Wright. Βπίζδξ, δ πανάδμζδ ζημ ένβμ ημο βζα αοηυκ είκαζ ηάηζ ημ 

ιμκηένκμ. Ομ ημπζηυ ζημζπείμ ειθακίγεηαζ ζημ ένβμ ημο. Δ ειπκεοζή ημο εδχ, είκαζ μ Loos ηαζ μζ έθθδκεξ 

Γάπμξ ηαζ Μζηζχκδξ. Δ επζννμή ζημ ένβμ ημο απυ ημκ βενιακζηυ ζδεαθζζιυ είκαζ ειθακήξ. θεξ αοηέξ ηζξ 

βεκζηέξ ανπέξ μ Ζςκζηακηζκίδδξ ηζξ ζοκεέηεζ ζε ιία θνάζδ, «Αμπεία Γςήξ», αάζεζ ηδξ μπμίαξ ζηδνίγεηαζ 

υθδ δ ανπζηεηημκζηή ημο. 

Θέζα απυ ημκ δζαπςνζζιυ ημο ένβμο ημο ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ςξ δδιυζζμο οπαθθήθμο ηαζ ςξ εθεφεενμο 

επαββεθιαηία, ιεθεηήζαιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο. Ξημ δδιυζζμ, έπηζζε ενβαηζηέξ ηαημζηίεξ ηαζ λεκμδμπεία 

Κεκία ακά ηδκ Βθθάδα ηαζ επίζδξ έηακε ιεθέηεξ βζα ηα ΐαζζθζηά Εδνφιαηα. Ξημκ ζδζςηζηυ ημιέα, έπηζζε θίβμ 

ζε ζφβηνζζδ ιε ζοβπνυκμφξ ημο. Έπηζζε ανηεηέξ ιζηνέξ ιμκμηαημζηίεξ ηαζ ιία ιυκμ πμθοηαημζηία, ηαεχξ 

«δεκ ηα ανήηε» πμηέ ιε ημοξ ενβμθάαμοξ ημο εφημθμο ηένδμοξ. Οα ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ 

ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ζδζςηζηχκ ένβςκ ημο είκαζ υηζ έπηζζε απθά, «οπδνεηχκηαξ» ημκ αθδεζκυ ζημπυ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ, ηαηά αοηυκ, πενζζζυηενμ βζα ζοββεκείξ ηαζ θίθμοξ. Ήηακ δφζημθμξ ςξ άκενςπμξ ηαζ ςξ 

επαββεθιαηίαξ ηαζ πμηέ δεκ ημκ εεχνδζακ ιμκηένκμ ανπζηέηημκα. 

Ξηδκ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία, ιεθεηήεδηε ηυζμ ημ ηηζζηυ ημο ένβμ υζμ ηαζ ημ βναπηυ. Μαναηδνήζαιε υηζ 

εκχ δμοθεφεζ μνεμθμβζζηζηά, ζημκ θυβμ ημο επζπεζνδιαημθμβεί ιε ηδκ ειπεζνία. Βκηάζζεζ ημ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ζημζπείμ ηαζ μ θυβμξ ημο παναηηδνίγεηαζ αηυια ηαζ ςξ πμζδηζηυξ. Έηζζ έκκμζεξ ημο 

βναπημφ ημο θυβμο ένπμκηαζ ζε ακηζπανάεεζδ ιε ημ ηηζζηυ ημο ένβμ. Ξημ μπμίμ δ ανπζηεηημκζηή ημο έζκαζ 

ζοκεπήξ ηαζ ηςδζημπμζδιέκδ. 

Ξημκ βναπηυ ημο θυβμ εκημπίγμοιε ηδκ ζοκεπή ιεηαπείνδζδ ακηζθαηζηχκ εκκμζχκ. Λζ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ 

ζε δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ δζπυθςκ.  

Δ πνχηδ ηαηδβμνία ακηζθαηζηχκ εκκμζχκ εκηάζζεηαζ ζημ δίπμθμ μνεμθμβζζιυξ – νμιακηζζιυξ. Ώηυιδ, 

ζημζπεία ζημ ένβμ ημο, βναπηυ ηαζ ηηζζηυ, παναπέιπμοκ ζημ ηθαζζηυ φθμξ. Ώπμηέθεζια αοημφ είκαζ δ 

δδιζμονβία εκυξ δεφηενμο δζπυθμο, ιμκηενκζζιυξ – ηθαζζηζζιυξ. 
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Ξημ δίπμθμ μνεμθμβζζιυξ – νμιακηζζιυξ εκημπίζαιε ηζξ ελήξ ακηζθαηζηέξ έκκμζεξ: δζεεκζζιυξ ηαζ 

ημπζηζζιυξ, οθζηυξ μνεθμβζζιυξ ηαζ πανάδμζδ, ηοπμπμίδζδ ηαζ θοζζηή πμθοιμνθία, δ βκςζηή θνάζδ ημο 

Le Corbusier «machine à habiter» ηαζ αοηή ημο Ζςκζηακηζκίδδ «δνρείν δσήο», ανπζηεηημκζηή ςξ επζζηήιδ 

ηαζ ανπζηεηημκζηή ςξ ηέπκδ, θυβμξ ηαζ πνάλδ. Ζαζ ζημ δεφηενμ δίπμθμ ιμκηενκζζιυξ – ηθαζζηζζιυξ 

παναεέζαιε ηζξ παναηάης ακηζθαηζηέξ έκκμζεξ: αζςιέκδ ακάβηδ ηαζ ηοπμπμζδιέκδ ζηδκμεεζία ηαζ αλία ηαζ 

θεμνά ζηδκ ανπζηεηημκζηή. 

Ζαηά ημκ Venturi, μζ έκκμζεξ αοηέξ, ημο ζοκμθζημφ ένβμο ημο Ζςκζηακηζκίδδ, είκαζ έκα ζφκεεημ ζφζηδια 

πμο εκχ επζηνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ηαζ κα απμιμκχζμοιε ηα επίιενμοξ ζημζπεία ημο, ελαζθαθίγεζ 

ηαοηυπνμκα ηδκ ζοκμπή ηαζ ηδκ αθθδθμελάνηδζή ημοξ. Βπμιέκςξ, ημ ένβμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ απμηεθεί 

έκα ζφκμθμ πμο υθα ημο ηα ιένδ είκαζ αθθδθέββοα ηαζ πμο δ αλία ηαζ δ ζδιαζία ημο εκυξ, ημ κυδια 

δδθαδή, πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηαοηυπνμκδ πανμοζία ηςκ άθθςκ. 

Οα ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ ειπθμοηίγμοκ ηζξ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ ημ εφνμξ ηδξ 

δοκαιζηήξ ημο ζοκμθζημφ ένβμο ημο Ζςκζηακηζκίδδ. 

Δ θαζκμιεκζηά θζηή, αζηδηζηή ηαζ ιζκζιαθζζηζηή ανπζηεηημκζηή ημο Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ απμδεζηκφεηαζ πςξ 

δζαεέηεζ έκα ακοπμθυβζζηα πμθφπθμημ πενζεπυιεκμ, πμο δεκ δζαηνίκεηαζ ιε πνχηδ ιαηζά. 
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9. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Αξρηηεθηνληθή μέξεη λα θάλεη όπνηνο μέξεη λα δεη” 

Άξεο Θσλζηαληηλίδεο 
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9.1.  ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΑ 
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ΔΟΓΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΔΗ 
ΚΔΙΔΡΔΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 
 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ ΒΟΛΞ ΒΝΓΛ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1938 ΒΚΛΡΕΖΔ ΑΕΏΘΛΙΔ / ΒΗΒΠΞΕΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1939 ΖΔΜΛΠΝΕΖΔ ΒΖΘΒΞΔ / ΖΔΦΕΞΕΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1940 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ, ΠΡΕΖΛ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1940 ΖΕΙΔΘΏΟΛΓΝΏΦΛΞ ΞΕΙΒ-ΙΕΛΠΞ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1940 ΏΙΘΛΖΔΜΛΠΝΕΖΔ ΒΖΘΒΞΔ / ΖΔΦΕΞΕΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1942-45 ΞΜΕΟΕΏ ΓΕΏ ΟΛ ΞΏΐΐΏΟΛΖΌΝΕΏΖΛ 

ΘΒΗΒΟΔ 1943 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ ΘΒ ΚΒΙΣΙΏ / ΏΘΔΙΏ 

Α 1944 ΑΕΏΘΛΝΦΣΞΔ ΖΔΜΛΠ / ΏΘΔΙΏ, ΓΏΜΜΒΕΛ 

Α 1947 ΖΟΔΝΕΛ ΓΕΏ ΓΝΏΦΒΕΏ-ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΏΘΔΙΏ 

Α 1947 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

Α 1947 ΑΕΏΘΛΝΦΣΞΔ ΖΔΜΛΠ / ΏΘΔΙΏ, ΓΏΜΜΒΕΛ 

Α 1948 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

Α 1949 ΖΟΔΝΕΛ ΓΕΏ ΓΝΏΦΒΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

Α 1949 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1949 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ 

ΘΒΗΒΟΔ 1949 ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1949 ΒΖΘΒΞΔ ΗΏΤΖΔΞ ΡΒΕΝΛΟΒΡΙΕΏΞ / ΏΘΔΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1950 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΗΒΠΖΣΞΕΏ, ΖΠΜΝΛΞ 

Α 1950 ΖΟΔΝΕΛ ΜΏ ΓΝΏΦΒΕΏ-ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΏΘΔΙΏ 

Α 1950 ΒΘΙΕΖΔ ΜΕΙΏΖΛΘΔΖΔ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1951 ΑΕΏΘΒΝΕΞΘΏ ΞΒ ΟΏΝΏΟΞΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1951 ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ / ΞΠΖΕΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1951 ΞΡΛΗΕΖΛ ΖΟΔΝΕΛ / ΜΏΟΝΏ 

Α 1952 ΑΕΏΘΛΝΦΣΞΔ ΜΗΏΟΒΕΏΞ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1952 ΜΒΝΕΜΟΒΝΛ ΓΕΏ ΒΖΘΒΞΔ / ΘΒΞΞΏΗΛΙΕΖΔ 

ΘΒΗΒΟΔ 1953 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1953 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ, ΖΏΗΏΘΏΖΕ 

Α 1954 ΖΟΔΝΕΛ ΓΕΏ ΓΝΏΦΒΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

Α 1954 ΜΒΝΕΜΟΒΝΛ ΒΘΙΣΙ / ΘΒΞΞΏΗΛΙΕΖΔ 

Α 1954 ΖΟΔΝΕΛ ΓΕΏ ΓΝΏΦΒΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1954 ΜΒΝΕΜΟΒΝΛ ΓΕΏ ΒΖΘΒΞΔ / ΘΒΞΞΏΗΛΙΕΖΔ 

ΘΒΗΒΟΔ 1954 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΗΒΕΐΏΙΏΟΒΞ 

ΘΒΗΒΟΔ 1954 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1954 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΒΗΒΠΞΕΙΏ (1) 

ΘΒΗΒΟΔ 1954 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΒΗΒΠΞΕΙΏ (2) 
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ΘΒΗΒΟΔ 1954 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΒΗΒΠΞΕΙΏ (3) 

ΘΒΗΒΟΔ 1955 ΜΏΕΑΛΠΜΛΗΔ / ΘΒΞΞΏΗΛΙΕΖΔ 

ΘΒΗΒΟΔ 1955 ΚΒΙΛΑΛΡΒΕΛ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955 ΖΏΟΏΞΟΔΘΏ / ΗΏΝΕΞΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ Α 1955 ΜΒΝΕΜΟΒΝΏ ΏΙΏΘΛΙΔΞ / ΔΜΒΕΝΛΞ 

ΘΒΗΒΟΔ 1955 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΒΞ 

Α 1955 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955-57 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955-57 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΜΒΕΝΏΕΏΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955-57 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΔΝΏΖΗΒΕΛ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955-57 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΞΒΝΝΒΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955-57 ΒΝΓΏΟΕΖΈΞ ΖΏΟΛΕΖΊΒΞ / ΘΒΞΞΏΗΛΙΊΖΔ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955-57 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΜΠΝΓΛΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955-57 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ / ΏΓ. ΙΕΖΛΗΏΛΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1955-57 ΒΝΓΏΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ 

Α 1956 ΏΓΝΛΟΕΖΒΞ ΖΏΟΛΕΖΕΒΞ 

ΘΒΗΒΟΔ 1957 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΒΗΒΠΞΕΙΏ (4) 

Α 1957 ΑΕΏΘΛΝΦΣΞΔ ΜΗΏΟΒΕΏΞ / ΏΘΔΙΏ, ΞΠΙΟΏΓΘΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1958 ΏΜΛΑΠΟΔΝΕΏ ΓΕΏ ΔΘΛΜΛΕΛΠΞ / ΒΜΕΑΏΠΝΛΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1958 ΚΒΙΛΑΛΡΒΕΛ ΟΝΕΟΣΙ / ΏΙΑΝΛΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1959 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ / ΗΏΝΕΞΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1959 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ / ΔΓΛΠΘΒΙΕΟΞΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1959 ΜΒΝΕΜΟΒΝΛ ΒΛΟ / ΘΒΞΞΏΗΛΙΕΖΔ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1959 ΖΏΟΏΞΟΔΘΏ-ΒΖΘΒΞΔ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1960 ΚΒΙΛΑΛΡΒΕΛ ΚΒΙΕΏ / ΘΠΖΛΙΛΞ 
ΘΒΗΒΟΔ 1960 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΒΗΒΠΞΕΙΏ (5) 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1960 ΚΒΙΣΙΒΞ ΚΒΙΕΏ / ΒΜΕΑΏΠΝΛΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1960 ΓΝΏΦΒΕΛ ΒΛΟ / ΝΣΘΔ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1960 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ / ΖΏΗΏΘΜΏΖΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1961 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1961 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΐΛΠΗΕΏΓΘΒΙΔ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1961 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ, ΦΕΗΛΘΒΔ 

ΘΒΗΒΟΔ 1962 ΚΒΙΛΑΛΡΒΕΛ / ΏΘΔΙΏ, ΐΛΠΗΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1962 ΚΒΙΣΙΒΞ ΚΒΙΕΏ / ΒΜΕΑΏΠΝΛΞ 

ΘΒΗΒΟΔ 1962 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΒΗΒΠΞΕΙΏ (6) 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1962 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ / ΜΏΗΔΛΠΝΕ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1962 ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ / ΏΙΏΐΠΞΞΛΞ 

ΘΒΗΒΟΔ 1962 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1963 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ / ΛΗΠΘΜΕΏ (1) 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1963-66 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ / ΔΝΏΖΗΒΕΛ 
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ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1963 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΞΜΒΟΞΒΞ 

Α 1963 ΞΡΛΗΕΖΏ ΖΟΔΝΕΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1964 ΚΒΙΛΑΛΡΒΕΛ ΚΒΙΕΏ / ΜΛΝΛΞ 

Α 1965 ΖΟΔΝΕΛ ΓΕΏ ΓΝΏΦΒΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1965 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ  1965-66 ΏΝΡΏΕΛΗΛΓΕΖΛ ΘΛΠΞΒΕΛ / ΜΏΙΙΒΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1966 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1966 ΘΛΟΒΗ ΚΒΙΕΏ / ΛΗΠΘΜΕΏ (2) 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1966-67 ΑΕΜΗΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΞΜΒΟΞΒΞ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ Α 1967 ΏΝΡΏΕΛΗΛΓΕΖΛ ΘΛΠΞΒΕΛ / ΖΛΘΛΟΔΙΔ 
ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1971 ΒΞΟΕΏΟΛΝΕΛ-ΖΏΦΒΙΒΕΛ / ΜΏΙΙΒΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1971 ΘΕΖΝΛ ΖΏΦΒΙΒΕΛ / ΓΕΏΙΙΒΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1971-73 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ, ΦΕΗΛΘΒΔ 

ΘΒΗΒΟΔ 1972 ΜΛΗΠΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1973 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ, ΒΖΏΗΔ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1974 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΘΔΙΏ, ΜΒΙΟΒΗΔ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1974-78 ΖΏΟΛΕΖΕΏ ΘΒ ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛ / ΏΕΜΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1975 ΞΜΕΟΕ ΓΕΏ ΑΕΏΖΛΜΒΞ / ΏΕΓΕΙΏ 

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1977 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΕΓΕΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1977 ΚΒΙΣΙΏΞ ΒΛΟ / ΑΔΗΛΞ 

ΘΒΗΒΟΔ 1978 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΕΓΕΙΏ 

ΘΒΗΒΟΔ 1978 ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛ-ΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΏΕΜΙΏ 
ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1991-92 ΘΛΙΛΖΏΟΛΕΖΕΏ / ΖΠΜΏΝΕΞΕ ΗΏΖΣΙΕΏΞ 

   

ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ 1972 ΟΏΦΛΞ / ΏΘΔΙΏ 
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9.2. ΘΔΗΚΔΛΑ ΡΝ ΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ 

 

9.2.1. ΑΡΝΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 

Γεκκήεδηα ζηδκ Ώεήκα, ημ 1913. Θεηά απυ ηζξ βοικαζζαηέξ ζπμοδέξ ζημ «ΐαναάηεζμ  Μναηηζηυ Ηφηεζμ» έθοβα βζα ηδ 

Γενιακία, βζα ημ Θυκαπμ, υπμο θμίηδζα ζηδκ Ώνπζηεηημκζηή Ξπμθή ημο εηεί Μμθοηεπκείμο, απυ ημ 1931 ιέπνζ ηαζ ημ 

1936. Ρνυκζα αλέπαζηα, υπζ ηυζμ βζα υ,ηζ ιμο πνυζθενε ημ Μμθοηεπκείμ, υζμ, ηαζ πζμ πμθφ, βζα ηα ηαλίδζα πμο έηακα ζε 

υθα αοηά ηα πνυκζα. Ζαζ ιέζα ζηδ Γενιακία, αθθά ηαζ ζηδ Γαθθία ηαζ ζημ ΐέθβζμ ηαζ ζηδκ Λθθακδία, υζμ ηαζ ζηδκ Εηαθία 

ηαζ ζηδκ Ώοζηνία ηαζ ζηδκ Λοββανία. Ζζ υπςξ, έηζζ, έιαεα πμθθά, ίζςξ ή ζίβμονα, πζμ πμθθά απυ υζα ιμο ιάεαζκε ημ 

Μμθοηεπκείμ. Μμο, ηζ αοηυ, δε ιε άθδζε, πνέπεζ κα πς, απαίδεοημ..., υιςξ ηα ηαλίδζα ιμο ακμίλακε αηυια πζμ πμθφ ημ 

ιοαθυ ηαζ ιε ιπάζακε πζμ ακυεεοηα ζημκ ηυζιμ ηδξ «ηέπκδξ» πμο ζπμφδαγα. Έηζζ, δδθαδή, υπςξ βκχνζζα απυ ημκηά, 

γςκηακά, ηυζα ηαζ ηυζα «πνάβιαηα», παθζά ηαζ πμθφ πζμ παθζά, υζμ ηαζ, ηαοηυπνμκα, πμθθά απυ ηα πζμ ζφβπνμκα ηαζ 

πζμ «ιμκηένκα», ζ' εηείκμοξ ημοξ ηαζνμφξ. Ζζ υηακ, θμζπυκ, ιε αοηά ηα ηαλίδζα, ηαηάθααα πςξ υζα ηζ ακ έπεζ κα πάνεζ 

ηακείξ απυ έκακ ηαθυ, ή ηαζ έκακ ηαηυ, δάζηαθμ, δ πζμ ηαθή ζπμοδή ηενδίγεηαζ απυ ημ υζα δέπεηαζ ηαζ ανίζηεζ έκαξ 

ζπμοδαζηήξ, ιέζα απυ ιζακ αφημδζδαπή, δδθαδή έλς απυ ηα ζπμθεία, ζημκ ηυζιμ ηδξ πζμ γςκηακήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ζζ 

υπςξ, αηυια (-βζα κα ημ πς ηζ αοηυ) ζπεδίαγα ανηεηά, ζηά ηαλίδζα, υπμο ηζ ακ ανζζηυιμοκα, υπμο ηζ ακ «πάγεοα», 

ιπνμζηά ζε ηάπμζμ υιμνθμ ημπίμ, ιπνμζηά ζε ηάπμζμ πηίζια, ιπνμζηά ζε ηάπμζμ δέκηνμ ή ζε ηάπμζακε πέηνα, πμο, υθα 

αοηά, ηνααάβακε ζδζαίηενα ηδκ πνμζμπή ιμο ηαζ ημ αθέιια ιμο. Ζαζ βζα κα ζοκεζδδημπμζήζς, έηζζ, πςξ υ,ηζ ζπεδζάγεζ 

ηακείξ δεκ ημ λεπκάεζ πμηέξ. Βκχ υηακ θςημβναθίγεζ ιμκάπα (-βζαηί εηεί πμο ζπεδίαγα, θςημβνάθζγα ηζυθαξ), δ ικήιδ 

απμηοπχκεηαζ πζμ πμθφ ιέζα ζηδ θςημβναθζηή ιδπακή, δδθαδή ζημ «ανκδηζηυ» πμο ηθείκεζ αοηή ιέζα ηδξ, ζημ θίθι. 

Ζαζ ημ ηαθμηαίνζ ημο 1936, βφνζζα πίζς ζηδκ Βθθάδα, υπμο δζμνίζηζηα ζηδκ Μμθεμδμιζηή Ππδνεζία ηδξ ηυηε 

«Αζμζηήζεςξ Μνςηεομφζδξ». Γζα κα δζαηυρς υιςξ ηδκ ενβαζία ιμο, ζ' αοηήκ ηδκ Ππδνεζία, ημ 1937, επεζδή έπνεπε κα 

ηάκς ηδ εδηεία ιμο ζημ Ξηναηυ. Ζζ υπςξ, αθμφ απμθφεδηα απυ ημ Ξηναηυ, λακαβφνζζα ζηδ «Αζμίηδζδ Μνςηεομφζδξ», 

ημκ Θάνηζμ ημο 1939, υπμο έιεζκα ιέπνζξ υημο ήνεε μ πυθειμξ, πμο ηυκε πέναζα ζηδκ Ώθαακία, ζακ Έθεδνμξ 

Ώλζςιαηζηυξ ημο Θδπακζημφ. Ζαζ πμο υηακ ηεθείςζε μ πυθειμξ ηαζ ανέεδηα πάθζ ζηδκ Ώεήκα, «ιπήηα» ζημ Ππμονβείμ 

Αδιμζίςκ Ένβςκ, ζηα 1942, υπμο αθμφ «οπδνέηδζα», ζε δζάθμνεξ Ππδνεζίεξ ημο, έθοβα ημ 1953. Γζαηί είπα ανπίζεζ, 

ζημ ιεηαλφ, κα έπς ηάπμζεξ ζδζςηζηέξ δμοθεζέξ (-ημ 1938 ηζυθαξ είπα πηίζεζ ημ πνχημ ιμο ζπίηζ, ζε έκα ηηήια έλς απυ 

ηδκ Βθεοζίκα) ηαζ βζαηί δεκ εφνζζηα ηαιζάκ εοπανίζηδζδ ζημ «Αδιυζζμ», υπμο δέκ έαθεπα ζε ηζ εα ιε ςθεθμφζε κα 

ηάκς εηεί «ηαννζένα», ιζά ηαζ ιε εκδζέθενε κα πηίγς. Ζζ υπςξ ηάηζ έηακα ζζβά ζζβά, βζα κα παίνκς ιένμξ ηαζ ζε 

ανπζηεηημκζημφξ δζαβςκζζιμφξ, υπμο υιςξ πμθφ ζπάκζα ηένδζγα ηάπμζμ ανααείμ. ζπμο, ιμο «έπεζε» έκα ανααείμ, ζε 

έκακ δζαβςκζζιυ βζα ενβαηζηέξ ηαημζηίεξ. Ζαζ ηυηε είκαζ πμο ιμο πνμηάεδηε κα πάς ζημκ «Λνβακζζιυ Βνβαηζηήξ 

Ζαημζηίαξ» (Λ.Β.Ζ.), ζακ πνμσζηάιεκμξ ζημ Οιήια βζα ηζξ Θεθέηεξ, ζηδκ Οεπκζηή Ππδνεζία, πμο είπε, ιυθζξ, μνβακχζεζ 

αοηυξ μ Λνβακζζιυξ. Ζζ υπςξ πήβα, θμζπυκ, ζημκ Λ.Β.Ζ., ημ Θάνηζμ ημο 1955, υπμο ζηα δου πνυκζα ηδξ εηεί «εδηείαξ» 

ιμο, έπηζζα ηαζ μ ίδζμξ ιενζηά «Ξοβηνμηήιαηα», υπςξ ηα θέβαιε, βζα Βνβαηζηέξ Ζαημζηίεξ, ζηδκ Ώεήκα, ζημκ Μεζναζά, 

ζηδ Θεζζαθμκίηδ, ζηίξ Ξέννεξ, ζημκ Μφνβμ, ζημ Δνάηθεζμ ηδξ Ζνήηδξ. Θα ηάεζζα, υπςξ ημ είπα ηζυθαξ, ζημκ Λ.Β.Ζ., 

ιυκμ δου πνυκζα, βζαηί εκχ ζηδκ ανπή πήβαζκακ υθα ηαθά, απυ ηάπμζα ζηζβιή ηαζ φζηενα (-ηζ αθμφ άνπζζακ κα 

πηίγμκηαζ υζα είπα ιεθεηήζεζ), ημ Αζμζηδηζηυ Ξοιαμφθζμ ημο Λνβακζζιμφ άθθαλε ζηάζδ απέκακηί ιμο. Γζα κα ιδκ ημο 

«ανέζμοκε», δδθαδή, αοηά πμο έπηζγα ηζ υπςξ ζε ηάπμζα Ξοκεδνίαζδ, ζημ Αζμζηδηζηυ Ξοιαμφθζμ, μ Μνυεδνυξ ημο, πμο 

ιε έαθεπε κα επζιέκς ζηζξ απυρεζξ ιμο βζα ιζα ηαζκμφνβζα ιεθέηδ, ...δεκ ηναηήεδηε ηαζ πηφπδζε ημ πένζ ημο απάκς ζημ 

ηναπέγζ, βζα κα ιμο θςκάλεζ, δοκαηά: «Έηζζ ημ εέθμοιε ειείξ». Ζζ μπυηε ανήηα ηζ εβχ ...ηδκ εοηαζνία κα «πεηάλς» ημκ 

εαοηυ ιμο απμ ημ πανάεονμ ημο Λνβακζζιμφ, βζα κα παναζηδεχ, δδθαδή, ημ Θάνηζμ ημο 1957. Ζαζ πμο αοηυ ημ «έηζζ ημ 

εέθμοιε ειείξ» ημ λακάημοζα ζοπκά (-ηαζ ζε πμζηίθεξ «απμπνχζεζξ») ηαζ ζηζξ ζδζςηζηέξ ιμο δμοθεζέξ..., υιςξ αοηυ είκαζ 

πμο ιε πεζζιάηςκε αηυια πζμ πμθφ, βζα κα ιδκ ημ αάγς ηάης ...ηαζ βζα κα ηναηζέιαζ αηυια πζμ ζθζπηά ζηα υζα πίζηεοα 

βζα ηδ δμοθεζά ιμο ηαζ βζα ηήκ επαββεθιαηζηή ιμο «ζηαδζμδνμιία». Ζζ υπςξ ήλενα, απυ ιζακ άθθδ πθεονά ηαζ κα 

πενζιέκς ηαζ υπζ ιμκάπα κα επζιέκς, ιε απακςηά «υπζ». Ζαζ βζα κα ιμο πανμοζζαζηεί, εηεί πμο δεκ ημ πενίιεκα, ιζα 

ηαζκμφνβζα δοκαηυηδηα «ενβαζίαξ» ηαζ βζα κα δζμνζζηχ ζημκ «Βθθδκζηυ Λνβακζζιυ Ομονζζιμφ» (E.O.T.), ζηδκ Οεπκζηή 
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ημο Ππδνεζία, ηαζ πάθζ (-υπςξ ζημκ Λ.Β.Ζ.) ζακ πνμσζηάιεκμξ ζημ Οιήια βζα ηζξ Θεθέηεξ. Ζαζ πμο αοημ έβζκε ημκ Εμφθζμ 

ημο 1957. Ζζ υπμο, εδχ ηχνα, ζημκ E.O.T., ζηάεδηα πμθφ πζμ ηοπενυξ. πζ ιμκάπα βζαηί ιμο δυεδηε δ εοηαζνία κα 

μνβακχζς ιζα ζπεηζηά ηαθή Ππδνεζία βζα Θεθέηεξ (-είιαζηε υθμζ μζ ανπζηέηημκεξ ηαζ μζ ζπεδζαζηέξ, ζ' αοηήκ ηδκ 

Ππδνεζία, ιζα πμθφ ηαθή «ζοκηνμθζά» ηαζ δμοθεφαιε υθμζ ιε ημ ίδζμ «πάεμξ»...), υζμ ηαζ βζαηί ιπυνεζα κα πηίζς ηαζ μ 

ίδζμξ ιζα ζεζνά απυ Κεκμδμπεία ηαζ Θμηέθ: -ζηδκ Βπίδαονμ, ζηδκ Άκδνμ, ζηδ Ηάνζζα, ζηδκ Δβμοιεκίηζα, ζημκ Μυνμ, 

ζηδκ Ζαθαιπάηα, ζηδκ Λθοιπία, ζημ Μαθδμφνζ ηδξ Ραθηζδζηήξ, ζημ Δνάηθεζμ ηδξ Ζνήηδξ, ζηδ Θφημκμ. Ζαζ, υθα αοηά, 

βζαηί ηάεζζα ζημκ E.O.T., μθυηθδνα δέηα πνυκζα. Αδθαδή ιέπνζ ημκ Εμφθζμ ημο 1967, υηακ παναζηήεδηα απυ ηδκ 

Ππδνεζία, έηζζ υπςξ ιμο θάκδηε πςξ έπνεπε κα ηάκς, ιεηά απυ ημ πναλζηυπδια ηδξ 21δξ Ώπνζθίμο ημο 1967. 

Ζαζ βζα κα ανεεχ, ηυηε, πςνίξ δμοθεζά, ακ δε ιε αμήεαβε δ ηαθή ιμο ηφπδ, ...ή ημ άζηνμ ιμο, πμο δεκ έθεβε κα δφζεζ. 

Γζαηί, ηυηε είκαζ πμο ιε ηαθέζακε κα δζδάλς ζημ Μμθοηεπκείμ ηδξ Γονίπδξ, ζημ ιάεδια βζα ηζξ Ώνπζηεηημκζηέξ Ξοκεέζεζξ. 

Ζαζ υπμο πήβα, ζηδ Γονίπδ, ημκ Ληηχανζμ ημο 1967 ηαζ υπμο έιεζκα ζακ «πνμζηαθεζιέκμξ ηαεδβδηήξ», ιέπνζ ημκ 

Ώφβμοζημ ημο 1970, μπυηε βφνζζα πάθζ ζηδκ Ώεήκα. Ζζ υπμο δεκ είπαιε «λειπενδέρεζ», αηυια, ιε ημοξ 

«ζοκηαβιαηάνπεξ» ηδξ δζηηαημνίαξ. Ζζ μπυηε ανέεδηα ζπεδυκ πςνίξ ηαιζάκ απαζπυθδζδ, ζηδ δμοθεζά ιμο (-ηάηζ θίβα 

πηίζιαηα, ιμο ηφπακε ζε ζδζςηζηέξ ακαεέζεζξ), χζπμο «εθεοεενχεδηε» μ ηυπμξ. Ζαζ ηυηε είκαζ πμφ, ζφιθςκα ιε ηάπμζμ 

κυιμ, βζα υζμοξ είπε «ηαθαζπςνήζεζ» δ δζηηαημνία, ιε «επακαθένακε» ζημκ E.O.T., ζηζξ 20 ημο Θανηίμο ημο 1975 ηαζ 

ιε «ημπμεεηήζακε» ζακ «Βζδζηυ Ξφιαμοθμ βζα εέιαηα ανπζηεηημκζηήξ ηαζ πνμζηαζίαξ πενζαάθθμκημξ». Ζαζ υπμο ιαγί ιε 

αοηά ηα ηάπςξ αυνζζηα ηαζ απνμζδζυνζζηα «ηαεήημκηά» ιμο, ιμο ακαηέεδηε κα «μνβακχζς» ιζακ Ππδνεζία βζα ημοξ 

Μαναδμζζαημφξ Λζηζζιμφξ ηζ υπςξ, εηείκδ ηδ ζηζβιή, είπε κμιίζεζ, δ Αζμίηδζδ ημο E.O.T., πςξ εα ιπμνμφζε κα 

ζοιαάθθεζ ηαζ μ E.O.T. ζηδ «δζαηήνδζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηθδνμκμιζάξ», ζημκ ηυπμ ιαξ. Ζαζ πμο ηδκ «έθηζαλα», 

αοηήκ ηδκ «Ππδνεζία» (-ηζ υπςξ είπα πζζηέρεζ, ηυηε, πςξ ηαζ μ E.O.T. εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ ηάηζ, ζ' αοηυ ημ εέια, 

...πμο δεκ πίζηερα υιςξ πμηέ πςξ ήηακε ηαζ ηδξ ανιμδζυηδηάξ ημο...), χζπμο ήνεε δ ζηζβιή βζα κα «ζηνααχζμοκε» ηζ 

εδχ ηα «πνάβιαηα» (-ηάηζ ημ ακάθμβμ ιε εηείκμ πμο είπα «γήζεζ», παθζυηενα, ζημκ Λ.Β.Ζ., ιε ηζξ Βνβαηζηέξ Ζαημζηίεξ) 

ηαζ βζα κα ακαβηαζηχ κα παναζηδεχ «απυ ηδκ μπμζακδήπμηε απαζπυθδζή ιμο ιε ημοξ Μαναδμζζαημφξ μζηζζιμφξ», ζηζξ 

29 ημο Εακμοανίμο ημο 1977. Ζαζ βζα κα παναιείκς, έηζζ, ζημκ E.O.T., ιμκάπα ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο «Βζδζημφ 

Ξφιαμοθμο», ...ηαζ πςνίξ κα ηάκς, ζπεδυκ, ηίπμηα (-ιζα ιεθέηδ ιμο βζα έκακ Κεκχκα ζηδ Αήθμ, ανέεδηε, λαθκζηά, πςξ 

δεκ έπνεπε κα ηαηαζηεοαζηεί...), ιέπνζ ημκ Αεηέιανζμ ημο 1978, μπυηε «απμπχνδζα» απυ ημκ E.O.T., «θυβς μνίμο 

δθζηίαξ». Ζαζ βζα κα ζοκεπίζς κα δμοθεφς ζακ εθεφεενμξ πζα ιυκμ «μδμζπυνμξ» ηαα βζα κα πηίγς ηάπμζμ ζπίηζ, πυηε 

εδχ, πυηε εηεί. Θα ηαα βζα κα ιπμνχ, ηχνα, κα «ηνέπς» πζμ απενίζπαζημξ, πζμ ακειπυδζζημξ (-ηαζ πμοεεκά πζα 

«οπάθθδθμξ», υπμο είπα ηαηαθένεζ κα ηενδίζς ημκ παναηηδνζζιυ ημο «δφζηνμπμο», πμο θέεζ υθμ υπζ...) ζε ηαζκμφνβζα 

ηαλίδζα (-πζμ ημκηζκά, πζμ ιαηνζκά) ηαζ βζα κα ζπμοδάγς, ελαημθμοεδηζηά ηαζ αζηαιάηδηα, ημκ εθθδκζηυ ηυπμ, ια ηαζ ηα 

υζα είπα πθάζεζ ιέζα ιμο, ιε ηα πνυκζα, ηαζ πμο αζζεακυιμοκα πςξ έπνεπε κα ηα ηναηάς γςκηακά ηαζ ηάης απυ ιζακ 

αδζάημπδ αοημηνζηζηή. πςξ ημ έηακα, άθθςζηε, αοηυ πάκημηε, δδθαδή ηαζ απυ εηείκμ ημ ηαθμηαίνζ ημο 1936, πμο είπα 

βονίζεζ απυ ηδκ «Βονχπδ» ζηδκ Βθθάδα, αθμφ είπα «λειπενδέρεζ» ιε ηζξ ζπμοδέξ ιμο. Ζζ υπςξ είπα ηαηαθάαεζ, ηυηε, 

πςξ εδχ, ζημκ εθθδκζηυ ηυπμ ηαζ πχνμ, ζοιααίκεζ ηάηζ άθθμ.  

Αδθαδή, ηάηζ πμο δεκ ζοκέααζκε εηεί υπμο είπα πάεζ, βζα κα ιάες ...ιζα λέκδ βθχζζα. Ζαζ πμο δε ιε έαθαρε, αέααζα, 

αοηή, ηαευθμο, βζαηί, υπςξ έθεβε ηαζ μ Γηαίηε, «υπμζμξ λένεζ λέκεξ βθχζζεξ, βκςνίγεζ πζμ ηαθά ηδ δζηή ημο βθχζζα». 

Ζαζ, βζα κα εέθς κα πς, θμζπυκ, πςξ ιε εθυδζμ ηαζ ηδκ «λέκδ βθχζζα», άνπζζα, εδχ, ηάης απυ ημκ ηυζμ θςηεζκυ 

μονακυ ...ηδξ δζηήξ ιμο «βθχζζαξ», ηάπμζεξ άθθεξ ζπμοδέξ (-απυ ημ 1936, υπςξ ημ πνμζδιείςζα) ηαζ βζα κα 

ηαηαθάας (-ηάπςξ βνήβμνα, πνέπεζ κα ζδιεζχζς), πυζμ είκαζ αθδεζκά ακαβηαίμ ηαζ απαναίηδημ κα ακήηεζ, μ ηαεέκαξ, 

ζε έκακ ζοβηεηνζιέκμ βεςβναθζηυ ηαζ ζζημνζηυ πχνμ, ακ εέθεζ κα ηάκεζ ηάηζ πμο κα έπεζ ηαζ γςή ηαζ δζάνηεζα. Ζζ υπςξ, 

ηυηε, μθείθεζ κα ράλεζ, μ ηαεέκαξ, βζα ηζξ πζυ δζηέξ ημο νίγεξ ηαζ αθήεεζεξ ηζ αθμφ εα έπεζ απμθαζίζεζ, κα γήζεζ ηαζ κα 

δμοθέρεζ ζημκ ηυπμ πμο ηυκε βέκκδζε ηαζ πμο ημο «πδβαίκεζ», απυ ηδκ ιζακ άηνδ ςξ ηδκ άθθδ ηαζ ηυζμ πμο κα ιδ 

εέθεζ, μφηε ηαζ κα ιπμνεί, κα οπάνλεζ άθθμο. Ζζ υπςξ, θμζπυκ, πήνα ηδκ απυθαζδ, κα βίκς αοηυξ πμο εα ήεεθα κα 

είιαζ, ζα κα «ακαηάθορα» ηζ εηείκμ πμο ιμο πνεζάγμκηακ, βζα κα ιπμνχ κα ηάκς ηδ δμοθεζά ιμο, υπςξ πίζηερα πςξ 

ιμο ηαίνζαγε. Ζζ υπςξ, ιε άθθα θυβζα, «ακαηάθορα» (-ή ιμο απμηαθφθηδηε) ημ πζμ υιμνθμ, ημ πζμ θζηυ, ημ πζμ 

πκεοιαηζηυ ημπίμ, ζημκ ηυζιμ: -ημ εθθδκζηυ, υπςξ ηαζ πάθζ «ακαηάθορα», ηαζ ιέζα απυ ηδκ «αβςκία» ιμο βζα ιζακ 

αθδεζκή ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή, ηαζ ηδκ «ακχκοιδ» ανπζηεηημκζηή, πμο ηακέκαξ, υζμ ζπμφδαγα ζηδκ «Βονχπδ», δε 
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ιμο είπε ακαθένεζ ηίπμηα βζα ηδκ φπανλή ηδξ. Ζα'ζ, εέθς κά πχ, ηαί ηήκ εθθδκζηή «ακχκοιδ» ανπζηεηημκζηή, πμφ πυζμ 

δέκ ηήκε ηαηάθααα, πυζμ δέκ ηήκ αβάπδζα, πυζμ δέκ ηήκ αζζεάκεδηα ζάκ ηάηζ ηυ πμθφ δζηυ ιμο. Ζζ υηακ, ιάθζζηα, δέκ 

ανηέζηδηα ζηίξ ελςηενζηέξ ηδξ ιυκμ πάνεξ, ζηδκ «επζδενιίδα» ηδξ, πμφ ιμτ πνμαάθθμκηακ ηαί ηυζμ ζαβδκεοηζηή, αθθά 

πμφ πνμζπάεδζα κά ηήκε ηαηαηηήζς ζέ αάεμξ, ζηδκ ροπή ηδξ ηαί ζηή βεκκήηνζα δφκαιδ πμφ δζηαζχκεζ ηήκ τπανλή ηδξ 

ηα'ζ μθυηθδνμ ηυκ ηυζιμ ηδξ. Ζαί βζά κά πχ, θμζπυκ, πχξ έραλα (-ηζ ακ δέκ ράπκς αηυια...) «βζά ηήκ άθδεζκήκ μοζία», 

πμφ θέεζ ηα'ζ υ Ξμθςιυξ, ηα'ζ βζά κά ηαηαθάας, έηζζ, πυζμ είκαζ ιάηαζεξ ηαί επζηίκδοκα θεμνμπμζέξ μ'ζ μπμζεζδήπμηε 

«ακαγδηήζεζξ» βζά «πνςημπμνζαηά», ή «επακαζηαηζηά», ή «ακακεςηζηά» (-ηάπαηεξ) ζπήιαηα ηαί «ηζκήιαηα», υηακ 

αοηέξ, μζ «ακαγδηήζεζξ», δέκ παηάκε βενά ζέ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκα πχιαηα ηαί δέκ έπμοκε νίγεξ ηαί ιέζα ζηά έζχηαηα 

ηήξ ακενχπζκδξ ροπήξ. Ζα'ζ βζά κά ιήκ έπεζ ηακέκα κυδια, κά παναηηδνίγεηαζ ιζά ανπζηεηημκζηή ζάκ «κέα», ή ζάκ 

«ιμκηένκα», ή ηα'ζ ζάκ «ιεηαιμκηένκα» (-ηυ πζυ ζάπζμ θνμφημ ηήξ επμπήξ, πμφ ιενζημί.ηυ ...άπμθαααίκμοκε, ζά κά 

εέθμοκε κά δζαθφζμοκε ηαί κά έηπμνκέρμοκε ηά πάκηα...), υηακ ηυ ζδιακηζηυ, ηυ ζπμοδαίμ, ηυ ακαβηαίμ είκαζ κά 

αβαίκεζ ιζά ανπζηεηημκζηή αθδεζκή. Ζαζ πμφ αοηυ θηάκεζ ηα'ζ άνηεσ, βζά κά ιή πνεζάγεηαζ ηίπμηα άθθμ. Θά, κά ελδβήζς, 

ηχνα, ηαίημοημ:-πχξ ηήκ «ακαηάθορδ» ηήξ «ακχκοιδξ» ανπζηεηημκζηήξ, ηήκ έηακα επεζδή πνμζπαεμφζα κά ζηαεχ 

ηίιζμξ ηα'ζ ηαεανυξ ζηή δμοθεζά ιμο.  

Ζαί μπζ βζά κά έπς ιζά δζαζηέδαζδ, πμφ εά έηακε πζυ εοπάνζζηδ ηή γήζδ ιμο, ή ηαί βζά κά έπς ανεί ηάπμζμ πνυηοπμ (-

είδμξ ζοκηαβήξ) πμφ εά ηυ λεζήηςκα, βζά κά ηά έπς, έηζζ, υθα πζυ εφημθα (-αθθά ηα'ζπζυ αδζηαζμθυβδηα ηα'ζ πζυ... 

άιοαθα) ζηδκ άζηδζδ ηήξ δμοθεζάξ ιμο. Ζζ μπυηε, θμζπυκ, ηήκ «έπζαζα», ή ηήκε «ανήηα», αοηήκ ηήκ «ακχκοιδ» 

ανπζηεηημκζηή, ηήκ'ίδζα ζηζβιή πμφ έπηζγα ηζυθαξ... ηυ δζηυ ιμο. Ζαζ μπζ πζυ πνίκ, δδθαδή πςνίξ κά πηίγς, βζά κά θφζς 

ζφβπνμκα πνμαθήιαηα. Ζα'ζ πμφ αοηυ εέθς κά ηυ ημκίζς, βζά κά πς, πχξ ζηδκ «ακχκοιδ» ανπζηεηημκζηή (-ηήκ 

εθθδκζηή, αθθά ηαί ημο μπμζμοδήπμηε άθθμο ηυπμο) πάζπζγα κά ανς αοηυ πμφ ήεεθα κάηάκς, ζήιενα, υ'ίδζμξ: -ιζά 

θζηυηδηα ζηή δζάηαλδ, ιζά ηαηαζηεοαζηζηή εζθζηνίκεζα ηαί πεζεανπία ηαί ηήκ πμζυηδηα πμφ εά έδεκε έκα πηίζια, ιε ηυ 

πκεφια ηαί ιέ ηήκ πθαζηζηυηδηα ημτ εθθδκζημφ ημπίμο, υζμ ηα'ζ ιέ ηήκ άθθδκε «πθαζηζηυηδηα» πμφ δζαεέηεζ υ 

άκενςπμξ, πμφ βεκκζέηαζ ηα'ζ γεζ ηα'ζ εκενβεί, ζημκ 'ίδζμκε ημπζαηυ πχνμ. Ζαί υπμο ηά ανήηα, υθα αοηά, βζαηί... δέ 

ιπμνμφζε, 'ίζςξ, πανά κά είκαζ έηζζ. "Ληακ, δδθαδή, (-ηαί βζά κά βεκζηέρς ηά «πνάβιαηα») ημζηάγμοιε βφνς ιαξ (-ζηίξ 

πζυ ζφβπνμκεξ, ή ζηζξ πζυ παθζέξ «ηαηαζηάζεζξ») βζαηί επζδζχημοιε κά ανμφιε ηαί έλς ιαξ, ηίξ δζηέξ ιαξ (-πζυ 

ζφβπνμκεξ) ζηέρεζξ ηα'ζ ηά δζηά ιαξ (-ηά πζυ ηςνζκά) υκεζνα. Ζα'ζ πμφ υηακ ηά ανμφιε υθα αοηά, ηά πζάκμοιε ηαί ηά 

αβηαθζάγμοιε, βζά κά δζηαζχζμοιε, έηζζ, ηή δζηή ιαξ (-ζφβπνμκδ ηαί ηςνζκή) δνάζδ. Ζαί βζά κά έπμοιε ηήκ απυδεζλδ (-

πμφ πυζμ δέ πνεζάγεηαζ...) πχξ ηίπμηα δέκ είκαζ πνςημθακένςημ, αθμφ ηίπμηα δέ βίκεηαζ άπυ ηυ ηίπμηα. Ζαί πμφ αοηυ 

εέθεζ κάπεί πχξ υ,ηζ ηάκμοιε ειείξ ζήιενα, ιέ έκακ δζηυ ιαξ ηνυπμ, αοηυ έπεζ λακαβίκεζ, πνςηζκά, ιέ ηάπμζμκ άθθμκε 

ηνυπμ. Ζα'ζ πχξ, αηυια, ιζά ζδιενζκή ηεθεζυηδηα ηαί υζμ ιπμνεί αοηή κά οπάνλεζ, έπεζ ηζυθαξ πνμτπάνλεζ. Ζαί πμφ αοηυ 

ηυ είπε, άθθςζηε, «δεί» ηα'ζ υ πμζδηήξ, μ Ν'ζθηε, βζά κά θέεζ, ζέ έκα πμίδια ημο: «"Ώξ ιεηαιμνθχκεηαζ ηαί μ ηυζιμξ 

βνήβμνα, υπςξηά ζφκκεθα ζημκ μονακυ, υ,ηζ είκαζ ηέθεζμ είκαζ ιζά επζζηνμθή ζηυ πμθφ παθζυ». Ζαί πμφ έηζζ είκαζ ηα'ζ 

βίκεηαζ. Ζαί πμφ έηζζ, θμζπυκ, βίκεηαζ ηα'ζ ιζά ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή αθδεζκή: -υηακ, έλς άπυ ηά πενζζηαζζαηά 

ζοιπηχιαηα ιζαξ επμπήξ, ηαηαβνάθεζ, ζέ υθμ ηυ ΒΕΙΏΕ ηδξ ηαί ηάπμζεξ ααζζηέξ, αζχκζεξ αλίεξ ηα'ζ αθήεεζεξ. Ζαί πμφ, 

αοηέξ μζ ααζζηέξ, αζχκζεξ αθήεεζεξ, είκαζ ζοπκά ηα'ζ ημζκέξ βζά πμθθμφξ ηυπμοξ. 'Λπυηε, υζμ πζυ αθδεζκή, ή 

ανπζηεηημκζηή, βζά ηυκ ηάεε ηυπμ, ηυζμ ηα'ζ πάθζ πζυ αθδεζκή, ακ μπζ ηα'ζ ημζκή, βζά ημοξ πμθθμφξ ηυπμοξ. Θέ ιζακ 

μζημοιεκζηή, θμζπυκ , ηαοηυηδηα ηα'ζ μκηυηδηα ηαί αλία ηα'ζ υζμ ιπμνεί, δδθαδή, κά έπμοκε μ'ζ άκενςπμζ, ζέ υθμοξ ημοξ 

ηυπμοξ ηήξ βήξ, η'ζξ Ίδζεξ ακάβηεξ, ηζξ 'ίδζεξ δεζιεφζεζξ, η'ζξ 'ίδζεξ αβάπεξ, ηά 'ίδζα υκεζνα, ηήκ ιία ηαί μιμμφζζα 

ακενςπζά. Ζα'ζ βζά κά εέθς, αέααζα, κάπχ, ηχνα, πυζμ ιπμνεί κά είκαζ ή ανπζηεηημκζηή, ηυ «θαζκυιεκμ» πμφ 

ελςηενζηεφεζ ηά υζα έπεζ υ ηάεε άκενςπμξ ιέζα ημο. Ζαί βζά κά έπεζ, αηυια, ή ανπζηεηημκζηή, ηήκ ακενχπζκδ ιαηζά ηδξ 

ηα'ζ βζά κά πνμαάθθεζ ηυ ημνιί ηδξ, άθθμηε πζυ ζηδηυ, άθθμηε πζυ θοβενυ, υπςξ οπάνπεζ ηαί ζηέηεζ υ έκαξ ή μ άθθμξ 

άκενςπμξ, ζηυ έκα ή άθθμ ημπίμ ηαί ζηδκ ιζακ ή άθθδ κ επμπή. Ζαί βζά κά λεπςνίγεζ ηακείξ, ηυηε, ηυκ ηαθυ ή ηυκ ηαηυ 

άκενςπμ, άπυ ηήκ ανπζηεηημκζηή ημο (-πμφ εά είκαζ ηαθή ή ηαηή), ηαί βζά κά ζοιααίκεζ, θμζπυκ, ημτημ:-άπυ ηήκ ηαθή ή 

ηαηή ανπζηεηημκζηή, κά βίκεηαζ θακενυ, πυζμ ηαθυξ, ή πυζμ ηαηυξ είκαζ έκαξ άκενςπμξ, πυζμ έπεζ ηαί ιοαθυ ηαί 

ηανδζά, πυζμ λένεζ κά γεζ αθδεζκά ηαί υπζ ρεφηζηα. Ζαί βζαηί, θμζπυκ, εέθς κά πς, πχξ ιμκάπα υπμζμξ (-άκενςπμξ) λένεζ 

κά γεΎ αθδεζκά ιέ ηυκ ηαζνυ ημο, αοηυξ είκαζ πμφ λένεζ κά πηίγεζ ηαί ηήκ ανπζηεηημκζηή ημο, ηήκ αθδεζκή, ζημκ δζηυ ημο 

ηυζιμ ηα'ζ ηυπμ. Ξηυκ ηάεε ηυζιμ, ζημκ ηάεε ηυπμ,... -υιςξ, ζά κά θές υθμ ηά 'ίδζα ηαί ηά 'ίδζα, ζά κά λεζηνάηδζα άπυ 
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ηή ζεζνά πμφ είπα αάθεζ, ζ' αοηυ ηυ αοημαζμβναθζηυ ζδιείςια ηζ μπυηε, αξ βονίζς εηεί πμφ είπα ζηαεεί, υηακ έβναθα 

πχξ άνπζζα κά α'ζζεάκμοιαζ πζυ εθεφεενμξ, άθμτ έθοβα άπυ ηυκ EOT, ζηά 1978. Ζαί βζά κά ιήκ παναθείρς, θμζπυκ, κά 

ζδιεζχζς, πχξ ή πνμκζά ημτ 1978, ιμτ πάνζζε ηα'ζ ιζά ιεβάθδ ζοβηίκδζδ ηα'ζ πανά, υηακ ηυκ 'Ώπνίθζμ ημτ 1978, ή 

Μμθοηεπκζηή Ξπμθή, ζηυ Μακεπζζηήιζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, «έδμλε» κά ιέ «ακαβμνεφζεζ» ζέ «δζδάηημνα» ηδξ, «ηζιήξ 

έκεηεκ». Ζαίβζάκάπχ, αηυια, πχξ ηαζ ηυ 1980 δέκ έηθεζζε άζπδια. ηακ, δδθαδή, έηεΎ πνμξ ηυ ηέθμξ ημφ 1980, 

πανμοζζάζηδηε, λαθκζηά ηαί ακαπάκηεπα, υ εηδυηδξ πμφ ιμφ πνυηεζκε κά αβάθεζ αοηυ ηυ αζαθίμ βζά ηή δμοθεζά ιμο. Ζα'ζ 

πμφ δέπηδηα ηήκ πνμζθμνά, πςνίξ ηακέκακ εκδμζαζιυ (-κά έκα ηαζκμφνβζμ «ηζιήξ έκεηεκ», είπα ιέζα ιμο) ηζ υηακ, 

ιάθζζηα, αοηυξ υ εηδυηδξ ιέ άθδκε κά ηάκς υθμ ηυ αζαθίμ ιυκμξ ιμο: -βζά κάηυ ζπεδζάζς ηαί βζά κάηυ ηαηαζηεοάζς, 

υπςξ εά έπηζγα έκα ζπίηζ, ηυ δζηυ ιμο. Ζζ υπςξ ιμο δυεδηε ή δοκαηυηδηα κά δζαθέλς, υ'ίδζμξ, ηυ οθζηυ ημτ αζαθίμο, ζέ 

θςημβναθίεξ ηαί ζέ ζπέδζα ηαί ζέ ηείιεκα (-αοηά πμφ βνάθς, πάθζ υ ίδζμξ), υζμ ηα'ζ βζά κά θηζάλς, υπςξ εά ηυ ήεεθα, 

ηή ζεθζδμπμίδζδ ηαί ηυ ελχθοθθμ ηα'ζ βζά κά επζαθέρς, ηεθζηά, υπςξ ζέ ιζακ μζημδμιή, ηήκ εηηφπςζδ ηαίηή 

αζαθζμδεζία. Ζα'ζ υθα αοηά, άθμτ, αέααζα, ζοιθςκήζαιε, άπυ πζυ πνίκ, ένβμδυηδξ-έηδυηδξ ηαί ανπζηέηημκαξ, βζά ηυ 

ιέβεεμξ ηα'ζ βζά ηυ ζπήια ημΰ αζαθίμο, βζά ηυ πυζεξ ζεθίδεξ εά έπεζ ηαί βζά ηυ πανηί πμφ εά πνδζζιμπμζδεεί ηα'ζ βζά υθα 

ηά ηαεέηαζηα, χζηε κά μθμηθδνςεεί ηυ αζαθίμ υπςξ ημτ πνέπεζ ηα'ζ πμφ υ 'ίδζμξ ηυ αθέπς ζάκ έκα ηαζκμφνβζμ 

ανπζηεηημκζηυ ένβμ, πμφ ζθναβίγεηαζ ηαί ιέ ηήκ οπμβναθή ιμο. Ζαί πμφ ακ έπεζ ηάπμζα ρεβάδζα (-βζαηί δέ βίκεηαζ κά 

ιήκ έπεζ, υπςξ «ιζθάς» υ "ίδζμξ βζά ηή δμοθεζά ιμο ηζ αξ ζζπφεζ εηείκμ ηυ «υζα λένεζ υ κμζημηφνδξ δέκ λένεζ υ ηυζιμξ 

υθμξ»...), ηήκ εοεφκδ βζ' αοηά, ηήκ έπς ιμκάπα εβχ ηαζ ηακέκαξ άθθμξ. 
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9.2.2. ΙΗΓΑ ΙΝΓΗΑ 

Ζαζ θίβα θυβζα, βζα υζα δεκ ιπμνμφκε κα πμφκε μζ θςημβναθίεξ ηαζ ηα ζπέδζα. Ζζ υπςξ εα πνμζπαεήζς κα ελδβήζς 

μνζζιέκα πνάβιαηα βζα ηα δζάθμνα πςξ ηαζ ηζ ηδξ δμοθεζάξ ιμο, πμο ηδκ έπς αβαπήζεζ, ζη' αθήεεζα, ηυζμ μθυροπα, ζα 

κα ιδ ιπμνμφζα κα γήζς πανά ιμκάπα ιαγί ηδξ.  

Ζαζ είκαζ, αέααζα, δ δμοθεζά ιμο, κα πηίγς ηαζ υπζ κα βνάθς. ιςξ βνάθς ηζυθαξ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή πμο άνπζζα κα 

πηίγς. Θα πμο ημ ηάκς αοηυ, βζα κα αάθς ζε ιζα πνυζεεηδ δμηζιαζία ηδ δφκαιδ πμο ιπμνεί κα έπς βζα κα πηίγς ηαζ βζα 

κα επαθδεεφς, έηζζ, ηαζ ιε ημ θυβμ, υ,ηζ εέθεζ δ πνάλδ κα αβαίκεζ ζςζηυ ηαζ αθδεζκυ. Ζζ μπυηε ιμο ένπεηαζ ηχνα κα πς, 

πςξ βνάθς επεζδή πηίγς. Ξα κα ιδ ιπμνμφζα, δδθαδή, κα πς ηάηζ ιε θυβζα (πνμζθμνζηά ή βναιιέκα) ακ δεκ ημ είπα 

πεζ πζμ πνίκ πηίγμκηαξ. Ζαζ πμο αοηυ ζδιαίκεζ, θμζπυκ, πςξ πνχηα έπηζγα, ζε μζημδμιή, υ,ηζ, είπα κα πς ηαζ ιεηά ημ ... 

λακάπηζγα ιε θυβζα. Ζαζ βζ' αοηυ, ηυηε, υθα υζα έβναθα ήηακε πάκηα ζφιθςκα ιε αοηά πμο έπηζγα. Λ έκαξ, μ ίδζμξ, 

ηυζιμξ. Ζαζ βζαηί είκαζ ηαηυ πνάβια άθθα κα θεξ ηαζ άθθα κα ηάκεζξ, άθθα κα βνάθεζξ ηαζ άθθα κα πηίγεζξ.  

Θα κα πς ηαζ ηάηζ άθθμ, βζα ηδ δμοθεζά ιμο. Ομ υηζ έκαξ Θευξ ιε θχηζζε ηαζ έπζαζα, απυ ιζα πνχηδ ζηζβιή, ηάπμζακ 

αθήεεζα, ζα κα είπα ακαηαθφρεζ ημ ζςζηυ ηαζ ημ ακαβηαίμ, βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ πμο ιε βέκκδζε ηαζ βζα ηδκ 

δμζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή ηδξ γςήξ ημο. Ζαζ, ιζα ηαζ ημ ανήηα αοηυ ημ ζςζηυ, αοηυ ημ ακαβηαίμ (-ή κυιζζα πςξ ημ 

ανήηα), πνμζπάεδζα κα ημ ηναηήζς ζθζπηά απάκς ιμο ηαζ ιέζα ιμο, πμο ηαζ ημ ηαηάθενα, ακ δεκ ηάκς θάεμξ. Ζζ 

μπυηε, ιζα ηαζ ημ έπζαζα βενά αοηυ ημ «ετνδιά» ιμο, δεκ είπα πανά κα ημ γχ ηαζ κα ημ λακαγχ, ημ ίδζμ πάκημηε, αθθά 

ηαζ ιε ηάεε ηαζκμφνβζα ιένα ακακεςιέκμ ηαζ λακαγςκηακειέκμ ηαζ δθμ πζμ ηέθεζμ ηαζ πζμ ηεθεζςιέκμ. Ζζ υπςξ ηάκεζ, ιε 

άθθα θυβζα, έκαξ ηδπμονυξ ιε ηα θοηά ημο, έηζζ ηαθθζένβδζα ηζ εβχ ημ δέκηνμ ιμο, βζα κα ιδκ ημ αθήζς κα λεναεεί.  

Ζαζ έηζζ είκαζ, ημκημθμβίξ, πμο ανήηα ηδ δφκαιδ, ακ υπζ ηαζ ημκ εκεμοζζαζιυ, βζα κα πηίγς πακηα ια ημκ ίδζμκ ηνυπμ, 

ιε ηζξ ίδζεξ ηαηαζηεοαζηζηέξ ηαζ πθαζηζηέξ πνμμπηζηέξ, ιε ηδκ ίδζακε πάκημηε πίζηδ ηαζ αβάπδ. Ζζ μπυηε ήνεε ηαζ δ 

ζηζβιή πμο θάκδηε πςξ ημ αθδεζκυ, ζηδ δμοθεζά ιμο, δεκ είκαζ πανά εηείκμ πμο ιπμνεί κα επακαθαιαάκεηαζ ηαζ κα 

λακαβίκεηαζ, ζα κα λακαβεκκζέηαζ: ιζα ηοπζηή δζάηαλδ ηαζ ηαηαζηεοή, αθμφ (ηζ αοηυ είκαζ ζα κα ημ «ακαηάθορα» ηάπςξ 

ηαζ απυ ιυκμξ ιμο) δ ακαγήηδζδ βζα ημ ηέθεζμ, βζα ημ αθδεζκά αθδεζκυ, μδδβεί ζε υ,ηζ εα ήηακε μ ηφπμξ, ή μ ηακυκαξ. 

Οα πηίζιαηα, δδθαδή, πμο εα αβαίκμοκε μιμζυηνμπα (ηαζ υπζ μιμζυιμνθα) ηαζ βζα κα ιμζάγμοκε ιεηαλφ ημοξ ζακ 

αδένθζα. Μμο είκαζ, άθθςζηε, ηαί αδένθζα. ιςξ, ημ ηαεέκα ιε ηή δζηή ημο πνμζςπζηυηδηα, ιε έκα δζηυ ημο ακάζηδια, 

ιε ιζα πζμ δζηή ημο, ημ ηάεε αδένθζ, ακαπκμή. Ζζ υπςξ, ημ έκα ζηέηεζ έδχ ηαζ ημ άθθμ εηεί, δδθαδή ηαζ ίδζα ηαζ 

δζαθμνεηζηά, ακάθμβα ιε ηδ ζηζβιή πμο ηα βέκκδζε ηζ υπςξ ημοξ πάνζζε ημ θςξ ηδξ γςήξ μ έκαξ ή άθθμξ ήθζμξ ηαί 

ηυπμξ. 

Ζαζ βζα κα πς ηα 'ίδζα, ιέ ηάπςξ πζυ ζοβηεηνζιέκα θυβζα, βζαηί ηυ πνυαθδια (-ζημκ ηφπμ ή ζημκ ηακυκα ηήξ 

ηαηαζηεοήξ) είκαζ ζδιακηζηυ: -ηυ υηζ, δδθαδή, ιέηυκ ηαζνυ ηαί ιέ ηήκ πείνα πμφ ηενδίγεηαζ άπυ ηήκ πνάλδ, υζμ ηαί 

εεςνδηζηά, ανίζηεηαζ ιζά ηαηαζηεοαζηζηή δζάηαλδ, πμφ εά ιπμνεί κά εθανιμζηεί ζάκ ηοπζηή, ή 'ίδζα πάκηα, ή ζέ ηάπμζεξ 

μιμζυηνμπεξ παναθθαβέξ, ζηδκ ηάεε πενίπηςζδ, ζηυ ηάεε μζημδυιδια. Ζαί βζά κά έπεζ ανεεεί, ιέζα άπυ ζοβηεηνζιέκμοξ 

ηαηαζηεοαζηζημφξ ηνυπμοξ, ιέζα άπυ ζοβηεηνζιέκα οθζηά, έκα είδμξ ηοπζηήξ δζάηαλδξ ηαί βζά ηή θεζημονβζηυηδηα ημτ 

ανπζηεηημκζημφ ένβμο, ζά κά ζημπεφεζ, αοηή ή ηοπζηή ηαηαζηεοαζηζηή ηαί θεζημονβζηή δζάηαλδ, πνμξ ηάπμζμ 'ζδακζηυ 

ανπζηεηηυκδια: -ηυκ άνπζηεηημκδιέκμ ηφπμ, πμφ εά ιπμνεί κά δχζεζ ζημοξ πχνμοξ ημο ηαί δζαθμνεηζηέξ, ηαηά 

πενίπηςζδ ή ακαβηαζυηδηα, πνήζεζξ. Ζζ μπυηε, θμζπυκ, ιέζα άπυ ηήκ 'ίδζακε, ζπεδυκ, πάκημηε ηαηαζηεοαζηζηή 

δζάνενςζδ, κά ιπμνμφκε κά πνμηφρμοκε ηαί πηίζιαηα βζά πμθθαπθέξ πνήζεζξ, ή πηίζιαηα πμφ εά δίκμοκε ηάπμζμοξ 

ηφπμοξ, βζά ηαημζηίεξ, λεκμδμπεία, βζά ιμοζεία, βζά ηά δζάθμνα ανπζηεηημκζηά ένβα πμφ έπεζ ηήκ ακάβηδ ημοξ υ 

άκενςπμξ, βζά κά πθάεεζ ιζά γςή εοπάνζζηδ ηα'ζ άκεηδ. Ζαί δθα αοηά, εέθς κά πχ, ιέζα άπυ ιζά ζοβηεηνζιέκδ, ηάεε 

θμνά, ηαηαζηεοαζηζηή πθδνυηδηα ηαί ανηζυηδηα. Ζζ υηακ, έηζζ, ηή ιζά θμνά «δμοθεφεηαζ», ηυ ανπζηεηημκζηυ ένβμ, ιέ 

πέηνζκα ημζπχιαηα, πμφ ζηέημοκε ζέ μνζζιέκεξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, βζά κά θένμοκε η'ζξ μνμθέξ ηα'ζ ηά δχιαηα, 

ηα'ζ ηήκ άθθδ ιέ ηά οπμζηοθχιαηα ηάπμζμο ζηεθεημφ άπυ ιπεηυκ-άνιέ, πμφ ηα'ζ αοηά, ζέ μνζζιέκεξ πάθζ απμζηάζεζξ 

ιεηαλφ ημοξ, θένμοκε, ιέ έκακ δζηυ ημοξ ηνυπμ, ηζξ πθάηεξ πμφ εά ζηεβάγμοκε ηυ μζημδυιδια. Ζα'ζ βζά κά θαίκμκηαζ 

ηαεανά, υζα βνάθς αοηή ηή ζηζβιή, ζέ πμθθά (-ακ 5πζ ζέ υθα) άπυ ηά πηίζιαηα πμφ δείπκεζ ηυ αζαθίμ ζη'ζξ 

θςημβναθίεξ ημο ηα'ζ ζηά ζπέδζα ημο, δδθαδή ζέ υθεξ ηίξ ζεθίδεξ ημο, πμφ υπμζμξ εεθήζεζ κά ηίξ «δζααάζεζ» ιέ ηάπμζα 

πνμζμπή, εά «αβάθεζ» υζα πενζηηεφεζ κά ελδβδεμφκε ιέ θυβζα. Ζζ μπυηε, εά ήεεθα κάπχ, ηχνα, ηάηζ άθθμ: -πχξ 
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δδθαδή, ιέ ηυκ ηαζνυ ηαί υζμ ιπμνεί κά επζιέκεζ ηακείξ ζηά 'ίδζα ηα'ζ ζηά 'ίδζα (-βζαηί πζζηεφεζ...), υθα βίκμκηαζ ηάπςξ 

πζυ απθά, πζυ θζηά, μπζ υιςξ ηαί πάκημηε πζυ εφημθα. Ζαί βζά κά οπάνπμοκε ηαί μζ εοημθίεξ ηα'ζ μζ δοζημθίεξ. Ζζ υηακ, 

υ,ηζ ζέ ιζά ζηζβιή εά αβεί φζηενα άπυ πμθφκ ηυπμ, ζέ ιζακ άθθδ ζηζβιή εά λεπεηαπηεί ιέζα άπυ ιζακ ακαπάκηεπδ 

άκεζδ. Ζαί υζμ, θμζπυκ, ζηή ιζά πενίπηςζδ υ παζδειυξ είκαζ ιεβάθμξ, ζηδκ άθθδ ηενδίγμκηαζ υθα πζυ ακειπυδζζηα, ζάκ 

ιέζα άπυ ιζακ μονάκζα έιπκεοζδ. Ζαί βζά κά ιπμνεί κά θέεζ ηυηε ηακείξ πχξ δέ πνεζάγμκηαζ ηά πμθθά πνυκζα ηα'ζ ή 

πμθθή δμοθεζά, βζά κά απμηηδεεί αοηυ πμφ μκμιάγμοιε πείνα, αθθά πχξ αοηήκ ηήκ πείνα ηήκε θένκμοκε πμθθμί (-ή 

μνζζιέκμζ) ιέζα ημοξ, άπυ ηά βεκκμθάζηζα ημοξ. Ξάκ έκα εεσηυ δχνμ, ζάκ ηάηζ πμφ εά ηυ θέβαιε 'ζδζμθοΎα, ή 'ζδζαίηενμ 

πάνζζια, ή ηαθέκημ. Ζαί πμφ έηζζ είκαζ, πμφ έηζζ ιπμνεί κά ζοιαεί ζοπκά. Θυκμ πμφ υπμζμξ ηυ έπεζ ηυ ηαθέκημ, πνέπεζ 

κά λεπάζεζ πχξ ηυ έπεζ ηα'ζ κά ζηνςεεί ζηή δμοθεζά, βζά κά κζηήζεζ ηαί ηυκ εαοηυ ημο. Ζα'ζ βζαηί ιμκάπα ιέζα άπυ ιζά 

ηέημζα κίηδ (-ηα'ζ «ιέ ηαζνυ ηα'ζ ιέ ηυπμ», πμφ έθεβε υ Ξμθςιυξ) ιέκμοκε ηα'ζ ιεβαθχκμοκε μσ Εηακυηδηεξ ηδξ 

ζδζμθοΎαξ. πμηε, ηαθέκημ, ή πάνζζια λεπςνζζηυ, πμφ ζηέημοκε αδμφθεοηα, είκαζ ηάηζ πμφ δέκ οπάνπεζ ηαί μτηε αλίγεζ 

κά οπάνπεζ. Ζζ υπςξ, θμζπυκ, ή αδζάημπδ δμοθεζά ηα'ζ ή έκημκδ ημφναζδ, βζά ηυ ηάεε ηί, ενέθμοκε βυκζια ηαίηυ ιοαθυ 

ηα'ζ ηήκ ροπή ηαίηή ζοκείδδζδ πμφ παζπίγεζ κά πνμαάθθεζ ηαθθζενβδιέκδ. Ζζ ακ δέκ είκαζ ηυηε πμφ ηαηαθαααίκεζ ηακείξ 

πχξ δέ βίκεηαζ κά πθάεεηαζ ηα'ζ κά ηαηαζηεοάγεηαζ ηάεε θμνά ηυ ηέθεζμ, ηυ αθάεδημ, ηυ ιμκαδζηυ ζέ ηεθεζυηδηα ηα'ζ ζέ 

πμζυηδηα, ηυ ακεπακάθδπημ. Ζα'ζ πχξ δέκ είκαζ, αηυια, δοκαηυ, ή απαναίηδημ, κά θηζάπκεζ ηακείξ ηαεδιενζκά ... ηυ 

ανζζημφνβδια, ιζά ηαί ηάπμζακ άθθδ θμνά εά βίκεζ ηυ ίδζμ πνάβια πζυ ηαθυ, πζυ ηέθεζμ. Θά βζά κά είκαζ, ςζηυζμ, 

απαναίηδημ (-υζμ ηαί ηαημνεςηυ) κά έπεζ κά δείλε ζ ηυ ηάεε ένβμ, ζηή ζηζβιή πμφ βίκεηαζ, ηάπμζα γςκηάκζα. Θζά 

γςκηάκζα, πμφ εά θακενχκεζ πχξ ή ηάεε ηαηαζηεοή έπεζ ιζά γςή άπυ ιέζα ηδξ. Ζζ μπυηε ηυηε είκαζ πμφ αοηή ή 

ηαηαζηεοή εά έπεζ ηα'ζ δζάνηεζα ζάκ γςζηή τπανλδ, βζά κά αλίγεζ δδθαδή κά οπάνπεζ ζημκ ηυζιμ πμφ ηήκε ηνζβονίγεζ. 

'Ώθθά ηαζ ηάηζ αηυια, πμφ ηζ αοηυ αβαίκεζ άπυ η'ζξ ειπεζνίεξ απάκς ζηυ πηίζζιμ ιζαξ ηαηαζηεοήξ, υπςξ ηαί υζα 

πνμζδιεζχεδηακ: -ηυ υηζ πνέπεζ κά λένεζ ηακείξ, ζάκ έκηζιμξ ηαηαζηεοαζηήξ, πμτ εά ζηαιαηήζεζ ιζά δμοθεζά, υπςξ 

πνέπεζ κά λένεζ ηαί άπυ πμτ εά ηήκ έπεζ λεηζκήζεζ. Ζαί υπμο ι' αοηυ εέθς κά πς, πχξ δέκ είκαζ ζςζηυ κά 

«επελενβάγεηαζ ηακείξ ααζακζζηζηά ηήκ μπμζακδήπμηε «ιεθέηδ», βζά ηυ μπμζμδήπμηε ένβμ, βζαηί έηζζ οπάνπεζ υ ηίκδοκμξ 

κά ιαναεεί ή έιπκεοζδ ηήξ πνχηδξ ζηζβιήξ (-ηαί πμφ πςνίξ αοηήκ δέ βίκεηαζ ηίπμηα), μπυηε ηυ «ηεθεζςιέκμ», έηζζ, 

ένβμ, δείπκεζ ζά κά έπεζ ζαπίζεζ, πνίκ αηυια ςνζιάζεζ. Ζαί πμφ αοηυ ζδιαίκεζ, θμζπυκ, πχξ υηακ υ ιεθεηδηήξ λένεζ κά 

αάθεζ ηάπμζμ θνέκμ ζη'ζξ ζοκεεηζηέξ ημο επζδζχλεζξ (-ή ζηίξ «αζζεδηζηέξ ακδζοπίεξ» ημο...), ηυηε ιμκάπα ιέκεζ, ή 

ηαηαζηεοή, πνυζπανδ ηαί γςκηακή. Ζαί έηζζ είκαζ πμφ ζηέηεζ ηυ ανπζηεηημκζηυ ένβμ πζυ άνηζα ηεθεζςιέκμ ηζ αξ 

«θακηάγεζ» ζάκ αηεθείςημ, επεζδή δέκ ηυ ηαθαζπχνδζε, υ ιεθεηδηήξ ανπζηέηημκαξ, ελακηθδηζηά, χζπμο κά ηυ 

«απμηεθεζχζεζ». Ζζ υπςξ, δδθαδή, υηακ παναηεκηχζεζ ηακείξ έκα ζπμζκί, αοηυ εά ζπάζεζ, έηζζ «ζπάεζ» ηαί ηυ 

ανπζηεηημκζηυ ένβμ, ζηδκ υθδ οπυζηαζδ ημο, υηακ έπεζ... θάεζ ηίξ ζάνηεξ ημο, ιέζα άπυ απακςηά ηαίηονακκζζιέκα 

«ηνααήβιαηα», πμφ ζηυ ηάης ηάης δέκ ηνφαμοκε πανά ηάπμζακ αιάεεζα, υζμ ηαί ηήκ έθθεζρδ ιζαξ ζζβμονζάξ, βζά ηάηζ 

ηυ πναβιαηζηά μοζζαζηζηυ ηαί αθδεζκυ.  

Ώθθά ηαί πυζα άθθα δέκ ιμο ένπμκηαζ ζηυ κμφ, έηζζ υπςξ αθέπς, ζη'ζξ ζεθίδεξ ημτ αζαθίμο, ζοβηεκηνςιέκα ηά πνχηα 

πηίζιαηα, ηά δεφηενα, ηά πζυ πνυζθαηα. Ζαί ιέ ηά ζπέδζα ημοξ, ηά πζυ βεκζηά, υζμ ηαί ηά πζυ θεπημιενεζαηά, δδθαδή 

εηείκα πμφ δείπκμοκ ηάπμζεξ ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ. Ζζ μπυηε, εέθς κά πχ ηχνα, πυζμ ηαθυ είκαζ κά δέκεζ, ζέ 

έκα πηίζια, ηυ βεκζηυ ζπήια ιέ ηή θεπημιένεζα. ηακ, δδθαδή, είκαζ υθα «οθαζιέκα» ζηυ'ίδζμ πκάνζ, αβαθιέκα υθα άπυ 

ηήκ 'ίδζακε ιαηζά. Ζαί κά ηαοηίγεηαζ ή θεπημιένεζα ιέ ηυ βεκζηυ ζπήια ηζ αοηυ, ηυ βεκζηυ ζπήια, ηυ ζοκμθζηυ ιέβεεμξ, 

κά δέπεηαζ ζημοξ ηυθπμοξ ημο ηυ θεπημιενεζαηυ ζημζπείμ, πςνίξ θυαμ, ηαί κά ηυ αβηαθζάγεζ ζάκ ηυ δζηυ ημο ζπθάπκμ. Ζζ 

υπςξ, ηυηε είκαζ πμφ μθμηθδνχκεηαζ ζοκεεηζηά ηυ ανπζηεηημκζηυ ένβμ, βζά κά έπεζ ηαί ακάζηδια ηαί ιμνθή, ... υπςξ (-

ηαί βζά κά πχ ηχνα ηαί ηάηζ άθθμ) έηζζ είκαζ πμφ ζηέηεζ, ηυ ανπζηεηηυκδια, ηαί ζςζηά ιέζα ζηυ ημπίμ ημο, άθμτ υθα ηά 

ιέθδ ημο πθάεμοκε έκακ ηαθά μνβακςιέκμ μνβακζζιυ, πμφ δείπκεζ ηζυθαξ ζά κά ανίζημκηακ ακέηαεεκ, εηεί πμφ 

ζηήεδηε ζήιενα, δδθαδή ηα'ζ ζάκ ηαζκμφνβζμ ηαί ζάκ παθζυ ηαί ζάκ ζδιενζκυ ηαί ζάκ πηεζζκυ, άκ υπζ ηαί ζάκ 6,ηζ εά 

ένπμκηακ κά ζηαεεί ζέ ηάπμζμκ ιεθθμκηζηυ πνυκμ. Ζζ υπςξ, αηυια, δέκ εκμπθεί ηαί δέκ ηναοιαηίγεζ, μτηε ηυ ημπίμ, μτηε 

ηα'ζ ηήκ υναζδ ιαξ, άθμτ δέ βονεφεζ (-ζάκ ηαθά ζηδιέκμ ένβμ) κά πνμαθδεεί πνμηθδηζηά, μτηε ηα'ζ κά εκηοπςζζάζεζ 

επζδεζηηζηά. 'Ώθθά πμφ εκζςιαηχκεηαζ ζηδκ ηνζβονκή ημο θφζδ άκεηα ηαί αοημκυδηα, ζάκ ηάηζ ηυ δζηυ ηδξ. Ζαί πμφ 

αοηυ είκαζ, θμζπυκ, ή ανπζηεηημκζηή: -κά ηαηαζηεοάγεζξ μνβακζζιμφξ, πμφ κά γμφκε ιέ ηυ ημπίμ. Ζα'ζ ηυηε, θοζζηά, ηα'ζ 

ιέ ηυκ άκενςπμ πμφ «ηαημζηεί» ηυ ημπίμ ημο, ... ακ δέκ είκαζ ηα'ζ υ άκενςπμξ έκα ημιιάηζ ημπίμ ηζ αοηυξ, ιέζα ζημκ 
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οπανηηυ θοζζηυ ηυζιμ,... ακ δέκ είκαζ, ιέ άθθα θυβζα, ηυ ημπίμ ηαί μ άκενςπμξ ημο ηα'ζ ηυ ανπζηεηημκζηυ ημο ένβμ, ηυ 

έκα πνάβια, ιέζα ζημκ έκακ ηυζιμ.  

Θά κά πνμπςνήζς ηαί ζε άθθμοξ ζοθθμβζζιμφξ, έηζζ βζά κά ιήκ λεπάζς κά πς μνζζιέκα πνάβιαηα ηα'ζ βζά ηυκ 

ανπζηέηημκα... πμφ εά ήεεθε κά ηάκεζ ανπζηεηημκζηή. Γζά κά πς, δδθαδή, πυζμ πνέπεζ κά έπεζ, έκαξ ανπζηέηημκαξ, ηα'ζ 

ιζακ πζυ βεκζηή ηαθθζένβεζα, έλς άπυ ηά «ηεπκζηά» ηαί «ηαθθζηεπκζηά» ηδξ δμοθεζάξ ημο. Ζαίηυ πζυ ζπμοδαίμ:-κά εέθεζ 

κά αθέπεζ ηαεανά ηα'ζ λάζηενα υπζ ιυκμ ζηά έλς ημο, αθθά ηαί ζηά ιέζα ημο. Ζαί βζά κά ζοκεέηεζ, ηυηε, ηα'ζ άπυ ηά έλς 

ηαί άπυ ηά ιέζα, ηυ έκα ζπήια πμφ εά είκαζ ηυ ζςζηυ, ηυ απαναίηδημ, ηυ πνήζζιμ, ηυ ακαβηαίμ. Ζα'ζ ιέ άθθα θυβζα: -

ηυκ μνβακζζιυ πμφ εά δίκεζ ζημκ ηάεε άκενςπμ ηυ δμπείμ ηήξ γςήξ ημο, εηείκμ ηυ ηάηζ, δδθαδή, ηυ ιζηνυ ή ηυ ιεβάθμ 

ηάηζ, υπμο εά ιπμνεί κά ζηαεεί ζημοξ πχνμοξ ημο ηα'ζ κά γήζεζ υ,ηζ είκαζ οπανηηυ, ζημκ ηυπμ ηαί ζηυ πνυκμ ιζαξ γςήξ. 

Ζαί υπμο έδχ πνέπεζ, αέααζα, κά εζπςεεί ηα'ζ ηάηζ ηυ πμθφ ζδιακηζηυ: -πχξ ή ανπζηεηημκζηή δέκ είκαζ ηαευθμο ιζά 

δμοθεζά ηαεανά επζζηδιμκζηή, πμφ πνμπςνάεζ ζέ απμηεθέζιαηα ηυζμ απμδεζηηζηά ηα'ζ ηεηεθεζιέκα, χζηε κά ιή δέπεηαζ 

υ,ηζ εά ένπμκηακ ημκηά ηδξ ζάκ ηυ ηοπαίμ ηαί ηυ ζοιπηςιαηζηυ ή ηα'ζ ηυ άπνυαθεθημ αηυια. Ζζ μπυηε, θμζπυκ, ιαγί ιέ 

ηίξ δζάθμνεξ ακαβηαζυηδηεξ πμφ πνέπεζ κά θμβανζάγμκηαζ βζά ηυ ηάεε ανπζηεηημκζηυ ένβμ, ηαθυ είκαζ κά αθήκμκηαζ ηα'ζ 

ηάπμζεξ πυνηεξ ακμζπηέξ, χζηε κά ιπα'ζκμοκε ζημοξ πχνμοξ ημτ ανπζηεηημκζημφ ένβμο ηαί ηυ ηοπαίμ ηα'ζ ηυ 

ζοιπηςιαηζηυ ηαί ηυ άπνυαθεθημ ηα'ζ ηυ ακαπάκηεπμ. Ζζ υπςξ, ιέ άθθα θυβζα, (-ηζ έδχ ιζθάεζ ή πείνα πμφ θένκεζ υ 

ηαεέκαξ ιέζα ημο, υζμ ηα'ζ ή άθθδ πμφ ηενδίγεηαζ ιέ ηά πνυκζα) υ,ηζ ένπεηαζ ιέζα άπυ αοηά ηά ηακάθζα ηήξ γςήξ, είκαζ 

βζά κά ηενδίζεζ ηυ ένβμ, ηυ ανπζηεηημκζηυ, ιζακ αθδεζκή γςκηάκζα, ιζά γςκηακή οπυζηαζδ, έκα γςκηακυ πνυζςπμ, πμφ 

δέκ ιπμνεί κά ηά απμηηήζεζ, υθα αοηά, ιμκάπα ιέ ηήκ ηάπμζακ επζζηδιμκζηή ιυκμ πθδνυηδηα, υζμ ηζ άκ αοηή είκαζ 

απαναίηδηδ ηα'ζ δέκ πνέπεζ κά παναβκςνίγεηαζ. Ζζ μπυηε, θμζπυκ, έηζζ είκαζ πμφ βίκεηαζ ηέπκδ ηα'ζ ή ανπζηεηημκζηή, υηακ 

δδθαδή πακηνεφμκηαζ ανιμκζηά ηυ ακαβηαίμ ιέ ηυ ηοπαίμ ηαί ιέ ηυ ζοιπηςιαηζηυ. Μμφ αοηυ ηυ είπε πεΟ, άθθςζηε, ηα'ζ 

υ Αδιυηνζημξ, υηακ ζημπάγμκηακ πχξ «ηυ ζφιπακ είκαζ υ ηανπυξ ηήξ ηφπδξ ηα'ζ ηήξ ακαβηαζυηδηαξ». Ζα'ζ, πμφ άκ δέκ 

πθάεεζ ηαί ή ηέπκδ ηήξ ανπζηεηημκζηήξ, ηζ αοηή, έκα δζηυ ηδξ ζφιπακ, υπςξ ηυ ηάκεζ, αέααζα, ή ηάεε ηέπκδ. Θμκάπα πχξ 

εά έπνεπε ηχνα, έδχ, κά παναηδνδεεί, πχξ ή ανπζηεηημκζηή δέκ είκαζ ηυζμ ιζά ηέπκδ ζάκ έηε'ζκδκ ημτ γςβνάθμο ή ημφ 

βθφπηδ, υζμ είκαζ ιζά «ηέπκδ» ζάκ αοηήκ πμφ ηναηάεζ ζηά πένζα ημο έκαξ παπμοηζήξ, ή έκαξ ηδπμονυξ, ή έκαξ ρςιάξ. 

Ζζ υπςξ, θμζπυκ, ή αθδεζκή ανπζηεηημκζηή πνέπεζ κά θμνζέηαζ ζάκ έκα ηαθυ παπμφηζζ ηα'ζ κά ηνχβεηαζ ζάκ έκα 

ηαθμγοιςιέκμ ρςιί ηα'ζ κά θοηνχκεζ απάκς μηυ έδαθμξ ηδξ βδξ υπςξ βίκεηαζ αοηυ ιέ ηά δέκηνα, ιέ ημοξ εάικμοξ, ιέ 

ηά θμοθμφδζα. Ζαί πμφ ιέ υθα αοηά εά ήεεθα κά ζζπονζζηχ (-ηάπςξ οπένιεηνα, 'ίζςξ) πχξ ή ανπζηεηημκζηή έπεζ ηαί ηήκ 

πεζνςκαηηζηή ηδξ (-ιαηνζά άπυ ηήκ ζηθδνή ηαί άηανδδ έπζζηδιμκζηυηδηα...), πμφ ιέζα άπ' αοηήκ ιαξ ιζθάεζ, πζυ ηφνζα, 

ηαί βζά ηάπμζεξ ζμθίεξ ηδξ γςκηακήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηζ υπςξ ζ' αοηέξ δίκεζ ηάπμζακ ιμνθή ηαί ιέζα άπυ ηήξ ηφπδξ... 

ηά άβναθα.  

Ζαί βζά κά εοιδεχ, ηχνα, κά πς ηαί άθθα βζά ηήκ ανπζηεηημκζηή, ζά κά ήεεθα κά ακαθενεχ, ηάπςξ, ηαί ζηά πηίζιαηα 

πμφ δείπκεζ ηυ αζαθίμ: -ηυ υηζ έκα ανπζηεηημκζηυ ένβμ, εά πνέπεζ κά ηυ δεζ ηακείξ ηαί κά ηυ γήζεζ, ζηδκ 

πναβιαημπμζδιέκδ ηαηαζηεοή ημο, δδθαδή ιέζα ζηυ ημπίμ υπμο αοηυ ζηέηεζ ηαί υπζ έηζζ υπςξ πνμαάθθεηαζ, ηυ Ίδζμ, 

θςημβναθδιέκμ, ζέ ηάπμζμ έκηοπμ..., -ηυ υηζ ή αθδεζκή ανπζηεηημκζηή, υπςξ ή ηάεε αθδεζκή ηέπκδ, δέκ ιπμνεί κά είκαζ 

πανά ημπζηή ηαί υπζ «δζεεκήξ», αβαθιέκδ δδθαδή άπυ νίγεξ ηαί άπυ πέηνεξ ηαί άπυ πχιαηα ηαί άπυ κενά, πμφ άκήημοκε 

ζέ ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ, ηάεε θμνά, έδαθμξ ηαί ημπίμ ηαί υπμο ιεηνάκε απμθαζζζηζηά ηαί μζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

(-ημτ ζοβηεηνζιέκμο ημπίμο) ηαζηυ θχξ ζημκ μονακυ ηαί ή αηιμζθαζνζηή δζαφβεζα ηαί ή οβναζία..., -ηυ υηζ ή αθδεζκή 

ανπζηεηημκζηή δμοθεφεηαζ ζςζηά ιέ ενβμδυηδ ηδξ, ή εκημθμδυηδ ηδξ, ηή γςή ηαί υπζ βζά κά 'ζηακμπμζεί ηζξ επζεοιίεξ ή 

Εδζμηνμπίεξ ημτ ηάπμζμο «πεθάηδ»..., -ηυ υηζ υζμ αθθάγεζ έκα πνάβια, ζηδκ άνπζηεηημκδιέκδ ηαηαζηεοή, άπυ αθδεζκέξ 

ακάβηεξ ηήξ γςήξ, ηυζμ είκαζ πμφ αοηυ ιέκεζ, ααζζηά, ηυ 'ίδζμ, ζάκ ηάηζ ηυ αζχκζμ..., -ηυ υηζ ηαθυ είκαζ κά πενκάεζ, άπυ 

ηυ κμτ ημτ ανπζηέηημκα, ηάεε ιένα, λακά, ή 'ίδζα ζηέρδ, ή 'ίδζα ακδζοπία, ή Ίδζα αεααζυηδηα ή ααεααζυηδηα ηζ αοηυ βζά 

κά ηά λακααθέπμοιε υθα αηυια ιζά θμνά, βζά κά ηά λακαανίζημοιε, βζά κά ηά λακαακαηαθφπημοιε ηαί 

λακααπμηαθφπημοιε, υθα, ζέ ηάεε ηαζκμφνβζα ζηζβιή. Ζζ υπςξ, ιέάθθα θυβζα, υζμ λακαζηεθηυιαζηε, ηάεε ιένα, ηά 

πηεζζκά, ηυζμ εά ιπμνμφιε κά δμφιε πχξ ηάκμοιε, πάθζ ηάεε ιένα, ηαί έκα ηαζκμφνβζμ αήια, βζά ηάηζ ηυ πζυ 

πνμπςνδιέκμ, ηυ πζυ άνηζμ. Ζζ μπυηε, έηζζ είκαζ πμφ ηενδίγεηαζ υ,ηζ δέκ πνέπεζ πμηέξ κά πάκεηαζ: -ή πμζυηδηα ηαί ή 

ηεθεζυηδηα. Θυκμ, αέααζα, πχξ ηαί ή πμζυηδηα ηαί ή ηεθεζυηδηα, έπμοκε κά ηάκμοκε ηαί ιέ ηυκ ηνυπμ πμφ αζηεί υ 

ηαεέκαξ ηή δμοθεζά ημο, βζά κά ηάκεζ, έηζζ, υ ηάεε ανπζηέηημκαξ (-ζηυ επάββεθια ημο, ζηυ θεζημφνβδια ημο) ηαί ηήκ 
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ανπζηεηημκζηή ημο. Ζαί βζά κά ιπμνεί, ηυηε, κά έπεζ υ ηάεε ανπζηέηημκαξ ηαί ηή δζηή ημο (-'ίζςξ ηήκ πζυ δζηή ημο) 

εεςνία βζά ηήκ ανπζηεηημκζηή (... κά ηήκ έπεζ, δδθαδή), υζμ εά πνέπεζ κά έπεζ, πανάθθδθα, ηαί ιζά δζηή ημο (-'ίζςξ ιζά 

πζυ δζηή ημο) πναηηζηή, βζά ηήκ σδζακε ανπζηεηημκζηή, πμφ ιέ ηάπμζα ζοζηδιαηζηή ηαί πεζζιαηζηή, ζπεδυκ, ηνζαή απάκς 

ζηίξ Ίδζεξ πάκημηε ααζζηέξ «ανπέξ» εά ηαηαθήλεζ κά είκαζ ή ανπζηεηημκζηή πμφ εά έπθαεε ηαί υ ηάεε ανπζηέηημκαξ, βζά 

ηυκ ηάεε ηυζιμ. Ζαί βζά κά εέθς ηχνα κά πχ, θμζπυκ, πχξ βζά ηυκ ηάεε ανπζηέηημκα, πμφ ζέαεηαζ ηαί πμφ αβαπάεζ ηή 

δμοθεζά ημο, ή εεςνία ηαί ή πνάλδ εά ααδίγμοκε πανάθθδθα, ημκηά ημκηά ηαί εά άθθδθμημζηάγμκηαζ ιέ ηαηακυδζδ ηαζ 

ιε θζθία. Ζαί βζά κά μιμκμμφκε ηαί ιάθζζηα έηζζ πμφ ηαί ή εεςνία κά πνμηφπηεζ άπυ ηήκ πνάλδ ηαί ή πνάλδ κά βεκκζέηαζ 

ιέζα άπυ έκακ ηαεανυ εεςνδηζηυ ζημπαζιυ.  

Ζα'ζ κά ελδβήζς υιςξ ηχνα πςξ πνμζπάεδζα κά δμοθεφς υ 'ίδζμξ, ιέ ηυκ'ίδζμκε πάκηα ηνυπμ: -ηυ υηζ, δδθαδή, ιυθζξ 

ιμφ ηφπαζκε κά έπς κά πηίζς ηάηζ, εά «έηνεπα» κά δς πνχηα ηυ ζπεηζηυ μζηυπεδμ ηαί ιαγί ηυ ημπίμ πμφ εά ηυ είπε (-ηυ 

μζηυπεδμ) ζηδκ «αβηαθζά» ημο. Ζζ έηεΎ, ηαεζζιέκμξ ζηυ πχια, ή απάκς ζέ ιζά πέηνα (-ηζ υπςξ ζέ ηάπμζα ζηζβιή εά 

ζδηςεχ βζά κά πάς κά δχ ηυ μζηυπεδμ ηα'ζ άπυ ιαηνζά, ...ιά εά λακαβονίζς ζηδκ πέηνα) εά πνμζπαεήζς, ηχνα, κά 

μναιαηζζηχ, πχξ εά έζηεηε ζςζηά ή ηαζκμφνβζα ηαηαζηεοή (-ιζηνή ή πζυ ιεβάθδ, ζπίηζ ιμκαπζηυ ή μζηζζιυξ μθυηθδνμξ) 

ζημκ δμζιέκμ ημπζαηυ πχνμ. Ζαί ιέ ηυ κμτ ιμο (δδθ. ηαί ιέ ηυ κμτ ηδξ ηανδζάξ) εά πνμζπαεήζς κά «αβάθς» ... ζημκ 

αένα ή ζημκ μονακυ, πάκς άπυ ηυ μζηυπεδμ (-πμφ άθθμηε εά έζηεηε ζέ ηάπμζμ ακμζπηυ ημπίμ, άθθμηε ιέζα ζέ ηάπμζακ 

ποηκμπηζζιέκδ πμθζηεία) ηήκ ηάημρδ, ηίξ ημιέξ, ηίξ υρεζξ ημφ ένβμο. Ζαζ υηακ εά βίκμοκε υθα αοηά (-πμφ εά βίκμοκε), 

ηυηε εά πάς κά ανς ηυ ζπεδζαζηήνζμ ηαί ηυ πανηί ημο, βζά κά «βνάρς» (-κά ζπεδζάζς) 6,ηζ είπα πηίζεζ κμενά ζηυ 

μζηυπεδμ. Ζζ υπμο αβαίκμοκε, θμζπυκ, ηχνα υθα υπςξ πνέπεζ κά αβμφκε. Ζαί, ιάθζζηα, πζυ εφημθα, πζυ βνήβμνα, πζυ 

άκεηα, πζυ ζίβμονα, πανά ακ είπα λεηζκήζεζ ακηίζηνμθα: -πνχηα ιέ ηυ ζπεδζαζηήνζμ ηαί ιέ ηυ άροπμ πανηί ημο ηαί ιεηά 

ιέ ηυ μζηυπεδμ ηα'ζ ιέ ηυ γςκηακυ πχια ημο. Ζζ υπςξ, θμζπυκ, ή πμθθή ηαί ή ζδιακηζηή δμοθεζά έπεζ βίκεζ ζηυ μζηυπεδμ 

ηα'ζ ζηυ ημπίμ ημο, «έπί ηυπμο», υπςξ θέκε. Ζαί υπμο αοηή ή δμοθεζά, ζηυ μζηυπεδμ (-ιέ ηυ μζηυπεδμ) εά έπεζ πάνεζ 

άθθμηε πζυ πμθφ ηαζνυ ηα'ζ άθθμηε πζυ θίβμ. "Λιςξ, υζμ μζ χνεξ, ή μζ ιένεξ, ή μ'ζ αδμιάδεξ είκαζ ανζειδηζηά πζυ πμθθέξ 

ζηυ «έπί ηυπμο», ηαί ιέ ηυ έδαθμξ, ηυζμ πζυ θίβεξ είκαζ απάκς ζηυ ζπεδζαζηήνζμ, πμφ υζμ κά 'καζ είκαζ πάκημηε «εηηυξ 

ηυπμο» ηαί, θίβμ πμθφ, ακεδαθζηυ.  

Ζα'ζ βζά κά ελδβήζς, θμζπυκ, ηχνα, πχξ ζηυ ζπεδζαζηήνζμ «βνάθεηαζ» ηα'ζ «ηαηαβνάθεηαζ», ζάκ έημζιμ πζά, ηυ ένβμ. 

Ζαί βζά κά πανάγμκηαζ, ζηυ πανηί, ιμκάπα μ'ζ βναιιέξ πμφ εά δείπκμοκε πμζάκ ενβαζία εά έπεζ κά ηάκεζ υ έκαξ ηεπκίηδξ, 

υ άθθμξ ιάζημναξ ηαί ενβάηδξ, υηακ εά πηίγεηαζ, απάκς ζηυ έδαθμξ, ή μζημδμιή. Ζα'ζ βζά κά ιπμνχ υ 'ίδζμξ, ζάκ 

ανπζηέηημκαξ, κά έπς ηάπμζακ ηαθή ζοκεκκυδζδ ιέ ηυ ηεπκζηυ ηα'ζ ενβαηζηυ πνμζςπζηυ, πμφ εά ημφ έπς ειπζζηεοηεί 

ηήκ ηαηαζηεοή. Ζα'ζ έηζζ, εέθς κά πχ, πχξ ακ ιπμνμφζα κά πηίζς ηυ ηάεε ζπίηζ ιυκμξ ιμο (... άξ ιπμνμφζε κά ηά ηάκεζ 

υθα ιυκμξ ημο υ ανπζηέηημκαξ, υπςξ δμοθεφμοκε ηά ένβα ημοξ μ'ζ γςβνάθμζ, μί βθφπηεξ), ιέ ηά ίδζα ιμο ηά πένζα, δέ εά 

είπα ηήκ ακάβηδ κά ηαηαθφβς ζηυ ζπεδζαζηήνζμ. Λφηε βζά ηήκ ηάημρδ, μφηε βζά ηίξ ημιέξ, μφηε βζά ηίξ υρεζξ. Ζζ επεζδή 

υ θυβμξ βζά ηίξ υρεζξ: -αοηέξ αβαίκμοκε, θέξ, άπυ ιυκεξ ημοξ (-ηαί ζηυ «έπί ηυπμο»), υπςξ η'ζξ δίκμοκε μ'ζ μνζγυκηζεξ 

βναιιέξ πμφ λεηζκάκε άπυ ηήκ ημιή ηαί πμφ ζοκακηάκε ηαί ηέικμοκε ηίξ ηαηαηυνοθεξ βναιιέξ πμφ ακεααίκμοκε άπυ 

ηήκ ηάημρδ. "Λπςξ, δδθαδή, ζηυ ζπεδζαζηήνζμ, υζμ ηα'ζ ζηυ πχνμ ημτ μονακμφ, πάκς άπυ ηυ μζηυπεδμ, ζηέηεζ ηάης ή 

ηάημρδ ηαί ή ημιή δελζά ηδξ, ή ανζζηενά ηδξ, αθθά θίβμ πζυ πάκς ηδξ. Ζζ μπυηε ζπεδζάγεηαζ ή υρδ (-ηαί ζημκ μονακυ 

ημτ «έπ'ζ ηυπμο» ηαί ζηυ ζπεδζαζηήνζμ) πάκς άπυ ηήκ ηάημρδ, βζά κά ζδιαίκεζ αοηυ ηαί ηάηζ ηυ πμθφ ζδιακηζηυ: -πχξ, 

δδθαδή, άπυ ηή ζηζβιή πμφ έπεζ ανεεεί ή ηάημρδ (-μζμ ηα'ζ μζ ημιέξ), έπεζ ανεεεί, ζάκ άπυ ιυκδ ηδξ, ηαίήδρδ, ή μ'ζ 

υρεζξ. Μνχηα ζηυ μζηυπεδμ (-ηυ λακαθές ζπμθαζηζηά) ηα'ζ ιεηά ζηυ ζπεδζαζηήνζμ. Ρςνίξ ηαιζάκ 'ζδζαίηενδ ζπεδζαζηζηή 

(-ζηυ πανηί ημτ ζπεδζαζηδνίμο) επελενβαζία, πςνίξ ηακέκα ααζάκζζια βζά ηαθέξ (ή ηαηέξ ...) ακαθμβίεξ, πμφ ηίξ 

ανίζημοιε, ηάπα, ζηυ ζπεδζαζηήνζμ, έκχ ιπμνμφιε κάηίξ έπμοιε ανε! άπυ ηήκ ηάημρδ ηζυθαξ ηα'ζ ιέζα άπυ ηυ μζηυπεδμ, 

υπμο απάκς ζηυ έδαθμξ ημο (-βζαηί δμοθέραιε «ιέ ηυ έδαθμξ») έπμοιε «ζοθθάαεζ» υθδ ηήκ οπυζηαζδ ημτ ένβμο πμφ 

πνυηεζηαζ κά πηίζμοιε.  

Θά κά πς ηχνα ηαί ηάηζ άθθμ ηζ άθμο έβζκε κμδηυ πχξ ή ανπζηεηημκζηή είκαζ 5,ηζ πθάεεηαζ ηνζζδζάζηαηα ιέ ηυ έδαθμξ 

ηαί ιέ ηυ, έκα ή άθθμ, ημπίμ ηαί πχξ, αηυια, υθα ηά ανίζηεζ ηα'ζ ηά βεκκάεζ ή ηάημρδ, πμφ είκαζ, έηζζ, ή «βεκκήηνζα» 

ιέζα ζηδκ υθδ «ιδπακή» ηδξ ανπζηεηημκζηήξ: -πχξ, δδθαδή, άπυ ηήκ πνχηδ ζηζβιή πμφ υνιαηίγεηαζ, υ ανπζηέηημκαξ, ιέ 

ηυ ζοβηεηνζιέκμ μζηυπεδμ, ηυ ένβμ πμφ έπεζ κά πηίζεζ, ηυ αθέπεζ ηζυθαξ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηά, ιέ ηά οθζηά πμφ εά ηυ 

ζηήζμοκε απάκς ζηή βδ. Ζζ υπςξ, ιέ άθθα θυβζα, ηή ζηζβιή πμφ ζοκεέηεζ ηυ υναια ημο, υ ανπζηέηημκαξ, ζηυ «έπ'ζ 
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ηυπμο», έπεζ ζοκεζδδηά απμθαζίζεζ ιέ πμζα οθζηά εά ηυ πναβιαημπμζήζεζ. Ζα'ζ πμφ ηά δζαθέβεζ απανπήξ, υπζ ιυκμ ιέ 

αθεηδνία ηήκ μζημκμιζηή πθεονά ηδξ ηαηαζηεοήξ (-ηά πζυ πνυζθμνα οθζηά, ζηυ ζοβηεηνζιέκμ ηάεε θμνά έδαθμξ, 

ηηθ.), αθθά ηα'ζ ιέ ααζζηυ ηίκδηνμ πάθζ ηυ ζοβηεηνζιέκμ έδαθμξ ηα'ζ ημπίμ, πμφ ακάθμβα ιέ ηήκ πνμζςπμβναθζηή ημο 

οπυζηαζδ, είκαζ έημζιμ κά δεπηεί, ακχδοκα, ηυ έκα ή άθθμ οθζηυ, ηήκ ιζά ή άθθδκε ηαηαζηεοαζηζηή δζάνενςζδ ηα'ζ 

ιμνθή. Ζζ έκχ, αέααζα, ιπμνεί, ηυ ηάεε ημπίμ, κά δεπηεί ηήκ ηάεε ηαηαζηεοή, άνηεΟ κά έπεζ ανεζ, υ ανπζηέηημκαξ, ηή 

ζςζηή δζάνενςζδ ηα'ζ ηθίιαηα αοηήξ ηήξ ηαηαζηεοήξ, βζά ηήκ ιζά ή άθθδ πενίπηςζδ ηζ υπςξ, αηυια, ηυ ηάεε οθζηυ (-

θοζζηυ ή ηεπκδηυ) ιπμνεί κά ζηαεεί ηαθά ζηυ ηάεε ημπίμ, ακ έπεζ θμβανζαζηεί εφζημπα ή πμζμηζηή ημο ζοιιεημπή, ζηδκ 

υθδ ζφκεεζδ ηήξ ηαηαζηεοήξ, ςζηυζμ εά φπάνλμοκε ηαί μ'ζ πενζπηχζεζξ υπμο ιζά αζζεακηζηή εκυναζδ, άπυ ηή ιενζά ημτ 

ηαηαζηεοαζηή ανπζηέηημκα, εά απμθαζίζεζ πχξ ζ' αοηυ, άξ πμφιε, ηυ ημπίμ εά έζηεηε, ή εά ηαίνζαγε, πζυ ηαθά αοηυ ηυ 

ηαηαζηεοαζηζηυ οθζηυ ηαί υπζ ηάπμζμ άθθμ, εηείκδ ή ηαηαζηεοαζηζηή δζάηαλδ ηαζ υπζ ηάπμζα δζαθμνεηζηή. Ζαί πμφ υθα 

αοηά έπμοκε κά ηάκμοκε, αέααζα, ηαί ιέ ηυ ηί είδμοξ ηηίνζμ έπεζ κά ζηήζεζ, υ ανπζηέηημκαξ, ζηυ έκα ή άθθμ ημπίμ (-

αηυια ηζ άκ αοηυ εά είκαζ ιζηνυ ή ιεβάθμ, ζέ έηηαζδ ηαί ζέ υβημ), άκ δέ ιεηνάεζ (-πμφ ιεηνάεζ) ηαί ή ροπζηή δζάεεζδ 

πμφ ηαηέπεζ ηυκ ανπζηέηημκα υηακ αν'ζζηεηαζ ζημκ ηυπμ ηδξ ιεθθμκηζηήξ ηαηαζηεοήξ, πμφ ηζ αοηήκ πνέπεζ κά ηήκε 

θμβανζάγμοιε, βζαηί αθθζχηζηα (-ακ δμοθεφαιε δδθαδή άροπα ηαί άηανδα) 5,ηζ εά πηίγαιε εά ήηακε, θίβμ πμθφ, ηαί 

απάκενςπμ ηαί αθφζζημ. Ζαί δέκ είκαζ, αέααζα, ηυ πνυαθδια, ηυζμ απθυ, μτηε ηαί ιπμνεί κά ελδβδεεί, ζηακμπμζδηζηά, 

ιυκμ ιέ θυβζα. 'Σζηυζμ, εηείκμ πμφ αλίγεζ κά ζδιεζςεεί είκαζ ηυ υηζ ή ζςζηή έκηαλδ ημτ ανπζηεηημκζημφ ένβμο ζηυ ημπίμ 

(-ιέ ηυ έκα ή άθθμ οθζηυ, ιέ ηήκ ιζά ή αθθδκε ηαηαζηεοαζηζηή «θακηαζία», ή εοζηνμθία) είκαζ ηαί γήηδια ιζαξ πζυ 

βεκζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαί αίζεακηζηυηδηαξ, πμφ άκ δέκ ηήκ έπεζ υ ανπζηέηημκαξ, είκαζ ζά κά ζηέηεζ έλς ηαί ιαηνζά άπυ 

ηήκ ακαβηαζυηδηα ηδξ φπανλδξ ημο. Ζαί βζά κά πχ, αηυια, πυζμ πνέπεζ κά ιπμνεί, υ ανπζηέηημκαξ, υπζ ιμκάπα κά 

αθέπεζ, αθθά ηαί κά αημφεζ ηυ ημπίμ πμφ έπεζ ηάεε θμνά ιπνμζηά ημο. Γζαηί ηαί ιέ ηή ιμοζζηυηδηα πμφ δζαηνίκεζ ηυ ηάεε 

ημπίμ, πηίγεηαζ ή ανπζηεηημκζηή ηζ μπυηε ιμκάπα υηακ αημφεζ, υ ανπζηέηημκαξ, ηαί ηήκ δπδηζηή ανιμκία ημτ θοζζημφ 

ημπίμο, εά ανεζ ηυκ ηνυπμ κά ηαηαζηεοάγεζ πηίζιαηα πμφ ηζ αοηά εά έπμοκε κά ηναβμοδάκε ηάπμζμοξ ζημπμφξ..., υιςξ 

ζά κά λέθοβα άπυ ηυ εέια ηδξ ζηζβιήξ..., ηαί βζά κά εέθς, θμζπυκ, κά πχ ηχνα (-ηαί λακαθένκμκηαξ ιπνμζηά ιμο ηήκ 

ηάημρδ πμφ ηά βεκκάεζ υθα) πχξ άκ πνυηεζηαζ κά πηζζηεσ, ή ηαζκμφνβζα μζημδμιή, ιέ ημίπμοξ άπυ πέηνα, πμφ αοημί εά 

θένμοκε ηήκ μνμθή, ή ηζξ μνμθέξ ηδξ μζημδμιήξ, αοημί μζ πέηνζκμζ ημίπμζ εά πνέπεζ κά δζαηνίκμκηαζ ηαεανά ζηδκ 

ηάημρδ πμφ «ζπεδζάγεηαζ» κμενά πάκς άπυ ηυ μζηυπεδμ ηαί ιάθζζηα ζηή ζοβηεηνζιέκδ ημοξ εέζδ ηα'ζ έηηαζδ. Ζζ υπςξ 

ηυ ακάθμβμ εά πνέπεζ κά ζοιααίκεζ, άκ ηυ ζοβηεηνζιέκμ ηηίνζμ εά πνυηεζηαζ κά ηαηαζηεοαζηεί άπυ έκακ «ζηεθεηυ» ιέ 

οπμζηοθχιαηα άπυ ιπεηυκ-άνιέ, ή άπυ ζίδενμ, ή άπυ λφθμ, μπυηε, δδθαδή, ηαί ζηή κέα αοηή ηαηαζηεοαζηζηή 

πενίπηςζδ, εά πνέπεζ κά δζαηνίκμκηαζ (-ζηδκ κμενά πάκηα «ζπεδζαγυιεκδ» ηάημρδ, πάκς άπυ ηυ μζηυπεδμ) υθα ηά 

οπμζηοθχιαηα, ζηή εέζδ ημοξ, ζηίξ μνζζιέκεξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, άκ υπζ ηαί ζηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ, ζέ μνζγυκηζα 

πνμαμθή. Ζζ επεζδή εά ζοιααίκεζ ηυ 'ίδζμ ηαί ιέ ηήκ ημιή, ή ιέ ηίξ ημιέξ, υπμο ηζ έδχ εά λεπςνίγμοκε ηά ζημζπεία πμφ 

θένμοκε ηά δάπεδα-υνμθέξ (-δδθ. μζ πέηνζκμζ ημίπμζ, ή ηά οπμζηοθχιαηα, υπςξ πνμακαθένεδηε), ηυηε ηαί ή υρδ (-πμφ 

ηζ αοηή «ζπεδζάγεηαζ» αηυια κμενά... ζημκ αένα, ή μονακυ, πάκς άπυ ηυ μζηυπεδμ) εά δείπκεζ ηζ αοηή ηήκ 

ηαηαζηεοαζηζηή δζάνενςζδ ημφ ένβμο, βζά κά λεπςνίγμοκε ηαεανά, απάκς ηδξ, ηά ηαηαζηεοαζηζηά ζημζπεία πμφ 

θένμοκε (-πέηνζκμζ ημίπμζ, ή οπμζηοθχιαηα) άπυ ηά ηαηαζηεοαζηζηά ζημζπεία πμφ θένμκηαζ (-δμημί, δάπεδα), υζμ ηαί 

ηά άθθα ζημζπεία ηδξ ηαηαζηεοήξ πμφ δέ θένμοκε πανά ιμκάπα ηυκ εαοηυ ημοξ: -ημίπμζ δζαπςνζζηζημί, ή ηαί ελςηενζημί, 

πανάεονα ζέ «ακμίβιαηα» πμφ εά θςηίγμοκε ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ, ηζβηθζδχιαηα ζέ ελχζηεξ, ηηθ. Ζζ μπυηε, 

θμζπυκ, ηαί ζηδκ υρδ, ή ζηίξ υρεζξ, δείπκμκηαζ εοδζάηνζηα (-υπςξ ζηδκ ηάημρδ ηαί ζηίξ ημιέξ) υθα ηά ηαηαζηεοαζηζηά 

ιέθδ ηήξ μζημδμιήξ ηζ υπςξ ιέζα άπυ αοηά έπεζ ηήκ ελςηενζηή ημο ιμνθή ηυ ανπζηεηημκζηυ ένβμ, ιζά ιμνθή ιέ κυδια, 

έκα πνυζςπμ πμφ ελςηενζηεφεζ ακειπυδζζηα ηυκ εζςηενζηυ ημο ηυζιμ. Ζαί βζά κά βίκεηαζ αοηυ έηζζ (-ηαί εά ηυ λακαπχ) 

βζαηί υθα, ζηδκ πνμζςπμβναθία ημτ ανπζηεηημκζημφ ένβμο, έπμοκε πνμηφρεζ ηαηαζηεοαζηζηά ηαί μνβακζηά ηαί υπζ ιέζα 

άπυ άθθμο εσδμοξ (-αζζεδηζηέξ, δδθ. παναπθακδηζηέξ) «ακδζοπίεξ». 

Ζαί βζά κά βεκζηέρς ηάπςξ ηυ πνυαθδια, πμφ είκαζ ααζζηυ ηαί πμθφ μοζζαζηζηυ, βζά ηήκ ανπζηεηημκζηή, δέ εά ηάκς, 

κμιίγς, άζπδια, ακ ηαηαθφβς ζέ υζα είπε βνάρεζ ζπεηζηά ηαί υ Ξυπεκπαμοεν, υηακ είπε ηαηαθάαεζ ηαί ηυκζγε πχξ «ηυ 

αζζεδηζηυ πνυαθδια ζηδκ ανπζηεηημκζηή» (-ηαί οπάνπεζ ηαί ηυ «αζζεδηζηυ πνυαθδια» ζηή δμοθεζά ημτ ανπζηέηημκα, 

άνηεΎκάιήκηυ πζάκμοιε ιμκάπα ζάκ... ενςηεοιέκμζ εναζζηέπκεξ...) πδβάγεζ άπυ «ηή αανφηδηα ηαί άπυ ηή αηαιρία». 

πμηε, εέθεζ κά πεζ υ Ξυπεκπαμοεν, «υ ααζζηυξ κυιμξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή», πμφ ανίζηεηαζ «ζηυ εέια οπμζηφθςια ηαί 
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δμηυξ», εηθνάγεηαζ (-πνμαάθθεζ) άπυ ηή ιζά ιενζά ιέ υ,ηζ ζηδνίγεζ (-ιέ ημοξ ημίπμοξ ή ιέ ηά οπμζηοθχιαηα πμφ 

θένμοκε) ηαί άπυ ηήκ άθθδ ιενζά ιέ υ,ηζ θμνηίγεζ (-ιέ ηή δμηυ, πμφ θένεηαζ). Ζζ υζμ ηά δου αοηά ηαηαζηεοαζηζηά 

ζημζπεία βίκμκηαζ ηαεανά εοδζάηνζηα ηαί πνμαάθθμκηαζ αηέναζα ηαί αηάθοπηα άπυ πενζηηά έπζηαεήιαηα (-δζαημζιδηζηήξ, 

ή άθθμο είδμοξ «ηαθθζηεπκζηήξ» επελενβαζίαξ), ηυζμ, ηαί ηυηε ιυκμ θεζημονβεί ζςζηά ή ανπζηεηημκζηή (-αθδεζκή, έηζζ) 

ηαζ ζηή ιμνθμθμβζηή ηαί ιμνθμπθαζηζηή οπυζηαζδ ηδξ. Ζαί πμφ αοηυ ζδιαίκεζ, πχξ άζπεηα ιέ πμζα οθζηά πηίγεηαζ έκα 

μίημδυιδια (-ιέ πέηνα, ιέ λφθμ, ιέ ζίδενμ, ιέ ιπεηυκ-άνιέ), υ «ηακυκαξ» εέθεζ κά δζαθμνμπμζμφκηαζ ηαί μναηά ηά 

ζημζπεία πμφ θένμοκε (-ημίπμζ, οπμζηοθχιαηα), άπυ ηά ζημζπεία πμφ θένμκηαζ (-δμημί, πθάηεξ-δάπεδα, ζηέβδ, δχιαηα). 

Ζζ μπυηε, θμζπυκ, ιυκμ ιέζα άπυ ιζά ηαεανή, ηαηαηάεανδ, ηαηαζηεοαζηζηή δζάνενςζδ ηζ υπςξ αοηή εά δείπκεηαζ 

εζθζηνζκά ηα'ζ ζηίξ υρεζξ ιζαξ μζημδμιήξ (-πμφ είκαζ ηαί ηυ πνυζςπμ ηδξ) ιπμνεί κά έπεζ, ηυ ανπζηεηημκζηυ ένβμ, ηαί ηήκ 

ηαθή ημο ιμνθή. Ζαί πμφ ηήκ έπεζ ηαζ ηήκε ηενδίγεζ, ηήκ ηαθή ιμνθή, ή ανπζηεηημκζηή ηαί ιέζα άπυ έκα άθθμ βεβμκυξ: 

-υηακ, δδθαδή, παναημθμοεεί ηαί επζαθέπεζ, υ ανπζηέηημκαξ, ζηδκ ηαηαζηεοή ημο, υ,ηζ έπεζ μναιαηζζηεί ηαί ζπεδζάζεζ. 

Ζαί υπςξ, ηυηε, ζηέηεζ ιαγί ιέ ημοξ ηεπκίηεξ ηα'ζ ιέ ημοξ ενβάηεξ, ζηυ ενβμηάλζμ ηαί βζά κά πζάκεζ ηαί ιέ ηά'ίδζα ημο ηά 

πένζα, υ ανπζηέηημκαξ, ηίξ πέηνεξ, ηά ημφαθα, ηά ηζζιέκηα, ηά ζίδενα, ηά λφθα ηαί υθεξ ηίξ θάζπεξ. Ζζ υπςξ, θμζπυκ, 

ζπνχπκεζ, υ 'ίδζμξ, ηυ πένζ ημφ ενβάηδ, ημτ ηάεε ηεπκίηδ, πνμξ ηή ζςζηή ηαηεφεοκζδ, βζά ηήκ ηάεε ενβαζία, ζά κά 

ήηακε μ'ζ ενβάηεξ ηαί μ'ζ ηεπκίηεξ ηά δζηά ημο ηά πένζα, ή ή πνμέηηαζδ ημοξ. Ζαί πμφ έηζζ ηάκεζ, υ ανπζηέηημκαξ, ηή 

δμοθεζά ημο, υζμ πνμπςνάεζ ή ηαηαζηεοή (-δδθ. ηαί άπυ ηή ζηζβιή πμφ εά ιπεί ή πνχηδ πέηνα, ζηά εειέθζα) επεζδή 

λένεζ ηζυθαξ κά ιεηαδχζεζ, ζηά άθθα πένζα, ηή ζηέρδ ημο, ηή εέθδζδ ημο, ιά ηαί ηυκ εκεμοζζαζιυ ημο αηυια. Ζα'ζ βζά 

κά ιήκ ημτ λεθεφβεζ ηίπμηα ηα'ζ βζά κά αθέπεζ ηαί βζά κά πζάκεζ ηαί βζά κά αημφεζ ηά πάκηα. Ξάκ έκαξ ανπζιμοζζηυξ, 

ηχνα, απάκς ζηδκ εηηέθεζδ ημτ ένβμο, πμφ ηήκε δζεοεφκεζ ζάκ ιζά μνπήζηνα (-ιέ υνβακα ημοξ ηεπκίηεξ ηα'ζ ηά 

ενβαθεία ημοξ), βζά κά «παζπηεί» ή ζοιθςκία πμφ έπεζ ζοκεέζεζ υ 'ίδζμξ.  

Ζαίάκδέκ είκαζ (-βζάκά εζπςεεί ηζ αοηυ), ή ανπζηεηημκζηή, ζηδκ τπανλή ηδξ ιέζα ζημ πχνμ ηδξ γςήξ, έκα είδμξ ιμοζζηή 

ηζ αφηδ. "Λπζ ηυζμ, υπςξ έπεζ παναηδνδεεί, ιζά «απμθζεςιέκδ ιμοζζηή», ή «ιζά ιμοζζηή πμφ έπεζ πάζεζ ηή θςκή ηδξ» 

(-υπςξ ηυ ήεεθε υ Γηαίηε) - (ηαί μζ δου παναηηδνζζιμί είκαζ ιάθθμκ άζημπμζ, εά ημθιήζς κά πς), υζμ είκαζ ιζά ηέπκδ 

πμθφ ζοββεκζηή ιέ ηή ιμοζζηή. Γζαηί, ηαί ή ιμοζζηή ηαί ή ανπζηεηημκζηή, έπμοκε, ζάκ ηέπκεξ, ηάηζ ηυ ημζκυ: -ηυ υηζ δδθ. 

δέκ έπμοκε κά ιζιδεμφκε ή κά άκαπαναζηήζμοκε ηίπμηα, υπςξ βίκεηαζ αοηυ ιέ ηίξ ηέπκεξ ηδξ γςβναθζηήξ ηαί ηήξ 

βθοπηζηήξ. Μμφ ηαί ή γςβναθζηή ηαί ή βθοπηζηή, αοηυ εΎκαζπμφ ηάκμοκε ααζζηά ηζ αξ θέβεηαζ υ ,ηζ ιπμνεί κά θέβεηαζ 

ζπεηζηά, δδθ. ηαί βζά ημοξ γςβνάθμοξ ηαί βζά ημοξ βθφπηεξ ηζ αξ θέκε ηαί μί'ίδζμζ μ'ζ γςβνάθμζ ηαί μζ βθφπηεξ... υ,ηζ άθθμ 

εέθμοκε βζά ηή δμοθεζά ημοξ. Έκχ μί ιμοζζημί ηαί μ'ζ ανπζηέηημκεξ ηαηαζηεοάγμοκε ηαζ ζοκεέημοκε ηάηζ, πμφ δέκ 

ακηζβνάθεζ ηίπμηα ηυ ζπεηζηυ ηαί πμφ μφηε ηυ ηάπςξ μιμζυ ημο οπάνπεζ ζημκ ηυζιμ ηήξ γςήξ. Ζζ υπςξ, θμζπυκ, έηεΎ πμφ 

ή γςβναθζηή ηαί ή βθοπηζηή, δέ εά ε'ίπακε πμηέξ βεκκδεεί, ακ υ άκενςπμξ δέκ είπε ηή δζάεεζδ βζά κά ακαπαναζηήζεζ, ή 

κά ιζιδεεί, ηάηζ πμφ αθέπεζ πχξ οπάνπεζ ζηυ πχνμ, ηυκ θοζζηυ, πμφ ηυκε πενζαάθθεζ, ή βζά κά παίλεζ ηζυθαξ 

ακαπθάεμκηαξ ηή γςή, ζέ υθεξ ηδξ ηζξ εηδδθχζεζξ, ή ιμοζζηή ηαί ή ανπζηεηημκζηή αβαίκμοκε ζάκ αοεφπανηηεξ δμιέξ 

ηαί πηίγμοκε ημοξ δζημφξ ημοξ ηυζιμοξ, πμφ υιμζμζ ημοξ δέκ οπάνπμοκε πμοεεκά, μτηε ηαί έπμοκε πμηέ οπάνλεζ. Ζζ ακ 

ήηακε κά επζιείκς ζηυ εέια, πμφ είκαζ ηαί ανηεηά εθηοζηζηυ, βζαηί έηζζ θέβεηαζ ηάηζ πμφ δίκεζ έκα μοζζαζηζηυ αάνμξ 

ζηδκ αλία πμφ ιπμνεΟ κά έπεζ ή ανπζηεηημκζηή ζάκ ηέπκδ, εά έθεβα ηαί ημφημ: -πχξ ηυ ηάεε ανπζηεηημκζηυ ένβμ είκαζ 

έκα «έιροπμ υνβακμ» (-υπςξ έθεβε υ Ώνζζημηέθδξ βζά ηυκ άκενςπμ) ηζ μπυηε ηαί θςκή έπεζ ηαί θαθζά, άνηεΎ κά λένεζ 

κά αημφεζ ηακείξ ηαί ιέ ηά ιάηζα ημο ηαί ιέ ηά αοηζά ηήξ ροπήξ ημο. Ζαίβζάκάιήκ έπεζ άδζημ υ ΐαθενφ, υηακ έθεβε «πχξ 

ακάιεζα ζηά πη'ζνζα» πμφ βειίγμοκε ιζά πμθζηεία, «άθθα είκαζ αμοαά, άθθα ιζθμφκε ηζ άθθα, ηέθμξ, ηά πζυ ζπάκζα, 

ηναβμοδμφκ». Ζαί πμφ έηζζ είκαζ. ιςξ, βζά κά νςηήζεζ, ηχνα, ηάπμζμξ: -ηαίπχξ, θμζπυκ, ιέζαάπυ πμζεξ θςκέξ, 

«ιζθμφκε» ηαί «ηναβμοδμφκ» ηά ανπζηεηημκζηά ένβα (-ηζ ακ αθήζμοιε ηαηά ιένμξ υζα «είκαζ αμοαά»); Θά, ιέ ηίξ ηαθέξ 

ακαθμβίεξ ημοξ, ζηίξ υρεζξ ημοξ ηαί ζημοξ εζςηενζημφξ ημοξ πχνμοξ, ιέ ηήκ πεζεανπδιέκδ ηαηαζηεοαζηζηή ημοξ 

δζάνενςζδ, ιέ ηυ υηζ ή ηάεε θεπημιένεζα ηαοηίγεηαζ ιέ ηυ βεκζηυ ιέβεεμξ ηαί ζπήια, υζμ ηαί ιέ ηυ πνχια πμφ έπμοκε 

απάκς ζηυ ζχια ημοξ ηαί πμφ ηαί ιέ αοηυ έπεζ μθμηθδνςεεί ηαί «ζοκηεθεζηεί» ή ιμνθή ημοξ. Ζαί βζά κά εοιδεχ υιςξ 

κά πχ ηαί ηάηζ άθθμ: -πχξ ιπμνεί κά έπεζ, έκαξ ανπζηεηημκζηυξ πχνμξ, ηαί ηήκ, ηαθή ή ηαηή, αημοζηζηή ημο ηζ υπμο, 

δδθαδή, ζηυ ηάεε πηίνζμ, ε'ίηε βζά εέαηνμ πνυηεζηαζ, ε'ίηε βζά ιζακ ιζηνή ή ιεβάθδ ηαημζηία, υ ηάεε πχνμξ, ζηυ ηάεε έκα 

άπυ αοηά ηά πηίζιαηα, έπεζ ιζά δζηή ημο, ηάεε θμνά, δπδηζηή δφκαιδ, ιζά πζυ δζηή ημο θςκή. πςξ, ιέ άθθα θυβζα, υ 

ηάεε ανπζηεηημκζηυξ πχνμξ ηζ υζμ δζααζμφκε ή ηοηθμθμνμφκε άκενςπμζ ιέζα ημο, ακηδπεί ηήκ ιζά ή άθθδ ακενχπζκδ 
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θαθζά, ή ηυ έκα ή άθθμ ηναβμφδζ, πμφ αβάγεζ πάθζ ηάπμζμξ άκενςπμξ άπυ ιέζα ημο, ή ηή ιμοζζηή πμφ παίγεζ ηάπμζμ 

ιμοζζηυ υνβακμ ηζ υπςξ ηζ αοηυ ηυ πεζνίγεηαζ, ηαί πάθζ, έκα άημιμ. Ζζ μπυηε, υηακ θέιε πχξ αοηυξ ή εηείκμξ υ πχνμξ 

έπεζ ιζά ηαθή (-ή ηαηή) αημοζηζηή, δέκ είκαζ ζά κά θέιε πχξ έπεζ ιζά ηαθή (-ή ηαηή) δζηή ημο θςκή; Άθμτ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηά υζα ηάκμοιε ηα'ζ θέιε, έιεΎξ μί άκενςπμζ, ιέζα ζέ έκακ εζςηενζηυ πχνμ, ή ηάης άπυ ιζά ζημά, ή 

αηυια ηαί ιέζα ζέ ιζακ εζςηενζηή αοθή, ή υπςξ εά ζηεηυιαζηε πμθφ ημκηά ζέ έκακ ημίπμ, πμφ είκαζ άπυ πέηνα, ή άπυ 

λφθμ, ή ηα'ζ άπυ βοαθί, αηυια. 

Ζαί εά ιπμνμφζα, ηχνα, κά πνμζεέζς, πχξ ηυ ηάεε οθζηυ έπεζ ηή θςκή ημο, ιέ ηυκ δζηυ ημο, ηάεε θμνά, ορδθυ ή 

παιδθυ ηυκμ. Ζαί βζά κά εοιδεχ ηυ ζηίπμ άπυ έκα πμίδια ημτ Ξμθςιμφ, πμφ θέεζ: -«ζ' έθέβπ' ή πέηνα πμφ ηναηείξ ηαί 

ηθεΎ θςκή ηζ αοηήκδ». Ζζ μπυηε, θμζπυκ, κά πμφ ηυ ηάεε οθζηυ ηθείκεζ ιέζα ημο ηάπμζα θςκή, ηή δζηή ημο θςκή ηαί 

πμφ αοηήκ ηήκε ηάκεζ κά αημοζηεί υ ανπζηέηημκαξ, υπςξ λένεζ κά ηήκ απμηαθφρεζ, υπςξ δδθαδή έπεζ ηαηαθένεζ κά 

αάθεζ ζςζηά ηυ ηάεε οθζηυ ζηή εέζδ ημο, ιέζα ζέ ιζακ ηαηαζηεοή, ή κά ηαζνζάλεζ ηά δζάθμνα οθζηά ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ετθμβα ηαί ανιμκζηά ιεηαλφ ημοξ. Ζζ υηακ, έηζζ, ιζθάεζ ηαί ηναβμοδάεζ ηυ ανπζηεηημκζηυ ένβμ, πμφ ιπμνεί κά ιαξ 

πνμζθένεζ ηα'ζ ζοιθςκίεξ μθυηθδνεξ, ακ υ ανπζηέηημκαξ ανεζ ηυκ ηνυπμ κά παίλεζ ηζ αοηυξ, ζάκ έκαξ άθθμξ ιμοζζηυξ, 

ηή ιμοζζηή ημο. Ζαί πμφ ηήκ αημφιε, αοηήκ ηή ιμοζζηή, αέααζα, ηα'ζ ιέζα άπυ ηυ πνχια, ζηυ ηάεε πηίνζμ, υπςξ ηυ είπα 

ηζυθαξ πζυ πνίκ. Θά βζά κά ηυ λακαπχ ηχνα ηαί ηάπςξ πζυ έκημκα. Ζαί βζά κά ελδβήζς, πχξ ηυ πνχια, ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή, δέκ είκαζ βζά κά «δζαημζιεί» (-έκα πνυζεεημ έπζηάεδια, πμφ εά ιπμνμφζε ηα'ζ κά ιήκ οπάνπεζ), αθθά 

είκαζ (-οπάνπεζ ηα'ζ οθίζηαηαζ) βζά κά πνμαάθθεηαζ αηυια πζυ ηαεανά ηα'ζ πζυ έκημκα, υ,ηζ εέθεζ κά δείλεζ ή 

ηαηαζηεοαζηζηή δζάνενςζδ ηα'ζ ζζμννμπία, ακ υπζ ηαί βζά κά λεπςνίγμοκε αηυια πζυ εοδζάηνζηα (-ιέζα ηα'ζ άπυ ηυ 

πνχια) ηά ζημζπεία ηδξ ηαηαζηεοήξ πμφ θένμοκε, άπυ ηά ζημζπεία ηδξ ηαηαζηεοήξ πμφ θένμκηαζ, ή αηυια ηαί άπυ ηά 

ηιήιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ πμφ δέκ θένμοκε πανά ιμκάπα ηυκ εαοηυ ημοξ (-ηαί βζά κά εοιδεμφιε, ηχνα, υζα ζπεηζηά 

πνμζδιεζχεδηακ). Ζζ μπυηε, αμδεάεζ ηα'ζ ηυ πνχια βζά κά δζαβνάθεηαζ πζυ ηαεανά υ «ζηεθεηυξ» (-άπυ οπμζηοθχιαηα, 

δμηάνζα, ηηθ.) πμφ ηναηάεζ υθδ ηήκ μζημδμιή, υζμ ηα'ζ βζά κά ζηέημοκε αηυια πζυ ηαθά ζηή εέζδ ημοξ μ'ζ δζάθμνμζ 

ημίπμζ, ζηδκ 'ίδζακε μζημδμιή, ακάθμβα ιέ ηυ πνχια πμφ έπεζ ηαθφρεζ ηήκ μναηή επζθάκεζα ημοξ. Ζζ υπςξ, δδθαδή, ηυ 

ηάεε πνχια, έπεζ έκα δζηυ ημο, μπηζηυ, αάνμξ, ιζά πζυ δζηή ημο μπηζηή αλία ηα'ζ βζά κά ενεείγεζ ηυ ιάηζ ιαξ υπζ πάκηα ιέ 

ηήκ 'ίδζακ έκηαζδ. Ζζ υπςξ, ιέ άθθα θυβζα, ηυ ηυηηζκμ πνχια (-πζυ ακμζπηυ ή πζυ ζημφνμ ηεναιζδί) ηάκεζ έκακ ημίπμ κά 

ζηέηεζ πζυ ημκηά ιαξ, υπςξ έκα βαθάγζμ (-ζηυ θμοθαηί) ηυκε δζχπκεζ ηάπςξ πζυ ιαηνζά ιαξ, υπςξ ιζά χπνα ζηήκεζ ηυκ 

ημίπμ ζηαεενά ζηή εέζδ ημο, υπςξ έκα πνάζζκμ (-ζέ ακμζπηή απυπνςζδ, ή ζέ ζημφνμ θαδί) πανίγεζ, ζημκ ημίπμ υπμο εά 

ηυ αάθμοιε, ιζακ ηάπμζακ δνειία, έκχ υ 'ίδζμξ ημίπμξ, ααιιέκμξ ζηυ ηυηηζκμ, ιαξ ενεείγεζ ζηυ ιάηζ. Ζζ υπςξ, αηυια, ηυ 

ζηαπηί πνχια, ζηέηεζ ηάπςξ αδζάθμνα βζά ηήκ εοαζζεδζία ημτ ιαηζμφ, έκχ ηυ άζπνμ ηα'ζ ηυ ιαφνμ ιαξ δίκμοκε πζυ 

έκημκεξ, μπηζηέξ,... ζοβηζκήζεζξ. Γζαηί, ηυ άζπνμ ιάξ δνμζίγεζ ηζυθαξ, έηεΟ πμφ ηυ ιαφνμ πάεζ κά ιάξ γεζηάκεζ, βζά κά 

ιάξ πνμηαθεί υιςξ ηα'ζ ηάπμζα εθίρδ, έκχ ηυ άζπνμ ιάξ ζπνχπκεζ ηαί πνμξ ηάπμζα πανά, ακ δέκ έπεζ, ηυ άζπνμ, ηαί 

ηάπμζμ δεζηυ, εά έθεβα, αάνμξ, έηζζ υπςξ ιάξ αθήκεζ κά ηαηαθάαμοιε, πχξ υ,ηζ είκαζ ααιιέκμ θεοηυ, είκαζ ηα'ζ πζυ 

ηαεανυ ηαί πζυ οβζεζκυ, άκ θμβανζάζμοιε, δδθαδή, πχξ ηυ θεοηυ ημφ αζαέζηδ, έπεζ ηαί απμθοιακηζηέξ 'ζδζυηδηεξ. 

'Σζηυζμ ηαί άκ υθα υζα πνμζδιεζχκμκηαζ δέ ιπμνεί κά είκαζ απυθοηα (-ηζ υζμ ηζ άκ υ θυβμξ είκαζ πάκηα βζά ηυ πνχια 

ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηζ μπυηε, θμζπυκ, ιέ υζα βνάθς, βζά ηυ πνχια, δέκ πάς κά παναζηήζς ηυκ γςβνάθμ...) , οπάνπεζ 

ηα'ζ ηάπμζα άθθδ αθήεεζα, βζά ηυ πνχια, ζηδκ ανπζηεηημκζηή. 'Βηείκδ, δδθαδή, ή αθήεεζα, πμφ ζπεηίγεζ ηά πνχιαηα ιέ 

η'ζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμφ επζηναημφκε ζηυ έκα ή άθθμ ημπίμ, υπμο εά ένεεζ κά ζηδεεί ηυ ανπζηεηημκζηυ ένβμ. Ζζ 

υπςξ, εέθς κά πχ, έηεΎ υπμο ηυ θςξ ημτ ήθζμο είκαζ πμθφ έκημκμ, έκα θεοηυ πνχια, απθςιέκμ ζέ ιζά ιεβάθδ ζέ 

έηηαζδ επζθάκεζα, εκμπθεί ζηυ ιάηζ ηα'ζ ιάξ ηοθθχκεζ. Έκχ, υηακ ή 'ίδζα επζθάκεζα (-ζέ ηάπμζμκ ημΟπμ, πάκηα) ηαί ιέζα 

ζηυ 'ίδζμ θςηεζκυ ημπίμ, πνςιαηζζηεί ζηυ ηυηηζκμ, ή ζηυ βαθάγζμ, ή ζηδκ χπνα, άκ υπζ ηαί ζηυ ζημφνμ ζηαπηί ηα'ζ ζηυ 

ιαφνμ, αηυια, δέ εά ιάξ εκμπθεί ηα'ζ εά ιάξ αθήκεζ κά αθέπμοιε ακειπυδζζηα έκα πηίζια, έηζζ πνςιαηζζιέκμ (-υπζ 

ηαηάθεοημ) ιέζα ζηυ ημπίμ. Ζαί πμφ αοηυ, ηυ βκςνίγμοκε ηαθά υζμζ λένμοκε κά γμφκε ηα'ζ ιέ ηά ιάηζα ημοξ, ιέζα ζηυ 

εθθδκζηυ ημπίμ, πμφ ηυ θςηίγεζ ηυζμ έκημκα μ ήθζμξ, δδθαδή ηα'ζ μί «θασημί» ή «ακχκοιμζ» ανπζηέηημκεξ, ζηά ζδιενζκά 

ιαξ πνυκζα. Ζαί βζά κά εοιδεμφιε, αέααζα, πχξ ηα'ζ μ'ζ ανπαίμζ Έθθδκεξ πηίγακε πάκηα ηα'ζ ιέ ηυ πνχια, βζά ημοξ 

θυβμοξ πμφ πνμακαθένεδηακ. Ζζ υπςξ άφημί, ζέ ιζά ηάπμζακ «πνςηζά», ανήηακε ηαί ηά πνχιαηα πμφ «ζδηχκεζ» υ 

εθθδκζηυξ πχνμξ, ζηά πηίζιαηα ημο: -ηυ πμκηνμηυηηζκμ, ηήκ χπνα, ηυ ιαφνμ ηα'ζ ηυ βαθάγζμ ή θμοθαηί. Ζα'ζ βζά κά ηά 

έπμοκε «ημφ πενζμφ ημοξ», ηά 'ίδζα πνχιαηα, ζήιενα, ηαί υζμζ πηίγμοκε, ζηυ εθθδκζηυ έδαθμξ, «θασηά» ή «ακχκοια», 
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χζηε κά ζοκεπίγεηαζ, έηζζ, ιζά «πανάδμζδ», πμφ ανίζηεζ ηυκ ηνυπμ κά εκζςιαηχκεζ ανιμκζηά ηα'ζ αοημκυδηα, ηυ ηάεε 

πηίζια (-άπυ ηυ πζυ «ανπαίμ» ςξ ηυ πζυ ζφβπνμκμ «θασηυ» ή «ακχκοιμ») ζηυ εθθδκζηυ ημπίμ ηα'ζ ιέζα άπυ ηυ πνχια. 

Ζαί πμφ ηυ ακάθμβμ εά ιπμνεί, αέααζα, κά βίκεηαζ ηαί ιέ ηυ ηάεε ηαζκμφνβζμ ανπζηεηηυκδια, ζηδκ πζυ ζφβπνμκδ 

εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, πμφ εά έπεζ, -έηζζ θές-, ηή δοκαηυηδηα κά πνδζζιμπμζεί ηα'ζ άθθα πνχιαηα, έλς άπυ ηά 

«ανπαία» ηα'ζ «θασηά» ή «ακχκοια» ηζ άκ, θοζζηά, ιπμνέζεζ κά ηά ανεσ,... πμφ δέκ είκαζ δά, αοηυ, ηαί άπυ ηά 

αηαηυνεςηα. Ζαί πμφ άκ δέκ επζαάθθεηαζ ηζυθαξ κά βίκεζ αοηυ, βζαηί ιζά «πανάδμζδ» ζοκεπίγεηαζ ιμκάπα υηακ αοηή 

ακακεχκεηαζ ηαί ιέ ηάπμζεξ, ζέ ηάεε επμπή, ηαζκμφνβζεξ δοκαηυηδηεξ, πμφ εά έπμοκε ανεεεσ ζάκ αθδεζκέξ, βζά ημοξ πζυ 

κέμοξ ηαζνμφξ. Ζζ επεζδή, ηεθζηά, ή «πανάδμζδ», ζηδκ εθθδκζηή ανπζηεηημκζηή, δέ εέθεζ κά θέεζ πχξ πνέπεζ, ζχκεζ ηα'ζ 

ηαθά, κά πνδζζιμπμζμφιε ηαί ζήιενα ηά πνχιαηα πμφ ανήηακε ηάπμηε ηάπμζμζ «πνμβμκμί» ιαξ (-ηα'ζ θές πχξ αοημί 

ήηακε μζ ανπαίμζ "Βθθδκεξ...), ζημκ ηαζνυ ημοξ, αθθά θέεζ πχξ υ "Βθθδκαξ (-πζυ παθζυξ, πζυ ζφβπνμκμξ) έπεζ ιέζα ζηυ 

ασια ημο ηα'ζ ηυ πνχια, βζά ηήκ ανπζηεηημκζηή ημο ηζ αξ ανεζ, ηυηε (-υ ζφβπνμκμξ «ηάημζημξ» ημτ εθθδκζημφ ηυπμο) 

πμζμ πνέπεζ κά είκαζ αοηυ, ιέζα άπυ ηζξ ηαζκμφνβζεξ δοκαηυηδηεξ πμφ έπεζ κά ημτ πνμζθένεζ ηα'ζ ή ροπή ηήξ επμπήξ 

ημο. Ζα'ζ βζά κά πνέπεζ, αηυια, κά ακαβκςνίζμοιε (-ρφπναζια ηαί ακηζηεζιεκζηά) πχξ μζ «θασημί» ή «ακχκοιμζ» 

ηεπκίηεξ, ιεηαπεζνίγμκηακ ηά «ανπαία» πνχιαηα, βζά κά παηάκε πζυ ζίβμονα ζε δμηζιαζιέκεξ ειπεζνίεξ, ακ υπζ ηα'ζ βζαηί 

ηάπμζμ είδμξ πνςημβμκζζιμφ ημοξ ηαεήθςκε, αδζαιανηφνδηα, ζέ ιζακ ακαπαοηζηή, 'ίζςξ, ζηαζζιυηδηα. Ζαηαζηάζεζξ ηα'ζ 

αδοκαιίεξ, υιςξ, πμφ έκαξ ζφβπνμκμξ ανπζηέηημκαξ, ζηδκ επμπή ιαξ δέ εά είπε ηακέκα θυβμ βζά κά ιήκ η'ζξ λεπενάζεζ. 

Θά ηαί πυζα άθθα δέ εά είπε κά πεί ηακείξ, βζά ηυ πνχια ζηδκ ανπζηεηημκζηή. "Ώκ ζημπαζημτιε, δδθαδή, πχξ έπεζ 

πνχια ηα'ζ ιζά πέηνα, ζηή θοζζηή ηδξ ηαηάζηαζδ. Μμφ έπεζ, πνχια, ηα'ζ ηυ λφθμ, ζηυ θοζζηυ ημο, δζμ ηα'ζ ηυ ιπεηυκ (-

αοηή ή ηεπκδηή πέηνα), πμφ ηζ αοηυ, άπυ θοζζημφ ημο, πάεζ κά δέζεζ πνςιαηζηά (-έηζζ ζηαπηυπνςιμ πμφ είκαζ) ιέ ηά 

δζάθμνα πχιαηα ηαί ανάπζα, ζέ υθα ηά εθθδκζηά ημπία (-πχιαηα ηαί ανάπζα πμφ είκαζ άθθμηε ζηαπηυπνςια, άθθμηε 

ηζηνζκμηυηηζκα...). Ζαί βζά κά πνμζέλμοιε ηαί ημτημ: - ηυ πυζμζ, άπεζνμζ, πνςιαηζημί ζοκδοαζιμί δέ ιπμνμφκε κά 

ζηαεμφκε ζςζηά ιέζα άπυ ζμαακηζζιέκμοξ ημίπμοξ, πμφ εά ημοξ έπμοιε αάρεζ ζηυ ηυηηζκμ, ή ζηδκ χπνα, ή ζηυ 

βαθάγζμ, ή ηαί ζηυ ιαφνμ αηυια ηα'ζ πμφ εά ημοξ αάθμοιε κά ζηέημοκε δίπθα ζέ ηάπμζα θζεμδμιή, ιέ ηήκ πέηνα ζηυ 

θοζζηυ ηδξ πνχια (-ζηαπηζά, φπμηίηνζκδ, ζηυ πνχια ηήξ ζημονζάξ, φπυθεοηδ), ή δίπθα ζέ έκα άπυ ιπεηυκ οπμζηφθςια 

ή δμηάνζ (-ζηαπηυπνςια ηα'ζ ηά δου) ηζ αηυια ηα'ζ ηάης άπυ ιζακ πάθζ ζηαπηυπνςιδ, ζέ ιπεηυκ, μνμθή, ζέ έκακ 

οπυζηεβμ ή εζςηενζηυ, πχνμ. Ζα'ζ ζέ ιζά ζπεηζηή ζοκέπεζα: -εηεί πμφ αθήκεζξ ηήκ πέηνα ηάπμζμο ημίπμο ηα'ζ ηυ ιπεηυκ 

ηάπμζμο «ζηεθεημφ» ζηά θοζζηά ημοξ πνχιαηα, ανίζηεζξ ηυ ημονάβζμ* κά ημθιήζεζξ ηα'ζ άθθα, ιέ ηυ πζκέθμ ζηυ πένζ: -

κά αάρεζξ η'ζξ ηάζεξ (-μνζγυκηζα ηαί ηαηαηυνοθα λφθα) ζηά πανάεονα, ή ζηίξ έλςμηυεονεξ, ιέ έκα θεοηυ πνχια, έκχ 

ηά ζπεηζηά λφθζκα ελχθοθθα ηά πενκάξ ζέ έκα ζημφνμ θαδί. Ζαί ηά ζίδενα, άπυ ηά ηζβηθζδχιαηα ζημοξ ελχζηεξ, ή ηαί 

άθθμο, ηά πνςιαηίγεζξ ηυηηζκα ηα'ζ ζηδκ απυπνςζδ πμφ δίκεζ ηυ ιίκζμ (-έηζζ ηυ ηυηηζκμ αβαίκεζ πζυ θςηεζκυ), ή ιαφνα. 

Ζα'ζ υπμο, ηυ ηυηηζκμ ηαί ηυ ιαφνμ, απάκς ζέ ιζά ζζδενμβςκζά, ηήξ πανίγμοκε ιζακ θαιπενή ηαί εφάνεζηδ 

βναιιζηυηδηα, πμφ ηήκε πνεζάγεηαζ, βζά κά ζηαεεί ηαθά ιπνμζηά άπυ ηυ θαδί ελχθοθθμ, ιπνμζηά άπυ έκα οπμζηφθςια 

ή δμηάνζ ζέ ιπεηυκ, ιπνμζηά ηα'ζ άπυ ιζά«βοική» θζεμδμιή (-μζ πέηνεξ ζηυ θοζζηυ ημοξ πνχια), ιπνμζηά ηαί άπυ 

έκακ άθθμ ημΟπμ, πμφ είκαζ πνςιαηζζιέκμξ ζηυ ηυηηζκμ, ή ζηδκ χπνα, ή ζηυ βαθάγζμ. Ζα'ζ βζά κά απμημθιήζς ηα'ζ έκακ 

παναθθδθζζιυ, ζπεηζηά ιέ ηίξ ηυηηζκεξ ή ιαφνεξ ζζδενμβςκζέξ: -ακ, δδθαδή, δέ ζηέημοκε μζ έηζζ πνςιαηζζιέκεξ 

ζζδενμβςκζέξ (-ηαί πζυ πμθφ μζ ηαηαηυνοθεξ ηα'ζ ζδζαίηενα υηακ εά ηίξ ημζηάγμοιε άπυ ηυ πθάζ, ζηδκ πνμμπηζηή ημοξ «-

πμνεία») ζάκ έκα είδμξ πμνδέξ, απάκς ζηυ ζχια ηάπμζαξ θφναξ ηζ υπςξ ηήκε ηναηάεζ ζηά πένζα ημο έκαξ ζφβπνμκμξ 

'Λνθέαξ... (-ηαί ή πμζδηζηή έλανζδ είκαζ ιέζα ζηυ «επάββεθια» ημΰ ανπζηέηημκα...). 

Ζαί βζά κά οπάνπμοκε, αέααζα, ηαί άθθεξ δοκαηυηδηεξ, ιέ ηυ πνχια ζηδκ ανπζηεηημκζηή, υηακ, αξ πμφιε, υθα ηά 

ελχθοθθα, ζε ηάπμζμ πηίζια, είκαζ πνςιαηζζιέκα ζηυ ηυηηζκμ ημτ ιίκζμο ηαί μ'ζ ζμαακηζζιέκμζ ημίπμζ πνςιαηίγμκηαζ 

ηάηαζπνμζ, έκχ ηά οπμζηοθχιαηα ηαί ηά δμηάνζα ηαί μζ πθάηεξ ηδξ ηαηαζηεοήξ άπυ ιπεηυκ-άνιέ, ζηυ πηίζια, έπμοκε 

ιείκεζ ζηυ θοζζηυ, ζηαπηί, πνχια ημοξ. Ζαί βζά κά ζδιεζςεεί, αηυια, ηα'ζ ή πενίπηςζδ υπμο ηά ηονίανπα πνχιαηα, ζέ 

έκα πζυ ιζηνυ, ή πζυ ιεβάθμ πηίνζμ, είκαζ ηυ θοζζηυ πνχια ηδξ πέηναξ (-ζημοξ ημίπμοξ) ηα'ζ ηυ θοζζηυ πάθζ πνχια άπυ 

ηυ ιπεηυκ, ζηυ ζηδεαίμ ηδξ πθάηαξ πμφ ηαθφπηεζ ηήκ μζημδμιή. Ρνχιαηα, δδθαδή, πμφ ηά 'ίδζα, ζπεδυκ, ηά έπμοιε ζηυ 

θοζζηυ ημπίμ υπμο ζηέηεζ ηυ ανπζηεηημκζηυ ένβμ: -ζηά ανάπζα, ζηζξ πέηνεξ, ζηά πχιαηα ζημοξ βεζημκζημφξ θυθμοξ. Ζζ 

υπςξ, έηζζ, ιέ ηυ πηίζια πμφ ιμζάγεζ ζά κά ηυ έπεζ ηαηαζηεοάζεζ ή 'ίδζα ή θφζδ άπυ ιυκδ ηδξ ηαί ιέ ηά δζηά ηδξ οθζηά, υ 

μονακυξ, πάκς άπυ ηήκ άνπζηεηημκδιέκδ ηαηαζηεοή, πμφ ηήκ έζηδζε, ςζηυζμ, ηάπμζμ ακενχπζκμ πένζ, βίκεηαζ αηυια 
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πζυ βαθάγζμξ ηαί πζυ θςηεζκυξ ηαί ηά ανάπζα ηαί ηά πχιαηα ηαί μζ πέηνεξ, ηνζβφνς ημο, δε'ζπκμοκε ηζ αοηά πζυ θαιπενά, 

πζυ ακενχπζκα, ηζ μπυηε ημπίμ ηα'ζ ανπζηεηηυκδια πθδζζάγμοκε ηυ έκα ηυ άθθμ ηαί δέκμκηαζ ζέ ιζακ ζοβηζκδηζηή, ζη' 

αθήεεζα, εκυηδηα. Ζαί βζά κά ζδιαίκμοκε υθα αοηά, ηεθζηά, πχξ ιζά αθδεζκή ανπζηεηημκζηή, ιπμνεί κά ηάκεζ αηυια πζυ 

υιμνθδ ηα'ζ ηή θφζδ, ζηυ ηάεε ημπίμ. Ζαί πμφ ακ δέκ είκαζ, εέθς κά πχ, αοηυξ ηα'ζ υ πνμμνζζιυξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ (-

κά μιμνθαίκεζ ηδκ ακενχπζκδ γςή ηαί ιέζα άπυ ηά θοζζηά ηδξ ημπία), έηεΎ πμφ ηαοηυπνμκα εηπθδνχκεζ ηα'ζ άθθεξ, πζυ 

πναηηζηέξ, ακάβηεξ. 

Ζαί θίβα θυβζα, αηυια: -υηακ πνέπεζ κά παναηδνδεεί, πχξ ηυ ηάεε ανπζηεηημκζηυ ένβμ, δέκ ηαηαζηεοάγεηαζ πμηέ ζςζηυ, 

ακ δέκ έπεζ ζοιπαναζηαεεί, εζθζηνζκά, ζηδκ πναβιάηςζδ ημο ηαί υ ενβμδυηδξ ημο, άημιμ ή ημζκςκζηή μιάδα, ή ηάπμζα 

ζπεηζηή ιέ ηυ ένβμ έκημθμδμηζηή «ελμοζία». Ζζ υζμ, δδθαδή, υθμζ αοημί μζ ενβμδυηεξ δέ εά έπμοκε ανεεεί ζέ ιζακ 

αβαεή ζπέζδ ιέ ηυκ ανπζηέηημκα ημοξ ηαί βζά κά έπμοκε, θμζπυκ, λεηζκήζεζ ιαγί ηαί ιέ ημζκά ηνζηήνζα ηα'ζ ιέ ημζκέξ 

επζδζχλεζξ ηα'ζ ιέ ημζκέξ αθεηδνίεξ, -ενβμδυηδξ ηαί ανπζηέηημκαξ-, ηαί βζά κά ηεθεζχζμοκε ηυ ένβμ πάθζ ιαγί ηαί 

ζοκαδενθζηά, άθμτ ή ανπζηεηημκζηή δέ βίκεηαζ ιυκμ άπυ ηυκ ανπζηέηημκα, ή ακ βίκεηαζ έηζζ, είκαζ βζαηί ηυ έπεζ εεθήζεζ 

(-ηαί πζζηέρεζ) ηαί ή άθθδ πθεονά, αοηή πμφ έπεζ πνμηαθέζεζ ηυ πνυαθδια (-πμφ ηυ πνμηαθεί, αέααζα, πζυ πνχηα ή 

ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή γςή) ηαί πμφ έπεζ πνμζηαθέζεζ ηυκ ανπζηέηημκα βζά κά δείλεζ, αοηυξ, πμζεξ είκαζ μζ ζηακυηδηεξ 

ημο. Ζζ μπυηε, εέθς κά ηαηαθήλς, ακ ιπμνεί κά είκαζ, έκαξ ανπζηέηημκαξ, οπενήθακμξ βζά ηά πναβιαημπμζδιέκα υκεζνα 

ημο, μθείθεζ κά ιπμνεί κά είκαζ ακάθμβα οπενήθακμξ ηαί βζ' αοημφξ πμφ ημτ δχζακε ηήκ εοηαζνία κά έπεζ πηίζεζ, υ,ηζ 

έπεζ πηίζεζ. 

Ζαί πμφ έηζζ ιμζάγεζ κά είκαζ ηά «πνάβιαηα», ιέ ηήκ ανπζηεηημκζηή, πμφ έηζζ εά έπνεπε κά είκαζ. Θά κά υιςξ πμφ 

ένπεηαζ ή πζυ αθδεζκή πναβιαηζηυηδηα, ιέ ηίξ πμθθέξ ηα'ζ ζοπκά απνμζδυηδηεξ ειπεζνίεξ ηαί πμφ αάγεζ αοηά ηά 

«πνάβιαηα» ζέ ηάπμζακ άθθδ δζάηαλδ ηαί δζάζηαζδ. πςξ, δδθαδή, πάς ηχνα κά εοιδεχ, άπυ ηά υζα έπς «γήζεζ» ζηή 

δμοθεζά ιμο, ηάηζ πμφ είπε πεί ηα'ζ υ Μζηαζζυ, βζά ηή δζηή ημο ηή δμοθεζά: -πχξ πμθθέξ θμνέξ είπα ηήκ εκηφπςζδ υηζ 

έηακα ηάηζ ηαθά ηαί ζςζηά, επεζδή είπα δμοθέρεζ ζέ ιζά ηαθή ζοκενβαζία ιέ άθθμοξ (-ενβμδυηεξ, ιδπακζημφξ, ηεπκίηεξ, 

ενβάηεξ), βζά κά ηαηαθάας υιςξ λαθκζηά ηζ υηακ ηυ έκα ή άθθμ ένβμ είπε ηεθεζχζεζ, πχξ υ,ηζ έβζκε ηαί υπςξ έβζκε ηαί 

υπςξ αβήηε ηεθζηά, ηυ είπα ηάκεζ ιυκμξ ιμο, ιέ υθμοξ ημοξ ηυπμοξ δζημφξ ιμο. Ζαί πμφ αοηυ εά ζδιαίκεζ, 'ίζςξ, (-ηί 

άθθμ κά ... οπμρζαζηχ;) πχξ υηακ είκαζ κά αβεζ ηάηζ ηυ άνηζμ, ηυ ηέθεζμ, αοηυ εά αβεζ επεζδή ηυ εέθδζε ηαί ηυ ιπυνεζε 

υ έκαξ. πμηε, θμζπυκ, ιεηνάεζ ηα'ζ βζά ηήκ ανπζηεηημκζηή, ηήκ αθδεζκή, ή αημιζηή πνςημαμοθία ηα'ζ ζηακυηδηα, πμφ υζμ 

πζυ έκημκδ είκαζ, ηυζμ (-ηζ έδχ είκαζ ηυ πενίενβμ...) πζυ πμθφ βίκεηαζ βυκζιδ ηα'ζ βζά ημοξ άθθμοξ. Ζα'ζ πμφ ηυ πζζηεφς 

αοηυ αηνάδακηα, υζμ πζζηεφς πχξ μ,ηζ πνμζπαεεί κά ηάκεζ υ ηαεέκαξ βζά ηυκ εαοηυ ημο, ηυ ηάκεζ βζαηί εέθεζ κά θακεί 

πνήζζιμξ ηαζ ζηυ ημζκςκζηυ ημο ζφκμθμ. Θμκάπα πχξ έδχ πνέπεζ κά ζδιεζχζς ηα'ζ ηάηζ άθθμ, πμφ ζπεηίγεηαζ ιέ ηυ 

ιμκμπάηζ πμφ εά έπεζ κά πενπαηήζεζ έκαξ ανπζηέηημκαξ, ζηή δμοθεζά ημο: -ηυ υηζ ηαθυ είκαζ κά έπεζ ζοκεζδδημπμζήζεζ, υ 

ανπζηέηημκαξ, ζάκ βκήζζμξ ηαί αθδεζκυξ ηεπκίηδξ, πχξ μί δοκαηυηδηεξ ημο βίκμκηαζ βυκζιεξ ηαί απμδμηζηέξ ηαί 

ιεβαθχκμοκε, υηακ λένεζ κά ζηέηεηαζ, ηάεε ηυζμ, ηαί ιυκμξ ηαί ιμκαπζηυξ, ιέ ζοκηνμθζά ηυκ δζηυ ημο ηυζιμ ηζ υπςξ 

ηυκ έπθαζε ηαί ηυκ αβάπδζε ιέζα άπυ ιζακ πνχηδ ηαί κεακζηή ιαηζά ηαί πμφ αοηή ηυκε θχηζζε βζά κά ημζηάγεζ ηα'ζ ιέ 

εαοιαζιυ ηήκ πναβιαηζηυηδηα ηήξ γςήξ. Οήξ δζηήξ ημο ηήξ γςήξ, υζμ ηαί ηήξ γςήξ πμφ «ηαηαζηεοάγμοιε» υθμζ ιαγί. 
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9.3.  ΠΛΔΛΡΔΜΔΗΠ 

 

9.3.1. ΡΝ ΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ  

 

i. ΠΡΝΛ ΠΡΑΘΖ ΡΠΑΓΘΑΟΝΠΗΑΛΝ 

ΣΡΗΕΝΛΡΑΠ ΓΝΣΔΗΑ ΕΥΖΠ475  

Ρν ηνπίν ππνβάιιεη πάληα ηα ζσζηά πξάγκαηα ζηνλ αξρηηέθηνλα; Ή πξέπεη θη εθείλνο λ’ αθνύζεη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ;  

Δ επζεοιία ημο ανπζηέηημκα πνέπεζ κα αημοιπάεζ ζημ δίηζμ ημο ημπίμο. Ζάπμηε είπε θεπεεί απυ ημοξ ιμκηένκμοξ υηζ δ 

ανπζηεηημκζηή είκαζ δζεεκήξ. Ββχ δεκ ημ πζζηεφς αοηυ.  

Γηαηί;  

Γζαηί ηζ αοηή θοηνχκεζ ιέζα απυ έκα πχια ζοβηεηνζιέκμ ηαζ δέπεηαζ ημκ δζαθμνεηζηυ ήθζμ ημο ηάεε ηθίιαημξ βζα κα 

ακαπηοπεεί. Ξημ ηάης ηάης, βζαηί πηίγμοιε; Ώκ ιπμνμφζαιε κα γμφιε βοικμί ιέζα ζηδ θφζδ, δεκ εα ηάκαιε ζπίηζα. 

Βίκαζ ζακ κα ακμίβμοιε ιζα μιπνέθα πάκς απυ ημ ηεθάθζ ιαξ βζα κα πνμθοθαπεμφιε απυ ημκ ηαοηυ ήθζμ, ηδ ανμπή ή ημ 

πζυκζ. Μνχηα, δδθαδή, αάγμοιε ιζα ζηέβδ πάκς απ‟ ημ ηεθάθζ ιαξ ηαζ ιεηά πηίγμοιε ημοξ ημίπμοξ .  

Ξξνθάλσο, ινηπόλ, ε θαιύηεξε παηδεία γηα έλαλ αξρηηέθηνλα είλαη ην λα κείλεη ζηνλ ηόπν ηνπ θαη λα 

κειεηήζεη εμαληιεηηθά ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο.  

Ώζθαθχξ!  

Δζείο, όκσο, πήγαηε λα ζπνπδάζεηε ζην Κόλαρν.  

πςξ θέεζ ηαζ μ Γηαίηε, «υπμζμξ λένεζ λέκεξ βθχζζεξ ηαηαθαααίκεζ ηαθφηενα ηδ δζηζά ημο». Ξπμοδάγμκηαξ έλς, εέθδζα 

κα ιάες ηδκ ανπζηεηημκζηή. Γζα κα ανς ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα ιπμνμφζα κα αθμοβηνάγμιαζ ηδ θςκή ημο ηάεε 

ηυπμο. 

Δζείο δηαζρίζαηε αιώβεηνο ηε βαπαξηθή παηδεία ζαο;  

Ιαζ, βζαηί ιμο έιαεε ηζ πνέπεζ ηαζ ηζ δεκ πνέπεζ κα ηάκς - πανυθμ πμο, υηακ βφνζζα ζηδκ Βθθάδα, ηα ανήηα πμθφ 

δφζημθα.  

Γειαδή;  

Ζαηάθααα υηζ μνζζιέκα πνάβιαηα πμο εηεί είπα απμδεπηεί ςξ ζςζηά, εδχ ήηακ θάεμξ. Ζζ έπνεπε κα ανς ηδκ άθθδ 

ηθίιαηα ημο δζημφ ιμο ηυπμο, ακ ήεεθα κα πηίζς ζςζηά. Άνπζζα ηυηε κα βονίγς ηαζ κα ηαλζδεφς ηαζ πνμζπαεμφζα κα 

δς πμζμξ είκαζ αοηυξ μ ηυπμξ, ηζ έπμοκ κα ιμο δζδβδεμφκ αοημί μζ άκενςπμζ ηζ αοηέξ μζ πέηνεξ.  

Δθείλε ήηαλ ε επνρή πνπ γξάςαηε ηα «Ξαιηά αζελατθά ζπίηηα»;  

Ώηνζαχξ. Κεηίκδζε θίβμ πνζκ απυ ηδκ Ζαημπή ηαζ δζήνηεζε υζμ ηζ αοηή - ακαδμοθεζά, αθέπεηε, ηυηε. θδ εηείκδ δ 

πενζπθάκδζδ δεκ ήηακ ηίπμηα άθθμ απυ ιζα ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ, πμο ζοβηεηνζιεκμπμζήεδηε ζε αοηυ πμο θέιε 

ακχκοιδ θασηή ανπζηεηημκζηή.  

Ρνπνζεηείηε ζηε βαπαξηθή «εηζβνιή» ησλ βαζηιέσλ όια ηα πνιηηηζηηθά καο δεηλά; 

Ώοηή, κμιίγς, ιαξ έηακε ιεβάθμ ηαηυ, βζαηί ιαξ έθενε ημκ ηθαζζηζζιυ πμο ακηέβναρε υθμ ρεοηζά ημκ αθδεζκυ ανπαίμ 

πμθζηζζιυ ιαξ. Ώοηά υθα, αέααζα, πμο ζαξ θές ηα έκζςζα υπζ ηυζμ ιέζα απυ ηζξ εεςνίεξ, αθθά πηίγμκηαξ ηυζα πνυκζα 

ηχνα. Γζαηί, ακ δεκ ηνζθηείξ πάκς ζηδκ πέηνα, δ εεςνία είκαζ άπνδζηδ, αθθά ηαζ ημ ακηίζηνμθμ: δ ηάεε ηαθή εεςνία 

είκαζ ημ γμοιί πμθθχκ δμηζιαζιέκςκ πνάλεςκ.  

Νη θαιέο ζεσξίεο δελ καο αλαγθάδνπλ ζπρλά ζε νξηζκέλα ζηπιηζηηθά θιηζέ;  

                                                            
475 Θζα ζοκέκηεολδ ημο Ζςκζηακηζκίδδ ζημκ Ξηάεδ Οζαβηανμοζζάκμ ιε αθμνιή ηδκ έηδμζδ ηνζχκ ζπάκζςκ αζαθίςκ ημο. Μδβή: 
www.lifo.gr 
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πζ. Λζ ηαθέξ εεςνίεξ δεκ δδιζμονβμφκ ηθζζέ, αθθά ημ πακημφ εθανιυζζιμκ, πμο είκαζ ηαζ ημ μιμζυηνμπμκ. Λ 

Ώνζζημηέθδξ είπε υηζ εηείκμ πμο δζαιμνθχκεζ ημκ παναηηήνα ημο ακενχπμο είκαζ ημ ηθίια ηαζ ημ ημπίμ ζημ μπμίμ γεζ.  

Θη ν Γθαζηόλ Κπαζειάξ αλαθέξεη ζηελ «Ξνηεηηθή ηνπ ρώξνπ» πσο είκαζηε ν ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν δνύκε.  

Λπςζδήπμηε. Ώθθά ιζα ηαζ ημ θένκεζ δ ημοαέκηα, εέθς κα ζαξ πς υηζ μζ ηοπζηέξ θφζεζξ πμο ανίζημοιε ακαγδηχκηαξ ημ 

ηέθεζμ ίζποακ ακέηαεεκ – υζμ, θοζζηά, μ άκενςπμξ ζοκεπίγεζ κα παηάεζ ιε ηα δομ ημο πυδζα πάκς ζηδ βδ. Ημζπυκ, υηακ 

ήνεακ εδχ πένα μζ πνυζθοβεξ απυ ηδ Θζηναζία, ηαζ μζ πενζζζυηενμζ πηίζακε εδχ ηα ζπίηζα ημοξ ιε εοηεθή ιέζα, υθμζ 

ζπεδυκ ηάκακε ημ ίδζμ πνάβια: δδθαδή έκα ηθεζζηυ δςιάηζμ, ιπνμζηά ημο έκα οπυζηεβμ ηζ αηυια πζμ ιπνμζηά ιζακ 

αοθή.  

Ρν αλάθηνξν ησλ μεξηδσκέλσλ!  

Μχξ;  

Πβήλεηε, ιέσ, νπνηαδήπνηε ηαμηθή δηαθνξνπνίεζε.  

Θα δεκ οπάνπεζ. Λζ πνυζθοβεξ δεκ ήλενακ πςξ ημ ακάηημνμ ημο Ιέζημνα ζηδκ Μφθμ ήηακ έηζζ –άθθςζηε ημ ‟22 δεκ 

είπε αηυια απμηαθοθεεί-, μφηε λένακε υηζ έηζζ ήηακ ηα ιέβανα ζηδκ Οίνοκεα, ζηζξ Θοηήκεξ, ηα παθάηζα ζηδκ Ζκςζζυ 

ηαζ ηδ Φαζζηυ. Ομ ηάκακε βζαηί αθμοβηνάγμκηακ ημ εθθδκζηυ ημπίμ, πμο έπεζ ακάβηδ ημ πνυζηοθμ. Ζζ αοηυ βζαηί ημ 

οπυζηεβμ ηναηάεζ ιαηνζά ημκ ηαοηυ ιαξ ήθζμ ημ ηαθμηαίνζ - ημκ ίδζμ ήθζμ πμο ημκ πεζιχκα παιδθχκεζ ηαζ ημκ αθήκεζ κα 

ιπεζ ζημ παβςιέκμ δςιάηζμ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, οπάνπεζ ηαζ δ αοθή -βζαηί ζηδκ εφηναηδ Βθθάδα «μ αίμξ είκαζ 

οπαίενζμξ», υπςξ έθεβε ηαζ μ Μενζηθήξ Γζακκυπμοθμξ- ηαζ ιπμνμφιε κα γήζμοιε πμθφ ηαζνυ ηάης απ‟ ημκ ακμζπηυ 

μονακυ. Θεβαθφηενδ, υιςξ, ζδιαζία ηζ απυ ηδκ αοθή είπε ημ οπυζηεβμ, έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνάβιαηα ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή, πμο ιε απμνία αθέπς υηζ ζήιενα έπεζ ηεθείςξ παναβκςνζζηεί.  

Αιιά ε Αζήλα ήηαλ ηόηε κηα πόιε πνπ κπνξνύζε λα δέρεηαη αθόκα ηα παηδηά ηεο. Πήκεξα, ε αζηπθηιία, ν 

ηπρνδησθηηζκόο θαη ε έιιεηςε παηδείαο κάο θάλνπλ λ’ αδηαθνξνύκε γηα ηε ζρέζε καο κε ην ηνπίν.  

Θα ηαζ μζ πνυζθοβεξ δεκ είπακ αοηυ πμο θέιε παζδεία - απθχξ είπακ ηναηήζεζ αιυθοκηα ηαζ βκήζζα ηα έκζηζηηά ημοξ ηαζ 

ηαηαθαααίκακε ηζ ζδιαίκεζ κα γεζξ ζ‟ αοηυ ημ θςξ ηαζ ζ‟ αοηέξ ηζξ πέηνεξ.  

Θαη γηα καο, πνπ δελ είρακε γλήζηα έλζηηθηα;  

Ώοηυ αηνζαχξ ημ ενχηδια δζηαζχκεζ ηδκ φπανλή ιαξ. Μαθζυηενα μζ ανπζηέηημκεξ πηίγακε δομ-ηνζα παθάηζα ηαζ ιεηά 

ακαπαφμκηακ. Ξήιενα ένπμκηαζ κα ιαξ δχζμοκ ημ δμπείμ ηδξ γςήξ πμο άθθμηε μ ηαεέκαξ βκχνζγε, υιςξ ζήιενα ημ 

αβκμεί βζαηί δεκ έπεζ ημκ ηαζνυ, ηδ δζάεεζδ ή αηυια ηαζ ηδ βκχζδ. Λπυηε δ παζδεία ημο ανπζηέηημκα πνέπεζ κα 

ζοκδοάγεζ πμθθέξ ηέπκεξ. ΐεααίςξ. Λ ανπζηέηημκαξ είκαζ έκαξ πμζδηήξ πμο θέλεζξ έπεζ ηδκ πέηνα, ημ ιπεηυκ, ημ αηζάθζ, 

ημ ζίδενμ. Βίκαζ έκαξ πμζδηήξ ηςκ οθζηχκ. Λ Αδιυηνζημξ είπε υηζ «ημ ζφιπακ είκαζ μ ηανπυξ ηδξ ηφπδξ ηαζ ηδξ 

ακαβηαζυηδηαξ». 

Υξαία, ινηπόλ. Αιιά όζα κνπ ιέηε, ε ηύρε, ε αλαγθαηόηεηα, ην δνρείν ηεο δσήο, ε αιήζεηα θαη ην ακόιπλην 

έλζηηθην, ζπλαξηώληαη κε ηνλ άλζξσπν, ελώ, ζήκεξα, εθείλα πνπ λνζνύλ πεξηζζόηεξν ζ’ απηή ηελ πόιε 

είλαη ην ίδην ην ηνπίν, ην θιίκα θαη ν ρώξνο.  

Ιμζεί, υιςξ, απυ ηαεανά ακενχπζκεξ αζηίεξ. Ιμζεί επεζδή δεκ οπήνπε ιζα εεηζηή επέιααζδ ηςκ ανπζηεηηυκςκ ηαζ υθςκ 

ηςκ άθθςκ πμο εα ιπμνμφζακ κα αμδεήζμοκ - ηδκ ηάκμοιε θάεμξ ηδ δμοθεζά ιαξ ηαζ ζήιενα αηυια.  

Παλ λα κνπ ιέηε όηη απηήο ηεο πόιεο δελ ηεο κέλεη πηα παξά λα γθξεκηζηεί.  

Έηζζ πμο βίκακε ηα πνάβιαηα… «θμζ είιαζηε οπεφεοκμζ βζα υθα», υπςξ θέεζ ηαζ μ Ιημζημβζέθζηζ. Λ ηαεέκαξ απυ ιαξ 

πμο αζηεί ηάπμζμ θεζημφνβδια έπεζ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εοεφκδξ απ‟ μπμζμκδήπμηε άθθμκ - αθθά υθμζ ιάεαιε κα 

πηίγμοιε ςναίεξ πνμζυρεζξ, ανημφιεκμζ ζηα εφημθα πνήιαηα.  

Κηιάηε γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο ζαλ λα ήηαλ όισο ραξηζκαηηθά ή εζλνζσηήξηα άηνκα.  

Θα είκαζ. Ομ κα πηίγεζξ ζπίηζα βζα κα γμφκε άκενςπμζ δεκ είκαζ αζηείμ πνάβια. Ζζ μ Μθάηςκ, αηυια, θέεζ υηζ ιεηά ηδκ 

ηνμθή ένπεηαζ πνχηα δ ηαημζηία ηαζ ιεηά δ εκδοιαζία. Μενκάιε, αθέπεηε, ηδ γςή ιαξ ιέζα ζε ηηίνζα.  

Ρν λα δεηο, όκσο, ζε θάπνην θηίξην ηεο Θπςέιεο θαηαληάεη πηα ηξαγηθό.  

Ββχ εα ζαξ έπηζγα ζπίηζ αηυια ηαζ ζηδκ Ζορέθδ, έηζζ υπςξ πζζηεφς υηζ εα έπνεπε κα οπάνπεζ, αδζαθμνχκηαξ βζα ημ ηζ 

εα οπήνπε βφνς.  

Απηό, όκσο, πνπ ζα ρηίδαηε δελ ζα θάληαδε κεηέσξν ζην πεξηβάιινλ ηνπ;  



[248] 
 

Θα θάκηαγε ςξ δ ιμκαπζηή αθήεεζα εκυξ ακενχπμο πμο πενζαάθθεηαζ απυ ρεοηζέξ. Αεκ εα ήηακ ιζα αθήεεζα ζπεδυκ 

θζθμθμβζηή; πζ, βζαηί, πεηναδάηζ πεηναδάηζ, ιπμνείξ κα ηάκεζξ πμθθά. 

Ζ παξάδνζε -νη ξίδεο- είλαη ζήκεξα έλα πξόζρεκα γηα λα ιαπαδηάδνπκε.  

Ομ λένς. ΐθέπς αοηά ηα αδδζαζηζηά πμο βίκμκηαζ ιε ηζξ ακαπαθαζχζεζξ ηαζ ηα δζαηδνδηέα. Ώοηά είκαζ απυ ηα πζμ θμαενά 

ηαζ απίζηεοηα πνάβιαηα πμο εα ιπμνμφζακ κα ζοιαμφκ.  

Ρη γλώκε έρεηε γηα ηελ αλαπαιαίσζε ηεο Ξιάθαο;  

Ώοηά είκαζ ημνμσδίεξ. Φμνάς εβχ πενζηεθαθαία ηαζ πθαιφδα βζα κα δείλς υηζ είιαζ Έθθδκαξ;  

Απηά θάπνπ ηα απνδίδεηε ζηνλ Όζσλα.  

Ώηνζαχξ. ηακ ήνεε μ ιπαιπάξ ημο, μ Ημοδμαίημξ, ημο ζοκέζηδζε κα θμνάεζ θμοζηακέθα, πμο είκαζ πμθφ ςναζυηενδ 

απ‟ ημ βαθθζηυ θνάημ, ηαζ ηυηε καφθςζε μθυηθδνμ ηανάαζ κα πάεζ ζημ Ιαφπθζμ κα θένεζ νάθηδ. Ομ λένεηε αοηυ;  

Όρη, αιιά θαληάδνκαη όηη ζεσξείηε ηελ Ξιάθα ιηγάθη ζαλ ηε θνπζηαλέια ηεο Αζήλαο.  

Έηζζ είκαζ.  

Ν Ρζαξνύρεο ραξαθηήξηζε ηα λενθιαζηθά καο βαιθαληθό κπαξόθ.  

Ξοκέααθε, υιςξ, πμθφ ζημ κα αβαπδεμφκ, ηζ αοηυ είκαζ ήδδ ιεβάθδ ακηίθαζδ. Βίπε ηάπμηε πςξ εέθς κα ημοξ αβάθς 

υθα ηα δυκηζα - αθθά, ακ είκαζ ηυζμ ζάπζα βζα κα ηνχκε απενίζηεπηα ημ ηαεεηί, ιαηάνζ κα ιπμνμφζα κα ημοξ ηα έαβαγα. 
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ii. Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΠΛΔΛΡΔΜΖ ΡΝ ΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΠΡΝΛ ΘΑΛΑΠΖ ΙΑΙΑ 

Ζ ΕΥΖ ΚΔΠΑ ΑΞΝ ΡΑ ΚΑΡΗΑ ΡΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΑ476 

Tη δνπιεηά έθαλε ν παηέξαο ζαο; 

Yπάθθδθμξ ζηδκ Eεκζηή Tνάπεγα. 

Mεγαιώζαηε κε ην ζαπκαζκό ηνπ; 

Tμκ αβαπμφζα. M' αβαπμφζε ηζ εηείκμξ, κμιίγς. (παιμβεθάεζ) Eίπε ζπμοδάζεζ ηαζ θςκδηζηή ιμοζζηή ηαζ ηναβμοδμφζε 

οπένμπα. 

Aιια αδέιθηα έρεηε; 

Αφμ αδεθθέξ. 

Yπάξρεη έλαο άλζξσπνο πνπ ζαο επεξέαζε όηαλ ήζαζηαλ κηθξόο; 

Αφζημθα εα ημ έθεβα. O πζμ ηαθυξ άκενςπμξ πμο βκχνζζα, αθμφ ιεβάθςζα ανηεηά, ήηακ μ Kχζηαξ Kανααίδαξ. 

Yπάθθδθμξ ζηδκ Aβνμηζηή Tνάπεγα. Eίπε αζπμθδεεί υιςξ ιε ηα ημζκμηζηά ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ πνμζθφβςκ ζηδ 

Mαηεδμκία. Ήηακ έκαξ ηαθθζενβδιέκμξ άκενςπμξ. Έβναθε ηαζ πμζήιαηα. Eίπε εηδχζεζ ηαζ ιζα πμζδηζηή ζοθθμβή ιε 

ηίηθμ Mαηεδμκζημί Όικμζ! Ξημ ελχθοθθμ έβναθε υηζ μζ Έθθδκεξ είπακ έκα θμαενυ επενυ, ημ πεζνυηενμ απ' υθμοξ ημοξ 

επενμφξ ηαζ αζχκζμ: ημοξ Έθθδκεξ! 

«Aπηό ζα ηνλ θάεη ηνλ Έιιελα, ν Έιιελαο ηνπ Έιιελα...» 

Aηνζαχξ. Αεκ λένμοιε πζα πχξ εα λεθφβμοιε απ' ημκ Έθθδκα πμο δεκ παναδέπεηαζ ημκ Έθθδκα. (παιμβεθάεζ) 

Tη ήηαλ απηό πνπ ζαο γνήηεπζε ζε απηό ηνλ άλζξσπν, ζηνλ Kώζηα Kαξαβίδα; 

H ζπζνηάδα ημο ιοαθμφ ημο ηαζ δ απθυηδηα. Ξπάκζα παναηηδνζζηζηά. 

H Αξρηηεθηνληθή ήηαλ κηα επηινγή ζαο; 

Αεκ λένς... Nμιίγς υηζ αοηή ιε επέθελε ηζ υπζ εβχ. Mε ανήηε ζημ δνυιμ ηδξ ηαζ ιε ζηθάαςζε. (βεθάεζ) 

Yπήξμε ζθιαβηά γηα ζαο ε ελαζρόιεζή ζαο κε ηελ Αξρηηεθηνληθή; 

Ξηθάαμζ είιαζηε βεκζηυηενα: ζηθάαμζ ηςκ ειιμκχκ ιαξ; Mυκμ πμο δ ζηθααζά έπεζ ηζ εκδζαθένμκ... Μενζέπεζ ηδκ 

επζεοιία κα εθεοεενςεείξ. Nμιίγς υηζ δ εθεοεενία είκαζ ηάηζ πμο ακεεί ιέζα ζηδ ζηθααζά. 

Tη είλαη ειεπζεξία; 

(παιμβεθάεζ) ηακ ήιμοκ ιζηνυξ, ιμο άνεζε πμθφ κα παναηδνχ ηζξ ιπμοβάδεξ απθςιέκεξ ζηζξ αθάκεξ ή ζηζξ ηανάηζεξ 

ηςκ ζπζηζχκ. 

Γηαηί; 

Αεκ λένς ακ εζείξ πνμθάααηε ηζξ ιπμοβάδεξ απθςιέκεξ... Ήηακ ηνμιενά εκδζαθένμκ εέαια... Eίπακ ηάηζ εεαηνζηυ, αθθά 

ηαζ απμηαθοπηζηυ. Μαναηδνχκηαξ ηα νμφπα, ηζξ πεηζέηεξ, ηα οθάζιαηα, ηζξ ιονςδζέξ ημοξ, ακαηάθοπηεξ ημοξ 

ακενχπμοξ. Αζέηνζκεξ ηδκ ηαηαβςβή ημοξ, ηδκ ηάλδ ημοξ, ηζξ ζοκήεεζέξ ημοξ, ηδ γςή ημοξ... Γζα ιέκα μζ ιπμοβάδεξ 

ήηακ ημ βμφζημ ηςκ ακενχπςκ απθςιέκμ, μζ επζθμβέξ ημοξ ηνειαζιέκεξ ζε δφμ ιακηαθάηζα, έηεεηεξ... 

Aιισο εηπείλ, ε ειεπζεξία είλαη ε έθζεζε ηνπ εαπηνύ καο; 

H έηεεζδ ημο εαοημφ ιαξ ζηδ εέα ηςκ άθθςκ. 

Πήκεξα ζπάληα πηα βιέπεη θαλείο κπνπγάδεο απισκέλεο... 

Kαζ πζμ ζπάκζα ακενχπμοξ εθεφεενμοξ. (βέθζα) H ηεπκμθμβία επζκυδζε ημ αοηυιαημ πθφζζιμ ηαζ ζηέβκςια... ημο 

εαοημφ ιαξ. Γζα κα απμθεφβμοιε ηδκ έηεεζδ... Γζαηί δ έηεεζδ ημο εαοημφ ιαξ εέθεζ δφκαιδ. Kαζ δεκ ηδκ έπμοιε, 

δοζηοπχξ. 

Mηθξόο ηη παηρλίδηα παίδαηε; 

Έθηζαπκα ηάηζ πναβιαηάηζα... M' άνεζε κα θηζάπκς... Nα ηάκς πνάβιαηα ιε ηα πένζα ιμο. Mμο άνεζακ πμθφ ηα 

πνχιαηα. 

                                                            
476 Δ ζοκέκηεολδ πάνεδηε απμ ημκ Θακάζδ Ηάθα θίβμοξ ιήκεξ πνζκ θφβεζ απυ ηδ γςή μ Ζςκζηακηζκίδδξ ημ 1993. Αδιμζζεφεδηε ιεηά ημκ 
εάκαηυ ημο ζημ «ΐΔΘΏ». 
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Zσγξαθίδαηε; 

Nαζ. Αεκ εοιάιαζ ηζ, αθθά γςβνάθζγα. 

Γηαηί δελ γίλαηε δσγξάθνο; 

Αεκ λένς ακ εα ιπμνμφζα κα βίκς γςβνάθμξ. Κένς υιςξ υηζ απυ ιζηνυξ είπα ιζα έθεζδ κα ζπεδζάγς. Mμο άνεζε κα 

αβαίκς ζηδκ φπαζενμ ηαζ κα ζπεδζάγς. 

Tη ζρεδηάδαηε; 

Αεκ εοιάιαζ αηνζαχξ... Γέθονεξ. Mε ηνέθαζκακ μζ βέθονεξ ηαζ ηα ιακηνζά. 

H απιόηεηα ήηαλ κηα έλλνηα πνπ αλαθαιύςαηε ή ζαο δηέθξηλε από παηδί; 

(παιμβεθάεζ) Έκα είκαζ αέααζμ, υπςξ ζαξ έπς λακαπεί παθζυηενα: δεκ δζάααζα πμηέ ηαζ πμοεεκά πενί απθυηδημξ... 

(παιμβεθάεζ) Nζχες υηζ ζηδκ απθυηδηα ηαηαθήβμοιε ιε θμβζζιυ. Ίζςξ κα ιε αμήεδζε ηζ μ ζηαν Oοάζθκη κα 

ζοκακηδεχ ιε ηδκ απθυηδηα ζηδκ Ώνπζηεηημκζηή. Ίζςξ... 

Ξώο; 

Ξ' έκα ηείιεκυ ημο είκαζ δφμ θίθμζ... Kμοαεκηζάγμοκ ζημκ ηήπμ, ζημ πενζαυθζ, ηαζ θέεζ ηάπμζα ζηζβιή μ έκαξ ζημκ άθθμκ: 

«Αεκ πάιε ιέζα;» «Γζαηί;» «Aζζεάκμιαζ πζμ άκεηα ιέζα». Aκ δ θφζδ ήηακ άκεηδ, ημ ακενχπζκμ βέκμξ δεκ εα είπε 

εθεφνεζ ηδκ Ώνπζηεηημκζηή! (βέθζα) 

Γηαηί νη άλζξσπνη ληώζνπλ πην άλεηα κέζα; 

Γζαηί έλς οπάνπεζ γέζηδ, ηνφμ, πζυκζ, μ ηαοηυξ ήθζμξ, δ ανμπή... θα αοηά δεκ αμδεάκε κα κζχεμοιε ηαζ πμθφ άκεηα 

έλς. Έηζζ δεκ είκαζ; (παιμβεθάεζ) Ξηδ θνάζδ αοηή ημο ζηαν Oοάζθκη δζαηνίκς ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ... 

H απθυηδηα δεκ ιμο είκαζ ηαζ ηυζμ ειθακήξ, βζα κα είιαζ εζθζηνζκήξ. θα ηα ζημζπεία πμο είπα θίβμ πνζκ οπάνπμοκ ζηδ 

θφζδ ηαζ, ακ παναηδνήζεηε, ένπμκηαζ απυ πάκς. Iδμφ δ απθυηδξ. Γζα κα πνμθοθαπεμφιε, ηαηανπήκ, απυ αοηά ημ 

πνχημ πμο πνέπεζ κα ηάκμοιε είκαζ κα ηαθοθεμφιε απυ πάκς. Γζ' αοηυ ηαζ δ Ώνπζηεηημκζηή ζε ιζα πνχηδ θάζδ είκαζ 

ηαθοπηζηή. Mπμνείξ κα γήζεζξ πζμ άκεηα ηάης απυ έκα οπυζηεβμ. Αεκ ιπμνείξ κα γήζεζξ ημ ίδζμ άκεηα ζε έκα μζηυπεδμ 

πμο είκαζ ιυκμ ιακηνςιέκμ. Tμ πνςηανπζηυ είκαζ δ ζηέβδ... 

Aπηή δελ είλαη κηα απιή δηαπίζησζε; 

Aθθςζηε, ηαζ μζ άκενςπμζ ζοκδείγμοκ κα θέκε: «Αεκ έπς πμφ ηδκ ηεθαθήκ ηθίκαζ»...  

Aθξηβώο... H απιόηεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην αλαγθαίν θαη ην ρξήζηκν. 

Άνα, δ Ώνπζηεηημκζηή είκαζ ζε άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζε ηάεε ηυπμ; 

Άκεζα δεκέλε. Ππκθσλώ. Πηελ Eιιάδα πνηα άιια ζηνηρεία πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ν αξρηηέθηνλαο; 

Tμ θςξ! H Eθθάδα έπεζ ημκ ήθζμ υηακ ανίζηεηαζ ζημ γεκίε ημο. Γζ' αοηυ έπεζ ηζ αοηυ ημ δοκαηυ θςξ. ,ηζ ζοιααίκεζ ζηδκ 

Eθθάδα είκαζ πζμ δζαοβέξ, ηαεανυηενμ απ' αθθμφ. H Eθθάδα είκαζ μ πζμ θοζζηά ζζμννμπδιέκμξ ηυπμξ. 

Eζείο ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε Αξρηηεθηνληθή -λα ρηίζεηε- θάπνπ αιινύ εθηόο Eιιάδαο; 

Oπμοδήπμηε, ανηεί κα ιεθεημφζα πνζκ ηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ. H Ώνπζηεηημκζηή πνέπεζ κα θοηνχκεζ ζακ έκα δέκηνμ ηαζ 

κα βίκεηαζ έκα ιε ημ ημπίμ. 

H Αξρηηεθηνληθή ππαγνξεύεη έλαλ ηξόπν δσήο ή πξέπεη λα ππεξεηεί έλα δεδνκέλν ηξόπν δσήο; 

Kάπμηε ιζα βκςζηή ιμο ιμο ακέεεζε κα ηδξ θηζάλς ημ ζπίηζ ηδξ ζηδ Bμοθζαβιέκδ. M' άθδζε εκηεθχξ εθεφεενμ... ηακ 

έθηαζα κα αάθς ηα θςηζζηζηά ηαζ ηα πνχιαηα ζημοξ ημίπμοξ, ένπεηαζ δ ηονία ιε ημ ζφγοβυ ηδξ ηαζ ιμο θέκε: «Aνδ, 

ιέπνζ εδχ... Aπυ εδχ ηαζ πένα, είκαζ δμοθεζά ημο δζαημζιδηή...» (βέθζα) O δζαημζιδηήξ έθηαζε ζημ ζδιείμ κ' αθθάλεζ 

ηα πνχιαηα ηζ έκα ζςνυ άθθα πνάβιαηα. Tμ ζπίηζ έβζκε αβκχνζζημ... Kαζ δεκ έθηακε αοηυ... H ηονία, ηαηά ηαηή ιμο 

ηφπδ, είπε ηαζ ζοββναθζηυ ηαθέκημ. Έβναρε θμζπυκ έκα ένβμ ιε ηίηθμ «O Aνπζηέηηςκ» (βέθζα) εεαηνζηυ! Aκέαδηε ηαζ 

ζηδ Αεφηενδ Ξηδκή ημο Eεκζημφ Θεάηνμο επί πμφκηαξ... Ήηακ ηαζ πμοκηζηζά δ ηονία... Mεηά ημ ηαηαθάααιε. (βέθζα) 

Eγώ θαηάιαβα από ην παξάδεηγκά ζαο όηη, γηα ζαο, ε Αξρηηεθηνληθή ζα πξέπεη λα ππαγνξεύεη έλαλ ηξόπν 

δσήο... 

Aηνζαχξ. Γζ' αοηυ ηαζ, υηακ ένπεηαζ ηάπμζμξ κα ημο πηίζς ημ ζπίηζ, απμθεφβς κα ημο δείλς θεπημιενεζαηά ηα ζπέδζα. 

Γηαηί; 

Mα λένς ηαθά υηζ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ μκεζνεφμκηαζ έκα ζπίηζ ζακ αοηυ πμο είπακ δεζ ζηδκ ηδθευναζδ... (βέθζα) 

Eίλαη ηξαγηθά αξρηηεθηνλήκαηα γηα ζαο όια απηά ηα ζπίηηα πνπ δείρλεη ε ηειεόξαζε ζε ζεηξέο όπσο ε 

Γπλαζηεία θαη ην Nηάιαο ή ζηε δηθή καο ηε Ιάκςε; 
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Aζηεία είκαζ... ηαζ θηζάπηδηακ απυ δοζηοπείξ ανπζηέηημκεξ βζα δοζηοπείξ ακενχπμοξ. Eίκαζ μζ ζφβπνμκεξ θοθαηέξ... 

Eβχ, υηακ ηα αθέπς, κζχες εθίρδ ηαζ απεθπζζία. Nμιίγς υηζ ιέζα ζ' αοηά ηα ζπίηζα οπάνπμοκ ιυκμ άννςζημζ 

άκενςπμζ. Αεκ λένς ηζ κα πς... Eίκαζ πένα απυ ηδ δοκαηυηδηα ζφθθδρδξ ημο ιοαθμφ ιμο! 

Ξώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ ειιεληθή Αξρηηεθηνληθή ζήκεξα; 

(βεθάεζ) Eίκαζ ζακ κα ιμο γδηάηε κα ζαξ παναηηδνίζς ημ ζφβπνμκμ Pςιζυ!  

Παο είλαη δύζθνιν; Φνβάζηε κε ζαο παξεμεγήζνπλ;  

Tμ ζίβμονμ είκαζ υηζ δεκ λένεζ πμφ ηδξ πάκ' ηα ηέζζενα. Ξαξ ζηακμπμζεί αοηυξ μ παναηηδνζζιυξ; 

Eζάο ζαο θαιύπηεη; Γελ είλαη ιίγν γεληθόο; (γέιηα) 

Ένπμκηαζ εδχ κέα παζδζά απυ ημ πμθοηεπκείμ... Eίκαζ ηεηναπέναηα... Aθθά αδζάααζηα. 

Tη ζα πξνηείλαηε λα δηαβάζεη έλαο λένο αξρηηέθηνλαο; 

(παιμβεθάεζ) Kαηανπήκ, Μαπαδζαιάκηδ. Mεηά Kααάθδ ηαζ Ξμθςιυ. Μχξ κα πηίζεζξ ζπίηζα αβκμχκηαξ ημκ Ξμθςιυ; Aοηά 

ηα πνάβιαηα, αέααζα, ηα ιαεαίκεζξ ιυκμξ ζμο... Αεκ ζ' ηα ιαεαίκεζ ημ πμθοηεπκείμ... (βέθζα) Kζ εβχ ζπμφδαζα, αθθά δεκ 

πενζμνίζηδηα ιυκμ ζ' αοηυ. Γονκμφζα ζημοξ δνυιμοξ, ζοκάκηδζα ηδ γςή ηαζ ιεηνήεδηα ιαγί ηδξ. 

Kάζε θνξά πνπ ζαο πξνθαιεί θάηη ην ελδηαθέξνλ, πξνζπαζείηε λα ην θαηαλνήζεηε, λα βξείηε ηελ αηηία πνπ 

ζαο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ή ην αθήλεηε λα ζαο πάξεη, λα ζαο γνεηεύζεη θαη ην θνπβαιάηε καδί ζαο; 

O Aνζζημηέθδξ θέεζ υηζ ειείξ, μζ ανπζηέηημκεξ, ζηεηυιαζηε πάκηα πάκς απυ ηάεε ηεπκζηυ επεζδή βκςνίγμοιε βζα πμζμ 

θυβμ βίκεηαζ ημ ηαεεηί. Tμ '68 ανζζηυιμοκ ζημ Μμθοηεπκείμ ηδξ Zονίπδξ. Eίπακ ηυηε λεθοηνχζεζ μζ πνχημζ 

ημζκςκζμθυβμζ, μζ μπμίμζ ζζπονίγμκηακ υηζ ημ θάεμξ είκαζ πςξ δεκ νςηάιε ημκ ηυζιμ πχξ εέθεζ ημ ζπίηζ ημο. Γζ' αοηυ ηαζ 

ηα είπαιε ηάκεζ εάθαζζα, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ. Γζα κα απμδείλμοκ ημο θυβμο ημ αθδεέξ, αβήηακ ιε ηα ιαβκδηυθςκα 

ζημοξ δνυιμοξ ηζ άνπζζακ κα νςημφκ ημκ ηυζιμ βζα κα ιάεμοκ. Άδζημξ ηυπμξ. Μμζμξ λένεζ ζήιενα κα πεζ πχξ εέθεζ ημ 

ζπίηζ ημο; Kακέκαξ. (βέθζα) 

H απηνγλσζία ηνπ ζύγρξνλνπ Έιιελα από πνύ μεθηλάεη θαη πνύ ζηακαηάεη, θαηά ηε γλώκε ζαο; 

Tμ ζφβπνμκμ Έθθδκα ημ ιυκμ πμο ημκ εκδζαθένεζ είκαζ ημ αοημηίκδημ, δ ηδθευναζδ, ημ ναδζυθςκμ, κα πδβαίκεζ ζηζξ 

ηααένκεξ ηαζ ηα ιπαν ηαζ κα θακηάγεηαζ ημ ζπίηζ ημο ζακ αοηά πμο αθέπεζ ζηα πενζμδζηά. Aπυ ιέζα ημο δεκ αβαίκεζ 

ηίπμηα πζα. 

Kάπνηε ήηαλ αιιηώο ηα πξάγκαηα; 

Kάπμηε ζ' αοηυκ, ημκ ηυπμ μζ άκενςπμζ είπακ πνάβιαηα ιέζα ημοξ πμο, αβάγμκηάξ ηα ζηδκ επζθάκεζα, δδιζμονβμφζακ... 

Ξέζηε κνπ έλα δεκηνύξγεκα απηώλ ησλ αλζξώπσλ. 

Kάηζ πμο αλίγεζ είκαζ δ ακχκοιδ Ώνπζηεηημκζηή. H θασηή ακχκοιδΏνπζηεηημκζηή. Ήηακ δ πζμ ζςζηή Ώνπζηεηημκζηή ηαζ δ 

πζμ εθθδκζηή. ηακ ήνεακ μζ πνυζθοβεξ, έπηζζακ ηα ζπίηζα ημοξ ιε ημ ηίπμηα... Yπήνπε υιςξ ιζα μιμζμιμνθία... H 

αοθή, ημ δςιάηζμ ηαζ ημ οπυζηεβμ. Ξμθή Ώνπζηεηημκζηή. Aκ δείηε, αοηή είκαζ δ Ώνπζηεηημκζηή ηςκ παθαηζχκ ζηδκ Kκςζυ 

ηαζ ηδ Φαζζηυ. Mζα Ώνπζηεηημκζηή πμο ζοκακηάιε ζηζξ Mοηήκεξ... Xςνίξ κα ημ λένμοκ, έηακακ ιζα Ώνπζηεηημκζηή 

εθθδκζηή. Θα νςηήζεηε πχξ... 

Ξώο; 

Tμοξ εκέπκεοζε ημ ημπίμ. Tμ οπυζηεβμ είκαζ ακαβηαίμ, ηναηάεζ ιαηνζά ημ γεζηυ ήθζμ ημ ηαθμηαίνζ. O ίδζμξ ήθζμξ ημ 

πεζιχκα παιδθχκεζ ηαζ ιπαίκεζ ηαζ γεζηαίκεζ ημ παβςιέκμ δςιάηζμ. 

Kαη ε απιή; 

Ξηδκ Eθθάδα «μ αίμξ είκαζ οπαίενζμξ»... (παιμβεθάεζ) Tμ πζμ ζδιακηζηυ απ' υθα υιςξ είκαζ δ ζφθθδρδ ημο οπυζηεβμο... 

Tν ππόζηεγν έρεη πηα θαηαξγεζεί. Ππάληα ην ζπλαληάκε... 

Eδχ ηζκδοκεφμοιε κα ηαηανβδεμφιε ςξ πχνα, ςξ πμθζηζζιυξ, ημ οπυζηεβμ ιαξ ιάνακε; 

Γηαηί όιε απηή ε θαηάξγεζε; Όιε απηή ε έθπησζε; 

Ίζςξ βζαηί έπμοιε δζαθεανεί. Aοηυ, αέααζα, δεκ είκαζ ιυκμ εθθδκζηυ ζφιπηςια. Mάθθμκ είκαζ παβηυζιζμ. Ξε ιαξ υιςξ 

βίκεηαζ πζμ μδοκδνυ βζαηί, ζπεηζηά ιε ημοξ οπυθμζπμοξ Eονςπαίμοξ, είιαζηε πζμ ηαθθζενβδιέκμζ απυ ηδ θφζδ ιαξ. 

Kμοααθάιε ηάηζ απυ ημοξ ανπαίμοξ ιέζα ιαξ ηαζ είιαζηε ηαζ Mεζμβεζαημί. 

Eίλαη ζεκαληηθό πνπ είκαζηε Mεζνγεηαθνί; 

H Mεζυβεζμξ έηακε ημκ Μζηάζμ κα ιμζάγεζ εδνίμ ιπνμζηά ζημκ Mαηίξ ηαζ ημκ Kθέε. O Μζηάζμ ήηακ Mεζυβεζμξ... 

Aιιά δελ είρε έξζεη πνηέ ζηελ Eιιάδα... 
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Nαζ, ημ λένς. Φμαυηακ κα ένεεζ. 

Γηαηί θνβόηαλ; 

Mήπςξ έαθεπε ηάηζ πμο δεκ εα ήηακ ζηακυξ κα πζάζεζ. Tεθζηά ημ ανήηε ηαζ ημ έπζαζε ιέζα απ' άθθα ιμκμπάηζα. 

Nηώζεηε ζπγγέλεηα κε ηνλ Ξηθάζν; 

Mυκμ ιε ημκ Ξμθςιυ κζχες ζοββέκεζα. 

Γηαηί ηόζν απόιπηνο; 

Eπζηνέρηε ιμο κα είιαζ απυθοημξ. Aοηυ ιε ζχγεζ. Tμοθάπζζημκ, κα είιαζ απυθοημξ ζηζξ ζοββέκεζέξ ιμο. 

Γηαηί εηδηθά ν Πνισκόο; 

Tα είπε πεζ υθα. «Mε θμβζζιυ ηαζ ι' υκεζνμ», έθεβε ζημοξ ζημπαζιμφξ ημο. Kαζ ζημ δζάθμβμ ιε ημκ Ξμθμθμβζχηαημ έθεβε 

οπάνπμοκ δφμ θθυβεξ: «Mζα ζημκ κμο ηαζ ιζα ζηδκ ηανδζά». Kαζ παναηάης ιζθάεζ βζα «ημ ημζκυ ηαζ ημ ηφνζμ» ηαζ βζα 

ηδκ «αθδεζκή μοζία». Aοηά είκαζ πνάβιαηα πμο ζζπφμοκ βζα ηάεε ηέπκδ. 

Ξνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπ κπαινύ από ηελ ςπρή; 

H ροπή είκαζ εάθαζζα. Ομ ιοαθυ ηθεζδανζά. Γζ' αοηυ, οπάνπμοκ ζοββεκζηά ιοαθά, μζ ροπέξ υθςκ ηςκ ακενχπςκ είκαζ δ 

ίδζα απένακηδ εάθαζζα. Tα ζοββεκζηά ιοαθά, υ,ηζ ηζ ακ βίκεζ, εα ζοκακηδεμφκ ζ' αοηήκ ηδ γςή; (παιμβεθάεζ) O 

άκενςπμξ πάεζ ζε πνάβιαηα πμο εέθεζ κα έπεζ. Tεθζηά ράπκεζξ ζημοξ άθθμοξ ζημζπεία πμο έπεζξ ιέζα ζμο... ηακ ηα 

ανίζηεζξ, κζχεεζξ έκα ιαγί ημοξ. Aοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ. 

Eίζηε ιάηξεο ηεο ιατθήο αλώλπκεο Αξρηηεθηνληθήο... Παο επεξέαζε ε ιατθή αλώλπκε Αξρηηεθηνληθή θαη ζε 

ηη; 

Μμζμξ ηάκεζ ζήιενα ζπίηζα ιε οπυζηεβμ; Kακείξ, υπςξ είπαιε... Mυκμ εβχ έπς ηνεθαεεί ηαζ ιε ημνμσδεφμοκ. (βέθζα) Tμ 

18μ αζχκα ηάπμζμξ ααάξ Laugier έβναρε έκα αζαθίμ βζα ηδκ αβνμηζηή ηαημζηία, πμο ηδ εεςνμφζε ημ πθέμκ 

παναηηδνζζηζηυ δείβια Ώνπζηεηημκζηήξ. Bάγεζξ, θέεζ, ηέζζενζξ ημνιμφξ δέκηνςκ ζε ηέζζενζξ βςκίεξ, θμλά λφθα, βζα κα 

θηζάλεζξ ηδ ζηέβδ ηαζ ημ ζπίηζ είκαζ έημζιμ. Αεκ έπεζξ πανά κα πνμζεέζεζξ ηθαδζά ακάιεζα ζηα οπμζηοθχιαηα βζα κα 

ηάκεζξ ημοξ ημίπμοξ. Eδχ οπάνπεζ ιζα δζαθμνά ακάιεζα ζηα ζημζπεία πμο θένμοκ ηαζ ζηα ζημζπεία πμο θένμοκ! Tα 

ζημζπεία πμο θένμοκ, ηα οπμζηοθχιαηα ηαζ ηα δμηάνζα, πνέπεζ κα θαίκμκηαζ ζηδκ πνυζμρδ, αθθά ηαζ ιέζα. Aθθζχξ, 

δεκ ηάκεζξ Ώνπζηεηημκζηή. Kζ εβχ αοηυ ημ ηάκς πακημφ. Eίιαζ άιεζα επδνεαζιέκμξ... O ζηεθεηυξ ημο ιπεηυκ ανιέ είκαζ 

πάκημηε μναηυξ ζηα δζηά ιμο πηίζιαηα ηζ απυ ιέζα, ηζ απ' έλς. Eπίζδξ, αθέπεζξ υηζ ηάεε θμνά επακαθαιαάκεηαζ ημ ίδζμ 

ηαηαζηεοαζηζηυ ζημζπείμ. Έηζζ, ημ ηηήνζμ, ημ πηίζια έπεζ ιζα ιμοζζηυηδηα, έκα ιέηνμ. H Ώνπζηεηημκζηή είκαζ, βζα ιέκα, 

ιμοζζηή ιε ημκ ηνυπμ πμο υνζζε ηδ ιμοζζηή μ Bαθενί. Tμ ιέηνμ ηαζ δ ιμοζζηυηδηα ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ δζαθφεδηακ ιε 

ηδκ Aκαβέκκδζδ. Αεκ ηαηανβήεδηε ιεκ μ νοειυξ, αθθά έβζκε ρεφηζημξ, υπςξ έβζκακ υθα ρεφηζηα ζηδκ Aκαβέκκδζδ. 

Φέξηε κνπ έλα παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβσ ην ςέκα πνπ έθεξε ε Aλαγέλλεζε. 

(παιμβεθάεζ) Μμθθά παναδείβιαηα... Γζα πανάδεζβια, ζημ άκμζβια ηςκ παναεφνςκ έααγακ ημ θεβυιεκμ πζθάζηνμ, έκα 

επζζηφθζμ δδθαδή, πμο ήηακ ιζα ρεφηζηδ ημθυκα... Tέημζα πνάβιαηα... Aπυ ηυηε άνπζζε μ λεπεζιυξ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ. 

Mε ηελ Aλαγέλλεζε δειαδή ε Αξρηηεθηνληθή αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί σο δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν ην ςέκα; 

(βεθάεζ) Μμθφ ςναία ημ είπαηε... Έηζζ αηνζαχξ είκαζ. Γζα ιέκα, δεκ οπάνπεζ Aκαβέκκδζδ. Yπάνπεζ ιυκμ Γέκκδζδ! θα ηα 

άθθα είκαζ δζαηυζιδζδ. O παναζηάηδξ -πζθάζηνμ- ζηδκ Aκαβέκκδζδ είκαζ έκα ηαηαζηεοαζηζηυ ρέια βζα κα δζαημζιήζεζ. 

Έλα παξάδεηγκα δηαθνζκεηηθήο Αξρηηεθηνληθήο ζηηο εκέξεο καο; 

Tα κεμηθαζζηά. 

Eίλαη δηαθνζκεηηθά; 

Ξηδκζηά. Tίπμηε άθθμ. Έκα εζζαβυιεκμ είδμξ απυ ημοξ Bαοανμφξ, ημκ εςκα. (βέθζα) H δζαημζιδηζηή Ώνπζηεηημκζηή 

ιεηέηνερε ημ ζπίηζ ή, ηαθφηενα, επέηνερε ζημοξ ακενχπμοξ κα ιεηαηνέρμοκ ημ ζπίηζ ημοξ ζε πνμαμθή ηδξ ημζκςκζηήξ 

ημοξ εέζδξ. Kζ υηακ ηάπμζμξ πνμαάθθεζ ημκ εαοηυ ημο ελμοζζαζηζηά ιέζα απυ ημ ζπίηζ ημο, είκαζ θαζίζηαξ. 

Yπεξβνιή, λνκίδσ. 

Kαευθμο. Kονζμθελία. Aοηυ είκαζ μ θαζζζιυξ. Μνζκ απυ ιενζηά πνυκζα έδςζα ιζα δζάθελδ ζημ Bενμθίκμ ηζ έααθα ηίηθμ Mε 

ενβμδυηδ ηδ γςή. πζ ημκ πεθάηδ! ηακ πηίγς έκα ζπίηζ, είκαζ βζα υθμοξ ημ ίδζμ ηζ αθήκς ζημκ ηαεέκακ ηα πενζεχνζα κα 

αάθεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο ιέζα. Άθθςζηε, δ Ώνπζηεηημκζηή βίκεηαζ απ' υθμοξ, υπζ ιυκμ απυ ημκ ανπζηέηημκα. 

Mε απηήλ ηε ινγηθή ζρεδηάζαηε ηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο ηεο Φηιαδέιθεηαο; 

Aηνζαχξ. 
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Oη άλζξσπνη πνπ έδεζαλ κέζα ηίκεζαλ απηήλ ηε θηινζνθία ζαο; 

πζ. Tμοξ άθθαλακ ηα θχηα. (βέθζα) Έααθακ πυνηεξ, θενθμνγέ ηαζ ηα έηακακ αβκχνζζηα. 

Ξόζν θηαίεη ν αξρηηέθηνλαο γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξώπσλ πνπ θαηνηθνύλ ζηα ζπίηηα πνπ θηηάρλεη; 

H μδδβία πμο είπα πάνεζ ήηακ κα θηζάλς ζπίηζα βζα μζημβέκεζεξ ιε δφμ παζδζά. Έθηζαλα θμζπυκ έκα ηαεδιενζκυ, δφμ 

οπκμδςιάηζα, ιζα ημογίκα, έκα θμοηνυ. Oζ άκενςπμζ αοημί πνζκ γμφζακ ζε ηνχβθεξ, ιε ηζξ αοθέξ ημοξ ηαζημοξ 

ααζζθζημφξ ημοξ. Mεηά απυ έκα πνυκμ, πήβα κα δς πχξ γμφζακ εηεί. Kαζ ηζ κα δς... Tμ ηαεδιενζκυ ήηακ ηθεζδςιέκμ. 

Ήηακ ημ επμκμιαγυιεκμ «ηαθυ». (βέθζα) Tμοξ γήηδζα κα ιμο ημ ακμίλμοκ ηαζ είδα ιέζα πμθοηεθέζηαηα έπζπθα ιε 

θεμκημπυδανα ηαζ πμθοεθαίμοξ ιε ρεοημαζδιζηά. Ήηακ έκαξ πχνμξ πμο ακμζβυηακ ιυκμ ζηζξ βζμνηέξ. Kαζ γμφζακ 

ζηνζιςβιέκμζ ζηα δφμ δςιάηζα. Mέπνζ ηαζ ζηδκ ημογίκα ήηακ ζηνζιςβιέκμζ, υπμο δ βζαβζά ημζιυηακ πάκς ζηδ ζηάθδ, 

πμο είπακ ηάκεζ ηνεαάηζ αάγμκηαξ ηνεζξ ηάαθεξ πάκς. Έηζζ γμφζακ υθμζ. 

Aπνγνεηεπηήθαηε; 

Eζείξ ηζ θέηε; 

Ξώο ην εξκελεύζαηε; 

Nμιίγς υηζ μζ άκενςπμζ ζηζξ ιεηαημιίζεζξ ημοααθάκε, εηηυξ απυ πενζηηά πνάβιαηα, ηαζ ρεοημθεζημονβίεξ πμο ηάκμοκ ηδ 

γςή ημοξ δφζημθδ. Oζ ιεηαημιίζεζξ, πμθθέξ θμνέξ, βίκμκηαζ βζα κα αβάθμοιε απ' ηδ γςή ιαξ ημ πενζηηυ... Αοζηοπχξ, δ 

γςή ιαξ έπεζ βειίζεζ πενζηηά... Μμθφ θμαάιαζ υηζ ζε θίβμ εα είκαζ πενζηηή ηαζ δ ίδζα δ γςή. Θα βεκκζυιαζηε βζα κα 

πεεάκμοιε... Θα ηαθμφιεεα κα ηάκμοιε απθχξ ιζα θοζζηή θεζημονβία βζα κα ιδκ ηαναπεεί δ ζζμννμπία ηδξ θφζδξ. 

Έλαο άλζξσπνο πνπ δελ ζεθώλεη κύγα ζην ζπαζί ηνπ, κε απόςεηο απόιπηεο, πώο θαηάθεξε λα δνπιέςεη 

ηόζα ρξόληα ζην Γεκόζην; Yπήξμε ηόζα ρξόληα έλαο πνιηηηθόο πνπ λα θαηάιαβε απηά πνπ θάλαηε, ηδηαίηεξα 

όιε απηήλ ηε δνπιεηά κε ηα μελνδνρεία Μελία; 

Μμθζηζηυξ πμο κα ηαηάθααε υπζ. Tμ πνχημ λεκμδμπείμ Κεκία πμο έθηζαλα ήηακ ζηδκ Aκδνμ. Ξοκέπεζε ημ λεκμδμπείμ κα 

ηεθεζχζεζ υηακ δ Φνεζδενίηδ έηακε ηα απμηαθοπηήνζα εκυξ αβάθιαημξ, ημο «Aθακμφξ Nαφηδ» ημο Tυιπνμο. Έιεζκε 

θμζπυκ ζημ Κεκία ζηδκ Aκδνμ. Ξημκ πνυεδνμ ημο EOT, πμο πήβε κα ηδκ ηαθςζμνίζεζ, είπε υηζ μ ανπζηέηημκαξ έβθεζρε ιε 

ηδ βθχζζα ημο ηαζ ηδκ πζμ ηνοθή βςκία. «Aθθά έηζζ ηάκεηε υθα ηα λεκμδμπεία; Mε ηζζιέκηα ηαζ ιπεηά;» Kαζ ζοκέπζζε: 

«Aπυ εδχ ηαζ πένα, εα ιμο θένκεηε κα εβηνίκς ηα ζπέδζα». O βεκζηυξ βναιιαηέαξ υιςξ ημο EOT μ Φςηάξ είπε ζημκ 

πνυεδνμ: «Aοηά κα ηα πεζ δ Φνεζδενίηδ ζημκ Kαναιακθή. Eιείξ δεκ ιπμνμφιε κα ηαεοζηενήζμοιε μφηε έκα 

δεοηενυθεπημ». Kζ έηζζ, βθοηχζαιε. 

Zνύκε, ιέηε, ζε κηα επνρή πνπ έρεη ραζεί ην όξακα; 

Nαζ, αοηυ είκαζ ημ ηαηυ πμο ιαξ ανήηε. Γζαηί ζηδ γςή ηάηζ πνέπεζ κα πζζηεφεζξ ηαζ ηάηζ κ' αβαπάξ. Aθθζχξ, δεκ οπάνπεζ 

ζςηδνία. Μμθφ θμαάιαζ υηζ αοηά είκαζ πνάβιαηα πμο ανπίγμοκ κα εηθείπμοκ. 

Eζάο ηη ζαο ιείπεη ηώξα από ηε δσή; Aπό όιεο ηηο απώιεηεο πνηα ζαο πνλάεη πεξηζζόηεξν; 

Μνζκ απυ ηνζάκηα πνυκζα είπα έκα θίθμ. Ξπμφδαζε ιυδζζηνμξ ζηδ Bζέκκδ. Ήνεε εδχ ηαζ έηακε ημκ λεκαβυ. Καθκζηά ηάηζ 

έπαεακ ηα κεφνα ημο ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα ημζιδεεί. Tμο έδζκακ μζ βζαηνμί θάνιαηα, αθθά δεκ βζκυηακ ηίπμηα. Tμο 

ζφζηδζακ έκακ ροπίαηνμ ζηδ Bζέκκδ. «Γζα πμζμ θυβμ κα πάς ζε ροπίαηνμ, βζαηνέ;» νχηδζε. «Γζα κα ζμο πεζ πμζμξ 

είζαζ», ημο θέεζ μ βζαηνυξ. «Mα αοηυ ζηδκ Aεήκα ιμφ ημ θέεζ ηάεε διένα μ βείημκάξ ιμο», ημο είπε, ηαζ βφνζζε εδχ. 

Aοηυ θμζπυκ ήηακ δ ιεβαθφηενδ απχθεζα. Kάπμηε οπήνπε επαθή ηζ αβάπδ. Αίκαιε ημ πένζ μ έκαξ ζημκ άθθμκ ηαζ ήλενεξ 

ιε πμζμκ έπεζξ κα ηάκεζξ. Αεκ πνεζαγυιαζηε πζα ημ δζπθακυ ιαξ βζα κα ηάκμοιε ηάηζ. 

Φαίλεζηε ζηελνρσξεκέλνο. 

Ξηεκμπςνζέιαζ αθάκηαζηα. Μαθζά οπήνπακ ιενζημί θίθμζ, ζοκακηζυιαζηακ ζημ Mπναγίθζακ, ζηδ Bμοημονεζηίμο, ηα 

θέβαιε. Tχνα μ ηαεέκαξ ζπίηζ ημο, ζηδκ ηδθευναζδ ιπνμζηά. Aοηή είκαζ δ πανέα ημο. Αεκ ακμίβεζ μφηε ηα πανάεονα. H 

ηδθευναζδ είκαζ ημ ιυκμ ημο πανάεονμ ζημκ ηυζιμ. Αεκ αθεπυιαζηε πζα, αοηή είκαζ δ απχθεζα. 

Eζείο πώο αληηκεησπίδεηε απηήλ ηε κνλαμηά; 

Kάεμιαζ πάκς απ' ημ ηδθέθςκμ, κ' αημφζς ιζα θςκή θζθζηή, κα πς θίβα θυβζα. Ή αβαίκς ζημ δνυιμ ηαζ ιζθχ ιε ηα 

ηηήνζα ιε ηζξ χνεξ... Φμαάιαζ υηζ έπς ιαγέρεζ πμθθέξ ζηέρεζξ ζημ ιοαθυ ιμο ηαζ δεκ έπς πμφ κα ηζξ λεθμνηχζς. Άζηε 

πμο μζ ζηέρεζξ είκαζ ηαθέξ, θνέζηεξ. Mε ημκ ηαζνυ, ακ δεκ ηζξ ζηείθεζξ κα ζοκακηήζμοκ άθθεξ ζηέρεζξ, ανπίγμοκ ηαζ 

ιονίγμοκ άζπδια. Kαζ δεκ οπάνπεζ πεζνυηενμ πνάβια απυ ζηέρεζξ πμο έθδλε δ διενμιδκία ημοξ πςνίξ κα ανεζξ άθθμ 

ιοαθυ κα ηζξ ανπάλεζ. Ξδηχκμιαζ ημ πνςί ηαζ κζχες υθμ ηαζ πζμ αανφξ. Αεκ λένς ακ πνυαθερα ηα εειέθζα κ' ακηέλμοκ 
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αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ. Mπμνεί ηαζ κα αοεζζηχ βζα πάκηα απυ ηζξ πμθθέξ ζηέρεζξ. Άθθεξ θμνέξ θές υηζ ίζςξ εθεοεενςεείξ ακ 

ι' έκακ απυημιμ ηνυπμ δζαηυρεζξ ηδ θοζζηή ζζμννμπία. 

Φνβάζηε ην ζάλαην; 

Tμκ πενζιέκς. Mενζηέξ θμνέξ ημκ έπς πνμηαθέζεζ ηζυθαξ, αθθά δεκ ηα ηαηάθενε κα ιε ηαηααάθεζ. Nα ζαξ πς ηάηζ 

απθυ; Aηυια ηζ ακ απμθαζίζεζξ κα πεεάκεζξ, μ εάκαημξ ένπεηαζ υπμηε ημο ηαπκίζεζ. Kζ υζμ ηζ ακ αθεεείξ ηδκ ηεθεοηαία 

ζηζβιή, μ εαοηυξ ιαξ ακηζζηέηεηαζ ιπνμξ ζηδκ ζδέα ημο εακάημο. 

Yπάξρνπλ πξόζσπα πνπ ζα ζαο μαιάθξσλαλ ην κπαιό θαη ζα κνηξαδόζαζηαλ ηώξα ηηο ζθέςεηο ζαο; 

O Eθφηδξ... O Mπεηυαεκ... O Mπεηυαεκ ιε έπεζ ζχζεζ πμθθέξ θμνέξ. Aημφς ηδ ιμοζζηή ημο ηαζ είκαζ ζακ κα ι' έπεζ 

πνμζηαθέζεζ ζε βεφια ηαζ ιμο ζεναίνεζ, ακηί θαβδημφ, ζοκαζζεήιαηα ηζ εβχ ημο ακηαπμδίδς βμοθζέξ βμοθζέξ ηδ ζηέρδ 

ιμο. 

Θα ήηαλ κηα πξόθιεζε γηα ζαο λα ξίμεηε ό,ηη δελ ζαο αξέζεη αξρηηεθηνληθά ζηελ Aζήλα θαη λα θηηάμεηε ό,ηη 

ζέιεηε ζηε ζέζε ηνπ; 

πζ. Θα έπνεπε κα ηδκ βηνειίζς ηαζ κα ηδκ λακαπηίζς πάθζ απυ ηδκ ανπή. Aθθά, βηνειίγμκηαξ ηδκ Aεήκα, δεκ 

βηνειίγεζξ ηαζ ημοξ ακενχπμοξ πμο ηδκ ηαημζημφκ. Oζ επζγήζακηεξ εα είκαζ πάθζ ημ πνυαθδια. 

Nηώζεηε απνηπρεκέλνο; 

Eοηοπήξ, εα έθεβα. (βέθζα) 

Γηαηί; 

Μνυθααα κα δζαπζζηχζς υηζ δ απχθεζα ημο πανεθευκημξ ιαξ είκαζ δ πνχηδ ημζκςκζηή μιαδζηή αοημηημκία ιαξ. 

Ξέζηε κνπ κηα ζπλνηθία ηεο Aζήλαο πνπ αγαπάηε. 

Tα Aκαθζχηζηα. 

Γηαηί; 

Γζαηί ηα ζπίηζα δεκ έπμοκ πηζζηεί απυ ανπζηέηημκεξ. (βέθζα) 

Παο επραξηζηώ. 

Eβχ ζαξ εοπανζζηχ. Kάεε θμνά πμο ιζθάιε ή ζημ ηδθέθςκμ ή απυ ημκηά, λαθαθνχκεζ δ ζηέρδ ιμο. Mδκ λεπκάηε κα 

ιμο ηδθεθςκείηε. Ξακ αζαθίμ ιεβάθμ ιε πμθθέξ ζεθίδεξ είζηε... Φακηαζηείηε υθμοξ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ πμο δεκ 

γμοκ πζα, δεκ έβναρακ ηζ είδακ, ηζ άημοζακ ηαζ ηζ έηακακ βζα κα δείηε ηδκ πναβιαηζηή απχθεζα πμο έπμοιε. 

Παο επραξηζηώ εηιηθξηλά! 
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9.3.2. ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ 

 

i. ΠΛΝΚΗΙΗΑ ΚΔ ΡΝΛ θ. ΓΖΚΖΡΟΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ 

Ν Γεκήηξεο Θσλζηαληηλίδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1952. Ν παηέξαο ηνπ ήηαλ ν Άξεο Θσλζηαληηλίδεο. Ζ 

κεηέξα ηνπ είλαη ε γιύπηξηα Λαηαιία Κειά. Ξαππνύο ηνπ ν Κίθεο Κειάο, γηόο ηνπ πξσηεξγάηε 

καθεδνλνκάρνπ Ξαύινπ Κειά. Γηαγηά ηνπ ε Αιεμάλδξα Ξεζκαδόγινπ, θόξε ηνπ Η. Ξεζκαδόγινπ ζπληδξπηή 

ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο. Αδειθή ηνπ ε Αιεμάλδξα Ρζνπθαιά. Φνίηεζε ζην Θνιέγην Αζελώλ θαη απνθνίηεζε 

από ην Cate School ηεο Θαιηθόξληα ησλ ΖΞΑ. Απέθηεζε ην ΒΑ ζην Visual and Environmental Studies ζην 

Harvard University ησλ ΖΞΑ θαη ζηε ζπλέρεηα ην Κaster of Arts ζηελ Αξρηηεθηνληθή, ζην Columbia 

University, ην 1978. Δξγάδεηαη σο αξρηηέθησλ, ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο από ην 1982.  

 

ΔΛΝΡΖΡΑ 1 : ΓΔΛΗΘΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ 

 

1. Ξνηά ήηαλ ηα νλόκαηα ησλ γνλέσλ ηνπ; Γλσξίδνπκε όηη ν παηέξαο ηνπ δνύιεπε ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα, πνηά 

ήηαλ ε εηδηθόηεηα ηνπ αθξηβώο; Ξνηό ήηαλ ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηνπ; Ξνηά ήηαλ ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο νηθνγέλεηαο Θσλζηαληηλίδε; Θα ζέιακε λα κάζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δύν αδεξθέο ηνπ. Ξνηά ήηαλ ε νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε; 

Λ παηέναξ ημο θεβυηακ Αδιήηνδξ ηαζ δ ιδηένα ημο Θανίηα.  

Λ παηέναξ ημο ήηακ οπάθθδθμξ ζηδκ Βεκζηή ηνάπεγα, δεκ βκςνίγς πμζα ήηακ δ εζδζηυηδηά ημο αηνζαχξ.  

Δ ιδηένα ημο ήηακ κμζημηονά, δεκ είπε ηάπμζμ επάββεθια.  

Θα παναηηήνζγα ηδκ ημζκςκζηή εέζδ ηδξ μζημβέκεζαξ Ζςκζηακηζκίδδ ιεζμαζηζηή. Οα εκδζαθένμκηά ημοξ, ζδζαίηενα θυβς 

ημο παηένα, ήηακ πκεοιαηζηά. Αδθαδή, υθμζ έπαζγακ πζάκμ, ιζθμφζακ λέκεξ βθχζζεξ, αζπμθμφκηακ ιε ηδκ θμβμηεπκία. 

Ππήνπε ζε πμθφ ιεβάθδ πενζςπή δ πκεοιαηζηή δδιζμονβία.  

Λ Άνδξ ήηακ μ πνχημξ απυ ηα παζδζά, δεφηενδ δ Δνχ ηαζ ηνίηδ δ Βθέκδ. Δ Δνχ δεκ είπε ζδζαίηενα εκδζαθένμκηα, 

πακηνεφηδηε έκακ βζαηνυ, έηακε μζημβέκεζα, πςνίξ ιζα πκεοιαηζηή πανμοζία. Δ άθθδ αδενθή ημο, δ πζμ ιζηνή, δ Βθέκδ 

ή Ιίηζα, δεκ πακηνεφηδηε ηαζ ζοκηδνμφζε ημοξ βμκείξ ημοξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημοξ, ήηακ ηαζ αοηή οπάθθδθμξ ζηδκ ηνάπεγα 

ηαζ έπαζγε ηζ εηείκδ πζάκμ. 

2. Ρί παξαζηάζεηο είρε πεξί αξρηηεθηνληθήο πξηλ ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Ξνιπηερλείν ηνπ Κνλάρνπ; 

Αεκ έπς ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ βζ‟ αοηυ κα ζαξ πς, δεκ ιμο είπε πεζ πμηέ ηάηζ. Ομ ιυκμ πμο λένς είκαζ υηζ απυ πμθφ ιζηνυξ 

ήλενε πςξ ήεεθε κα βίκεζ ανπζηέηημκαξ. Αεκ είπαιε ιζθήζεζ πμηέ βζα παναζηάζεζξ πενί ανπζηεηημκζηήξ πνζκ ηζξ ζπμοδέξ 

ημο. 

3. Ρί μέξεηε γηα ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξόληα θαη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Κόλαρν; Δίρε αλαθέξεη θάηη γηα ην θιίκα 

ζην Κόλαρν εθείλε ηελ επνρή; Δίρε επηξξνέο από θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο ηνπ; Ρί επαθέο είρε ζηελ Γεξκαλία 

θαη πώο απηέο επεξέαζαλ ηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπ; Ξνηέο ήηαλ νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε Έιιελεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ θαη κε Έιιελεο ζην εμσηεξηθό; Ρί γιώζζεο ήμεξε θαη πνηέο θνπιηνύξεο γλώξηζε;  

Μνχηα απ‟ υθα κα πς, πςξ πήβε μθυηθδνδ δ μζημβέκεζα ζημ Θυκαπμ. Λ παππμφξ ιμο, μ Αδιήηνδξ, παναζηήεδηε απυ 

ηδκ ηνάπεγα ηαζ πήνε έκα ιεβάθμ bonus ηυηε, ηάηζ ζακ ημ ζδιενζκυ εθάπαλ, ιζα απμγδιίςζδ. Έβζκε υθμ αοηυ, 

μοζζαζηζηά, βζα κα ζπμοδάζεζ μ παηέναξ ιμο. Έιεζκακ υθμζ ιαγί βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, βζα ηάπμζμοξ ιήκεξ. 

Οεθζηά δεκ «έαβαζκακ» δζυηζ δ γςή εηεί ήηακ πμθφ πζμ αηνζαή απ‟ υηζ πενίιεκακ. Κακαβφνζζακ, θμζπυκ, μζ βμκείξ ιε ηζξ 

δφμ ηυνεξ ημοξ πίζς ζηδκ Ώεήκα. Ζαζ έιεζκε ιυκμξ ημο. Δ ιένα εηείκδ, ήηακ δ πζμ πανμφιεκδ ιένα ημο ζημ Θυκαπμ. Λζ 

ζπμοδέξ ημο, ιπμνχ κα πς, υηζ ήηακ ιζα εοζία μθυηθδνδξ ηδξ μζημβέκεζαξ.  

Έγδζε ηδκ άκμδμ ημο καγζζιμφ, βζα πανάδεζβια είπε ακαθένεζ ηδκ θνίηδ πμο αζζεάκεδηε υηακ έκαξ ηαεδβδηήξ ημο 

ειθακίζηδηε ζηδκ ζπμθή ιε καγζζηζηή ζημθή. Ππήνλακ ζηζβιέξ πμο ήηακ εφια ναηζζζιμφ, θυβς ηδξ ιεβάθδξ ιφηδξ ημο 

ημκ πενκμφζακ βζα εαναίμ (!) ηαζ επίζδξ ζε ηάπμζμ ηαλίδζ ιε ηδκ ιμημζοηθέηα εκυξ θίθμο ημο ζηδκ Λθθακδία, ημοξ είπακ 
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πενάζεζ βζα καγί επεζδή θμνμφζακ δενιάηζκα (!). Έθοβε ανηεηά κςνίξ απυ ημ Θυκαπμ ηαζ βφνζζε ημ 1936 ζηδκ Βθθάδα. 

Έγδζε ηδκ άκμδμ ημο Ρίηθεν ηαζ υπζ ηδκ πθήνδ ηονζανπία ημο.  

Βίπε έκακ ηαεδβδηή, ημκ Abel, ιε ημκ μπμίμ αθθδθμβναθμφζακ ιέπνζ πμθφ ανβά. Βίπε ένεεζ ηαζ ζηδκ Βθθάδα, ημκ είπα 

βκςνίζεζ ηαζ εβχ ηδκ δεηαεηία ημο ‟60, αθθά δεκ λένς ακ οπήνπε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ επζννμή απυ ημκ ίδζμ ημκ Abel. 

Ήηακ ημ πενζννέμκ ηθίια ηυηε ζηδκ Γενιακία πμο ημκ επδνέαζε. Ππήνπε πμθφ έκημκα ημ ιμκηένκμ ηίκδια ηαζ δ 

ακηίδναζδ ημο καγζζιμφ απέκακηί ημο.  

Ώπυ ηδκ ανπή ζημ Θυκαπμ, έηακε πανέα ιε ημκ Ζοπνζακυ Θπίνδ, δδθαδή ημκ παηένα ηςκ αδενθχκ Θπίνδ πμο είκαζ 

ηχνα ηαεδβδηέξ ζημ Β.Θ.Μ. Βίπακ ιζα ηαθή ζπέζδ ζακ θμζηδηέξ ηαζ ζπμφδαγακ ζημ ίδζμ πακεπζζηήιζμ. Αεκ ιμο είπε 

ιζθήζεζ πμηέ βζα ηάπμζμκ Έθθδκα ημο ελςηενζημφ. Βίπε πμθθμφξ θίθμοξ Γενιακμφξ.  

Ήλενε πμθφ ηαθά Γενιακζηά, ανηεηά βαθθζηά, ηα μπμία ιε ημκ ηαζνυ ηα είπε λεπάζεζ ηαζ ηαευθμο αββθζηά. Αεκ είπε 

ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ αββθμζαλςκζηή ημοθημφνα. 

4. Ρη γλσξίδεηε γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηε ιατθή αξρηηεθηνληθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ 

ζεηείαο; 

Δ πνχηδ ημο επαθή ιε ηδ θασηή ανπζηεηημκζηή κμιίγς υηζ είπε βίκεζ ηζυθαξ απυ ηδκ Γενιακία, υπμο ήηακ πμθφ έκημκμ ημ 

εκδζαθένμκ ημο ιμκηένκμο ηζκήιαημξ βζα ηδκ ακχκοιδ ανπζηεηημκζηή ακά ημκ ηυζιμ, ήηακ ακηζδναζηζηυ ηαζ 

πνμμδεοηζηυ. Λ καγζζιυξ εεςνμφζε υηζ βζα ζπίηζα πνέπεζ κα πηίγεζξ θασηά, βζα ενβμζηάζζα πνέπεζ κα πηίγεζξ ιμκηένκα ηαζ 

βζα ηοαενκδηζηά ηηήνζα κα πηίγεζξ κεμηθαζζηά. Βκχ μζ ιμκηένκμζ έθεβακ υηζ υθα πνέπεζ κα είκαζ ζφβπνμκα. Μενζζζυηενεξ 

θεπημιένεζεξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ δδιμζζεφιεκμ ημο διενμθυβζμ, υπμο δείπκεζ ημ πυζμ πμθφ ημκ εκδζέθενε δ ακχκοιδ 

ανπζηεηημκζηή.  

5. Ρί επηξξνέο είρε δερζεί από Έιιελεο θαη μέλνπο αξρηηέθηνλεο; Ξνηέο ήηαλ νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε 

ζπλαδέιθνπο ηνπ; Ξνηνύο άιινπο είρε γλσζηνύο θαη θίινπο; Ξνηά ήηαλ ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Γεκήηξε 

Ξηθηώλε; Ξνηά ήηαλ ε γλώκε ηνπ γηα ηνπο παξαθάησ Έιιελεο αξρηηέθηνλεο ηεο γεληάο ηνπ: 

i. Ησάλλε Ιηάπε (1922-93) 

ii. Λίθν Βαιζακάθε (1924- ) 

iii. Θσλζηαληίλν Γεθαβάιια (1925- ) 

iv. Ράθε Εελέην (1926-77) 

Αιιά θαη ηεο ακέζσο επόκελεο πνπ ζεσξνύληαη ζπλερηζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ: 

v. Γεκήηξε (1933- ) θαη Πνπδάλα (1935- ) Αλησλαθάθε. 

(Ν Ρδώλεο ζεσξεί ην έξγν ηνπ γξαθείνπ Αλησλαθάθε έλαλ ζπλδπαζκό ηεο ηνπνγξαθηθήο πνξείαο ηνπ 

Ξηθηώλε κε ηνλ «δηεζλή» θάλλαβν ηνπ Θσλζηαληηλίδε) 

Αεκ ιπμνχ κα πς υηζ είπε ιζα άιεζδ επζννμή. Ώκ οπάνπεζ ηάπμζμξ πμο ημκ εκδζέθενε πενζζζυηενμ, ήηακ μ Mies van der 

Rohe, έπμκηαξ βνάρεζ ηαζ ζπεηζηά άνενα, ακ ηαζ ημκ ηαηδβμνμφζε βζα ιμνθμηναηία. Μζμ πμθφ εεςνμφζε ζδιακηζημφξ 

ανπζηέηημκεξ ημοξ Frank Lloyd Wright ηαζ παθζυηενα ημκ Sullivan πμο ήηακ Ώιενζηάκμζ, πανά ημοξ ιμκηένκμοξ 

ανπζηέηημκεξ πμο ημοξ ηαηδβμνμφζε υηζ απυ έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά ανπίγμοκ ηαζ αοημί κα είκαζ ιμνθμηνάηεξ. Λ Le 

Corbusier εζδζηά ήηακ «ηυηηζκμ πακί» βζα αοηυκ.  

Αεκ είπε ανπζηέηημκεξ θίθμοξ. Ήηακ πμθφ ιμκήνδξ άκενςπμξ ηαζ ιυκμξ.  

Λ παηέναξ ιμο οπήνλε επζιεθδηήξ ημο Μζηζχκδ ζημ Β.Θ.Μ., δδθαδή άιζζεμξ αμδευξ ημο βζα έκα δζάζηδια. Αίδαζηε ιαγί 

ημο. Γκςνζγυηακ πμθφ ηαθά ιε ημκ Μζηζχκδ, ημκ είπε ανεζ ιυκμξ ημο μ παηέναξ ιμο, έπμκηαξ αημφζεζ πμθθά βζ΄αοηυκ. 

Φίθμζ δεκ ήηακ βζαηί είπακ ανηεηά πνυκζα δζαθμνά, ήηακ άθθδξ βεκζάξ. Λ Μζηζχκδξ ήηακ ιζα ειαθδιαηζηή ιμνθή ηδκ 

επμπή πμο βονκάεζ μ παηέναξ ιμο απυ ημ Θμκάπμ. Ήηακ, ήδδ, ηαεδβδηήξ ηαζ ήηακ ιζα πκεοιαηζηή πνμζςπζηυηδηα πμθφ 

ζδιακηζηή. Λπυηε ήηακ απυ ημοξ ακενχπμοξ πμο «αημφβμκηακ» ηαζ αεααίςξ ημκ βκχνζγε μ παηέναξ ιμο. Ομ εκδζαθένμκ 

ημο βζα ηδ θασηή ανπζηεηημκζηή ήηακ ηάηζ πμο ζοιιενζγυηακ μ παηέναξ ιμο. Ώθθά, εηεί αιέζςξ ανπίγεζ ηαζ δ ζφβηνμοζδ. 

Ξοβηνμφεηαζ ιε ημκ Μζηζχκδ ηαζ πμθφ έκημκα. Ομ πνχημ αζαθίμ ημο παηένα ιμο, ημ «Αομ πςνζά απ΄ηδκ Θφημκμ» ημ 

1947, είκαζ βναιιέκμ εκακηίμκ ημο Μζηζχκδ. Αεκ ημκ μκμιάγεζ αέααζα, αθθά εηεί ιέζα ηάκεζ ζαθή ηδκ δζαθμνμπμίδζή 

ημο απυ ημκ Μζηζχκδ. Θζθάεζ βζα ηδκ αλία ηδξ ακχκοιδξ ανπζηεηημκζηήξ, αθθά θέεζ υηζ δεκ πνέπεζ κα παίνκμοιε ηδκ 

ιμνθή, αθθά ηδκ μοζία. Ζαηδβμνεί έηζζ, ημκ «εναζηή» ηδξ θασηήξ ανπζηεηημκζηήξ, αοηυξ δδθαδή πμο παβζδεφεηαζ ζε ιία 

οπεναμθζηή αβάπδ ηαζ ζε έκακ ένςηα, πμο ημκ ηοθθχκεζ ηαζ δεκ αθέπεζ ηδκ μοζία ηδξ θασηήξ ανπζηεηημκζηήξ. 
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Λοζζαζηζηά, απυ εηεί λεηζκάεζ έκαξ «πυθειμξ» εκακηίμκ ηδξ ιμνθμηναηίαξ ηαζ ημο «Μζηζςκζζιμφ». Ξημ αζαθίμ ημο 

«Βιπεζνίεξ ηαζ Μενζζηαηζηά» έπεζ έκα ημιιάηζ υπμο «πενκάεζ βεκκεέξ 14 ημκ Μζηζχκδ». Ζαζ ημκ ηαηδβμνεί υηζ πήνε 

θάεμξ δνυιμ, αημθμφεδζε ιζα θμβζηή δ μπμία ήηακ ιμνθμηναηζηή. Θοιάιαζ ιμο έθεβε ιζα ηθαζζηή ζζημνία απυ ημ 

πμθοηεπκείμ υηακ ήηακ επζιεθδηήξ ημο υπμο ζηα ιαεήιαηα ημο Μζηζχκδ υθμζ μζ θμζηδηέξ ζπεδίαγακ υρεζξ. Ηέεζ ζημκ 

Μζηζχκδ, «Ρη είλαη απηά; Πε αξρηηεθηνληθφ κάζεκα λα ζρεδηάδεηο φςεηο; Ξνχ είλαη ε θάηνςε;». Βιείξ ημ ανίζημοιε 

θμβζηυ ζήιενα, εηείκδ ηδκ επμπή υιςξ, πμο μ Μζηζχκδξ ήηακ πμθφ αζζεακηζηυξ άκενςπμξ ημκ εκδζέθενε πάνα πμθφ δ 

ελςηενζηή υρδ. θα ηα ζδιακηζηά ζπέδζά ημο είκαζ υρεζξ, πμθφ αζζεακηζηά ζπέδζα ηαζ ζηίηζα πμο είκαζ υρεζξ. Έαθεπε 

ηδκ ελςηενζηή ιμνθή, αοηυ ημκ εκδζέθενε, ημκ βμήηεοε ηαζ ζηδκ θασηή ανπζηεηημκζηή, ημκ ζαβήκεοε. Βκχ μ παηέναξ 

ιμο, ιε ιζα πζμ ιμκηένκα αζζεδηζηή ή ηαθφηενα θμβζηή, πίζηεοε υηζ ημ ζδιακηζηυηενμ είκαζ δ ηάημρδ.  Θε ιζα ζςζηή 

ηάημρδ, υθα ηα οπυθμζπα έαβαζκακ ςναία. Λ Ζςκζηακηζκίδδξ θέεζ υηζ δ ανπζηεηημκζηή θηζάπκεζ «Αμπεία γςήξ», δμπεία, 

δδθαδή ημ εζςηενζηυ είκαζ δ μοζία, μ πχνμξ ηαζ υπζ δ υρδ. Οα θέεζ αοηά ζημκ Μζηζχκδ, μ μπμίμξ ζοιθςκεί ιαγί ημο ηαζ 

ηδκ επυιεκδ ιένα έηακε έκα ιάεδια βζα ηδκ ηάημρδ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ ηαζ πμθθά άθθα ζςζηά πνάβιαηα ηαηά ημκ 

παηένα ιμο. Ζαζ ιεηά απυ δφμ ιένεξ ζπεδίαγακ πάθζ υρεζξ υιςξ (!). Βίπε έκα πάεμξ μ Μζηζχκδξ ιε ηδκ ελςηενζηή 

ιμνθή, ημ μπμίμ δεκ ημκ άθδζε κα πνμπςνήζεζ ζε έκα ανπζηεηημκζηυ ένβμ, ηαηά ηδκ βκχιδ ιμο, ηαζ ηαηά ηδκ βκχιδ 

ημο παηένα ιμο αέααζα, μοζζαζηζηυ. Ομ ένβμ ημο είκαζ πενζζζυηενμ γςβναθζηυ πανά ανπζηεηημκζηυ. Ώοηή ήηακ ηαζ δ 

δζαθμνά ημοξ. Θε ημκ Μζηζχκδ ζοκενβάζηδηακ βζα πμθφ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια, βζαηί είδε υηζ δεκ ιπμνμφζε κα 

ζοκοπάνλεζ ιε αοηήκ ηδκ άπμρδ. Έπεζηα, ελαημθμοεμφζακ κα έπμοκ ιζα ζπέζδ, δ μπμία ήηακ ηοπζηή, βζαηί μ παηέναξ 

ιμο ήηακ απυθοημξ άκενςπμξ, βζαηί δεκ ημο πήβαζκε ηαευθμο αοηή δ αζζεακηζηυηδηα ημο Μζηζχκδ. Μαν΄υθα αοηά είπακ 

ηδκ ίδζα αβάπδ ηαζ εκδζαθένμκ βζα ηδκ θασηή ανπζηεηημκζηή. Ομ εέια είκαζ, ηα ημζηάιε, ηα αθέπμοιε αθθά δεκ ηα 

ακηζβνάθμοιε. ΐθέπμκηαξ έκα ιπαθηυκζ, ζημ ζπίηζ ζηδκ Φζθμεέδ ημο Μμηαιζάκμο, ζπμθίαζε «Ρη ςεχηηθν πνπ είλαη» (!).  

Θε ημοξ ανπζηέηημκεξ πμο ακαθένεηε δεκ είπε ηαιία ζπέζδ, είπε ανκδηζηή βκχιδ βζα υθμοξ ηαζ ζδζαίηενα βζα ημκ Γεκέημ, 

βζαηί ημκ εεςνμφζε πμθφ θμοημονζζηή. Ομκ ΐαθζαιάηδ δεκ ημκ εεςνμφζε πμθφ αλζυθμβμ ανπζηέηημκα, ζδζαίηενα βζα ηα 

ηεθεοηαία ηηήνζά ημο. Βδζηά βζα ημ λεκμδμπείμ «Ώιαθία» ημο Ιαοπθίμο υπμο ημ εεςνμφζε κεμηθαζζηυ ηηήνζμ. Γζα ημκ 

Αεηααάθθα δεκ ημκ είπα αημφζεζ κα ιζθάεζ. Γζα ημοξ Αδιήηνδ ηαζ Ξμογάκα Ώκηςκαηάηδ δεκ είπε ηαθή βκχιδ ηαεχξ 

ημοξ εεςνμφζε ιεηαιμκηένκμοξ. Αεκ ζοιθςκχ υηζ ημ ένβμ ημο παηένα ιμο είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ημο ένβμο ηςκ 

Αδιήηνδ ηαζ Ξμογάκα Ώκηςκαηάηδ ηαζ ημο Μζηζχκδ. Ήηακ δφμ απυρεζξ πμο ζοβηνμφμκηακ. Ή εα ηάκεζξ ημ έκα ή εα 

ηάκεζξ ημ άθθμ, δεκ ιπμνείξ ηαζ ηα δφμ. Ζαζ μ Ζονζάημξ Ζνυημξ δμηίιαζε κα ηάκεζ αοηυ. Ιμιίγς υηζ δεκ ιπμνμφκ κα 

ζοβηεναζημφκ αοηά ηα δφμ. 

6. Από ην 1951 κέρξη ην 1965 δελ γξάθεη ζην δεκνζηεπκέλν εκεξνιόγηό ηνπ. Ρί γλσξίδεηε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν; 

Ομ διενμθυβζμ αοηυ εηείκμξ ημ δδιμζίεοζε. Ιμιίγς υηζ βζα ανηεηή πνμκζηή πενίμδμ δεκ είπε βνάρεζ ηάηζ. Ομ 1951 ιέπνζ 

ημ 1965 είκαζ δ πζμ ιεβάθδ πενίμδμξ υπμο έπηζγε. Ήηακ πζμ απαζπμθδιέκμξ ιε ημ πηίζζιμ, ιε ηζξ ενβαηζηέξ ηαημζηίεξ ηαζ 

αεααίςξ ιε ηα «Κεκία», απυ ημ κα βνάθεζ. 

7. Γλσξίδνπκε όηη ε κεηέξα ηεο ζπδύγνπ ηνπ δηεηέιεζε ππεύζπλε ηνπ εξάλνπ ηεο βαζίιηζζαο Φξεηδεξίθεο, ηί 

γλσξίδεηε γηα ηελ κεηαμύ ηνπο ζρέζε; Ξνηά ε ζρέζε ηνπ κε ηελ εμνπζία θαη πώο απηή επεξέαζε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ; 

Δ ιδηένα ηδξ ιδηέναξ ιμο θεβυηακ Ώθελάκδνα Θεθά. Θε ηδκ βζαβζά ιμο δεκ είπε ζδζαίηενα ηαθή ζπέζδ. Ξε έκα 

πνμζςπζηυ επίπεδμ ζοιπαεζυκημοζακ, αθθά δ βζαβζά ιμο ήηακ ημ δελί πένζ ηδξ Φνεζδενίηδξ εκχ μ παηέναξ ιμο δεκ είπε 

ηαιία εηηίιδζδ βζα ηδ ΐαζζθεία.  

Έβζκε υιςξ ιζα ζηεκή πνμζπάεεζα βζα ζοκενβαζία. Ώοηά ακαθένμκηαζ ηαζ ζημ αζαθίμ ημο «Βιπεζνίεξ ηαζ Μενζζηαηζηά». 

Ομο ακέεεζακ κα ηάκεζ ιζα ιεθέηδ βζα ηζξ «Μαζδμοπυθεζξ» ηαζ υηακ ηδκ πανμοζίαζε ζημοξ ΐαζζθείξ, ημο είπακ: «Ρη είλαη 

απηά; Δκείο πεξηκέλακε αξραίεο θνιψλεο, θηνλφθξαλα. Ρν κπεηφλ δελ είλαη απηφ πνπ ζέινπκε». Ζαζ ηυηε είπε μ παηέναξ 

ιμο: «Δγψ δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη άιιν, απηά θάλσ». Δ βζαβζά ιμο ηυκηερε κα πάεεζ ζοβημπή (!) θέβμκηαξ ζημκ 

παηένα ιμο: «Δίπεο φρη ζηνλ Βαζηιέα;». Ώοηυ εεεςνείημ ηνμιενυ (!). ηακ πακηνεφηδηε μ παηέναξ ιμο, υθμζ μζ θίθμζ 

ημο ηαζ μ ημζκςκζηυξ πενίβονμξ εεχνδζε υηζ «έπζαζε ηδκ ηαθή», υηζ απυ εδχ ηαζ πένα εα ήηακ έκαξ πμθφ επζηοπδιέκμξ 

ανπζηέηημκαξ. ιςξ δεκ ήηακ ηαευθμο αοηήξ ηδξ θμβζηήξ. Λφηε ηαζ δ ιδηένα ιμο ήηακ αοηήξ ηδξ θμβζηήξ. Βπί πμφκηαξ 
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παναζηήεδηε απυ ζφιαμοθμξ ημο Β.Λ.Ο. θυβς ηδξ πμθζηζηήξ αοηήξ ηαηάζηαζδξ. Βίπε ιζα άνκδζδ πνμξ ηδκ ελμοζία, δεκ 

δεπυηακ κα παίνκεζ δζαηαβέξ απυ ηακέκακ. Θπμνμφιε κα πμφιε υηζ είπε ιζα ακηζελμοζζαζηζηή ζηάζδ. 

8. Γηαηί επηιέγεη ζηα θείκελά ηνπ λα αλαθέξεηαη ζπρλόηεξα ζε πνηεηέο θαη θηιόζνθνπο παξά ζε 

Αξρηηέθηνλεο θαη θαιιηηέρλεο; (Ξ.ρ. Γ. Πνισκόο, Ξ. Γηαλλόπνπινο, Goëthe θαη Oscar Wilde). 

Βίκαζ βεβμκυξ υηζ δεκ ακαθενυηακ ζοπκά ζε ανπζηέηημκεξ ακ ηαζ οπάνπμοκ ανηεηέξ ακαθμνέξ ζε Sullivan, Wright ηαζ 

ημκ Mies βζα πανάδεζβια. Ώκαθένεζ ηαζ ηαθθζηέπκεξ υιςξ ηαζ πμθθμφξ γςβνάθμοξ υπςξ ημκ Auguste Rodin. Βίπε ιζα 

βεκζηή ημοθημφνα, δζάααγε πμθφ. Μνμζπαεμφζε κα ανεζ αοηά ηα μπμία πίζηεοε βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή, κα ηα έπμοκ πεί 

ηαζ ιε άθθμοξ ηνυπμοξ ηαζ δζάθμνμζ άθθμζ άκενςπμζ ηαζ υπζ ιυκμ ανπζηέηημκεξ, δζάθμνμζ άθθμζ πκεοιαηζημί άκενςπμζ. 

9. Ξνηά ήηαλ ε γλώκε ηνπ γηα ηελ Αζήλα, πνηό ήηαλ ην όξακα ηνπ γηα απηήλ, ελδηαθέξζεθε γηα ηελ 

πνιενδνκία ηεο θαη γεληθά γηα ηελ πνιενδνκία; (Ξ.ρ. αλαδηακνξθώζεηο, αιιαγέο). 

πςξ θέηε εκδζαθένεδηε απυ πμθφ κςνίξ βζα ηδκ πμθεμδμιία ηαζ ηδκ Ώεήκα. Ξοιιεηείπε ζε δζαβςκζζιμφξ ημ 1944 ηαζ 

ημ 1947 βζα ημ Γάππεζμ ηαζ ημ 1957 βζα ηδκ πθαηεία ζοκηάβιαημξ. Λ παηέναξ ιμο δεκ έηακε αοηυ πμο εα ήεεθε αθθά 

έηακε αοηυ πμο ιπμνεί. Ζαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ. Ώοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ εκδζαθένεδηε 

βζα ηδκ πμθεμδμιία. Έπεζ βνάρεζ βζα πμθεμδμιζηά εέιαηα αθθά δεκ ήηακ ζε εέζδ πμο εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ ηάηζ βζα 

αοηά. Ξημ αζαθίμ ημο «Μνμθεβυιεκα» υπμο έβναρε βζα εέιαηα υπμο εα ήεεθε κα αζπμθδεεί, ήηακ βζα ηδκ Ώεήκα ηαζ ημ 

πμθεμδμιζηυ ζπέδζμ ημο Schaubert βζα αοηήκ. Βίπε ιαγέρεζ πμθφ οθζηυ ηαζ ημ μπμίμ ημ έπς εβχ ηχνα ηαζ ηάπμζα ζηζβιή 

εα είπε κυδια κα εηδμεεί. Αεκ πνμπχνδζε πμηέ ζε ηάπμζα ηαλζκυιδζδ αοημφ ημο οθζημφ. Ομκ εκδζέθενε κα δείλεζ υηζ 

οπήνπε ιζα κεμηθαζζηή ακηίθδρδ ζηδκ πμθεμδμιία πμο δεκ είκαζ εθθδκζηή αθθά λεκυθενηδ. Θεςνμφζε υηζ δ Ώεήκα ήηακ 

δ ηφνζα πυθδ πμο επεκέαδζακ μζ ΐαοανμί.  

10. Πε ηί έδηλε έκθαζε πεξηζζόηεξν σο άλζξσπνο; πάξρνπλ νκνηόηεηεο - δηαθνξέο κεηαμύ ηεο πξνζσπηθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο; 

Δ ενχηδζδ αοηή είκαζ αζαθήξ, ηαεχξ έπεζ πμθφ ζογήηδζδ αοηυ ημ εέια. Λ παηέναξ ιμο ήηακ απυθοημξ ηαζ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή ηαζ ζηδκ πνμζςπζηή ημο γςή. Αεκ οπήνπακ ιεβάθεξ δζαθμνέξ, ήηακ μ ίδζμξ άκενςπμξ. Βίπε ιία 

εζςηενζηή θμβζηή ηυζμ ζηδκ επαββεθιαηζηή υζμ ηαζ ζηδκ πνμζςπζηή ημο γςή. Βιέκα πνμζςπζηά ιε επδνέαζε ηαζ ςξ 

παηέναξ ηαζ ςξ ανπζηέηημκαξ. Θπμνχ κα πς υηζ ιε επδνέαζε οπμζοκείδδηα ζημ κα αημθμοεήζς ηζξ ζπμοδέξ ηαζ ημ 

επάββεθια ημο ανπζηέηημκα. Ια ζαξ πς υηζ θςημβνάθζγα ιεηά ιακίαξ ηαζ θςημβναθίγς αηυια, υιςξ δεκ ηθδνμκυιδζα 

ημ ηαθέκημ ημο παηένα ιμο ζημ ζπέδζμ ηαευθμο. Έπεζ εκδζαθένμκ ημ βεβμκυξ υηζ βζα πμθθά πνυκζα εκχ ζπμφδαγα ζηδκ 

Ώιενζηή, είπαιε ιζα ιεβάθδ αθθδθμβναθία ιε ημκ παηένα ιμο. Έιεζκα 9 πνυκζα εηεί, ηαζ δ ιυκδ επζημζκςκία πμο είπαιε 

ήηακ ιε βνάιιαηα. Έπς ζημπυ ζημ ιέθθμκ κα ηα δδιμζζεφζς, δζυηζ δζαπναβιαηεουιαζηε ηα πάκηα, εέιαηα δεζηήξ, 

πμθζηζηήξ, ανπζηεηημκζηήξ, ηέπκδξ, ηα πάκηα. Μνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ηα βνάιιαηα αοηά δεκ ήηακ πνμζςπζηά ηαζ εα 

ιπμνμφζακ κα απεοεφκμκηαζ ζε μπμζμδήπμηε κέμ ιε ακδζοπίεξ βζα ηδ γςή. Ια πς εδχ, υηζ επαββεθιαηζηά δεκ είπα 

δμοθέρεζ ιαγί ημο, αθμφ υηακ βφνζζα είπε ζηαιαηήζεζ κα δμοθεφεζ. Αεκ ήηακ έκαξ άκενςπμξ πμο εα ιπμνμφζε κα 

ζοκενβαζηεί ιε ηάπμζμκ άθθμκ ανπζηέηημκα, αηυια ηαζ ιε ημκ βζμ ημο. Οα έηακε υθα ιυκμξ ημο. Θυκμ ιε έκακ 

ζπεδζαζηή-αμδευ ζοκενβάζηδηε βζα πμθθά πνυκζα ζδζαίηενα ζημ δδιυζζμ, ηονίςξ ζημκ Β.Λ.Ο. αθθά ηαζ ζηζξ ζδςηζηέξ ημο 

δμοθεζέξ ηα απμβεφιαηα, ημκ Γζχνβμ Αεθέκηγα, μ μπμίμξ ήηακ έκαξ πμθφ ζοιπαεδηζηυξ, αλζυθμβμξ ηαζ πνμμδεοηζηυξ 

άκενςπμξ μ μπμίμξ δεκ γεζ ηχνα. Βίπε ιάεεζ ηαζ ζπεδίαγε ηα πνμμπηζηά ηαζ ήηακ ζπεδυκ ζακ ημ πένζ ημο παηένα ιμο. 

Βίπακ πμθφ ηαθή ζπέζδ ηαζ μ έκαξ αβαπμφζε πμθφ ημκ άθθμκ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημοξ. 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ 2 : ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ 

 

1. Δίρε δπζθνιίεο ηα πξώηα ρξόληα θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζην επάγγεικα;  Έλαο άλζξσπνο κε απόςεηο 

απόιπηα μεθαζαξηζκέλεο, πώο θαηάθεξε λα δνπιέςεη θαη λα θάλεη θαξηέξα ηόζα ρξόληα ζην Γεκόζην; 

Μνμθακχξ ηαζ είπε δοζημθίεξ. Ώθθά ηα ηαηάθενε. Κένεηε ηζξ ζζημνίεξ βζα ημ πχξ παναζηήεδηε απυ ημκ Λ.Β.Ζ., οπάνπμοκ 

ζημ αζαθίμ ημο «Βιπεζνίεξ ηαζ Μενζζηαηζηά». Δ ηανζένα ημο ζημ δδιυζζμ δεκ ήηακ ηαζ ηυζμ ιεβάθδ ιπμνχ κα πς. Ξημκ 

Λ.Β.Ζ. δμφθερε ανηεηά πνυκζα ηαζ ιεηά ζημκ Β.Λ.Ο. πμο ιπήηε πάνδ ζημκ Ξηέθακμ Μεζιαγυβθμο, μ μπμζυξ ήηακ εείμξ 

ηδξ ιδηέναξ ιμο, ηαζ ηυηε ήηακ ζφιαμοθμξ εηεί. Ππήνπε δ εέζδ ημο πνμσζηαιέκμο ιεθεηχκ ηεκή ηαζ ηδκ πνμζέθενε 

ζημκ παηένα ιμο ηαζ δέπηδηε. Έηζζ λεηίκδζε ζημκ Β.Λ.Ο., ηάπςξ ηοπαία. Μέναζε ηαζ εηεί δοζημθίεξ ηαζ οπήνπε πενίμδμξ 
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πμο δεκ ημκ άθδκακ κα πηίζεζ, ηδκ πενίμδμ 1964-67. Αζυηζ δ ανπζηεηημκζηή ημο εκμπθμφζε ηαζ εκμπθεί. Ππήνπακ 

ιεβάθεξ ακηζδνάζεζξ. Γζα πανάδεζβια, ιε ηδκ επίζδιδ θεζημονβία ημο «Κεκία» ζηδκ Θφημκμ, δέπηδηε ηενάζηζα ηνζηζηή 

απυ εθδιενίδεξ ηαζ δδιμζζμβνάθμοξ, ιέπνζ ηαζ μ ηυηε οπμονβυξ Ζαναιακθήξ ειπθέπηδηε ζε αοηυ. Δ ανπζηεηημκζηή ημο 

ήηακ πμθφ ιμκηένκα βζα ηδκ Βθθάδα ηυηε. Ζάπμζμξ βναιιαηέαξ έεεζε αέημ κα ιδκ πηίγεζ μ Ζςκζηακηζκίδδξ υζμ ήηακ 

αοηυξ ζημ οπμονβείμ. Βπίζδξ πνμζπάεδζακ κα ημκ δζχλμοκ ιε ημ κα ημο νίλμοκ «θηαίλζιμ», υηζ είπε ηθέρεζ βζα 

πανάδεζβια. Ζάηζ ηέημζμ δεκ έβζκε πμηέ αέααζα. Έπεζακ ζηδκ πενίπηςζδ (!). Αεκ ιπμνμφζακ κα ανμοκ ηίπμηα ανκδηζηυ, 

ηαζ ηεθζηά έθοβε ιυκμξ ημο επί πμφκηαξ. Ια πς εδχ υηζ δ επμπή εηείκδ ήηακ πμθφ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ζδιενζκή. Ήηακ 

ιία πενίμδμξ ακάπηολδξ υπμο υθμζ έπηζγακ. Αεκ ήηακ ιυκμ αοηυξ μ ηοπενυξ, υθμζ ζπεδυκ μζ ανπζηέηημκεξ έπηζγακ. Λ 

ΐαθζαιάηδξ βζα πανάδεζβια είπε πηίζεζ πμθφ πενζζζυηενμ ηαζ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα. Λ Αεηααάθθαξ, επίζδξ, είπε πηίζεζ 

πενζζζυηενμ αθθά ηαζ άθθμζ βκςζημί ηδξ επμπήξ, υπςξ ΐμονέηαξ, Ζαραιπέθδξ, Ξηάζημξ. Λ παηέναξ ιμο έπηζζε πάνα 

πμθφ θίβμ ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ. Ια πς υηζ ςξ εθεφεενμξ επαββεθιαηίαξ δεκ είπε πμθφ δμοθεζά. Ώοηυ ημ έγδζα ηαζ έβς. 

Ήηακ δφζημθμξ ηαζ μ ίδζμξ ζακ ανπζηέηημκαξ, ζδίςξ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα. Ζαζ δεκ ήηακ ηαευθμο «ιμδάημξ». Μμηέ δεκ 

ήηακ ηδξ ιυδαξ. Ομ ζπίηζ ζηδκ Ώκάαοζζμ ημο 1962 βζα ημκ Μαπαπακαβζχημο είπε παναηηδνζζηεί απυ ημοξ θίθμοξ ημο 

ζδζμηηήηδ «εξείπην πνπ έρεη γίλεη έλα κε ην ηνπίν». Γζα ηδκ αζηζηή ηάλδ ηδξ επμπήξ αοηυ ήηακ ιείμκ. Αεκ ήηακ αοηυ πμο 

ήεεθε μ ηυζιμξ, ηαευθμο. Λζ ανπζηέηημκεξ πμο είπακ «πέναζδ» έπηζγακ δζαθμνεηζηά. Ξήιενα αέααζα δεκ πηίγεζ ηακείξ. 

2. Ρν 1967 κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπ από ηνλ Δ.Ν.Ρ. ζεσξεί ηύρε, όπσο έρεη πεη ν ίδηνο, ηελ πξόηαζε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο λα δηδάμεη ζην κάζεκα γηα ηηο Αξρηηεθηνληθέο Ππλζέζεηο. Δίρε πξνηάζεηο θαη από 

άιια Ξαλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ; Γηαηί επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν Ξαλεπηζηήκην; Γλσξίδεηε ηί έθαλε ηα ηξία 

απηά ρξόληα ζηε Επξίρε θαη ηί επαθέο είρε; 

Αεκ είπε άθθεξ πνμηάζεζξ, αθμφ είπε παναζηδεεί απυ ημκ Β.Λ.Ο. αιέζςξ δέπηδηε ηδκ πνυηαζδ αοηή. Θζθμφζε ηαζ 

Γενιακζηά αέααζα, ηάηζ πμθφ ζδιακηζηυ βζα ηδκ απυθαζδ αοηή. Αεκ ιπμνχ κα πς ακ μζ θμζηδηέξ ημο επδνεάζηδηακ απυ 

αοηυκ ηαζ ζε πμζμκ ααειυ.  

Αεκ βκςνίγς αηνζαχξ ηζξ επαθέξ ημο. Βίπε ιζα πμθφ ηαθή ζπέζδ ιε ημκ Γζάκκμ Μμθίηδ, ήηακ έκαξ ανπζηέηημκαξ 

κεχηενυξ ημο, μ μπμίμξ δεκ γεζ ζήιενα. Ώοηυξ ήηακ ηαεδβδηήξ ηυηε ζηδκ Αακία ηαζ είπακ βκςνζζηεί απυ εηδνμιή εηεί 

ημο Ζςκζηακηζκίδδ ηαζ ηςκ θμζηδηχκ ημο. ΐθέπμκηακ ηαζ ιζθμφζακ εηεί. Αεκ είπε ιεβάθμ ανπζηεηημκζηυ ένβμ.  

3. Ρν 1977 γλσξίδνπκε όηη είρε ζέζεη ππνςεθηόηεηα ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ. Ρί μέξεηε γηα απηό; 

Αεκ ζζπφεζ ηαευθμο αοηυ. Ομ ακηίεεημ ιάθζζηα. Θεςνμφζε υηζ δ Ώηαδδιία Ώεδκχκ ήηακ «βζα ηα πακδβφνζα» (!). 

Θεςνμφζε πνχηα απ΄υθα απανάδεηηδ ηδκ ζηάζδ ηδξ αηαδδιίαξ επί πμφκηαξ. Ώδζαθμνμφζε βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ εεζιυ. 

Βίκαζ υηζ πζμ «πανακμσηυ» κα εεςνεί ηακείξ υηζ μ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ είπε εέζεζ οπμρδθζυηδηα ζηδκ Ώηαδδιία 

Ώεδκχκ. Ηάεμξ πθδνμθυνδζδ. 

4. Ρν 1978 εθιέρζεθε επίηηκνο δηδάθησξ ηεο Ξνιπηερληθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ρί 

γλσξίδεηε γηα ηε δηάθξηζε απηή; Δπεδίσμε λα θάλεη αθαδεκατθή θαξηέξα ζηελ Διιάδα; 

Αεκ επεδίςλε πμηέ κα ηάκεζ αηαδδιασηή ηανζένα ζηδκ Βθθάδα. Ήηακ ζε απυθοηδ ζφβηνμοζδ ιε ημ ηαηεζηδιέκμ, ηςκ 

ανπζηεηηυκςκ αθθά ηαζ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ ζπμθχκ. Βζδζηά ιε ημ Β.Θ.Μ. Λζ ιυκμζ πμο είπακ ιζα ηαθφηενδ ακηζιεηχπδζδ 

απέκακηί ημο ήηακ μζ ηαεδβδηέξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ήηακ πζμ κέμζ ηαζ πζμ ακμζπηυιοαθμζ, υπςξ μ Φαημφνμξ μ μπμίμξ ημκ 

εηηζιμφζε πμθφ ηαζ μ Ηάαααξ. Λζ δφμ αοημί ημκ πνυηεζκακ βζα ηδκ ηζιή αοηή. Αέπηδηε εοπανίζηςξ. Λοζζαζηζηά αοηυ 

ήηακ ιζα ζοκμθζηή ακαβκχνζζδ ημο ένβμο ημο, δεκ δίδαλε πμηέ ζημ Μακεπζζηήιζμ. 

5. Γλσξίδνπκε όηη ην κνλαδηθό κλεκεηαθό έξγν ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε είλαη ν ηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ Πεθέξε 

ην 1972 ζην Α’ Λεθξνηαθείν Αζελώλ. Ζ πύιε ηεο εηζόδνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ είλαη έλα εληππσζηαθό 

αξρηηεθηόλεκα ζρεδηαζκέλν από ηνλ Αλδξέα Ξινπκηζηό ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Άξε Θσλζηαληηλίδε. Ξνηά ε 

γλώκε ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αξρηηεθηόλεκα; Γηαηί δελ πεξηιακβάλεηαη ζην δεκνζηεπκέλν 

θαηαινγνγξαθεκέλν έξγν ηνπ; Πε πνην βαζκό ήηαλ ζξεζθεπόκελνο ν Άξεο Θσλζηαληηλίδεο; 

Γζα ημκ ηάθμ ημο Ξεθένδ δεκ έπς ηάηζ κα πς.  

Δ ζοκενβαζία ημο ιε ημκ Μθμοιζζηυ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ έβζκε ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοκενβαζίαξ εκυξ έιπεζνμο ηαζ εκυξ 

κέμο ανπζηέηημκα πμο δμοθεφεζ ζημ βναθείμ ημο.  

Αεκ είκαζ δζηυ ημο ένβμ ηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ δεκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημ αζαθίμ ημο ηαζ δεκ πανμοζζάγεηαζ πμηέ ζακ 

δζηυ ημο ένβμ. Αεκ είκαζ ηάηζ πμο εα ζπεδίαγε μ παηέναξ ιμο ιυκμξ ημο. Βίκαζ ηάηζ ζοιιεηνζηυ, ηάηζ πμο δεκ έηακε μ 
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παηέναξ ιμο. Οα ένβα ημο πανμοζζάγμοκ ιζα μνβακζηυηδηα. Αδθαδή δεκ πενζθαιαάκμοκ ηδκ ζοιιεηνία ημο ηθαζζημφ, 

ημο αηαδδιασημφ, είκαζ μνβακζηά. Ππάνπεζ έκαξ ηάκααμξ, έκαξ νοειυξ, έκα «ηέθζ». Βπζηναηεί, εα ιπμνμφζα κα πς, ιζα 

μνβακζηή ακανπία.  

Αεκ ήηακ ενδζηεουιεκμξ άκενςπμξ. Ώπθά είπε ιζα αβάπδ βζα ηδκ μνευδμλδ πανάδμζδ ηαζ βζα ηδ αογακηζκή 

ανπζηεηημκζηή. Γςβνάθζγε ζοκεπχξ λςηηθήζζα ηαζ ενδιμηθήζζα. Βπίζδξ είπε ιεβάθδ εηηίιδζδ ζηδ αογακηζκή αβζμβναθία 

ηαζ ηέπκδ. Ομ Μάζπα αέααζα πδβαίκαιε ζηδκ εηηθδζία ηαζ ράθθαιε ημ Ρνζζηυξ Ώκέζηδ, αθθά ιέπνζ εηεί. 

6. Γλσξίδνπκε όηη ζρεδίαζε αξθεηά ζπίηηα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Θα ζέιαηε λα κνηξαζηείηε καδί καο ηηο 

εληππώζεηο ζαο γηα ηα παξαθάησ θαζώο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην θάζε έλα μερσξηζηά. πήξρε θάπνην άιιν 

θηήξην πνπ πξννξηδόηαλ γηα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ή θάπνηνλ άιιν πνπ δελ ππάξρεη ζηε ιίζηα καο; Ξνηά 

είλαη ε θαηάζηαζή ηνπο ζήκεξα; 

i. Κνλνθαηνηθία ζηε Φηινζέε – 1961 

ii. Κνλνθαηνηθία ζηηο Ππέηζεο - 1963 

iii. Ππίηη γηα δηαθνπέο ζηελ Αίγηλα - 1975  

Δ ιμκμηαημζηία ζηδ Φζθμεέδ, ηαεχξ ηαζ ημ μζηυπεδμ, ήηακ ηδξ αδενθήξ ημο, ηδξ Δνχξ. Ώοηυ ημ ζπίηζ ηαημζηήεδηε βζα 

ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. Έπεζηα, αθμφ πχνζζε δ Δνχ ιε ημκ άκηνα ηδξ απμθαζίζηδηε κα πμοθδεεί ημ ζπίηζ ηαζ κα δμεεί 

ςξ ακηζπανμπή, βζα κα βίκεζ πμθοηαημζηία. 

Δ ιμκμηαημζηία ζηζξ Ξπέηζεξ ήηακ ηδξ ιδηέναξ ιμο. Ώβμνάζηδηε αοηυ ημ μζηυπεδμ απυ ηδκ ιδηένα ιμο. Έπς γήζεζ 

ανηεηά πνυκζα ζε αοηυ ημ ζπίηζ. θεξ ηζξ δζαημπέξ ιαξ ηζξ πενκμφζαιε εηεί. Ώοηυ ημ ζπίηζ ήηακ ιζζμηεθεζςιέκμ, δεκ 

είπακ ηα πνήιαηα μζ βμκείξ ιμο κα ημ ηεθεζχζμοκ. Γζα πανάδεζβια, δεκ οπήνπε δάπεδμ, είπε έκα «βηνμ-ιπεηυκ», βζα 

πμθθά πνυκζα. Ζάεε πνυκμ ημ έααθα έκα «ιπεηυπνςια». Οχνα ημ ζπίηζ ημ έπεζ δ αδενθή ιμο. 

Ομ ζπίηζ ζηδκ Ώίβζκα ήηακ ηδξ εείαξ ιμο ηδξ Ιίηζαξ, δ μπμία δεκ γεζ ζήιενα ηαζ ηχνα ημ έπς εβχ. Αοζηοπχξ, δεκ ημ 

πνδζζιμπμζχ πμθφ. Βίκαζ ιζα πμθφ ιζηνή ηαημζηία. Γεκζηά δεκ άνεζε ζημκ παηένα ιμο υηακ ηα δέκηνα έηνορακ ημ ζπίηζ, 

ηάηζ πμο βίκεηαζ ζήιενα εηεί. Ζάηζ πμο έπεζ εκδζαθένμκ είκαζ, υηζ αθμφ βφνζζα εβχ απυ ημ ελςηενζηυ ημ 1978, ηαζ ημ 

ζπίηζ ημ έθηζαλε μ παηέναξ ιμο ημ 1975, πδβαίκαιε ηάπμζα ηαθμηαίνζα ζημ ζπίηζ αοηυ ιε ημκ παηένα ιμο ηαζ 

ημζιυιαζηακ ζημ οπυζηεβμ ιπνμζηά, ημ ηαθμηαίνζ. Ομο άνεζε πάνα πμθφ ημ υηζ μ αίμξ ζηδκ Βθθάδα είκαζ διζοπαίενζμξ. 

θδ δ οπυεεζδ ημο οπμζηέβμο είκαζ ζημκ «πονήκα» ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο παηένα ιμο. 

7. Ρε δεθαεηία ηνπ 1980-90 ην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν κε ην Αξρηηεθηνληθό ηνπ. Ρί 

είλαη απηό πνπ ηνλ θάλεη λα έρεη ζηακαηήζεη λα δξα θαη λα εμαζθεί ην επάγγεικα ηνπ Αξρηηέθηνλα; Γηαηί ηα 

έγρξσκα ζθίηζα ηνπ δεκνζηεύνληαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Δζληθή Ξηλαθνζήθε ην 1989; 

Οδ δεηαεηία ημο 1980-90 είπε ιεβαθχζεζ, ήηακ ηάπμζαξ δθζηίαξ ηαζ δεκ έπηζγε. Ξημ βναθείμ ημο δεκ ενπυηακ ηαζ ηακείξ 

ηδκ πενίμδμ αοηή. Βίπακ αθθάλεζ ηαζ ηα πνάβιαηα. Αεκ οπήνπε ηαζ ηυζδ δμοθεζά ηυηε. πςξ ζαξ είπα, δεκ ήηακ 

πεηοπδιέκμξ ανπζηέηημκαξ ζδζςηζημφ ένβμο. Ζαζ αοημί πμο ήεεθακ κα πηίζμοκ ιζα ζδζςηζηή ηαημζηία, μζ μπμίμζ πνμθακχξ 

είπακ ηαζ πνήιαηα κα δζαεέζμοκ, δεκ ήεεθακ έκα ζπίηζ απυ ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ. Ήεεθακ απυ άθθμοξ υπςξ ΐμονέηα, 

ΐαθζαιάηδ ηαζ άθθμοξ. Αεκ είπε δμοθεζέξ. Ζαζ δεκ είπε μ παηέναξ ιμο, υπςξ άθθμζ ανπζηέηημκεξ, ηαζ δεκ ημ θές βζα 

ηαηυ αθθά ςξ πναβιαηζηυηδηα, ιζα ημζκςκζηή θεζημονβία υπμο ζε ηάκεζ κα είζαζ βκςζηυξ, κα έπεζξ επαθέξ ηαζ έηζζ κα 

ζμο ένπμκηαζ ηαζ δμοθεζέξ. Ώοηυ μ παηέναξ ιμο δεκ ημ έηακε. Ήηακ ιμκήνδξ άκενςπμξ, ηθεζζιέκμξ ζημκ εαοηυ ημο. 

Οα έβπνςια ζηίηζα είπακ βίκεζ απυ παθζά. Μνέπεζ κα ακηζθδθεείηε υηζ ηα πνχηα αζαθία υπμο αβάγεζ μ παηέναξ ιμο, ηα 

αβάγεζ ιυκμξ ημο. Ομ έβπνςιμ ήηακ πακάηνζαμ. Αεκ ιπμνμφζε ζηα πνχηα αζαθία κα ηα δδιμζζεφζεζ έηζζ. Βκχ ζημ 

επυιεκμ αζαθίμ ημο, ζημ «Ξημζπεία Ώοημβκςζίαξ» υπμο δδιμζζεφηδηε ημ 1975, έβζκε ιε πμνδβία ηδξ Ford Foundation, δ 

μπμία ήηακ έκα Ίδνοια ημ μπμίμ είπε δχζεζ πμνδβίεξ ζε δζάθμνμοξ ακενχπμοξ εηείκδ ηδκ επμπή. Ζαζ ιία απυ αοηέξ ηζξ 

πμνδβίεξ δυεδηε ηαζ ζημκ παηένα ιμο. Ώοηυ ημ αζαθίμ είκαζ έβπνςιμ. Ουηε ηα έβπνςια ήηακ πμθοηέθεζα. Οα 

«Θευπηζζηα», βζα πανάδεζβια, ημ μπμίμ ημ δδιμζίεοζα ιεηά ημκ εάκαηυ ημο, ηαηέζηδ δοκαηυκ θυβς πμνδβίαξ απυ ημ 

Ίδνοια Ζςζηυπμοθμο. Ώοηυ ημ αζαθίμ είκαζ ιε έβπνςιεξ θςημβναθίεξ. Έηζζ ηαζ ζηδκ Βεκζηή Μζκαημεήηδ ημ 1989 απθά 

εηεέηεζ ηα έβπνςια ζηίηζα ημο, δεκ ηα λακα επελενβάζηδηε. Ώηυια ηαζ ηα πνμμπηζηά ημο είπακ πνχια. Μίζηεοε πμθφ 

ζημ πνχια μ παηέναξ ιμο. 

8. Θα ζέιακε λα ραξαθηεξίζεηε εζείο  ηελ ζπλεξγαζία  ηνπ κε: 

i. Ξειάηεο (Ηδησηηθό) 
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ii. Δξγνδόηεο (Γεκόζην) 

iii. Ππλαδέιθνπο αξρηηέθηνλεο θαη παλεπηζηεκηαθνύο. 

Γζα ηα πνχηα δφμ εα ζαξ έθεβα υηζ μζ ζπέζεζξ ήηακ πάκημηε πμθφ δφζημθεξ. Γζαηί μ παηέναξ ιμο ήηακ απυθοημξ. Αεκ 

είπε ιε άθθμοξ ανπζηέηημκεξ ζπέζεζξ ζοκενβαζίαξ. Θυκμ ιε ημκ Μθμοιζζηυ είπε ζοκενβαζηεί. Ζαζ υηακ δμφθερε ζακ 

επζιεθδηήξ ημο Μζηζχκδ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ είπε ηάπμζα ζοκενβαζία. ζμκ αθμνά πακεπζζηδιζαημφξ, εηηυξ απυ ημκ 

Φαημφνμ ηαζ ημκ Ηάααα δεκ είπε άθθδ ζοκενβαζία. Λφηε ηάπμζα επαθή ιε ιδ ανπζηέηημκα πακεπζζηδιζαηυ. Ζάηζ πμο 

ιπμνεί κα θακεί εκδζαθένμκ είκαζ υηζ οπήνλε έκαξ ανπζηέηημκαξ, θίθμξ δζηυξ ιμο, θέβεηαζ Γζάκκδξ ΞαΎηαξ, πμο ημκ είπα 

βκςνίζεζ ζημκ παηένα ιμο. Λ ζοβηεηνζιέκμξ ανπζηέηημκαξ έπεζ ηάκεζ πμθφ ηαθή δμοθεζά, έπεζ αζπμθδεεί δδθαδή, ιε ηδκ 

Θάκδ. Θεηά ηδκ πμφκηα λακαβφνζζε μ παηέναξ ιμο ζημκ Β.Λ.Ο. Ζαζ ιεηά αοηυξ ιε ημκ παηένα ιμο ζοκενβάζηδηακ εηεί 

βζα ιενζηά πνυκζα. Βηεί, μ παηέναξ ιμο ήηακ ζφιαμοθμξ, ηαζ έηακακ ηυηε, ζε έκα πνυβναιια πμο οπήνπε, ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ. Βίπε ζοκενβαζηεί ηυηε ιε ημκ η. Γζάκκδ ΞαΎηα ηαζ ηδκ ηα. ΐμφθα Γέναα, δφμ 

πμθφ αλζυθμβμοξ ανπζηέηημκεξ. Λ πνχημξ είπε ημ πνυβναιια βζα ηδκ Θάκδ ηαζ δ δεφηενδ ημ πνυβναιια βζα ηδκ 

Ξακημνίκδ. Ώνβυηενα αοηυ «ζηνάαςζε» ηαζ έηζζ μ παηέναξ ιμο έθοβε. Θε ημκ Γζάκκδ ελαημθμφεδζε κα ημκ αθέπεζ ηαζ 

κα έπεζ ιζα επαθή ιεηά ηδκ απμπχνδζή ημο απυ ημκ Β.Λ.Ο. 

9. Ξνηό ζεσξνύζε ην πην αμηόινγν έξγν ηνπ; Ξνην αγάπεζε πεξηζζόηεξν; Θαη ηέινο πνηό έξγν ηνλ 

δπζθόιεςε πην πνιύ; 

Αεκ έπς απάκηδζδ βζα αοηυ. Ζαζ δεκ κμιίγς , ηαζ μ παηέναξ ιμο πμο ήηακ απυθοημξ, εα έθεβε υηζ εεςνεί ηάπμζμ ένβμ 

ημο πζμ αλζυθμβμ απυ ηάπμζμ άθθμ. Θα έθεβε ιάθθμκ «υθα ιμο ηα ένβα (!)». Ζαζ υθα ηα αβάπδζε. Αεκ οπήνλε ηάπμζμ 

ένβμ υπμο κα ημκ δοζηυθερε. 

10. Πην πιαίζην ηεο έξεπλάο καο γηα ην έξγν ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε, σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, ζα 

ζέιακε λα καο δώζεηε κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα παξαθάησ έξγα ηνπ: 

(Ξ.ρ. ζηνηρεία παξαγγειηνδνηώλ, εηδηθέο απαηηήζεηο θαη ζεκεξηλή θαηάζηαζε, επίζεο πνιιά από απηά είλαη 

δηαγσληζκνί, ηί είδνπο; Αλνηρηνί; Θιεηζηνί; Κε αλάζεζε;). 

 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΑ 

 

i. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ - ΔΘΘΔΠΖ / ΑΘΖΛΑ – 1959 

Ήηακ ζηδκ μδυ ΐμοημονεζηίμο. Αεκ οπάνπεζ πζα βζα αοηυ δεκ ημ λένεηε. Αεκ βκςνίγς πμζυξ ήηακ μ πεθάηδξ. 

 

ii. ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΦΗΙΝΘΔΖ - 1971-1973   (ΘΑΟΑΝΙΖ ΘΑΗ ΓΖΚΖΡΟΗΝ 30) 

Ώοηυ ήηακ ζδζμηηδζία ημο η. Ζμφαμο. Βίπε γαπανμπθαζηείμ ζηδκ πθαηεία Ζμθςκαηίμο ιε ημ υκμια «Θπυημθαξ». Ήηακ 

έκα πμθφ παθζυ γαπανμπθαζηείμ ιε ιεβάθδ ζζημνία. Βιείξ ζοπκάγαιε εηεί ηαζ μ η. Ζμφαμξ βκςνζγυηακ ιε ημκ παηένα 

ιμο. Λ η. Ζμφαμξ ήνεε ζημ βναθείμ ημο παηένα ιμο ηαζ ημο γήηδζε κα ζπεδζάζεζ ηδκ πμθοηαημζηία. Δ πμθοηαημζηία 

οπάνπεζ αηυια ηαζ δ ζοκενβαζία ημοξ ήηακ πάνα πμθφ ηαθή ηαζ εοπάνζζηδ. 

 

iii. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΞΔΛΡΔΙΖ - 1974   

Εδζμηηήηδξ ηδξ ιμκμηαημζηίαξ ήηακ μ ΐίηηςν Θεθάξ, δζηδβυνμξ. Ήηακ εείμξ ηδκ ιδηέναξ ιμο. Βίπακ ηζαηςεεί βζα ημ 

ηγάηζ. Γεκζηυηενα οπήνπε ιζα ζοκεπήξ έκηαζδ. Λ ΐίηηςναξ έθεβε υηζ «ην ζπίηη είλαη δηθφ κνπ θαη ζα θάλεηο φ, ηη ζνπ ιέσ 

εγψ». Ζαζ μ παηέναξ ιμο έθεβε ημ ακηίεεημ. Ζάπμζα ζηζβιή ζηαιάηδζε ηδκ ζοκενβαζία μ παηέναξ ιμο ηαζ ημ ηεθείςζε μ 

ΐίηηςναξ ιυκμξ ημο. 

 

iv. ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΘΑΗ ΘΑΦΔΛΔΗΝ / ΓΗΑΛΛΔΛΑ – 1971   

Ήηακ ιζα απεοεείαξ ακάεεζδ δ μπμία έβζκε απυ ημκ δήιμ. Αζυηζ, εκηςιεηαλφ είπε πηζζηεί ημ ανπαζμθμβζηυ ιμοζείμ ηαζ 

αοηυ ιε απεοεείαξ ακάεεζδ. Θεςνχ υηζ ημ ανπαζμθμβζηυ ιμοζείμ είκαζ απυ ηα πζμ ζπμοδαία ένβα ημο. Μθέμκ έπεζ 

αθθάλεζ πμθφ ηαζ έπμοκ ηάκεζ απανάδεηηεξ επειαάζεζξ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηαζ ζημ ελςηενζηυ ημιιάηζ. 

ΚΔΙΔΡΔΠ 
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i. ΘΖΞΝΟΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ / ΘΖΦΗΠΗΑ – 1939  

 

ii. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΤΣΗΘΝ - 1940 

 

iii. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ ΚΔ ΜΔΛΥΛΑ / ΑΘΖΛΑ – 1943 

 

iv. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΙΔΘΥΠΗΑ - 1950   (ΑΓΑΚΑΛΡΗΝΠ ΓΗΑΚΑΛΡΖΠ) 

Ππμεέης υηζ δεκ είκαζ βζ΄αοηυκ, δζυηζ ήηακ έκαξ θηςπυξ άκενςπμξ. Ώθθά δεκ ιπμνχ κα ζαξ πς ζίβμονα υπζ. Μάκηςξ 

ήηακ πμθφ ζηεκμί θίθμζ ιε ημκ παηένα ιμο ηαζ είπακ ηαλζδέρεζ ιαγί ζηδκ Ζφπνμ. 

 

v. ΠΣΝΙΗΘΝ ΘΡΖΟΗΝ / ΞΑΡΟΑ – 1951 

Αεκ βκςνίγς ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ. Ια ζαξ πς υηζ εκδζαθενυηακ βζα ηηήνζα εηπαίδεοζδξ πμθφ, αθθά δεκ ημο δυεδηε δ 

εοηαζνία κα αζπμθδεεί πενζζζυηενμ. Ώκ είπε ηφπεζ κα αζπμθδεεί εα ήηακ πμθφ πζεακυ κα είπαιε ανηεηά ζπμθζηά 

ζοβηνμηήιαηα ακηί βζα ηα «Κεκία». 

 

vi. ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΑΘΖΛΑ - 1953   (ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΚΑΟΑΠΙΖ) (ΛΡΝΟ ΞΑΞΑΞΑΛΑΓΗΥΡΝ) 

 

vii. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΘΑΙΑΚΑΘΗ - 1953   (ΛΡΝΟ ΞΑΞΑΞΑΛΑΓΗΥΡΝ) 

 

viii. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΙΔΗΒΑΛΑΡΔΠ - 1954 (ΠΟΝΞΝΙΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ) 

 

ix. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΑΘΖΛΑ - 1954 

 

x. ΞΑΗΓΝΞΝΙΖ / ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ - 1955 

 

xi. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ / ΑΘΖΛΑ - 1955   (ΦΗΙΔΙΙΖΛΥΛ ΘΑΗ ΛΗΘΝΓΖΚΝ) 

 

xii. ΞΔΟΗΞΡΔΟΑ ΑΛΑΚΝΛΖΠ / ΖΞΔΗΟΝΠ – 1955 

 

xiii. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ / ΒΝΙΑ - 1962 

 

xiv. ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΑΘΖΛΑ - 1962 (ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 2 ΘΑΗ ΖΟΥΓΝ ΑΡΡΗΘΝ) 

Ήηακ ημο Ξηέθακμο Μεζιαγυβθμο. Ώδενθυξ ηδξ βζαβζάξ ιμο. Ομ πνυαθδια είπε κα ηάκεζ ιε ημοξ ενβμθάαμοξ. Ομ παθζυ 

ηηήνζμ ήηακ ένβμ ημο Ziller. 

 

xv. ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΑΘΖΛΑ - 1966   (ΟΖΓΗΙΙΖΠ 24) 

Ήηακ ημο παππμφ ιμο Θίηο Θεθά, ζφγοβμξ ηδξ Ώθελάκδναξ Θεθά. Δ πμθοηαημζηία ημοξ ακήηε. Ππήνπε ηάπμζμ παθζυ 

ζπίηζ υπμο ζηδκ εέζδ ημο έπηζζακ ηδκ πμθοηαημζηία. Ώνπζηά έηακε μ παηέναξ ιμο ηα ζπέδζα ηα μπμία μζ ενβμθάαμζ ηςκ 

ακηζπανμπχκ ηδξ επμπήξ δεκ ηα δέπμκηακ, δζυηζ δεκ ημοξ αυθεοε ηαζ δεκ ημοξ ζοκέθενε. Ήεεθακ πζμ ιζηνά ιπάκζα, πζμ 

ιζηνέξ ημογίκεξ ηαζ πζμ ιζηνά οπκμδςιάηζα, έηζζ χζηε κα αβμοκ πενζζζυηενα δζαιενίζιαηα ηαζ κα ηενδίζμοκ 

πενζζζυηενα πνήιαηα. Λ παηέναξ ιμο ανκζυηακ κα ηα ηάκεζ αοηά. Αεκ ημκ εκδζέθενε ημ εφημθμ πνήια (!). 

 

xvi. ΚΗΘΟΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ / ΓΗΑΛΛΔΛΑ - 1971 

 

xvii. ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΑΘΖΛΑ - 1972   (ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 4) 
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Βηεί ανίζηεηαζ αηυια ημ ζπίηζ ιαξ υπμο ιέκεζ δ ιδηένα ιμο ηχνα ηαζ δ αδενθή ιμο. Ήηακ ζδζμηηδζία ηδξ Ώθελάκδναξ 

Θεθά. Βίκαζ έκα δζαηδνδηέμ ηηήνζμ. Λ παηέναξ ιμο είπε ηάκεζ ιεθέηδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα βηνειζγυηακ. Ζάηζ πμο δεκ 

έβζκε. 

 

xviii. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΔΘΑΙΖ – 1973 

Ώοηυ ήηακ βζα ημκ η. Ηαιπνυπμοθμ, μ μπμίμξ είπε έκα ιεβάθμ πμθοηαηάζηδια ζηδκ Ώεήκα. Αεκ είπακ ηάπμζα θζθζηή 

ζπέζδ. Βίπε αημφζεζ βζ΄αοηυκ ηαζ έηζζ ανήηε ημκ παηένα ιμο ηαζ ημο είπε κα ημο θηζάλεζ ημ ζπίηζ. Αεκ ιπυνεζε υιςξ κα 

ημ ζοκεπίζεζ βζαηί είπε ανπίζεζ ηαζ αοηυξ κα θέεζ «εγψ δελ ζέισ απηφ, δελ ζέισ εθείλν…». Θίθδζε πμθφ άζπδια ζημκ 

παηένα ιμο ηαζ βζ΄αοηυκ ημκ θυβμ μ παηέναξ ιμο «ημκ πέηαλε έλς» απυ ημ βναθείμ ημο. Βίκαζ δ ηθαζζηή πενίπηςζδ 

υπμο υηακ ημκ «έζπνςπκακ» κα ηάκεζ ηάηζ πμο δεκ ήεεθε, αοηυξ ανκζυηακ. 

 

xix. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΑΗΓΗΛΑ - 1977 

 

xx. ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΑΗΓΗΛΑ – 1978 

Ήηακ ηαζ ηα δφμ αοηά βζα ηάπμζμκ Ζθαοδζακυ, μ μπμίμξ είπε δεζ ημ ζπίηζ ημο Θυναθδ ηαζ ημο άνεζε. Βίπε βίκεζ δ ιεθέηδ 

αθθά δεκ είπε μθμηθδνςεεί βζαηί δεκ είπε ηα πνήιαηα κα ημ ηάκεζ. 

 

xxi. ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ – ΘΑΡΝΗΘΗΑ / ΑΗΞΛΑ – 1978  

Ώοηυ ημ ηηήνζμ ήηακ βζα ημκ εαοηυ ημο. Βίπε ζπεδζάζεζ έκα ενβαζηήνζμ βζ΄αοηυκ. Φαίκμκηαζ ζηδκ ηάημρδ ακ δείηε 

ανπζηεηημκζηά ζπεδζαζηήνζα. Αεκ είπε ζημπυ κα ημ πηίζεζ. Αεκ οπήνπε μφηε μζηυπεδμ, μφηε ηίπμηα. 
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ii. ΠΛΝΚΗΙΗΑ ΚΔ ΡΖΛ θα ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΡΠΝΘΑΙΑ 

Ζ Αιεμάλδξα Ρζνπθαιά γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Ν παηέξαο ηεο ήηαλ ν Άξεο Θσλζηαληηλίδεο. Ζ κεηέξα ηεο 

είλαη ε γιύπηξηα Λαηαιία Κειά. Ξαππνύο ηεο ν Κίθεο Κειάο, γηόο ηνπ πξσηεξγάηε καθεδνλνκάρνπ Ξαύινπ 

Κειά. Γηαγηά ηεο ε Αιεμάλδξα Ξεζκαδόγινπ, θόξε ηνπ Η. Ξεζκαδόγινπ ζπληδξπηή ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο. 

Αδειθόο ηεο ν Γεκεηξεο Θσλζηαληηλίδεο. πήξμε ζύδπγνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ Ρζνπθαιά κε ηνλ απνίν 

απέθηεζε κηα θόξε, ηελ Λαηαιία. Έρεη αζρνιεζεί κε ηνλ ρνξό θαη ηώξα αζρνιείηαη κε ην design. Πρεδηάδεη 

θνζκήκαηα θαη θσηηζηηθά.  

 

ΔΛΝΡΖΡΑ 1 : ΓΔΛΗΘΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ 

 

1. Ξνηά ήηαλ ηα νλόκαηα ησλ γνλέσλ ηνπ; Γλσξίδνπκε όηη ν παηέξαο ηνπ δνύιεπε ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα, πνηά 

ήηαλ ε εηδηθόηεηα ηνπ αθξηβώο; Ξνηό ήηαλ ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηνπ; Ξνηά ήηαλ ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο νηθνγέλεηαο Θσλζηαληηλίδε; Θα ζέιακε λα κάζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δύν αδεξθέο ηνπ. Ξνηά ήηαλ ε νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε; 

θα αοηά  ηα έπεζ βνάρεζ μ ίδζμξ. 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 1μξ. 

2. Ρί παξαζηάζεηο είρε πεξί Αξρηηεθηνληθήο πξηλ ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Ξνιπηερλείν ηνπ Κνλάρνπ; 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 1μξ. 

3. Ρί μέξεηε  γηα ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξόληα θαη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Κόλαρν; Δίρε αλαθέξεη θάηη γηα ην θιίκα 

ζην Κόλαρν εθείλε ηελ επνρή; Δίρε επηξξνέο από θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο ηνπ; Ρί επαθέο είρε ζηελ Γεξκαλία 

θαη πώο απηέο επεξέαζαλ ηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπ; Ξνηέο ήηαλ νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε Έιιελεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ θαη κε Έιιελεο ζην εμσηεξηθό; Ρί γιώζζεο ήμεξε θαη πνηέο θνπιηνύξεο γλώξηζε; 

Γενιακζηά πμθφ ηαθά, Γαθθζηά ηαζ θίβα Ώββθζηά. 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 1μξ. 

4. Ρη γλσξίδεηε γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηε ιατθή Αξρηηεθηνληθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ 

ζεηείαο; 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 1μξ. 

5. Ρί επηξξνέο είρε δερζεί από Έιιελεο θαη Μέλνπο αξρηηέθηνλεο; Ξνηέο ήηαλ νη ζπλαζηξνθέο ηνπ κε 

ζπλαδέιθνπο ηνπ; Ξνηνύο άιινπο είρε γλσζηνύο θαη θίινπο; Ξνηά ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Γεκήηξε Ξηθηώλε;  

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 1μξ, ζεθ. 124. 

6. Από ην 1951 κέρξη ην 1965 δελ γξάθεη ζην δεκνζηεπκέλν εκεξνιόγην ηνπ. Ρη γλσξίδεηε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν; 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 1μξ. 

7. Γλσξίδνπκε όηη ε κεηέξα ηεο ζπδύγνπ ηνπ δηεηέιεζε ππεύζπλε ηνπ εξάλνπ ηεο βαζίιηζζαο Φξεηδεξίθεο, ηη 

γλσξίδεηε γηα ηελ κεηαμύ ηνπο ζρέζε; Ξνηά ε ζρέζε ηνπ κε ηελ εμνπζία θαη πώο απηή επεξέαζε ηελ 

Αξρηηεθηνληθή ηνπ; 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 2μξ, ζεθ.17. 

8. Γηαηί επηιέγεη ζηα θείκελά ηνπ λα αλαθέξεηαη ζπρλόηεξα ζε πνηεηέο θαη θηιόζνθνπο παξά ζε 

Αξρηηέθηνλεο θαη θαιιηηέρλεο; (Ξ.ρ. Γ. Πνισκόο, Ξ. Γηαλλόπνπινο, Goëthe θαη Oscar Wilde). 

Ιμιίγς δζυηζ ηα θυβζα ημοξ ημκ ελέθναγακ ηαζ ημκ ζοβηζκμφζακ πμθφ πενζζζυηενμ απυ μπμζμκδήπμηε ηαθθζηέπκδ ή 

ανπζηέηημκα. Ιμιίγς υηζ δ ακχκοιδ ανπζηεηημκζηή, ημ δζηυ ημο ανπζηεηημκζηυ ένβμ, ιε ηα θυβζα ημο Ξμθςιμφ είπακ 

ηάπμζα ζπέζδ. Θζθμφζακ ιε ημκ ηνυπμ ημοξ βζα ημ ίδζμ πνάβια. Γζα «ηδκ αθδεζκή μοζία», «βζα ημ ημζκυ ηαζ ημ ηφνζμ», 

«ιε θμβζζιυ ηαζ ιε υκεζνμ». Ώκ ηα θυβζα έπηζγακ, εα έπηζγακ υπςξ μ παηέναξ ιμο ηαζ δ θασηή ανπζηεηημκζηή. Ζαζ ακ ηα 

πηίζιαηα αοηά έβναθακ εα θεβακ ηα θυβζα ημφηα. Έηζζ ζοπκά ιεηαπεζνζγυηακ ηα θυβζα πμο ημκ αμδεμφζακ κα ημκίζεζ 

αοηά πμο πίζηεοε ηαζ πμο άθθμζ ιπμνεί κα ηα είπακ εηθνάζεζ ιε θέλεζξ, ιε έκακ ηαθφηενμ ηνυπμ απυ εηείκμκ.   
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9. Ξνηά ήηαλ ε γλώκε ηνπ γηα ηελ Αζήλα, πνηό ήηαλ ην όξακα ηνπ γηα απηήλ, ελδηαθέξζεθε γηα ηελ 

πνιενδνκία ηεο θαη γεληθά γηα ηελ Ξνιενδνκία; (Ξ.ρ. Αλαδηακνξθώζεηο, αιιαγέο). 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία 

10. Πε ηί έδηλε έκθαζε πεξηζζόηεξν σο άλζξσπνο; πάξρνπλ νκνηόηεηεο - δηαθνξέο κεηαμύ ηεο πξνζσπηθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο; 

Δ δμοθεζά ημο ήηακ ημ πακ. Μάκς απυ υθα. πζ δεκ οπήrπακ δζαθμνέξ… ,ηζ εθεβε υ,ηζ πίζηεοε ημ ηδνμφζε ηαζ ζηδ 

πνμζςπζηή ημο γςή ηαζ ζηδ δμοθεζά ημο. 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ 2 : ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ 

 

1. Δίρε δπζθνιίεο ηα πξώηα ρξόληα θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζην επάγγεικα;  Έλαο άλζξσπνο κε απόςεηο 

απόιπηα μεθαζαξηζκέλεο, πώο θαηάθεξε λα δνπιέςεη θαη λα θάλεη θαξηέξα ηόζα ρξόληα ζην Γεκόζην; 

θα αοηά  ηα έπεζ βνάρεζ μ ίδζμξ. 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 1μξ. 

2. Ρν 1967 κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπ από ηνλ Δ.Ν.Ρ. ζεσξεί ηύρε, όπσο έρεη πεη ν ίδηνο, ηελ πξόηαζε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο λα δηδάμεη ζην κάζεκα γηα ηηο Αξρηηεθηνληθέο Ππλζέζεηο. Δίρε πξνηάζεηο θαη από 

άιια Ξαλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ; Γηαηί επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν Ξαλεπηζηήκην; Γλσξίδεηε ηί έθαλε ηα ηξία 

απηά ρξόληα ζηε Επξίρε θαη ηί επαθέο είρε; 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 2μξ, Ζεθάθαζμ 12 (δ 

ειπεζνία ηδξ Γονίπδξ) 

3. Ρν 1977 γλσξίδνπκε όηη είρε ζέζεη ππνςεθηόηεηα ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ. Ρη μέξεηε γηα απηό; 

Αεκ είπε αάθεζ οπμρδθζυηδηα πμηέ. 

4. Ρν 1978 εθιέρζεθε επίηηκνο δηδάθησξ ηεο Ξνιπηερληθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ρί 

γλσξίδεηε γηα ηε δηάθξηζε απηή; Δπηδίσμε λα θάλεη αθαδεκατθή θαξηέξα ζηελ Διιάδα; 

πζ δεκ επεδίςλε. 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 3μξ, ζεθ. 184.  

5. Γλσξίδνπκε όηη ην κνλαδηθό κλεκεηαθό έξγν ηνπ Άξε Θσλζηαληηλίδε είλαη ν ηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ Πεθέξε 

ην 1972 ζην Α’ Λεθξνηαθείν Αζελώλ. Ζ πύιε ηεο εηζόδνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ είλαη έλα εληππσζηαθό 

αξρηηεθηόλεκα ζρεδηαζκέλν από ηνλ Αλδξέα Ξινπκηζηό ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Άξε Θσλζηαληηλίδε. Ξνηά ε 

γλώκε ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αξρηηεθηόλεκα; Γηαηί δελ πεξηιακβάλεηαη ζην δεκνζηεπκέλν 

θαηαινγνγξαθεκέλν έξγν ηνπ; Πε πνην βαζκό ήηαλ ζξεζθεπόκελνο ν Άξεο Θσλζηαληηλίδεο; 

Αεκ εα ημ έθεβα ικδιεζαηυ ένβμ. Ξπεδίαζε ημκ ηάθμ ιε ημκ απθμφζηενμ ηαζ θζηυηενμ ηνυπμ. Θε έκα πθαηυζηνςημ ηαζ 

ζηδκ εέζδ ηδξ ηανδζάξ δεκ έααθε πθάηα πανά άθδζε ημ πχια έηζζ χζηε κα θοηνχκμοκ θμοθμφδζα. Αεκ ήηακ 

ενδζηεουιεκμξ. 

6. Γλσξίδνπκε όηη ζρεδίαζε αξθεηά ζπίηηα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Θα ζέιαηε λα κνηξαζηείηε καδί καο ηηο 

εληππώζεηο ζαο γηα ηα παξαθάησ θαζώο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην θάζε έλα μερσξηζηά. πήξρε θάπνην άιιν 

θηήξην πνπ πξννξηδόηαλ γηα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο πνπ δελ ππάξρεη ζηε ιίζηα καο; Ξνηά ε θαηάζηαζή 

ηνπο ζήκεξα; 

i. Κνλνθαηνηθία ζηε Φηινζέε – 1961 

ii. Κνλνθαηνηθία ζηηο Ππέηζεο - 1963 

iii. Ππίηη γηα δηαθνπέο ζηελ Αίγηλα - 1975  

Θμκμηαημζηία ζηδ Φζθμεέδ - ζπίηζ ηδξ αδεθθήξ ημο Δνχξ, δεκ οπάνπεζ βηνειίζηδηε. Ξπίηζ βζα δζαημπέξ ζηδκ Ώίβζκα - 

ζπίηζ ηδξ αδεθθήξ ημο Ιίηζαξ Ζςκζηακηζκίδδ. Θα ηα δείηε ζημ αζαθίμ ημο Θεθέηεξ & Ζαηαζηεοέξ. Ομ 1991-92 έπηζζε  ιζα 

ιμκμηαημζηία ζημ Ζοπανίζζ ηδξ Ηαηςκίαξ ζηδκ Μεθμπυκδζμ βζα έκακ θίθμ ιμο ημκ Γ. Ονζακηαθοθίδδ. Αεκ είκαζ βκςζηυ.  

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία, Ουιμξ 2μξ, Ζεθάθαζμ 11, 

ακαθμνέξ ζε υθα. 
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7. Ρε δεθαεηία ηνπ 1980-90 ην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν κε ην Αξρηηεθηνληθό ηνπ. Ρί 

είλαη απηό πνπ ηνλ θάλεη λα έρεη ζηακαηήζεη λα δξα θαη λα εμαζθεί ην επάγγεικα ηνπ Αξρηηέθηνλα; Γηαηί ηα 

έγρξσκα ζθίηζα ηνπ δεκνζηεύνληαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Δζληθή Ξηλαθνζήθε ην 1989; 

Ώπμβμήηεοζδ ηαζ πανάθθδθα δεκ ημο βζκυκημοζακ πνμηάζεζξ βζα κα πηίζεζ. 

8. Θα ζέιακε λα ραξαθηεξίζεηε εζείο ηελ ζπλεξγαζία  ηνπ κε: 

i. Ξειάηεο  

ii. Δξγνδόηεο 

iii. Ππλαδέιθνπο αξρηηέθηνλεο θαη παλεπηζηεκηαθνύο. 

ΐζαθζμβναθία: Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ, εηδυζεζξ Βζηία. 

9. Ξνηό ζεσξνύζε ην πην αμηόινγν έξγν ηνπ; Ξνην αγάπεζε πεξηζζόηεξν; Θαη ηέινο πνηό έξγν ηνλ 

δπζθόιεςε πην πνιύ;  

Ιμιίγς υηζ υθα ημο ηα ένβα ηα αβαπμφζε  ηαζ δεκ λεπχνζγε ηάπμζμ. Ξπεδυκ υθα πμο ιε νςηάηε ηα έπεζ βνάρεζ μ παηέναξ 

ιμο ζηα αζαθία ημο. Ξημ «Βιπεζνίεξ ηαζ πενζζηαηζηά - ιζά αοημαζμβναθζηή δζήβδζδ» ιζθάεζ θεπημιενέζηαηα βζα υθα! 

Φνυκηζζε υ ίδζμξ κα δχζεζ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ γςή ημο, ηζξ ζπμοδέξ ημο, ημοξ πεθάηεξ ημο, ηζξ δζαθςκίεξ, υθα 

ια υθα, αηυιδ ηαζ ηζξ επζζημθέξ δδιμζζεφεζ. Ξηα άθθα ημο αζαθία επίζδξ εα ανείηε οθζηυ πμθφ. Ξημ ενςηδιαημθυβζμ πμο 

ιμο ζηείθαηε ζαξ ζδιεζχκς ηάπμζα πνάβιαηα, ηάπμζεξ ιζηνμδζμνεχζεζξ ηαζ ζε πμζεξ ζεθίδεξ ιπμνείηε κα ανείηε ηζξ 

πθδνμθμνίεξ πμο εέθεηε. Βπζζοκάπης αηυιδ ιζα ιζηνή μιζθία πμο είπα ηάκεζ ζηδκ πανμοζίαζδ πμο έβζκε ζημ Θμοζείμ 

Θπεκάηδ ιε ηδκ εοηαζνία ηδξ επακέηδμζδξ ηςκ αζαθίςκ ημο. Ίζςξ ανείηε ηαζ εηεί ηάηζ πμο κα ζαξ είκαζ πνήζζιμ. 
 

Κεηζκχ ιε ηδ θνάζδ ημο Βrnest Renan, «On ne doit jamais écrire que de ce au‟on aime». Αδθαδή «κα ιδ βνάθμοιε 

πανά ιυκμ βζα αοηά πμο αβαπάιε». Ώοηή ηδ θνάζδ δακείζηδηε μ Άνδξ Ζςκζηακηζκίδδξ, βζα κα αάθεζ ζηδ πνχηδ ζεθίδα 

ημο αζαθίμο ημο «ΑΠΛ ΡΣΝΕΏ ΏΜ‟ΟΔ ΘΠΖΛΙΛ».  

Θα ζαξ ιζθήζς βζα ημκ παηένα ιμο. Θα ζαξ ιζθήζς ζακ ηυνδ ημο ηαζ εα ζαξ πς ιενζηά πνάβιαηα πμο δεκ ζαξ είκαζ 

ηυζμ βκςζηά, υπςξ υηζ ημο άνεζε κα παίγεζ πζάκμ. ηζ οπήνλε θμαενυξ ηαπκζζηήξ.  Άκααε ηα ηζζβάνα ημ έκα ιεηά ημ 

άθθμ, πάκηα ιε ημκ ίδζμ ακαπηήνα Zepo. Ξπεδίαγε ιε ημ ηζζβάνμ ζηα πείθδ. Φςημβνάθζγε ιε Νυθεθθελ ηαζ ιε Ηάζηα. Βίπε 

βζα αοημηίκδημ 2CV ηαζ ανβυηενα Saab ηαζ ιεηά έκα Golf.  

Ξθφνζγε πμθφ δοκαηά αάγμκηαξ ηα δφμ ημο δάπηοθα ζημ ζηυια, ηαζ υηακ ήιμοκ ιζηνή ηαζ ενπυηακ ηα Ξααααημηφνζαηα 

ζηζξ Ξπέηζεξ, υπμο παναεενίγαιε ηα ηαθμηαίνζα, ιαξ εζδμπμζμφζε ι‟ αοηυ ημ ζθφνζβια βζα ηδκ άθζλή ημο, απυ ηδ 

ζηνμθή πνζκ θηάζεζ ζημ ζπίηζ, ηαζ αβαίκαιε κα ημκ πνμοπακηήζμοιε.  

Έπαζγε ηάαθζ, ιυκμ πυνηεξ πμηέ ιε πνήιαηα ηαζ πηφπαβε ιε δφκαιδ ηα πζυκζα. Ώβαπμφζε ημκ ηζκδιαημβνάθμ ηυζμ, πμο 

ιπμνεί κα πήβαζκε ηαζ ηάεε ιένα. ηζ οπέθενε ζοπκά απυ πμκμηεθάθμοξ βζ‟ αοηυ ηαζ δεκ άκηεπε ηα νεφιαηα. Έηζζ, 

θμνμφζε βζα πνμθφθαλδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα έκα ιπενέ ηαζ ήλενε ζημκ ηάεε ηζκδιαημβνάθμ απυ πμο θοζάεζ. Ξημ 

Έιπαζο απυ πίζς ηαζ πθάβζα, ζηδκ άθθδ αίεμοζα απυ άθθδ ιενζά. Ζμθοιπμφζε πμθφ ςναία ηαζ έηακε ιαηνμαμφηζα.  

Αεκ ημκ εκδζέθενακ ηα πνήιαηα. Αεκ έπηζγε βζα ημ ηένδμξ. ηακ ζηδκ Ώοζηνία, ημο δυεδηε ημ ανααείμ Herder, ημ μπμίμ 

ζοκμδεουηακ απυ ηάπμζμ πνδιαηζηυ πμζυ, υηακ πήβε ζηδκ ηνάπεγα ζηδ ΐζέκκδ βζα κα ημ εζζπνάλεζ, έκμζςζε ηδκ 

οπμπνέςζδ κα ελδβήζεζ ζημκ οπάθθδθμ πενί ηίκμξ επνυηεζημ. 

Λ παηέναξ ιμο ήηακ έκαξ βθοηήηαημξ άκενςπμξ ηαζ πμθφ εοαίζεδημξ. Ήηακ ιμκαπζηυξ υπζ απυ ηαηή δζάεεζδ πνμξ ημοξ 

άθθμοξ ακενχπμοξ αθθά απυ ιζα άνκδζδ κα ακέπεηαζ πνάβιαηα βζα ηα μπμία δεκ ήηακ ζφιθςκμξ. Βίπε ημ ζεέκμξ κα 

ακηζζηέηεηαζ, αηυιδ ηζ ακ αοηυ ημκ μδήβδζε ζημ ηέθμξ ζε ιζά ιμκαλζά.  

Αεκ ακαηαηχεδηε ζηδκ πμθζηζηή, πμηέ δεκ ακήηε ζε ηυιιαηα. Ήηακ πνμμδεοηζηυξ. 

Μζζηεφς υηζ έγδζε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ γςήξ ημο εοηοπζζιέκμξ, δζυηζ αβαπμφζε ηδ δμοθεζά ημο ηαζ ήηακ μθυροπα 

δμζιέκμξ ζε αοηήκ. Ώθθά ηαζ απμβμδηεοιέκμξ πνμξ ημ ηέθμξ δζυηζ δεκ ιπυνεζε κα πηίζεζ υζμ εα ήεεθε ηαζ αηυιδ 

έαθεπε ζοπκά ένβα ημο κα ηαηαζηνέθμκηαζ ηαζ ηακείξ κα ιδκ εκδζαθένεηαζ.  

Δ αβάπδ ημο ήηακ δ δμοθεζά ημο. Ια πηίγεζ. Ια πηίγεζ ιζα ςναία γςή. Ώθδεζκή «ιε θμβζζιυ ηαζ ι‟ υκεζνμ» υπςξ ημο 

άνεζε κα πνδζζιμπμζεί ηα θυβζα ημο Ξμθςιμφ βζαηί ημκ ελέθναγακ ηυζμ πμθφ.  

Ήηακ έκαξ άκενςπμξ απυθοημξ. Λ θυβμξ ημο πνμθμνζηυξ ή βναπηυξ ήηακ άιεζμξ, θζηυξ, δςνζηυξ εα ιπμνμφζε κα πεζ 

ηακείξ. Λζ ημπμεεηήζεζξ ημο ήηακ πάκηα λεηάεανεξ. Μίζηεοε ζε αοηυ πμο έηακε ηαζ είπε ιζα ζζβμονζά, υπζ απυ ιζα 
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ζηεκμηεθαθζά, αθθά βζαηί υ,ηζ έπηζζε, έαβαζκε απυ ιέζα ημο, ζακ ιζα αθήεεζα ιμκαδζηή, πμο ηίπμηα δζαθμνεηζηυ δεκ εα 

ιπμνμφζε κα ζηαεεί εηεί, ζημκ ηυπμ αοηυ, ηυζμ ζςζηά ηαζ ηυζμ απθά, ή ηυζμ αοημκυδηα.  

Βίπε θμβζηή ζηέρδ, ικήιδ ηαζ έπηζγε ζφβπνμκα. Δ ηαηαζηεοαζηζηή ηαζ ζπεδζαζηζηή εζθζηνίκεζα πμο δζέπεζ υθα ημο ηα 

ένβα, είκαζ ηαζ δ εζθζηνίκεζα ηαζ δ θμβζηή, ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ γςήξ.   

Δ αβάπδ ημο βζα ηδκ ακχκοιδ Ώνπζηεηημκζηή, ήηακ βζαηί αοηά ηα ηηίζιαηα πνμέηορακ ιέζα απυ αοηή ηδκ ίδζα θμβζηή. 

Ια πηίγεζξ ιζα ηαθή γςή. Οα «δμπεία γςήξ» υπςξ ηα μκυιαζε μ ίδζμξ. Αεκ ηα αβάπδζε επεζδή ήηακ παθαζά, μφηε απυ ιζα 

αζζεδηζηή άπμρδ, αθθά επεζδή ηαηαθάααζκε ηαζ έκζςεε πυζμ ζμθά έβζκακ. Ουζμ απθά, ηαζ ηυζμ θζηά, υπςξ ακαπκέεζξ, 

ιζθάξ ηαζ ζηέηεζξ. Ζαζ αηυιδ πυζμ ίδζα ήηακ δ αθεηδνία ηδξ ζηέρδξ αοηχκ ηςκ απθχκ ακενχπςκ ιε ηδ δζηή ημο. 

Ξηδ δζηή ημο Ώνπζηεηημκζηή μ ηυπμξ, ημ ιέηνμ, ημ ακαβηαίμ, δ απυννζρδ ημο πενζημφ αθθά ηαζ ημ ηέθζ ημο ηδκ έηακε 

Θευπηζζηδ. Ώοηή ηδ θέλδ πνδζζιμπμζμφζε εηείκμξ βζα ηδκ ακχκοιδ Ώνπζηεηημκζηή ιε ηδκ έκκμζα, υπζ ηδ ενδζηεοηζηή, 

αθθά ημο ηυζμ ςναίμο ζακ κα ημ έπμοκ θηζάλεζ υπζ ακενχπζκα πένζα αθθά ηα πένζα εκυξ Θεμφ. 

Θα ήεεθα εδχ, κα πνμζεέζς, υηζ μ παηέναξ ιμο υηζ έπηζζε, υηζ ζπεδίαζε, υηζ έβναρε ηαζ υηζ γςβνάθζζε, ημ έηακε ιε ημ 

ιοαθυ ημο, ιε ηδκ ηανδζά ημο, αθθά ηαζ ιε ηα δου ημο πένζα. Βίπε δάπηοθα ιαηνοά ηαζ θεπηά ηαζ ηα ηζκμφζε ιε ιζα 

ζδζαίηενδ πάνδ. Ώηυιδ ηζ υηακ ιζθμφζε! Οα πένζα ημο ήηακ ηυζμ ςναία πμο είπεξ ημ αίζεδια υηζ, υ,ηζ άββζγακ, εα 

βίκμκηακ ςναίμ. Ζζ έηζζ ήηακ!  

Ξήιενα αοηά ηα 5 αζαθία ημο παηένα ιμο, επακεηδίδμκηαζ απυ ηζξ Μακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Ζνήηδξ, υπςξ ηα ζπεδίαζε 

υ ίδζμξ, αθθάγμκηαξ ιυκμ ηα πνχιαηα ζηα ελχθοθθα ηςκ ηνζχκ ιζά πμο ηχνα εα έιπαζκακ αοηά ηα ηνία ιαγί ζε ιζα 

εήηδ. Θεηά απυ ανηεηέξ δοζημθίεξ ελεφνεζδξ ημο ηαηάθθδθμο πνχιαημξ ηαηαθήλαιε ζε έκα βηνίγμ πνχια βζα υθα, ιε 

ελαίνεζδ ηα «Κςηηθήζζα ηδξ Θοηυκμο» πμο έβζκε έκα πμνημηαθί-ιίκζμ έπμκηαξ ηαηα κμο ηζξ ζζδενμβςκζέξ πμο έααθε μ 

παηέναξ ιμο ζοπκά ζηα δζηά ημο πηίζιαηα.  

Οεθεζχκμκηαξ εα ήεεθα κα πς πυζμ πμθφ παίνμιαζ πμο εα ιπμνεί μ ηυζιμξ κα ηα δεζ, αοηά ηα αζαθία, μζ κέμζ κα 

ςθεθδεμφκ, ηαζ κα ειπκεοζεμφκ βζα κα δδιζμονβήζμοκ, έπμκηαξ ηενδίζεζ εκδεπμιέκςξ ηάηζ, ηαζ απυ εηείκμκ.  

Ββχ, ζοπκά πζάκς ημκ εαοηυ ιμο, κα πνμζπαεχ κα αθέπς ηα πνάβιαηα, ιε ηα ιάηζα ηα δζηά ημο. Βίκαζ βζα ιέκα έκαξ 

ιπμφζμοθαξ. Ζαζ πζζηεφς, υηζ έκαξ ζπμοδαίμξ άκενςπμξ, ακήηεζ ζε υθμοξ, ηαζ ζε υθδ ηδκ ακενςπυηδηα ηαζ δεκ είιαζ 

ιυκμ έβς δ ηοπενή, πμο είπα έκα ηέημζμ παηένα! 

Θέθς κα εοπανζζηήζς ημ Θμοζείμ Θπεκάηδ ηαζ ημκ Άββεθμ Αεθδαμννζά, ημοξ μιζθδηέξ  Γζάκκδ Ξαίηα ηαζ Οάζμ Θπίνδ  

βζα ηζξ μιζθίεξ ημοξ. Οδ Θανία Αάνα βζα ηδκ οπένμπδ θςημβναθία πμο ήηακ ζε πνμαμθή ηδκ χνα πμο ιπαίκαηε ζε αοηυ 

ημ αιθζεέαηνμ ηαζ υθμοξ εζάξ πμο ήνεαηε . 
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Δηθόλα 157: Θσληαληηλίδεο, κνλνθαηνηθία, Θππαξίζζη Ιαθσλίαο, 1991-92, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 158: Θσληαληηλίδεο, κνλνθαηνηθία, Θππαξίζζη Ιαθσλίαο, 1991-92, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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iii. ΠΛΝΚΗΙΗΑ ΚΔ ΡΖΛ θα ΚΑΟΥ ΘΑΘΟΗΓΖ 

Ζ Κάξσ Θαθξηδή γελλήζεθε ζηε Αζήλα ην 1955 θαη απνθνίηεζε από ηε Γεξκαληθή Πρνιή Αζελώλ ην 1973. 

Ππνύδαζε θηινινγία θαη γισζζνινγία ζηελ Αζήλα, ζπλέρηζε κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γισζζνινγίαο ζηε 

Πνξβόλλε θαη από ην 1982 δηδάζθεη ζηνλ Ρνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

 

1. Γηα πνηόλ πξννξηδόηαλ ε θαηνηθία; 

Ώνπζηά μ παηέναξ ιμο ανήηε ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, ιε ημκ μπμίμ ήηακ θίθμζ ιέζς ημζκήξ πανέαξ, ηαζ ημο γήηδζε κα 

ημο πηίζεζ ημ ζπίηζ. Ρηίζηδηε ημ 1951 ζε έκα πμθφ ιζηνυ μζηυπεδμ δίπθα ζηδκ εάθαζζα. Ια πς υηζ ημ ζπίηζ δεκ ηυζηδζε 

πμθφ. Λ παηέναξ ιμο ημ πάνδηε ςξ ημ 1959 υπμο πέεακε αζθκζδίςξ. Θεηά απυ αοηυ δ ιδηένα ιμο δζαπεζνζγυηακ ημ 

ζπίηζ. Ββχ ιε ηδκ αδενθή ιμο ήιαζηακ ηυηε ιζηνά παζδζά. Δ ιδηένα ιμο πέεακε πνυζθαηα. Μθέμκ ακήηεζ ζε ειέκα ηαζ 

ζηδκ αδενθή ιμο ηδκ Φακή. Ζαζ μζ δφμ ημ έπμοιε γήζεζ δφζημθα, ημ έπμοιε «πθδνχζεζ αδνά» αθθά ηαζ απμθαφζεζ 

αέααζα. 

2. Θα ζέιαηε λα κνηξαζηείηε καδί καο ηηο εληππώζεηο ζαο γηα ην ζπίηη ζαο θαζώο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα απηό; 

Ομ ζπίηζ είπε ηέζζενα ααζζηά πνμαθήιαηα υπμο ιαξ δοζηυθερακ πμθφ βζα ανηεηά πνυκζα. Ομ πνχημ ήηακ μ εκδζάιεζμξ 

διζοπαίενζμξ πχνμξ, ημ δεφηενμ ήηακ ηα ακμίβιαηα ηαζ μ ιδπακζζιυξ ημοξ, ηνίημκ μ πάβημξ ζημκ πχνμ ηδξ ημογίκαξ ηαζ 

ηέθμξ οπήνπακ ανηεηά πνμαθήιαηα πμο δζμνεχεδηακ βνήβμνα ζημκ πχνμ ημο οπμβείμο. 

Γζα ημκ εκδζάιεζμ διζοπαίενζμ πχνμ πνέπεζ κα πς υηζ οπήνπε ζοκέπεζα ηςκ ζεκάγ υπμο δζαηνέπμοκ υθμ ημ ζπίηζ 

μνζγμκηίςξ ηαζ απυ ηάης ήηακ ηεκυ. Έηζζ θαζκυηακ πμθφ εφημθα δ εάθαζζα ηαζ απυ ιπνμζηά. ιςξ, υηακ ήιμοκ ιζηνή 

οπήνπε ηίκδοκμξ κα πέζς επεζδή ήηακ ανηεηά ρδθά. Έηζζ, ιεηά απυ ζογήηδζδ ημο παηένα ιμο ιε ημκ Ζςκζηακηζκίδδ, μ 

ίδζμξ Ζςκζηακηζκίδδξ έθενε ιαζηυνμοξ ηαζ έπηζζε ημ ηεκυ ιέπνζ ημ ζεκάγ ιε ημφαθα ηαζ ιεηά ηα ζμαάηζζε. Έκα 

πνυαθδια ηυηε πμο πνμέηορε ήηακ υηζ ιε ημ πηίζζιμ αοηυ, δεκ ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα ηάεεηαζ ζηδκ ηανέηθα ζημκ πχνμ 

αοηυκ ηαζ κα αθέπεζ ηδκ εάθαζζα. Ήηακ πάκς απυ πεκήκηα πυκημοξ απυ ημ φρμξ ηςκ ιαηζχκ. Γζα ανηεηά πνυκζα έιεζκε 

έηζζ. Ξημ μζηυπεδμ έιπαζκε ηακείξ απυ δφμ εζζυδμοξ ζηδκ αοθή. Ομ ζπίηζ, επίζδξ, είπε δφμ ααζζηέξ εζζυδμοξ. Δ ιία 

μδδβμφζε ζηδκ ημογίκα ηαζ δ άθθδ ζημκ εκδζάιεζμ πχνμ υπμο εηεί οπήνπακ δελζά ηαζ ανζζηενά μζ πυνηεξ βζα ημ ζαθυκζ 

ηαζ ηα οπκμδςιάηζα. Λ εκδζάιεζμξ αοηυξ πχνμξ ήηακ ζοκέπεζα ακμζκπηυξ ιε ημκ ηίκδοκμ κα ιπμνεί κα ιπεζ 

μπμζμζδήπμηε. Ουηε ήηακ άθθεξ επμπέξ αέααζα δζυηζ ηθεζδχκαιε ιυκμ ηζξ πυνηεξ ηςκ δφμ πχνςκ. Ια ζαξ πς ηχνα έκα 

πενζζηαηζηυ πμο ιαξ είπε ζοιαεί, ιζα ιένα πμο λφπκδζε δ ιδηένα ιμο ημ πνςί, εκχ ημ ανάδο έανεπε ζοκεπχξ, άκμζλε 

ηζξ πυνηεξ ηαζ ανήηε ηζζββάκμοξ κα ημζιμφκηαζ ηάης απυ ημ οπυζηεβμ. Ήηακ έκα γήηδια πμο ιαξ απαζπυθδζε. Ξημ 

ζδιείμ αοηυ κα πς υηζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ηδξ Ξοηζάξ θοζάεζ πμθφ μ αμνεζμδοηζηυξ άκειμξ, μ ΘαΎζηνμξ. Ήηακ 

πμθφ δφζημθμ κα πενάζεζξ απυ ημ έκα δςιάηζμ ζημ άθθμ, εζδζηά ηαηά ημ θεζκυπςνμ αθθά ηαζ ημ ηαθμηαίνζ. Ζάπμζμξ 

θίθμξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ ημ παναηηήνζζε «ημ ζπίηζ ιε ηδκ δζπαζιέκδ πνμζςπζηυηδηα». Ξοκμθζηά ηα πνμαθήιαηα ημο 

διζοπαίενζμο πχνμο ήηακ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ έαθεπεξ ζηδκ εάθαζζα ιεηά ηδκ ηάθορδ ηςκ ηεκχκ, μ πμθφξ αέναξ ηαζ ημ 

ηνίημ ήηακ δ αζθάθεζα ημο πχνμο. Μμθφ ιεηά, επί πμφκηαξ δ ιδηένα ιμο έηθεζζε ημκ διζοπαίενζμ αοηυ πχνμ ηαζ άθδζε 

απυ ηδκ ιενζά ηδξ εάθαζζαξ ιία αενάκηα υπμο ιέπνζ ηαζ ζήιενα εηεί ηαευιαζηε ηαζ απμθαιαάκμοιε ηδκ εέα. Λ 

Ζςκζηακηζκίδδξ δεκ ήλενε βζα αοηήκ ηδκ πνμζεήηδ. 

Ομ δεφηενμ, ιεβάθμ πναβιαηζηά, πνυαθδια ήηακ ηα πανάεονα. Ππήνπε ζοβηεηνζιέκμξ ιδπακζζιυξ ζπεδζαζιέκμξ απυ 

ημκ Ζςκζηακηζκίδδ, ημ μπμίμ «έπεθηε» ιε αθοζίδεξ ημ ιπαηγμφνζ πνμξ ηα έλς ηαζ πνμξ ηα ιέζα επίζδξ ιε αθοζίδεξ 

έπεθηε ημ ηγάιζ. Οα πανάεονα αοηά ήηακ λφθζκα, απυ πμθφ αανφ λφθμ, ηα μπμία απυ πμθφ κςνίξ άνπζζακ κα 

ζηεονχκμοκ, θυβς ημο αθαηζμφ ηδξ εάθαζζαξ. Ππμθένμοιε βεκζηά απυ ημ αθάηζ ηδξ εάθαζζαξ υπμο μ αέναξ ημ θένκεζ 

ζημ ζπίηζ ηαζ ζηδκ αοθή. Αεκ ηα εοιάιαζ πμηέ κα ακμίβμοκ ηεθείςξ. Ήηακ πμθφ δφζημθμ κα ακμζπεμφκ ηαζ μζ αθοζίδεξ 

έζπαβακ ζοκεπχξ, έηζζ έπεθηακ ηα πανάεονα ηαζ πνεζαγυκημοζακ επζζηεοή. Ήηακ δφζπνδζηα, ημ δε πάκς ιένμξ ηςκ 

δζπθχκ παναεφνςκ ήηακ αδφκαημ κα ακμζπεεί. Έπνεπε κα ακέαεζξ ηάπμο βζα κα ημ θηάζεζξ. Έηζζ, βζα πμθθά πνυκζα ήηακ 

εκηεθχξ ηθεζζηά. Θε ημκ αένα, επίζδξ, ηα πανάεονα «έπαζγακ» ηαζ βζ΄αοηυκ ημκ θυβμ ηα ηθείκαιε αιέζςξ. Ώθθάγμκηάξ 

ηα άθθαλε δ γςή ιαξ. Οδκ δεηαεηία ημο ‟90 ηα ακηζηαηαζηήζαιε ιε κέα αθμοιζκίμο, ζοιααηζημφ ιδπακζζιμφ. Θπμνεί κα 

πάθαζε ηδκ «εζηυκα» ημο ζπζηζμφ αθθά απυ ηυηε απμθαιαάκμοιε ημ θςξ ηαζ ηδκ εοημθία ζημ κα ηα ακμζβμηθείκμοιε. 

Γεκζηά, είπαιε απεθπζζηεί, δεκ ιπμνμφζαιε κα ηάκμοιε ηάηζ άθθμ. Ια πς εδχ υηζ ηυζα πνυκζα ηακέκαξ λοθμονβυξ δεκ 
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δεπυηακ κα ηα επζζηεοάζεζ. Οεθζηά, ιπμνχ κα πς υηζ ιεβάθςζα ζε έκα ζημηεζκυ ζπίηζ δίπθα ζηδκ εάθαζζα, πςνίξ κα 

«αθέπεζ» ηδκ εάθαζζα. 

Ομ ηνίημ πνυαθδια ήηακ ζηδκ ημογίκα. Λ ζπεδζαζιυξ ημο εζςηενζημφ πχνμο ααζζγυηακ πάκς ζηα μνζγυκηζα ζεκάγ. 

Αδθαδή, ημ πάκς ιένμξ ημο ηγαηζμφ ήηακ πνμέηηαζδ ημο ζεκάγ ηαζ αηυιδ μ πάβημξ ηδξ ημογίκαξ. Ήηακ δδθαδή απυ 

ιπεηυκ ηαζ ήδδ ανηεηά ρδθά βζα πάβημξ. Λ κενμπφηδξ απυ πέηνα ημπμεεηήεδηε απυ πάκς ηαεχξ ημ ζεκάγ δεκ είπε 

ηεκυ ζημ ζδιείμ αοηυ. Έηζζ θμζπυκ ήηακ πμθφ ρδθά, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί δ ιδηένα ιμο κα πθφκεζ ηα πζάηα. 

Γζ΄αοηυκ ημκ θυβμ μ Ζςκζηακηζκίδδξ, υηακ μζ βμκείξ ιμο ακέθενακ αοηυ ημ πνυαθδια, έθηζαλε έκα ςναίμ, θανδφ 

ζηαικί, ιε ημ μπμίμ ιπμνμφζε ηακείξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ημκ κενμπφηδ. Έδςζε ιζα πμθφ ηαθή θφζδ μ Ζςκζηακηζκίδδξ, 

αθθά απυ ηδκ άθθδ μ ανπζηέηημκαξ δεκ εα έπνεπε κα έπεζ πνμκμήζεζ, έηζζ χζηε κα ιδκ οπάνπμοκ ηέημζα πνμαθήιαηα; 

Μνέπεζ ημ ζπίηζ κα είκαζ θεζημονβζηυ. Ια πς εδχ υηζ ημ ηγάηζ θεζημονβεί οπένμπα, αηυια ηαζ ζήιενα. 

Οέθμξ, έκα άθθμ πνυαθδια ήηακ ημ οπυβεζμ, υθμ ημ οπυβεζμ ήηακ δζαιπενέξ. Βίπε ακμίβιαηα ηαζ απυ ιπνμζηά ηαζ απυ 

πίζς ηαεχξ ημ ζζυβεζμ ήηακ εθαθνχξ οπενορςιέκμ υπμο ήηακ ακμζπηά, δδθαδή δεκ οπήνπακ ημοθχιαηα, ανβυηενα 

αάθαιε έκα πθέβια ζονιάηζκμ υπμο ηα έηθεζκε. Οχνα ηα έπμοιε ηθείζεζ ιε έκα ηγάιζ. Φαίκμκηαζ ηαζ ζηζξ πνχηεξ 

θςημβναθίεξ ημο Ζςκζηακηζκίδδ ζημ αζαθίμ ημο «Θεθέηεξ ηαζ Ζαηαζηεοέξ». Ομ οπυβεζμ, επίζδξ, είπε πμθφ οβναζία. Ομ 

είπε αθήζεζ ιε παηδιέκμ πχια ηάης. Ομ 2006 ημ ηθείζαιε ηαζ ηζζιεκηχζαιε ημ έδαθμξ ιε ζημπυ κα ημ 

πνδζζιμπμζήζμοιε. Οεθζηά δεκ ημ πνδζζιμπμζμφιε υζμ εα ιπμνμφζαιε ηαζ κα ζαξ ακαθένς επίζδξ ημ πνυαθδια ηδξ 

ζηάθαξ, υπμο ήηακ πμθφ ζηεκή ηαζ πηοπμφζαιε ημ ηεθάθζ ιαξ. 

Αεκ αζζεάκμιαζ πμθφ άκεηα ιε ηζξ αθθαβέξ υπμο έβζκακ αθθά πνέπεζ κα ζαξ πς, δοζηοπχξ βζα ημκ Άνδ Ζςκζηακηζκίδδ, 

ιαξ άθθαλακ ηδκ γςή πνμξ ημ ηαθφηενμ. Θε υθμ ημκ ζεααζιυ πμο έπς βζα ημ πνυζςπμ ημο Ζςκζηακηζκίδδ. Φμαυιμοκ 

βζα ηάπμζεξ απυ ηζξ αθθαβέξ αθθά ηεθζηά έβζκε πζμ άκεηδ δ γςή ζημ ζπίηζ. 

3. Ν Άξεο Θσλζηαληηλίδεο ζπλήζηδε λα νλνκάδεη ηα θηήξηά ηνπ σο «Γνρεία δσήο». Θα ραξαθηεξίδαηε θαη 

εζείο ην ζπίηη ζαο έλα «Γνρείν Εσήο»; 

Θα ιπμνμφζα άκεηα κα ημ παναηηδνίζς έκα «Αμπείμ γςήξ». Δ ηαημζηία αοηή, πανυθα ηα πνμαθήιαηά ηδξ, ηδκ 

παναηηδνίγς έκα «δμπείμ γςήξ» ιε ηδκ έκκμζα ημο αζςιαηζημφ παναηηήνα. Ομ εηθαιαάκς εβχ εκηεθχξ αζςιαηζηά, ζακ 

«ιία ιήηνα πμο ιέζα ηδξ έπεζ γςή».  
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 Δηθόλα 159: Θσλζηαληηλίδεο, ζπίηη γηα δηαθνπέο, Ππθηά Θνξηλζίαο, 1951, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 160: Θσλζηαληηλίδεο, ζπίηη γηα δηαθνπέο, Ππθηά Θνξηλζίαο, 1951, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 161: Θσλζηαληηλίδεο, ζπίηη γηα δηαθνπέο, Ππθηά Θνξηλζίαο, 1951, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 162: Θσλζηαληηλίδεο, ζπίηη γηα δηαθνπέο, Ππθηά Θνξηλζίαο, 1951, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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 Δηθόλα 163: Θσλζηαληηλίδεο, ζπίηη γηα δηαθνπέο, Ππθηά Θνξηλζίαο, 1951, ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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10. ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Architecture should speak of its time and place, but yearn for 

timelessness” 

Frank Owen Gehry 
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