
 
 

ειΣαγΩγικο ΣημειΩμα 

« ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ » : — λάθος. Πιὸ καλὰ 
(— πιὸ σωστὰ) θὰ ἤτανε ἂν λέγαμε : — ἀγάπα τὸν ἑαυτό σου ὅπως 
ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν διπλανό σου. Τ`ὸν συνάνθρωπό σου δηλαδή, ποὺ 
μαζί του φτιάχνεται μιὰ ζωὴ (— πιὸ λίγο ἢ πιὸ πολὺ εὐτυχισμένη) ἀκό-
μα καὶ τὸ ἕνα ἢ ἄλλο ἐπάγγελμα, τὸ ἕνα ἢ ἄλλο ἔργο.

Μὲ ἄλλα λόγια : — καὶ τὸ ὁποιοδήποτε ἔργο ποὺ θέλει νὰ εἶναι χρήσι-
μο καὶ ὠφέλιμο καὶ παραγωγικὸ (— ὁπότε καὶ ἀληθινὸ) κι ὅταν χωρὶς 
μιὰν ἁρμονικὰ συγκροτημένη κοινωνικὴ πραγματικότητα καὶ ἡ πιὸ 
ἀξιό λογη ἀτομικὴ πρωτοβουλία θὰ ἔβγαινε ἄχρηστη καὶ περιττὴ καὶ 
κυριολεκτικὰ χαμένη.

Ἄλλωστε : — ὅ,τι κάνουμε (— κι ὁ καθένας χωριστὰ καὶ μόνος του) 
εἶναι γιὰ νὰ ζοῦμε ὅλοι μαζὶ μονοιασμένοι καὶ ἀγαπημένοι. Ὁπότε καὶ 
ἡ κάθε δουλειὰ (— τὸ κάθε ἐπάγγελμα) ὑπάρχει γιὰ νὰ γίνεται ἕνα λει-
τούργημα, ποὺ θὰ ἀγκαλιάζει τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ μὲ ἀγάπη. Καὶ ποὺ 
αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό : — ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη ποὺ χτίζεται μὲ 
ἔργα (— δηλαδὴ μὲ οἰκοδομήματα), ἴσως ὅμως καὶ μὲ λόγια. Γιατὶ ὁ 
ἀληθινὸς ἀρχιτέκτονας, ποὺ θέλει νὰ κάνει τὴν ἀληθινὴ ἀρχιτεκτονική 
του (— καὶ τὸ εἴπαμε πιὸ πρίν : — ἀληθινὸ εἶναι ὅ,τι στέκει χρήσιμο 
καὶ ὠφέλιμο καὶ παραγωγικὸ) θὰ πρέπει νὰ μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται καὶ 
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μὲ κάποια λόγια. Λόγια προφορικά, γιὰ νὰ τὰ ἀκοῦνε ὅλοι, ὅσο καὶ λό-
για γραμμένα στὸ χαρτὶ καὶ πάλι γιὰ νὰ τὰ « ἀκούει » (— διαβάζει) ὁ 
καθένας, ἔτσι ὅπως θὰ τὰ βρίσκει τυπωμένα σὲ μιὰ ἐφημερίδα, σὲ ἕνα 
περιοδικό, σὲ ἕνα βιβλίο.

Γιατὶ, ὅσο κι ἂν θέλουμε νὰ ποῦμε πὼς ὁ λόγος τοῦ ἀρχιτέκτονα εἶναι τὸ 
χτίριο, τὸ χτίσμα του, ποὺ κατασκευάζεται στὸ ἕνα ἢ ἄλλο τοπίο κι ὁπό-
τε ὅ,τι ἔχει νὰ πεῖ, ὁ ἀρχιτέκτονας, τὸ λέει μὲ τὸ ἀρχιτεκτόνημά του,… 
καλὰ εἶναι νὰ λέγεται, ποῦ καὶ ποῦ, ἡ ἀλήθεια, ὄχι μόνο μὲ τὰ χτίσματα. 
Ἀφοῦ, ἄλλωστε, ἔχει καὶ κάποια φωνή, κάποια λαλιά, ὁ ἀρχιτέκτονας, 
καὶ ὄχι μονάχα χέρια, γιὰ νὰ πιάνει τὰ διάφορα ὑλικὰ ποὺ χρησιμοποι-
εῖ ὅταν ἔχει νὰ πλάσει σχήματα, μορφὲς καὶ χώρους. Κι ἀφοῦ, λοιπόν, 
ἔχει, ὁ ἀρχιτέκτονας, χέρια καὶ γιὰ νὰ γράφει, …— ἂς γράφει (— ξα-
ναχτίζει) καὶ στὰ τοπία τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς τὸ ἀρχιτεκτονικό του 
ἔργο.

Πρῶτα ὁ λόγος, εἶχε πεῖ κάποιος, …καὶ δὲ θυμᾶμαι ποιός. Πρῶτα τὸ 
ἔργο, ἡ πράξη, θέλησε νὰ ἰσχυριστεῖ ἕνας ἄλλος, …ποὺ κι αὐτουνοῦ μοῦ 
διαφεύγει τὸ ὄνομα. Πρῶτα ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πίστη γιὰ τὸ ἀληθινό, ἂς τολ-
μήσουμε νὰ ποῦμε ἐμεῖς. Κι ἂς βγαίνει τότε αὐτό, τὸ ἀληθινό, καὶ μὲ 
τὰ χτισμένα ἔργα (— στὴν πράξη) καὶ μὲ τὰ λόγια (— στὴ θεωρητικὴ 
σκέψη), ποὺ κι αὐτὰ θὰ βγαίνουνε σὰν χτισμένα. Κι ὅπως, λοιπόν, ἕνας 
ἀρχιτέκτονας, θὰ λέει πάντα τὴν ἴδιανε τὴ μία ἀλήθεια καὶ ὅταν χτίζει 
καὶ ὅταν γράφει. Καὶ ποὺ θὰ γράφει ὅπως χτίζει καὶ ποὺ θὰ χτίζει ὅπως 
γράφει. Καὶ γιατὶ, τελικά, ἂν χτίζει καὶ γράφει, ὁ ἀληθινὸς ἀρχιτέκτο-
νας, εἶναι ἐπειδὴ θέλει, μέσα ἀπὸ μιὰν ἐσωτερικὴ ἀνάγκη, νὰ λειτουργή-
σει τὴ δουλειά του μὲ ἕναν τρόπο ποὺ νὰ δίνει τὸ καλὸ καὶ τὸ σωστὸ γιὰ 
ὅλους. Κι ἐπειδή, ἀκόμα, ἡ μικρὴ ἢ μεγάλη φλόγα ποὺ καίει μέσα του 
(— αὐτὴ ποὺ τόνε σπρώχνει στὸ χτίσιμο) θέλει νὰ βγεῖ στὸν ἔξω κόσμο 
(— γιὰ νὰ δώσει στοὺς ἄλλους τὸ φῶς της καὶ τὴ ζεστασιά της) καί …
λογο-τεχνικά.



Καὶ ναί, ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα, γιὰ τὸν πραγματικὸ ἀρχιτέκτονα : 
— ποὺ γράφει ἐπειδὴ χτίζει ἢ ἐπειδὴ θέλει νὰ χτίζει. Ἤ, ἀκόμα, καὶ 
ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀναγκασμένος νά …« ὁμολογήσει » γιατί θέλει 
νὰ χτίζει καὶ μάλιστα ἔτσι ὅπως νομίζει ὅτι πρέπει νὰ τὸ κάνει αὐτὸ τὸ 
χτίσιμό του. Ὅταν δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ λένε τὰ χτίσματά του δὲν τὸ νιώ-
θει ὁ καθένας (— ἢ ὁ κανένας…) κι ὁπότε ὀφείλει νὰ βγεῖ, ὁ ἀρχιτέ-
κτονας, καὶ μὲ τὰ λόγια του, …στὰ πεδία τῆς μάχης, γιὰ νὰ πολεμή-
σει, καὶ ἔτσι νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν πίστη του (— τὸ πιστεύω του) καὶ 
ἕνα ἔργο ποὺ τὸ βλέπει νὰ πρέπει νὰ στέκει καθαρὸ καὶ ἀτόφιο καὶ ἀμό-
λυντο καὶ ὁλόρθο.

Καὶ γιὰ νὰ πολεμήσει, λοιπόν, τί καὶ ποιούς ; Μά, τὴν ἀδιαφορία καὶ 
τὴν κακία καὶ τὴ μισαλλοδοξία καὶ τὴν ὑποκριτικὴ συμβιβαστικότητα 
καὶ μαζὶ ὅλους τοὺς κακομαθημένους (— μὲ τὶς « ὑπερφίαλες ἀξιώσεις » 
τους) καὶ τοὺς ἀκαλλιέργητους καὶ τοὺς ἀμόρφωτους ἤ …παραμορφω-
μένους. Καί, μὲ ἄλλα λόγια, ὅλους ὅσους δὲν ξέρουνε (— ἢ δὲ θέλουνε 
νὰ ξέρουνε) νὰ ζήσουνε ἁπλὰ καὶ λιτὰ καὶ ἴσια καὶ ἀληθινά, ὁπότε καὶ 
γι’ αὐτὸ δὲν αἰσθάνονται καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ ἕνα ἀληθινὸ καὶ ἀνθρωπινὸ 
ἀρχιτεκτονικὸ ἔργο. Κι ὅπως (— γιὰ νὰ εἰπωθεῖ κι αὐτὸ) αὐτοὶ οἱ κα-
κομαθημένοι καὶ οἱ ἀμόρφωτοι μαζὶ μὲ τοὺς παραμορφωμένους, ξέρου-
νε νὰ στήνουνε παγίδες καὶ φραγμοὺς καὶ φαρμακερὰ ἐμπόδια, μὴν τύ-
χει, λές, καὶ χάσουνε τὴ δυστυχία ποὺ τοὺς δέρνει…, καὶ γιὰ νὰ χάνουνε 
ὅμως ὅλοι οἱ πιὸ καλοὶ καὶ πιὸ συνετοὶ (— καὶ οἱ πραγματικὰ καλλιερ-
γημένοι) ὅλες τὶς δυνατότητες γιὰ μιὰν πραγματικὰ ἀληθινὴ καὶ ἀνθρω-
πινὴ ὕπαρξη καὶ ζωή.

Μά, νὰ ποῦμε, ἀκόμα μιὰ φορά, ὅλη τὴν ἀλήθεια, ἔτσι ὅπως αὐτὴ πρέπει 
νὰ λέγεται ἄφοβα : — ὁ ἀληθινὸς ἀρχιτέκτονας ὅ,τι ἔχει νὰ πεῖ τὸ λέει 
μὲ ὅ,τι χτίζει κι ὅπως τὸ χτίζει. Κι ἂς καταλάβει ὁ καθένας …ὅσο τοῦ 
κόβει. Τὰ λόγια (— προφορικὰ ἢ καὶ γραμμένα) εἶναι τὶς πιὸ πολλὲς 
φορὲς κόπος χαμένος καὶ περιττός, ἴσως καὶ γιατὶ σήμερα δὲν ξέρει πιὰ 
κανένας νὰ διαβάζει. Γιὰ νὰ πρέπει, ὡστόσο, νὰ πῶ τώρα καὶ τοῦτο : 
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— πὼς ἂν κάποιος ἀρχιτέκτονας βάλθηκε ὄχι μονάχα νὰ χτίζει μὰ καὶ 
νὰ γράφει, αὐτὸ τὸ τελευταῖο (— τὸ γράψιμο) τὸ κάνει ὄχι γιὰ νὰ ἐξη-
γηθοῦνε ἢ γιὰ νὰ αἰτιολογηθοῦνε ὅσα οἱ ἄλλοι δὲ βλέπουνε στὰ χτίσμα-
τά του (— κι ὁπότε δὲν τὰ καταλαβαίνουνε), ἀλλὰ τὸ κάνει (— τὸ γρά-
ψιμο, …ποὺ ἔχει κι αὐτὸ τὸν κόπο του) γιὰ νὰ φανερωθεῖ καὶ μὲ τὸ λό-
γο του (— δηλαδὴ πιό …φωναχτὰ) μιὰ πίστη καὶ μιὰ ἀγάπη, ἡ ἴδια πί-
στη καὶ ἡ ἴδια ἀγάπη ποὺ κρατάει, ἢ κρύβει μέσα του, ἕνα ἀρχιτεκτο-
νικὸ ἔργο ποὺ θέλει νὰ στέκει τίμιο καὶ ἀληθινὸ καὶ (— μὲ τὰ λόγια τοῦ 
Σολωμοῦ) « ὡσὰν ἕνας αὐτοΰπαρχτος κόσμος, μαθηματικὰ βαθμολογη-
μένος, πλούσιος καὶ βαθύς ».

Καὶ ἔτσι εἶναι, ποὺ ἕνα κείμενο γραμμένο ἀπὸ ἀρχιτέκτονα, ἐπειδὴ 
αὐτὸς πιστεύει στὴ δουλειά του καὶ τήνε καλλιεργεῖ μὲ ἀγάπη, μπορεῖ 
νὰ δώσει ὅ,τι δίνει καὶ ἕνα καλό, ἀληθινό, χτίσμα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-

ΝΙΚΗ.

12.4.1983



με  μεγαλη  μου  χαρα διάβασα στὰ Ἀθηναϊκὰ Νέα (8.9.40) τὶς 
γνῶμες τοῦ σεβαστοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. γρ. Ξενόπουλου πάνω στὸ 
θέμα Ἑλληνικὴ Ἀρχιτεκτονική. εἶναι —γιὰ μένα τουλάχιστον— 
ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ γνωρίσω κι ἀπ’ αὐτὴ 
τὴν πλευρὰ τὸν σεβαστὸ συγγραφέα, ποὺ ὅσο καὶ ἂν δὲ βρίσκεται 
μέσα στὸν κύκλο τῆς ἐπιστήμης μου, ὅμως οἱ γνῶμες του, κατὰ 
μεγάλο μέρος, εἶναι σωστὲς καὶ ἀξιοπρόσεχτες.

λέω « τῆς ἐπιστήμης » μου καὶ θὰ ἐξηγήσω ἀμέσως τί ἐννοῶ 
μ’ αὐτό. Ἀντίθετα ἀπ’ ὅσα γράφονται τώρα τελευταῖα στοὺς κύ-
κλους τῶν τεχνικῶν, πιστεύω πὼς ἡ ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι μόνο 
ἐ π ι  σ τ ή μ η ! μοναδικὴ ἐξαίρεση ἕνα μικρὸ μέρος τῆς ἀρχι τεκτο-
νικῆς : τὸ μνημεῖο.

Ὅσο βαριὰ κι ἂν πέφτει ἡ γνώμη αὐτή, νομίζω πὼς εἶναι σω-
στή. Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸ ἀντίθετο, δηλαδή, πὼς ἡ ἀρχιτεκτο-
νικὴ εἶναι τέχνη, κάνουν πρῶτα πρῶτα τὸ μεγάλο λάθος νὰ μπερ-
δεύουν τὴν ἔννοια τοῦ ὡραίου μὲ τὴν ἔννοια τῆς τέχνης. Ἡ τέχνη 
ὅμως δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὸ ὡραῖο ! Ἡ ἔννοια τοῦ ὡραίου 
εἶναι πολὺ περιορισμένη, ἐνῶ ἡ ἔννοια τῆς τέχνης εἶναι ἀπεριόρι-
στη. Ἕνα ἔργο τέχνης δημιουργεῖ μέσα μας συναισθήματα πολὺ 
μεγαλύτερα καὶ ὑψηλότερα, ὥστε τὸ ὡραῖο νὰ εἶναι τὸ λιγότερο 
ποὺ μπορεῖ νὰ ζητήσει κανεὶς ἀπὸ ἕνα ἔργο τέχνης. Πιστεύω πὼς 
μὲ τὴν τέχνη ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τὸ λυτρωμό του, γιατὶ σκοπὸς 
τῆς τέχνης εἶναι νὰ μᾶς βγάζει ἀπὸ τὴν πραγματικότητα καὶ νὰ 

1 
Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα

Ἀριθ. φύλλου 193 – 14.9.1940

η αρχιτεκτονικη Σαν τεχνη
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μᾶς ὁδηγεῖ σὲ κόσμους ἄλλους, φανταστικοὺς καὶ ξένους ἀπὸ τὴν 
πραγματικότητα. κι ἐνῶ σκοπὸς τοῦ ὡραίου εἶναι ν’ ἀρέσει καὶ νὰ 
δίνει στὸν ἄνθρωπο τὸ αἴσθημα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐχαρίστησης, 
ἀντίθετα ἕνα ἔργο τέχνης θὰ μᾶς ἀνησυχήσει, θὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ 
τὴν ἄνεσή μας καὶ τὴν ἡσυχία μας καὶ κάποτε θὰ μᾶς παιδέψει καὶ 
θὰ μᾶς κάνει νὰ τὸ μισήσουμε.

Ἕνα ἔργο ἀρχιτεκτονικὸ πιστεύω πὼς π ρ έ π ε ι  νὰ εἶναι ὡραῖο 
καὶ ν’ ἀρέσει. Ἀλλιῶς, εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν προορισμό του. Στὴν περί-
πτωση αὐτὴ —τῆς ἀρχιτεκτονικῆς— τὸ ὡραῖο συνδυάζεται μὲ τὸ 
χρήσιμο καὶ τὸ πρακτικό. Ὅταν λές : τί ὡραῖος ποὺ εἶναι αὐτὸς ὁ 
χῶρος, σκέπτεσαι, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα, καὶ τὶς ἀναπαυτικὲς πολυθρό-
νες, τὴ ζεστασιὰ τοῦ τζακιοῦ, ἢ τὸν ἥλιο ποὺ μπαίνει ἀπὸ τὶς κουρ-
τίνες καὶ ἄλλα σχετικά. κι ἔτσι ἡ ἀρχιτεκτονική, ἀντὶ νὰ σὲ βγά-
ζει ἀπὸ τὴν πραγματικότητα —ὅπως ἡ τέχνη— σοῦ φωνάζει : τί 
ὄμορφη ποὺ εἶναι ἡ ζωή !

Θὰ ρωτήσει ὅμως ἀμέσως κάποιος : Ἂν τὸ ὡραῖο δὲν βρίσκε-
ται μέσα στὸν κύκλο τῆς τέχνης, τότε ποῦ ὑπάγεται ; Ἀνοίγω μιὰ 
μικρὴ παρένθεση καὶ προσθέτω, πὼς τὸ ὡραῖο εἶναι δεμένο μὲ 
τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν παράδοση. Ἀντίθετα πάλι ἀπὸ τὴν τέχνη ποὺ 
δὲν ἔχει ἐξέλιξη καὶ εἶναι παντοῦ καὶ πάντοτε αἰώνια. γι’ αὐτὸ 
καὶ τὸ ὡραῖο ὑπάγεται στοὺς κανόνες τῆς ἐπιστήμης ἐκείνης ποὺ 
μελετάει, ἐξετάζει καὶ κατατάσσει ὅλα τὰ αἰσθητικὰ προβλήμα-
τα : στὴν αἰσθητική. Ἔτσι, ὅλα τὰ προβλήματα τῆς ἀρχιτεκτο-
νικῆς ποὺ σήμερα συνηθίζουμε νὰ τὰ βάζουμε στὴ σφαίρα τῆς τέ-
χνης, δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ προβλήματα μιᾶς πραγματικῆς 
ἐπιστήμης.

Ὅσα εἶπα ὣς τώρα, εἶναι ἴσως τὰ κυριότερα αἰτήματα ποὺ θὰ 
μποροῦσαν νὰ ὑποστηρίξουν πὼς ἡ ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι τέχνη. 
μὰ δίπλα σ’ αὐτά, ἄπειρα ἄλλα παραδείγματα ποὺ δείχνουν τὶς 
διαφορὲς ἀνάμεσα στὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴν τέχνη, πείθουν πιὰ 
ἀναντίρρητα πὼς ἡ ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι μόνο ἐπιστήμη.

Ἡ τέχνη βασίζεται στὴν ἀτομικότητα καὶ μεγαλοφυΐα τοῦ 
ἑνός. Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι ἀποτέλεσμα συνολικῆς προσπάθειας, 
πολλῶν ἀτόμων.



Ὁ καλλιτέχνης εἶναι μόνο στὸν ἑαυτό του ὑπεύθυνος γιὰ τὸ 
ἔργο του καὶ τὸ πολὺ πολὺ αὐτὸ ν’ ἀρέσει μόνο στὸν ἴδιο. Ὁ ἀρχιτέ-
κτονας μὲ τὸ ἔργο του εἶναι ὑπεύθυνος σ’ ὅλον τὸν κόσμο. τὸ ἔργο 
του πρέπει ν’ ἀρέσει καὶ ν’ ἀρέσει σ’ ὅλους !

Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι τὸ καθρέφτισμα τοῦ πολιτισμοῦ μιᾶς χώ-
ρας (ἢ ἐποχῆς). Ἡ τέχνη δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἐποχὲς μὲ βάρβαρο πολιτισμὸ ἔβγαλαν μεγάλη τέχνη.

τέλος, θὰ μποροῦσα νὰ μπῶ καὶ σὲ τεχνικὲς λεπτομέρειες, ποὺ 
θὰ ἐνδιέφεραν ὅμως μόνο τοὺς τεχνικούς. Ὅπως, π.χ. : στὴν ἀρχι-
τεκτονικὴ τὸ ὑλικὸ πρέπει νὰ φαίνεται καὶ νὰ χαρακτηρίζει τὸν 
σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε. Στὴν τέχνη τὸ ὑλικὸ εἶναι 
μιὰ προϋπόθεση ποὺ χάνεται μέσα στὴ δύναμη καὶ τὴν προσωπι-
κότητα τοῦ καλλιτέχνη.

Στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου του ὁ σεβαστὸς ἀκαδημαϊκὸς γράφει πὼς 
« ποτὲ ἕνας ἀρχιτέκτονας δὲν μίλησε στὴν ψυχή μου τόσο καθα-
ρά, ὅσο ἕνας ποιητὴς ἢ ἕνας ζωγράφος ». Ἂν ἔγινα ἀντιληπτὸς μὲ 
ὅσα εἶπα γιὰ τὶς διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὴν ἐντύπωση 
ποὺ μᾶς δίνει ἕνα ἔργο ἀρχιτεκτονικὸ καὶ ἕνα καλλιτέχνημα, τό-
τε ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ παρατηρήσω πὼς τὸ παράπονο τοῦ σεβα-
στοῦ συγγραφέα εἶναι φταίξιμο δικό του ! γιατὶ ὅλα τὰ κτίρια μι-
λοῦν, μόνο πὼς ἡ γλώσσα τους εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ γλώσσα 
μιᾶς εἰκόνας τοῦ ραφαήλου ἢ τοῦ τισιανοῦ. Θὰ κάνω μάλιστα ἐδῶ 
καὶ μιὰ τελικὴ διάκριση, λέγοντας πὼς τὰ ἀρχιτεκτονικὰ ἔργα δη-
μιουργοῦν δ ι α θ έ σ ε ι ς, ἐνῶ τὰ καλλιτεχνικὰ ἔργα δημιουργοῦν 
συν αισθήματα. μιὰ κατοικία θὰ σοῦ λέει πόσο ὡραῖα μπορεῖς νὰ 
κατοικήσεις σ’ αὐτὴν καὶ νὰ χαρεῖς τὴ ζωή σου.

Ἀντίθετα, ὁ Παρθενώνας, μ’ ὅλο ποὺ εἶναι κτίριο, μᾶς βάζει σ’ 
ἄλλους κόσμους, ὅπως ἀκριβῶς ἕνα καλλιτέχνημα. γιατὶ ὁ Παρ-
θενώνας εἶναι μνημεῖο. Ἔργο τοῦ Φειδία μὲ τὴν προσωπικὴ σφρα-
γίδα τοῦ μεγάλου καλλιτέχνη. Δὲν ἐκπληρώνει κανέναν πρακτικὸ 
σκοπό, μὰ συμβολίζει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν πίστη τῶν Ἀθηναίων γιὰ 
τὴ θεά τους !

τέλος, στὸ ἐρώτημα ἂν ἡ ἀρχιτεκτονικὴ μπορεῖ νὰ ἐκφράσει 
τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς : Ἡ ἀρχιτεκτο-
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νικὴ ε ἶ ν α ι  διεθνής. εἶναι διεθνὴς ὅσο τὸ κλίμα, οἱ ὅροι ὑγιεινῆς 
καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἡ γιατρικὴ καὶ τὰ μέσα ζωῆς εἶναι κοινὰ σ’ 
ὅλον τὸν κόσμο. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἔχει τὰ δείγ-
ματα ἐκεῖνα (ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ) ποὺ ξεχωρίζουν τὴ μιὰ 
χώρα ἀπὸ τὴν ἄλλη. κι ἔτσι, ἐνῶ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι διεθνής, 
ἡ κάθε χώρα ἔχει καὶ μερικὰ δικά της χαρακτηριστικὰ γιὰ νὰ 
ἐκφραστεῖ ! Πάνω σ’ αὐτὸ τὸ ζήτημα ἔχω νὰ προσθέσω καὶ κάτι 
ἄλλο, ποὺ δυστυχῶς κανένας πιὰ σήμερα δὲν τὸ προσέχει. Ὁ ἀρχι-
τέκτονας ἔχει περιορισμένο πεδίο δράσης. Ἂς πάρουμε γιὰ παρά-
δειγμα τὴν κατοικία. Σ’ αὐτὴν μόνο τὰ οἰκοδομικὰ στοιχεῖα ἀνή-
κουν στὸν ἀρχιτέκτονα. Ἡ διακόσμηση τοῦ σπιτιοῦ εἶναι περισ-
σότερο ἔργο τοῦ ἰδιοκτήτη, παρὰ τοῦ ἀρχιτέκτονα. Ὁ ἀρχιτέκτο-
νας στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ βαδί-
ζει σύμφωνα μὲ τὸ γοῦστο τοῦ ἰδιοκτήτη. μὲ τὴ διαφορὰ πὼς βά-
ζον τας κι αὐτὸς κάτω τὶς γνώσεις του καὶ τὴν πείρα του, ὀμορφαί-
νει καὶ τελειοποιεῖ αὐτὸ ποὺ ἔχει στὸ νοῦ του ὁ ἰδιοκτήτης. Ἔτσι 
μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς τὸ ἴδιο σπίτι, ἀνάλογα μὲ τοὺς ἐνοίκους 
του, ἀλλάζει καὶ κάθε φορὰ μορφή !

τὸ στόλισμα αὐτὸ τοῦ σπιτιοῦ εἶναι πολὺ σχετικὸ μὲ τὸ ντύσι-
μο τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς καὶ μὲ ὅλα τ’ ἄλλα εἴδη τῆς καθημερινῆς 
χρήσης. αὐτό, ἄλλωστε, γινόταν πάντοτε σ’ ὅλες τὶς ἐποχὲς καὶ 
εἶναι μιὰ ἀπόδειξη ἀκόμη πὼς ἡ ἀρχιτεκτονικὴ βαδίζει πάντα μὲ 
τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ της καὶ ἑπομέ-
νως δὲν εἶναι τέχνη, ἀλλὰ ἐπιστήμη !
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ΠολεοΔομικα ΠροΒληματα

εχΩ  Στο  νου  μου  ὅλη τὴν ἐξέλιξη ποὺ πῆρε ἡ μορφὴ τῆς Ἀθή-
νας τὰ δέκα τελευταῖα χρόνια, καθὼς καὶ ὅλες τὶς προσπάθειες ποὺ 
ἔγιναν ὥστε ἡ ὄψη της νὰ πάρει κάποια πιὸ πραγματικὴ μορφή, 
περισσότερο πολιτισμένη καὶ σύγχρονη.

Ὅλον αὐτὸ τὸν καιρὸ ἀρκετὰ πολεοδομικὰ προβλήματα γεν-
νήθηκαν, καὶ γιὰ τὸ κάθε ἕνα ἀπ’ αὐτὰ κάποια λύση βρέθηκε καὶ 
πραγματοποιήθηκε σὰν πιὸ σωστή. Παρ’ ὅλα αὐτὰ πολλὰ τέτοια 
προβλήματα ἀκόμη γεννιῶνται, προβλήματα ποὺ ἡ λύση τους γυ-
ρεύει ἀποτελεσματικὰ μιὰ ἐξέταση καὶ μάλιστα κάπως περισσότε-
ρο ἀ ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή. γιατὶ σήμερα γιὰ κάθε νέο πρόβλημα ποὺ 
προκύπτει πολλὲς καὶ διάφορες πολεοδομικὲς ὅπως τὶς λένε ἀπό-
ψεις ἐκφράζονται. Ἀπόψεις ποὺ στηρίζουν τὴ δικαίωσή τους πε-
ρισσότερο σὲ ζητήματα τεχνικὰ ἢ λειτουργικά. Ποὺ αἰτιολογοῦν 
τὶς προθέσεις τους μὲ τοὺς ὅρους ὑγεία, ἐξυγίανση, κυκλοφορία, 
ἔχοντας γιὰ ἐπικουρικὰ βοηθήματα ἀριθμούς, στατιστικὲς κλπ.

Πολὺ σπάνια ὅμως ἐξετάζονται καὶ τὰ αἰσθητικὰ αἴτια μέσα 
στὰ ὁποῖα καθορίζονται οἱ μορφολογικὲς ἀξίες ποὺ πρέπει νὰ γί-
νονται παραδεκτὲς στὸν τόπο μας, ὥστε κάθε νέα περίπτωση ν’ 
ἀνυψώνεται ἀπ’ τὸ πεζὸ ἐπίπεδο τῆς στεγνῆς τεχνικῆς στὸ ὕψος 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἀξίας.

εἶναι τρομερὰ δύσκολο νὰ « ἐξυγιάνει » κανεὶς μιὰ παλιὰ πό-
λη, κι ἀκόμη περισσότερο τὴν Ἀθήνα ποὺ τόσες πολλὲς κακοτυ-
χίες τὴν προόρισαν νά ’χει σχέδιο τελείως παραμορφωμένο καὶ 
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« ἐξαρχῆς » κακό. μὰ γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο, νομίζω πὼς μιὰ 
ὁποιαδήποτε προσπάθεια γιὰ τὴν ἐξυγίανσή της πρέπει νὰ γίνει 
μεθοδικά, ὕστερα ἀπὸ σοβαρὴ μελέτη καὶ μὲ βάση τὸ συνολικὸ 
σχέδιο τῆς πρωτεύουσας.

Πρέπει νὰ μελετηθοῦν οἱ ἀνάγκες ὅλου τοῦ σχεδίου, νὰ βρεθοῦν 
τὰ σημεῖα ἐκεῖνα ὅπου πραγματικὰ πρέπει νὰ γίνουν μεταρρυθμί-
σεις καὶ σιγὰ σιγὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάλογη οἰκονομικὴ μελέτη νὰ 
πραγματοποιηθοῦν. Σύμφωνα μὲ τὶς νέες ἀνάγκες ποὺ βιολογικὰ 
—ἂς ποῦμε— θεωροῦνται ἀναγκαῖες καὶ ἐπείγουσες.

Ἀντίθετα ὅμως πάλι ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ ἡ σημασία 
τους εἶναι καθαρὰ τοπικὴ χωρὶς κανέναν σημαντικὸ ἀντίκτυπο 
γιὰ τὴ γενικὴ ἀναδιαμόρφωση τῆς πρωτεύουσας. οἱ μεμονωμένες 
αὐτὲς περιπτώσεις θέλουν φυσικὰ ἡ καθεμιὰ τὴ δική της ἐξέτα-
ση καθὼς καὶ τὴν ἀνάλογη ἐπεξεργασία. τέτοιες περιπτώσεις δὲν 
μποροῦν ποτὲ νὰ πάρουν γενικότερη σημασία καὶ νὰ ποῦμε π.χ. ὅτι 
μὲ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ὑπουργείου οἰκονομικῶν ἢ τοῦ Δημοτι-
κοῦ Θεά τρου ἄνοιξε ὁ χῶρος καὶ ἑπομένως « ἐξυγιαίνεται » ἡ πρω-
τεύουσα. Ὅπως δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς ὅσο πιὸ πολλὲς πλα-
τεῖες ἀνοίξουμε στὴν Ἀθήνα —τυχαῖα καὶ χωρὶς προγραμματικὴ 
μελέτη— τότε θὰ « ἐξυγιανθεῖ » ὁ τόπος. Φυσικὰ ἂν οἱ νέες αὐτὲς 
πλατεῖες ἀνοιχτοῦν σὲ μέρη ὅπου πραγματικὰ ὑπάρχει συμφορι-
σμός, τότε ἅγιος ὁ σκοπός. Θὰ πρέπει δηλαδή, — πάνω σὲ ὅλο τὸ 
σχέδιο τῆς Ἀθήνας νὰ μελετηθοῦν ὅλες οἱ σχετικὲς ἀνάγκες κυκλο-
φορίας, συγκοινωνιακὰ προβλήματα, πυκνότητα κατοίκων κατὰ 
περιοχὲς — νὰ ὁριστεῖ ἀπὸ πρὶν ὁ προορισμὸς τῆς κάθε πλα τείας 
— πλατεία κυκλοφορίας, πλατεία ἀναψυχῆς κλπ, καὶ τέλος νὰ ἐξε-
ταστεῖ καὶ ἡ μορφολογικὴ πλευρὰ μιᾶς πραγματοποίησης. Ἔτσι 
ἡ χάραξη κάθε νέας πλατείας θὰ δικαιολογεῖται ἀπὸ κάθε πλευρά. 
Ὅταν ὅμως προσπαθοῦμε νὰ ἐπωφεληθοῦμε ἀπὸ μιὰ ἀπαλλοτρίω-
ση ἢ κατεδάφιση σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς Ἀθήνας γιὰ νὰ τὸ με-
τατρέψουμε σὲ δῆθεν πλατεία — τότε ἡ ἐξυγίανση τῆς πρωτεύου-
σας εἶναι, νομίζω, πολὺ ἀμφισβητήσιμη.

γιατὶ πῶς θ’ ἀναζωογονηθεῖ ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς Ἀθήνας ὅταν 
κατεδαφίζεται τὸ Ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν καὶ τὸ Δημοτικὸ Θέα-



τρο ἢ ὅταν ἀφήνεται ἐλεύθερο ἕνα οἰκοδομικὸ τετράγωνο « κάπου 
στὴν Ἀθήνα », ἐνῶ ἐντελῶς ἀδικαιολόγητα σὲ τμήματα ποὺ πραγ-
ματικὰ πάσχουν ἀπὸ συμφορισμό, διαρκῶς καὶ νέες πολυκατοικί-
ες κτίζονται.

Προσθέτοντας δίπλα σ’ ὅλους αὐτοὺς τοὺς καθαρὰ τ ε χ ν ι -
κ ο ὺ ς  παράγοντες καὶ τοὺς αἰσθητικοὺς βλέπουμε πὼς τὸ πρό-
βλημα τῆς « ἐξυγίανσης » δὲν εἶναι καθόλου ἁπλό.

Ὅταν κατεδαφίστηκε τὸ Ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν, γιὰ πολλοὺς 
ἡ πράξη αὐτὴ ἦταν εὐτύχημα —ἄνοιξε ὁ τόπος— γιὰ ἄλλους πάλι 
τὸ κενὸ ποὺ παρουσιάστηκε ἦταν μεγάλο καὶ ἀνυπόφορο.

Ἡ ἄποψη τῶν πρώτων βρίσκει δικαιολογία στὴ γενικὴ ἀντί-
ληψη ποὺ μπορεῖ νά ’χει κανεὶς γιὰ τὴν ἄνεση ποὺ προσφέρει ἕνας 
ἐλεύθερος χῶρος. Ὅσο ὅμως καὶ ἂν συμπαθεῖ κανεὶς τὸν ἐλεύθερο 
χῶρο —νὰ βλέπει ὁρίζοντα κλπ.— πρέπει νὰ παραδεχτεῖ πὼς 
ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ ἐπιβάλλουν κάποια διαφορετικὴ πραγ-
ματικότητα.
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Σχ. 1. — Ἡ ὁδὸς Σταδίου πρὶν κατεδαφιστεῖ τὸ Ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν.
Σχ. 2. — Ἡ ὁδὸς Σταδίου μετὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ὑπουργείου οἰκονομικῶν.
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μὲ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ὑπουργείου οἰκονομικῶν ἡ περιοχὴ 
αὐτὴ τῆς πρωτεύουσας δὲν εἶδε νομίζω καμιὰ σημαντικὴ ὠφέλεια. 
γιατὶ οὔτε ὑπερβολικὸς ἦταν ὁ ὄγκος τοῦ κτιρίου ὥστε νὰ προξε-
νεῖ δυσαρέσκεια, οὔτε λόγοι ὑγιεινῆς ἐπέβαλλαν τὴν ἀπομάκρυνσή 
του, οὔτε τέλος καὶ λόγοι κυκλοφοριακοὶ ἔδωσαν ἀφορμὴ στὴν κα-
τεδάφιση. μιὰ πιθανὴ προέκταση τῆς ὁδοῦ κοραῆ στὸ χῶρο τοῦ 
κήπου τοῦ κλαυθμῶνος θὰ τὸν κατέστρεφε ριζικά, μετατρέπον-
τάς τον σὲ ἄθροισμα καταφυγίων, διαβάσεων καὶ καρφιῶν. Φαν-
τάζομαι πὼς ἄλλοι ἦταν οἱ λόγοι ποὺ ἐπέβαλλαν νὰ κατεδαφιστεῖ 
τὸ Ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν. Ἴσως γιατὶ τὸ κτίριο δὲν μποροῦσε 
πιὰ κτιριολογικὰ νὰ ἐξυπηρετήσει, ἴσως ἀκόμα καὶ γιὰ λόγους… 
εὐγηρίας ἡ κυκλοφορία μέσα σ’ αὐτὸ νὰ ἦταν προβληματική. Πάν-
τως δὲν νομίζω πὼς πρέπει νὰ ἐπωφεληθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴν κατε-
δάφιση καὶ νὰ θεωρήσει τὸ μεγάλο αὐτὸ κενὸ ποὺ δημιουργήθηκε 
σὰν εὐχῆς ἔργο. Ἕνα ἄλλο κτίριο στὴ θέση τοῦ Ὑπουργείου οἰκο-
νομικῶν δὲ θὰ προσβάλλει τὴν ὑγεία τῆς πρωτεύουσας, ἐνῶ ἀντί-
θετα ὅλο αὐτὸ τὸ κενὸ ποὺ ἄνοιξε εἶναι ἀρκετὰ βλαβερό. τόσο γιὰ 
τὴν ὁδὸ Σταδίου, ὅσο καὶ γιὰ τὸν κῆπο τοῦ κλαυθμῶνος.

αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχω στὸ νοῦ μου περισσότερο τοὺς ἀρχιτε-
κτονικοὺς παράγοντες ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν ὕπαρξη ἑνὸς κτιρίο υ 
καὶ λιγότερο τοὺς εἰδικὰ τεχνικοὺς ἢ κυκλοφοριακοὺς ἢ καὶ ἐπαγ-
γελματικοὺς ποὺ ὅσο κι ἂν ἔρχονται σὲ δεύτερη μοίρα, πάντως δὲν 
πρέπει ποτὲ νὰ συγκρούονται μὲ τὶς μορφολογικὲς ἀπαιτήσεις ποὺ 
θεωρῶ τόσο ἀπαραίτητες καὶ ἀναγκαῖες.

Πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε πὼς ἡ ὁδὸς Σταδίου εἶναι ἕνας ἀπὸ 
τοὺς πιὸ χαρακτηριστικοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας, μὲ σχετικὰ καλὲς 
ἀναλογίες (σχέση πλάτους ὁδοῦ μὲ ὕψος οἰκοδομῶν) καὶ μὲ χαρα-
κτήρα ἐντελῶς ἐμπορικό. Ἤδη πρὶν κατεδαφιστεῖ τὸ Ὑπουργεῖο 
οἰκονομικῶν ὁ π ε ρ ι π α τ η τ ὴ ς τῆς ὁδοῦ Σταδίου ἔχοντας τὴν 
εἰκόνα τοῦ ἐμπορικοῦ δρόμου μὲ τὰ μαγαζιὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ 
μὲ τὶς βιτρίνες ξαφνιαζόταν φτάνοντας μπροστὰ στὸ ἄνοιγμα τοῦ 
κήπου τῆς Βουλῆς. τὸ ἄνοιγμα αὐτὸ « διέκοπτε » τὴ συνέχεια τῆς 
αἰσθητικῆς μορφῆς τοῦ δρόμου σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μειώνεται ἡ ἐντύ-
πωση ποὺ εἶχε κιόλας σχηματίσει ὁ πεζός.



Πόσο περισσότερο γίνεται αὐτὸ σήμερα, ποὺ μὲ τὴν κατεδάφι-
ση τοῦ Ὑπουργείου οἰκονομικῶν ἕνα ἄλλο ἀκόμη κενὸ παρουσιά-
στηκε, πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ τοῦ κήπου τῆς Βουλῆς. Ἔτσι 
σήμερα ἡ ὁδὸς Σταδίου ἔχει χάσει ἀκόμη περισσότερο τὴν ἀξία 
της ὡς ἐμπορικοῦ δρόμου, ἀφοῦ σχεδὸν τὸ 1/3 τοῦ μήκους τῆς μιᾶς 
της πλευρᾶς εἶναι κενό.1

Ἀπαραίτητο λοιπὸν γιὰ τὴν ὁδὸ Σταδίου, στὴ θέση τοῦ Ὑπουρ-
γείου οἰκονομικῶν, ἕνα νέο κτίριο μὲ μαγαζιὰ καὶ βιτρίνες ὅπως 
ἀκριβῶς καὶ στ’ ἄλλα οἰκοδομικὰ τετράγωνα. Συμπληρωματικὰ 
σημειώνω πὼς τὸ κτίριο αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ σὰν ἀντι-
στάθμισμα τοῦ Πανεπιστημίου ἐπειδὴ ἔτυχε νὰ βρίσκεται στὴν 
ἄλλη ἄκρη τῆς ὁδοῦ κοραῆ. τὸ νέο αὐτὸ κτίριο —ἡ πλευρά του 
τῆς ὁδοῦ Σταδίου— ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στὸν ἐμπορικὸ χαρα-
κτήρα τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ἡ μορφή του θὰ εἶναι τελείως ἄσχε-
τη μὲ αὐτὴν τοῦ Πανεπιστημίου. Ὁ « ζωτικὸς χῶρος » ἢ « χῶρος 
ἐπιρ ροῆς » —δὲν βρίσκω πιὸ κατάλληλες λέξεις— τοῦ τελευταί-
ου, στα ματᾶ πολὺ πρὶν ἀφήσει κανεὶς τὸ πεζοδρόμιο τῆς ὁδοῦ κο-
ραῆ γιὰ νὰ περάσει στὴν ὁδὸ Σταδίου.

μὰ καὶ γιὰ τὸν κῆπο τοῦ κλαυθμῶνος εἶναι ἀπαραίτητο τὸ κτί-
ριο. Σήμερα ἡ πλατεία αὐτὴ παρουσιάζει ἕνα τρομερὸ κενό. τὰ 
κτίρια ποὺ τὴν περιβάλλουν εἶναι σχεδὸν ὅλα ἄθλια καὶ ἡ χειρό-
τερη θέα πρὸς τὴν πλατεία εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ποὺ δημιουργήθη-
κε ἀπὸ τὸ πεζοδρόμιο τῆς ὁδοῦ κοραῆ μετὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ 
παλιοῦ Ὑπουργείου οἰκονομικῶν. γιατὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ κάνει 
ἕνα ἐλεύθερο οἰκόπεδο πλατεία, δηλαδὴ χ ῶ ρ ο, εἶναι κάποια σχέ-
ση ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχει μεταξὺ διαστάσεων πλατείας καὶ μεγέ-
θους κτιρίων ποὺ τὴν περιβάλλουν.2

κι ἀκόμη περισσότερο πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ κάποιο « προ-
εξέχον » στοιχεῖο ποὺ θὰ φέρει ὅλο τὸ βάρος καὶ ὅλη τὴν εὐθύνη 
τῆς αἰσθητικῆς ἀξίας τῆς πλατείας. τὸ στοιχεῖο αὐτὸ μπορεῖ γε-

1. Βλέπε σχ. 2.
2. Ἀναλογίες μαζῶν, μορφὴ καὶ ὑλικὸ ἔρχονται σὲ δεύτερη μοίρα.
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νικὰ νὰ εἶναι οἱοδήποτε κτιριολογικὸ ἢ πλαστικὸ ἔργο. Στὴν περί-
πτωση ὅμως τῆς πλατείας κλαυθμῶνος μόνο ἕνα κτίριο. Σήμερα 
στὸν κῆπο τοῦ κλαυθμῶνος τίποτε σχετικὸ δὲν γίνεται, γι’ αὐτὸ 
ἀκριβῶς καὶ ἡ δυσάρεστη ἐντύπωση.

νομίζω πὼς τὸ ἴδιο κτίριο ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ὁδὸ 
Σταδίου θὰ μποροῦσε νὰ παίξει αὐτὸν τὸ ρόλο τοῦ « προεξέχον-
τος » στοιχείου στὴν πλατεία κλαυθμῶνος, ἀφοῦ κανένα ἄλλο κτί-
ριο ἀπ’ αὐτὰ ποὺ τὴν περιβάλλουν δὲν διεκδικεῖ τὴν τιμητικὴ αὐτὴ 
θέση. Θὰ πρέπει δηλαδὴ μαζὶ μὲ τὸ νέο αὐτὸ κτίριο νὰ μελετηθεῖ 
καὶ ἡ διαμόρφωση ὅλης τῆς πλατείας ὥστε ὁ κῆπος αὐτὸς νὰ πά-
ρει πραγματικὰ τὴ μορφὴ πλατείας ποὺ δὲν τὴν εἶχε οὔτε πρὶν κα-
τεδαφιστεῖ τὸ Ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν. κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ 
τὸ δυσκολότερο, γιατὶ τὸ κτίριο αὐτὸ πρέπει νά ’χει ὄχι μόνο τὸν 
ἀνάλογο ὄγκο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάλογη μορφὴ καὶ προορισμὸ ὥστε 
ν’ ἀνυψώσει τὸ αἰσθητικὸ ἐπίπεδο τῆς πλατείας καὶ τὸ οἰκόπεδο 
αὐτὸ ποὺ σήμερα δὲ μοιάζει παρὰ σὰν ἄσπαρτο χωράφι νὰ πάρει 
τὴ μορφὴ χ ώ ρ ο υ.

κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καὶ στὴν πλατεία τοῦ Δημοτικοῦ Θε ά -
τρου.  Πρὶν κατεδαφιστεῖ τὸ θέατρο, ἡ πλατεία ἐκείνη ἦταν φυ σι κὰ 
μικρότερη, μὰ εἶχε τουλάχιστον διαστάσεις. Ὁ ὄγκος τοῦ κτι ρίου 
τοῦ θεάτρου καὶ περισσότερο ἡ πλευρά του στὴν πλατεία ἔπαιζε 
ἀκριβῶς ρόλο προεξέχοντος στοιχείου ποὺ εἶναι τελείως ἀπαραί-
τητος γιὰ τὴν καλὴ διαμόρφωση μιᾶς πλατείας. (Ἡ νέα ἀρχιτε-
κτονικὴ καὶ πολεοδομία ἔχουν ἄλλες κατευθύνσεις. Ὅταν ὅμως 
εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ παραδεχτοῦμε τὴν Ἀθήνα καὶ κάθε πα-
λιὰ πόλη σὰν κληρονομιὰ μιᾶς ἄλλης διαφορετικῆς νοοτροπίας, 
τότε πρέπει νὰ προσπαθοῦμε τὶς σύγχρονες ἀντιλήψεις μας νὰ τὶς 
προσαρμόζουμε στὰ ὑπάρχοντα δεδομένα, σὲ ὄφελος τοῦ συνόλου 
μέσα στὸ ὁποῖο ἀναγκαστικὰ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ζοῦμε.) 
Σήμερα ἡ πλατεία τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου εἶναι κι αὐτὴ ἕνα με-
γάλο οἰκόπεδο χωρὶς ἀρχὴ καὶ χωρὶς τέλος. τὸ Δημαρχιακὸ μέ-
γαρο ποὺ προβάλλει στὸ βάθος εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλο νὰ παί-
ξει τὸ ρόλο τοῦ παλιοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου. εἶναι σχεδὸν σὰ νὰ 
μὴν ὑπάρχει.



Πρὶν τελειώσω θέλω νὰ τονίσω ἀκόμη μιὰ φορὰ τὸ νόημα τῆς 
μι κρῆς αὐτῆς μελέτης : Ὅλα τὰ πολεοδομικὰ προβλήματα, προσαρ-
μοσμένα κατάλληλα στὴν πραγματικότητα βρίσκουν τὴ λύσ η τους 
στὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ σύστημα ποὺ λέγεται πολεοδομία. μὰ 
ὅλα αὐτὰ εἶναι συμβατικὰ καὶ ἄχαρα τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ λείψε ι ἡ 
ἀ ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ὴ  μαεστρία, γιὰ νὰ τοὺς δώσει νόημα καὶ μορφή.
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3 
+ Ἡ Καθημερινὴ

7.5.1942 καὶ 16.5.1942

εΠιΣτολαι

αρχιτεκτονικα και
ΠολεοΔομικα ΠροΒληματα

Παρὰ τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Ἀρ. Κωνσταντινίδου ἐλάβομεν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ δημοσι-
εύματος τοῦ κ. Κ. Μπίρη, τὴν κάτωθι ἐπιστολήν :

κύριε Διευθυντά,

μὲ μεγάλη ἀνακούφιση διαβάζει κανεὶς τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. 
κώστα μπίρη σχετικὰ μὲ τὰ δύο ἄρθρα τοῦ κ. κ. κιτσίκη πάνω 
στὰ ἀρχιτεκτονικὰ καὶ πολεοδομικὰ προβλήματα τῆς Ἀθήνας. καὶ 
ἂν ὁ κ. κιτσίκης στὰ δύο του ἐκεῖνα ἄρθρα στὸ Ἐλεύθερο Βῆμα θέ-
λησε ν’ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ μεταπολεμικὴ ἀνοικοδόμηση τῆς Ἀθήνας, 
ὁ κ. μπίρης ἀφήνει νὰ τοῦ διαφύγει ἕνα σημαντικὸ σημεῖο τῶν 
συλλογισμῶν τοῦ κ. κιτσίκη. γράφει ὁ κ. κιτσίκης στὴν ἀρχὴ τοῦ 
πρώτου ἄρθρου του : « …ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ δημιουργία νέας τάξεως 
ἰδιοκτητῶν ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ἀκινήτων καὶ γηπέδων, περιελθόντων 
εἰς αὐτοὺς ἐσχάτως. οἱ νέοι οὗτοι ἰδιοκτῆται, ἐν ἀντιθέσει πρὸς 
τοὺς προκατόχους των, διαπνέονται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ οἰκοδο-
μήσουν, νὰ ἐπενδύσουν τὰ κεφάλαιά των ἀσφαλῶς, νὰ γίνουν ἰδι-
οκτῆται νέων συγχρονισμένων ἀκινήτων. Ἡ μεθ’ ἑκάστην πολε-
μικὴν περίοδον δημιουργουμένη νέα τάξις πλουσίων συντελεῖ τὰ 
μέγιστα εἰς τὴν προώθησιν ἑκάστοτε τῆς οἰκοδομικῆς κινή σεως 
τῶν πόλεων ».

κανένας φυσικὰ δὲν μπορεῖ νὰ παραγνωρίσει τὴν πικρὴ αὐτὴ 
ἀλήθεια. γιατὶ ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ νέοι ἰδιοκτῆτες τοὺς ὁποίους ὁ 
κ. κιτσίκης ζητάει νὰ ὑπηρετήσει σὰν ἀρχιτέκτονας ; Ποιές δυνα-



τότητες προσφέρονται σήμερα στὸν τόπο μας ὥστε νὰ γίνει κανεὶς 
νέος ἰδιοκτήτης οἰκοπέδων καὶ ἀκινήτων ;

Δὲν ἐξετάζω ποιά θὰ εἶναι ἡ συμβολὴ τῶν νεοπλούτων αὐτῶν 
στὴ μεταπολεμικὴ περίοδο, οὔτε καὶ πῶς θὰ ρυθμιστεῖ τελικὰ ἡ 
κοινωνική τους ὑπόσταση. εἶναι ὅμως σωστὸ νὰ δεχτοῦμε τὴν τά-
ξη αὐτὴ τῶν μαυραγοριτῶν —γιατὶ γι’ αὐτοὺς σίγουρα μιλεῖ ὁ κ. 
κιτσίκης— σὰν ἕνα « τετελεσμένο » γεγονὸς καὶ νὰ τὸ θέσουμε 
σὰν τὴν προϋπόθεση ποὺ θὰ δώσει στοὺς ἀρχιτέκτονες καὶ γενικό-
τερα στὴν Ἀθήνα τὴν ἀφορμὴ τῆς ἀναδημιουργίας ; εἶναι σωστὸ 
μέσα στὴν ἠθική μας συνείδηση ν’ ἀναγνωρίσουμε μιὰ τάξη νεο-
πλούτων ποὺ σὲ μιὰ τόσο δύσκολη στιγμὴ τῆς ἱστορίας μας, ἀδια -
φορώντας γιὰ τὰ πεπρωμένα τοῦ λαοῦ, ἐργάζονται γι’ αὐτὴ τὴν 
ἴδια τὴν καταστροφή του ;

νομίζω πὼς πάνω ἀπὸ κάθε ἐπαγγελματικὴ συνείδηση ὑπάρχει 
κάποια ἀνώτερη ψυχικὴ ἀρετή. Πάνω ἀπὸ κάθε ἐπαγγελματικὸ 
συμφέρο ὑπάρχει ἡ ἠθικὴ ἐνατένιση τῆς ζωῆς. οἱ ἀρχιτέκτονες 
καὶ ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες βλέπουμε σήμερα μὲ ἀγωνία τὴν τραγικὴ 
περίοδο ποὺ διατρέχουμε. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσουμε ὅλο αὐτὸ 
τὸ δράμα καὶ νὰ σκεφτοῦμε μονάχα τὴν ἐπαγγελματική μας δρά-
ση. Δὲν μποροῦμε νὰ βγάλουμε τὸν ἑαυτό μας ἔξω ἀπὸ τὶς τύχες 
τοῦ λαοῦ μας καὶ νὰ μὴ συλλογιστοῦμε ἔστω καὶ λίγο ὅλες τὶς 
ἀνησυχίες τῆς μεταπολεμικῆς ἀναδημιουργίας. γιὰ πόσα ἄλλα 
προβλήματα δὲν θὰ κληθεῖ ὁ καθένας μας νὰ ἐργαστεῖ, πρὶν κὰν 
μπορέσει ὁ τόπος μας νὰ στηθεῖ πάλι στὰ πόδια του καὶ νὰ σκεφτεῖ 
ν’ ἀνοικοδομήσει τὴν Ἀθήνα.

Πόσοι ἄπειροι λόγοι δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ζητοῦν —καὶ ζη τοῦ-
σαν πάντοτε— ἐπιτακτικὰ νὰ ρυθμιστοῦν τὰ ἀρχιτεκτονικὰ καὶ 
πολεοδομικὰ ζητήματα τῆς πρωτεύουσας.

Ἀλίμονο σὲ μᾶς τοὺς ἀρχιτέκτονες ἂν περιμέναμε τὴ νέα τάξη 
τῶν ἰδιοκτητῶν γιὰ νὰ συμβάλουμε στὴν ἀναδημιουργία τῆς χώ-
ρας. Ἀλίμονο σὲ μᾶς τοὺς νεότερους — πού, ὅπως μπορεῖ νὰ νομί-
ζει ὁ κ. κιτσίκης, μὴ ἔχοντας κανένα ἄλλο δεδομένο γιὰ τὴν ἀνοι-
κοδόμηση τῆς Ἀθήνας, περιμέναμε σὰν λύτρωση τοὺς νεόπλουτους 
μαυραγορίτες. Ἡ Ἀθήνα καὶ χωρὶς αὐτοὺς τοὺς νέους ἰδιοκτῆτες 
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ἔχει νὰ παρουσιάσει ἀνάγκες καὶ ὑλικὸ γιὰ νὰ λύσει τὰ ἀρχιτεκτο-
νικὰ καὶ πολεοδομικά της προβλήματα. Ἡ Ἀθήνα —κι αὐτὸ τὸ ξέ-
ρουμε ὅλοι οἱ νέοι τουλάχιστον ἀρχιτέκτονες— δὲν πρόκειται νὰ 
ἔχει στὴν ἀνοικοδόμησή της καμιὰ ἐπιρροὴ ἀπὸ τὶς νέες αὐτὲς τά-
ξεις τῶν ἰδιοκτητῶν. τὰ ἀρχιτεκτονικὰ καὶ πολεοδομικὰ προβλή-
ματα ὑπάρχουν μέσα στὸ μυαλὸ τῶν ἀρχιτεκτόνων, πολὺ πρὶν κά-
νει τὴν ἐμφάνισή της ἡ νέα αὐτὴ τάξη τῶν πλουσίων.

Ἡ μεταπολεμικὴ Ἀθήνα —ὅλη ἡ Ἑλλάδα θὰ μποροῦσα νὰ 
πῶ— δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ βασίσει τὴν ἀνοικοδόμησή της σὲ μιὰ τέ-
τοιου εἴδους « ἀσφαλὴ ἐπένδυση κεφαλαίων ».

 μὲ ἐκτίμηση
 αρηΣ κΩνΣταντινιΔηΣ

μια ΣυΖητηΣιΣ

Περι αρχιτεκτονικηΣ

εΠιΣτολη του κ. αρ. κΩνΣταντινιΔη

Ἐλάβομεν καὶ δημοσιεύομεν τὴν κατωτέρω ἐπιστολήν :

κύριε Διευθυντά,

Στὸ τελευταῖο του γράμμα1

* ὁ κ. κ. κιτσίκης σχολιάζοντας τὰ 
ὅσα ἔγραφα πρὶν κάμποσες μέρες στὴν Καθημερινὴ ἀφήνει πιὰ κα-

* Στὴν Καθημερινὴ (13.5.1942) δημοσιεύτηκε ἡ ἀκόλουθη εΠιΣτολη του αρχιτε-

κτονοΣ καΘηγητου κ. κ. κιτΣικη :
εἷς νεαρὸς συνάδελφος παραβλέπων τὰ κοινωνικά, τὰ δημοσιονομικὰ καὶ γε-

νικώτερον τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα ποὺ ἐμφανίζονται μεθ’ ἑκάστην πολεμικὴν 
περίοδον καὶ ποὺ γεννᾶ ἡ ἀναπότρεπτος μετατόπισις τοῦ πλούτου, νομίζει ὅτι 
ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκαλῆ τὴν ν έ α ν  τ ά ξ ι ν  ἰδιοκτητῶν κι’ ἐργοδοτῶν, ἀδια-
φόρως ἂν πρόκειται περὶ ἐφοπλιστῶν, γεωκτημόνων, μεγαλοβιομηχάνων, ἐμπό-
ρων κλπ., συνοπτικῶς τάξιν « μαυραγοριτῶν » ! Πλεῖστοι ὅμως τῶν ἀνηκόντων 
εἰς τὰς τάξεις αὐτὰς ἦσαν καὶ προπολεμικῶς πλού σιοι. Ἀλλὰ τὰ κεφάλαιά των δι-
ετίθεντο τότε κατὰ μέγα μέρος εἰς τὸν κύκλον τῶν ἐργασιῶν των, καὶ δὲν ἀπεσύ-



θαρά νὰ φανεῖ τὸ « ἀρχιτεκτονικό του πιστεύω ». Ἂς μοῦ ἐπιτρα-
πεῖ τὸ σύντομο αὐτὸ σημείωμα ποὺ τὸ περιεχόμενό του κάθε ἄλλο 
πα ρὰ ἀπάντηση θέλει νὰ εἶναι. τὰ γραφόμενά μου δὲν εἶχαν ποτὲ 
προσωπικὸ χαρακτήρα — αὐτὸ ἄλλωστε θὰ ἦταν μιὰ λεπτομέρεια 
ποὺ δὲν ἔχει τὴ θέση της σὲ ἐπιστημονικὲς συζητήσεις. Ἔρχομαι 
ἁπλούστατα νὰ κάνω μιὰ διαπίστωση, παίρνοντας ἔναντι τῆς ἀρχι-

ροντο γιὰ νὰ χρηματοδοτήσουν οἰκοδομικὰς ἐπιχειρήσεις. κατὰ τὴν πολεμικὴν 
περίοδον ἐν τούτοις, τὰ ἀποθέματα εἰς προϊόντα καὶ ἐμπορεύματα μετετράπησαν 
σὺν τῷ χρόνῳ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς ρευστὸν χρῆμα μὴ δυνάμενον, λόγῳ τῆς διακοπῆς 
τῶν συγκοινωνιῶν, νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς ἀγορὰν πρώτων ὑλῶν ἢ ἀνανέωσιν ἐμπο-
ρεύματος καὶ ὡς ἦτο φυσικὸν μέρος αὐτοῦ διετέθη διὰ τὴν ἀγορὰν ἀκινήτων καὶ 
γηπέδων, ἐθεωρήθη δὲ ἡ τοιαύτη ἐπένδυσις ὀλιγώτερον κερδοσκοπική, ὡς ἄλλως 
ἀποδεικνύει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀξία τῶν κτημάτων δὲν ἐπηκολούθησεν τὸν ἰλιγγι-
ώδη ρυθμὸν ὑπερτιμήσεως ἄλλων ἀξιῶν.

μὲ αὐτὰ ποὺ γράφω δὲν ἔχω σκοπὸν νὰ γίνω ἀπολογητὴς τῶν νέων μεγιστά-
νων τοῦ πλούτου. Ἀλλ’ εἰς τὸν νεαρὸν συνάδελφον θὰ θέσω ἁπλῶς τὸ ἐρώτημα : 
ἐὰν διαβῇ τὸ κατώφλιον τοῦ γραφείου του πελάτης ἀνήκων εἰς τὴν νέαν αὐτὴν 
τάξιν, θὰ θέσῃ εἰς αὐτὸν τὸ ἐρώτημα « πόθεν ἔσχες » ; Ἂς μοῦ ἐπιτρέψῃ ν’ ἀμφι-
βάλλω. Ἄλλως τε νομίζω ὅτι ἡ ἀρχιτεκτονικὴ δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τοιούτου εἴδους 
ἐρωτήματα. Ἔχει παμμεγίστην σχέσιν μὲ ἄλλα εὐρύτατα κοινωνικὰ προβλήμα-
τα, ἀλλὰ ὄχι τῆς φύσεως αὐτῆς. γίνεται καὶ πάλιν φιλολογία καὶ ἐπιχειρεῖται δη-
μιουργία ἐντυπώσεων. Φράσεις ὅπως « τὸ δρᾶμα ποὺ μᾶς συγκλονίζει ! », « Ἡ 
ἐκμετάλλευσις τοῦ λαοῦ » κλπ. !, δὲν ἔχουν σχέσιν μὲ τὸ θέμα μας. οἱ ἀρχιτέκτο-
νες χρειάζονται ἐργοδότας. Ἀπὸ τὴν ἱστορίαν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς γνωρίζομεν ὅτι 
ἄλλοτε ἦταν οἱ κληρικοί, οἱ βασιλεῖς, οἱ προὔχοντες τοῦ τόπου, ἀλλοῦ οἱ ἐπίτροποι 
τοῦ λαοῦ, οἱ πλούσιοι ἔμποροι τῆς Βενετίας καὶ τῶν χανσεατικῶν πόλεων, ποῖοι 
θὰ εἶναι αὔριον μᾶς εἶναι ἄγνωστον καὶ ἀδιάφορον. εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀρχιτε-
κτονικῆς οὐδαμοῦ συναντῶμεν τοὺς ἀρχιτέκτονας ἐξετάζοντας ποία ἦτο ἡ πηγὴ 
τοῦ πλούτου τῶν τάξεων τῶν ἐργοδοτῶν των. μόνον ἀπὸ τὴν φιλολογίαν καὶ τὴν 
κοινωνικὴν ἱστορίαν ἔχομεν σχετικὰ δεδομένα. εἶμαι καὶ ἐγὼ σύμφωνος, ὅτι ἡ 
πηγὴ τοῦ πλούτου τῶν κατὰ διαφόρους ἐποχὰς ἐργοδοτικῶν τάξεων δὲν ἱκανοποι-
εῖ πάν τοτε τοὺς πιστεύοντας εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης.

Δὲν παύω ὅμως νὰ πιστεύω ὅτι ὁ πλοῦτος αὐτὸς ὑπῆρξε πολλάκις  πρόξενος 
ἔργων κακῆς τέχνης ἢ ἀντιθέτως συντελεστὴς τῆς δημιουρ γίας καλλιτεχνικῶν 
ἀριστουργημάτων. Ἐβάρυνε πρὸς τοῦτο ἑκάστοτε ὁ πολιτισμὸς τῶν ἰθυνουσῶν 
τάξεων ἢ τῶν ἀσκούντων ὑπευθύνως τὴν διευθυνομένην τεχνικήν.

 μὲ πολλὴν τιμὴν
 κ. κιτΣικηΣ
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τεκτονικῆς μιὰ θέση ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ καλλιερ-
γεῖ μὲ τὴ μακροχρόνια πείρα του ὁ κ. κιτσίκης.

Σὰν νέος ποὺ εἶμαι ἔχω τὸ θάρρος νὰ πιστεύω πὼς μέσα ἀπὸ τὴ 
δουλειά μου ὑψώνεται μιὰ ἀνώτερη κοινωνικὴ ἀποστολή. μακριὰ 
ἀπὸ κάθε ἐπαγγελματισμὸ καὶ μακριὰ ἀπὸ κάθε τάση γιὰ μιὰ 
ἐφήμερη ἱκανοποίηση, θεωρῶ πρωταρχικὸ σκοπὸ κάθε ἐπιστήμης 
τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐξύψωση τῶν κοινωνικῶν, πνευματικῶν καὶ 
ψυχικῶν τάσεων τοῦ συνόλου. μέσα ἀπὸ κάθε ἐπιστήμη καὶ μέ-
σα ἀπὸ κάθε φωτισμένη διάνοια διαφαίνεται ἡ ἀγάπη καὶ ἡ 
στοργὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὅλες οἱ ἐπιστῆμες —κι αὐτὸ ἦταν τὸ 
χαρακτηριστικὸ κάθε μεγάλης ἐποχῆς— δὲν ἀπέβλεψαν ποτὲ 
στὴν ἐγωιστικὰ περιορισμένη ἀνάπτυξη μιᾶς εἰδικότητας, ἀλλὰ 
καλλιεργοῦσαν καθεμιὰ μὲ τὶς δυνατότητές της τὸ μεγαλεῖο ἑνὸς 
ἀνθρώπινου ἰδανικοῦ. τὸ ἔργο μιᾶς κάθε ἐπιστήμης ποὺ παραγνω-
ρίζει ἕναν τέτοιο προορισμὸ εἶναι καταδικασμένο σὲ ἀφάνεια καὶ 
δὲν ἔχει καμιὰ πραγματικὰ ὠφέλιμη ἀπήχηση.

« οἱ ἀρχιτέκτονες χρειάζονται ἐργοδότας », τονίζει ἐπιγραμ-
ματικὰ ὁ κ. κιτσίκης. Ἡ φράση αὐτὴ εἶναι μιὰ ὁλόκληρη κοσμο-
θεωρία, εἶναι —ἀλίμονο— ἕνα ἐξαιρετικὰ συμφεροντολογικὸ πι-
στεύω ! εἶναι δυνατὸ νὰ φανταστοῦμε μιὰν ἀνάλογη διάθεση καὶ 
γιὰ τὶς ἄλλες ἐπιστῆμες ; τότε θά ’πρεπε ἕνας γιατρὸς νὰ εὔχεται 
μιὰ κοινωνία μὲ ὅσο τὸ δυνατὸ πιὸ πολλοὺς ἀρρώστους ! κι ἕνας δι-
κηγόρος θὰ ζητοῦσε μιὰ κοινωνία γεμάτη κακὲς πράξεις, ληστεῖες 
καὶ κακουργήματα !

μὰ πῶς τότε θὰ δικαιολογήσουμε τὴν ὕπαρξη ἑνὸς κώχ, ἑνὸς 
Παστέρ, μιᾶς κιουρί ; Ἢ μήπως τὸ ἔργο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων 
— ποὺ ἡ εὐγνωμοσύνη μας γι’ αὐτοὺς δὲν ἔχει ὅρια— μπορεῖ νὰ 
χαρακτηριστεῖ φιλολογικό, ἀφοῦ κάθε ἄλλο παρὰ ἐπαγγελματικὸ 
ἐνδιαφέρο ἔχει νὰ παρουσιάσει ; Ἡ ἱστορία μᾶς δίνει ἄπειρα τέτοια 
παραδείγματα — δὲν ἔχω ὅμως σκοπὸ νὰ κουράσω μ’ αὐτὰ τὸν 
ἀναγνώστη. Ἡ ἴδια αὐτὴ ἱστορία ἔχει νὰ παρουσιάσει καὶ ἀρχιτέ-
κτονες ποὺ τὸ ἔργο τους, μακριὰ ἀπὸ κάθε ἐπαγγελματικὴ κερδο-
σκοπία, στηρίζει τὴ δικαίωσή του σ’ ἕνα ἀνώτερο ἰδανικό. Ποιά 
εἶναι τὰ ἀρχιτεκτονικὰ καὶ πολεοδομικὰ ἐκεῖνα ἔργα ποὺ μέσα 



σὲ τόσους αἰῶνες ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ ἦσαν μονάχα « ἐντολὴ 
ἐργοδότη » ; καὶ πότε ἦταν ὁ ἀρχιτέκτονας μονάχα ἁπλὸς ἐκτε-
λεστὴς μιᾶς ὁρισμένης ἐντολῆς, σύμφωνα μὲ μιὰ ὁποιαδή πο  τε τυ-
χαία ἐργοδοτικὴ ἰδιοτροπία ; τί ἀγώνας καὶ πόση πίστη δὲ χρειά-
στηκε σ’ ἕναν μιχαὴλ Ἄγγελο, σ’ ἕναν γκρέκο ἢ καὶ σ’ αὐτοὺς τοὺς 
πρωτοπόρους τῆς σύγχρονης ἀρχιτεκτονικῆς ; καὶ ποιά θὰ ἦταν ἡ 
συμβολὴ ὅλων αὐτῶν στὴν κοινωνία καὶ στὴν ἐπιστήμη, ἄν, παρα-
γνωρίζοντας ἕνα κάποιο ἀνθρώπινο ἰδανικὸ τῆς ἐποχῆς τους, δού-
λευαν μονάχα γιὰ τὸν ἑαυτό τους μέσα σ’ ἕνα ἀπομονωμένο ἀπὸ 
κάθε ἀνθρώπινη ἀλήθεια ἐργαστήριο ;

νομίζω πὼς δὲν ἔχει κανέναν πιὰ σκοπὸ νὰ συνεχίσω τὴν πι-
κρόχολη αὐτὴ συζήτηση. Ὁ κόσμος ὁ πνευματικὸς μέσα στὸν 
ὁποῖο κινεῖται ὁ κ. κιτσίκης, εἶναι τέλεια διαφορετικὸς — γι’ αὐτὸ 
καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ συμφωνήσουμε. Ἄλλωστε ὅταν μιὰ συ-
ζήτηση περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση τῆς προσωπικῆς 
γνώμης τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου, παραγνωρίζοντας τὸ χρέος γιὰ μιὰν 
ἀλήθεια, κάθε συνέχισή της εἶναι περιττή.

 μὲ πολλὴ ἐκτίμηση
 αρηΣ κΩνΣταντινιΔηΣ

αρχιτεκτονικα και ΠολεοΔομικα ΠροΒληματα 33



4 
+ Ἡ Καθημερινὴ

23.7.1942 καὶ 24.7.1942

το ΠροΒλημα τηΣ αρχιτεκτονικηΣ

Δυο αρΘρα του αρχιτεκτονοΣ κ. αρη κΩνΣταντινιΔη

1ον

Πολλα  γραΦονται  τώρα τελευταῖα γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονική. Ὁ 
καθημερινὸς τύπος πολλὲς φορὲς φιλοξένησε στὶς στῆλες του ἄρ-
θρα, γνῶμες καὶ ὑποδείξεις.

οἱ μέρες αὐτὲς ποὺ περνᾶμε σήμερα εἶναι ἴσως ἀπὸ μιὰ μεριὰ 
μιὰ εὐκαιρία γιὰ νὰ κοιτάξουμε καλύτερα μέσα στὸν ἑαυτό μας, 
καὶ νὰ ζητήσουμε νὰ βροῦμε τὶς διάφορες αἰτίες ποὺ θὰ προετοιμά-
σουν ἕνα καλύτερο αὔριο.

νομίζω ὅμως πὼς δὲν φτάνει μονάχα ἡ καλὴ προδιάθεση. Πρέ-
πει νὰ ἀναζητήσουμε πραγματικὰ —κι ὁ καθένας γιὰ τὸν ἑαυτό 
του— τὶς διάφορες δυνατότητες ποὺ ἔχουμε σήμερα στὰ χέρια μας 
καὶ νὰ τοποθετήσουμε σωστὰ τὸ πρόβλημα.

εἶναι εὔκολο —πολὺ εὔκολο— νὰ κάνει ὁ καθένας παρατηρή-
σεις καὶ κριτική. κι ἀκόμη πιὸ εὔκολο νὰ κάνουμε προτάσεις καὶ 
ὑποδείξεις. αὐτὸ ἄλλωστε γινόταν καὶ παλιότερα. τὸ ἀποτέλεσμα 
ὅμως τὸ βλέπουμε στὴν Ἀθήνα, στὴν ἐπαρχία, παντοῦ. Πάντοτε 
ὑπῆρχαν γνῶμες, ὑποδείξεις, προτάσεις — χωρὶς ὅμως αὐτὲς νὰ 
σταματήσουν τὸ κακό.

Σήμερα τὸ ἀρχιτεκτονικὸ καὶ πολεοδομικὸ πρόβλημα περιορίζε-
ται κάπως μέσα σὲ στενότερα πλαίσια. καὶ ρωτῶ : εἶναι δυνατὸ σή-
μερα νὰ κάνουμε ὑποδείξεις γιὰ τὴ μελλοντικὴ ἀρχιτεκτονικὴ δρά-
ση ; κι ἂν εἶναι δυνατὸ —ἀφοῦ εἶναι ἀναγκαῖο— ὣς ποιό σημεῖο ;



εἶναι φανερὸ πὼς κάθε ἀρχιτεκτονικὸ καὶ πολεοδομικὸ πρό-
βλημα πηγάζει μέσα ἀπὸ τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς. εἶναι ἀκόμη ἡ 
ἀρχιτεκτονικὴ τόσο στενὰ δεμένη μὲ τὴν πραγματικότητα, ποὺ 
εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπάρξει χωρὶς αὐτήν.

Ἔτσι, λοιπόν, ἂν θέλουμε νὰ προβλέψουμε τὴ μελλοντικὴ ἀρ-
χιτεκτονικὴ καὶ πολεοδομικὴ δράση μας, πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ θέ-
ση νὰ προβλέψουμε καὶ τὴ μελλοντικὴ ἐμπορικὴ καὶ βιομηχανικὴ 
διάρθρωση τῆς χώρας μας. Ὣς ποιό σημεῖο ὅμως μποροῦμε σήμε-
ρα νὰ προβλέψουμε ; καὶ γιὰ νὰ περιοριστῶ στὸ θέμα μας : Σὲ ποιά 
σχέση θὰ βρίσκονται μεταξύ τους οἱ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλά-
δος ; Ποιές πόλεις ἢ χωριὰ θὰ εἶναι —ἂς ποῦμε— κέντρα ἐμπορι-
κά, γεωργικά, βιομηχανικὰ ἢ ἐπιστημονικά, ἀφοῦ ἡ ὅλη σύνθεση 
τῆς χώρας μπορεῖ νὰ βασιστεῖ σὲ δεδομένα ποὺ σήμερα εἶναι δύ-
σκολο —ἂν ὄχι ἀδύνατο— νὰ προβλέψουμε ;

Ἂς σκεφτοῦμε ἀκόμη πόσο ἡ τεχνικὴ —γεωλογία, βιομηχανι-
κὴ παραγωγή, ἐμπόριο, ναυτιλία κτλ.— μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸν 
προορισμὸ καὶ τὴ μορφὴ μιᾶς πόλης. καὶ πόσο ἀκόμη μπορεῖ νὰ 
ἀλλάξει ἡ συμβολὴ καὶ ἡ σημασία μιᾶς πόλης ὅταν δοῦμε πὼς 
μὲ τὰ μέσα τῆς σύγχρονης ἢ μελλοντικῆς τεχνικῆς ἡ πόλη αὐτὴ 
θὰ πάρει μορφὴ ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔχει σήμε-
ρα. Ἕνα νέο ἐργοστάσιο, μιὰ διαφορετικὴ ἐκμετάλλευση τῶν το-
πικῶν πλεονεκτημάτων τῆς περιοχῆς ἢ μιὰ νέα παραγωγικὴ μέ-
θοδος, μιὰ νέα χάραξη σιδηροδρομικῆς γραμμῆς, ἕνα νέο λιμάνι, 
μιὰ ἀποξήρανση ἢ γενικὰ ἄλλο τεχνικὸ ἔργο κοινῆς ὠφελείας — 
μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴ σημερινὴ —ἢ χτεσινὴ— πραγματικότητα 
ἀρκετὰ σημαντικά.

Πῶς μποροῦμε λοιπὸν σήμερα νὰ προσχεδιάσουμε τὴν πολεο-
δομικὴ ἢ ἀρχιτεκτονικὴ μορφὴ μιᾶς πόλης, τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ξέρουμε θετικὰ τὴν ὑπόστασή της ; γιατὶ γιὰ νὰ θέσουμε 
ἕνα πολεοδομικὸ ἢ ἀρχιτεκτονικὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ ἔχου με θε-
τικὰ δεδομένα.

γι’ αὐτὸ ἂν σήμερα θέλουμε νὰ συμβάλουμε στὴ μελλοντικὴ 
ἀρχιτεκτονικὴ ἢ πολεοδομικὴ ὀργάνωση τοῦ τόπου μας — πρέπει 
νὰ ἀκολουθήσουμε ἄλλο δρόμο.
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Πρέπει νὰ πάψουμε νὰ κάνουμε ὑποδείξεις —εἴδαμε πόσο 
ἄστοχο εἶναι— καὶ νὰ κοιτάξουμε νὰ κάνουμε μιὰ προετοιμασία, 
ὥστε τὴν κατάλληλη στιγμὴ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δεχτοῦμε τὴν 
πραγματικότητα ἐκείνη ποὺ σήμερα δύσκολα μποροῦμε νὰ προ-
βλέψουμε.

Ἡ προεργασία αὐτὴ στὰ ἀρχιτεκτονικὰ καὶ πολεοδομικὰ 
προβλή ματα μονάχα ἀπὸ μᾶς τοὺς ἀρχιτέκτονες μπορεῖ νὰ ἀρχί-
σει. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ περιορίζεται στὸν εἰδικὸ καὶ περιορισμέ-
νο ἀρχιτεκτονικὸ κύκλο — ἀλλὰ νὰ ζητήσει νὰ κατεβεῖ καὶ στὸν 
πολὺ κόσμο ! Ὄχι μὲ ἐντυπωσιακὲς διαφημίσεις — ἀλλὰ μὲ σκέ-
ψεις καὶ ἰδέες ποὺ νὰ ριζώνουν μέσα στὴν ἑλληνικὴ πραγματι-
κότητα.

Ἡ προετοιμασία αὐτὴ θὰ ἔχει μαζὶ καὶ διαπαιδαγωγικὸ χα-
ρακτήρα. Ἂς μὴ φανεῖ παράξενο. Στὸν τόπο μας ποτὲ ἕνα ἀρ χι τε-
κτονικὸ ἢ πολεοδομικὸ πρόβλημα δὲν ἔχει τεθεῖ σωστά ! « Φταί-
ε ι ὁ κόσμος » — λέμε ἐμεῖς οἱ ἀρχιτέκτονες ! μένει ὅμως νὰ ρω-
τή σουμε : « γιατί φταίει ὁ κόσμος ; » Ἄγνοια, ἀδιαφορία, συμφέρο 
—  θὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση. Πολὺ σωστά ! κι ἐδῶ ἀκριβῶς φτάνουμε 
στὴν πραγματικὴ αἰτία τοῦ κακοῦ. γιατὶ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ κρί-
νουμε τὰ πράγματα ὑποκειμενικά, ἀλλὰ ἀντικειμενικά.

Ἄγνοια : μὰ πῶς μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὴν ἀξίωση ἕνας ἄνθρω-
πος —ὅσο μορφωμένος καὶ ἂν εἶναι— νὰ ἔχει γνώσεις ἀρχιτεκτο-
νικῆς καὶ πολεοδομίας ;

Ἀδιαφορία : πῶς μπορεῖ ὁ ἴδιος αὐτὸς ἄνθρωπος ν’ ἀφήσει τὶς 
δουλειές του, τὴν οἰκογένειά του, ἀκόμη κι αὐτὴ τὴν τεμπελιά του 
καὶ νὰ ἀρχίσει ξαφνικὰ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ πο-
λεοδομία ; Συμφέρο : ποιός μπορεῖ νὰ παραγνωρίσει —ὣς κάποιο 
σημεῖο φυσικά, καὶ μ’ αὐτὸ θ’ ἀσχοληθοῦμε πιὸ κάτω— τὰ ἀτο-
μικὰ συμφέροντα ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ 
ὕπαρξή μας ;

Ὅλες αὐτὲς οἱ αἰτίες —μαζὶ μὲ ἄπειρες ἄλλες, ὄχι ὅμως καὶ τό-
σο βασικὲς— ὣς ἕνα σημεῖο βαραίνουν τὸν πολὺ κόσμο. γιατὶ ἂν 
ὁ πολὺς κόσμος μένει διαρκῶς ἀνίδεος καὶ ἀκατατόπιστος, σ’ αὐτὸ 
φταίει φυσικὰ κάποιος. καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ 



φταίει ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὶς γνώσεις του καὶ τὴ δράση του ἔχει στὰ 
χέρια του καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς εὐθύνης.

Ὁ κόσμος δὲν ξέρει. Ξαφνικὰ ἀκούει —ὕστερα ἀπὸ τόσα ποὺ 
ἔχει ἀκούσει— πὼς τὰ χωριὰ δὲν ἔχουνε ἀρχιτεκτονικὴ γιατὶ τοὺς 
λείπει τὸ λουλούδι, τὰ πράσινα ἢ κόκκινα παραθυρόφυλλα καὶ ὁ 
λίγος ἀσβέστης. Πιάνεται ἀμέσως ἀπὸ μιὰ τέτοια σκηνογραφικὴ 
εἰκόνα καὶ νομίζει πὼς ἐκεῖ βρίσκεται τὸ κακό.

Ἀκούει ἀκόμη νὰ τοῦ λένε πὼς τὸ μπετὸν-ἀρμὲ εἶναι ἡ κατα-
στροφὴ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, καὶ πὼς δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος 
νὰ τὸ μεταχειριζόμαστε. καὶ ἄλλα τέτοια !

Ἄλλοι πάλι νομίζουν πὼς ἀρχιτεκτονικὴ θὰ πεῖ στολίδι, βιτρί-
να, ἄσφαλτος, φαρδὺς δρόμος, δικαστικὸ μέγαρο, ὑπουργεῖα κτλ. 
νομίζει ἀκόμη ὁ κόσμος πὼς ἀρχιτεκτονικὴ θὰ πεῖ ρυθμὸς (κλα-
σικός, βυζαντινὸς κλπ.). γι’ αὐτὸ καὶ πολλοὶ σὰν μιλοῦν γιὰ σύγ-
χρονη ἑλληνικὴ ἀρχιτεκτονικὴ σκέπτονται πὼς πρέπει νὰ ξανα-
γυρίσουμε πίσω στὶς δωρικὲς κολόνες, στοὺς βυζαντινοὺς θόλους 
καὶ τὰ τόξα, καὶ ἄλλα σχετικά. Ξεχνᾶμε ὅμως πὼς ἡ ἑλληνικότητα 
μιᾶς μορφῆς δὲ βρίσκεται στὶς ἐξωτερικές της ἰδιότητες ἀλλὰ στὸ 
ἐσωτερικό της περιεχόμενο ! Ποιός τόλμησε ποτὲ νὰ σκεφτεῖ πὼς 
μὲ τὰ ροῦχα ποὺ φορᾶμε… δὲν εἴμαστε Ἕλληνες — καὶ πὼς γιὰ 
νὰ γίνουμε θὰ πρέπει νὰ ξαναφορέσουμε χλαμύδα ἢ φουστανέλα ;

τὸ συμπέρασμα εἶναι πὼς χάσαμε τὸ πραγματικὸ αἰσθητήριο. 
Ἔτσι ὁ κόσμος χτίζει ὄχι γιὰ τὴ χαρά του, γιὰ τὴ ζωή του, γιὰ τὴν 
ἄνεσή του — ἀλλὰ γιὰ τὸ χρῆμα ! χτίζει γιὰ νὰ τοποθετήσει πιὸ 
σίγουρα τὰ κεφάλαιά του — πολλὲς φορὲς μάλιστα γιὰ νὰ τὰ με-
γαλώσει. Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἔγινε ἐμπόριο.

μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο γέμισε ὅλο τὸ λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς συν-
οικισμούς, σπιτάκια καὶ παράγκες. χωρὶς κανένα πολεοδομικὸ 
πρόγραμμα, μὲ μοναδικὴ προοπτικὴ νὰ αὐξήσει ὁ οἰκοπεδοῦχος 
τὰ κεφάλαιά του. κι οἱ ἀρχιτέκτονες ξεχνώντας τὴν τεράστια ἀπο-
στολή τους —ἂν ὄχι στὸ ἀρχιτεκτονικὸ πεδίο, τουλάχιστο στὸ 
κοινωνικὸ— ἔγιναν οἱ κυριότεροι συντελεστὲς τῆς ἀναρχίας καὶ 
τῆς ἀσχήμιας !
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2ον

νομιΖΩ  ΠΩΣ  ειναι  ΔυΣκολο  νὰ προχωρήσω ἂν δὲν δώσω ἀμέ-
σως μιὰ ἐξήγηση. γιατὶ βλέπω καθαρὰ νὰ ζωγραφίζεται στὸ πρό-
σωπο τοῦ ἀναγνώστη ἕνα μεγάλο ἐρωτηματικό.

« μᾶς εἶπες πὼς εἴμαστε ἀκατατόπιστοι, καὶ πὼς δὲν ἔχου-
με ἰδέα ἀπὸ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ πολεοδομία ! Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως 
λὲς πὼς καὶ σεῖς οἱ ἀρχιτέκτονες δὲν κάνατε ποτὲ σωστὰ τὴ δου-
λειά σας. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ δηλαδὴ φταῖμε ἐμεῖς —ὁ κόσμος— 
κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐσεῖς — οἱ ἀρχιτέκτονες ! μᾶς λέτε ὅμως ἀκόμη 
πὼς ἀρχιτεκτονικὴ δὲ θὰ πεῖ λουλούδι, κόκκινα ἢ πράσινα παρα-
θυρόφυλλα, δικαστικὰ μέγαρα καὶ ὑπουργεῖα — οὔτε καὶ ρυθμός. 
Ζητᾶς μιὰ προετοιμασία. τί θὲς νὰ πεῖς μ’ αὐτό ; Ποιά εἶναι αὐτὴ 
ἡ προετοιμασία καὶ πῶς πρέπει νὰ γίνει ; κι ὕστερα — γιὰ νὰ μᾶς 
ἐξηγήσεις ὅλ’ αὐτά, δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς δώσεις νὰ καταλάβουμε 
τί εἶναι ἀρχιτεκτονική ; γιατὶ πῶς θὲς νὰ καταλάβουμε τοὺς συλλο-
γισμούς σου —πῶς ἔχεις αὐτὴ τὴν ἀξίωση— τὴ στιγμὴ ποὺ παίρ-
νεις μιὰ θέση ἀρνητικὴ καὶ μᾶς βγάζεις ὅλους —ἀρχιτέκτονες καὶ 
μὴ— ἔτσι λιγάκι ἀνίδεους ; »

Ἐδῶ κλείνει τὸ ἐρώτημα. εἶναι μεγάλο καὶ πολύμορφο. μὰ νο-
μίζω πὼς σὰν κάτσει κανεὶς καὶ τὸ συλλογιστεῖ λιγάκι ἤρεμα, θὰ 
δεῖ πὼς εἶναι… πολὺ ἁπλό.

καὶ πρῶτα πρῶτα νομίζω πὼς θὰ πρέπει ν’ ἀρχίσει κανεὶς νὰ 
σκέπτεται λίγο γενικότερα. γιατὶ αὐτὰ ποὺ διαπιστώνουμε κάθε 
μέρα στὴν ἀρχιτεκτονικὴ δὲν περιορίζονται μονάχα στὴ δική μας 
περίπτωση. τὸ ζήτημα εἶναι γενικότερο. καὶ στὶς ἄλλες ἐπιστῆ-
μες ἢ τέχνες —παντοῦ ἴσως— ὑπάρχει στὸν τόπο μας κάτι ποὺ 
δὲν  πάει καλά ! αὐτὸ ὅλοι τὸ ξέρουμε καὶ κάθε μέρα ὁ καθένας μας 
κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ διορθωθοῦμε. Βλέπουμε δηλαδὴ πὼς πά-
νω ἀπὸ κάθε εἰδικοποίηση χρειάζεται μιὰ γενικότερη πνευματικὴ 
καλλιέργεια. κι ἂν θέλουμε ν’ ἀναζητήσουμε τὴν ὀρθότητα ποὺ 
ἔχουν οἱ πράξεις μας καὶ οἱ ἰδέες μας σὲ κάθε ὁρισμένη περίπτω-
ση, πρέπει ν’ ἀρχίσουμε νὰ τὶς βλέπουμε μέσα ἀπὸ τὶς γενικότερες 
συνθῆκες ἀπὸ τὶς ὁποῖες πηγάζουν.



Θέλουμε νὰ ἔχουμε καλὴ ἀρχιτεκτονική ; Πρέπει πρῶτα πρῶ-
τα νὰ ἔχουμε μιὰ καλὴ κοινωνία. Ὅσο πιὸ πνευματικὴ καὶ ἀνε-
πτυγμένη εἶναι ἡ κοινωνία αὐτή, τόσο πιὸ καλὴ θὰ εἶναι καὶ ἡ ἀρ-
χιτεκτονική. Βασικὴ προϋπόθεση.

Δὲν χρειάζεται νομίζω νὰ προχωρήσω περισσότερο. Βλέπου-
με τώρα τί μᾶς μένει νὰ κάνουμε σὰν θέλουμε νὰ διορθώσουμε τὰ 
χάλια μας καὶ νὰ πλησιάσουμε περισσότερο τὰ ἰδανικὰ τῆς ἐποχῆς 
μας. Βλέπει καθαρὰ ὁ ἀναγνώστης τί θέλω νὰ πῶ λέγοντας προε-
τοιμασία. γιατὶ πιστεύω πὼς μιὰ καὶ εἴμαστε σὲ θέση νὰ δοῦμε τὰ 
λάθη μας — πιστεύω ἀκόμη πὼς εἴμαστε σὲ θέση καὶ νὰ τὰ διορ-
θώσουμε. νὰ δουλέψουμε δηλαδή, συνειδητά, μέσα ἀπὸ τὶς ρίζες 
τοῦ κακοῦ, ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. νὰ προετοιμάσουμε τὸν 
ἑαυτό μας, δηλαδὴ νὰ τὸν καλλιεργήσουμε μὲ τὰ ἐφόδια ποὺ ἔχει 
—καὶ ἔχουμε τέτοια στὸν τόπο μας— νὰ τὸν κάνουμε ν’ ἀγαπήσει 
τὴ δουλειά, τὴ ζωὴ μὲ τὶς πραγματικὲς χαρές της κι ὄχι τὶς ἐπιφα-
νειακὲς καὶ πρόσκαιρες. Ὁ κόσμος γιὰ τὸν ἑαυτό του — ὁ ἀρχιτέ-
κτονας γιὰ τὸν ἑαυτό του — ὅλοι μαζὶ γιὰ ὅλους μαζί. Ὁ ἕνας νὰ 
πλησιάσει τὸν ἄλλον, ὁ ἕνας νὰ διαπαιδαγωγήσει τὸν ἄλλον. καὶ 
ὅσο πιὸ πολλὰ ἐφόδια ἔχει αὐτὸς — τόσο καὶ πιὸ ὑπεύθυνη γίνε-
ται ἡ θέση του.

Ἂς μὴ νομίσει κανεὶς πὼς θέλω νὰ παραστήσω τὸ δάσκαλο. Πι-
στεύω στὴν ἰδέα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ πονάω γιὰ τὴν τύχη της. 
λυπᾶμαι ὅταν βλέπω νὰ γίνονται ἀσχήμιες, τὴ στιγμὴ ποὺ λίγη 
καλὴ θέληση φτάνει γιὰ νὰ γίνουν ὅλα καλὰ — τουλάχιστο σχε-
τικὰ καλά.

Ποιός φταίει, παρακαλῶ, ἂν τὰ σπίτια στὴν κόρινθο εἶναι κα-
κότεχνα καὶ ἄσχημα ; μήπως τὸ τσιμέντο ; τί μᾶς φταίει ὅμως 
τὸ περίφημο αὐτὸ ὑλικὸ ὅταν πέφτει σὲ κακὰ χέρια ; κι ὕστερα 
— πῶς ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ χτιστοῦν τὰ σπίτια στὴν κόρινθο ; Δὲν 
ἔπρεπε πρῶτα καὶ κύρια νὰ χτιστοῦν ἔτσι… ὥστε νὰ μὴν ξαναπέ-
σουν ; εἶναι μικρὸ πράγμα αὐτό, παρακαλῶ, ὥστε νὰ μὴν προκα-
λέσει ἐνθουσιασμό ; καὶ ὅταν μοναδικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν πραγματο-
ποίηση αὐτὴ εἶναι τὸ τσιμέντο καὶ τὸ σίδερο — μποροῦμε νὰ 
ποῦμε πὼς δὲ θὰ τὸ μεταχειριστοῦμε ;
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Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ τεχνικὴ μᾶς ἔχει δώσει ἕνα περί-
φημο ὑλικό. Φταίει ὅμως αὐτό, ἂν ἐμεῖς δὲν ξέρουμε νὰ τὸ μετα-
χειριστοῦμε ; καὶ εἶναι σωστό, ἐπειδὴ δὲν τὰ καταφέραμε μαζί 
του, νὰ φωνάζουμε : κάτω τὸ τσιμέντο, κάτω τὸ μπετόν ;

τέτοιες σκέψεις εὔκολα μποροῦν νὰ παρασύρουν τὸ κοινὸ σὲ 
σφαλερὰ συμπεράσματα. νά γιατί ὁ εἰδικὸς πρέπει νὰ κατεβεῖ καὶ 
νὰ διαφωτίσει, νὰ διαπαιδαγωγήσει.

Ἂς κάτσει λοιπὸν ὁ καθένας —ὁ ἀρχιτέκτονας ἀπὸ τὴ μιὰ με-
ριά, ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν ἄλλη— γιὰ τὸν ἑαυτό του φρόνιμα καὶ ἂς 
προετοιμαστεῖ. τὶς ὑποδείξεις, τὶς προτάσεις, τὰ ἄρθρα, ἂς τὰ φυ-
λάξουμε ὅλοι μέσα μας γιὰ πιὸ κατάλληλες ὧρες. αὐτὸ ποὺ μᾶς 
χρειάζεται τώρα εἶναι συγκέντρωση, δουλειά, πίστη καί… μπόλι-
κος ἐνθουσιασμός. κι ὅταν κάποιος εἰδικὸς νομίσει πὼς ἔχει κάτι 
νὰ πεῖ — ἂς γράψει ! μὰ τὸ γράψιμό του θὰ πρέπει —γιὰ τὴν ὥρα 
τουλάχιστο— νὰ ἔχει σὰν σκοπὸ τὴν προετοιμασία καὶ νὰ εἶναι 
δια παιδαγωγικό !

εἶμαι βέβαιος πὼς δὲ ζητάω πολλά. μὰ γιὰ νὰ γίνουν ὅλ’ αὐτά, 
πρέπει πρῶτοι ἀπ’ ὅλους οἱ ἐπιστήμονες νὰ δίνουν τὸ παράδειγμα. 
Στὴ δική μας τὴν περίπτωση πρέπει οἱ ἀρχιτέκτονες νὰ ἀρχίσουν 
πρῶτοι τὴν προετοιμασία καὶ τὴ διαπαιδαγώγηση.

Ἂς μάθει ἐπιτέλους ὁ κόσμος πὼς ἀρχιτεκτονικὴ δὲ θὰ πεῖ 
ὡραῖα μέγαρα, μεγάλοι δρόμοι, πολλὰ φῶτα καὶ ἄλλα τόσα φτιασί-
δια. Ἡ Ἀθήνα, καὶ ὅλες οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριὰ — δὲ θὰ διορθωθοῦν 
μὲ αὐτά. γιατὶ δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ τοὺς λείπουν.

Ἦταν μεγάλο μυαλὸ ὁ ἀρχιτέκτονας ἐκεῖνος ποὺ εἶδε τὴν ἀρ-
χι τεκτονικὴ σὰν « μορφοποίηση λειτουργιῶν ζωῆς ! » μιλάω ἁπλὰ 
— γιατὶ θέλω νὰ μὲ καταλάβει πολὺς κόσμος. τί νὰ τὰ κάνω τὰ 
στολίδια, ὅταν ὅλα αὐτὰ δὲν ἔρχονται νὰ γεμίσουν τὸ κενὸ ποὺ πα-
ραβλέπουμε ;

νὰ δίνεις μορφὴ σὲ ἰδέες ποὺ καθορίζονται ἀπὸ πραγματικὲς 
ἀνάγκες — αὐτὸ θὰ πεῖ ἀρχιτεκτονική. νὰ ἐκφράζεις τὸ πνεῦμα 
τῆς ἐποχῆς σου μὲ τὰ μέσα ποὺ σοῦ δίνει αὐτὴ — νὰ ἐξυπηρετεῖς 
τὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς γιὰ τοὺς συνανθρώπους σου. νὰ βλέπεις 
σωστὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς σου καὶ νὰ ἐργάζεσαι γιὰ τὴν ἐπί-



λυσή τους. νὰ θέτεις τὸ πρόβλημα σωστά. νὰ ἔχεις νιώσει τὸ χα-
ρακτήρα τοῦ τόπου κι αὐτὸν νὰ ζητᾶς νὰ ἐκφράσεις μέσα ἀπ’ τὸ 
ἔργο σου. νὰ ζητᾶς νὰ δώσεις στὸν ἄνθρωπο ἀκόμη μεγαλύτερη 
τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς… νά τί εἶναι ἀρχιτεκτονική !

καὶ ὁ ἀρχιτέκτονας εἶναι ἕνας ὀργανωτὴς ποὺ βάζει σὲ τάξη 
ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἐποχῆς του. τακτοποιεῖ, συναρμολογεῖ, 
προσαρμόζει καὶ δίνει πραγματικὴ μορφὴ σὲ ἰδέες ποὺ καθορί-
ζονται ἀπὸ ἀνάγκες πραγματικές.

Ἔτσι γενικὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς ἡ ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι 
μιὰ δύναμη, ἕνα μέσο γιὰ νὰ μᾶς κάνει τὴ ζωὴ πιὸ εὐχάριστη, πιὸ 
ὡραία !

Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ πολεοδομία εἶναι δύο μεγάλα ἐφόδια γιὰ 
τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ μιᾶς χώρας. τὸ βλέπουμε σὲ κάθε 
μεγάλη ἐποχὴ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας — μήπως δὲν ἔχουμε τὸ 
δικαίωμα νὰ τὸ πιστέψουμε καὶ γιὰ τὴ δική μας ;

το ΠροΒλημα τηΣ αρχιτεκτονικηΣ 41



5 
+ Ἡ Πρωΐα

9.3.1943

γυρΩ αΠο μια ΣυΖητηΣη

η αρχιτεκτονικη εκΠαιΔευΣη

μια  ΣυΖητηΣη  Που  γινεται  τώρα τελευταῖα γιὰ τὴν ἐκπαίδευ-
ση τεχνικῶν στὴν Ἑλλάδα, μοῦ δίνει ἀφορμὴ νὰ διατυπώσω ὁρι-
σμένες σκέψεις γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ ζήτημα. Θὰ ἀσχοληθῶ 
εἰδικότερα μὲ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ ἐκπαίδευση καὶ παίρνω γιὰ ἀφε-
τηρία τὸ ἀπόσπασμα μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ κ. κυπριανοῦ μπίρη, 
ποὺ δημοσίεψε πρὶν κάμποσες μέρες τὸ Ἐλ. Βῆμα (23.2.43). Στὶς 
γενικὲς γραμμὲς δὲν πρόκειται νὰ διαφωνήσω μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ 
κ. μπίρη. Δὲ θὰ συμφωνήσω ὅμως μαζί του στὶς εἰδικὲς λεπτο-
μέρειες. καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος πονῶ γιὰ τὸν τόπο αὐτὸν καὶ νιώθω ἀπό-
λυτα τὴν ἀνάγκη μιᾶς « ἐκ τῶν ἔσω » ἐπιστημονικῆς κατάρ τι σης. 
Πρέπει ὅμως νὰ δεχτοῦμε ἀποφασιστικὰ αὐτὸ ποὺ ἀνα γνωρίζει 
καὶ αὐτὸς ὁ κ. μπίρης γιὰ τὴν ἀδυναμία τῆς ἀρχι τε κτο νικῆς μας 
σχολῆς — νὰ προσθέσουμε ἴσως ἀκόμη καὶ τὴν ἀν ε πάρκεια, στὴν 
ὁποία βρίσκεται γενικὰ ὁ πνευματικός μας πο  λιτισμὸς— καὶ νὰ 
μὴ νομίσουμε πὼς ἡ κακὴ λειτουργία της εἶναι μονάχα ζήτημα 
προσώπων. Φυσικὰ ἡ σχολὴ χρειάζεται « ἀνα συγκρότηση ». μὰ 
ἂς μὴ νομίσουμε πὼς μ’ αὐτὸ καὶ μόνο θὰ λυθεῖ καὶ γενικὰ τὸ πρό-
βλημα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἐκπαίδευσης. Ἡ ἀρτιότερη λειτουργία 
της δὲν μπορεῖ νὰ λυθεῖ μονοπωλιακά, ἐνῶ δίπλα μας τόσα ἄλλα 
φαινόμενα ἀναγκαστικὰ τὴν παρασύρουν σὲ ἕνα ἀργὸ καὶ καθυ-
στερημένο περπάτημα. Δὲν εἶναι καμιὰ ντροπὴ ν’ ἀναγνωρίζουμε 
πόσο « ὑστεροῦμε » στὸν τόπο μας σὲ πολλὰ ἐπιστημονικὰ ἢ καλ-
λιτεχνικὰ κριτήρια — οὔτε καὶ εἶναι ἄστοργο νὰ σεβόμαστε τὸ 



προβάδισμα ξένων τόπων. Δὲ νομίζω ἀκόμη πὼς εἶναι σωστὸ νὰ 
πρέπει νὰ βιάσουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ πάρουμε ἔτσι αὐθαίρετα 
τὴν ἀπόφαση νὰ ἀποκλείσουμε στοὺς νέους τὶς σπουδὲς στὸ ἐξω-
τερικὸ — πρὶν βρεθοῦμε σὲ θέση νὰ ἐγγυηθοῦμε τὴν ἀνάλογη ἱκα-
νότητα στὸν τόπο μας.

χρέος μας εἶναι νὰ κάνουμε τὰ ἀδύνατα δυνατὰ γιὰ ν’ ἀνεβά-
σου με τὸ ποιοτικὸ ἐπίπεδο τῆς ἀρχιτεκτονικῆς μας ἐκπαίδευ σης. 
χρέος ποὺ ἀξίζει κάθε κόπο καὶ στέρηση. αὐτὸ ὅμως δὲ μᾶς δίνει 
καθόλου τὸ δικαίωμα νὰ παραγνωρίσουμε τὰ πλεονεκτήματα μιᾶς 
ὁποιασδήποτε ἄλλης πραγματικότητας. μὰ καὶ ἄσχετα μ’ αὐτό, 
δὲ νομίζω ποτὲ πὼς μποροῦμε νὰ κάνουμε ἔτσι κοφτὰ τὴ διάκρι-
ση —σπουδὲς στὸ « ἐξωτερικὸ ἢ ἐσωτερικὸ »— καὶ νὰ καταλή-
ξουμε ὕστερα ἀπὸ μάταιη συζήτηση στὴ μιὰ ἢ ἄλλη προκατάλη-
ψη. τέτοιο ζήτημα δὲν ὑπάρχει — οὔτε καὶ πρέπει νὰ τεθεῖ ποτέ. 
καὶ ἡ μιὰ καὶ ἡ ἄλλη περίπτωση ἔχουν ἀνάλογα πλεονεκτήματα ἢ 
μειονεκτήματα — ὅμως ἡ προτίμησή μας εἶναι ζήτημα « ἐπιστη-
μονικῆς ἀρτιότητας » καὶ ὄχι ζήτημα παρεξηγημένης « ἐθνικῆς 
τιμῆς ». Ἔτσι λοιπόν, τὸ καταφύγιο ποὺ ζητοῦν οἱ πολλοὶ ἐπιστή-
μονες γιὰ τὴ σπουδή τους στὸ ἐξωτερικὸ δὲν πρέπει νὰ παρανοηθεῖ 
καὶ νὰ γίνει ξεκίνημα « τραγικῆς » συμφορᾶς. Δὲν ξέρω ἀκόμη για-
τί πρέπει νὰ δεχτοῦμε πὼς ὁ ἀρχιτέκτονας, ποὺ σπουδάζει σὲ ξέ-
νο πανεπιστήμιο, δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ τὸ κατάλληλο ἔδαφος γιὰ νὰ 
καλλιεργηθεῖ καὶ πὼς ὁ ξένος δάσκαλος εἶναι ἀνίκανος νὰ τὸν μορ-
φώσει — ἀντίθετα μάλιστα μόνο τὴν ἀθεράπευτη παραμόρφωση 
τοῦ αἰσθήματος τοῦ νέου εἶναι ἱκανὸς νὰ πετύχει.

Ἂς ἀφήσουμε κατὰ μέρος τὰ ἐργαστήρια, τὶς βιβλιοθῆκες, τὶς 
συλλογές, τὰ μουσεῖα καὶ τὰ ἄλλα μορφωτικὰ ἱδρύματα — ποὺ 
ὅ λοι μας ξέρουμε μὲ πόση ἀφθονία προσφέρονται στὸν ξένο 
σπουδαστὴ στὸ ἐξωτερικὸ— καὶ ἂς μὴν κάνουμε τὴ σύγκριση μ’ 
ἐκεῖνα ποὺ παρέχουν οἱ ἑλληνικὲς συνθῆκες. Ἂς λησμονήσουμε 
—ἂν καὶ εἶναι δύσκολο— τὴν καλλιεργημένη ἀτμόσφαιρα μέσα 
στὴν ὁποία — χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει ἴσως— κινεῖται ὁ νέος 
σπουδαστὴς καὶ ἂς μετριάσουμε τὴν ἀναμφισβήτητη πνευματικὴ 
ἢ καλλιτεχνικὴ καλλιέργεια ποὺ δέχεται αὐτὸς ἀπὸ τὴ μουσική, 
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τὸ θέατρο, τὶς διαλέξεις καὶ τὰ τόσα ἄλλα ἐπικουρικὰ αὐτὰ βοη-
θήματα τῆς σπουδῆς του.

Ἂς παραγνωρίσουμε λοιπὸν τὴν πολύτιμη συμβολή τους στὴν 
ἀρχιτεκτονικὴ κατάρτιση τοῦ νέου σπουδαστῆ —ποὺ κατὰ τὴ 
γνώμη μου ἔχει τεράστια σημασία— καὶ ἂς δεχτοῦμε, ὅπως λέ-
ε ι ὁ κ. μπίρης, πὼς τὰ ἐπιστημονικὰ αὐτὰ μέσα μπορεῖ νὰ εἶναι 
πολὺ ἁπλὰ καὶ φτωχά. τότε μένει ἀσφαλῶς ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἴσως 
καὶ τὸ σημαντικότερο : ὁ τρόπος ποὺ λειτουργεῖ τὸ ἐκπαιδευ-
τικὸ σύστημα καὶ τὸ ἔμψυχο ὑλικὸ ποὺ τὸ πλαισιώνει. καὶ ἐπειδὴ 
μιλᾶμε γιὰ « σπουδές », μὴν ξεχνᾶμε πὼς —γενικὰ— ἕνα πανε-
πιστήμιο ἢ πολυτεχνεῖο δὲν εἶναι ποτὲ ἱκανὸ νὰ μορφώσει « τέ-
λειους » ἐπιστήμονες. οὔτε ἄλλωστε καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός 
του. μονάχα ἡ χρονικὴ διάρκεια τῶν σπουδῶν —τέσσερα ἢ πέν-
τε χρόνια— μᾶς ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα γιὰ μιὰ τέτοια ἀπαίτηση. 
Ἔτσι —γιὰ νὰ ’ρθοῦμε στοὺς ἀρχιτέκτονες— ἕνας τελειόφοιτος 
πρέπει νὰ ξέρει πολὺ καλὰ πὼς ἐνῶ ἀφήνει πίσω του τὰ πανεπι-
στημιακὰ πλαίσια, παίρνει μαζί του ὁρισμένα μόνο ἐφόδια. τόσα 
ἐφόδια ὅσα τοῦ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ γιορτάσει τὴν εἴσοδό του 
στὸ νέο μεγάλο ἐπιστημονικὸ ἐργαστήριο — στὸ ἐργαστήριο τῆς 
πρακτικῆς ζωῆς.

Ἐδῶ τώρα θὰ γνωρίσει —συνειδητὰ πιὰ— τὰ πραγματικὰ 
σοβαρὰ ἐπιστημονικὰ κριτήρια, ἐδῶ θὰ γευτεῖ ὅλους τοὺς χυμοὺς 
τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας —τὴν τεχνική, τὴν αἰσθητική, τὸ 
περιβάλλον—, ἐδῶ τέλος θ’ ἀρχίσει ν’ ἀνεβαίνει ἕνα ἕνα τὰ σκαλο-
πάτια τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Θὰ κρατάει ὅμως πάντοτε γερὰ γιὰ τὴν 
πορεία του αὐτὴ τὰ μικρὰ —ἀλλὰ τόσο σημαντικὰ— ἐκεῖνα ἐφόδια 
τῆς πανεπιστημιακῆς του ζωῆς. Ἴσως ποτέ του νὰ μὴ φτάσει που-
θενά, ἴσως καὶ νὰ πετύχει. Πάντοτε ὅμως, σὲ ὁποιαδήποτε περί-
πτωση, θὰ νιώθει μέσα του τὴ δύναμη ἢ ἀδυναμία τῶν σπουδῶν 
του. Πάντα θὰ ζητᾶ ἕνα καταφύγιο — καὶ ἂν αὐτὸ ὑπάρχει, δὲ θὰ 
εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ μάθηση καὶ ἡ καλλιέργεια ποὺ πῆρε στὴ φοιτη-
τική του ζωή.

γιατὶ μπορεῖ ἕνα πανεπιστήμιο νὰ μὴ βγάζει ἐπιστήμονες — 
ἕνα πράγμα ὅμως εἶναι σὲ θέση νὰ κάνει : νὰ δημιουργεῖ —στὸν 



ἐπίδοξο ἀρχιτέκτονα— ἀρχιτεκτονικὴ συνείδηση. νὰ μαθαίνει 
τὸν νεαρὸ σπουδαστὴ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς νὰ σκέπτεται καὶ νὰ κρί-
νει ἀρχιτεκτονικά. νὰ τοῦ δώσει, μὲ λίγα λόγια, τὸ « κλειδὶ τῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς », κι αὐτὸς ἂς τὸ κάνει μετὰ ὅ,τι θέλει. τώρα ὅμως 
ὁ κ. μπίρης φοβᾶται τοὺς ἄλλους ἐκείνους παράγοντες —τὴν ψυ-
χολογία, τὶς βιολογικὲς συνθῆκες, τὸ κλίμα κτλ.— ποὺ ἐνῶ εἶναι 
τόσο ἀπαραίτητοι, ἡ μάθησή τους στὸ ἐξωτερικὸ θὰ εἶναι κακὴ καὶ 
παραμορφωμένη. Δὲ θὰ συζητήσω ἂν οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ παράγον-
τες εἶναι γιὰ ἕναν ἀρχιτέκτονα ζήτημα διδασκαλίας, ἢ καλλιέρ-
γειας ποὺ θὰ πηγάσει ἀπὸ τὴν προσωπική του διάθεση καὶ πεί-
ρα. Δέχομαι ἔστω τὴν πρώτη περίπτωση. μὰ καὶ τότε πῶς μπο-
ροῦμε νὰ ξεχάσουμε σὲ τί ἀκριβῶς ἀποβλέπει ἡ ἀρχιτεκτονικὴ δι-
δαχή, καὶ νὰ δεχτοῦμε ἔτσι a priori ἕναν περιορισμὸ ποὺ μόνο κακὸ 
μπορεῖ νὰ κάνει στὸ ἄγουρο καὶ ἀσχημάτιστο ἀκόμη μυαλὸ τοῦ νέ-
ο υ σπουδαστῆ ; γιατὶ μιλῶ γιὰ τὸ « νέο » σπουδαστή, ποὺ ἀρχίζει 
τὶς σπουδές του καὶ ὄχι γιὰ τὸν τελειόφοιτο ποὺ πηγαίνει στὸ ἐξω-
τερικὸ γιὰ συμπληρωματικὴ κατάρτιση. Ὅμως ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὁ 
σπουδαστὴς αὐτὸς εἶναι νέος καὶ βρίσκεται στὴν ἀρχὴ — ἀκριβῶς 
γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἀποβλέπει σὲ μιὰ στενὴ καὶ τόσο ἀμφί-
βολη ἐθνικὴ ἀρχιτεκτονικὴ μόρφωση. Ὅπως εἶπα καὶ πρίν, ἔτσι 
νέος ποὺ εἶναι πάει νὰ πάρει μονάχα τὸ « κλειδί », — καὶ μετὰ θὰ 
τολμήσει νὰ πλησιάσει τὶς πόρτες τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἐπιστήμης.

Δὲν πρόκειται λοιπὸν νὰ μάθει κανεὶς στὸ ἐξωτερικὸ « ἑλλη-
νικὴ » ἀρχιτεκτονική. οὔτε ὅλοι ὅσοι ξενιτεύονται γιὰ σπουδές, 
πᾶνε νὰ μάθουν « τί εἴδους » ἀρχιτεκτονικὴ πρέπει νὰ κάνουνε στὸν 
τόπο τους. τέτοιο πράγμα ποτὲ κανένας δὲν θὰ τὸ βάλει στὸ μυαλό 
του οὔτε ἄλλωστε « ὑπάρχει » καὶ τέτοιο ζήτημα. Ὅποιος μάθει νὰ 
« τοποθετεῖ καὶ νὰ λύνει ἀρχιτεκτονικὰ » ἕνα πρόβλημα, αὐτὸς δὲν 
μπορεῖ νὰ μὴν κάνει ἑλληνικὴ ἀρχιτεκτονική, ὁπουδήποτε καὶ ἂν 
ἔχει σπουδάσει. Ὅλες τὶς ἐπιδράσεις ποὺ θὰ φέρει μαζὶ μὲ τὶς ἀπο-
σκευές του —καὶ θὰ ἔχει κάμποσες— σιγὰ σιγὰ θὰ τὶς πετάξει 
τὴ μιὰ μετὰ τὴν ἄλλη, ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμη καὶ καλλιέργεια ποὺ 
διαθέτει. Ὥστε ὁ κίνδυνος τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς παραμόρ φωσης 
δὲν εἶναι ζήτημα σπουδῆς στὸ ἐξωτερικὸ —ἢ ἐσωτερικὸ— ἀλλὰ 
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περισσότερο ζήτημα προσωπικό, ποὺ γι’ αὐτὸ κανένα πανεπιστή-
μιο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπόλυτα ὑπεύθυνο. Ἡ ἄρνηση ποὺ προβάλ-
λει ἕνας καθηγητὴς τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ τὴ γνώση τῶν ἑλληνικῶν 
συνθηκῶν οὔτε μειώνει τὴν παιδαγωγική του ἀξία οὔτε καὶ ἐμπο-
δίζει τὸν νεαρὸ σπουδαστὴ στὴν ἀρχιτεκτονική του καλλιέργεια. 
Ἀντίθετα, τοῦ τονίζει ἕνα « στοιχεῖο » ποὺ ἴσως στὸν τόπο του ὁ 
σπουδαστὴς αὐτὸς θὰ ἦταν ἀναγκασμένος νὰ ἀντικαταστήσει μὲ 
ἕνα κακὸ καὶ παρεξηγημένο « ἐθνικὸ » γοῦστο.

Πόσοι ἀρχιτέκτονες δὲ σπούδασαν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ὅμως πό-
σο ἑλληνικὰ εἶναι τὰ κτίριά τους. καὶ πόσοι ἀρχιτέκτονες δὲ σπού-
δασαν στὴν Ἑλλάδα, καὶ πόσο ξένα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ φύση εἶναι τὰ 
ἔργα τους. τέλος, πόσοι « ξένοι » ἀρχιτέκτονες δὲν ἔνιωσαν περί-
φημα τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο καὶ πόσο ἁρμονικὰ καὶ ζηλευτὰ πλαισι-
ώνονται τὰ χτίσματά τους στὸ ἑλληνικὸ ὕπαιθρο. Θὰ ἄξιζε πραγ-
ματικὰ τὸν κόπο νὰ σκεφτοῦμε τί εἶναι αὐτὸ τὸ « ἑλληνικὸ » στὴν 
ἀρχιτεκτονική, ποὺ τόσους κόπους καὶ φόβους μᾶς στοιχίζει. Θὰ 
ἄξιζε ἀκόμη περισσότερο, γιὰ νὰ λύσουμε τελικὰ τὸ ἐπίμαχο αὐτὸ 
ζήτημα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς σπουδῆς, μὲ ὅλες του τὶς ἀσύλλη-
πτες λεπτομέρειες. γιατὶ πραγματικά, ἂν δὲ λύσουμε τὸ πρόβλη-
μα αὐτό, ἡ κάθε γνώμη μας γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς ἀρχιτε-
κτονικῆς μας σχολῆς θὰ εἶναι μισὴ καὶ κακομοιριασμένη. Ἴσως 
ἄλλη φορὰ μοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ κάνω τὴν κατάλληλη διευκρί-
νιση. γιὰ τὴν ὥρα —καὶ σχετικὰ μὲ ὅσα εἶπα σήμερα— μοῦ εἶναι 
ἀρκετὸ νὰ θυμηθῶ τὰ σοφὰ τοῦτα λόγια τοῦ γκαῖτε : « Ὅποιος δὲ 
γνωρίζει ξένες γλῶσσες, δὲν ξέρει τίποτες ἀπὸ τὴ δική του ».




