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ΕΙΑΓΩΓΗ- ΠΡΟΛΟΓΟ 

   Ανσικείμενο σηρ έπετναρ αποσελοόν οι  αναζησήςειρ και οι 

πειπαμασιςμοί ποτ ακολοτθήθηκαν απϋ σοτρ καλλισέφνερ σηρ γενιάρ 

σοτ ΄30, μέςα απϋ ση νηςιψσική θεμασολογία σψν έπγψν σοτρ, καθ‟ ϋλη 

σην ποπεία σοτρ, ποτ κόπιο ςσϋφο είφε να επαναπποςδιοπιςσεί η 

ελληνική σατσϋσησα και να παποτςιαςσεί διεθνύρ, μέςψ σηρ σέφνηρ. 

Μια ποπεία ποτ διήπκηςε απκεσέρ δεκαεσίερ και σα αποσελέςμασα σηρ  

οποίαρ, ακϋμα, δεν έφοτν επετνηθεί ςε βάθορ.  

  Οι ζψγπάυοι ατσή σηρ γενιάρ, έφοτν πολλά να μαρ διδάξοτν, σϋςο 

απϋ σον μεγάλο απιθμϋ σψν έπγψν σοτρ, ϋςο απϋ σο εόπορ σψν 

πειπαμασιςμύν σοτρ μέςα ς‟ ατσέρ σιρ ιδιάζοτςερ ςτνθήκερ σηρ 

εποφήρ. Αναζησοόμε σα «επγαλεία» ποτ αυήνοτν ςσιρ επϋμενερ γενιέρ 

ύςσε να βπίςκοτμε διαφπονικά σο δπϋμο ποτ θα μαρ οδηγεί ςσην ςψςσή 

φπήςη σηρ γνύςηρ και σηρ ιςσοπίαρ και ςση αξιοποίηςη ςτγκτπιακύν 

ετκαιπιύν- πεπιϋδψν κπίςεψρ,  

   Η αναζήσηςη ατσή, σηρ ελληνικϋσησαρ, ξεκινά,  ππψσίςσψρ  μέςα απϋ 

ση μελέση σηρ παπαδοςιακήρ σέφνηρ, σηρ λαωκήρ παπάδοςηρ κι έπεισα 

ςσοφεόει ςσο να σην επαναδιοφεσεόει, κασά καιποόρ, μέςα απϋ 

ςόγφπονερ σάςειρ, ψρ μια ςόγφπονη ελληνική σέφνη. Μέςα ςση ςόνσομη 

ζψή σηρ νεοελληνικήρ σέφνηρ, αναγνψπίζεσαι η ςημαςία σηρ 

παπάδοςηρ ψρ αναγκαίο ςτςσασικϋ για σην απϋδοςη μιαρ ςόγφπονηρ 

ελληνικήρ σέφνηρ, ικανή να σην καθιεπύςει ςσοτρ διεθνείρ 

καλλισεφνικοόρ κόκλοτρ. 

Η έπετνα ϋμψρ δεν επικενσπύνεσαι απλά και μϋνο ςση μελέση σηρ 

ελληνικήρ σέφνηρ σηρ γενιάρ σοτ 1930  και ςτγκεκπιμένα σηρ  

2. Οπκπέξην Μπνηζηφλη,                            
«Μνλαδηθέο Μνξθέο ζηε ζπλέρεηα ηνπ ρώξνπ», 1913  
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ζψγπαυικήρ με θέμα σα νηςιά, αλλά και ςσον σπϋπο με σον οποίο, η 

ανσίληχη, ςσο πλαίςιο ατσήρ σηρ, „‟ατθϋπμησα‟‟ οπγανψμένηρ 

αναζήσηςηρ σοτ κάθε καλλισέφνη, διαυοποποιείσαι ςσην ανάγνψςη και 

απϋδοςη σψν νηςιψσικύν οικιςμύν ςσο έπγο σοτρ. Πψρ η επιλογή σοτ 

νηςιοό δεν είναι στφαία. 

   Ο καλλισέφνηρ ςτγκενσπψμένορ ςσην νέα ατσή ππϋκληςη σηρ 

αναζήσηςηρ, απομακπόνεσαι απϋ σον αποςτνσονιςμϋ ποτ σοτ 

πποκαλεί σο αςσικϋ πεπιβάλλον και αναζησά ση «πίζα», μεσαυέπονσαρ 

σο πεδίο σηρ εναςφϋληςήρ σοτ ςσην ελληνική όπαιθπο. Για σον 

καλλισέφνη σο νηςί ανσιπποςψπεόει  σο «ϋλον»,  είναι εκεί ποτ ο 

ςτγκεπαςμϋρ σψν πολισιςμύν γεννά, υιλσπαπιςμένα και 

εμπλοτσιςμένα, απϋ σιρ σοπικέρ παπαδϋςειρ και σο ελληνικϋ υύρ, 

πποωϋνσα σέφνηρ ποτ πεπιέφοτν σα απφεστπικά ςτςσασικά ποτ θα 

επανακαθοπίςοτν σην ελληνική σατσϋσησα. 

   σο παπϋν πϋνημα αναλόεσαι η έννοια σοτ σοπίοτ, εξεσάζεσαι η 

εξέλιξη σοτ νηςιψσικοό ανθπψπογενοόρ σοπίοτ και η εξάπσηςή σοτ απϋ 

σο υύρ και σιρ ππύσερ όλερ ποτ διαθέσει. ση ςτνέφεια πύρ σο 

σελετσαίο εκλαμβάνεσαι και αποδίδεσαι απϋ ςποτδαίοτρ καλλισέφνερ 

σηρ εποφήρ. Ποιέρ είναι οι απϋχειρ ςημανσικύν απφισεκσϋνψν ϋπψρ ο 

Le Corbusier, ο Πικιύνηρ,  υθάνονσαρ ψρ σην εποφή σοτ ππψσοπϋποτ 

Ζενέσοτ  μέςα απϋ λϋγια  και έπγα. 

   Ο Γπαμμασϋποτλορ με σα νηςιά σοτ, Ο Φ‟‟ Γκίκαρ με σιρ γεψμεσπικέρ 

παπαμοπυύςειρ, οι ατςσηπέρ επιλογέρ σοτ ικελιύση, με σην 

δπαμασικϋσησα σψν δόο διαςσάςεψν και σην αποτςία σοτ υψσϋρ ςσοτρ 

πίνακέρ σοτ, μαζί με έπγα κι άλλψν ζψγπάυψν σηρ εποφήρ, δίνοτν μια  

 3. Γηάλλεο Μφξαιεο, «Ειιάο-Ύδξα», 

εμψθπιιν ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ ΔΟΣ,                                           

έγρξσκε ιηζνγξαθία 80Υ60,40 εθ. 
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εικϋνα σοτ «βλέμμασορ» σηρ εποφήρ, σηρ αγψνίαρ ποτ διακασείφε σοτρ 

καλλισέφνερ και λϋγιοτρ μιαρ ολϋκληπηρ γενιάρ, ςσην αναζήσηςη σηρ 

ελληνικϋσησαρ, με ςσϋφο να τποδείξοτν μια ςόγφπονη εξελιγμένη 

ελληνική σέφνη μέςα απϋ σην παπάδοςη και πύρ ατσϋ ξεπηδά απϋ σιρ 

αποστπύςειρ νηςιψσικύν οικιςμύν και σελικά  μεσαυέπεσαι ςσην 

ςόγφπονη απφισεκσονική. Ατσϋ αποσελεί και σην επιλογή σηρ 

ςτγκεκπιμένηρ γενιάρ, ψρ ανσικείμενο έπετναρ.  

   σϋφορ είναι να  τποδειφθεί μια σέσοια ποπεία. φι η αναζήσηςη σηρ  

ελληνικϋσησαρ, ππάγμα ποτ έφει απαςφολήςει ήδη απκεσά. Πύρ μποπεί 

δηλαδή, η παπαδοςιακή απφισεκσονική να μαρ οδηγεί, διαφπονικά, 

διαμέςοτ ϋλψν σψν εξελίξεψν ή κόκλψν σψν ιςσοπικύν, πολισιςμικύν 

κ.α. δεδομένψν σηρ ζψήρ μαρ, ςε ςόγφπονη απφισεκσονική, 

αποδεςμετμένη απϋ «μϋδερ» και ςσοφετμένοτρ ςτμβολιςμοόρ1, φψπίρ 

ππακσική ςημαςία, ςε Απφισεκσονική φπήςιμη για σον ίδιο σον άνθπψπο 

και  σον σϋπο. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Διέλε Βαθαιφ,  «Η Φπζηνγλσκία ηεο κεηαπνιεκηθήο Τέρλεο ζηελ Ειιάδα, Εμπξεζηνληζκόο-

Υπεξξεαιηζκόο», ΚΔΓΡΟ, ΑΘΖΝΑ 1982 

4. Γηάλλεο Σζαξνχρεο,                     
«Νενθιαζηθό ζπίηη ηεο Αζήλαο », 1964 
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2.Antonio San‟t Elia, “Cittά  nuova‟‟, 

1914. 
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2  Antonio San‟t Elia, (1888-1916), γελλήζεθε ζηελ 

Λνκβάξδε θαη άλνημε ζρεδηαζηηθφ γξαθείν ζην Μηιάλν, 

ην 1912. Οπαδφο ηνπ  Φνπηνπξηζκνχ, εκπλεπζκέλνο 

απφ ηηο βηνκεραληθέο πφιεηο ησλ ΖΠΑ, θαη αξρηηέθηνλεο 

φπσο Wagner, Loos, ζρεδηάδεη ηελ πφιε ηνπ κέιινληνο 

πνπ έκεηλε σο ζχκβνιν κηαο λέαο επνρήο. 

Α.    Η ΓΕΝΙΑ ΣΟΤ „30 

Α1.Η Ζψγπαυική σηρ γενιάρ σοτ „30 

 

20ρ αιύναρ 

    Λαμβάνονσαρ ψρ δεδομένο σην άππηκση ςφέςη μεσαξό σηρ Σέφνηρ,  

ψρ εκυπαςσικϋ μέςο, με σα ιςσοπικά γεγονϋσα ποτ διαδπαμασίζονσαι 

ςσην Ετπύπη αλλά και ς‟ ϋλο σον κϋςμο, καθύρ και σην αλτςίδα σψν 

εξελίξεψν ςσην σέφνη ψρ σο σέλορ σοτ 19οτ αιύνα, είναι αναμενϋμενο ο 

επϋμενορ αιύναρ να πποβλέπεσαι-ϋπψρ και έγινε-ςαν εποφή 

σεπαςσίψν εξελίξεψν, μεγάλψν ςτγκποόςεψν αλλά και 

αναπποςδιοπιςμύν, ςε ϋσι   έφει να κάνει με σον άνθπψπο. 

     Παπϋσι διαδπαμασίζεσαι μία ςειπά απϋ σοπικοόρ πολέμοτρ,3, η 

πεπίοδορ 1871 έψρ 1914 φαπακσηπίζεσαι ψρ πεπίοδορ πολισικήρ 

ιςοπποπίαρ και ειπήνηρ για σον κτπίψρ ετπψπαωκϋ φύπο. Βέβαια σο 

1914 ξεςπά ο Α‟ Παγκϋςμιορ Πϋλεμορ με ένα παιφνίδι ςτμμαφιύν  “ποτ 

αποκαθιςσά μια ιςοπποπία μεσαξό σψν ανσιθέσψν αππακσικοσήσψν”, 

ϋπψρ φαπακσηπιςσικά αναυέπει ο Cassou.4 

 

 

 

                                            
3
 Ρψζν-Σνπξθηθνχο, ηλν-Ηαπσληθνχο, Ηζπαλφ-Ακεξηθαληθνχο,  Ρψζν- Ηαπσληθνχο, Ηηαιφ-

Σνπξθηθνχο θαη Βαιθαληθνχο 
4
 Jean Cassou(1897-1986),Γάιινο ζπγγξαθέαο, θξηηηθφο ηέρλεο, πνηεηήο θαη κέινο ηεο Γαιιηθήο 

Αληίζηαζεο θαηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν, έξγν ηνπ de l Art Modern, Παξίζη, 1950 
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    Νέερ ανακαλόχειρ ς‟ ϋλερ σιρ πεπιοφέρ σηρ ζψήρ έπφονσαι να 

επισαφόνοτν σην ιςσοπική ποπεία και να δημιοτπγήςοτν μεπικέρ απϋ σιρ 

πποϊποθέςειρ για σην μεσαβολή σψν ςφέςεψν σοτ ανθπύποτ με σον 

κϋςμο.5 ,σι είναι ολουάνεπο ςσην ετπψπαωκή ζψγπαυική σοτ 20οτ 

αιύνα ήδη απϋ σην ππύση δεκαεσία σοτ αιύνα είναι σο πέπαςμα απϋ 

σην ενϋσησα ςσην πολλαπλϋσησα, η ππϋοδορ απϋ σο εξψσεπικϋ ςσο 

εςψσεπικϋ, η θέληςη για κάθε  είδοτρ πειπαμασιςμϋ, ανσί σηρ λασπείαρ 

σοτ καθιεπψμένοτ. Τπάπφοτν και οι καλλισέφνερ ποτ εμμένοτν ςσο 

παπελθϋν και ςσα γνψςσά, για σο λϋγο ατσϋ παπασηπείσαι και ένα 

φάςμα απφικά μεσαξό καλλισεφνύν και παπαγψγύν σέφνηρ ποτ 

κασαλήγει ςε φάςμα μεσαξό κοινοό και καλλισέφνη. Σο κοινϋ  πποσιμά 

να μείνει ςσα γνψςσά, ενύ ο γνήςιορ δημιοτπγϋρ ενδιαυέπεσαι να 

μοπυοποιήςει σο άγνψςσο, μια διαυοποποίηςη ποτ διασηπείσαι ψρ σιρ 

μέπερ μαρ. 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Γηα κηα ζαπκάζηα έθζεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ ζην ηέινο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα θαη 

ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ ζ΄νιεο ηηο πεξηνρέο ηεο δσήο Jean Cassou, Le Clomat Politique et Sociale ζην 

βηβιίν Jean Cassou-Emile Langui-Nicolauw Pevsner, Les Sources du Vintgtieme Sieckle, 1961, ζει. 

5-116 

 

7. Pablo Picasso,  «Reservoir at Horta»,   

1909,  Hand Painted Oil Painting 
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   Ρεόμασα και δημιοτπγοί, ποτ παίζοτν απουαςιςσικϋ και ςτφνά  

καθοπιςσικϋ πϋλο ςσον εικοςσϋ αιύνα είναι ατσοί ποτ φπηςιμοποιοόν 

σο παπελθϋν μϋνο για να σο αμυιςβησήςοτν, ατσοί ποτ επαναςσασοόν 

κασά σηρ καθιεπψμένηρ μοπυοπλαςσικήρ γλύςςαρ και πποσιμοόν να 

ακολοτθήςοτν σον δπϋμο σοτρ, έςσψ και μϋνοι. Απϋ σην ππύση 

εικοςαεσία, υοβιςμϋρ, εξππεςςιονιςμϋρ, κτβιςμϋρ, υοτσοτπιςμϋρ, 

εμυανίζονσαι ςαν αμυιςβήσηςη και ςαν άπνηςη σψν κασακσήςεψν σοτ 

πεπαςμένοτ αιύνα, ςαν πποςπάθειερ δημιοτπγίαρ νέψν οπσικύν 

ςτλλήχεψν σοτ κϋςμοτ.  Απϋ σιρ μεσαωμππεςςιονιςσικέρ σάςειρ και σον 

εκλεκσιςμϋ σοτ «νέοτ ςστλ», πεπνάμε ςση υψνή σηρ καπδιάρ και σην 

λασπεία σοτ  καθαποό φπύμασορ σοτ υοβιςμοό, ςσην έκπηξη σοτ 

ενςσίκσοτ και σην επιβολή σηρ γπαμμήρ σοτ εξππεςςιονιςμοό, ςσην 

κτπιαπφία σηρ λογικήρ και σψν γεψμεσπικύν σόπψν σοτ κτβιςμοό, ςσην 

αποθέψςη σηρ σαφόσησαρ και σοτ μέλλονσορ σοτ υοτσοτπιςμοό. 

Ππϋκεισαι για μοπυικέρ επαναςσάςειρ ποτ βαςίζονσαι ςε νέα 

ςτςσήμασα μοπυικύν αξιύν, ςε διαυοπεσικέρ επμηνείερ σηρ 

ππαγμασικϋσησαρ και δεν αποβλέποτν μϋνο ςσην παποτςίαςη σοτ 

γνψςσοό, αλλά και σην ππούθηςη ππορ σο άγνψςσο. 

 

 

 

 

 

8. Cezanne, «Maison  Maria on the way to 

the Château Noir», 1895 

 

9. Cezanne, «The Bay of Marseilles, 

view from L'Estaque» 
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    Σην δεόσεπη δεκαεσία σοτ αιύνα  κτπιαπφεί η αυαίπεςη με σην 

αποδέςμετςη σοτ καλλισέφνη  απϋ σην εξψσεπική ππαγμασικϋσησα, ο 

ςοτπεαλιςμϋρ  με σην μοπυοποίηςη σοτ τποςτνείδησοτ, ο νσανσαωςμϋρ6 

με σην πεπιυπϋνηςη κάθε απφήρ και σέλορ ο κονςσποτκσιβιςμϋρ με ση 

θέληςη για καθαπϋσησα, αςκησικϋσησα, λογική οπγάνψςη. Έσςι ο 

καλλισέφνηρ σοτ εικοςσοό αιύνα ή απνείσαι σην οπσική ππαγμασικϋσησα 

σοτ ανσικειμενικοό κϋςμοτ, ή σην φπηςιμοποιεί, για να ση γεμίςει με σην 

πποςψπική τποκειμενική σοτ αγψνία, να δύςει ςαν καθολική απφή σην 

δική σοτ επμηνεία σοτ κϋςμοτ. Ατσϋ εξηγεί σην πολλαπλϋσησα σψν 

σάςεψν σηρ πεπιϋδοτ. Απϋ ση ςσιγμή ποτ ο καλλισέφνηρ δεν 

ενδιαυέπεσαι για σην κασάκσηςη σοτ εξψσεπικοό κϋςμοτ , είναι 

τποφπεψμένορ να δημιοτπγήςει έναν άλλο κϋςμο, μια νέα οπσική 

ππαγμασικϋσησα. 

 

 

                                            
6 Ο Νηαληατζκφο ή Νηαληά (Dada) είλαη έλα θαιιηηερληθφ θίλεκα πνπ αλαπηχρζεθε κεηά ηνλ Πξψην 

Παγθφζκην Πφιεκν ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαζψο θαη ζηε ινγνηερλία (θπξίσο ζηελ πνίεζε), 

ην ζέαηξν θαη ηελ γξαθηζηηθή. Μεηαμχ άιισλ, ην θίλεκα ήηαλ θαη κηα δηακαξηπξία ελάληηα ζηε 

βαξβαξφηεηα ηνπ πνιέκνπ θαη απηνχ πνπ νη Νηαληατζηέο πίζηεπαλ φηη ήηαλ κηα θαηαπηεζηηθή 

δηαλνεηηθή αγθχισζε, ηφζν ζηελ ηέρλε φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ο Νηαληατζκφο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εζθεκκέλν παξαινγηζκφ θαη απφξξηςε ησλ θπξίαξρσλ ηδαληθψλ ηεο ηέρλεο. 

Δπεξέαζε κεηαγελέζηεξα θηλήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζνπξξεαιηζκνχ. 

 

10.Pablo Picasso, «Le guitarist», 1910. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Νεοελληνική Ζψγπαυική 1923-40 

 

   Οι Έλληνερ και οι μέφπι σϋσε ακαδημαωςσέρ έβλεπαν σην Ελλάδα 

απ‟ έξψ  ζύνσαρ για φπϋνια ςσο εξψσεπικϋ πποεπφϋμενοι είσε απϋ 

ση διαςποπά ή ση μείζονα πεπιυέπεια  σοτ Ελληνιςμοό. 

Ανσιμεσύπιζαν σην Ελληνική ππαγμασικϋσησα, κπισικά και 

διοπθψσικά, με βάςη ιδεασά ή ξένα ππϋστπα  ή ακϋμα και με 

ςασιπική διάθεςη. Σην πεπίοδο ατσή παπασηπείσαι ςσαδιακή 

ανσιςσπουή  σοτ βλέμμασορ  απϋ μέςα ππορ σα έξψ δηλαδή απϋ σην 

Ελλάδα ππορ σην  Ετπύπη  ενύ μέφπι σϋσε είφε ανσίθεση κασεόθτνςη. 

   Με ση γενιά σοτ ‟30 ατσή η εξψςσπευήρ μασιά, ϋπψρ ππύσο 

εκδηλύνεσαι ςσο Ελεόθεπο Πνεόμα, σείνει ςσαδιακά να ςτνδταςσεί 

με σην ανάδειξη κάσι γνήςιοτ και ατθενσικοό , (νέο) ελληνικοό ποτ 

παπέμεινε αναξιοποίησο και άγνψςσο, είσε εππϋκεισο  για λαωκϋ 

όυορ , είσε για σπϋπο γπαυήρ ή σοπίο. Για ππύση υοπά Έλληνερ  

διανοοόμενοι  πποςπάθηςαν να κασαςσήςοτν ση ςφέςη   με σον έξψ 

κϋςμο αμυίδπομη, να δύςοτν δηλαδή ςση μασιά σοτρ ϋφι μονϋδπομη 

κασεόθτνςη αλλά και απϋ μέςα ππορ σα έξψ. 

   Η γενιά σοτ ‟30 ανέπστξε ση θεψπία σηρ ανσαπϋδοςηρ  και σηρ 

ανσαλλαγήρ, μη επιφειπύνσαρ να κασαδειφθοόν αναλογίερ με σην 

απφαιϋσησα αλλά να πποβληθεί ππορ σα έξψ  κάσι ςόγφπονο, 

ζψνσανϋ, ατθενσικά νεοελληνικϋ. Ππαγμασοποιείσαι μια 

πποςπάθεια πολισιςμικοό ιςοςκελιςμοό με σην Ετπύπη, 

αποβάλλονσαρ κάθε αίςθημα κασψσεπϋσησαρ, φψπίρ να ςημαίνει 

απϋππιχη σηρ Δόςηρ. 

11. Παλαγηψηεο Σέηζεο, 
«Παξάζπξν ζηελ Αθξόπνιε», Αζήλα, 

1959.                                        
Έγρξσκε ιηζνγξαθία, 97 Υ 67 εθ., ΔΟΣ 
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    σϋφορ σηρ Ελληνικήρ Δημιοτπγίαρ είναι να διεκδικήςει σην 

ελληνικϋσησα και να σην πποβάλει ςτςσημασικά ψρ αίσημα σψν 

καιπύν, να ςαπύςει σην Ελληνουάνεια και να καθιεπύςει σην 

Ελληνικϋσησα. Να ςσαμασήςει η κοόυια μίμηςη , γενικά η μίμηςη 

ξένψν πποσόπψν, σϋςο για σοτρ ζψγπάυοτρ ποτ γεννήθηκαν σα 

φπϋνια 1881 μέφπι σο 1897, ϋποτ σελειύνει ο κασαςσπουικϋρ 

ελληνοσοτπκικϋρ πϋλεμορ, ϋπψρ οι Νικϋλαορ Λόσπαρ (1883-1927), 

Γιύπγορ Μποτζιάνηρ (1885 - 1959), Θεϋυπαςσορ Σπιανσαυτλλίδηρ 

(1881-1955), Γιύπγορ Γοτναπϋποτλορ (1889 - 1977), π. 

Παπαλοτκάρ (1892 - 1957), Μιφ. Οικονϋμοτ (188-1933), Γεπ. σέπηρ 

(1895 ή 98 -1987) ή σον Υ. Κϋνσογλοτ (1895 - 1965), ϋςο και για 

σοτρ  ζψγπάυοτρ ποτ γεννήθηκαν ςσιρ δόο επϋμενερ γενιέρ, ατσέρ 

δηλαδή ποτ οπίζονσαι απϋ σιρ φπονολογίερ 1909 και 1922, σην 

επανάςσαςη σοτ Γοτδιοό και σο σέλορ σοτ ελληνοσοτπκικοό 

πολέμοτ, ανσίςσοιφα. σην ππύση ενσάςςονσαι δημιοτπγοί ϋπψρ ο 

Αλ. Κονσϋποτλορ (1905 - 1975), ο π.Βαςιλείοτ (1902 - 1985), ο Ν. 

Νικολάοτ (1909 - 1986), ή ο Ν. Φασζηκτπιάκορ - Γκίκαρ (1906-1994), 

ενύ ςση δεόσεπη πεπίοδο γεννιοόνσαι ο Δ. Διαμανσϋποτλορ (1914-

94), ο Ν.Εγγονϋποτλορ (1910 - 1985), ο Γ.Μϋπαληρ (1916), ο 

Γ.πτπϋποτλορ (1912-1990) ή ο Γ.Σςαποόφηρ (1910-1989), 

ενσοπίζεσαι ςαν κόπιο και κοινϋ σοτρ φαπακσηπιςσικϋ η ανεξάπσηση 

ανσιμεσύπιςη σψν ζψγπαυικύν πποβλημασιςμύν , ϋςο και η 

αμεςϋσησα σηρ επαυήρ σοτρ με σα πποβλήμασα σοτ σϋποτ, για 

ππύση υοπά ςε σέσοιο βαθμϋ. 

 

12. Νηθφιανο Λχηξαο,                        

«Τν ςάζηλν θαπέιν», (1923-26),                                   
86 εθ x 66 εθ., ιάδη ζε κνπζακά.                  

Δζληθή Πηλαθνζήθε ηεο Διιάδαο – Μνπζείν 

Αιεμάλδξνπ νχηδνπ 
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 Ο Θεόθραζηος Τριανηαθσλλίδης (κχξλε, 1881 –

 Αζήλα, 1955) ήηαλ έλαο πξσηνπφξνο, αιιά άγλσζηνο 

ζην επξχ θνηλφ, έιιελαο δσγξάθνο ηνπ α΄ κηζνχ ηνπ 

20νχ αη. 

Ο Σξηαληαθπιιίδεο αξρηθά αζρνιήζεθε κε ζθελέο 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ 

ιαζεκέλα ραξαθηεξίζηεθαλ σο εζνγξαθηθέο. Απφ 

ην 1930 θαη κεηά δηακφξθσζε ην δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν 

χθνο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ιηηή απφδνζε 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ κηθξναζηηθνχ θφζκνπ θαη 

ηνπ θφζκνπ ηνπ κφρζνπ. 

ηνπο πίλαθέο ηνπ, νη κνξθέο είλαη ζρεδφλ αθαηξεηηθέο 

θαη ρσξίο πεξηγξάκκαηα.                             «Ζ 

πξννπηηθή δηαιχεηαη ζηελ νιηγνρξσκία θαη ηελ αριχ 

                                                                                                                         
πνπ δεκηνπξγείηαη, θαηαξγψληαο θάζε ρσξηζηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ κνληεξληζκφ ρσξίο 

θξαπγέο.» 

Πνιινί θαηαηάζζνπλ ην έξγν ηνπ Σξηαληαθπιιίδε ζηελ «Γεληά ηνπ Σξηάληα», αλάκεζα 

ζηνλ ηκπξεζηνληζκφ θαη ηνλ εμπξεζηνληζκφ. Ο ίδηνο πάλησο αξλήζεθε λα εληαρζεί ζε θάπνην 

θαιιηηερληθφ ρψξν θαη έιεγε φηη «αλήθνπλ ζε ζρνιέο φζνη δελ έρνπλ ηε δχλακε λα γίλνπλ νη ίδηνη 

δεκηνπξγνί». Έηζη, γίλεηαη ιφγνο γηα «ππνθεηκεληθφ δσγξάθν» πνπ κε ην έξγν ηνπ μέθπγε απφ ηα 

ζηελά φξηα ηεο «ειιεληθφηεηαο» φπσο ηελ πξνζδηφξηζε ε Γεληά ηνπ Σξηάληα. 

Απφ ηελ πξψηε ηνπ έθζεζε ην 1916, ν Σξηαληαθπιιίδεο αξλήζεθε λα θάλεη αηνκηθέο εθζέζεηο θαη 

ζπκκεηείρε κφλνλ ζε νκαδηθέο, γεγνλφο πνπ ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο 

ηνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά έγξαςε θαη κηα ηερλνθξηηηθφο, ν δσγξάθνο «αλ θαη άηνικνο ζηελ 

πξνβνιή ηεο δνπιεηάο ηνπ αξλήζεθε ηνλ ειιελνθεληξηζκφ ηεο επνρήο ηνπ αθνινπζψληαο ηνλ δηθφ 

ηνπ κνλαρηθφ δξφκν»-πεγή Βηθηπαίδεηα. 

 

15.Θεφθξαζηνο Σξηαληαθπιιίδεο,  

"Τνπίν Αηηηθήο" ιάδη ζε κνπζακά        

42x54,5 εθ. Ηδησηηθή ζπιινγή 

 

14.Θεφθξαζηνο Σξηαληαθπιιίδεο,  

(1881-1957) „‟Τνπίν, ζπίηηα, παιηά αγνξά‟‟. 13. Σξηαληαθπιιίδεο Θεφθξαζηνο, 
«θήηε Αγίνπ Αλδξέα» (1932-5),   

Λάδη ζε κνπζακά 93 Υ 84 εθ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1881
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1955
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1930
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1916
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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O ΚσλζηαληίλνοΜαιέαο,  (Κσλζηαληηλνχπνιε, 1879 –

 Αζήλα, 1928) ,  ήηαλ έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο  

κεηατκπξεζηνληζηέο έιιελεο δσγξάθνπο ησλ αξρψλ ηνπ 

20νχ αη. Μαδί κε ηνλ Κσλζηαληίλν Παξζέλε, ζεσξείηαη σο 

ν «παηέξαο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ζηελ Διιάδα».             

 

 

18. Γηάλλε ππξφπνπινπ (1912-1990), πίηηα ζηελ Όδξα, 1953, 

   ιάδη ζε κνπζακά 80 Υ 60 εθ. 

 

 

 

16. Κ. Μαιέαο ,                                                             

«Σπίηη ζηελ Λέζβν» (αρξνλνιφγεην;),              

Κεξνκπνγηέο θαη θάξβνπλν ζε ραξηφλη, 30 εθ. x 39 εθ. 

Ηδησηηθή ζπιινγή. 

 

 

 

 

 

 

17. Κ.Μαιέαο, «Παληάλαζζα Νάμνπ» 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1879
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1928
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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      Βαςικϋρ ςτνδεσικϋρ κπίκορ ανάμεςα ς' ατσέρ σιρ σπείρ σελετσαίερ 

γενιέρ, αποσελεί η δπαςσηπιοποίηςή σοτρ ςσα φπϋνια σοτ μεςοπολέμοτ, 

εποφή ιδιαίσεπα καθοπιςσική ϋφι μϋνο για σην ελληνική ζψγπαυική 

αλλά και για σο ςόνολο σηρ ςόγφπονηρ ελληνικήρ ιςσοπίαρ. Είναι σα 

φπϋνια ποτ οι αξίερ σοτ ελληνιςμοό επανεξεσάζονσαι και 

επανασοποθεσοόνσαι, μεσά σην οπιςσική διαμϋπυψςη σψν 

γεψγπαυικύν ςτνϋπψν σηρ φύπαρ και σην επάνοδο ςσον ελλαδικϋ 

κοπμϋ, σμημάσψν σοτ πεπιυεπειακοό ελληνιςμοό απϋ σα Βαλκάνια και 

ση Μ. Αςία. Με σοτρ ζψγπάυοτρ πάνσψρ ατσύν σψν γενεύν οι 

αποςσάςειρ ανάμεςα ςσην ελληνική και σην ετπψπαωκή καλλισεφνική 

ππαγμασικϋσησα εκμηδενίζονσαι. Οι εικαςσικοί πποβλημασιςμοί 

ατσονομοόνσαι είσε ςσιρ αυεσηπίερ είσε ςσιρ κασαλήξειρ σοτρ. Κι ατσή η 

κασεόθτνςη ππορ σην ψπιμϋσησα ολοκληπύνεσαι απϋ σοτρ ζψγπάυοτρ 

σψν επϋμενψν γενεύν, ϋςοτρ έπφονσαι ςσην ζψή ςσο διάςσημα 1923 - 

1940, και ϋςοτρ γεννιοόνσαι μεσά σον Β' Παγκϋςμιο πϋλεμο. Σο 

μεσέπεισα έψρ και ςημεπινϋ, δηλαδή, δτναμικϋ σηρ ςόγφπονηρ 

ελληνικήρ ζψγπαυικήρ, σο οποίο ϋφι απλύρ ςτνσονίζεσαι με σοτρ 

πτθμοόρ σηρ σέφνηρ σψν πποηγμένψν καλλισεφνικύν κένσπψν, αλλά και 

ποτ ςτνειςυέπει ςσην διεθνή καλλισεφνική ππαγμασικϋσησα, 

μοπυοποιύνσαρ ςτγφπϋνψρ σιρ ιδιομοπυίερ σοτ δικοό μαρ πολισιςμοό. 

19.Αγήλσξ Αζηεξηάδεο ,Όδξα, 1937. 

21. Σέηζεο «Όδξα  2» 

20.Αγήλσξ Αζηεξηάδεο ,Όδξα, 1937. 
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21. 

22. 
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9 Γ.Μφξαιεο, (1916-2009) δσγξάθνο ηεο γεληάο ηνπ 

‟30. Με βαζηά επίγλσζε ηεο κνληεξληζηηθήο 

     Αν ςσοτρ ζψγπάυοτρ σηρ γενιάρ ποτ πποηγήθηκε ςτνέβη για ππύση 

υοπά ςε έκσαςη σο υαινϋμενο σοτ να βαςιςσοόν οι νεύσεποι ςσιρ 

ανηςτφίερ και σα επισεόγμασα σψν παλιϋσεπψν, οικοδομύνσαρ έσςι μια 

εςψσεπική ςτνέφεια ςσην εξέλιξη σηρ ελληνικήρ ζψγπαυικήρ, ςσιρ δόο 

γενιέρ ποτ ακολοτθοόν, η ππαγμασικϋσησα ατσή διετπόνεσαι. Οι 

ζψγπάυοι ποτ γεννιοόνσαι ς' ατσέρ σιρ δόο δεκαεσίερ είναι οτςιαςσικά 

οι ππύσοι ποτ εξιςύνοτν ϋλερ σιρ αποςσάςειρ ανάμεςα ςσην ελληνική 

και σην ετπψπαωκή ζψγπαυική. Με μια ππψσουανή ςε έκσαςη 

απουαςιςσικϋσησα πποβλημασίζονσαι ϋλο και πεπιςςϋσεπο πάνψ ςσον 

ιδιαίσεπο φαπακσήπα ποτ μποπεί να έφει η ελληνική ζψγπαυική.   

      Δεν διςσάζοτν, ςσιρ σολμηπϋσεπερ πεπιπσύςειρ, να ςτμπεπιλάβοτν 

ςσιρ πηγέρ σηρ δημιοτπγίαρ σοτρ πολλά ςσοιφεία, ζψγπαυικά ή 

υιλολογικά, ποτ ψρ σϋσε εκμεσαλλεόσηκαν μϋνο οι μεγάλοι ππϋδπομοι, 

ο Παπθένηρ, ο Μαλέαρ και ο Κϋνσογλοτ. ' ατσέρ σιρ πεπιϋδοτρ 

γεννιοόνσαι σϋςο ζψγπάυοι ποτ απϋ νψπίρ ςτμμεσέφοτν ςσο 

πνετμασικϋ κλίμα σηρ εποφήρ ϋπψρ ο Ν. Φασζηκτπιάκορ - Γκίκαρ ή ο Γ. 

Σςαποόφηρ και ο Δ.Διαμανσϋποτλορ, κασασάςςονσαι ϋμψρ και 

δημιοτπγοί ποτ σο ςημανσικϋ σοτρ έπγο ολοκληπύνεσαι μεσαπολεμικά, 

ϋπψρ ο Α. Κονσϋποτλορ, ο Γ. Μϋπαληρ ή ο Γ. πτπϋποτλορ. Τπάπφοτν 

επίςηρ πεπιπσύςειρ καλλισεφνύν σψν οποίψν σο έπγο επμηνεόεσαι 

καλόσεπα λαμβάνονσαρ τπ' ϋχη σο γενικϋ κλίμα μιαρ δεκαεσίαρ ή μιαρ 

καλλισεφνικήρ ςφολήρ, κι άλλερ με ενσελύρ ανεξάπσησο φαπακσήπα, 

σϋςο ςσιρ βάςειρ ϋςο και ςσιρ κασαλήξειρ σοτρ. Για ππύση ίςψρ υοπά  

                                                                                                                         
πξνζέγγηζεο πνπ επλνεί ηελ θαζαξή, απζηεξή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ρσξίο θνζκεηηθέο θιπαξίεο. Σν  

έξγν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ γεσκεηξηθή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ κνξθψλ, αλαθαιψληαο, 

παξάιιεια, αξραηνειιεληθέο κλήκεο σο επηζθξάγηζε ηεο ειιεληθφηεηαο ζηελ πξφηαζή ηνπ. 

Γ.Μφξαιεο,  

21.Μαθέηα γηα ζχλζεζε κε νξεηράιθηλα 

αλάγιπθα γηα ην Αηηηθφ Μεηξφ, ηαζκφο 

Παλεπηζηεκίνπ, 1999 

22.  Γηακφξθσζε φςεσλ ηνπ μελνδνρείνπ 

Hilton ζηελ Αζήλα. 
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 ςε σϋςη έκσαςη, κασακσήςειρ σοτ ενϋρ γίνονσαι αυεσηπία για ση      

δοτλειά σοτ άλλοτ, ίδιαρ γενιάρ.         

    Μέφπι σο σέλορ σηρ δεκαεσίαρ σοτ ‟50, ϋσαν η αυαίπεςη άπφιςε να 

επιβάλλεσαι ςσον ελληνικϋ φύπο, έφοτμε απκεσέρ επάλληλερ 

πεπιπσύςειρ ζψγπάυψν ποτ κινοόνσαι ςσον άξονα σηρ 

"ελληνικϋσησαρ". Σϋςερ πολλέρ ύςσε θα μποποόςε να είναι έπγο ποτ 

παλιϋσεπα θ' απαισοόςε πολλέρ δεκαεσίερ για ν' αναπστφθεί ςε σέσοια 

έκσαςη. Ατσϋ εξηγείσαι πιθανϋσασα α) με σο ϋσι οι εξελίξειρ ςσην 

ελληνική ζψγπαυική, ςσα φπϋνια 1920 ψρ 1960, βπίςκονσαι ςε 

επισάφτνςη, β)με σο ϋσι γενιέρ και ςφολέρ ςτμπίπσοτν και 

επαμυοσεπίζοτν κι αςυαλύρ, γ) με σο ϋσι είναι η ππύση υοπά ποτ ςσον 

ελληνικϋ φύπο σο κοινψνικϋ - οικονομικϋ τπϋβαθπο ποτ ςσηπίζει σιρ 

καλλισεφνικέρ ππψσοβοτλίερ, μεσαςφημασίζεσαι και διετπόνεσαι σϋςο 

γπήγοπα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Α.Κνληφπνπινο ,                   

«Φαηδξηάδεο πέηξεο», 1958 
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     Η "ελληνικϋσησα" είναι αναμυίβολα σο βαςικϋ φαπακσηπιςσικϋ ποτ 

διαπεπνά σιρ καλλισεφνικέρ πποςπάθειερ σοτ μεςοπολέμοτ. φι βέβαια 

ψρ ένα ςόνολο απϋ ςτγκεκπιμένα και δεδομένα γνψπίςμασα, αλλά ψρ ένα 

ςόνολο απϋ αλληλοςτμπληποόμενα αισήμασα, ζψγπαυικά και 

υιλολογικά, ποτ εκυπάζονσαι απϋ σοτρ ςημανσικοόρ δημιοτπγοόρ, οι 

οποίοι δπαςσηπιοποιοόνσαι ς' ατσά σα φπϋνια. Ο απφισέκσοναρ Δ.Πικιύνηρ  

παίζει μεγάλο πϋλο ς' ατσή σην κίνηςη, ϋςο βέβαια και ο Υ. Κϋνσογλοτ, 

απϋ άλλη ςκοπιά. Η ανακάλτχη σοτ Θεϋυιλοτ πποςθέσει μια νέα πηγή 

για να ανσληθοόν ανάλογα διδάγμασα, ενύ η διδαςκαλία σοτ Παπθένη, 

άμεςα ή έμμεςα, εξακολοτθεί να επηπεάζει ατσή σην κασεόθτνςη.  

       Ζησύνσαρ  "επιςσπουή ςσιρ πηγέρ σηρ ελληνικήρ σέφνηρ" λοιπϋν, ο    Γ. 

Σςαποόφηρ, ο π. Βαςιλείοτ, ο Ν. Φασζηκτπιάκορ - Γκίκαρ, ο Ν. 

Εγγονϋποτλορ, ο Γ. Μϋπαληρ, ο Γ. ικελιύσηρ, απγϋσεπα,  και ετκαιπιακά 

πολό πεπιςςϋσεποι καλλισέφνερ ατσύν σψν δόο γενεύν, ανσλοόν απϋ 

παλιϋσεπερ πεπιϋδοτρ σηρ σέφνηρ ποτ άνθιςε ςσον  μείζονα ελληνικϋ 

φύπο: απϋ σην κλαςςική αγγειογπαυία, απϋ σα ελληνιςσικά ποπσπέσα, 

απϋ ση βτζανσινή αγιογπαυία, απϋ ση λαωκή ζψγπαυική σηρ 

μεσαβτζανσινήρ εποφήρ, απ' ση ζψγπαυική σοτ Καπαγκιϋζη. Ατσέρ οι 

πηγέρ λεισοτπγοόν ψρ νέερ αυεσηπίερ και ςτνδτάζονσαι με ςόγφπονερ, 

ελληνικέρ και ξένερ: σον κτβιςμϋ (Ν. Φασζηκτπιάκορ - Γκίκαρ), σον υοβιςμϋ 

(Γ.Σςαποόφηρ, Δ. Διαμανσϋποτλορ), σον ςτμβολιςμϋ και ση μεσαυτςική 

ζψγπαυική (Γ. σέπηρ, Ν. Εγγονϋποτλορ). Ωρ πηγέρ φπηςιμεόοτν ακϋμη και 

η Αναγέννηςη (Γ. Σςαποόφηρ) ή σο Μπαπϋκ (π. Βαςιλείοτ)  ή οι ανασολικέρ 

σέφνερ( Ν. Φασζηκτπιάκορ-Γκίκαρ). 

 

24. 

25. 

 

24.25. Έξγν ηνπ Θεφθηινπ- 
Γξακκαηφζεκν 
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   Ατσϋ ϋμψρ ποτ έφει ιδιαίσεπη ςημαςία, δεν είναι σο αν ατσά σα 

ζψγπαυικά ςστλ κπόβοτν ππάγμασι σιρ πηγέρ σηρ "ελληνικϋσησαρ" και σηρ 

ςόγφπονηρ, σϋσε, σέφνηρ, αλλά σο γεγονϋρ ϋσι για ππύση υοπά οι Έλληνερ 

καλλισέφνερ αιςθάνονσαι σϋςο ένσονα σην ανάγκη και σην ικανϋσησα ν' 

αυομοιύςοτν σϋςα πολλά ςσοιφεία και να πποσείνοτν κάσι σϋςο 

ξεφψπιςσϋ, ενδεφομένψρ κι ατσϋνομο. Η δόναμη ατσήρ σηρ θέληςήρ σοτρ 

αποδεικνόει πψρ οι καλλισέφνερ ατσύν σψν δόο γενεύν αιςθάνονσαι πιο 

ιςφτποί ψρ ιδεολογικοί εκυπαςσέρ ατσοό σοτ φύποτ και ϋσι σολμοόν να 

ππαγμασύςοτν σα αισήμασά σοτρ. Είναι άλλψςσε η εποφή ποτ η Ελλάδα, 

μεσά ση γεψγπαυική σηρ οπιοθέσηςη, αναζησά μ' επιμονή σην ιδεολογική 

σηρ  σατσϋσησα και σον ατσοπποςδιοπιςμϋ σηρ. 

 

 

 

 

26.Γθίθα, . «Η εθόξκεζε», 1946                            

Θδησηηθή ζπιινγή, Λνλδίλν 

 

27.Κ. Παξζέλεο , εμψθπιιν, Ζ «Γεληά ηνπ‟30»                                                                                       

ζηελ αλαδήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο, Δπίδαπξνο, 

 

http://argolikivivliothiki.gr/2012/05/29/ekthesi/
http://argolikivivliothiki.gr/2012/05/29/ekthesi/
http://argolikivivliothiki.gr/2012/05/29/ekthesi/
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Α2. Η Ελληνικϋσησα- Η αναζήσηςη σηρ Ελληνικϋσησαρ 

 

    Η Ελληνικϋσησα, ένα θέμα ποτ εξακολοτθεί και απαςφολεί, μια 

έννοια ποτ ακϋμα αναζησείσαι και διακτμαίνεσαι  απϋ σον άτλο κϋςμο 

σψν ιδεύν και σηρ λογοσεφνίαρ ςσον φύπο σηρ ζψγπαυικήρ, σηρ 

μοτςικήρ, σηρ απφισεκσονικήρ ακϋμα και σηρ απφαιολογίαρ. Έναρ ϋπορ, 

ποτ ετπέψρ φπηςιμοποιείσαι, αλλά φψπίρ να θεψπείσαι δεδομένο ϋσι 

παλαιϋσεπα έφει αποςαυηνιςσεί η ςημαςία σοτ, ή ϋσι ϋλοι σον 

φπηςιμοποιοόν για σον ίδιο λϋγο ή εννοοόν σο ίδιο ππάγμα. 

   Η Ελληνικϋσησα, ςαν οπγανψμένη ςε πνετμασικϋ αίσημα, κάνει σην 

εμυάνιςή σηρ, ιςσοπικά και φπονικά, σην δεκαεσία σοτ  ‟30 και 

ςτγκτπιακά, μεσά σην  „‟αποστφία‟‟ σηρ γενιάρ να διοπθύςει ή να 

γιασπέχει σιρ πληγέρ ποτ πποκλήθηκαν απϋ κασαςσπουέρ και ήσσερ 

(Μικπαςιασική Κασαςσπουή, δικσασοπίερ, πϋλεμοι). Η ανάγκη για 

σϋνψςη σοτ ηθικοό σψν Ελλήνψν, για επαναπποςδιοπιςμϋ σψν απφύν 

και αξιύν, σοτ παπελθϋνσορ,  η ανάγκη για πποβολή ππορ σα „‟έξψ‟‟ 

μιαρ παπάδοςηρ πποωϋν αναςόνσαξηρ ςσοιφείψν σοτ παπελθϋνσορ, 

επιλεκσικά, ύςσε να αναδεικνόεσαι σο „‟μεγαλείο‟‟ σηρ Ελλάδαρ, φψπίρ 

να φάνει σην ατθενσικϋσησά σοτ,  εμπλέκει σην «Ελληνικϋσησα» ςε πϋλο 

επγαλείοτ ςσα φέπια καπήλψν πολισικύν. 

    Ήσαν μια μεγάλη μάφη ποτ ίςψρ και να ςτνεφίζεσαι μέφπι ςήμεπα, 

καθύρ τπήπξαν πολλέρ πποςεγγίςειρ, απ‟ ϋλερ σιρ σάςειρ και σοτρ 

σπϋποτρ λεισοτπγίαρ σηρ κοινψνίαρ, απϋ σεφνοκπασικοόρ έψρ σο άκπον 

άψσον σηρ σέφνηρ. Μια μάφη ποτ είφε έναν ανσίπαλο βπιςκϋμενο ςε 

άλλη διάςσαςη εξελικσικοό φπϋνοτ. 

27.  

28.           Πηθηψλεο, θίηζα 
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    Μια Ετπύπη ςε αναβπαςμϋ σϋςο κοινψνικύν ϋςο και βιομηφανικύν, 

σεφνολογικύν εξελίξεψν. Η ενίςφτςη σψν θεμελίψν σηρ κοινψνίαρ μέςα 

απϋ σην παπάδοςη και σην αναζήσηςη σατσϋσησαρ ίςψρ θεψπηθεί οπθή 

σακσική πποσοό κτλίςει κανείρ ςσην αναπστξιακή πολισική- σακσική σηρ 

Ετπύπηρ. Σο επύσημα είναι αν επισεόφθηκε σϋσε ο ςσϋφορ ή απλά 

„‟επήλθε η ολίςθηςη‟‟ ππορ έναρ φάορ παπαμοπυψμένψν ειςαγϋμενψν 

ιδεολογιύν.  

    Ένα απϋ σα παπάδοξα σηρ γενιάρ σοτ ‟30, είναι  σο ϋσι ενύ η 

αναζήσηςη σηρ ελληνικϋσησαρ είναι πανσοό εμυανήρ ςσο έπγο σοτρ,  

λογοσεφνικϋ, εικαςσικϋ, απφισεκσονικϋ, οι εκππϋςψποι ατσήρ σηρ γενιάρ 

δεν φπηςιμοποίηςαν ποσέ σον ϋπο, οόσε έγπαχαν κάποιο θεψπησικϋ 

δοκίμιο πεπί σοτ θέμασορ. Εξέυπαζαν μϋνο κάποιερ απϋχειρ 

ςτμμεσέφονσαρ ςε διαλϋγοτρ ή γπάυονσαρ άπθπα (Γ. ευέπηρ- Κ. 

Σςάσςορ), ανσαποκπινϋμενοι ςε ςτζησήςειρ γόπψ απϋ ππϋςψπα. 10 

Επίςηρ πολλέρ υοπέρ γίνεσαι ςόγφτςη σηρ ελληνικήρ σατσϋσησαρ με σην 

ελληνική ςτνείδηςη. 11  

 

                                            
10

 Ζ ιέμε „‟ειιεληθφηεηα‟‟ ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηνλ ηέθαλν Κνπκαλνχδε, 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ην 1851 απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Πψπ, θαη ν Πνιπιάο ηελ πξσηνεηζάγεη ην 

1860 ζηελ ειιεληθή θξηηηθή, ππεξαζπηδφκελνο ηελ ειιεληθφηεηα ηεο νισκηθήο πνίεζεο. 
11

 χκθσλα κε ηνλ Γ. Σδηφβα ζην βηβιίν ηνπ „‟ Ο Μχζνο ηεο Γεληάο ηνπ „30‟‟ ζεσξεί πσο ε 

ηαπηφηεηα είλαη απηή πνπ επηηξέπεη  ηελ πνιιαπιφηεηα , κπνξεί θαλείο λα ηελ εθεπξίζθεη θαη λα  

ελαιιάζζεη πνηθίιεο ηαπηφηεηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ „‟ζπλείδεζε‟‟ πνπ απνηειεί έλα ζπκπαγέο 

θξάκα,  ηζηνξηθνχ βηψκαηνο,  κλήκεο θαη αηζζήκαηνο θαη φζνη ελζηεξλίδνληαη ηελ „‟ εζληθή 

ζπλείδεζε‟‟ αληηιακβάλνληαη ηηο εζληθέο δηαθνξέο  σο δεδνκέλεο θαη νπζηαζηηθέο.   

29. 

30.  

            Πηθηψλεο, ρέδηα 
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Αν θεψπήςοτμε, ς‟ ατσή σην αναυοπά, 

                                            
12

 Με ηνλ φξν πνξηξαίηα Φαγηνχκ  ελλνείηαη ην ζψκα 

ησλ πξνζσπνγξαθηψλ πνπ θηινηερλήζεθαλ απφ 

ηνλ 1ν έσο ηνλ 3ν αηψλα απφ ζπλερηζηέο ηεο 

χζηεξεο ειιεληζηηθήο παξάδνζεο ηεο Αιεμαλδξηλήο 

ρνιήο θαη δηαζψζεθαλ σο ηε ζεκεξηλή επνρή. Σα 

πνξηξαίηα αλαθάιπςε θαη αλέθεξε πξψηνο 

ν ηηαιφο πεξηεγεηήο Πηέηξν ληεια Βάιιε ην 1615 

(Pietro Della Valle)[1]. Απηά ηα λεθξηθά πνξηξαίηα, 

πξννξηζκέλα γηα ηαθηθή ρξήζε, πήξαλ ην φλνκά ηνπο 

απφ ηελ φαζε Φαγηνχκ, ζηελ νπνία αλαθαιχθζεθαλ 

αξρηθά, 85 ρικ λφηηα ηνπ Καΐξνπ. 

 

ϋσι η έννοια σηρ ελληνικϋσησαρ ςτνδέεσαι με σην αναζήσηςη σηρ 

ελληνικήρ σατσϋσησαρ, θα διαπιςσύςοτμε ϋσι σο βάπορ ατσήρ σηρ 

αναζήσηςηρ μαρ ακολοτθεί ς‟ ϋλη σην νεύσεπη ιςσοπία μαρ. Επίςηρ, αν 

και δεν είναι ςκϋπιμο να ςτςφεσιςσεί η πολισική με σην σέφνη, θα ήσαν 

φπήςιμο ύςσε να ανσιληυθεί κανείρ σιρ σάςειρ σηρ εποφήρ, και να 

αναπψσηθεί  πύρ κασά καιποόρ ςτμβαδίζοτν πολισικά πεόμασα άκπψρ 

ανσίθεσψν πποελεόςεψν και ανσικποτϋμενψν ςτμυεπϋνσψν.  „‟ςο σην 

σάξη σην κπασοόν οι ξένοι, οι σάςειρ ατσέρ επιπλέοτν. Ανσίθεσα, ϋποσε 

ςημειύνεσαι δτςαπέςκεια κι ανσίθεςη ς‟ ατσή σην σάξη, αναυαίνεσαι η 

λαωκή υψνή.‟‟13  

    λη η ςόγφπονη σέφνη ςσπέυεσαι ππορ σιρ πηγέρ. Για μια σέσοια σάςη 

η ςφέςη βτζανσινήρ σέφνηρ με ση λαωκή είναι έκδηλη.14 Απϋ σην εποφή 

σοτ  Μασίρ κι έπεισα αποκαλόπσεσαι η ςφέςη σηρ λαωκήρ σέφνηρ με σην 

απφαία. Σα Υαγιοόμ, οι Πομπηιανέρ σοιφογπαυίερ ανακσοόν πλέον σιρ 

ελληνιςσικέρ αυεσηπίερ. Σα απφαία ετπήμασα σψν αναςκαυύν  

φπηςιμοποιοόνσαι ψρ σεκμήπια νομιμϋσησαρ ςόγφπονψν σάςεψν   και  

σο ετπψπαωκϋ μονσέπνο αναζησά πίζερ ςσα ελληνικά νηςιά.  

 

                                            
13

Διέλε Βαθαιψ, „‟ Ζ Φπζηνγλσκία ηεο Μεηαπνιεκηθήο Σέρλεο ζηελ Διιάδα, ν Μχζνο ηεο 

Διιεληθφηεηαο.‟‟ „‟Ζ αλαθνξά ζηνλ έλδνμν παξειζφλ ηεο ηζηνξίαο καο απφ ηε κηα πιεπξά θαη  ζην 

άκεζν ρζεο, ηεο επαλάζηαζεο, απφ ηελ άιιε, είλαη ραξαθηεξηζηηθέο. ε ηέηνηα γεγνλφηα ζα 

ξηδψζεη κηα αθφκα ηξαπκαηηθή εκπεηξία καο, κε ηηο επηπηψζεηο ζηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

«ιατθνχ», φηαλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη πηα κε παξσρεκέλν πεξηερφκελν θαη θνξηηζκφ . 

 
14 Ζ απνδνρή θη αλαγλψξηζε ηεο αθεινχο (naïf) δσγξαθηθήο  σο γλήζηα, ε „‟αλαθάιπςε‟‟ ηνπ 

Θεφθηινπ, απφ ηνλ Σεξηάλη κε ηελ ππφδεημε ηνπ Γνπλαξφπνπινπ. Πξψηε έθζεζε ηνπ Θεφθηινπ ην 

1936 ζην Παξίζη, ην 1947 ζηελ Διιάδα. Απν ηνπο πξψηνπο ζπιιέθηεο, ν Δκπεηξίθνο. 

31.Τα πνξηξαίηα ηνπ Φαγηνύκ θαη ε γεληά ηνπ „30 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1_%CE%92%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B1_%CE%A6%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC#cite_note-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%BF
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 Ζ Αγγειηθή Υαηδεκηράιε  γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 

1895.  Μεγάισζε ζηελ θαηνηθία ησλ Θεψλ 

ηελ Πιάθα θη επεξεάζζεθε βαζχηαηα ζηα πξψηα ρξφληα 

ηεο δσήο ηεο, απφ ηελ αγάπε ησλ δηθψλ ηεο, γηα ηελ 

ηέρλε, ηα γξάκκαηα θαη ηελ Διιάδα.    

Αζρνιήζεθε αξρηθά κε ηε δσγξαθηθή, ελψ παξάιιεια 

κειέηεζε ηελ Βπδαληηλή θαη ηε λεφηεξε Διιεληθή ιατθή 

ηέρλε, ζηελ νπνία αθηέξσζε νιφθιεξε ηελ δσή ηεο. 

ηφρνο ηεο ήηαλ ε ζπιινγή θαη ε δηάζσζε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ηνπ Διιεληθνχ ιατθνχ 
πνιηηηζκνχ. 

   Ηδξχεη ην Λχθεην Διιελίδσλ κχξλεο θαη 

ην 1920 αξρίδεη ηελ έξεπλά ηεο γηα ηνπο 

αξαθαηζάλνπο. Παξάιιεια, ην 1927 δεκνζηεχεη ην 

 

 

 

 

 

 

33.Απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ ηεο Α.Υαηδεκηράιε, έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Εάρνπ. 

                                                                                                                         
πξψην ηεο βηβιίν γηα ηελ θχξν θαη αξρίδεη ηηο έξεπλέο ηεο γηα ηα Ηηαινθξαηνχκελα Γσδεθάλεζα 

θαη ηελ Αλάθε. ηε ζπλέρεηα επηζθέπηεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ Mαθεδνλία θαη ηελ 

Ήπεηξν, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ιανγξαθηθνχ πιηθνχ. Μνηξάδεηαη ην φξακα ηεο πλεπκαηηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ ηφπνπ,  κε ηνλ Νίθν Καδαληδάθε, ηνλ Άγγειν ηθειηαλφ θαη 

ηνλ Κσζηή Παιακά. πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Άγγειν θαη ηελ Δχα ηθειηαλνχ γηα ηελ αλαβίσζε 

ησλ Γειθηθψλ Γηνξηψλ. Αξρίδεη λα νξγαλψλεη εθζέζεηο κε ζθνπφ ηε δηάδνζε θαη ηε δηάζσζε ηεο 

Διιεληθήο ιατθήο ηέρλεο. Σν 1937 ηδξχεη ην χλδεζκν Διιεληθήο Υεηξνηερλίαο, ν νπνίνο 

ην 1957 κεηαβάιιεηαη ζε Κξαηηθφ Οξγαληζκφ Υεηξνηερλίαο.Καξπφο ηεο ζθιεξήο εξγαζίαο ηεο 

ππήξμε ην ζπγγξαθηθφ ηεο έξγν, κε ην νπνίν είλαη επξχηεξα γλσζηή θαη ε δεκηνπξγία ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ δηδαζθαιία θαη αλαπαξαγσγή ηεο ιατθήο ηέρλεο κε ζθνπφ ηελ δηάζσζή ηεο 

θαη ηελ έληαμε ηεο ζηε ζχγρξνλε αηζζεηηθή θαη ηε βηνηερληθή παξαγσγή. 

 

 

 

3 Υαηδεκηράιε Αγγειηθή, (1895-1965) 
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‘’Γηαηί δύζθνιν ζην θάησ θάησ δελ είλαη ην 

λ' αληηγξάςεη θαλείο. Έηνηκεο κνξθέο 

έρνπκε ζε πεξηζζή αθζνλία.’’ 

Πηθηψλεο  

 

34. Πηθηψλεο, ζρέδην 3,                                   

« Ζ ιατθή καο ηέρλε θη εκείο», 1925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Σο ίδιο ίςφτςε και για σην λαωκή μαρ απφισεκσονική. Εκεί είφαν 

ςσπαυεί ο Ζάφορ, ο Πικιύνηρ , η Αγγελική Φασζημιφάλη και οι 

απφισέκσονερ σοτ κόκλοτ σοτρ. Η Αγιοπελαγίσικη απφισεκσονική 

απαςφϋληςε σον Le Corbusier, άποχη ποτ εξέυπαςε ςσο ςτνέδπιο σψν 

Αθηνύν σο 1933, ποτ οπγανύθηκε ςση φολή Απφισεκσονικήρ. Με 

παπϋμοιερ απϋχειρ ο Μϋφολτ Ναγκό, ο Κπιςσιάν Ζεπβοό16 και απϋ σοτρ 

Έλληνερ, ο Φασζηκτπιάκορ Γκίκαρ, ο Σϋμππορ κ.α. 

   Ο υονκςιοναλιςμϋρ, η θεψπία σοτ αιύνα, η ςφέςη σοτ ανθπύποτ με 

σο πεπιβάλλον και οι τποδειγμασικέρ λαωκέρ μοπυέρ απαςφολοόν σοτρ 

καλλισέφνερ σηρ εποφήρ. Παπάλληλα απ‟  ϋλοτρ σονίζεσαι η ςημαςία 

σηρ ελληνικήρ μοπυήρ, ψρ μια διαφπονική έννοια. Σο ενδιαυέπον ατσϋ 

σατσίζεσαι  φπονικά με μια ανσίςσοιφη σάςη σηρ ςόγφπονηρ σέφνηρ, 

ππάγμα ποτ αποσέλεςε ετστφή ςτγκτπία. Ανοίγονσαι πϋπσερ ςε διεθνή 

φύπο,  οποιαςδήποσε μοπυήρ πποςκϋλληςη ςε παπαδοςιακά «νσϋπια» 

ππϋστπα. 

 

 

 

 

 

                                            
16 Christian Zervos, (1889-1970),  ζεκαληηθφο θξηηηθφο κνληέξλαο ηέρλεο ζην Παξίζη, πνπ 

γελλήζεθε ζην Αξγνζηφιη. Μεγάιν έξγν ηνπ απνηειεί „‟ L‟art en Grèce des temps préhistoriques au 

debut du 18e siècle „‟(1934) θαζψο παξάιιεια έγξαθε θαη ζε άιια γαιιηθά πεξηνδηθά καδί κε 

άιινπο δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο φπσο ν Σériade (ηξαηήο Διεπζεξηάδεο). Τπήξμε 

ζηελφο θίινο ηνπ Γθίθα θαη ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξψπε ηε δεθαεηία ηνπ ‟30. 

‘’Δελ ηνπ ρξεηάδεηαη θαλέλα γξαθείν, νύηε κνιύβη, 

γηα λα αξαδηάζεη κάηαηεο γξακκέο ηεο θαληαζίαο 

ηνπ. Καλέλα βηβιίν αξρηηεθηνληθήο δε δηάβαζε. 

Από ξπζκνύο θαη ραξαθηήξα δε ληώζεη. Μα ηα 

πξαγκαηώλεη αζπλείδεηα, αθνινπζώληαο ηε θύζε. 

Ξέξεη πιέξηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Σην έδαθνο επάλσ 

ζα ραξάμεη ην ρώξν ην ρξήζηκν γηα θαηνηθία ηνπ. 

Τε θαληάδεηαη θηόιαο έηζη ζην ρώξν, πςσκέλε 

κπξνζηά ηνπ, κε ηηο πέηξεο πνπ ν ίδηνο έρεη 

πειεθήζεη, ν κάζηνξαο αξρίδεη ην έξγν ηνπ. Εμόλ 

από ην λα πξνζέμεη λα βάιεη ηηο πην γεξέο, ηα 

αγθσλάξηα, ζηηο γσλίεο θαη ζηηο παξαζηάδεο ηεο 

ζύξαο ή ησλ παξαζπξηώλ, άιιν ηίπνηα δελ έρεη λα 

ζθεθηεί. Γεξό κόλν λα είλαη ην ρηήζηκν, θαη ε 

θύζε ζ' αλαιάβεη κόλε ηεο η' άιια. ‘’  
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    ‟ ατσϋ σο ςημείο μένει να αναλογιςσοόμε εάν η επιςσπουή ςσην 

παπάδοςη και η αναζήσηςη σατσϋσησαρ, πποφύπηςε ςε ένα επίπεδο 

αναζήσηςηρ μοπυύν και λεισοτπγιύν, καθύρ και αλληλεπιδπάςεψν σηρ 

λαωκήρ σέφνηρ με σην κοινψνία, μελέση ποτ θα οδηγοόςε ςσην ανάκσηςη 

σψν απφεστπικύν  διαδικαςιύν ποτ οδήγηςαν ςε ατθενσικά παπάγψγα. Ή 

μήπψρ, η αποτςία μοπυολογικήρ  ανάλτςηρ οδήγηςε ςε a priori μοπυέρ 

ππϋστπα, ποτ θεψπήθηκαν φαπιςμασικά και κασέληξαν να έφοτν ση φπήςη 

„‟ςτμβϋλοτ‟‟ ςσην Σέφνη, κτπίψρ ςση ζψγπαυική; 17 

    Τπήπξαν ϋμψρ ππψσοπϋποι, ϋπψρ ο Μαλέαρ και ο Παπαλοτκάρ, ποτ 

επιφείπηςαν να ςτνδτάςοτν  σην μοπυολογική ανάλτςη ποτ πποήγε η 

ςόγφπονη σέφνη με σην ςτνθεσική σηρ παπάδοςηρ, καθύρ κι ο Κϋνσογλοτ να 

πποβάλει σην ελληνικϋσησα ψρ μόθο, αλλιύρ η έξαπςη σηρ θα παπέμενε 

ςσο φύπο σψν ςτμβολιςμύν. Για σην κασάληξη σηρ ζψγπαυικήρ σηρ γενιάρ 

σοτ ‟30,  θα ήσαν δίκαιο ϋμψρ να αναυεπθεί η υοπσιςμένη αιςθησική σψν 

καλλισεφνύν απϋ ςημάνςειρ ςτναιςθημασικοό πεπιεφομένοτ, η οποία και 

πεπάςσηκε μέςα απϋ διδαφέρ   και επηπέαςε σιρ επϋμενερ γενιέρ.  
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 πκβνιηζκφο: απνηειεί κηα ηάζε, παξάιιεια θαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Νεντκπξεζηνληζκφ θαη 

δηακνξθψλεηαη σο ππέξβαζε ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο αληίιεςεο αιιά κε πλεπκαηνθξαηηθή θη φρη 

επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε... 

Οη εηθφλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην αλζξψπηλν Δίλαη ζπλαληψληαη κε απηέο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ...ν πκβνιηζκφο ζηνρεχεη ζην λα πξνθαιέζεη ζηνραζκνχο, γηα φια φζα δελ κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί πσο δελ είλαη αιεζηλά. Απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ Μνληεξληζκνχ...αθνχ θάζε 

πξάγκα θπζηθφ ή ηερλεηφ, κπνξεί λα απνθηήζεη γηα καο ζπκβνιηθή ζεκαζία, δελ ππάξρνπλ πιένλ 

φξηα ζηε κνξθνινγία θαη ζην ζπκβνιηζκφ ηεο ηέρλεο... Αλ ν Νεντκπξεζηνληζκφο βξίζθεηαη ζηε ξίδα 

ησλ δνκηθψλ εξεπλψλ ησλ Φνβηζηψλ θαη ηνπ Κπβηζκνχ, ν πκβνιηζκφο πξναλαγγέιιεη ηε 

ζνπξεαιηζηηθή αληίιεςε ηνπ νλείξνπ σο απνθάιπςεο ηεο βαζηάο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ Δίλαη, ηεο 

ππνζπλείδεηεο χπαξμεο. 

 

35. πχξνο Παπαινπθάο,                    
« Τνπίν ζηε Μπηηιήλε» 

36.Μαιέαο, «Μέζαλα» 
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 Τν ζπίηη κνπ 

 

Θέισ λα ρηίζσ έλα ζπηηάθη 

ζηε κνλαμηά θαη ζηε ζησπή, 

γύξσ κηα πξάζηλε ξαρνύια… 

Δε ζα ην ρηίζσ εθεί. 

 

Ξέξσ ζηε ρώξα ηε κεγάιε  

ηνλ πινύζην δξόκν ηνλ πιαηύ 

κε ηα παιάηηα θαη ηνπο θήπνπο. 

Δε ζα ην ρηίζσ εθεί.  

 (ζπλ. επνκ.ζει.) 

 

 

Β1. Ο  ΣΟΠΟ 

ΣΟ ΤΛΙΚΟ, Η ΥΤΗ 

«Ανεβήκαμε πάνψ ςσο λϋυο να δοόμε σον σϋπο μαρ – 

                   υσψφικά, μεσπημένα φψπάυια, πέσπερ, λιϋδενσπα.» 

                          Γιάννηρ Ρίσςορ «ο σϋπορ μαρ» 

 

      Ο σϋπορ πεπνάει μέςα απϋ σα μάσια μαρ και γίνει ανσιληπσϋρ, 

γίνεσαι εικϋνα, γίνεσαι έκυπαςη. Η υόςη ϋμψρ αποσελεί ένα 

εναπμονιςμένο ςόνολο, και  δεν βαςίζει σην τπϋςσαςή σηρ  ςσον 

άνθπψπο. Η υόςη τπήπφε ππιν απϋ μαρ και πιθανϋσασα να τπάπφει και 

μεσά απϋ μαρ. Η υόςη είναι η γένεςη και η κασαςσπουή μαζί, έναρ 

κόκλορ εξελίξεψν και αλληλεπιδπάςεψν, μια διαδικαςία αδιάκοπη. Με 

σον ϋπο «υόςη» εννοοόμε σην ασέπμονη ςτνάυεια σψν ππαγμάσψν 19. Η 

υόςη δεν σεμαφίζεσαι, είναι η ενϋσησα ενϋρ ϋλοτ και ση ςσιγμή ποτ 

απομονύνεσαι ένα απϋςπαςμα σηρ παόει πλέον να αποσελεί κάσι σο 

ολϋσελα υτςικϋ.  

   Ο σϋπορ αποσελεί έναν φύπο, με κάποια ςαυή ή μη ϋπια.  Ο σϋπορ, 

για να γίνει διακπισϋρ, απαισεί ένα είδορ οικειοποίηςηρ απϋ σον 

άνθπψπο. σαν αναυεπϋμαςσε ςσον σϋπο, ανσιλαμβανϋμαςσε κάσι 

«δικϋ μαρ»,  για παπάδειγμα σο μέπορ ϋποτ γεννηθήκαμε.   
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 Georg Simmel, «Ζ Φηινζνθία ηνπ Σνπίνπ» , εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, 2003 

38.Πεξηθιήο Λχηξαο,                          

« Σπίηη κε ζέα ηε ζάιαζζα» 

http://3.bp.blogspot.com/_Vzn9t-dObAM/TKn0E4wNu5I/AAAAAAAAU9w/Tn_v9jC1buI/s1600/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82+%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82.jpg
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39. Le Corbusier, «Σν Σνπίν», ζρέδην, 1921. 

20, σσνέτεια της 14 
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 Ξέξσ ην πξόζραξν αθξνγηάιη 

όιν ην θύκα ην θηιεί, 

θξηλόζπαξη΄ είλαη ε ακκνπδηά ηνπ. 

Δε ζα ην ρηίζσ εθεί. 

 

Αηέιεησηε ηξαβά κηα ζηξάηα, 

ζθίδεη κηα ρέξζα απινρσξηά, 

ζθιεξά ηε δέξλεη η΄ αγξηνθαίξη  

θαη ν ιίβαο ηε ρηππά. 

 

Μηα ζηξάηα ρηιηνπαηεκέλε  

ηνλ θαβαιάξε λεζηηθό, 

ηνλ πεδνδξόκν δηςαζκέλν  

ζάθηεη ζηνλ θνπξληαρηό. 

 

Εθεί ην ζπίηη κνπ ζα ρηίζσ 

κε κηα βξπζνύια ζηελ απιή 

πάληα ε γσληά ηνπ ζα θαπλίδεη 

θη ε ζύξα ηνπ αλνηρηή.  

 

Κσζηήο Παιακάο 

 

    Ο σϋπορ έφει κάποια φαπακσηπιςσικά , ποτ σα νιύθοτμε δικά μαρ. Σο 

υύρ, σο φπύμα, η βλάςσηςη, σο νεπϋ, σο βοτνϋ, σα τλικά με σα οποία 

υσιάφσηκε σο ςπίσι σψν ππογϋνψν μαρ. Ο σϋπορ είναι ατσϋρ ποτ μαρ 

έφει δύςει σην ππύση όλη εξ‟ απφήρ, ίςψρ και σην ππϋκληςη ή σην 

ανάγκη να δημιοτπγήςοτμε, να επέμβοτμε πάνψ ςση υόςη, να σην 

«διαφψπίςοτμε», να σην καλλιεπγήςοτμε, να σην οικειοποιηθοόμε ακϋμα 

πεπιςςϋσεπο. 
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   σα ππύσα βήμασα σηρ ανθπψπϋσησαρ πάνψ ςση  γη, ο άνθπψπορ 

κινείσαι με ςεβαςμϋ ππορ ση υόςη ίςψρ και απϋ υϋβο ποτ σοτ 

πποκαλεί σο άγνψςσο. Με σην εξέλιξη σηρ γνύςηρ και σηρ επιςσήμηρ, ο 

άνθπψπορ με έναν παπάδοξο σπϋπο αναπσόςςει ιδιαίσεπη εταιςθηςία 

μϋνο ψρ ππορ σο ανθπύπινο μϋπυψμα  σοτ σοπίοτ και έφονσαρ φάςει 

σην επαυή με σην «γένεςή» σοτ, πποςπαθεί με οπιςθοδπομικέρ,    

πεπιςσαςιακέρ κινήςειρ να επανακσήςει ππψσϋγονη γνύςη, να 

ξαναπαπασηπήςει και να ξανακασανοήςει σοτρ νϋμοτρ σηρ υόςηρ. Η 

εξέλιξη ήπθε και ςτνεφίζει με ένα ανθπψποκενσπικϋ  σπϋπο. Γενιέρ και 

γενιέρ αςφολοόνσαι με σην ανάδειξη σηρ εταιςθηςίαρ μεσαξό ασϋμψν 

ιδίοτ είδοτρ. Ανθπύπινα δικαιύμασα, κοινψνική εταιςθηςία, μϋπυψςη 

και ππϋςυασα υιλοζψία. Ο ςόγφπονορ πολισιςμϋρ ππέπει να κασαβάλει 

πποςπάθεια για να αναγεννήςει παλαιοόρ δεςμοό, κτπίψρ ϋμψρ να 

ξεπεπάςει πποβλήμασα ποτ δημιοόπγηςε. Δεν είναι στφαίο  ϋσι οι 

ππψσϋγονερ θπηςκείερ   πποήγαγαν καλόσεπα σην έννοια σηρ υόςηρ.  

 

 

 

 

 

40.Ννκαδηθέο θαηνηθίεο αξαθαηζάλσλ 

απφ αξρείν Α. Υαηδεκηράιε. 

41.„‟Κνχκνο‟‟ ζηηο Καξέο Υαλίσλ,  

ζρεδφλ δελ δηαθξίλνληαη ηα φξηα κεηαμχ 

ιφθνπ, ξηδψλ θαη αλζξψπηλεο  

θαηαζθεπήο. 
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 Πεξπαηψληαο επάλσ ζε ηνχηε ηε γε, ε θαξδηά καο 

ραίξεηαη κε ηελ πξψηε ραξά ηνπ λεπίνπ ηελ θίλεζή καο 

κέζα ζην ρψξνο ηεο πιάζεο,...Πξνζπεξλνχκε δίπια ζε 

ηνχην ην βξάρν, ηνλ θνξκφ ηνπ δέληξνπ...Σν έξεκν 

ηνχην κνλνπάηη είλαη απείξσο αλψηεξν απν ηηο 

ιεσθφξνπο ησλ κεγαινππφιεσλ. Γηαηί κε ηελ θάζε 

πηπρή ηνπ, κε ηηο θακπέο ηνπ, ηηο άπεηξεο ελαιιαγέο ηεο 

πξννπηηθήο ηνπ ρψξνπ πνπ παξνπζηάδεη, καο καζαίλεη 

ηε ζεία ππφζηαζε ηεο αηνκηθφηεηαο ηεο ππνηαγκέλεο 

εηο ηελ αξκνλία ηνπ ινπ. „‟πλαηζζεκαηηθή 

Σνπνγξαθία‟‟, Γ. Πηθηψλεο 

   Σα τλικά σοτ κάθε σϋποτ ήσαν ατσά ποτ αξιοποιήθηκαν άμεςα απϋ 

σον  άνθπψπο. Τλικά σατσϋςημα σοτ σϋποτ ποτ μεσαλλάφθηκαν ςε 

σατσϋσησα σοτ κασοίκοτ ή σοτ αποίκοτ. Μια σατσϋσησα ποτ πάνσα 

αναζησείσαι ςσα ίδια τλικά, ςσα επείπια αλλά ποσέ δεν είναι 

απκεσή.22 

   Σα ϋπια πάνσα έφοτν σην σάςη να επεκσείνονσαι, σα τλικά σψν 

σϋπψν να σαξιδεόοτν, ο έναρ σϋπορ ποτ μαρ γέννηςε να 

ςτνδιαλέγεσαι με άλλοτρ σϋποτρ και μια νέα ιςοπποπία να 

αναζησείσαι ςτνεφύρ. Ίςψρ μέςα ς ατσά σα σαξίδια και σιρ 

διαδικαςίερ να ενσοπίζεσαι η υτςικϋσησα. Η Υόςη δεν είναι ςσάςιμη, 

γιασί να είναι η αναπαπάςσαςή σηρ… 
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 „ Έρσ δεη πνιιά θαη ε γε κέζ‟ απ‟ ην λνπ κνπ γαίλεηαη σξαηόηεξε. 

 Ωξαηόηεξε κεο ηνπο ρξπζνύο αηκνύο  

 ε πέηξα ε θνθηεξή, σξαηόηεξα  

ηα κπιάβα ησλ ηζζκώλ θαη νη ζηέγεο κεο ηα θύκαηα.‟‟  

Διχηεο, Μονόγραμμα VI 

42.Γ. Πηθηψλε, ρέδην
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Β2.  Σο  Νηςί- (υψρ, γη, νεπϋ) 

Σα νηςιά  με σο μίνιο και με σο υοόμο  

            σα νηςιά με σο ςπϋνδτλο καποιανοό Δια  

σα νηςιά με σοτρ έπημοτρ σαπςανάδερ  

σα νηςιά με σα πϋςιμα γαλάζια ηυαίςσεια23 

 

    Η αναζήσηςη σηρ ελληνικϋσησαρ ατσήρ σηρ πεπιϋδοτ μεσαυέπεσαι ςσην 

ελληνική όπαιθπο. Σο Αιγαίο αποσελεί ένα σέσοιο πποοπιςμϋ24, καθύρ 

αποσελεί για σοτρ λϋγιοτρ και καλλισέφνερ σηρ εποφήρ , σο λίκνο σοτ 

πολισιςμοό. Σο νηςί ςαν πεδίο έπετναρ αποσελοόςε ένα ολοκληπψμένο 

κασαςσάλαγμα πολισιςμύν. Η Νήςορ μποπεί να θεψπηθεί σο Παν, μια 

μικπογπαυία σοτ «λοτ».  Απϋ ση μελέση σψν κλαςικύν, πποκόπσει ϋσι η 

νήςορ είναι ένα ςσπογγτλϋ ανσικείμενο ϋπψρ η Γή, ποτ διαθέσει μέςον και 

κασά ςτνέπεια ςτμμεσπία. Αναυέπονσαι ςσην Λακεδαιμονία και σην Αθήνα 

ςαν να αποσελοόν νηςιά κι ατσϋ γιασί θέλοτν να σοτρ αποδύςοτν σην 

αίςθηςη σηρ ολοκληπψμένηρ πϋληρ. Έσςι οι πεδιάδερ ανσικαθίςσανσαι με 

ση θάλαςςα και σο οφτπϋ με σο πεπίγπαμμα σοτ νηςιοό. Μ‟ ατσϋ σον  

                                            
23

 Οδ.Διχηεο, Σν Άμηνλ Δζηί (Σν Γνμαζηηθφλ),1995, ζην Πνίεζε, Ίθαξνο 2002, ζ.173, έκκεζε 

αλαθνξά απφ θείκελν Γ.Φηιηππίδε, Μχζν ηνπ ζεκεξηλνχ Αηγαίνπ, Ζ απνθαιππηηθή εηθφλα, ζην 

Αηγαίν κηα Γηάζπαξηε Πφιε, γηα ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή 10ε Γηεζλήο Έθζεζε Αξρηηεθηνληθήο 

Μπηελάιε Βελεηίαο . 
24

 „‟Σν Αηγαίν είλαη κηα γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή ελφηεηα ζηελ νπνία ζπκβξέζεθαλ, ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, δεκηνπξγψληαο πλεπκαηηθά θαη 

πιηθά ππθλψκαηα, θαη αθήλνληαο ίρλε ηνπ πεξαζκέλνπ βίνπ πνπ αλαγλσξίδνπκε σο θνηλά ηεθκήξηα 

ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο.‟‟ Γ. Φηιηππίδεο,  «Σν Αηγαίν είλαη Μνληέξλν», «Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ», 

Μέιηζζα, 2003 

43.  

44.  

43,44, Πηθηψλεο, «Αηηηθά», 1949, ηηκεηηθφο 

ηφκνο κε ζρέδηα πνπ εμέδσζε ν ΑΓΑ 
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σπϋπο ενιςφόεσαι η αίςθηςη σοτ κένσποτ, ποτ είναι η βάςη σηρ πϋληρ -

κπάσοτρ. 25  

   Η Θάλαςςα, πϋσε ενοποιησικϋρ παπάγονσαρ, μεσαξό σψν διάςπαπσψν 

νηςιύν σηρ τδάσινηρ λεκάνηρ αλλά και μεσαξό πιο μακπινύν πολισιςμύν 

και πϋσε μια πποςσασετσική αςπίδα απομϋνψςηρ ποτ αποκλείει σον 

αςσικϋ γιγανσιςμϋ και δημιοτπγεί μια εναλλακσική μοπυή αςσικϋσησαρ και 

οικειοποίηςηρ νέψν ειςαγϋμενψν και ειςεπφϋμενψν σάςεψν ςσην 

απφισεκσονική26, υτςικϋρ πποςσάσηρ σψν ιςσοπικύν οικιςμύν. Η  

πεπικόκλψςη σψν νηςιύν απϋ ση θάλαςςα  επίςηρ πποβάλλει άμεςα ση 

ςφέςη με ση υόςη.27 

 

 

 

                                            
25

 „‟Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ηδέα ηνπ λεζησηηθνχ ηνπίνπ σο κηα καηηά, βνήζεζε ηνπο αξραίνπο ζηελ 

επεμεξγαζία ηεο ηδέαο ηεο ηδαληθήο πφιεο.‟‟ Sylvie Vilatte, “ La Perception du Paysage insulaire Egeen 

Atravers les sources litteraires: Description, Utilisation Pratique et Reflexion theorique”, 
26

 Σάθεο Γεσξγαθφπνπινο, Ζ «Αλνηθηή Πφιε» ηνπ Αηγαίνπ, ζην Αηγαίν κηα Γηάζπαξηε Πφιε, γηα 

ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή 10
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε Αξρηηεθηνληθήο Μπηελάιε Βελεηίαο . 

27
 Ο Εεξβφο ππνζηεξίδεη πσο «ην θιεηδί ηεο ειιεληθήο ηέρλεο βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ηελ νπηηθή 

εκπεηξία ηεο θχζεο, ζην ειιεληθφ ηνπίν». Γ. Φηιηππίδεο,  «Σν Αηγαίν είλαη Μνληέξλν», «Νεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ», Μέιηζζα, 2003 

45. Υαξηνγξάθεζε ησλ Κπθιάδσλ, 15
νο

 

αηψλαο 

46. ηξάηνο Καιαθάηεο, «Σν Αξρηπέιαγνο», 

2006 
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      Ο κτβιςμϋρ, θεμελιακϋ πεόμα σηρ σέφνηρ σψν απφύν σοτ 20οτ 

αιύνα, δεν μποποόςε να βπει καλόσεπο πεδίο έκυπαςηρ απϋ σα 

ελληνικά νηςιά. Οι οπθογψνικοί, ςσιβαποί ϋγκοι σψν απφονσικύν και 

σψν άλλψν παπαδοςιακύν κσιςμάσψν είφαν δημιοτπγήςει ήδη, φψπίρ 

ςφέδιο, σα επγαλεία, ποτ η βαθόσεπη, ίςψρ, καλλισεφνική αναζήσηςη 

σψν σελετσαίψν αιύνψν είφε σϋςη ανάγκη. Με μία ατςσηπϋσησα, ποτ 

αποππέει σϋςο απϋ σο πεπιβάλλον ϋςο και απϋ σην ιςσοπική σηρ 

διαδπομή, επιβάλλει πεπιγπάμμασα, επιβάλλει επεξεπγαςία ςφημάσψν 

και ϋγκψν.  

      Δίνεσαι ςσον καλλισέφνη η δτνασϋσησα να πεπιπλανηθεί ςσον φύπο 

με σα ςαυή υτςικά ϋπια. Η οικιςσική ανάπστξη σψν νηςιύν, 

καθοπίζεσαι απϋ σοτρ πεπιοπιςμοόρ  ατσοόρ σηρ υόςηρ αλλά και απϋ 

σο λετκϋ υύρ. Οι ανσανακλάςειρ, σα υτςικά και επιλεγμένα  φπύμασα, 

αποδίδοτν ένα ανθπψπογενέρ σοπίο ϋποτ η μοπυή καθοπίζεσαι απϋ 

σον φύπο. Ο Ζψγπάυορ ςε ένα νηςί δόνασαι να είναι ο θεασήρ ςε ένα 

ζψνσανϋ κτβιςσικϋ ζψγπαυικϋ έπγο, σο οποίο επιθτμεί και να 

επαναδιαστπύςει.  

 

47. Αγήλσξ Αζηεξηάδεο,                        

«Σν ιηκάλη ηεο Όδξαο», 
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      „Ένα άλλο ςσοιφείο σο οποίο ςτμβαδίζει κι ατσϋ με σηρ απφέρ σοτ 

κτβιςμοό, είναι η κλίμακα. Αναυέπθηκαν σα υτςικά ϋπια σοτ νηςιοό 

αλλά και η πποςσαςία ποτ πποςυέπει η θάλαςςα απϋ σοτρ 

«γιγανσιςμοόρ». Η πποςαπμογή ϋμψρ σψν απφισεκσονικύν αποδϋςεψν 

ςσοτρ οικιςμοόρ, ξενϋυεπσψν πποσόπψν, με ένσονη σην εμπλοκή σηρ 

λαωκήρ παπάδοςηρ28, μαζί με σον πεπιοπιςμϋ ψρ ένα βαθμϋ, σψν 

διαθέςιμψν τλικύν ππορ φπήςη, αλλά και σιρ ανάγκερ σψν κασοίκψν, μη 

έφονσαρ άλλη διέξοδο ικανοποίηςηρ πέπαν σηρ σοπικήρ 

δπαςσηπιϋσησαρ και τποδομήρ, δίνοτν ένα ςτμπτκνψμένο αποσέλεςμα 

εικϋναρ ςε γεψμεσπικά ςφήμασα, άμεςα επηπεαςμένα απϋ ϋλοτρ σοτρ 

παπαπάνψ  παπάγονσερ. 

   Η διαφπονικϋσησα σοτ Αιγαίοτ, είναι επίςηρ έναρ λϋγορ, ποτ 

επέλεξαν οι ζψγπάυοι σηρ γενιάρ σοτ ‟30, να αςφοληθοόν με ατσϋ. 

Κάθε εποφή βλέπει σο Αιγαίο ϋπψρ ςε ένα καθπέυση, αναυέπει 

φαπακσηπιςσικά ο Δ. Υιλιππίδηρ, βλέπει σην αποτςία, ατσϋ ποτ σοτ 

λείπει και ςσην εποφή ποτ εξεσάζοτμε  οι καλλισέφνερ αναζησοόν σην 

φαμένη σοτρ σατσϋσησα…(;) 

                                            
28

 „‟ Καη ζηελ αξρή απηή, (κεζφθσην) ε ιατθή ηέρλε ππαθνχεη αζπλείδεηα....ηελ πξσηφγνλε ηέρλε 

πάληα κέλεη ην πιηθφ ιίγν πην αδνχιεπην, ή δνπιεχεηαη, πάληα κ‟ έλα θπζηθφ ηξφπν, θξαηψληαο έηζη 

ηε θπζηθή αξκνλία. Υάξε ζηελ έιιεηςε ηέρλεο, πην πνιχ παξά ζηελ χπαξμή ηεο, ν ηνίρνο ηνπ 

ρσξηάηε – ν ηνίρνο ζα „λαη πάληα ζην κεζφθσην. Κη εδψ κεηέξα ηεο αξκνλίαο είλαη ε αιήζεηα ηεο 

θαηαζθεπήο.‟‟ Πηθηψλεο, «Η λαϊκή μας ηέτνη κι εμείς.» 

48. Π.Σέηζεο, «Υδξα», 

49. Cezanne,                                       

«The Bay of Marseilles, view from 

L'Estaque»,  

1885 
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   Με  αυοπμή σην ίδπτςη σοτ παπαπσήμασορ σηρ φολήρ Καλύν Σεφνύν 

ςσην „Τδπα29, μια ομάδα επιυανύν καλλισεφνύν μεσαυέπεσαι εκεί σο 

1936 και πειπαμασίζονσαι με ένατςμα σην γπαυικϋσησα σοτ νηςιοό,30 

σα ατςσηπά ςφήμασα, σιρ σεθλαςμένερ ποτ φαπάςςοτν σα ςκαλοπάσια 

και οι μάνσπερ σψν ςπισιύν. Η ςτνεόπεςη είναι ππάγμασι μοναδική. Και 

ο πϋλορ σοτ νηςιοό εξ ίςοτ. Απϋ σην ίδια ϋμψρ πηγή αποππέει και η 

ανάγκη αναςόνθεςηρ σηρ ππαγμασικϋσησαρ, με σπϋπο ποτ να 

πεπιλαμβάνει σην τπέπβαςή σηρ. Γϋνιμη και για σον τπεππεαλιςμϋ η 

Όδπα, γίνεσαι ένα επγαλείο επμηνείαρ σοτ κϋςμοτ.  

 

 

«ε Γεσκεηξία είλαη παληαρνύ παξνύζα»  Υαηδεθπξηάθνο Γθίθαο 

 

                                            
29

 Σν παξάξηεκα ηεο ζρνιήο θαιψλ ηερλψλ ηεο Όδξαο ηδξχζεθε ην 1936, κε πξσηνβνπιία ηνπ 

δσγξάθνπ Πεξηθιή Βπδάληηνπ( 1893-1971) θαη ζηεγάδεηαη ζην ηεηξαψξνθν αξρνληηθφ ηνπ Σνκπάδε. 
30

 Ζ «γξαθηθφηεηα» (picturesque), εκθαλίδεηαη αξρηθά ζαλ ην 2
ν
 κεγάιν ξεχκα ηνλ  19

ν
 αηψλα κεηά 

ηνλ ξνκαληηζκφ θαη ην λενθιαζηθηζκφ. Γελ είλαη ηαπηηζκέλε κε θακηά ηδηαίηεξε κνξθνινγία αιιά 

παξνπζηάδεηαη ζαλ αηζζεηηθή αμία, ραξαθηεξηζηηθή ηνπ αγγιηθνχ θήπνπ. Ο W. Gropius  ζπγρσλεχεη 

κε σξηκφηεηα ηελ παιηά απηή ηάζε ζηα έξγα ηνπ. Έρεη ηαπηηζηεί απφ ην επξχ θνηλφ κε ηελ ειιεληθή 

ιατθή αξρηηεθηνληθή , κε ηα ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο ζηεζαίσλ, κε ηηο θιεκαηαξηέο, κε ηνλ 

παξεμεγεκέλν ειιεληθφ θιαζηθηζκφ, θνιψλεο, θακάξεο, ρσξίο ξπζκφ ή κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε .(πεγή  

„‟Νενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή‟‟, Γ. Φηιηππίδεο, ζει. 20, 32, 404)  

50. Γθίθαο, «Μηθξή Ύδξα», 1947, Μνπζείν 

Μπελάθε-Πηλαθνζήθε Γθίθα, Αζήλα 

51. Γθίθαο, «Ταξάηζα θαη Πύξγνη», 

1947, πιινγή αγλψζηνπ 
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Β3. Σο  Σοπίο    

 

    «Ένα κομμάσι υόςηρ», μια ανσιυασική έννοια, καθύρ η υόςη δεν 

σεμαφίζεσαι. Αποσελεί ϋμψρ έναν απαπαίσησο  ςτμβιβαςμϋ για σον 

άνθπψπο, ύςσε να μποπέςει με σιρ δτνασϋσησέρ σοτ να ανσιληυθεί, να 

επεξεπγαςσεί. Μια ενδιαυέποτςα διεπγαςία διαδπαμασίζεσαι καθύρ σο 

ανθπύπινο μάσι εςσιάζει ςε μια πεπιοφή σηρ υόςηρ, και με σπϋπο 

μοναδικϋ για σον καθένα, δημιοτπγεί νοησά ϋπια, οπσικέρ γψνίερ 

επηπεαςμένερ απϋ κάποια  υψσεινή πηγή. Μέςα απϋ ατσϋ σο πλάνο, 

ςσο μταλϋ σοτ ανθπύποτ κάθε εικϋνα έφει ση δική σηρ δτναμική, ση δική 

σηρ ιςοπποπία. Κάθε εικϋνα αποσελεί ένα ζψγπαυικϋ πίνακα. 

    Ο καλλισέφνηρ είναι ατσϋρ ποτ σολμά να πεπάςει και ςσοτρ άλλοτρ , 

να μοιπαςσεί σην δική σοτ οπσική ανσίληχη. Σην νέα ιςοπποπία 

ππαγμάσψν ποτ ανακάλτχε μέςα απϋ ένα κοίσαγμα. Ο καλλισέφνηρ 

είναι ατσϋρ  ποτ μποπεί να, με καθαπϋσησα και  δόναμη να αποππουά 

εξολοκλήποτ σο δεδομένο υτςικϋ τλικϋ και να σο δημιοτπγεί εκ νέοτ 

ςαν απϋ μϋνορ σοτ. Ανσίθεσα, εμείρ οι άλλοι μένοτμε πποςδεμένοι ςσο 

τλικϋ και ςτνηθίζοτμε να ανσιλαμβανϋμαςσε σο ένα ή σο άλλο 

ξεφψπιςσϋ ςσοιφείο, εκεί ποτ ο καλλισέφνηρ βλέπει και μοπυοποιεί ένα 

«σοπίο»31 

                                            
31

Simmel, “To Σνπίν‟‟, ειιεληθή έθδνζε,2003, 1
ε
 Βξέκε, 1913  

52. Le Corbusier,ζθίηζν απφ ην     

« Έλα κηθξό Σπίηη», 1945 
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   Αν ο ετπψπαωκϋρ μονσεπνιςμϋρ και σα ππψσοποπιακά κινήμασα 

ςτνδέθηκαν με σον αςσικϋ φύπο και σα μησποπολισικά κένσπα, ο 

ελληνικϋρ μονσεπνιςμϋρ ςσον φύπο σηρ ποίηςηρ (με εξαιπέςειρ ϋπψρ ο 

Καβάυηρ και ο Καπτψσάκηρ) ςσπάυηκε μάλλον ππορ σο μη αςσικϋ 

σοπίο. Μποπεί η γενιά σοτ ‟30  να αναυέπθηκε ςση λεψυϋπο τγγποό, η 

σατσοποίηςη σηρ ϋμψρ με σο Αιγαίο ήσαν εκείνη ποτ κτπιαπφοόςε, 

καθύρ η αςσική νεψσεπικϋσησα σηρ λεψυϋποτ οδηγοόςε μακπιά απϋ 

σην πϋλη, ςση διαυτγή ππορ ση θάλαςςα.32 Σο Αιγαίο είναι, για ση 

γενιά σοτ ‟30, έναρ σϋπορ ςτνάμα ππαγμασικϋρ και υανσαςσικϋρ, 

ιςσοπικϋρ και παπθενικϋρ, ψπαίορ και μτθικϋρ, διαθέσει, με σα λϋγια 

σοτ Ελόση, διάπκεια και μοναδικϋσησα. 33 

  Σο Αιγαίο για σοτρ καλλισέφνερ σηρ εποφήρ θέλει να είναι και ελληνικϋ 

και μονσέπνο. Πολλέρ υοπέρ ανσιμεσψπίζεσαι  ςαν να δημιοτπγήθηκε απϋ 

ση γενιά σοτ ‟30. αν πποωϋν  σοπογπαυίαρ παπάλληλα με  

τπεππεαλιςσικήρ εικονοποιΐαρ. 

 

                                            

 

 
33

 «Υπάξρνπλε ηόπνη πνπ είλαη σξαίνη απιώο. Υπάξρνπλε άιινη πνπ έρνπλε ζεκαζία επεηδή ζην ρώξν 

ηνπο αλαπηύρζεθε έλαο νξηζκέλνο πνιηηηζκόο. Τν Αηγαίν όκσο ζπλδπάδεη θαη ηα δύν. Είλαη κηα 

κνλαδηθόηεηα, γηαηί δε πηζηεύσ όηη ππάξρεη πνπζελά αιινύ απηή  ε θαζαξόηεηα. Επνκέλσο, είλαη απηό 

πνπ δίλεη κηα κνλαδηθόηεηα ζηε θπζηνγλσκία καο από ην έλαο κέξνο, θαη από ην άιιν ζεθώλεη έλαλ 

απέξαλην, ζε βάζνο, πνιηηηζκό, ρσξίο θαλέλα ράζκα.» 

 

53. Αθίζα ηνπ ΔΟΣ,1930 



 ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ, ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΧΝ ΜΗΦΑΝΙΚΧΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ  2012-2013  
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‘’Τν ηνπίν είλαη ε ηξνθή πνπ πξνζθέξεηαη ζηα κάηηα καο, ζηηο αηζζήζεηο καο, 

ζηε λνεκνζύλε καο, ζηηο θαξδηέο καο. Τν ηνπίν είλαη ε βάζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ζύλζεζεο.’’ Le Corbusier 
34    
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 Σελ Διιάδα ν Le Corbusier ηελ αλαθάιπςε δπν θνξέο - ην 1911 ζαλ λεαξφο Charles Edouard Jeanneret 

δηςαζκέλνο γηα γλψζε θαη πεξηπέηεηα μνδεχνληαο ηελ ακνηβή απφ ηελ θαηαζθεπή κηαο έπαπιεο γηα έλα 

κεγάιν κπεηηθφ ηαμίδη ζηελ Αλαηνιή ( Απζηξία, Οπγγαξία, Βαιθάληα, Σνπξθία, Διιάδα, Ηηαιία) θαη ην 

1933 ζαλ Le Corbusier, πηα, ζηα πιαίζηα ηνπ CIAM IV.Σελ πξψηε θνξά, αλαθάιπςε ηελ Διιάδα κέζα 

απφ ηνλ Παξζελψλα  θαη ηα κνλαζηήξηα ηνπ Άζσ, ηε κλεκεηαθφηεηα  θαη ηα απνκεηλάξηα ηνπ αηψληνπ 

θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ. Σελ δεχηεξε θνξά, φκσο, αθνινπζψληαο ηηο πξνηξνπέο ησλ θίισλ ηνπ   , 

επηζθέπηεηαη ηα αηγαηνπειαγίηηθα λεζηά θαη αλαθαιχπηεη ην κεγαιείν ηεο ελαξκφληζεο κε ην πεξηβάιινλ, 

ηελ απφιπηε ηαχηηζε ηεο θάηνςεο θαη ηεο ηνκήο ησλ παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ κε ηηο απφςεηο ησλ 

κνληέξλσλ.  

ην «Γηα Μηα Αξρηηεθηνληθή»,  ( 'Vers une architecture)' (1923), πεξηγξάθεη ην πξσηφγνλν άλζξσπν ζε 

κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ θαηαιχκαηνο ηνπ θαη ελφο παλνκνηφηππνπ γηα ην Θεφ ηνπ. Απηφ πνπ έρεη 

ζεκαζία γηα ηνλ αξρηηέθηνλα, δελ είλαη ν ίδηνο ν πξσηφγνλνο άλζξσπνο, νχηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαιχβαο ηνπ. Σν ζεκαληηθφ είλαη ην πλεχκα, ε ηδέα, ην πεξηερφκελν ηεο πξσηφγνλεο θαιχβαο πνπ 

απνηειεί πεγή γλψζεο απφ ηα "βάζε ησλ αηψλσλ". 

Αλαιπηηθφηεξα, φκσο, γηα ηε ζεκαζία ηνπ παξειζφληνο θαη κε ηδηαίηεξν βάξνο ζην ειιεληθφ, αλαθέξεηαη 

ζηε ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο ηεο αξρηηεθηνληθήο (1942). Σνλίδεη ζηνπο λένπο πσο ην παξειζφλ 

ζηάζεθε ν κφλνο δάζθαινο θαη θαζνδεγεηήο ηνπ θαη πσο έηζη ζα έπξεπε λα είλαη γηα θάζε ηζνξξνπεκέλν 

άλζξσπν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία. "ηη καο θιεξνδφηεζαλ νη αηψλεο, έρεη 

κφληκε αλζξψπηλε αμία". αλ ζεκαληηθφηεξα θιεξνδνηήκαηα ζεσξεί πσο είλαη ηα έξγα ηεο αλψλπκεο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ εθθξάδνπλ ην δεκηνπξγηθφ πλεχκα κέζα απφ ηηο ιατθέο παξαδφζεηο, ηελ αίζζεζε ηεο 

ελφηεηαο θαη ηεο αξκνλίαο κε ηνπο λφκνπο ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ θιίκαηνο, ηηο βαζηέο θαη θπζηθέο αλάγθεο 

ησλ αλζξψπσλ κε ιχζεηο δνθηκαζκέλεο απφ ηνπο αηψλεο. Με ηε γλσξηκία  ηνπ κε Έιιελεο αξρηηέθηνλεο, 

άθεζε ην ζηίγκα ηνπ ζε φηη ελλννχζε «λέα αξρηηεθηνληθή» ζε κηα λέα γεληά αξρηηεθηφλσλ κε εμαίξεζε 

ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε, πνπ πξνζπάζεζε κε έλα δηθφ ηνπ ηξφπν λα  αλαδείμεη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο, απνδεζκεπκέλνο απφ ηελ «κνξθνθξαηία» πνπ θαηεγνξνχζε ηνλ Le Corbousier. 

 

55. CIAM IV, 1933 

54. Δζψθπιιν ηνπ «Vers une architecture» 

(Παξίζη: G. Cres et Cie, 1928), ζ.31). 
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Μελεσύνσαρ ση γενιά σοτ „ 30 βπιςκϋμαςσε μπποςσά ςε ϋποτρ ,ϋπψρ 

σϋπορ, σοπίο, ελληνικϋ σοπίο, κι ατσϋ γιασί ατσή η ςτγκεκπιμένη γενιά, 

είναι η ππύση ποτ (επαν)ανακάλτχε σο σοπίο.35 Η  γενιά σοτ Πικιύνη, 

ππιν απϋ σον πϋλεμο , είναι η ππύση γενιά μοπυψμένψν και 

«δτσικοσπαυύν» αςσύν, η οποία «επιςσπέυει»  ςσο ελληνικϋ σοπίο ϋφι 

μέςψ μιαρ παπαγψγικήρ μεσαποιησικήρ ςφέςηρ (αγποσική ή 

κσηνοσπουική) αλλά ςε μια ςφέςη εκπολισιςμοό. Αυοό έφοτν επιςκευθεί 

ή ζήςει μέςα ςε ϋλερ ςφεδϋν σιρ ετπψπαωκέρ  μησποπϋλειρ, 

επιςσπέυοτν για να δύςοτν έναν αέπα εκςτγφπονιςμοό ςσην όπαιθπο,  

 

                                            
35

 , απφ ηελ αξρή ηεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ, ην ρψξν  φπνπ δεη 

,αλαπηχζζεη παξάιιεια θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπαξηζηά εηθφλεο, δψα, ηνπία αθφκα θαη  

ζπλαηζζήκαηα ή πξάγκαηα αλχπαξθηα, πνπ πνηέ δελ είρε νπηηθή επαθή, θάηη πνπ ππνδειψλεη ηελ 

αλάγθε νπηηθνπνίεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ο ζπλδπαζκφο αλαπαξάζηαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ, ελφο 

βηψκαηνο, ελφο νπηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ βηψκαηνο ηνπ παξαηεξεηή νδεγεί ζε 

δεκηνπξγία ζπκβφισλ, ηδενγξακκάησλ. 

Αθφκε θαη ζηε επνρή ησλ κεγάισλ εμεξεπλεηψλ, φηαλ πιένλ θαη ε εμέιημε ηεο λνεκνζχλεο ηνπ 

αλζξψπνπ επέηξεπε κηα πην «ινγηθή»  ρξήζε ησλ απνηππσηηθψλ κέζσλ, ζηελ επνρή ησλ 

ραξηνγξαθήζεσλ, παξαηεξνχληαη ζπκπηψκαηα δηαθνξεηηθψλ απεηθνλίζεσλ  ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ, 

φπσο έλα ιηκάλη, έλαο νρπξσκαηηθφο νηθηζκφο, κε απνθιίζεηο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη νχηε κέζα 

απφ ρξνληθά  ράζκαηα. Απηφ ίζσο βξίζθεη απάληεζε  ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππνθεηκεληθή καηηά 

ηνπ θάζε ραξηνγξάθνπ, ηνπ εμεξεπλεηή πεξηζζφηεξν ,πνπ επεξεαζκέλνο απφ ζπλαηζζεκαηηζκνχο,  

πνπ πξνζπαζψληαο λα απνκνλψζεη ην ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε είλαη ζεκαληηθφ , 

θηιηξάξεη ηελ εηθφλα κέζα απφ ην κίγκα αληίιεςεο, ζπλαηζζήκαηνο, πξαγκαηηθφηεηαο, ζέινληαο, 

πνιιέο θνξέο αζπλείδεηα, λα κεηαθέξεη κία νινθιεξσκέλε εληχπσζε. Ίζσο ην απνηέιεζκα λα 

ζηεξείηαη επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο, φκσο πνηφο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ  

βηψκαηνο;
35

 

 

56.57. Πηθηψλεο,  «Αηηηθά», 1949, Εήζεο 

Κνηηψλεο, ζθίηζν επί ηνπ 1
νπ

. 
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αναγνψπίζονσαρ  ϋμψρ σο απαισοόμενο πνετμασικϋ πεπιεφϋμενο ποτ 

αναζησοόν, για σον εκπολισιςμϋ σψν ςόγφπονύν σοτρ γενεύν, ςσο 

ελληνικϋ σοπίο. Οι διανοοόμενοι και καλλισέφνερ σηρ εποφήρ , είναι 

πλέον ςε θέςη να αναγνψπίςοτν και  κασά ςτνέπεια να πποβάλοτν σην  

μεγάλη ιςσοπική αλτςίδα ποτ φαπακσηπίζει σην Ελλάδα, μέςα απϋ 

ςτναιπέςειρ σοτ απφαιοελληνικοό, βτζανσινοό και λαωκοό πολισιςμοό 

σηρ τπαίθποτ. Έσςι πποςψπικϋσησερ, ϋπψρ ο Γιαννϋποτλορ, ο 

Πικιύνηρ, ο Καζανσζάκηρ και άλλοι, δηλαδή η γενιά σοτ ΄30, είναι οι 

ππύσοι „‟σοτπίςσερ‟‟ σηρ ελλαδικήρ τπαίθποτ.36 
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 Εήζεο Κνηηψλεο, «Η Τξέια ηνπ ηόπνπ, Αξρηηεθηνληθή ζην ειιεληθό ηνπίν», Δθθξεκέο, 2004 

58,59. εθέξεο, Κσλζηαληηλίδεο, σο 

«ηνπξίζηεο», πεγή Ε.Κνηηψλεο,                   

«Ζ ηξέια ηνπ ηφπνπ» 
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„‟Σ' έλα πειώξην δηάζηεκα ρύλεηαη ην θσο 

Γεκίδεη νξάκαηα γιππηά θη είδσια θέγγνπο 

Είλαη ηα κάηηα πηα πνπ θπξηαξρνύλ - ε γε ηνπο είλαη απιή 

θαη 

θνξπθαία 

Καινζύλεο θνηηάζκαηα‟‟                                                     

ΟΗ  ΚΛΔΦΤΓΡΔ ΣΟΤ ΑΓΝΧΣΟΤ, Διχηεο 

*********************** 

„‟Τν θσο ζηνλ άζπηιν νπξαλό…‟‟                    

ΠΟΡΑΓΔ ΔΛΔΝΖ, Διχηεο 

************************* 

„‟…ην ιεπθφ αλαδήηεζα σο ηελ χζηαηε έληαζε 

ηνπ καχξνπ Σελ ειπίδα σο ηα δάθξπα 

Σε ραξά σο ηελ άθξα απφγλσζε…‟‟                                   

ΣΟ ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ (1959), Ζ ΓΔΝΔΗ 

************************** 

„‟Ννεηή ιάκςε 

Κπαλφ δηάζηεκα 

Κάζαξζε ηεο ςπρήο! 

αλ λα 'ιεηςε ν επίγεηνο ζφξπβνο 

αλ λα ζηακάηεζε ε θαθία ηεο κλήκεο 

Καζαξφ πάιιεηαη 

Σν θαηλνχξην καο φλεηξν 

Μαο ηξαβάεη απ' ην ρέξη αφξαην ρέξη 

πνπ Γαιήλε γίλεηαη ν αζψνο νπξαλφο 

πνπ ε Φπρή ειέγρεηαη αλαιινίσηε.‟‟                                                                      

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΗ, ΧΡΗΧΝ, Διχηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Γξακκαηφπνπινο,  «Αηγαίν XXXVIII», 1984 
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39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

                                            
37

 ην  Αιθαβεηάξην, νη ήξσέο ηνπ, μελαγνχλ ηνπο 

εμάρξνλνπο καζεηέο ζηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ κε 

κηθξέο, απιέο θξάζεηο θαη σξαίεο δσληαλέο εηθφλεο 

παξκέλεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο ειιεληθήο 

επαξρίαο ηνπ 1950. Σα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηελ άλνημε, 

ηα ρειηδφληα, ην ςσκί, ηα δψα, ην θεγγάξη, ηνλ ήιην πνπ 

δχεη θαη πεγαίλνπλ εθδξνκή ζηε ζάιαζζα «κ' έλα 

απηνθίλεην …πνπ έθεξε ν παηέξαο απφ ηελ αγνξά». 

 

 

 

 

Γ. ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ 

Γ1. Σα νηςιά σοτ Γπαμμασϋποτλοτ 

 

   Ο Κύςσαρ Γπαμμασϋποτλορ (1916-2003), έφει μείνει κτπίψρ ςση 

μνήμη σοτ κοινοό, ψρ ο δημιοτπγϋρ σψν εικϋνψν σηρ  Άνναρ, σηρ Λϋλαρ, 

σηρ Έλληρ  και σοτ Μίμη , για σο Αναγνψςσικϋ ποτ έθπεχε κάμποςερ 

γενιέρ ππψσάκια απϋ σο 1955 έψρ σο 1978. Σην ζψή σοτ σην αυιέπψςε 

κτπίψρ ϋμψρ ςσο να καθιεπύςει σην φαπακσική ςαν αναγνψπιςμένη 

μοπυή σέφνηρ και να σην απελετθεπύςει απϋ κανϋνερ , δίνονσαρ 

ζψγπαυική διάςσαςη ςσο έπγο σοτ. Αυοςιψμένορ ςσο ελληνικϋ σοπίο, 

αλλά και ενδίδονσαρ πολλέρ υοπέρ ςση δημιοτπγία εθνοςήμψν και 

πποπαγανδιςσικύν αυιςύν, κασά σην πεπίοδο σοτ πολέμοτ, δεν αυήνει 

καμία ετκαιπία, πολισική, βιοποπιςσική ή εθνική να μείνει 

ανεκμεσάλλετση ςσην αναζήσηςή σοτ, νέψν σπϋπψν έκυπαςηρ και νέψν 

σεφνικύν μεθϋδψν.  

 

61.Γξακκαηφπνπινο, απφ ην 

Αλαγλσζηηθφ ηεο Α‟ Γεκνηηθνχ 
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61.Γξακκαηφπνπινο, «Αιθαβεηάξηνλ!»,                          

ηνπ Ησάλλε Γηαλλέιε θαη Γεσξγίνπ αθθά                   

(1955) 

 

 

 

 

 

              

62. Κ.Γξακκαηφπνπινο,                                      

«Δκπξφο ηεο Διιάδνο Παηδηά!»                                         
Έγρξσκε ιηζνγξαθία ηνπ ‟40. 

    Σο 1959, ο Κύςσαρ Γπαμμασϋποτλορ διαδέφθηκε σον Γιάννη 

Κευαλληνϋ ςσην διεόθτνςη σοτ επγαςσηπίοτ φαπακσικήρ σηρ ΑΚΣ. Απϋ 

ση θέςη ατσή, ποτ παπέμεινε μέφπι σο 1985, ο Γπαμμασϋποτλορ 

ειςήγαγε ςσην φαπακσική σην ελεόθεπη σεφνική, αποδεςμετμένη απϋ σα 

παπαδοςιακά τλικά. Κασ‟ ατσϋν σον σπϋπο βοήθηςε σοτρ καλλισέφνερ, 

ιδιαίσεπα μεσά σο 1960, να εκυπαςσοόν πιο πποςψπικά και ςφεδϋν 

ζψγπαυικά. Σα μαθήμασά σοτ επέλεγαν πλήθορ υοισησύν, ακϋμα και 

ςαν δεόσεπο πστφίο. τνήθιζε να πηγαίνει με σοτρ μαθησέρ σοτ ςση 

Μϋλτβο , ϋποτ αυιέπψναν σιρ καλοκαιπινέρ διακοπέρ σοτρ ςσην 

ζψγπαυική. 38 

     Ωρ ύπιμορ καλλισέφνηρ δημιοόπγηςε ξτλογπαυίερ σεπαςσίψν 

διαςσάςεψν και με ειδικήρ επινϋηςηρ φπψμασικέρ κλίμακερ ποτ 

βπαβεόθηκαν διεθνύρ. Είφε σο βλέμμα σοτ πποςηλψμένο ςσο ελληνικϋ 

σοπίο σηρ ςκιάρ και σοτ άπλεσοτ υψσϋρ. Οι Δελυοί, η Μάνη, σο οόνιο, 

η Όδπα και κτπίψρ σο Αιγαίο ήσαν σα αγαπημένα σοτ θέμασα.39 
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 „‟Εύηππνλ‟‟, Σεχρνο Νν 11/12, Απξίιηνο 2004,   „‟Κώζηαο Γξακκαηόπνπινο (1916-2003)‟‟, „‟Ο 

Φαξάθηεο ηεο παηδηθήο καο ςπρήο‟‟ 
39

 Γηα ην έξγν ηνπ Αηγαίν ηηκήζεθε ην 1974 κε ην ρξπζφ κεηάιιην ζηελ  Μπηελάιε ηεο Φισξεληίαο. 

Δπίζεο ην αγαπεκέλν ηνπ ζέκα ήηαλ ε ειιεληθή κπζνινγία. Σν 1982, θηινηέρλεζε ην εκεξνιφγην 

ηεο ΑΓΔΣ «Ζξαθιήο» κε ζέκα , θαη πάιη, ην «Αηγαίνλ». 
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    Η μεγάλη καμπή ςσην ποπεία σοτ είναι μεσά σο 1950, ϋποτ 

κασαξιψμένορ ψρ φαπάκσηρ, αποδεςμετμένορ απϋ σο βιβλίο και 

κασέφονσαρ σα σεφνικά μέςα, διαμοπυύνει σο μοπυοπλαςσικϋ λεξιλϋγιϋ 

σοτ, εγκασαλείπονσαρ σιρ αςππϋματπερ ξτλογπαυίερ και φαλκογπαυίερ 

και ςσπέυεσαι ςσιρ μεγάλερ επιυάνειερ ϋποτ σα γαλάζια, σα γκπίζα και 

σα γαιύδη φπύμασα, «φπύμασα εγκευαλικά» , ςτνανσοόν σον δτναμιςμϋ 

σοτ ςφεδίοτ σοτ και σον πλοόσο σηρ λισϋσησαρ ςση υϋπμα σοτ. Επινοεί 

ένα δικϋ σοτ ϋπο, σον «λτπικϋ-αναλτσικϋ κτβιςμϋ» ενςψμασύνονσαρ 

ςσην ατςσηπϋσησα σοτ κτβιςμοό σην ςτναιςθημασική υϋπσιςη σοτ 

Έλληνα σηρ πεπιϋδοτ  και σην λτπικϋσησα σηρ απφαίαρ  σοτ 

κληπονομιάρ. Ανσικαθιςσά σιρ πλάκερ απϋ λειαςμένο ξόλο με υθηνή 

ςανίδα, ποτ είναι ελαυπιά και μεσαυέπεσαι εόκολα ςσιρ πεπιπλανήςειρ 

σοτ ςσοτρ μνημειακοόρ φύποτρ και σην ελληνική όπαιθπο. 

    Κασαυέπνει να αποδύςει μια ππψσϋστπη εκδοφή σηρ ςόγφπονηρ 

ελληνικήρ σοπιογπαυίαρ, απϋ σην οποία κασαςσαλάζει μϋνο η αίςθηςη, 

η ςτγκίνηςη μέςα απϋ αυηπημένερ γπαμμέρ, πτθμοόρ και φπύμασα. Σο 

υύρ, μέςα απϋ σα μάσια σοτ Γπαμμασϋποτλοτ,  επεμβαίνει ςσο 

ζψγπαυικϋ σοπίο ςαν λετκϋ κόμα , και με σην επιδεξιϋσησα με σην 

οποία σο φειπίζεσαι πποςδίδει ςσοτρ πίνακέρ σοτ μια ένσαςη δπαμασική 

και μια μεσαυτςική διάςσαςη ποτ έπφεσαι να ιςοπποπήςει σην 

«ασαπαξία» απϋ σην οποία φαπακσηπίζεσαι σο έπγο σοτ ςόμυψνα με 

σοτρ κπισικοόρ σηρ εποφήρ. 

63. Κ. Γξακκαηφπνπινο                                 
«Μπζηθόλ  III, ε αξπαγή ηεο Επξώπεο»,                        

Έγρξσκε Ξπινγξαθία,                  
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   Ο Γπαμμασϋποτλορ εμπνεόςσηκε απϋ σα νηςιά σοτ Αιγαίοτ, 

αναγνύπιςε ς‟ ατσά  σην τπϋςσαςή σοτρ ψρ πασήμασα ςση διακίνηςη 

σηρ ιςσοπίαρ40, ποτ μεσέυεπε πτθμοόρ και απμονίερ, ςσοφαςμοόρ και 

θπηςκείερ, αναςσάςειρ και κασαπσύςειρ. Σα έπγα σοτ ιςσοποόν οπσικά, 

σο παπελθϋν και σο ςήμεπα, με σέσοια λτπική απσιϋσησα ποτ ςε 

μεσαυέποτν ειρ σο «ϋλψρ αλλϋσπιον» σηρ σέφνηρ. Σηρ τχηλήρ σέφνηρ 

ποτ οδηγεί ςσην χτφική κάθαπςη.  
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 Γ. Φηιηππίδεο,  «Σν Αηγαίν είλαη Μνληέξλν», «Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ», Μέιηζζα, 2003 

64. Γξακκαηφπνπινο, «Αηγαίν XI», 

1941 

65. Κ.Γξακκαηφπνπινο, «Αηγαίν iii», 

1938, μπινγξαθία 40εθΥ40εθ,              
πιινγή Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο Δζληθήο 

Σξάπεδαο 
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Ὁ τόπος μας εἶναι κλειστός 

«Ὁ τόπος μας εἶναι κλειστός, ὅλο βουνὰ ποὺ 

ἔχουν σκεπὴ τὸ χαμηλὸ οὐρανὸ μέρα καὶ 

νύχτα. Δὲν ἔχουμε ποτάμια δὲν ἔχουμε 

πηγάδια δὲν ἔχουμε πηγὲς μονάχα λίγες 

στέρνες, ἄδειες κι᾿ αὐτές, ποὺ ἠχοῦν καὶ ποὺ 

τὶς προσκυνοῦμε. Ἦχος στεκάμενος κούφιος, 

ἴδιος με τὴ μοναξιά μας ἴδιος με τὴν ἀγάπη 

μας, ἴδιος με τὰ σώματά μας.                       

Μᾶς φαίνεται παράξενο ποὺ κάποτε 

μπορέσαμε νὰ χτίσουμε τὰ σπίτια τὰ καλύβια 

καὶ τὶς στάνες μας. Κι᾿ οἱ γάμοι μας, τὰ 

δροσερὰ στεφάνια καὶ τὰ δάχτυλα γίνουνται 

αἰνίγματα ἀνεξήγητα γιὰ τὴ ψυχή μας.     

Πῶς γεννήθηκαν πῶς δυναμώσανε τὰ παιδιά 

μας; 

Ὁ τόπος μας εἶναι κλειστός. Τὸν κλείνουν οἱ 

δυὸ μαῦρες Συμπληγάδες.                                  

Στὰ λιμάνια τὴν Κυριακὴ σὰν κατεβοῦμε ν᾿ 

ἀνασάνουμε βλέπουμε νὰ φωτίζουνται στὸ 

ἡλιόγερμα σπασμένα ξύλα ἀπὸ ταξίδια ποὺ 

δὲν τέλειωσαν σώματα ποὺ δὲν ξέρουν πιὰ 

πῶς  ν᾿ ἀγαπήσουν». 

(Α. Ἡ Πέτρα),  ευέρης 

 

 

66.Γηψξγνο ηθειηψηεο, «Μάλα θαη παηδηά», 1955-60 
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Γ2. Ο κλειςσϋρ κϋςμορ σοτ  Γιύπγοτ ικελιύση 

 

     Μια ενδιαυέποτςα, διαυοπεσική έκυπαςη σψν πποβλημασιςμύν σηρ 

πεπιϋδοτ έφει να μαρ παποτςιάςει ο Γιύπγορ ικελιύσηρ. Ζψγπάυορ 

και φαπάκσηρ, γεννήθηκε ςση μόπνη σο 1917. Ωρ ππϋςυτγαρ 

διαυοποποιείσαι βιψμασικά, μεγαλύνονσαρ ςε υσψφογεισονιέρ και 

μεσαυέπονσαρ μια πιο υοπσιςμένη κπίςη σατσϋσησαρ ςσο 

μεσαγενέςσεπο έπγο σοτ. Απουοίσηςε απϋ σην Ανψσάση φολή Καλύν 

Σεφνύν σο 1939 ϋποτ διδάφθηκε απϋ σον Κψνςσανσίνο Παπθένη και σον 

πτπίδψνα Βικάσο. 

     σο έπγο σοτ η αναυοπά ςσην παπάδοςη γίνεσαι μέςψ σηρ  

μοπυολογίαρ, δημιοτπγύνσαρ μοπυέρ ςόμβολα, και φπηςιμοποιύνσαρ 

μια μονοδιάςσαση παποτςίαςη σηρ μοπυήρ. Η αναυοπά γίνεσαι κτπίψρ 

ςσην κοινψνική λαωκή σάξη και ςσον σπϋπο ζψήρ σηρ. Η  ζψγπαυική σοτ 

ικελιύση κασοπθύνει να έφει κάσι σο επικϋ, ενύ είναι λτπική, να 

γίνεσαι μνημειύδηρ, ενύ ανσικπίζει σα ππάγμασα ζεςσά μερ ςσο 

ςτγφπονιςμϋ σοτρ, να εικονίζει ένα ζετγάπι ποτ φοπεόει και να ναι 

ατσϋ σο ζετγάπι ο άνσπαρ και η γτναίκα ςσο ππύσο άγγιγμά σοτρ. Είναι 

ο άνθπψπορ ποτ ςσήνει ση ζψή σοτ ανσιμέσψπη ςσο φπϋνο, και  οι 

μοπυέρ σοτ γίνονσαι ςόμβολα . Υσάνει ςσην αυαίπεςη αλλά ϋφι απϋ 

ςτνειδησή επιλογή ξενϋυεπσηρ σάςηρ , αλλά απϋ ση ςτνείδηςη σοτ 

οτςιύδοτρ. 

67. Γηψξγνο ηθειηψηεο,   «Άλζξσπνη» 

68.Γηψξγνο ηθειηψηεο, «Μεηέσξα» 
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    Διαθέσοτν μια οπγανική απφαωκϋσησα εξαισίαρ σηρ τπαπκσϋσησάρ 

σοτρ ςσο πέπαςμα σοτ φπϋνοτ. Ο πτθμϋρ ςσο έπγο σοτ μπαίνει εκ σψν 

τςσέπψν, μϋνο ψρ σπϋπορ έκυπαςηρ , αναπαπάςσαςηρ σηρ 

τπάπφοτςαρ μοπυήρ. Διακπίνεσαι η γλτπσικϋσησα,  η αίςθηςη σοτ 

οτςιύδοτρ, η αξονική ιςοπποπία, οι  δόο διαςσάςειρ. 

   Σο φπύμα για σον ικελιύση αποκσά διαυοπεσική τπϋςσαςη. 

Εγκασαλείπονσαι οι ζψνσανοί σϋνοι και η λάμχη ποτ σοτρ δίνει σο υύρ, 

αναδεικνόοτν σον πλοόσο σοτρ ςε φπύμασα γαιύδη, δτνασά και 

βαθιά.41 Ππύσα φπψμασίζει με φπύμασα ζεςσά και απϋ πάνψ χτφπά, 

αυήνονσαρ σην πινελιά ή με ξόςιμο να διαυαίνεσαι σο τπϋςσπψμα. Η 

σονικϋσησα εκσϋρ απϋ σην οπσική σοτ φπύμασορ  μεσαυέπει και  σην 

αίςθηςη σοτ τλικοό. 42 
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 Γ.Πηθηψλεο, Εσγξάθνο Η « Αρ, πξέπεη κα ζε θάλσ όπσο ζ αηζηάλνκαη, σ Φύζε. Αιιηώο ηα ρέξηα 

κνπ λα ζαο αγγίμνπλ δελ πξέπεη, ζεία ρξώκαηα ηνπ Οπξαλνύ, αρηίδεο ρξπζέο, θαη ζέλα ησλ Μνξθισλ 

Αξκνλία…Μα ην ρέξη είλαη, αρ, βαξύ γηα ηελ ηόζε ειαθξόηεηα, γηα ηελ ηόζε πάλαγλε θαζαξόηεηα, ην 

κάηη αλάμην, θαη γήηλα ηα ρξώκαηά κνπ…» 
42

 Διέλε Βαθαιφ ,Σα Νέα, 7 θαη 14 Ηνπιίνπ 1951 

 

69. Γηψξγνο ηθειηψηεο, «Κήζπξα» 

70.Γ.ηθειηψηεο, «Σπίηηα ζε βξάρν», 

κειάλη & καξθαδφξνη ζε ραξηη 
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    Η έκυπαςη σοτ φύποτ ςσο ικελιύση και ςσιρ αναπαπαςσάςειρ 

νηςιψσικύν οικιςμύν, ϋπψρ και ςε ϋλο σο έπγο σοτ, είναι ςσενά δεμένη 

με σην αιςθησική σοτ φύποτ, μια αιςθησική ποτ αγγίζει  σα ϋπια σηρ 

ποίηςηρ. Κασαπγεί σον σπιςδιάςσασο φύπο και σον ανσικαθιςσά με μια 

επίπεδη επιυάνεια ϋποτ ς ένα ομοιϋμοπυο υϋνσο διαγπάυονσαι αδπά 

ςφέδια- ςόμβολα (δένσπα, λϋυορ, σοίφορ κλπ). Ζψγπαυίζει με μεγάλερ 

επιυάνειερ σονίζονσαρ απλά σιρ μοπυέρ και σοτρ ϋγκοτρ  φψπίρ 

υψσοςκιάςειρ,  μοπυέρ ποτ πεπικλείονσαι ςε μαόπη γπαμμή ή είναι 

φαπαγμένερ ςσην ίδια ση ςσπύςη σοτ φπύμασορ. Σο υψρ είναι διάφτσο 

ςκοππιςμένο, αδιάυοπα,  ς ϋλα σα ςημεία σοτ πίνακα έσςι ποτ 

δτναμύνει σο παπάξενο αίςθημα ενϋρ κϋςμοτ ποτ η ακινηςία σοτ δεν 

είναι ληθεπγική  αλλά μια ςσιγμή μακπιάρ αδιϋπασηρ δοτλειάρ. Η 

φπψμασική κλίμακα είναι γενικά ςκοόπα. Σείνει ςσην πεπιςτλλογή ςση 

ςτγκένσπψςη, ςση ςιψπή. 43Φαπακσηπίζεσαι ςσην εποφή σοτ ψρ γνήςιο 

Λαωκϋ  ςσοιφείο, λϋγψ σοτ ππψσογονιςμοό ςσην έκυπαςη και απκεσά 

λαωκά  μοπυικά ςσοιφεία, ποτ φπηςιμοποιοόνσαι με σέσοιο σπϋπο ύςσε 

να μην ικανοποιοόν κάποια λαωκή ανάγκη. 44 
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 Σψλεο πηηέξεο Μεηάθξαζε απφ γαιιηθά ,La Revue d‟ Αthenes, Απξίιεο 1952 

 
44

 Γ. Πεηξήο Απγή, 19 Ηνπλίνπ 1954 

 

71. Γηψξγνο ηθειηψηεο, « Αηγαηνπειαγίηηθν  4», 

1955-60, κειάλη  

72.Γηψξγνο ηθειηψηεο, « Αηγαηνπειαγίηηθν 2»,  

1955-60 
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73.Πνιπγσληθφο ηνίρνο, Γειθνί 
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    Παξαιιειηζκφο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ κε ηνλ 

πνιπγσληθφ ηνίρν ησλ Γειθψλ. Γείρλεη ζαλ απηφ ηνλ 

ηνίρν , γπκλή θη αθίλεηε, ηα ρξσκαηηθά ηνπ πιάλα ζαλ 

κάξκαξα πνπ ελψλνληαη. Αλάκεζα ζηα πιαίζηα, πνπ 

δηαηππψλνληαη πνιιέο θνξέο κε κηα απιή γξακκή , ε 

επηθάλεηα απιψλεηαη ζ‟ φιε ηεο ηελ πιεξφηεηα. Σψλεο 

πηηέξεο,  κεηάθξαζε απφ γαιιηθά Le messager d‟ 

Athenes, 9 Ηνπλίνπ 1954 

46
 Ο ηνίρνο είλαη θηηζκέλνο θαηά ην ζχζηεκα ηεο 

πνιπγσληθήο ιέζβηαο ηνηρνπνηίαο, δειαδή κε 

θακπχινπο αξκνχο, ρσξίο ζπλδέζκνπο, αιιά κε ηέιεηα 

πξνζαξκνγή. ε θάηνςε έρεη ζρήκα αλεζηξακκέλνπ Π, 

κε κήθνο 90 κ. ζηε καθξηά ηνπ πιεπξά. ήκεξα ιείπεη 

ην αλψηεξν κέξνο ηνπ, νη πιάθεο επίζηεςεο, πνπ ήηαλ 

θηηζκέλεο θαηά ην ηζφδνκν ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο, 

δειαδή κε ζηξψζεηο νξζνγψλησλ ιίζσλ, πνπ είραλ ίδην 

χςνο. Φαίλεηαη φηη ππήξραλ 4 ή 5 ηέηνηεο ζηξψζεηο, θαη 

    

     Η ςφημασοποίηςη, ςση διακοςμησική λεπσομέπεια ή ςσο 

απφισεκσονικϋ ςσήςιμο, θα ση βποόμε πάνσοσε τποσαγμένη ςσην έννοια 

σοτ πτθμοό. Ατσϋρ ο πτθμϋρ είναι  ίςψρ σο ςσοιφείο γενέςεψρ σψν 

έπγψν σοτ. Απλϋρ και πλασόρ, κινείσαι μέςα ςσιρ βαςικέρ  

απφισεκσονικέρ γπαμμέρ σηρ καθέσοτ και σηρ οπιζονσίοτ, για να πάπει 

σην υοπά ενϋρ κτμασιςμοό . Η τλοποίηςη σοτ πτθμοό δίνει ςσο έπγο σοτ 

σον σοιφογπαυικϋ φαπακσήπα. Η απφισεκσονική ςση ςόνθεςη , ςσην 

πλαςσική, ςση σπαβηγμένη γπαμμή σψν ςφεδίψν σοτ,  σα απλά 

διακοςμησικά μοσίβα ποτ ποικίλλοτν σην μοπυή είναι σα 

φαπακσηπιςσικά σψν απεικονίςεψν σοτ ικελιύση. 47 

     

 

 

 

                                                                                                                         
ην αξρηθφ χςνο ηνπ ηνίρνπ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 2 κ. αθφκε. ηελ επηθάλεηά ηνπ έρνπλ ραξαρζεί 

πνιιέο θαη πνηθίιεο επηγξαθέο, ζπλνιηθά πεξίπνπ 800 θείκελα. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη ςεθίζκαηα γηα 

ηελ απειεπζέξσζε δνχισλ θαη ρξνλνινγνχληαη θπξίσο ζηνλ 3ν-2ν αηψλα π.Υ 

 
47

 «„Ογθνη , κε ηελ έλλνηα ηνπ κλεκεηψδνπο , ρξψκαηα ζηνηρεηψδε γαηψδε, βαξηά απ φιν ην 

δπλακηζκφ ηεο χιεο πνπ αληηπξνζσπέπνπλ». Γ.ΚΑΛΛΟΝΑ, Βξαδπλή ,29 -6-1954, 



 
48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Σο έπγο σοτ ικελιύση είφε και επικπισέρ.48 Κτπίψρ λϋγψ σηρ 

ςτναιςθημασικήρ υϋπσιςηρ ποτ κοτβαλοόν σα έπγα σοτ. Κινείσαι κι 

ατσϋρ με σηρ ςειπά σοτ ς‟ ένα πλαίςιο ποτ πποςπαθεί να ενύςει σην 

λαωκή παπάδοςη με σην μνημειακϋσησα, αποςκοπύνσαρ να δύςει μια 

βιψςιμϋσησα ςσο ελληνικϋ ςσοιφείο και ςση ςόγφπονη ζψή. Οι 

αναυοπέρσοτ ςε ςσοιφεία σηρ Ανασολήρ  δποτν  μάλλον διακοςμησικά 

ςσιρ απλέρ υϋπμερ σοτ και μ ατσϋν σον σπϋπο, ςσην ππακσικϋσησα σοτ 

ζησήμασορ,  μαπστπά σο μπϋλιαςμα σψν πολισιςμύν. Έσςι θέλει να 

σαξιδέχει σον θεασή  και να σον ενύςει με σην αίςθηςη σοτ οικείοτ 

πποςδίδονσαρ και μια επιςημϋσησα σελεσοτπγική. 

   Η αίςθηςη σηρ ςσεπεάρ απφισεκσονημένηρ όληρ σον οδήγηςε ςση 

γαιύδη ςσασική ενϋσησα  σψν υϋνσψν σοτ, ςσον παπασακσικϋ πτθμϋ  

σηρ ςόνθεςηρ ςσο ξεφψπιςσϋ γπάχιμο σψν μοπυύν σοτ ςσην           

ανάγνψςη σηρ υϋπμαρ σοτ ςσα βαςικά απφισεκσονικά μέλη σηρ, ςση 

φπηςιμοποίηςη στπικύν οικοδομικύν ςσοιφείψν, ςσοτρ θεμασολογικοόρ 

πποςανασολιςμοόρ σοτ. Γιασί μέςα απϋ πολλά φπϋνια ςσάςειρ σψν 

διαυϋπψν σόπψν σοτ λαοό  
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 Αξλεηηθή θξηηηθή Γ.ΚΑΛΛΟΝΑ, Βξαδπλή ,29 -6-1954  «γθνη , κε ηελ έλλνηα ηνπ 

κλεκεηψδνπο, ρξψκαηα ζηνηρεηψδε γαηψδε, βαξηά απ φιν ην δπλακηζκφ ηεο χιεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ» 

 

 

74.Αγ. Σξηάδα, δσγξαθηθή φςεο πέηξηλεο ζαξθνθάγνπ, 

Αξρ. Μνπζείν, Ζξαθιείνπ 

75. ηνηρνγξαθία Κλσζνχ, Αξρ. Μνπζείν Ζξαθιείνπ 
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μαρ και σψν φαπακσηπιςσικύν ςσιγμύν σηρ ζψήρ σοτ, βπίςκεσαι ήδη 

αποστπψμένη η βαςική εναπμϋνιςη σηρ μοπυήρ με σον γόπψ φύπο , 

ατσή η εναπμϋνιςη ποτ μοιάζει απϋ μϋνη σηρ να δίνει ςση ζψνσανή 

μοπυή ση ςφημασοποίηςη, ση ςσεπεϋσησα και ση διάπκεια ςτγφπϋνψρ 

σοτ μέλοτρ ενϋρ απφισεκσονήμασορ. 

 

    Σα σοπία σοτ ικελιύση είναι μια «ανθπύπινη γεψγπαυία», ςόμυψνα 

με σον Ελόση49,  ποτ ξεκινά απϋ ση πποςυτγική παπάγκα και υσάνει 

ςσο θπίαμβο σηρ ανθπύπινηρ πίςσηρ ποτ είναι σα Μεσέψπα.  Μελεσά σο 

κοινψνικϋ τπϋβαθπο , μια παπαλλαγή ςσο ίδιο θέμα ςε άλλο φύπο. Απϋ 

παλιά Αγγλία, ποτ ήσαν μϋνο σο επέθιςμα, απαλλαγμένορ ίςψρ απϋ σα 

ςτγκινηςιακά επεθίςμασα σηρ Καιςαπιανήρ, σηρ λαωκήρ  ελληνικήρ 

γεισονιάρ.50 
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 Γ.Π. ΑΒΒΗΓΖ ,Σαρπδξφκνο,1-3-1974 
50

 ΜΑΡΗΑ ΚΟΣΕΑΜΑΝΖ, Σα Νέα ,3-1-1975 

 

77. Γ. ηθειηψηεο, «Αηγαηνπειαγίηηθφ 3», 

1955-1960 

76. Γ. ηθειηψηεο , «ηέγεο»,  1955-1960 
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ΣΡΟΦΔ ΣΡΟΦΑΛΧΝ   

  

ηνλ Λεσλίδα  Α. Δκπεηξίθν 

 

.... 

Με ηελ ερψ ησλ αλακλήζεσλ ζαλ θηαλνθηάιηα 

Πνπ ηα θξαηψ ζηα κάηηα κνπ θαη βιέπσ 

Να πιεζηάδνπλ ηα λεζηά θαη ηα πειάγε 

Να θεχγνπλ ηα δειθίληα θαη ηα νξηχθηα 

Κπλεγεηέο εκείο ηεο γνεηείαο ησλ νλείξσλ 

Σνπ πξννξηζκνχ πνπ πάεη θαη πάεη κα δελ ζηέθεη.... 

Εμπειρίκος 

 

Γ3. Φασζηκτπιάκορ Γκίκαρ 

 

   Απουαςιςσικϋρ με σην παποτςία σοτ τπήπξε, ο Φασζηκτπιάκορ 

Γκίκαρ. Απϋ μικπϋρ επέδειξε σο σαλένσο σοτ ςσο ςφέδιο. Η Όδπα 

αποσελοόςε σον ςσαθεπϋ καλοκαιπινϋ πποοπιςμϋ σηρ οικογένειάρ σοτ. 

Σο 1919, απϋ σην σάξη σοτ γτμναςίοτ μεσαυέπεσαι ςσο Παπίςι, ςσο 

Lycee Janson de Sailly. To  1921 με σην επιςσπουή σοτ ςσην Ελλάδα 

παίπνει μαθήμασα ζψγπαυικήρ απϋ σον Κψνςσανσίνο Παπθένη, και 

κάνει σιρ ππύσερ σοτ ελαιογπαυίερ. 

   Η ζψή σοτ  πεπιγπάυεσαι απϋ μια ςσαθεπή ςτνδιαλλαγή με σο 

εξψσεπικϋ, ςποτδέρ, εκθέςειρ, διεθνείρ ςτμμεσοφέρ, επαυέρ με  

κοπτυαίερ καλλισεφνικέρ υτςιογνψμίερ  σηρ εποφήρ και ένσονα 

επηπεαςμένορ απϋ σην επαυή σοτ με σον Pablo Picasso, Le Corbusier, 

Henri Matisse. Σο 1928 επιςσπέυει ςσην Ελλάδα με σην επιθτμία να 

εκθέςει σο, ήδη αναγνψπιςμένο ςσο εξψσεπικϋ, έπγο σοτ, ςσο αθηναωκϋ 

κοινϋ. Εκεί γνψπίζει και σον Δ. Πικιύνη51 και γεννιέσαι μια υιλία ποτ 

κπάσηςε ψρ σο   θάνασο σοτ δεόσεποτ σο 1968.              
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  Ζ θηιία ησλ δπν αληξψλ δηαγξάθεηαη κέζα απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο, πνπ μεθίλεζε ην 1928 

θαη ηειείσζε ην 1966. 

78. Γθίθαο, «Γεσκεηξηθά θηίξηα», 

1956 
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  Ήδη απϋ σην έκθεςη ατσή είφε απφίςει να γίνεσαι εμυανήρ μια 

ηθελημένη πποςπάθεια να πεπιοπιςσοόν σα ξενϋυεπσα ςσοιφεία, 

πποςπάθεια πεπιοπιςμοό σοτ «γαλλιςμοό» και σοτ κτβιςμοό ςσο έπγο 

σοτ. Ίςψρ επηπεαςμένορ απϋ σην επικείμενη παποτςίαςή σοτ ςσο 

ςτνσηπησικϋ αθηναωκϋ κοινϋ, να παπεμβάλει ςσοιφεία οικεία ςσο 

επικπασοόν πνεόμα σηρ εποφήρ, τπϋθεςη ποτ ενιςφόεσαι απϋ σην 

απϋυαςή σοτ να παποτςιάςει ςσην έκθεςη πίνακερ απϋ σοπία ποτ είφε 

δημιοτπγήςει σην ππύση πεπίοδϋ σοτ ςσο Παπίςι,  με πειπαμασιςμοόρ 

σοτ μέςψ μιαρ πιο πεαλιςσικήρ και κλαςικίζοτςαρ ζψγπαυικήρ. 

   Απϋ σο 1929 κι έπεισα η ςτφνή ςτναναςσπουή σοτ με σον Δ.Πικιύνη, 

ενδτναμύνει ατσή σην εναςφϋληςη με σην παπάδοςη, ςε ςτνδταςμϋ με 

ςτναιςθημασικέρ υοπσίςειρ πηγάζοτςερ απϋ οικογενειακά 

πποβλήμασα, διαυοποποιοόν αιςθησά σο έπγο σοτ ςε ςφέςη με ϋςα 

πποηγήθηκαν. Η θεμασική σηρ πεπιϋδοτ ατσήρ ,φαπακσηπιςσική και 

ςτμπίπσοτςα  με σο  πνεόμα σηρ εποφήρ, επικενσπύνεσαι ςσην 

ανάδειξη πστφύν σηρ νεοκλαςικήρ ή ετπόσεπηρ Αθήναρ.  Αςφολήθηκε 

κτπίψρ με σπείρ θεμασικέρ ενϋσησερ: σα παπαθτπϋυτλλα, ση ςειπά με 

αθηναωκά ςπίσια και σα μνημεία σηρ Ακπϋποληρ. Απφικά αξιοποιύνσαρ 

σα επεθίςμασα απϋ σο παπάθτπο σοτ ςπισιοό σοτ, ςση ςτνέφεια 

εκδηλύνονσαρ σο ενδιαυέπον σοτ ππορ σην απφισεκσονική, ψρ μια 

έννοια ςόνθεςηρ και  

 80.Γθίθαο , «Ύδξα»,  1939, κνιχβη,  

79. Γθίθαο, « Ύδξα, ζύλζεζε ζε ιεπθό», 

1938 
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διάσαξηρ ςσον φύπο ποτ σον είφε απαςφολήςει γενικά ςσο έπγο σοτ, 

αλλά και ψρ ζψγπαυική αναπαπάςσαςη σψν απφισεκσονημάσψν , 

κασέλαβε ένα μεγάλο μέπορ ςσο ζψγπαυικϋ σοτ έπγο. Απγϋσεπα 

εκδηλύθηκε και σο ενδιαυέπον σοτ ππορ σην σέφνη με σιρ εςψσεπικέρ 

και εξψσεπικέρ διαππτθμίςειρ σψν φύπψν σοτ. 

   Σο 1938-1939, έπεισα απϋ μια εικοςαεσή καλλισεφνική διαδπομή, 

έπφεσαι η Όδπα, να θέςει νέερ πποκλήςειρ ςσιρ πποςψπικέρ σοτ 

αναζησήςειρ και ίςψρ ππϋθτμορ να ικανοποιήςει σο ελληνικϋ κοινϋ, 

ενδίδονσαρ ςσιρ αναζησήςειρ σηρ εποφήρ, πποςπαθύνσαρ 

απουαςιςσικά να θέςει σα δικά σοτ ϋπια ς‟ ατσϋ ποτ λέμε επιςσπουή 

ςσην παπάδοςη. Εκεί ίςψρ ενσοπίζεσαι και η διαυοποποίηςή σοτ απϋ 

σον Πικιύνη,52 ο οποίορ πποςπαθεί να ζψγπαυοποιήςει σην 

απφισεκσονική.53 Ο Γκίκαρ, ύπιμορ πια, είναι έσοιμορ να    

ανσιμεσψπίςει σα ένσονα επεθίςμασα ποτ σοτ εμπνέει σο πεπιβάλλον 

σοτ νηςιοό, υοπσιςμένο απϋ δικέρ σοτ πποςψπικέρ μνήμερ.  

                                            
52

 Γηα «αξρηηεθηνλεκέλε δσγξαθηθή» (peinture architecturée)  θάλνπλ ιφγν θαη νη πνπξηζηέ. ην 

πξνγξακκαηηθφ ηνπο θείκελν Le Purisme, νη Le Corbusier θαη Ozenfant ζεκεηψλνπλ: «Καηαιήμακε 

ζηελ αλάγθε ηεο αξρηηεθηνλεκέλεο δσγξαθηθήο» ή αθφκα «ια πξέπεη λα ζπληείλνπλ ζηελ 

πξναγσγή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ απνηειέζκαηνο». ην ζπκπέξαζκα απηφ νδεγήζεθαλ γηαηί πίζηεπαλ 

φηη ε αξρηηεθηνληθή, φπσο θαη ε κνπζηθή, επηδξνχλ πην άκεζα θαη δπλαηά απφ ηε δσγξαθηθή θαη 

πξνθαινχλ ηζρπξέο αηζζήζεηο πνπ κέλνπλ ζηε κλήκε. Γη απηφ άιισζηε επηρείξεζαλ λα δψζνπλ ζηα 

αληηθείκελα πνπ δσγξάθηδαλ ηελ «αξρηηεθηνληθφηεηα» θαη ηε κνπζηθφηεηά ηνπο, ζπλζέηνληαο 

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηελ κνπζηθή επίθιεζε θαη έθηαλαλ ζηελ 

αξρηηεθηνληθή αλαινγία θαη ηε καζεκαηηθή θαηαζθεπή Ducros, Ozenfant, ζει.80 
53

 Ο Πηθηψλεο απφ παηδί αγαπνχζε ηελ δσγξαθηθή. ηελ αξρηηεθηνληθή ζηξάθεθε θπξίσο γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθήο αλάγθεο, θπξίσο. Ε.Κνηηψλεο, „‟Πηθηψλεο‟‟, ζει. 77 

81. N. Xαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο,  «Mεγάιν ηνπίν 

ηεο Ύδξα», (1938), ιάδη ζε θακβά, 114x162, 

Iδησηηθή πιινγή, Aζήλα 
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82. Γθίθαο, «Φαξηαεηνί (παξαιιαγή ζρεκάησλ»,           

1936 

 

 

 

 

 

   Η οικειϋσησα ποτ ήδη έφει με σο οικιςσικϋ πεπιβάλλον, σοτ δίνει σην 

άνεςη να ξεκινήςει ένα παιφνίδι με σιρ μοπυέρ, να παίξει με σο οπασϋ 

και σο αϋπασο σοτ θέμασϋρ σοτ. Η ςτναιςθημασική υϋπσιςη, 

μεσαυέπεσαι με πινελιέρ και ένσονα φπύμασα, ποτ ανσικποόονσαι με 

ενδιαυέπον με σην αςππϋματπη παλέσα σοτ κτβιςσικοό ςσοιφείοτ. 

Κασαυέπνει να «κϋχει» σον ομυάλιο λύπο με σοτρ ετπψπαίοτρ 

ζψγπάυοτρ και αυήνεσαι ςσην πποςψπική σοτ έμπνετςη και εμπειπία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Γθίθαο, «Φαξηαεηνί ζηελ Ύδξα», 1937, κνιχβη, 25 Υ 33 
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Ακϋμα και ϋσαν φπηςιμοποιεί ασϋυια ςσοιφεία σηρ ζψγπαυικήρ σοτ 

Picasso ή σοτ Miro, Braque, κασαυέπνει να σα αξιοποιήςει ψρ οικεία. 

Είφε ήδη εναςφοληθεί με σοπία, ϋπψρ ο Πϋπορ, Σοπίο ςση Ισέα, ή σα 

σοπία ςσην Όδπα σοτ 1937, ϋμψρ παπασηπείσαι ςημανσική αναβάθμιςη 

σοτ εικαςσικοό σοτ έπγοτ, ϋφι μϋνο ποςοσικά αλλά και ςημαςιολογικά. 

φι μϋνο ατξάνει σον απιθμϋ σψν έπγψν ποτ παπάγει αλλά κασαυέπνει 

να ενσάξει σο έπγο σοτ, καθολικά μέςα ςσο πνεόμα σηρ εποφήρ σοτ,  

επιυοπσίζονσάρ σο με σο βάπορ σηρ αναζήσηςηρ σηρ ελληνικϋσησαρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. Braque, „‟guitar, fruit and pitcher, 1927 

85. J.Miro, „‟Carnevale d arlecchini‟‟, 1924. 

86. Γθίθαο , «Αζελατθό κπαιθόλη», 1955. 



 ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ, ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΧΝ ΜΗΦΑΝΙΚΧΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ  2012-2013  

 

 

 
55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Γκίκαρ, έκανε φπήςη και επανάφπηςη σηρ εμπειπίαρ σοτ ςσην 

απεικϋνιςη σοτ ίδιοτ θέμασορ. Μεσά απϋ σην ππύση υάςη σηρ Όδπαρ, 

επανέπφεσαι με πιο αυαιπεσικέρ σάςειρ, με αποςπαςμασικέρ 

αναυοπέρ, λαβόπινθοτρ και ςσποβιλιζϋμενα σοπία σο 1955-1958. 54 

   Φαπακσηπιςσική ςσο έπγο σοτ Γκίκα είναι η φπήςη ιδιψμασικύν 

ςσοιφείψν σηρ τδπαίικηρ απφισεκσονικήρ, πέσπινοι μανσπϋσοιφοι, 

σαπάσςερ, πόπγοι και ππομαφύνερ ποτ απεικονίζονσαι με ένα 

καλλιγπαυικϋ και ιδιαίσεπα αποςπαςμασικϋ σπϋπο. Σο ςτνεφέρ και 

πεπιελιςςϋμενο ςφέδιο επιδέφεσαι άμεςοτρ ςτςφεσιςμοόρ  με σην 

κινεζική σέφνη ενύ η εναλλαγή σψν θεμάσψν με ση φπήςη μεμονψμένψν 

ςσοιφείψν ιδεογπαυικοό φαπακσήπα παπαπέμποτν ςε  άπψ-ανασολικήρ 

πποέλετςηρ ιδεογπαυήμασα. Σέσοιοτ σόποτ απεικονίςειρ 

φπηςιμοποίηςαν και καθιέπψςαν καλλισέφνερ ϋπψρ Mark Tobey,  Franz 

Kline, Henri Michaux, George Mathieu, εγκαινιάζονσαρ έναν νέο εικαςσικϋ  
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 Ζ „Όδξα, θαζψο απνηειεί πιένλ ην πεδίν δηεξεχλεζεο ησλ λέσλ αλαδεηήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο δεζκνχο ηνπ δσγξάθνπ κε ην λεζί, απνηέιεζε ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ην δηάζηεκα 1955-1958. 

Καηαθέξλεη λα ελαπνζέζεη δφζεηο ξνκαληηζκνχ ζηελ θπβηζηηθή απζηεξφηεηα ηνπ ίδηνπ ην ηνπίνπ. 

Πξσηνζηάηεζε ζε κηα απνδέζκεπζε ηεο ειιεληθήο ηέρλεο απφ ηελ φςε θαη άλνημε ην πέξαζκα πξνο 

ηελ δνκή ησλ πξαγκάησλ,  πξνθαιψληαο έλα παηρλίδη κε ηηο αζέαηεο φςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ. 

Έληνλεο, νξκεηηθέο πηλειηέο, ζηνηρεία θπβηζηηθά ή κεηαθπβηζηηθά, ππνγξακκίδνπλ ηε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ πίζηε ζηελ εηθφλα. 

 

87. Γθίθαο, «Μάληξεο ζηελ Ύδξα», 1959, ιάδη ζε 

κνπζακά 116εθ Υ 74εθ. (Δζληθή Πηλαθνζήθε) 
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88. Paul Klee, “Secret Letters”, 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Γθίθαο, «Καζηαλή Φαξάδξα», 1951 

κύδικα με εξαιπεσική ετελιξία και εκυπαςσικέρ δτνασϋσησερ. Η 

κινησικϋσησα, αλλά και ο τπαινικσικϋρ μεσαυοπικϋρ και αινιγμασικϋρ 

φαπακσήπαρ σηρ ιδεογπαμμασικήρ κινεζικήρ γπαυήρ, ενςψμασύνονσαι 

ςσα σοπία σοτ Γκίκα με σπϋπο ετανάγνψςσο και παπάλληλα γοησετσικϋ. 

Σο ίδιο και ο κενϋρ φύπορ η τπέπσαση απφή σοτ κϋςμοτ ςόμυψνα με σον 

Σαοωςμϋ και σο Ζαν, μέςα ςσο οποίο πέει σο Ch‟i, 55η πνετμασική οτςία 

σοτ ςόμπανσορ, η αϋπαση δόναμη ποτ κινησοποιεί σα πάνσα.56 
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 Ο Ταοϊζμός (νλνκάδεηαη ελίνηε θαη Νηαοϊζμός) σο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη: 

1. Μηα θηινζνθηθή ζρνιή βαζηζκέλε ζηα θείκελα ηνπ Τάν Τε Κηλγθ (απνδίδνληαη ζηνλ Λάν Σζε θαη 

εθθέξνληαη ελαιιαθηηθά σο Νηάν Νηε Σδηλγθ) θαη ηνπ Τδνπαλγθηδί. 
2. Μηα νηθνγέλεηα νξγαλσκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ θηλεκάησλ φπσο νη ζέθηεο Εελγθγί ("Οξζνδνμία") 

ή Κνπαληδέλ ("πιήξεο πξαγκαηηθφηεηα"), πνπ αληινχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνΣδαλγθ 

Νηανιίλγθ ηεο χζηεξεο δπλαζηείαο Υαλ. 

3. Σελ θηλεδηθή ιατθή ζξεζθεία. 

 
Ο Κηλεδηθφο ραξαθηήξαο Τάν ήΝηάν ("Γξφκνο"). 

Ζ ιέμε "Σαντζκφο" ρξεζηκνπνηείηαη σο κεηάθξαζε ησλ θηλεδηθψλ φξσλ Νηανδηάν (道教 

"δηδαζθαιίεο/ζξεζθεία ηνπ Νηάν") θαη Νηανδία (道家 "ζρνιή ηνπ Νηάν"). Ο ραξαθηήξαο Τάν 道 

(ή Νηάν, αλάινγα κε ην ζρήκα εθιαηηληζκνχ ηεο ιέμεο πνπ αθνινπζεί θαλείο) ζεκαίλεη "αηξαπφο" ή 

"δξφκνο", αιιά ζηελ θηλεδηθή ζξεζθεία θαη θηινζνθία έρεη πξνζιάβεη πεξηζζφηεξν αθεξεκέλα 

λνήκαηα. Σν ζχλζεην Νηανδηάν αλαθέξεηαη ζηνλ Νηαντζκφ σο ζξεζθεία. Σν Νηανδίααλαθέξεηαη 

ζηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ ινγίσλ θαηά ηε ζπνπδή ηνπο. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

δηάθξηζε είλαη αθεαπηήο αληηθαηηθή θαη παξνπζηάδεη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AC%CE%BF_%CE%A4%CE%B5_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B6%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B5%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B3%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AC%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dao4.PNG
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Ζεν είλαη κηα ζρνιή ηνπ Βνπδηζκνχ Μαραγηάλα. Ζ 

ηαπσληθή ιέμε Εελ πξνέξρεηαη απφ ηελ θηλεδηθή ιέμε 

Σζαλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζαλζθξηηηθή ιέμε dhyana, πνπ ζεκαίλεη "δηαινγηζκφο" 

ή "θαηάζηαζε δηαινγηζκνχ". 

Σν Εελ ηνλίδεη ηε βησκαηηθή νθία ζηελ επίηεπμε ηνπ 

δηαθσηηζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, απφ-ππνγξακκίδεη ηε 

ζεσξεηηθή γλψζε ππέξ ηεο άκεζεο πινπνίεζεο κέζσ 

ηνπ δηαινγηζκνχ θαη ηεο πξαθηηθήο Νηάξκα. Οη 

δηδαζθαιίεο ηνπ Εελ πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο πεγέο ηεο 

Μαραγηάλα ζθέςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

ινγνηερλίαο Prajñāpāramitā θαη ηηο δηδαζθαιίεο ησλ 

ζρνιψλ Yogacara θαη Tathagatagarbha. 

Ζ εκθάληζε ηνπ Εελ σο κηα μερσξηζηή ζρνιή ηνπ 

Βνπδηζκνχ ηεθκεξηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Κίλα 

ηνλ 7ν αηψλα κ.Υ.. Απφ ηελ Κίλα, ην Εελ εμαπισζεί 

λφηηα έσο ην Βηεηλάκ, θαη αλαηνιηθά πξνο ηελ Κνξέα 

θαη ηελ Ηαπσλία. Χο ζέκα ηεο παξάδνζεο, ε θαζηέξσζε 

ηνπ Εελ πηζηψλεηαη ζηνλ Πέξζε
[1]

 ή Νφηην Ηλδφ 

πξίγθεπα-κεηέπεηηα-κνλαρφο Bodhidharma, ν νπνίνο 

ήξζε ζηελ Κίλα γηα λα δηδάμεη κηα "εηδηθή αλακεηάδνζε 

εθηφο γξαθψλ, πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζε ιέμεηο ή 

γξάκκαηα" 
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 «Πνηέ ε επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν ησλ αληηθεηκέλσλ 

δελ ήηαλ πην άκεζε. Ο Εσγξάθνο, σζάλ απαιιαγκέλνο 

απ΄ηε δηαδηθαζία ηεο δσγξαθηθήο παξαζηάζεσο, 

παίξλεη ηα ίδηα ηα΄αληηθείκελα θαη ηα πξνζειψλεη ζηνλ 

πίλαθά ηνπ, εμαίξνληαο ηηο νξηζκέλεο κπζηηθέο ζρέζεηο 

πνπ δηαβιέπεη, κε 2-3 γξακκέο ή  κε ην ρξψκα.» Σν 

Ηδεφγξακκα ηεο Οξάζεσο, Κείκελα, ηνπ Γ. Πηθηψλε 

«Τηο κνξθέο η ηο θσηίδε η θαη  καο η ηο  δε ίρλε η  ην Φσο.  Απηό  πνπ ξίρλνπλ νη              

πιαλήηεο θαη  ην εζσηεξηθό ηεο ςπρήο καο.                                                      

Απηά ηα δύν θώηα (δηπιό θσο)  καο θαλεξώλνπλ η ηο  κνξθέο κε  ηα άπεηξα ρξώκαηα 

θαη  ηα ζρέδηά ηνπο.»  

Απφ ηνπο «Έμη θαλφλεο ηεο δσγξαθηθήο», Ρακπηληξάλαζ Σαγθφξ 

 

 

   Ο Pierre Rouve57 αναυέπει φαπακσηπιςσικά για σο έπγο σοτ Γκίκα ςσο άπθπο 

σοτ «Μεσαυτςικέρ σηρ κίνηςηρ» με  αυοπμή σην έκθεςη  ςσιρ Leicester Galleries 

σο 1958: «Σύπα η γεψμεσπική αλληλοτφία εκπήγντσαι: ο νέορ κϋςμορ σοτ Γκίκα 

είναι έναρ ανεμοςσπϋβιλορ απϋ κενά…. Σα νέα ζψγπαυικά έπγα αναζησοόν σην 

σάξη …Η γπαμμή και σο κενϋ αποκσοόν ίςη αξία… οι δεςμοί και σα πήγμασα ςση 

ζψγπαυική επιυάνεια ςσαμασοόν να είναι επιυανειακά και γίνονσαι 

χτφολογικά …σο οπασϋ εμπλοτσίζεσαι απϋ σο αϋπασο. Σο κλειδί ποτ 

ξεκλειδύνει σην οπσική σοτ Γκίκα δεν είναι η κίνηςη αλλά η ςτμμεσοφή σοτ 

παπασηπησή ςσην ανακάλτχη σηρ κίνηςηρ …Δεν είναι στφαίο ποτ ο άνεμορ 

είναι ο καινοόπιορ ππψσαγψνιςσήρ …ο άνεμορ είναι η αϋπαση παποτςία ποτ  
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 Ο Pierre Rouve ήηαλ γλσζηφο γηα πνιιέο ηδηφηεηεο. Τπήξμε δηεξκελέαο, δηπισκάηεο, 

αληαπνθξηηήο, θξηηηθφο ηέρλεο, θαζεγεηήο. Έθηαζε ζηελ Αγγιία ην 1947 απφ ηε Βνπιγαξία θαη 

έγηλε γξήγνξα γλσζηφο ζε δηάθνξεο ππνθνπιηνχξεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηνπ.Πεγή Wikipedia “ 

Pierre Rouve”. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/7%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CE%BD#cite_note-0
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γευτπύνει σιρ αποςσάςειρ και πεπιβάλλει σον κϋςμο… είναι η μεσαυτςική σηρ 

κίνηςηρ. 58Η μεσαυτςική σοτ Πικιύνη έπφεσαι κι ατσή με ση ςειπά σηρ να 

ενςψμασύςει σην έννοια σηρ γηρ και ση δτναμική σηρ μνημονικήρ 

«αναγέννηςηρ» ςτμβολικά, πάνσοσε ςσο επίπεδο σοτ  «Νοτ» και σοτ 

πνεόμασορ.59 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
58

 Le Corbusier, «Γηα Μηα Αξρηηεθηνληθή»,¨Ζ θάηνςε είλαη ν γελλήηνξαο. Σν βιέκκα ηνπ ηεαηή 

θηλείηαη ζε έλα ηνπίν δξφκσλ θαη ζπηηηψλ. πγθξνχεηαη κε ηνπο φγθνπο πνπ νξζψλνληαη νιφγπξα. 

Δάλ απηνί νη φγθνη είλαη νξηζκέλνη κε ζαθήλεηα θαη φρη ππνβαζκηζκέλνη απφ άζθνπεο 

παξακνξθψζεηο, εάλ ε ζρέζε φγθσλ θαη ρψξνπ έρεη ζσζηέο αλαινγίεο, ην κάηη κεηαδίδεη ζηνλ 

εγθέθαιν ζπληε-ηαγκέλεο εληππψζεηο θαη ην πλεχκα απνδεζκέπεη ηθαλνπνίεζε πςειήο ηάμεο: απηφ 

είλαη ε αξρηηεθηνληθή. 
59

 ρφιην ηνπ Εεζε Κνηηψλε, γηα ηνλ Πηθηψλε, Οη Δθδειψζεηο ηνπ αδπλάηνπ ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

θαηαγσγήο, «Σν Δξψηεκα ηεο θαηαγσγήο ζην έξγν ηνπ Πηθηψλε»Σερληθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδαο»,1998 

90. Γθίθαο, «Φσο θαη Σθηά», 1956 
91. Γθίθαο, «Αζηξνθεγγίζκαηα ζην λεξό», 1967 
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   Φαπακσηπιςσική είναι η φπήςη σψν ςτμβϋλψν ςσο έπγο σοτ καλλισέφνη  

ποτ μοιάζοτν να βπίςκονσαι εκεί ςαν απϋ ςόμπσψςη. σϋφορ σοτ  είναι 

να πποςδύςει μτςσικιςσικέρ διαςσάςειρ ςσο έπγο σοτ. Μέςα ς‟ ϋλο σο 

παιφνίδι σηρ παπαμϋπυψςηρ σοτ ατςσηποό γεψμεσπικοό σοπίοτ 

πποςδίδει και μια ποιησική θεμασική, πποκαλύνσαρ σον παπασηπησή να 

βιύςει ςτναιςθημασικέρ εμπειπίερ καθύρ πεπιπλανιέσαι ςσα  

τπεππεαλιςσικά σοπία, με σατσϋφπονη αυαιπεσική αποσόπψςη σηρ 

ππαγμασικϋσησαρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 93. Γθίθαο, «Φεγγάξη πάλσ απφ ην 

ιαβχξηλζν», 1956 

92. Γθίθαο, «Ζ Κπξά ηεο Νχρηαο», 

1957 
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94. Γθίθαο, «Κπθιαδίηηθν ηνπίν», 1970 

 

 

 

 

   Σϋςο ο Γκίκαρ ϋςο και ο Γπαμμασϋποτλορ , εμμένοτν ςσην ελληνική 

υόςη. Η απϋδοςη σοτ ελληνικοό υψσϋρ, ςσοτρ πίνακέρ σοτ με σπϋπο 

ποτ σο μεσαποιεί απϋ άτλο ςε μεσαυτςική ονσϋσησα60, ποτ μεσαυέπει 

ϋλη σην αγάπη σψν ελλήνψν καλλισεφνύν και δίνει σελικά ςσο σοπίο σην 

ξηπϋσησα σοτ νηςιψσικοό σοπίοτ, σιρ γψνίερ, φψπίρ υψσοςκιάςειρ ποτ 

απαλόνοτν σην ϋχη σψν ανσικειμένψν. Κασαυέπνει, μέςψ σηρ 

νσεσεπμινιςσικήρ61  θεψπίαρ να νομιμοποιήςει σον κτβιςμϋ ςσην  

Ελλάδα, πποςδίδονσαρ ςσο γηγενέρ ελληνικϋ σοπίο, κτβιςσική 

σατσϋσησα.62   
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 Γ.Πηθηψλεο, Εσγξάθνο ΗΗ, « Κάλε εδώ θξπςώλεο π΄αγαπνύλ ζθηέο, ηδέο εθεί κε ηη ηξειή ραξά παίδεη 

ην Φσο. Ω Μνύζα, ζίκσζε, θαηέβα, θαη δώζε, σ ζεά, ηα‟ αζύιιεπην, ην θεπγαιέν λα βάισ ζηελ 

εηθόλα. Τν κπζηήξην απηό ηεο ώξαο ηνπ ηόπνπ ηνπ ηεξνύ πνπ κηα θνξάλ αγάπεζαλ νη ζενί…» 
61

 Ζ λνκηκνπνίεζε ζην φλνκα ηεο ειιεληθφηεηαο μέλσλ θηλεκάησλ, φπσο ηνπ θπβηζκνχ απνηεινχζε 

ηαθηηθή ηεο γεληάο ηνπ ‟30.Απέθξππηαλ ζηνηρεία ηνπ «Άιινπ» έηζη ψζηε νη αλνίθεηεο πξνο ηελ 

ειιεληθή παξάδνζε θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο λα κελ ελνρινχλ ή λα ζίγνπλ ηελ ειιεληθή 

ηαπηφηεηα.Kafetsi, La peinture helleniquew des anes trente, ζει.566. 
62

 Αθνινπζψληαο θαη ν Γθίθαο απηή ηελ ηαθηηθή ηεο γεληάο ηνπ, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «ηηο 

δσγξαθηθέο απηέο δελ ζπκπεξηέιαβα ηα αξρνληηθά γηαηί ε αξρηηεθηνληθή ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή θαη 

θάπνηε επεξεαζκέλε απφ ηελ Ηηαιία», εμεγψληαο γηαηί απέθιεηζε αιιφηξηεο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο. 
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  Ένα άλλο ςσοιφείο ςσοτρ πίνακέρ σοτ είναι η  μαπστπία σοτ τλικοό 

κασαςκετήρ. Με σον σπϋπο ατσϋ δίνεσαι η πλήπηρ ατθενσικϋσησα σηρ 

κασαςκετήρ ποτ αναπαπιςσά ςσο θέμα σοτ. Η ξεπολιθιά, σο απμολϋγι, 

σο κεπαμίδι ο αςβέςσηρ. Είναι μια κτβιςσική σακσική ποτ ακολοόθηςε ο 

ζψγπάυορ, αποστπύνονσαρ απφικά σα βαςικά δομικά ςσοιφεία σηρ 

θεμασικήρ σοτ, ςαν υψσογπαυική αποσόπψςη με σοτρ βπάφοτρ, σιρ 

πέσπερ. Ετθείερ, ςφέςειρ μεσαξό ϋγκψν, απμολϋγι ςσοτρ σοίφοτρ, 

ςσοιφεία ποτ σοτ έδιναν ςση ςτνέφεια ση δτνασϋσησα να μεσαπλάςει 

ζψγπαυικά σο θέμα σοτ, αλλά και να αναδείξει σο νσϋπιο  

απφισεκσονικϋ ιδίψμα. 

 

 

 

 

 

 

 

95. Γθίθαο, «Σπλζεκέλα ζπίηηα (Ύδξα)», 1939 

96. Γθίθαο, «Σπίηηα ζηελ Ύδξα», 1938 
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   Ο Γκίκαρ με σην ποπεία σοτ θα μποποόςε να πποεσοιμάςει σο έδαυορ 

για σην γεψμεσπική αυαίπεςη63 , αλλά λϋγψ σηρ ιδιοςτγκπαςίαρ σοτ, 

πιο πολό σηρ απέδψςε ένα υιλοςουικϋ-ιδεαλιςσικϋ νϋημα, παπά 

πλαςσικϋ, μιλύνσαρ για ση γεψμεσπία ςαν πνετμασική οτςία σοτ 

ελληνικοό φύποτ. Σα εόκολα ανσιληπσά φαπακσηπιςσικά ατσήρ σηρ 

σάςηρ, σο πεπίγπαμμα και η τποδιαίπεςη σψν ϋγκψν είναι ατσά ποτ θα 

σατσιςσοόν σελικά με σην ελληνικϋσησα και θα καθοπίςοτν σοτρ 

πποςανασολιςμοόρ σηρ.  
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 Διέλε Βαθαιψ,Ζ Φπζηνγλσκία ηεο κεηαπνιεκηθήο ηέρλεο ζηελ Διιάδα, Ο κχζνο ηεο 

ειιεληθφηεηαο, ΚΔΓΡΟ, Αζήλα 1983, ζει 60-61. 

97.98, Γθίθαο, «Τν κεγάιν Τνπίν ηεο Ύδξαο», 1948 

99. 
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 Δ. ΑΠΟ ΣΗ  ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 
    

     Ο άνθπψπορ ψρ κάσοικορ ενϋρ σϋποτ, ανσικπίζονσαρ καθημεπινά σο 

πεπιβάλλον σοτ, υτςικϋ ή μη, αναπσόςςει μια ςφέςη αλληλεπίδπαςηρ 

με σον γόπψ σϋπο. Ακϋμα κι ο ίδιορ διαμοπυύνεσαι εξψσεπικά απϋ 

ατσϋ. Σο υψρ, ο αέπαρ, ο σπϋπορ διαβίψςηρ και επγαςίαρ 

διαμοπυύνοτν σην ίδια σοτ σην εμυάνιςη.  Με έναν ενδϋμτφο, ςφεδϋν 

μαγικϋ σπϋπο και ο ίδιορ καλλιεπγεί μια ανάγκη να δημιοτπγήςει, να 

μεσαμοπυύςει κάσι γόπψ σοτ, να αυήςει σο ςσίγμα σοτ. Η αμυίδπομη 

ατσή διαδικαςία  αποδεικνόει πψρ δεν απκεί μϋνο η ανάγκη για 

ςσέγαςη για να πεπιγπάχει κανείρ σην σάςη σοτ ανθπύποτ ππορ σο  

„‟κσίζειν‟‟. Είναι η ανάγκη για εγκασάςσαςη, για δημιοτπγία μιαρ 

βάςηρ-εςσίαρ, ςε μια αναζήσηςη σηρ πληπϋσησαρ και σηρ οτςίαρ σοτ 

„‟κασοικείν‟‟. Ο άνθπψπορ κσίζει και ςκέπσεσαι φάπιρ ατσήρ σηρ 

ανάγκηρ. Ατσϋ, αςτνείδησα, φψπίρ να αποσελεί ατσοςκοπϋ, μεσασπέπει 

σο έπγο σοτ, διαφπονικά, ςε επγαλειοθήκη σην οποία δόνανσαι να 

φπηςιμοποιήςοτν οι επϋμενερ γενιέρ ποτ θα ζήςοτν κάσψ απϋ σην ίδια 

ςσέγη, έφονσαρ έναν „‟πποδιαγεγπαμμένο φαπακσήπα‟‟ σηρ ποπείαρ σοτρ 

μέςα ςσο φπϋνο.64 

                                            
64

„‟Bauen, Wohnen, Denken‟‟, δηάιεμε ηνπ γεξκαλνχ θαηλνκελνιφγνπ θαη ππαξμηαθνχ θηινζφθνπ  

M. Heidegger, 1951. Μεηάθξαζε ζηα ειιεληθά „‟Κηίδεηλ, Καηνηθείλ, θέπηεζζαη‟‟, Αζήλα 

2007.πγθεθξηκέλα ν Heidegger ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο αλεζηηφηεηαο γηα λα πεξηγξάςεη κηα 

θαηάζηαζε-θξίζεο ηεο ζρέζεο ηνπ „‟ζχγρξνλνπ‟‟ αλζξψπνπ κε ηελ εζηία, ηνλ «ηφπν», ην μέλν. 

100. Γθίθαο, «Φεγγάξη & αληαλαθιάζεηο», 

1967, παξακνξθσκέλν 
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65 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζεκαηηθή πνπ επηιέγεη ν 

ΔΟΣ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο. 

   Οι καλλισέφνερ ποτ εξεσάζοτμε , ο καθέναρ, με ση  δική σοτ ποπεία, 

σα βιύμασά σοτ, ξεκινοόν μια ποπεία ζψήρ, αναζησύνσαρ νέοτρ 

σπϋποτρ έκυπαςηρ, ςτνεπαπμένοι απϋ σο πεόμα σηρ εποφήρ. 

Επηπεαςμένοι απϋ σα γεγονϋσα ποτ ςτμβαίνοτν γόπψ σοτρ, κασά ση 

διάπκεια σηρ καλλισεφνικήρ σοτρ δημιοτπγίαρ, κασαυέπνοτν, ο καθέναρ 

με μοναδικϋ σπϋπο, να πεπάςοτν σοτρ πποβλημασιςμοόρ σηρ γενιάρ 

σοτρ μέςα ςσιρ ζψγπαυικέρ αποδϋςειρ σοτρ, ύςσε να μεσαλλάξοτν σο 

ςτναιςθημασικϋ υοπσίο ςε σέφνη. Ατσή η μοπυή εκσϋνψςηρ μέςα απϋ ση 

δημιοτπγία δίνει ατθενσικά αποσελέςμασα άξια να αποσελέςοτν 

„‟επγαλειοθήκη‟‟ ϋφι αποκλειςσικά για σην σέφνη σοτρ αλλά και για 

άλλερ, ϋπψρ  η απφισεκσονική. 

   Σο ελληνικϋ, είναι ένα δόςκολο κοινϋ, εξαισίαρ ίςψρ σψν 

διαυοπεσικύν πεποιθήςεψν, πολισικύν, κοινψνικύν,  σηρ διαυοπεσικήρ 

κασαγψγήρ, σοτ επιπέδοτ μϋπυψςηρ, με νψπά ακϋμα σα  „‟εθνικά‟‟  

σπαόμασα. Ένα κοινϋ ποτ κι ατσϋ με ση ςειπά σοτ αναζησά μια 

σατσϋσησα, πιο πολό ένα θεμέλιο να ςσηπίξει σιρ δτνασϋσησέρ σοτ, σο 

μέλλον σοτ και γίνεσαι εξαιπεσικά δόςκολορ αποδέκσηρ σηρ 

„‟ςόγφπονηρ‟‟ σέφνηρ.  ‟ ατσϋ σο κοινϋ, οι σαξιδεμένοι μαρ ζψγπάυοι, 

επιλέγοτν και  πποςπαθοόν  να πεπάςοτν σιρ εμπειπίερ σοτρ, να 

πποβάλοτν σο έπγο σοτρ, με ςκοπϋ ϋφι μϋνο σην πποςψπική σοτρ 

κασαξίψςη, αλλά αποδεφϋμενοι ένα πϋλο πεπιςςϋσεπο πποςυοπάρ 

ςσον σϋπο παπά ατσοπποβολήρ.   

101. Αθίζα ηνπ ΔΟΣ , 1920-29 

102. Αθίζα ΔΟΣ, 1960 
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    Επιςσπέυοτν ςσην πασπίδα σοτρ με ανανεψμένερ ανσιλήχειρ και 

θέλονσαρ, με ίςψρ  έναν  παιδικϋ ενθοτςιαςμϋ, να ςτμπαπαςόποτν 

σοτρ Έλληνερ ςε μια ποπεία διεθνοόρ πποβολήρ, αναςόνσαξηρ και 

εθνικήρ ανάσαςηρ. Σο ςημανσικϋσεπο ϋμψρ ς‟ ατσή σοτρ σην 

πποςπάθεια είναι σο γεγονϋρ ϋσι ανσιλαμβάνονσαι σο πϋςο 

πολτςόνθεσο θέμα  είναι ατσϋ ποτ ανσιμεσψπίζοτν. Σο  πψρ ο 

ελληνικϋρ πολισιςμϋρ, σον οποίο θέλοτν να πποβάλοτν, να 

αναζψογονήςοτν, να εξελίξοτν, έφει  κασακεπμασιςσεί απϋ σα 

πλήγμασα σψν καιπύν και πψρ πλέον ενσοπίζεσαι διαςπαπμένορ ςε 

μικποόρ πτπήνερ, ςκϋππιοτρ ς‟ ϋλη σην όπαιθπο, ςε σοπικέρ 

παπαδϋςειρ,  ςε μικποόρ οικιςμοόρ, γεισονιέρ. Ατσϋ σοτρ οδηγεί ςε 

αναζήσηςη ςσην όπαιθπο, ςσα νηςιά σοτ Αιγαίοτ.66 
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 Κξ.Εεξβφο «Γηαηί αλ ππάξρεη, ζηνπο Έιιελεο κηα ηαχηηζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο κνξθήο, απηή 

νθείιεηαη ζηνλ άξξεθην δεζκφ ηνπο κε ην θπζηθφ ηνπίν, πνπ είραλ σο αξρέηππν», (απφ 

Π.Σνπξληθηψηε, ‟‟Σν Αηγαίν είλαη Μνληέξλν‟‟, ζην Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Αξρηηεθηνληθή, επηκέιεηα 

Γ.Φηιηππίδεο, Αζήλα 2003, ζ.68-87 ) 

103. Αγήλσξ Αζηεξηάδεο, «Ληκάλη», 1927, 

ηδησηηθή ζπιινγή 
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   Ο Γπαμμασϋποτλορ, ξεκινύνσαρ απϋ σην αυοςίψςή σοτ ςσην 

ανάδειξη σηρ φαπακσικήρ σέφνηρ, μέςψ σηρ πποπαγανδιςσικήρ αυίςαρ, 

σηρ εικονογπάυηςηρ  παιδικύν ςφολικύν βιβλίψν μέφπι σα εθνϋςημα, 

πλανιέσαι ςσην αναζήσηςη σηρ σατσϋσησάρ σοτ, σϋςο «εθνικήρ» ϋςο 

και ασομικήρ. Με υϋνσο ςσαθεπά σο ελληνικϋ σοπίο πποςέδψςε ςσο 

έπγο σοτ πέπα απϋ σιρ καθαπέρ υϋπμερ και σιρ λισέρ γπαμμέρ σψν 

γπαυικύν κτβιςσικύν σοπίψν σψν ελληνικύν νηςιύν, σην υϋπσιςη σοτ 

ςτναιςθήμασορ, σο τπεπυτςικϋ ςσοιφείο ςσο σοπίο, σο μοναδικϋ 

ελληνικϋ υψρ ποτ ςσην κοπόυψςή σοτ δεν κπόβει σίποσα, εκσοπίζει 

κάθε γψνιά ςκιάρ. Σο λετκϋ κόμα ποτ διαπεπνά σοτρ πίνακέρ σοτ  

πποςδίδει ακϋμα μια εμπειπία ςσον θεασή, μέςψ σοτ ςτμβολιςμοό σηρ 

πνετμασικήρ κάθαπςηρ και σηρ ένσαςηρ σοτ μεσαυτςικοό,  

διετπόνονσαρ ακϋμα πεπιςςϋσεπο σον πλοόσο σοτ  ελληνικοό σοπίοτ. 

Έναρ αγψνιςσήρ σηρ ζψήρ, ποτ με ένα απέπισσα ςτνδταςμένο 

σπίπστφο, κτβιςμϋ-ςτναίςθημα- λτπικϋσησα, κασάυεπε να πεπάςει 

ςσον Έλληνα-θεασή, σον πποβλημασιςμϋ, σην κληπονομιά και σο 

μέλλον μιαρ ολϋκληπηρ γενιάρ Ελλήνψν. 

 

 

 

 

104. Κ.Γξακκαηφπνπινο, «Αηγαίν Θ»,  
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   Ο ικελιύσηρ  με σον βοτβϋ δτναμιςμϋ σψν δόο διαςσάςεψν, σον 

μτςσικιςμϋ σηρ ελληνικήρ οικογένειαρ, διαυοποποιείσαι ψρ ππορ σιρ 

αποδϋςειρ σψν αιγιακύν σοπίψν σοτ, με σην αποτςία σοτ υϋνσοτ. Ο 

κασαγάλανορ οτπανϋρ και σο λετκϋ υύρ σψν ελληνικύν νηςιύν ποτ 

ςαν ςσεπεϋστπα, „‟αλλοιύνοτν σα φπύμασα σηρ γηρ,  μοιάζοτν να 

απομονύνονσαι απϋ σο σοπίο σοτ.  Η γαιύδηρ φπψμασική παλέσα  και 

οι πποβολέρ σψν ϋγκψν ποτ απεικονίζοτν σο ελληνικϋ σοπίο μοιάζοτν 

με οπγανικά μέλη ενϋρ ςύμασορ, ποτ ςτνεπγάζονσαι ύςσε να 

πποςδύςοτν ςσον θεασή σο ςτναίςθημα σηρ παγψμένηρ ςσο φπϋνο 

ςσιγμήρ, σοτ ςτγκεκπιμένοτ αποςπάςμασορ ζψήρ. Επηπεαςμένορ απϋ 

σιρ πποςυτγικέρ γεισονιέρ ποτ μεγάλψςε ϋπψρ και σιρ επγασικέρ 

κασοικίερ σοτ εξψσεπικοό ποτ έζηςε, αναδιαστπύνει σο ελληνικϋ σοπίο 

ανακλύνσαρ  ςσον θεασή σην δόναμη ποτ σο δημιοόπγηςε. Μέςα απϋ σο 

έπγο σοτ γίνεσαι αιςθησή η εςψσεπική ανάγκη ποτ δημιοόπγηςε ατσϋ σο 

ςπίσι ή ατσή σην εκκληςία. Η παπάδοςη, η κληπονομιά, η θπηςκεία 

αλλά και η ανάγκη ςσέγαςηρ ξεπποβάλοτν απϋ σο έπγο σοτ μαζί με σην  

ανεπισήδετση , ανθπύπινη, λαωκή πλετπά σηρ απφισεκσονικήρ . 

 

 

 

105. Γ.ικελιύσηρ, «Σπίηηα ζε βξάρν», 

κειάλη & καξθαδφξνη ζε ραξηί. 
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    Ο Γκίκαρ ξεκινά απϋ  νέορ σην ποπεία σοτ, απουαςιςμένορ και 

δτναμικϋρ να υέπει σο δικϋ σοτ ςσίγμα ςσην ζψγπαυική ςκηνή. 

Διαυοποποιείσαι απφικά μέςψ σψν ανσανακλάςεψν ξένψν επιππούν 

ςσο έπγο σοτ, σϋςο απϋ σάςειρ ϋςο και επαυέρ με διάςημερ 

καλλισεφνικέρ πποςψπικϋσησερ. Κασά σην παποτςίαςή σοτ ςσο ελληνικϋ 

κοινϋ έπφεσαι ανσιμέσψπορ με σην ππϋκληςη σηρ εναςφϋληςηρ με σον 

„‟σϋπο σοτ‟‟. Ζει σο ςσάδιο σοτ πποβλημασιςμοό και σηρ αναςυάλειαρ 

ςφεσικά με σην ανσαπϋκπιςη σοτ έπγοτ σοτ ςσο ςτγκεκπιμένο κοινϋ. 

Εμπλέκεσαι ςσο παιφνίδι σψν ςτμβολιςμύν, φψπίρ ϋμψρ να 

αναγνψπίζει ς‟  ατσοόρ πϋλοτρ καθοπιςσικοόρ και μοπυολογικοόρ. Ίςψρ  

να αποσελοόν  ςημάνςειρ ςε ένα ονειπικϋ σοπίο απλά και μϋνο ψρ 

εξαπσήμασα ςτμπληπψμασικύν διηγήςεψν. Οι σαμπέλερ, οι φαπσαεσοί, 

σα κλαςικά μοσίβα, ποτ ξεπποβάλλοτν επιβλησικά μέςα απϋ γεισονιέρ 

ποτ πείθοτν πψρ κασοικοόνσαι, αποσελοόν μέπορ ενϋρ ονειπικοό ίςψρ 

και μελλονσικοό νηςιψσικοό σοπίοτ, ποτ υέπει ςσοιφεία απϋ παλιέρ 

μνήμερ ή και παπαδϋςειρ ποτ μεσαδϋθηκαν ςε επϋμενερ γενιέρ.  Η 

ππϋκληςη σοτ Γκίκα ενσοπίζεσαι ςσην Όδπα και σο αποδεικνόει 

επιλέγονσαρ ϋφι μϋνο να επγαςσεί εκεί αλλά και να επιφειπήςει 

επαναδιαστπύςειρ σψν σοπίψν σηρ Όδπαρ ςε διαυοπεσικέρ υάςειρ σηρ 

ζψήρ σοτ, υανεπύνονσαρ  σην εν δτνάμει και διαφπονική ςφέςη μεσαξό 

καλλισέφνη και σϋποτ, ϋπψρ  ατσή σοτ ανθπύποτ με ση υόςη. 

 

106. Γθίθαο, «Ύδξα, ζύλζεζε ζε ιεπθό», 1938 
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    Σην πεπίοδο 1938-1939, κασά σην οποία ολοκλήπψςε ση ςειπά σηρ 

Όδπαρ, διαυαίνεσαι πιο ξεκάθαπα απϋ ποσέ η απφισεκσονική ππϋθεςη 

ςση ζψγπαυική σοτ67 ύςσε σελικύρ μέςα απϋ σο έπγο σοτ να πποαφθεί 

η έννοια σηρ «ζψγπαυικήρ απφισεκσονικήρ» σψν ποτπιςσύν.68 

Αποστπύνει απφικά με ελεόθεπο φέπι σο σοπίο, σα τλικά, μελεσά σιρ 

μεσαβολέρ σοτ υψσϋρ, υψσογπαυίζει. Σο έπγο σοτ ςτνεφίζεσαι ψρ έναρ 

ςτνδταςμϋρ εικαςσικήρ απϋδοςηρ με απφισεκσονική διάθεςη. Κινήςειρ 

και υϋπμερ, ξεπποβάλλοτν απϋ σοτρ πίνακέρ σοτ. Σα υτςικά τλικά 

είναι πάνσα παπϋνσα με σπϋπο ϋμψρ ποτ αναδεικνόονσαι μέςα απϋ 

νέοτρ ςτνδταςμοόρ και φπήςειρ, ύςσε να ενστπψςιάζοτν σο έκπληκσο 

μάσι. Έσςι αναπάνσεφα, ένα οικείο ςσον Έλληνα σοπίο, μοιάζει 

βγαλμένο μέςα απϋ ϋνειπο ή επφϋμενο απϋ σο μέλλον. Οικίερ υϋπμερ 

ςπισιύν εξελίςςονσαι ςε ςόγφπονοτρ ςτςφεσιςμοόρ με σο πεπιβάλλον 

σοτρ, σιρ ατλέρ, σοτρ μανσπϋσοιφοτρ, υσάνονσαρ ςε μια, ανοιφσή ςε 

πεπεσαίπψ επεξεπγαςίερ, πποςέγγιςη ενϋρ οικιςσικοό ιςσοό ςσα φνάπια  

μιαρ πολεοδομικήρ ππϋσαςηρ. 

 

                                            
67 ηα αζελατθά ζπίηηα ηνπ 1928, ν Γθίθαο εμέθξαζε γηα πξψηε θνξά ηελ έθεζή ηνπ ζηελ 

αξρηηεθηνληθή, φρη κφλν απφ πιεπξάο επηινγήο ζέκαηνο αιιά θαη απφ ηελ επξπζκία ζηε ζχλζεζε. (Ν. 

Φαηδεθπξηάθνο Γθίθαο, Τν Ζσγξαθηθό Έξγν, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Βαιθαλα Κ.Υ., ΔΜΠ,.Α.Μ, 

Αζήλα, 2006) 
68 ην  Le purism, νη Le Corbusier & Ozenfant ζεκεηώλνπλ: «Καηαιήμακε ζηελ αλάγθε ηεο 

αξρηηεθηνλνπνηεκέλεο δσγξαθηθήο»( peinture architecturée) θαη «όια πξέπεη λα ζπληείλνπλ ζηελ 

πξναγσγή ηνπ αξρηηεθηνληθνύ απνηειέζκαηνο».Ducros, Ozenfant, ζ.80 

 

107. Γθίθαο, « Κπξηαθή ζηελ Ύδξα», 1938 

,εηθφλα ζει.1. 
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    Η ζψγπαυική σέφνη, ψρ απεικϋνιςη και αποσόπψςη σοτ υτςικοό 

κϋςμοτ, μοιάζει να είναι έναρ αποσελεςμασικϋρ σπϋπορ αναμεσάδοςηρ 

επεθιςμάσψν και πνετμασικύν πποβλημασιςμύν  λϋγψ σηρ αμεςϋσησαρ 

σηρ εικϋναρ.69 Δεν είναι στφαίο σο γεγονϋρ ϋσι σα πνετμασικά 

πποβλήμασα σηρ εποφήρ μαρ ψπίμαςαν πολό πιο γπήγοπα και έλαβαν 

σην ςτγκεκπιμένη σοτρ μοπυή ππύσα ςσην πεπιοφή σηρ ζψγπαυικήρ. Σο 

ίδιο άλλψςσε υαινϋμενο παποτςιάςσηκε και ςε μια άλλη ιςσοπική 

ςσιγμή, κασά σην εποφή σοτ 15οτ αιύνα, ϋσαν η απφισεκσονική  σηρ 

Αναγέννηςηρ, ππιν φσιςθεί, είφε ζψγπαυιςθεί.  Με ένα παπϋμοιο σπϋπο 

σα επισεόγμασα σψν ζψγπάυψν σηρ γενιάρ σοτ ‟30, θα μποποόςαν να 

αποσελοόν ένατςμα μιαρ νέαρ δημιοτπγικήρ υάςηρ ςσην ελληνική 

απφισεκσονική αν ϋφι σατσϋφπονα με σην ζψγπαυική αλλά ακϋμα και σιρ 

επϋμενερ δεκαεσίερ.70 

    Μένει να αναπψσηθοόμε αν ή γιασί ϋφι , η ελληνική απφισεκσονική σοτ 

20οτ αιύνα μπϋπεςε να βπει σον δπϋμο σηρ  μέςα απϋ σην δημιοτπγία, 

αναδιαστπύνονσαρ μοπυέρ και ππϋστπα σοτ παπελθϋνσορ  ικανέρ να 

ςσαθοόν και να εκυπάςοτν σην εποφή σοτρ, δίνονσάρ μαρ ατθενσικά 

αποσελέςμασα. Ππουανύρ η απφισεκσονική ανσλεί ςτςσασικά απϋ  

                                            
69 Αλ θαη νη πνπξηζηέο ππνζηήξηδαλ πσο ε κνπζηθή θαη ε αξρηηεθηνληθή επηδξνχλ πην άκεζα θαη 

δπλαηά απφ ηε δσγξαθηθή θαη πξνθαινχλ ηζρπξέο αηζζήζεηο πνπ κέλνπλ ζηε κλήκε.Ducros, 

Ozenfant, ζ.80 
70  Με αλάινγν ηξφπν ελεξγεί θαη ε θσηνγξαθία, εηδηθά ζηηο κέξεο καο, φπνπ πιεξνθνξίεο, ηδέεο 

θαη ηάζεηο, εηζρσξνχλ ζην λνπ θαη ηε δσή καο κέζσ εηθφλσλ πεξηνδηθψλ ή δηαδηθηπαθνχ blog. 

108. Σ.Εελέηνο, ζρέδηα 
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71 «Ο Παξζελώλαο είλαη πξντόλ επηινγώλ 

εθαξκνζκέλσλ ζε έλα πξόηππν… Όηαλ έρεη δηακνξθσζεί 

έλα πξόηππν, μεθηλάεη ην παηρλίδη ηνπ ζθιεξνύ θαη 

άκεζνπ αληαγσληζκνύ. Αξρίδεη ην καηο.» Le Corbusier, 

1923 «Γηα κηα Αξρηηεθηνληθή», κεηάθξαζε 

Π.Σνπξληθηψηεο, ΔΚΡΔΜΜΔ,2004. 

 

 

πολλοόρ διαυοπεσικοόρ σομείρ και σο πεδίο  ευαπμογήρ σηρ ςπάνια 

είναι έναρ λετκϋρ καμβάρ αλλά σιρ πεπιςςϋσεπερ υοπέρ είναι ένα ήδη 

δομημένο πεπιβάλλον. Επίςηρ  ένα απφισεκσονικϋ έπγο δεν κοςμεί απλά  

ένα σοίφο αλλά κασοικείσαι απϋ ανθπύποτρ ποτ έφοτν ςτγκεκπιμένερ 

νοοσποπίερ και πποδιαθέςειρ. Εξεσάζονσαρ ανσίςσοιφερ πεπιπσύςειρ 

απφισεκσϋνψν ποτ αςφολήθηκαν με  σο ελληνικϋ νηςιψσικϋ σοπίο, 

πποβλημασίςσηκαν, διεπεόνηςαν σιρ δτνασϋσησέρ σοτρ αλλά και 

γεόσηκαν σο ανσίκστπο σψν έπγψν σοτρ, μποποόμε να ςτνθέςοτμε, μια 

παπάλληλη ποπεία, ϋπψρ ατσή ποτ επετνοόμε, αλλά ςσην 

απφισεκσονική. 

   Ξεκινύνσαρ ατσή ση διεπεόνηςη απϋ έξψ ππορ σα μέςα, αναζησύνσαρ 

σην διεθνή εικϋνα σηρ Ελλάδαρ θα μποποόςαμε να ενσοπίςοτμε μια 

παπϋμοια ππϋκληςη ποτ ανσιμεσύπιζε ο  Le Corbusier. Επηπεαςμένορ  

απϋ σον  Cezanne,  πποβλημασιςμένορ απϋ σα ζησήμασα σηρ εποφήρ 

σοτ, γπάυει και αποστπύνει μοπυέρ- ςόμβολα παλαιϋσεπψν εποφύν, 

ιςσοπικύν ςσαθμύν ςσην απφισεκσονική. Ενστπψςιαςμένορ απϋ σο 

ελληνικϋ υψρ, απϋ σοτρ λετκοόρ ϋγκοτρ σηρ ανσοπίνηρ, αναζησά κι ο 

ίδιορ μια νέα ιςσοπική βάςη ςσην απφισεκσονική δπάςη σϋςο για σο 

οικείο σοτ επαγγελμασικϋ πεδίο ϋςο και για σον ελλαδικϋ φύπο.  

109. ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ, 600 έσο 550 π.Υ. 

110.Φσηνγξαθία Albert Morance. 
ΠΑΡΘΔΝΧΝΑ, 447 έσο 434 π.Υ. 
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112. Σζαξιο Α. Σδέλθο,                                              

«Ζ Γιψζζα ηεο Μεηακνληέξλαο Αξρηηεθηνληθήο»    

αλαδεηψληαο εηθνλνγξαθηθέο κεηαθνξέο ζηα θηίξηα 

111. Le Corbusier, “εθθιεζία ηεο Notre Dame du 

Haut”, Rochamp, Γαιιία, 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Αναγνψπίζει σα ςσοιφεία σοτ μονσεπνιςμοό ςσο αιγιακϋ δομημένο 

σοπίο και ενύ έφει κασηγοπηθεί για αδιαυοπία απένανσι ςσην 

παπάδοςη, εμμένει ςε  επιλεγμένερ μοπυέρ ποτ ικανοποιοόν ση 

νομιμοποίηςη σοτ μονσεπνιςμοό και σοτρ κτβιςσικοόρ ϋγκοτρ, καθύρ 

„‟δικαιολογοόν‟‟ σιρ απφέρ ποτ φπηςιμοποιεί ςσο ςφεδιαςμϋ σοτ. 

τμπεπαίνοτμε πψρ και ο ίδιορ ανσιμεσψπίζει σιρ δικέρ σοτ πποκλήςειρ 

ϋςον αυοπά σην μοπυή72και σοτρ σόποτρ. Διαυοποποιείσαι για σην 

διάθεςή σοτ να οπαμασιςσεί νέοτρ σόποτρ πϋλεψν και κασοίκηςηρ, να 

εξελίξει σην απφισεκσονική ποτ παπαλαμβάνει. Ενύ δεν τιοθεσεί μοπυέρ 

ςσιρ κασοικίερ σοτ και δίνει βάςη ςσιρ λεισοτπγίερ, ςσην πεπίπσψςη 

σψν εκκληςιύν „‟ξεςσπασίζει‟‟ ιδεολογικά. σην πεπίπσψςη σηρ 

εκκληςίαρ σηρ Ρονςάν, οι απφέρ σοτ μονσεπνιςμοό ςσην απφισεκσονική  

εμπλέκονσαι με ανάλογα πεπάςμασα ςε εικαςσικέρ αναζησήςειρ. Η 

μοπυή εμυανίζεσαι εκεί ποτ εξτπηπεσεί πλέον ςκοποόρ ϋφι σϋςο 

ππακσικοόρ ϋςο η κασοικία  και οι νέερ απφέρ ςφεδιαςμοό είναι άτλερ,  

                                            
72 Ο Σζαξιο Α. Σδελθο, (1939-), αξρηηέθηνλαο & ζεσξεηηθφο,  είλαη  απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πήξαλ 

ην φξν κεηακνληέξλν απφ ηε ινγνηερληθή θξηηηθή θαη ην έθαλαλ αξρηηεθηνληθφ. 

δηαθξίλεη ζηνλ κεηακνληεξληζκφ, έλαλ ξηδνζπαζηηθφ εθιεθηηθηζκφ. Δπίζεο αλαγλσξίδεη ηε 

δηαιεθηηθή δχν  θσδηθσλ  : ελφο πνπ είλαη "δεκνθηιήο παξαδνζηαθφο θη αξγά εμειηζζφκελνο ζαλ 

δσληαλή γιψζζα, ξηδσκέλε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή" θη ελφο πνπ είλαη "κνληέξλνο, γεκάηνο λέα 

ζρήκαηα θαη αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ηέρλεο θαη ηεο κφδαο"  

ε κεηακνληέξλα αξρηηεθηνληθή ζπλδπάδεη θαη ηνπο δχν ζ‟ ελα δηπιφ θψδηθα . Χο πην ζεκαληηθφ θαη 

δεκηνπξγηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο ζεσξεί ηελ Πηάηζα λη΄ Ηηαιηα ηνπ Σζαξιο  Μνπξ ζηελ Νεα 

Οξιάλε (1976), LANGUAGE OF POST- MODERN ARCHITECTURE 

112. 

111. 
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πηγάζοτςερ απϋ θπηςκετσικοόρ ςσοφαςμοόρ. Η μοπυή εμυανίζεσαι ψρ 

ςόμβολο κι ατσϋρ είναι ο πποςφεδιαςμένορ  πϋλορ σηρ ςσο 

ςτγκεκπιμένο έπγο, να εκυπάςει σον  αποσποπιαςμϋ απένανσι ςσον 

μεςογειακϋ-παγκϋςμιο πολισιςμϋ, σον αμεσάκλησα κλαςικϋ  σοτ οποίοτ 

ο Λε Κοπμπιζιέ τπήπξε απϋςσολορ.  

   σην εποφή ποτ εξεσάζοτμε ψρ εμπνετςσήρ για πολλοόρ          

καλλισέφνερ και απφισέκσονερ, τπήπξε ο Cezanne, πποσείνονσαρ ένα νέο  

εκυπαςσικϋ ςόςσημα.73 σα „‟δικά μαρ‟‟ ο  Δ. Πικιύνηρ  ήσαν γνψςσϋ 

πψρ είφε επηπεαςσεί απϋ σο έπγο σοτ, και πψρ, κασά σην πεπίοδο σηρ 

ατσογνψςίαρ σοτ, ανσιμεσύπιςε σα καίπια πνετμασικά          

πποβλήμασα απϋ ση ςκοπιά σηρ ζψγπαυικήρ. Μέςα απϋ σα κείμενά σοτ 

εκυπάζεσαι η αγψνία σοτ για ση διάςψςη σηρ λαωκήρ απφισεκσονικήρ, 

νιύθονσαρ  ίςψρ σον κίνδτνο σηρ επιπποήρ απϋ ξένερ κοτλσοόπερ να 

ειςφψπεί ςσιρ απφισεκσονικέρ δημιοτπγίερ σηρ εποφήρ. Παπάλληλα  

εξεσάζει και κασαγπάυει σα φαπακσηπιςσικά σηρ ανύντμηρ ελληνικήρ  

απφισεκσονικήρ και αναζησά  σιρ πηγέρ έμπνετςηρ σοτ έλληνα μάςσοπα, 

σο ελληνικϋ υύρ, σο κλίμα, ση γη.  Αναμυίβολα ςτνεπαπμένορ απϋ σα 

ελληνικά ζησήμασα, σοποθεσημένορ ςσο κένσπο κάθε πνετμασικήρ            

αναζήσηςηρ σηρ εποφήρ σοτ, πποφψπεί ςσην απφισεκσονική μοιάζονσαρ  

                                            
73

 Ο Cezanne αλαθέξεηαη σο παηέξαο ηεο κνληέξλαο δσγξαθηθήο, θαζψο ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

αδηαθφξεζε γηα ηα ζσζηά πεξηγξάκκαηα θαη πξνζπάζεζε λα βξεζεί κηα ζχλδεζε κεηαμχ 

ηκπξεζηνληζκνχ θαη ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζηελ δσγξαθηθή. 

113.  

114.  

113.114. Πηθηψλεο, ζρέδηα. 
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„‟ατσοδίδαφσορ‟‟74,  ϋςον αυοπά σα ατσοόςια αισήμασα σηρ.  Η μοπυή, 

σο ςόμβολο, η άμεςη παπαπομπή ςε γνψςσέρ εικϋνερ είναι ατσή ποτ 

γεννά νέα ζησήμασα, για σο αν η μοπυή είναι ατσή ποτ μαρ ενύνει με 

σο παπελθϋν και μαρ δίνει γεπέρ βάςειρ, μια θεμελιψμένη ςσην 

παπάδοςή σηρ κοινψνία, γεμάση ατσοπεποίθηςη να πποφψπήςει και να 

δημιοτπγήςει. 

    Ο Πικιύνηρ με σα Ασσικά ςσάθηκε ςφεδϋν ππουησικϋρ, ϋσαν πια σο 

1951, σοτ ανασέθηκε η  διαμϋπυψςη «σοτ απφαιολογικοό πεπί σην 

Ακπϋπολιν και Υιλοπάπποτ φύποτ». 75 Μεγαλόσεπο ενδιαυέπον ςε ατσϋ 

σο έπγο έφει σο ξεκίνημα ατσήρ σηρ ιδέαρ και ϋλο σο „‟παπαςκήνιο‟‟ ποτ 

θα μποποόςε να έφει τπάπξει  μέςψ σοτ βίοτ σοτ απφισέκσονα, σηρ 

μελέσηρ σοτ για σην  Ακπϋπολη, ση λαωκή απφισεκσονική και σιρ 

διαςτνδέςειρ σοτ,  παπά σο αν ολοκληπύθηκε σο έπγο ή ποια ήσαν σα 

σελικά ςφέδια. Δηλαδή ϋλα ατσά σα ςσοιφεία ποτ ςτνθέσοτν σο πεδίο 

έμπνετςηρ, σην αυεσηπία και σα επγαλεία ποτ διέθεσε ο Πικιύνηρ. Ο 

ίδιορ  εγκλψβιςμένορ ςσιρ μοπυέρ, ποτ σϋςο έφει αποστπύςει και  
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 Η. Ληάπεο, Γεκήηξεο Πηθηψλεο (1887-1968) 

 
75

 Μαδί κε ην Αλαπαπηήξην Αγ. Γεκεηξίνπ Λνπκπαξδηάξε θαη Δθθιεζία, αλάζεζε απφ ηνλ ηφηε 

πξσζππνπξγφ Κ.Καξακαλιή. Σν έξγν ππφ ηε ζπλερή πίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδφζεθε ην 1957. 

115. Πηθηψλεο, «Αηηηθά» 

116. Πηθηψλεο, « Γηακφξθσζε 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ γχξσ απφ ηελ 

Αθξφπνιε », 1957-1957 
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μελεσήςει, με ένσονο και ςτνάμα επικίνδτνα μεσαδοσικϋ πομανσιςμϋ76 

κασοπθύνει να δημιοτπγήςει έναν  πνετμασικϋ φύπο, πποωϋν επισϋπιψν 

«οτπάνιψν» καθοδηγήςεψν ποτ έφοτν φαθεί ςσο πέπαςμα σψν φπϋνψν. 

77 Ένα τπαίθπιο και ςόγφπονο απφαιολογικϋ φύπο με αποςπαςμασικϋ 

φαπακσήπα ποτ βιύνεσαι ψρ μτςσαγψγική ακϋμα και μοπυψσική 

εμπειπία απϋ σον επιςκέπση. Η έλλειχη ςτςφεσιςμοό και διεπεόνηςηρ 

σοτ ςόγφπονοτ σοπικοό σπϋποτ ζψήρ με σην απφισεκσονική επέμβαςη 

ςσο υτςικϋ πεπιβάλλον είναι ατσϋ ποτ δίνει σον μνημειακϋ φαπακσήπα 

ςε ένα ςόγφπονο έπγο.78 
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 „‟ήηαλ έλαο άθξσο επηθίλδπλνο ζαγελεπηήο, πνπ θνξψληαο κηα απνηξνπατθή κάζθα δηέιπε θάζε 

βεβαηφηεηα.‟‟ Γ.Φηιηππίδεο γηα Πηθηψλε, 2009 (info.gr) 
77

„‟ Έρνληαο σο δηακεζνιαβεηή η' απζεληηθά θαη ηα θηηαρηά spolia (ζπαξάγκαηα εξεηπίσλ) πνπ ν 

Πηθηψλεο έζπεηξε παληνχ επηλνψληαο έλα κείγκα αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ηεξνχ άιζνπο σο ηε 

ζχγρξνλε εθδνρή κηαο «επίζθεςεο» ζηελ ηζηνξία. Ζ νπνία δελ κπνξεί πηα παξά λα έρεη ηε κνξθή 

απνζπαζκαηηθνχ ζρφιηνπ, ελφο ππέξνρνπ ζξαχζκαηνο.‟‟ Γ.Φηιηππίδεο γηα Πηθηψλε, 2009 (info.gr) 

 
78

 Keneth Frampton, „‟Μνληέξλα Αξρηηεθηνληθή, Ηζηνξία θαη Κξηηηθή‟‟,ζει 287 

117. Ο  Παξζελψλαο φπσο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη. ήκεξα μερλάκε ην «ρξψκα» ηεο αξρ. 
Διιάδαο. (άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη ζε επηζη. 

άξζξα)-εηθ. Brinkmann Vizzenz. 

118. Πηθηψλεο, « Γηακφξθσζε 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ γχξσ απφ ηελ 

Αθξφπνιε », 1957-1957 
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    Σο λετκϋ φπύμα, σα ςπϋλια, σα απομεινάπια σοτ νηςιψσικοό 

νεοκλαςικιςμοό ςσην Ελλάδα, με ϋποια φπήςη τλικοό, φπύμασορ, 

διάςσαςηρ φύποτ, ςτνεπάγεσαι ατσϋ, αποκσοόν ση δεδομένη φπονική 

πεπίοδο ιςσοπική βάςη και ελληνική σατσοποίηςη. Η αναζήσηςη σηρ 

σατσϋσησαρ σοτ Έλληνα πποςκολλάσαι ςσιρ μοπυέρ και ςσιρ 

αναδιαστπύςειρ άλλοσε ξενϋυεπσψν ςσα παλαιϋσεπα ελληνικά 

δεδομένα, πποσόπψν. Αγνούνσαρ σην πολισιςμική ποικιλία και 

ιδιομοπυία σψν νηςιύν ποτ δεν αυοποόςε μια ςσάςιμη κασάςσαςη 

διαςψςμένη απϋ ξένερ ειςβολέρ ςσο βάθορ σψν αιύνψν, αλλά ακπιβύρ 

μέφπι και σην εποφή σοτ „‟μεγάλοτ πποβλημασιςμοό‟‟ ποτ εξεσάζοτμε, 

πεπιέγπαυε μια εν δτνάμει κασάςσαςη ςτνεφύρ μεσαβαλλϋμενη και 

μεσαλλαςςϋμενη, εμπλοτσιςμένη απϋ  ςτναναςσπουέρ με ξένοτρ 

πολισιςμοόρ. Σην εποφή ποτ εξεσάζοτμε σο μονσέπνο κίνημα 

νομιμοποιείσαι μέςα απϋ σην απφισεκσονική σψν νηςιύν. Σο 

αναγνψπίςαμε και  μεσά σο φαπακσηπίςαμε  ψρ μνημειακϋ. Υτςικά και 

τπήπξαν  διαυοποποιήςειρ ςσον σπϋπο ποτ πολλοί Έλληνερ 

καλλισέφνερ και απφισέκσονερ , εξέλαβαν σιρ σάςειρ σηρ εποφήρ σοτρ και 

σιρ απέδψςαν με ση ςειπά σοτρ μέςα απϋ σο έπγο σοτρ. 

 

 

 

115. Γ.ηθειηψηεο, «Μύθνλνο», ηέκπεξα 

ζε ραξηί, αρξνλνιφγεην 

 

119. ΔΟΣ, αθίζα 1960 

120. Γ.Πηθηψλεο, δηακφξθσζε 

Λνπκπαξδηάξε, ιεπηνκέξεηα ηνίρνπ. 
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   Ο Άπηρ Κψνςσανσινίδηρ είναι ένα παπάδειγμα εμυανύρ 

πποβλημασιςμένοτ απφισέκσονα, με πλήπη επίγνψςη σηρ ανάγκηρ για 

διάςψςη σηρ ελληνικήρ παπαδοςιακήρ απφισεκσονικήρ79, ποτ ϋμψρ  

παπάλληλα αναζησά ιςσοπικά ςσοιφεία ποτ ενδτναμύνοτν σιρ μοπυέρ 

σηρ  και σιρ πίζερ σηρ. Πποσείνει, μέςα απϋ σο έπγο σοτ, ση φπήςη 

αναδιαστπψμένψν μοπυύν με βάςη σα νέα δεδομένα και σα ςόγφπονα 

μέςα. Αναγνψπίζει ϋσι ςημανσικϋ πϋλο ςσην κασαςκετή παίζει η 

ανάγκη για δημιοτπγία ποτ πηγάζει μέςα απϋ εςψσεπικέρ ανάγκερ σοτ 

κάθε ανθπύποτ να οικίςει ςσο πεπιβάλλον σοτ, εμπνετςμένορ απϋ σο 

σοπίο ποτ σον πεπιβάλλει και απϋ σον ςόγφπονο σπϋπο ζψήρ σοτ.  

  σο ςπίσι ςσην Ανάβτςςο (1962), έφει σην ελετθεπία να ευαπμϋςει σιρ 

ιδέερ για σο ςόγφπονο νηςιψσικϋ ςπίσι, έςσψ και ψρ ςπίσι διακοπύν. Οι 

λεισοτπγίερ είναι απλέρ και καθοπίζοτν σιρ κινήςειρ και σην κάσοχη. Σα 

τλικά ςτνδτάζονσαι, σο παλιϋ με σο νέο, με ςόγφπονο  σπϋπο. Η πέσπα 

ςμιλετμένη και σοποθεσημένη  με  επιμέλεια και σο μπεσϋν εμυανέρ,   
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 „‟Ζ ζηξνθή πξνο κηα εξκελεία ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξα απνδεζκεπκέλε απφ «ζθελνγξαθηθέο» 

απνκηκήζεηο έγηλε θπξίσο απφ ηνλ Κσλζηαληηλίδε, πνπ αξλήζεθε ηε γνεηεία ηεο παξαδνζηαθήο 

γξαθηθφηεηαο, εληάζζνληάο ηελ ζηνλ απζηεξφ θάλαβν ηεο πεηζαξρεκέλεο ζχλζεζεο… επέκεηλε φηη 

απφ ηελ παξάδνζε πξέπεη λα πάξνπκε αξρέο νξγάλσζεο θαη φρη απηνχζηεο κνξθέο- ηα 

«θαηαζθεπάζκαηα»  θαη πσο ε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή είλαη πνιχρξσκε- έηζη έπξεπε λα είλαη 

θαη ε ζχγρξνλε‟‟, Γ.Φηιηππίδεο, «Νενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή», εθδ. ΜΔΛΗΑ, 1984, ζει.391 

121. Α.Κσλζηαληηλίδεο, «πίηη 

ζηελ Αλάβπζζν» , 1962 

122. Α.Κσλζηαληηλίδεο, «πίηη ζηελ 

Αλάβπζζν» , 1962 
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βιομηφανικϋ έπφεσαι να δέςει με ση λιθοδομή. Σα ανοίγμασα μεγάλα 

σϋςο ύςσε να επισπέποτν σιρ επιθτμησέρ θεάςειρ και πιο μικπά εκεί 

ποτ ενοφλεί ο ήλιορ. Σο κσίςμα γίνεσαι ένα με σον σϋπο σοτ, 

ςτνεπγάζεσαι και αλληλοςτμπληπύνεσαι ςαν σο ένα να γεννά σο άλλο, 

ςτνεφύρ.  Μια εν δτνάμει ςφέςη κσίςμασορ και υτςικοό σοπίοτ. 

 

„‟ Όινη καδί θηίδνπκε ηηο κνξθέο ηεο δσήο καο, όινη καδί ζαλ ζπγθξνηεκέλν θνηλσληθό ζύλνιν-

ζπλζέηνπκε ρώξνπο θαη ηα δνρεία ηεο δσήο καο, θη όινη ηαπηόρξνλα παξεκβαίλνπκε ζην ηνπίν, ζηνλ 

θπζηθό καο πεξίγπξν, θαη ηνλ πιάζνπκε ζηα κέηξα καο , ζύκθσλα κε ην ήζνο θαη ηε δύλακε θαη ηελ 

σξηκόηεηα πνπ θσιηάδνπλε κέζα καο.‟‟  

  Α. Κσλζηαληηλίδεο 

   

 

 

125. Σν πίηη ζηελ Αλάβπζζν, Α. Κσλζηαληηλίδεο, 1962 

 

123. 

124. 

123.124. σο αςβέςσψμα για σον 

Κψνςσανσινίδη είφε λϋγο όπαπξηρ. 
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   σο παπαπάνψ παπάδειγμα εκσιμοόμε σην όπαπξη σοτ κασάλληλοτ 

πεδίοτ ϋποτ ο δημιοτπγϋρ εκυπάζεσαι ή και πειπαμασίζεσαι ελεόθεπα 

φψπίρ ςσεπεϋστπα και πεπιοπιςμοόρ. Ατσϋ ποτ τυίςσασαι ϋμψρ είναι  

μια ςφέςη αλληλεπίδπαςηρ σοτ ασϋμοτ με σο πεπιβάλλον σοτ κι ατσϋ 

δεν μποπεί παπά να αποσελεί μια υτςική διεπγαςία. Ο άνθπψπορ 

δτςκολεόεσαι να ζει με απμονία ςε ένα ςσάςιμο θεψπησικά οικιςσικϋ 

ιςσϋ, ϋποτ ο μοναδικϋρ σοτ πϋλορ είναι να ςέβεσαι και να πποςσασεόει 

ή να μην „‟αλλοιύνει‟‟ σα έπγα σοτ παπελθϋνσορ. Μελεσύνσαρ μϋνο 

μοπυέρ και σόποτρ σοτ παπελθϋνσορ και εμμένονσαρ ςσο να 

μιμοόμαςσε και να ανσιγπάυοτμε  κινδτνεόοτμε να πποκαλέςοτμε 

ζημιά ςσο ίδιο σο παπελθϋν ποτ θατμάζοτμε.  Σο ιςσοπικϋ ςσοιφείο, σο 

κασαγεγπαμμένο, κινδτνεόει κασά σην αναδιασόπψςή σοτ να 

ψπαιοποιηθεί ή να μεθεπμηνετσεί και με ατσϋν σον σπϋπο να 

μεσασπαπεί ςε καθαπή επινϋηςη.80 
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 „‟…θάηη πνπ κπνξνχκε λα ην κηκεζνχκε θαη πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί δεχηεξε θνξά… ε 

ηζηνξηνγξαθία δηαηξέρεη θίλδπλν λα κεηαηνπηζηεί, λα σξαηνπνηεζεί κεζεξκελεπφκελε θαη έηζη λα 

πιεζηάζεη ηε ζθαίξα ηεο ειεχζεξεο πνηεηηθήο επηλφεζεο. ‟‟Ηζηνξία θαη Εσή‟‟, Φξίληξηρ Νίηζε, 

κεηάθξαζε Ν.θνπηεξφπνπινο,2010 

126.  DNA. Κάζε κέινο θέξεη ην γελεηηθφ 

θψδηθα θα ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πξνγφλσλ, 

έρεη φκσο ηελ ηάζε λα κεηαιιάζζεηαη θαη λα 

δηαδξακαηίδεη ην  δηθφ ηνπ ξφιν. 
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    Δόςκολα παπαβλέπει κανείρ ϋσι ςσην εποφή μαρ επικπασεί μια 

αμηφανία ςσην επέκσαςη οικιςσικύν ςτνϋλψν και  ςσιρ οιαςδήποσε 

κλίμακαρ επεμβάςειρ ςε φαπακσηπιςμένοτρ παπαδοςιακοόρ 

οικιςμοόρ.81 Αμηφανία ποτ δικαίψρ ουείλεσαι ςε έλλειχη 

ιςσοπικοποίηςηρ σηρ λαωκήρ μαρ απφισεκσονικήρ, ύςσε η κασαγπαυή 

ποτ έφει ππαγμασοποιηθεί ςσο παπελθϋν να ςτνεπάγεσαι μια 

αναγνύπιςη σηρ ιςσοπικήρ εξέλιξηρ  σψν οικιςμύν και  σψν 

απφισεκσονικύν φαπακσηπιςσικύν σοτρ δίνονσαρ σα «επγαλεία» και σην 

ςιγοτπιά ςσο να αξιοποιηθοόν με σον καλόσεπο δτνασϋ σπϋπο ετκαιπίερ 

ποτ αποσελοόν πποκλήςειρ και επιδέφονσαι πειπαμασιςμοόρ.  

     Σέσοια ετκαιπία  αποσελοόςε η ανάγκη για σοτπιςσική ανάπστξη, ση 

δεκαεσία μεσαξό σέλη σοτ ‟50-σέλη ‟60. Κασά σην αναςτγκπϋσηςη σηρ 

ανσοπίνηρ, μεσά σοτρ ςειςμοόρ σοτ 1956, ο Κψνςσανσίνορ Δεκαβάλλαρ  

ανέλαβε ψρ επικευαλήρ σηρ ειδικήρ ομάδαρ σεφνικύν σοτ Τποτπγείοτ 

Οικιςμοό-Δημοςίψν Έπγψν. σο παπελθϋν είφε επιδείξει κάποιο 

ενδιαυέπον για σην παπαδοςιακή απφισεκσονική ϋμψρ μεσά σην επγαςία  

                                            
81 ήκεξα ζε κηα πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Διι. Γεκνζίνπ, έρνπκε επηθεληξσζεί ζηελ ρξήζε ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο κεγάιεο θιίκαθαο, πξνρσξνχκε,                   

βεβηαζκέλα,  αιιά θαη θαζπζηεξεκέλα, ζε κειέηεο ΓΠ/ΥΟΟΑΠ, (ζρ.λνκνζ. Ν-2508/97,ΦΕΚ-124/7/97).                                           

Ο ρξφλνο θαη ε πξσηνβνπιία παγψλεη ζηε θάζε παξαγσγήο δηαγξακκάησλ ρξήζεσλ γεο θαη ν αξρηηεθηνληθφο 

ζρεδηαζκφο πεξηκέλεη εθ ησλ πζηέξσλ λα ιάβεη δξάζε ζε έλα ππεξ-θνξεζκέλν πεξηβάιινλ, (ελψ ε αλεμέιεγθηε 
ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε δξα ζρεδφλ παξαζηηηθά), κε κφλεο νδεγίεο ζηνίβεο απφ λνκνζεηεκέλνπο                     

«φξνπο δφκεζεο». ηελ αλακνλή  ησλ πξνζδνθνχκελσλ πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ, ζηελ σξίκαλζε ησλ 

ρξσκαηηζηψλ δηαγξακκάησλ, ε δφκεζε ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο είηε παγψλεη, ή απζαηξεηεί, ή 

ζπκβηβάδεηαη δεκηνπξγηθά κε έλα 2θπιιν κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ, αζπξφκαπξσλ, αιινησκέλσλ, 
θσηνγξαθηθψλ ηεθκεξηψζεσλ. Ζ κφλε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ: «ελδηαθέξνλ», «ηνπξηζηηθφο» ή 

«ζηάζιμος».  Παξάξηεκα ηέινπο ζει.93 

127. εηζκφο ζηε αληνξίλε, 

εθεκεξίδα «Σαληνξίλε», 1956 

128. Υάξηεο βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ 

Υσξηθήο Οξγάλσζεο ηνπ Σνπξηζκνχ. 
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σοτ ςσο εξψσεπικϋ, επιςσπέυει ςσην Ελλάδα έφονσαρ ενςσεπνιςσεί σιρ 

διδαφέρ σοτ μονσεπνιςμοό και σηρ απφισεκσονικήρ γλύςςαρ σοτ Le 

Corbusier. Η ππϋκληςη ήσαν μεγάλη καθύρ, αν εξαιπέςοτμε σον οικιςμϋ 

„Καμάπι‟ ποτ κσίςσηκε εξαπφήρ, ϋλερ οι άλλερ επεμβάςειρ έγιναν ενσϋρ 

σοτ παπαδοςιακοό ιςσοό και μάλιςσα με σα ιδιαίσεπα φαπακσηπιςσικά 

σηρ ανσοπίνηρ. Ακολοτθύνσαρ σοτρ ϋποτρ σοτ L.C., αναζησήθηκαν  

λόςειρ μέςψ σηρ στποποίηςηρ, επιλέγονσαρ σον απλοόςσεπο σπϋπο σηρ 

σοπικήρ απφισεκσονικήρ  ςε ςτνδταςμϋ με ση φπήςη σοπικύν τλικύν. Με 

ατσϋ σον σπϋπο θεψπείσαι πψρ μεσαυέπθηκε η παπαδοςιακή 

απφισεκσονική ςσο ςόγφπονο ιδίψμα. Απ‟ σην άλλη  η επιλογή σηρ 

οδονσψσήρ διάσαξηρ σψν κασοικιύν και η εναλλαγή μοπυολογικύν 

ςσοιφείψν, δετσεπεόοτςαρ ςημαςίαρ, ϋπψρ καμινάδερ και ανοίγμασα, 

επισπέποτν  σην τπϋνοια αναζήσηςηρ μιαρ γπαυικϋσησαρ ποτ ςκοπϋ 

είφε να δύςει ένα πτθμϋ ςσην υαινομενική ακαμχία σοτ νέοτ 

ςτςσήμασορ. Ενσόπψςη πποκαλεί σο γεγονϋρ πψρ σϋςο απϋ σοτρ ίδιοτρ 

σοτρ μελεσησέρ σηρ ανσοπίνηρ ϋςο και απϋ σοτρ ςφολιαςσέρ, ςε 

ζησήμασα παπαδοςιακύν οικιςμύν, ατσήρ σηρ πεπιϋδοτ82, σονίζεσαι η 

αποποίηςη πιθανήρ μίμηςηρ μοπυύν, 83 ςτμπεπιυοπά ποτ υανεπύνει 

τπεπβολική πποςπάθεια απουτγήρ σοτ ανσίθεσοτ αποσελέςμασορ. 

                                            
82 Υ.θαέιινο, «Παξάδνζε θαη ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή», Επγφο 6/1956,20 
83 „‟απνκίκεζεο ή εζνγξαθίαο‟‟Ζ κίκεζε κνξθψλ ή ε θαθή αλαδηαηχπσζε παξαδνζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απαζρνινχζε πνιχ ηνπο αξρηηέθηνλεο, καξηπξψληαο ίζσο ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζε 

ηέηνηνπο ρεηξηζκνχο ή ηελ αλαζθάιεηα πνπ ηνπο δηαθαηείρε γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

129. 

130. 

«Μειέηε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο 

αληνξίλεο», Κ. Γεθαβάιιαο & ε 

νκάδα ηνπ 
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     Ενδιαυέποτςερ πποσάςειρ ςσιρ επεκσάςειρ οικιςμύν ή ςσιρ 

επεμβάςειρ ςε παπαδοςιακοόρ οικιςμοόρ είφε να πποσείνει ο  Σ. 

Ζενέσορ.  Λαμβάνονσαρ ψρ δεδομένο σο ππψσοποπιακϋ πνεόμα σοτ, 

πολό πιο μπποςσά απϋ σιρ εξελίξειρ και σα ζησοόμενα σηρ εποφήρ σοτ, 

τπήπξε άξιορ και ψρ διαφειπιςσήρ άμεςα τλοποιήςιμψν ιδεύν.  Οι 

πποσάςειρ σοτ ςφεσικά με σιρ επεκσάςειρ σψν οικιςμύν αποσελεί σην 

τλοποίηςη σηρ ανάγκηρ για ζψή και δημιοτπγία ςε ένα σϋπο με βαθιά 

ιςσοπία και παπάδοςη. Ξεπεπνύνσαρ σην εμπλοκή σηρ οικίαρ μοπυήρ 

ςσην έκυπαςη, δημιοτπγεί και αναπποςαπμϋζει σιρ γνύςειρ ςε ένα 

ςόγφπονο πεδίο.  Λαμβάνει τπϋχιν ση ςόγφπονη ανάγκη για σοτπιςσική 

ανάπστξη φψπίρ ϋμψρ να επαναφπηςιμοποιεί σιρ ήδη ππορ πύληςη 

μοπυέρ σοτ κασαςκεταςμένοτ και αναγνψπίςιμοτ  νηςιψσικοό σοπίοτ 

και σιρ καθιεπψμένηρ παπαδοςιακήρ απφισεκσονικήρ. Εμπνέεσαι απϋ σο 

ήδη δομημένο πεπιβάλλον αλλά κτπίψρ απϋ σην ίδια ση υόςη, αξία πιο 

μεγάλη απϋ μια παποδική μϋδα και πποςπαθεί ακϋμα και να σην 

σιθαςεόει, ςμιλεόονσαρ σο ανάγλτυο σηρ,  παίζονσαρ με σον άνεμο. 

κοπϋρ δεν είναι να αναλόςοτμε πεπεσαίπψ μια ππϋσαςη ϋπψρ ατσήρ 

σηρ Αγ. Γαλήνηρ και σοτ Πλακιά αλλά ςε ένα άλλο επίπεδο 

πποςέγγιςηρ να αιςθανθοόμε σον οπαμασιςμϋ ενϋρ απφισέκσονα να 

υσάςει ςσην τλοποίηςη ενϋρ ονείποτ ξεπεπνύνσαρ με ένα μεγάλο βήμα  

 

 

130. 

131. 
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σιρ ϋποιερ δτςκολίερ παπεμποδίζοτν σην ελεόθεπη έκυπαςη                  

ςσην απφισεκσονική, ακϋμα και ςσοτρ παπαδοςιακοόρ νηςιψσικοόρ 

οικιςμοόρ ποτ σο ήδη δομημένο πεπιβάλλον „‟φπήζει‟‟ ιδιαίσεπηρ 

ανσιμεσύπιςηρ. Ίςψρ η ανάγκη για άμεςη τλοποίηςηρ πτθμιςσικύν 

ςφεδίψν και για σοτπιςσική ανάπστξη σψν νηςιύν σοτ Αιγαίοτ,  ςσα 

σέλη σηρ δεκαεσίαρ σοτ ‟60 να ήσαν μια ετκαιπία ποτ δεν αξιοποιήθηκε, 

ύςσε να κασαςσεί ικανή να δύςει αποσελέςμασα παπϋμοια ατσύν σψν 

ζψγπάυψν σηρ γενιάρ σοτ ‟30. 

 

 

„‟Η γλώζε δελ είλαη αξθεηή, πξέπεη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε. Η πξνζπκία δελ είλαη 

αξθεηή, πξέπεη λα ελεξγήζνπκε.‟‟ Γθαίηε 

 

 

 

 

 

 

132. 

133. Σ.Εελέηνο, «Μειέηε αμηνπνίεζεο Πιαθηά, Κξήηε», 1966 

 

εηθφλεο. 130,131,132 

Σ.Εελέηνο,  «Μειέηε αμηνπνίεζεο   

Αγ. Γαιήλεο», Κξήηε 1966, επέθηαζε 

νηθηζκνχ. 
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   Ζοόμε ςε μια εποφή ποτ ϋλα κινοόνσαι σαφόσασα. Οι αποςσάςειρ 

έφοτν εκμηδενιςσεί με σην εξέλιξη σψν μέςψν μεσαυοπάρ αλλά κτπίψρ  

μέςψ σοτ διαδικσόοτ. Η μίξη σψν πολισιςμύν είναι αναπϋυετκση και 

σαφόσαση και ο μϋνορ σπϋπορ πποςσαςίαρ είναι να δοθεί σο πεδίο ϋποτ 

θα διοφεσεόονσαι ελεόθεπα οι ιδέερ σψν νέψν απφισεκσϋνψν, σψν 

καλλισεφνύν, ϋποτ  οι επιπποέρ και οι αλληλεπιδπάςειρ θα έφοτν 

κάποιο τλικϋ αποσέλεςμα, ποτ θα ανσιπποςψπεόει σην εποφή ατσή 

ποτ ζοόμε και δποόμε. Έσςι είναι η υόςη σψν ππαγμάσψν. Ο φπϋνορ 

είναι ατσϋρ ποτ «δείφνει» σα λάθη ή σα απιςσοτπγήμασα και ςίγοτπα σο 

παπελθϋν δεν μποπεί να κπίνει σο μέλλον.  

   Ζοόμε επίςηρ ςε μια εποφή ποτ ςτγφέοτμε σην έννοια σοτ σοπίοτ με 

σην «εικϋνα», σο ςσιγμιϋστπο ενϋρ σοπίοτ. Τποςτνείδησα ςτντυαίνεσαι 

με έννοιερ ϋπψρ ϋπιο, απϋςσαςη, έξψ απϋ σην πϋλη, έξψ απϋ σον 

άνθπψπο, ένα απϋςπαςμα υόςηρ ποτ δεν αγγίζοτμε. Με ση ςόμβαςη 

σηρ Υλψπενσίαρ84 οπίςαμε σιρ έννοιερ σοπίο, πολισική σοπίψν, 

πποςσαςία σοπίψν, διαφείπιςη και ςφεδιαςμϋρ σοπίψν, με έμυαςη ςσην 

ανθπύπινη δπαςσηπιϋσησα, σην αλληλεπίδπαςη και ση δτναμική δπάςη. 

σην ππάξη εμμείναμε ςε ϋποτρ ϋπψρ ςτνσήπηςη, διασήπηςη σψν  

                                            

84 Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ Σνπίνπ (χκβαζε ηεο Φισξεληίαο 2000).  Πξνσζεί ηελ πξνζηαζία, 

δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ επξσπατθψλ ηνπίσλ θαη ζπληνλίδεη ηελ Δπξσπατθή ζπλεξγαζία 

ζε ζέκαηα ηνπίνπ. 

134. Οπκπέξην Μπνηζηφλη,                            
«Μνλαδηθέο Μνξθέο ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

ρώξνπ», 1913 
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«ςημανσικύν» φαπακσηπιςσικύν ενϋρ σϋποτ, ποτ ςσηπίζονσαι ςε απφέρ 

πηγάζοτςερ απϋ ςτγκεκπιμένερ ανθπύπινερ και υτςικέρ 

διαμοπυύςειρ.85 Αγνοοόμε σον δτναμικϋ φαπακσήπα σοτ σοπίοτ και ση 

ςτνεφή ππϋκληςη σοτ κάθε ασϋμοτ ςσην εποφή σοτ να αναπσόξει μια 

ζψνσανή, δπαςσική ςφέςη με ατσϋ. 86i Ανσιλαμβανϋμαςσε σο σοπίο, 

αποςπαςμασικά, ϋπψρ μια υψσογπαυία, έναν ζψγπαυικϋ πίνακα με 

ςαυή αλλά άπιαςσα σα ϋπια ποτ μαρ φψπίζοτν απ‟ ατσϋ, ύςσε να 

μποπέςοτμε να σα ξεπεπάςοτμε. 

   Η διαφείπιςη σψν νηςιψσικύν οικιςμύν μαρ, η έλλειχη δπάςηρ και 

ππϋθεςηρ επέμβαςηρ πηγάζει απϋ σην αναςυαλή και πληγψμένη 

κοινψνία μαρ. Ξεπηδύνσαρ μέςα απϋ πποβλημασικέρ πεπιϋδοτρ, ϋποτ 

οι βαςικέρ ανάγκερ επιβίψςηρ σψν ανθπύπψν ήσαν μεγαλόσεπηρ 

ςημαςίαρ απϋ οποιαδήποσε άλλη πνετμασική αναζήσηςη, βεβιαςμένα 

ίςψρ και κάσψ απϋ ξένερ επιπποέρ, υσιάφνοτμε  ένα πάζλ μίξηρ 

ςσοιφείψν ιςσοπικύν με καλλισεφνικύν, νομιμοποιύνσαρ μοπυέρ και 

σάςειρ ύςσε  με μια απεγνψςμένη  κίνηςη να πποςδιοπίςοτμε σα ςαυή 

ϋπια σηρ αυεσηπίαρ μαρ ςαν νεοελληνικϋρ πολισιςμϋρ.  Σα ϋπια ατσά 

μποπεί να είναι θεμισά μποποόν ϋμψρ και να πνίξοτν οποιαδήποσε  

                                            
85

  απηφ ην ζεκείν ν Κσλζηαληηλίδεο δηθαίσο αλαδεηά ηελ ηζηνξηθή ζεψξεζε ηεο ιατθήο ηέρλεο, 

αλαδεηψληαο αξρέο θη φρη ηχπνπο.   
86

„‟…Τθίζηαηαη κφλν „‟φηαλ ν άλζξσπνο ζηξαθεί  πξνο ηε θχζε ρσξίο πξαθηηθφ ζθνπφ, ππφ ηελ 

έλλνηα κηαο ειεχζεξεο απνιακβάλνπζαο ζεψξεζεο γηα λα είλαη ν ίδηνο σο άλζξσπνο ζηε θχζε.‟‟ E. 

H. GOMBRICH, „‟Η Αλαγελλεζηαθή ζεσξία ηεο ηέρλεο θαη ε αλάδπζε ηνπ ηνπίνπ‟‟, έθδνζε ζηα 

ειιεληθά , 2004 

135.134 
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δημιοτπγική έξαπςη ςσο μέλλον.  Ποιά μποπεί να είναι η αυεσηπία σηρ 

ςτνείδηςηρ ενϋρ απφισέκσονα, εκσϋρ απϋ σιρ απφέρ ποτ οδηγοόν ςσον 

ςφεδιαςμϋ; Οι απφισεκσονικέρ αναζησήςειρ σοτ παπελθϋνσορ μοιάζοτν 

αποκπτςσαλλψμένερ εικϋνερ και ιδέερ ποτ είσε σιρ αποδεφϋμαςσε ή σιρ 

κασαγγέλλοτμε. Μια σακσική ποτ αποδεφσήκαμε για σα έπγα σοτ 

παπελθϋνσορ μπαίνονσαρ ςε ένα ανεξέλεγκσο παιφνίδι κπισικήρ ςσάςηρ 

απένανσι ςε ειςεπφϋμενερ εικϋνερ, σάςειρ και ιδεολογίερ ψρ  

δτςδιάςσασερ πποβολέρ, ςσιρ οποίερ σελικά ενδίδοτμε.  Με αιςθησϋ σο 

κενϋ μεσαξό  εικαςσικήρ ππϋσαςηρ και απφήρ ςφεδιαςμοό είναι ςαυέρ 

ϋσι οι νέερ σάςειρ ςσην απφισεκσονική αδτνασοόν να ενςψμασψθοόν με 

πποσάςειρ ςφεδιαςμοό και επέμβαςηρ ςε παπαδοςιακοόρ νηςιψσικοόρ 

οικιςμοόρ και να οδηγήςοτν ςε μια ενιαία πολισική ππακσική. 

   Οι ζψγπάυοι σηρ γενιάρ σοτ ‟30, ποτ ξεκίνηςαν ση δπάςη σοτρ εκείνη 

ση δεκαεσία και δοκιμάςσηκαν άλλερ μεσά, αποδεικνόοτν με σην ποπεία 

σοτρ πψρ ακϋμη και η ζψγπαυικήρ σέφνη μέςψ σηρ  αναδιασόπψςηρ 

εικϋνψν-σοπίψν, είναι ςε θέςη να πποσείνει ένα νέο πεπιβάλλον με νέερ 

υϋπμερ και να εξελίξει ξενϋυεπσερ σάςειρ, απκεί να βαςίζεσαι ςση 

γνύςη μϋνο ψρ απφή σηρ δικήρ σοτρ δπάςηρ. Η κλαςική Ελλάδα ποτ 

σϋςο θατμάζοτμε και μιμοόμαςσε δεν τπήπξε ποσέ αποξενψμένη 

αλαζονικά απϋ άλλοτρ λαοόρ, ανσιθέσψρ δεφϋσαν ένα βομβαπδιςμϋ 

απϋ ξένοτρ πολισιςμοόρ και θπηςκείερ. Η παιδεία σηρ εποφήρ ατσήρ  

 

136. Γθίθαο, «Κνξθή ησλ Βξάρσλ», 

1965 
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87 Μηα δηαθνξεηηθή εηθφλα ηεο αληνξίλεο 

επέσπεπε ακϋμα και ςσοτρ κϋλποτρ σηρ ση διεπγαςία σψν 

αλληλοςτγκποτϋμενψν  πληπουοπιύν, απϋ ξένοτρ πολισιςμοόρ, 

επισπέπονσαρ σην διείςδτςη ςση Ιςσοπία ψρ φύπορ σοτ ατθενσικοό. Σο 

γεγονϋρ ϋσι ο πολισιςμϋρ σψν απφαίψν Ελλήνψν καθιεπύθηκε ςαν 

ππϋστπο φιλιάδερ φπϋνια μεσά και δεν κασάνσηςε ςτνονθόλετμα, 

ουείλεσαι ςσο ϋσι οι Έλληνερ,    αυήνονσαρ σα πεπιθύπια έκυπαςηρ και 

εκσϋνψςηρ νέψν και διαυοπεσικύν ιδεύν, έμαθαν να οπγανύνοτν σο 

φάορ.88 Σο φάορ σψν ςτςςψπετμένψν ςσοιφείψν ποτ διαλόεσαι μϋνο 

μέςψ σηρ επεξεπγαςίαρ και σηρ αναδιασόπψςηρ, διάμεςοτ ενϋρ 

ςόγφπονοτ ππίςμασορ. τμπεπαίνονσαρ πψρ ο κίνδτνορ τυίςσασαι 

λϋγψ μειψμένηρ ανσίςσαςηρ ςσα διαφπονικά ειςεπφϋμενα ξένα πεόμασα 

ςσην ελληνική απφισεκσονική, ύςσε να ευαπμϋζονσαι ατσοόςια φψπίρ 

πποςαπμογή ςσιρ σοπικέρ ςτνθήκερ μέςψ σηρ αναδιασόπψςηρ, 

κασαλήγοτμε: 

  * Πψρ ατσή η διαδικαςία μποπεί και να αποστγφάνει κάποιερ υοπέρ, 

παπάλληλα ϋμψρ η οπγάνψςη σοτ φάοτρ πποςεγγίζεσαι ςσαδιακά, με 

σην ςσϋφετςη ςε ππαγμασικέρ ανάγκερ, παπαμεπίζονσαρ σιρ 

υαινομενικέρ ποτ οδηγοόν ςε κπίςη.   Ατσϋ μαρ διδάςκει ο Γκίκαρ με 

σην ποπεία σοτ. Με μια πληθύπα έπγψν σοτ, με σην γενναιοδψπία  να 

αποστπύνει σο βιογπαυικϋ σοτ ςημείψμα, μέςψ σηρ  

                                            
88

 Φξίληξηρ Νίηζε, ‟‟ Θζηνξία θαη Ζσή‟‟, κεηάθξαζε Ν.θνπηεξφπνπινο, Γλψζε, 2010, ζει.109,110 

137. Γθίθαο, «Πξάζηλε Σαληνξίλε», 

1962 
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επαναδιαππαγμάσετςηρ με σο ίδιο θέμα ςε επιλεγμένερ υάςειρ σηρ 

ζψήρ σοτ, εμβαθόνονσαρ κάθε υοπά με έναν νέο για σον ίδιο σπϋπο, με 

νέερ σεφνικέρ μεθϋδοτρ και εκυπαςσικά μέςα. Κασοπθύνονσαρ 

παπάλληλα να πεπνά σον παλμϋ σηρ εποφήρ σοτ καθιςσύνσαρ σο έπγο 

σοτ πανσοσινά διαφπονικϋ. Ανσιμεσψπίζονσαρ  σον κίνδτνο σηρ 

μίμηςηρ89, επηπεαςμένορ απϋ ξένερ σάςειρ και καλλισέφνερ, 

πειπαμασίζεσαι ςτνεφύρ-κάποιερ υοπέρ αποστγφάνει, εμπλέκεσαι ςσην 

παγίδα σψν ςτμβολιςμύν και σηρ «ελληνικϋσησαρ»- ϋμψρ φψπίρ να 

παγιδεόεσαι. Επιλέγει, πέπα απϋ σιρ εόπεπσερ  εικϋνερ σψν ελληνικύν 

νηςιύν ποτ ζησά σο ελληνικϋ κοινϋ, να μαρ μεσαυέπει κπτμμένερ 

πστφέρ σηρ ανσοπίνηρ και σηρ Όδπαρ-απϋσομερ πλαγιέρ, μτςσικοόρ 

φπψμασιςμοόρ σηρ γηρ ποτ ζει, αςβεςσψμένοτρ σοίφοτρ, επείπια, 

ςκαλοπάσια ςκαλιςμένα ςσοτρ βπάφοτρ. Μέφπι σην σελετσαία υάςη σηρ 

δημιοτπγίαρ σοτ, πποφψπά ςσην γεψμεσπική αυαίπεςη ανοίγονσαρ 

δτναμικά ένα νέο πεδίο γεψμεσπικήρ διεπεόνηςηρ. Ανσιμεσψπίζονσαρ, 

λϋγψ σηρ πποςψπικήρ σοτ διανϋηςηρ, ατσϋ σο πέπαςμα με υιλοςουική 

διάθεςη, σο εκλαμβάνει ψρ μια πνετμασική απφή σοτ ελληνικοό φύποτ. 
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 Με κηα Αξηζηνηειηθή αληίιεςε γηα ηε κίκεζε φπνπ ε ηέρλε κηκείηαη ηε θχζε ρσξίο απηφ λα είλαη 

θάηη απαηειφ, αιιά θπζηθφ άξα αιεζηλφ. Τπάξρνπλ ηξία είδε κίκεζεο: ε αλαπαξάζηαζε απηνχ πνπ 

είλαη ηα πξάγκαηα, εθείλνπ πνπ ηα πξάγκαηα θαίλνληαη λα είλαη θαη εθείλνπ πνπ ηα πξάγκαηα ζα 

έπξεπε λα είλαη. Ζ ηέρλε ζα έπξεπε λα θηάλεη πέξα απφ ηε θχζε, λα νινθιεξψλεη ν,ηη ε θχζε δελ 

κπφξεζε. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο κίκεζεο…. «απηφ πνπ καο 

γνεηεχεη είλαη λα μαλαθεξδίζνπκε δηαλνεηηθά εθείλε ηε κηκεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηέρλε θαη ηε 

θχζε». Haar, Σν έξγν ηέρλεο,ζ.27-29 

139. Σ.Εελέηνο, «πξφηαζε αμηνπνίεζεο 

Πιαθηά, μελνδνρείν Λαθησηά», Κξήηε, 1966 

138. Γθίθαο, «Ππξακίδεο Θ ,ηξίπηπρν», 

1963 
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 * Πψρ σο ζησοόμενο για μια καλόσεπη απφισεκσονική θα μποποόςε να 

ικανοποιηθεί μέςα απϋ σον πειπαμασιςμϋ ςσην τλοποίηςη 

ππψσοποπιακύν ιδεύν και ςση μεσάβαςη απϋ σο ϋνειπο ςσην ππάξη. 

Ατσϋ μαρ σο αποδεικνόει ο μεγάλορ οπαμασιςσήρ Σ. Ζενέσορ με σιρ 

πποσάςειρ σοτ για σα πτθμιςσικά ςφέδια. Με λόςειρ, κασαςκεταςσικά, 

πέπα απϋ σην εποφή σοτ,  ποτ αποσελοόν παπαδείγμασα παπέμβαςηρ 

ςε εταίςθησερ πεπιοφέρ,  θέσονσαρ σον ϋπο «ςεβαςμϋρ» σοτ σοπίοτ ςε 

ένα   διαυοπεσικϋ πλαίςιο  ειλικπίνειαρ και σολμηπύν λόςεψν, ποτ 

ϋμψρ ανσαποκπίνονσαι ςσιρ ππαγμασικέρ ανάγκερ σοτ σϋποτ, μαρ 

υέπνει ανσιμέσψποτρ με σην ππαγμασικϋσησα, με σην «βιαιοππαγία», 

σηρ μέφπι σύπα πολισικήρ πποςσαςίαρ σψν παπαδοςιακύν οικιςμύν.         

Ποτ απϋ ση μια αποκλείει κάθε διαυοποποίηςη ή ελετθεπία 

απφισεκσονικήρ έκυπαςηρ, μέςψ νομοθεσημένψν πεπιοπιςμύν ςσο 

ςφεδιαςμϋ και «λίςσαρ» «νομίμψν» μοπυολογικύν φαπακσηπιςσικύν, 

ενσϋρ σψν ατςσηπά οπιοθεσημένψν και μη οικιςμύν. Απϋ σην   άλλη 

ςσπύνει σο κϋκκινο φαλί ςε  επενδτσικέρ δπάςειρ, μέςψ οικονομικύν 

πακέσψν ποτ ςσεποόνσαι οποιαςδήποσε άλληρ επιςσημονικήρ 

σεκμηπίψςηρ και ςτμβολήρ, με σοτπιςσικέρ εγκασαςσάςειρ σεπαςσίψν 

διαςσάςεψν, ϋποτ βπίςκοτν πεδίο  ελεόθεπηρ δπάςηρ, οι ϋποιερ 

απομιμήςειρ παπαδοςιακύν   πποσόπψν- απποςδιϋπιςσηρ πποέλετςηρ 

(ενσοπιϋσησαρ) και ατθαίπεσψν ςτνδταςμύν- ανσικαθιςσύνσαρ σον 

ςφεδιαςμϋ με σιρ εικαςσικέρ παπεμβάςειρ και σα μοπυολογικά  

140. Σ.Εελέηνο, «πξφηαζε επέθηαζεο 

νηθηζκνχ Πιαθηά», Κξήηε, 1966 

141.Γθίθαο,                                           
«Τνκέο βξάρνπ &  ζεκέιηα ηνίρνπ», 1957. 
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90 Θα κπνξνχζε θαλείο λα δηαθξίλεη έλαλ ζπζρεηηζκφ 

κεηαμχ ησλ ππξακίδσλ (εηθ.138,142) ηνπ Γθίθα θαη ηηο 

πιαηθφξκεο & ην ζκίιεκα ηνπ βνπλνχ ηνπ Εελέηνπ  

(εηθ. 139,143)…(;) 

 

παιφνιδίςμασα, γεννύνσαρ νέα ϋπια, πιο απαγοπετσικά, απϋ σα 

πποηγοόμενα, ππορ κάποιαρ μοπυήρ ανθπύπινη επέκσαςη. 

   „‟Απϋ σο ϋνειπο ςσην ππάξη„‟, ςσο πλαίςιο ποτ „‟ο σϋπορ μαρ‟‟  

καθοπίζει, θα μποποόςε να είναι η ανσίςσοιφη ππϋκληςη σοτ ςόγφπονοτ 

απφισέκσονα ποτ μποπεί και ονειπεόεσαι, ζύνσαρ ςε μνημειοποιημένοτρ 

σϋποτρ και ππακσικά εγκλψβιςμένορ ςε ςσεπεϋστπα.  Να επισπέχοτμε, 

ςτνεπύρ, σην όπαπξη ενϋρ πεαλιςσικοό πεδίοτ, έςσψ πειπαμασικήρ 

ευαπμογήρ οπαμασιςμύν, μέςψ σηρ αναπαπάςσαςηρ σοτ τπαπκσοό- 

ανσιληπσοό  και σηρ αναδιασόπψςήρ σοτ, ψρ τποκειμενικά ιδεύδερ. Σο 

πεδίο ποτ κασέκσηςε ο Φασζηκτπιάκορ-Γκίκαρ και μαρ έδψςε σα 

δαιδαλύδη  πεπιγπάμμασα ςσα ονειπικά σοτ σοπία, ςσην ανσοπίνη και 

σην Όδπα και εκεί ϋποτ ο Σάκηρ Ζενέσορ σϋλμηςε να οπαμασιςσεί σην 

τλοποίηςη σηρ ελικοειδοόρ ανάπστξηρ σοτ οικιςμοό ςσον Πλακιά σηρ 

Νϋσιαρ Κπήσηρ και σιρ αναπσύμενερ, απϋ σο βοτνϋ, μονάδερ.  Γιασί 

„‟ελετθεπία‟‟ αποσελεί η δτνασϋσησα ςσον καθένα να βιύνει  ση δική σοτ  

ςτνεφή ππϋκληςή  και να μποπεί μέςα ςσην δική σοτ ππαγμασικϋσησα 

να αναγνψπίςει σην πποςψπική και εςψσεπική σοτ ετθόνη ππορ ένα 

σϋπο. 91  
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 Oswald Mathias Urgers, «Αθνξηζκνί γηα ην ρηίζηκν ζπηηηψλ‟‟ 

143.νκνίσο κε 131. Αγ. Γαιήλε 

142. Γθίθαο, «Κόινπξνη Ππξακίδεο», 1963 
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