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"Adequatio intellectus et rei"  

ή όπως θα το διατύπωνε ένας σύγχρονος φιλόσοφος: 

"Αλήθεια είναι η ουσία της πραγματικότητας". 

Αυτό ήταν το θεμελιώδες πνεύμα πάνω στο οποίο, στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά τη Βιομηχανική 

Επανάσταση και τον Μεγάλο Πόλεμο, διαμορφώθηκε ο Μοντερνισμός και το κίνημα του Bauhaus 

στην αρχιτεκτονική.  

Με αυτό τον τρόπο έγινε η απόρριψη ολόκληρης της αρχιτεκτονικής παράδοσης του παρελθόντος και 

καθιερώθηκε το περίφημο "Διεθνές Στυλ". 

Πόσο επηρεάστηκε η Ελληνική αρχιτεκτονική από την επαναστατική ιδεολογία του Μοντερνισμού  και 

Τι σχέση έχουν τα τέσσερα κτίρια Δημοτικών σχολείων της Λαμίας του Μεσοπολέμου με τη "Νέα 

Συλλογικότητα" στη Σοβιετική Ένωση και το "Νέο Πνεύμα" του Le Corbusier ? 

 

 

 



Η Αρχιτεκτονική είναι μια ολιστική και πολυδιάστατη κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και 
τεχνικοοικονομική εφαρμογή. 

Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό προϊόν, παρά μόνο έχοντας λάβει 
υπόψη το χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο προέκυψε. 

Τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δεδομένα της εποχής, τα κυρίαρχα ιδεολογικά και αισθητικά ρεύματα, οι 
τεχνολογικές δυνατότητες και οι επικρατούσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, δημιουργούν το 
περιβάλλον που θα καθορίσει το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. 

Ένα αποτέλεσμα, που λόγω της κλίμακάς του, και αυτό με την σειρά του, θα επηρεάσει και θα 
διαμορφώσει καινούργια δεδομένα. 

Έτσι το Αρχιτεκτονικό έργο αποτελώντας το πλέον αδιάψευστο και αξιόπιστο μάρτυρα της κάθε ιστορικής 
στιγμής στην κοινωνική εξελικτική διαδικασία, γίνεται το αποτύπωμα, ο καθρέπτης, το σημείο αναφοράς, 
η κιβωτός της πληροφορίας και ο πολιτισμικός δείκτης της κάθε κοινωνίας στην συγκεκριμένη ιστορική 
στιγμή. 

Δεν έχουν όλα τα αρχιτεκτονήματα τον ίδιο βαθμό ικανότητας να εκπροσωπούν την πολιτισμική 
ταυτότητα των κοινωνιών. Άλλα αρχιτεκτονήματα είναι ταπεινά, άλλα αδιάφορα, άλλα  απρόσωπα. 
Μερικά όμως μεταφέρουν τα δεδομένα που χρειάζεται ο ιστορικός για να προσεγγίσει την εποχή τους και  
να αξιολογήσει την σημαντικότητά τους. Είναι ευτύχημα λοιπόν για την κοινωνία πολιτών, να ζει και να 
παράγει μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον, που η αισθητική του, η προσωπικότητά του και η γνησιότητά 
του, να δημιουργεί συνεχείς αναφορές στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.  

Στην πόλη της Λαμίας υπάρχουν τέσσερα κτίρια Δημοτικών Σχολείων που έχουν αυτά ακριβώς τα 
χαρακτηριστικά.  

Πάνω σε αυτά, έχουν καταγραφεί όλα τα στοιχεία που μας παραπέμπουν στα πολιτισμικά και αισθητικά 
αρχιτεκτονικά ρεύματα της εποχής τους, αλλά και την οικονομική και πολιτική συγκυρία της εποχής στην 
οποία κτίστηκαν. 

Για την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της μορφολογίας των κτιρίων αυτών, θα μεταφερθούμε 
στις αρχές του αιώνα και θα αναφερθούμε στην επικρατούσα διεθνώς  ιδεολογία του Μοντερνισμού 
στην Αρχιτεκτονική, που επηρέασε τον σχεδιασμό τους. Ταυτόχρονα θα λάβουμε υπόψη και τα 
γεγονότα της δεκαετίας του 1920 στην Ελλάδα, που διαμόρφωσαν το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
έγιναν οι επιλογές για την ανέγερσή τους.   

 

 

Ο ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Η περίοδος του μοντερνισμού (1910-1930) είναι μια περίοδος αναταραχής, σύγκρουσης και 
αμφισβήτησης των παγιωμένων αξιών που εντοπίζεται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης, 
προωθώντας νέες, πρωτοποριακές, ακραίες και πολλές φορές αμφιλεγόμενες προτάσεις, οι οποίες 
έφεραν επανάσταση στο σύγχρονο, αλλά και στο μεταγενέστερο, ιδεολογικό και αισθητικό  περιβάλλον.  

Ήδη αρχές του 20ου αιώνα είχε υπάρξει η πνευματική υποδομή για την ανάπτυξη της μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής. Το μεγαλύτερο κομμάτι της Δύσης είχε εκβιομηχανιστεί και ο καπιταλισμός 
προσαρμοζόταν στις νέες συνθήκες. Η μεγάλη κρίση στην αρχιτεκτονική ταυτίστηκε με την Βιομηχανική 
Επανάσταση.  



Η τεράστια αύξηση των αστικών πληθυσμών δημιουργούσε πρωτόγνωρα προβλήματα και απαιτούσε 
τολμηρές λύσεις. Έπρεπε να δοθεί απάντηση στο ερώτημα, που και πως θα στεγάζονταν οι μάζες του 
αστικού προλεταριάτου, που δημιουργούσε η αλματώδης ανάπτυξη της βιομηχανίας.  

Οι λύσεις στα προβλήματα αυτά δεν μπορούσαν να δοθούν από αρχιτέκτονες εκπαιδευμένους να 
μιμούνται τους ρυθμούς του παρελθόντος και να χτίζουν με τα παραδοσιακά και συμβατικά υλικά. 

Αυτή ήταν η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, όταν η Ευρώπη μπήκε στον κατακλυσμό του Μεγάλου 
Πολέμου (1914-1918), γεγονός χωρίς ιδιαίτερες αιτίες, αλλά με πολύ ιδιαίτερες συνέπειες. Μετά την 
καταστροφή της Ευρωπαϊκής ισορροπίας δυνάμεων και τη διάλυση της Γερμανικής κρατικής μηχανής, η 
Ευρώπη ήταν ανοιχτή πια σε άλλες επιδράσεις. 

Η πρώτη επίδραση ήρθε από την Ρωσία, που ανάμεσα στα 1905 και 1922, έζησε μια τεράστια 
πολιτική αναταραχή, από την οποία βγήκε μεταμορφωμένη, μετά την πρώτη στον κόσμο εργατική 
επανάσταση. Η Ρωσία πέρασε από το παρελθόν στο μέλλον , χωρίς να παρακωλυθεί από το 
καπιταλιστικό παρόν και από το 1917 μέχρι το 1932, οι Ρωσικές καλλιτεχνικές αντιλήψεις ήταν από τις πιο 
πρωτοπόρες στον κόσμο, καθώς οι ομάδες των καλλιτεχνών και των αρχιτεκτόνων, όχι μόνον απόκτησαν 
ξαφνικά την ελευθερία της έκφρασης, αλλά είχαν να επιτελέσουν και ένα σοβαρό καθήκον στο πνεύμα της 
"Νέας Συλλογικότητας" του συστήματος. 

Διαμορφώθηκαν δύο διακριτές σχολές. 

Την πρώτη αποτελούσαν οι "Ρασιοναλιστές" (Ορθολογιστές) και ήταν αφοσιωμένη στην τίμια έκφραση 
της δομής, στη χρήση νέων υλικών και τεχνικών και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων στον χώρο. 

Την δεύτερη ομάδα αποτελούσαν οι "Κονστρουκτιβιστές" με την άποψη ότι τα πράγματα που 
δημιουργούν οι μοντέρνοι καλλιτέχνες πρέπει να είναι καθαρές κατασκευές, απαλλαγμένες από την 
περιττή ανάγκη της αναπαράστασης. 

 

BAUHAUS 

Οι Ευρωπαίοι Μαρξιστές θεωρούσαν την Ρωσία παράδειγμα, χωρίς όμως να ελπίζουν και πολύ στην 
οργάνωση μιας αντίστοιχης κοινωνικής επανάστασης στην Δύση. Παρόλα αυτά όμως, ανάμεσα στους 
αρχιτέκτονες μεγάλωνε η πεποίθηση πως καλλίτερες συνθήκες ζωής για όλους είναι εφικτές. Πίστευαν 
πως η απάντηση δεν εξαρτιόταν τόσο από κάποια δομική αλλαγή της κοινωνίας, όσο από την κατάλληλη 
εκμετάλλευση της τεχνολογίας. Νέα υλικά και τεχνικές μπορούσαν να δώσουν στις πόλεις νέες 
αρχιτεκτονικές μορφές. 

Επικεφαλής αυτού του κινήματος ήταν η πιο διάσημη σχολή καλών τεχνών του 20ου αιώνα το Bauhaus 
που σημαίνει "Οίκος Δόμησης". 

Η σχολή Bauhaus ιδρύθηκε από τον αρχιτέκτονα Walter Gropius (1883-1969). 

Ξεκίνησε την λειτουργία της το 1919 επί δημοκρατίας της Βαϊμάρης και έκλεισε με εντολή της ναζιστικής 
κυβέρνησης στις 11 Απριλίου 1933. Η εμφάνιση της αστυνομίας στα κτίρια της σχολής, ήταν ένα από τα 
απτά δείγματα της πολιτικής των Ναζί στο πεδίο του πολιτισμού, της πρόθεσής τους να εξαφανίσουν από 
την Γερμανία κάθε ίχνος αυτού που αποκαλούσαν "εκφυλισμένη" η "μπολσεβίκικη" τέχνη.  

Ο Gropius επιθυμούσε να αναλάβουν το ρόλο των καθηγητών διακεκριμένοι και διάσημοι καλλιτέχνες, 
ακόμα και αν το έργο τους ήταν δυσπρόσιτο. Μεταξύ των πρώτων που δίδαξαν στη σχολή ήταν ζωγράφοι 
όπως  



Ο  Oscar Schlemmer, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη φόρμα, αναδεικνύοντας την σε αρχιτεκτονική 
δομή.  

Ο Johannes Itten, που εισήγαγε το περίφημο Βασικό Μάθημα του Bauhaus "Σύνθεση και μορφή"  

Ο Paul Klee, με την σίγουρη αίσθηση της φόρμας και την πιο εκλεπτυσμένη εκφραστικότητα χρωματικών 
γραφικών συμβόλων. 

ο Wassily  Kandinsky, με τις γεωμετρικές φόρμες που δεν άργησαν να γίνουν εντελώς αφηρημένες και 
να κυριαρχήσουν σε ολόκληρη την περίοδο της παραμονής του στο Bauhaus, 
 
Βασική αρχή της σχολής ήταν το ανοιχτό πνεύμα μπροστά στις νέες προκλήσεις της εποχής   και 
ειδικότερα η προσέγγισή τους, περισσότερο πρακτικά  και λιγότερο θεωρητικά.             Στο μανιφέστο 
του Bauhaus, ο Gropius τόνισε την αναγκαιότητα κατάργησης της διάκρισης μεταξύ σπουδαστών 
στην τέχνη και στην τεχνική κατάρτιση, με όραμα τη δημιουργία ενός νέου τύπου κτιρίου του 
μέλλοντος, το οποίο θα συνδύαζε την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική σε μία ενιαία 
φόρμα.  

 

Το Bauhaus αποτελούσε καινοτομία από δύο πλευρές: Η πρώτη ήταν η μέθοδος διδασκαλίας του. 
Η δεύτερη καινοτομία ήταν το σχέδιο του ίδιου του κτιρίου του Bauhaus , που κτίστηκε από τον  
Gropius, όταν η σχολή μεταφέρθηκε στο Dessau το 1925.   

Ο Gropius αντιλαμβανόταν το κτίριο αυτό σαν ένα μανιφέστο, μια μαρτυρία της ορθολογικής σχεδιαστικής 
άποψης που αναζητούσε την εξεύρεση λύσεων μέσα από βασικές αρχές.                                                   
Το κτίριο του Bauhaus ήταν το πρώτο μεγάλο κτίριο, που συγκέντρωσε όλα τα χαρακτηριστικά της 
σημερινής αρχιτεκτονικής σε μια ενοποιημένη, πειστική οντότητα.  

Η  λεπτότητα της μορφής του και η ποικιλία του χώρου, είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας 
οργανωμένης λύσης της κάτοψης του κτιρίου. Σύμφωνα με τον Gropius, το κτίριο αποτελεί πρώτα και 
κύρια κοινωνική δραστηριότητα, ανήκοντας στην κοινότητα, μακριά από εσωστρεφείς, φορμαλιστικές και 
διαισθητικές προσεγγίσεις.   

Έχει ένα ρυθμό που δεν προκύπτει από την επιβολή κάποιων νεοκλασικών κανόνων συμμετρίας η 
αναλογιών, αλλά από την λογική της δομής του κι ένα πλούτο στο αποτέλεσμα, που δεν προέρχονται 
από ένθετη διακόσμηση, αλλά από τις σχεδιαστικές του λεπτομέρειες.  

 

Ένας από τους διευθυντές της σχολής ήταν και ο διάσημος Mies van der Rohe, επιφανές μέλος της 
γερμανικής αβαν-γκαρντ αρχιτεκτονικής. Ο ορισμός του Θωμά του Ακινάτη ότι "Αλήθεια είναι η ουσία της 
πραγματικότητας", αποτέλεσε την βάση, πάνω στην οποία ο Mies van der Rohe, δημιούργησε ένα 
αρχιτεκτονικό ύφος, που το χαρακτήριζε ακραία σαφήνεια και απλότητα.  

Τα κτήρια του αποπνέουν την καθαρότητα της απλής, απλοϊκής θα έλεγε κανείς, γεωμετρικής δομής, 
όπου η ένταση δημιουργείται μέσα από την αυστηρότητα των περιγραμμάτων και την προσεγμένη 
αναλογία των επιμέρους στοιχείων.  

Το “Less is more” είναι η άλλη προστακτική του, που οδήγησε στον υπέρτατο ορθολογισμό και στην 
ψυχρή ομορφιά των χαλύβδινων και γυάλινων δημιουργημάτων του, που πραγματοποιούνται χάρη στην 
τελειοποίηση της τεχνολογίας, της οποίας ο Mies van der Rohe αποδεικνύεται μεγαλοφυής γνώστης και 
χρήστης.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Για να γίνει κατανοητό το πόσο ριζοσπαστικό και ρηξικέλευθο ήταν το νέο πνεύμα του μοντερνισμού, 
αρκεί να έχουμε την εικόνα της άκαμπτης και δυσλειτουργικής, πολλές φορές, αρχιτεκτονικής του 
εκλεκτικισμού και του νεοκλασικού ορθολογισμού, που λόγω του υψηλού κόστους και της περίτεχνης 
επεξεργασίας τους, αφορούσε μόνο υψηλούς προϋπολογισμούς της τότε άρχουσας τάξης. 

 

Το Bauhaus ανέλαβε την σύνταξη ενός νέου λεξιλογίου αρχιτεκτονικής έκφρασης, που μέσα από την 
απλοποίηση, τυποποίηση και εκμετάλλευση της νέας τεχνολογίας, βοήθησε να παραχθούν κτίρια που 
αφορούν σχεδόν τον σύνολο της κοινωνίας.  

Το Bauhaus άσκησε σημαντική επίδραση στην τέχνη και την αρχιτεκτονική, στη δυτική Ευρώπη αλλά και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν πολλοί από τους καλλιτέχνες που αναμίχθηκαν σε αυτό εξορίστηκαν από 
το ναζιστικό καθεστώς και αναζήτησαν την τύχη τους εκεί.  

Τα κύρια αρχιτεκτονικά γνωρίσματα του κτιρίου του Bauhaus έγιναν σχεδόν παγκόσμια χαρακτηριστικά 
των προοδευτικών αρχιτεκτόνων. Στόχος τους ήταν, όπως διατυπωνόταν  στα καλλιτεχνικά μανιφέστα 
της εποχής, η άρνηση του παλιού, που βασιζόταν στο "ατομικό στοιχείο" και η ανακάλυψη μιας 
αρμονίας μέσα από την καθαρότητα της μορφής και του χρώματος, που αντίθετα ήταν "στοιχείο 
καθολικό".  

 

Παράλληλα με την αρχιτεκτονική, πολύ σημαντική ήταν η συμβολή της σχολής του Bauhaus στην 
σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων και ειδικότερα στον σχεδιασμό επίπλων.                                                                                 
Πολλά χαρακτηριστικά προϊόντα κυκλοφορούν απαράλλακτα ως σήμερα 

 

Le Corbusier. 

1/ Το 1923, δημοσιεύτηκε στο Παρίσι ένα βιβλίο με τίτλο "Προς μία Αρχιτεκτονική". Ήταν ένα μαχητικό 
μανιφέστο, που υποστήριζε την υιοθέτηση μιας καινούργιας στάσης απέναντι στην αρχιτεκτονική. 
Συγγραφέας ήταν ο 36χρονος Ελβετός Charle -Eddouard Jeanneret (1887-1966), που επρόκειτο να 
αναδειχθεί στο σπουδαιότερο και σημαντικότερο αρχιτέκτονα του 20ου αιώνα. 

2/ Όσο ήταν νέος, έκφραζε μάλλον αδιαφορία για την αρχιτεκτονική. Μια διαδοχή όμως εμπειριών, όπως 
ο γύρος της Ευρώπης, μια επίσκεψη στην Ελλάδα το 1911, όπου η Ακρόπολη ήταν μια αποκάλυψη γι' 
αυτόν και η μόνιμη επιστροφή του στο Παρίσι, λειτούργησαν πάνω του καταλυτικά έτσι ώστε να αλλάξει 
ολόκληρη η ζωή του. Έγινε καινούργιος άνθρωπος και είναι σημαντικό πως σ' αυτό ακριβώς το σημείο 
άφησε πίσω την παλιά του ταυτότητα και έγινε Le Corbusier.   

3/ Οι βασικές θέσεις που ο Le Corbusier διακηρύττει, είναι η αυτοτέλεια του φέροντος οργανισμού , η 
ευελιξία της κάτοψης, η ελευθερία στην διαμόρφωση των όψεων, η τυποποίηση των δομικών στοιχείων 
και η βιομηχανική τους παραγωγή.                                                                                        Ολόκληρη η 
ζωή του αφιερώθηκε στην αναζήτηση νέων ιδεών και ο πλούτος της σκέψης του τον έκανε πάντα να 
προπορεύεται από κριτικούς και απομιμητές.                                     Κινήθηκε το ενδιαφέρον του για τα 
μοντέρνα υλικά, τόσο για τις δομικές τους δυνατότητες, όσο και για τις δυνατότητες του χώρου που 
προκύπτει από αυτές.    

4/ Ανυψώνει τον όγκο της κατασκευής από το έδαφος στηρίζοντάς την σε υποστυλώματα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, αφήνοντας τον περιβάλλοντα χώρο να εισβάλλει κάτω από το κτίριο δημιουργώντας την 
pilotis. Τονίζει  την ελεύθερη πρόσοψη, δηλαδή με τοίχους χωρίς υποστήριξη, που θα μπορούσαν να 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82


σχεδιαστούν όπως ο αρχιτέκτονας επιθυμεί. Δημιουργεί εσωτερικό αίθριο, εμπνευσμένο από την 
Ελληνική αρχιτεκτονική και χρησιμοποιεί την ταράτσα σαν κήπο.                                                                                                   
Διαμορφώνει κεκλιμένες ράμπες που ανέρχονται από το επίπεδο του εδάφους στις διάφορες στάθμες 
και επιτρέπει έναν «αρχιτεκτονικό περίπατο» μέσα και έξω από το κτίριο.  

5/  Χαρακτηριστική χειρονομία για να τονίσει την εξωστρέφεια της αρχιτεκτονικής του, είναι η δημιουργία 
μεγάλων ανοιγμάτων στις όψεις των κτιρίων. Η εναλλαγή κενών και πλήρων επιτρέπει την ενοποίηση του 
εσωτερικού με τον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο . Δημιουργεί ένα ανοικτό σχέδιο ορόφων, που σημαίνει 
ότι ο κάθε όροφος μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα σε επιμέρους χώρους.    

6/ Το αδιάκοπο ενδιαφέρον του για απλές, τολμηρές μορφές που αναδεικνύονται με την προσεκτική 
χρήση του χρώματος, πρωτοεκφράστηκε στα δικά του κυβιστικά έργα και βαθμιαία απλώθηκε στην 
αρχιτεκτονική του.  

  7/ Το οπλισμένο σκυρόδεμα , στα χέρια του Le Corbusier, γίνεται το εργαλείο για να υλοποιήσει τα 
ριζοσπαστικά του οράματα και εξαντλεί όλες τις τότε δυνατότητές του . Τα υλικά του για την οικοδόμηση, 
όπως έλεγε,  είναι ο  χώρος, ο ουρανός, τα δέντρα, το ατσάλι και το τσιμέντο.  

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1920 

 

Η δεκαετία του 1920 στην Ελλάδα , ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης και ζοφερή.  

Ξεκινάει με τη ολοκληρωτική  Καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισμού το 1922. 

Μετά την τραγωδία αυτή, αναλαμβάνει επαναστατική κυβέρνηση Στυλιανού Γονατά.  

Ο Βενιζέλος δέχεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη της Λωζάννης, όπου το 1923 
υπογράφεται η ομώνυμη Συνθήκη με την Τουρκία. 

Επιστροφή Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ελλάδα και κυβέρνηση υπό την προεδρία του.  

Παραίτηση Βενιζέλου και κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπαναστασίου. 

Παραίτηση κυβέρνησης Παπαναστασίου και Κυβέρνηση Σοφούλη.  

Παραίτηση Κυβέρνησης Σοφούλη και κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου.  

Ο στρατηγός Θ. Πάγκαλος εκδιώκει από την εξουσία την νόμιμη κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου. 

Ο Γεώργιος Κονδύλης ανατρέπει τη δικτατορία του Πάγκαλου και ορκίζεται πρωθυπουργός. 

Βοηθάει να σχηματιστεί οικουμενική κυβέρνηση από τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, με στόχο την γεφύρωση των 
πολιτικών διαφορών και την εθνική συμφιλίωση.  

Στις 5 Ιουλίου 1928 παραιτείται η κυβέρνηση Ζαΐμη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται πρωθυπουργός, 
προκηρύσσει εκλογές και τις κερδίζει.. Η νέα κυβέρνηση του Βενιζέλου καλείται να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 1929, με κατάληξη όμως τη χρεωκοπία της χώρας το 
1932. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_%28%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7_1926
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%96%CE%B1%CE%90%CE%BC%CE%B7_1926
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1928
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85_1928
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8D%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%B7_1929


Στην διάρκεια της Κυβέρνησης Βενιζέλου (1928-‘32) αποφασίζεται, παράλληλα με την εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση, η πραγματοποίηση ενός προγράμματος κατασκευής σχολικών κτηρίων και 
αντιμετωπίζεται με κριτήρια μαζικής παραγωγής. 

Η σημαντική ώθηση για την εφαρμογή του νέου προγράμματος το 1930, δίνεται από τον τότε νέο 
Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος οργανώνει ένα «Γραφείο Μελετών», εξαρτώμενο 
από το Αρχιτεκτονικό Τμήμα του υπουργείου.  

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης, συνοδεύτηκε από ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα 
κατασκευής σχολικών κτιρίων που προχώρησε πολύ πέρα από την ικανοποίηση της κάλυψης των 
αναγκών σε σχολικές αίθουσες. 

Οι νέοι αυτοί αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες που επάνδρωσαν την αρχιτεκτονική υπηρεσία, φτάνουν στο 
μοντέρνο αυτό έργο, όχι χάρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που βιώνουν στο εσωτερικό της 
νεοσύστατης αρχιτεκτονικής σχολής, όσο στο γεγονός των επαφών τους και του συλλογικού 
προβληματισμού τους γύρω από τη διεθνή σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική εκείνο τον καιρό.  

Μακριά από τις παλιές ακαδημαϊκές αντιλήψεις, προωθούν με τα σχολικά κτήρια, τις αρχές του 
μοντερνισμού και η "καθαρή τέχνη" του Le Corbusier είναι εκείνη που βρίσκει την μεγαλύτερη απήχηση.  

Σε σημαντικά διεθνή πανοράματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, η ελληνική συμβολή στο "μοντέρνο 
κίνημα" κατάληξε να ταυτίζεται κυρίως με την σχολική αρχιτεκτονική. 

Η ιστορία του μεσοπολεμικού μοντερνισμού είναι η ιστορία ενός ακόμη αγώνα για την ανανέωση της 
νεοελληνικής κοινωνίας και των ιδεολογικών της συντεταγμένων, ανάλογου με εκείνον για την νέα 
γλώσσα η τις προοδευτικές πολιτικές επιλογές.                                               

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Τα κτίρια των σχολείων που αναγέρθηκαν την περίοδο αυτή, συγκεντρώνουν ορισμένα κοινά στοιχεία, τα 
οποία και τα χαρακτηρίζουν.  

Η κατασκευή έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοίχοι πλήρωσης γίνεται με 
τούβλα η ντόπια πέτρα. Η παρουσία ενός δομικού συστήματος με κολώνες και προεξέχοντα οριζόντια 
επίπεδα, ήταν το ίδιο σημαντική και αναγκαία όσο και ένας κλειστός  χώρος, και λειτουργεί πέρα από τις 
κλασσικές δομές.  

Βασική αρχή του «νέου οικοδομείν», είναι η λειτουργικότητα. Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα κάθε 
οικοδομήματος, αλλά και του κάθε επιμέρους χώρου, καθορίζει τη διαμόρφωσή του. 

Η ευελιξία στην κάτοψη αποτελεί βασικό στοιχείο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Από την κάτοψη, 
δηλαδή, πλέον θα προκύψει η όψη, η μορφή, και η όλη αισθητική του κτηρίου.  

Πολυπλοκότητα στη διάρθρωση, εναλλαγή από ημιυπαίθριους και  κλειστούς χώρους, που απομακρύνει 
το σχολικό κτήριο από την συμμετρική διάταξη και την μνημιακότητα. 

Οι αρχιτέκτονες επιθυμούν για τα κτήρια τους αέρα, ήχο και φως, και σ’ αυτή την απαίτηση απαντά η 
έννοια της διαφάνειας. Τα μεγάλα ανοίγματα (μεγάλα επιμήκη παράθυρα) ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier


Η χρήση της pilotis ανυψώνει τον κτιριακό όγκο πάνω από το επίπεδο του εδάφους και διευρύνει τον 
περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο. 

Συνιστάται η κατασκευή της οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα αντί της στέγης, έτσι ώστε να αυξηθεί ο 
εκμεταλλεύσιμος χώρος και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου. Ο 
κήπος της ταράτσας ενεργοποιεί ολόκληρη την επιφάνεια που καλύπτει το οικοδόμημα. 

Γίνεται η επιλογή της γενίκευσης του συστήματος των διαδρόμων, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του 
κτιρίου και την ιδιαιτερότητα κάθε σχολείου. Όπου δεν προβλέπεται μια αποκλειστική αίθουσα εορτών, οι 
αίθουσες κάθε ορόφου μπορούν να ενωθούν διαμέσου της χρήσης κινητών τοιχοπετασμάτων, με βάση 
την "αρχή της ευέλικτης κάτοψης" ήδη υιοθετημένη από την ευρωπαϊκή κουλτούρα του ρασιοναλισμού. 

Καθιερώνεται η παρουσία του υπόστεγου για γυμναστική. 

Όσο αφορά τον προσανατολισμό, σε ψυχρές περιοχές με ισχυρούς ανέμους, το κτίριο πρέπει να έχει τις 
αίθουσες προς νότο. Τα νέα σχολικά κτίρια, σύμφωνα με τις υπουργικές οδηγίες, πρέπει να 
προσαρμόζονται στις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου.    

Και τέλος η χρήση του χρώματος, ως παράγοντας που εμπλουτίζει την έκφραση των αρχιτεκτονικών 
στοιχείων. 

 

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Τα τέσσερα κτίρια των Δημοτικών σχολείων του Μεσοπολέμου της Λαμίας, συγκεντρώνουν όλα τα 
χαρακτηριστικά των σχολείων της περιόδου αυτής, που αναφέραμε πριν. Ταυτόχρονα, 
παρουσιάζουν και ιδιαιτερότητες, ανάλογα με την μορφολογία του οικοπέδου τους και την αρχιτεκτονική 
άποψη των μελετητών τους. 

 

4ο/9ο Δημοτικό Σχολείο /1931-1932 

Το 4ο/9ο Δημ. Σχολείο Λαμίας βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σατωμβριάνδου και Καρπενησίου.  

Ο αρχιτέκτονας του κτιρίου Κίμων Λάσκαρης, (1905-1978) γεννήθηκε στην Λαμία. Ήταν αρχιτέκτονας 
της γενιάς του μεσοπολέμου, με μεγάλο έργο και πολλαπλές συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς. Το 1929 πηγαίνει στο Παρίσι όπου θητεύει μεταξύ άλλων στο γραφείο του Le Corbusier. 
Ταξιδεύει σε Ισπανία, Ελβετία και Ιταλία, πριν να επιστρέψει στην Ελλάδα το 1932. Τα κτίρια του 
αποτελούν ένα μοναδικό δείγμα του μοντέρνου κινήματος, με πρότυπο τον μορφολογικό κώδικα του 
Bauhaus στην Ελλάδα. 

Το κτίριο αναπτύσσεται σε σχήμα Γ προσανατολισμένου βορειοανατολικά. Η θέση του κατατέμνει το 
οικόπεδο έτσι ώστε να δημιουργούνται δύο αύλιοι χώροι. Ο ένας βρίσκεται στην ΒΑ γωνία και λειτουργεί 
περισσότερο σαν υπαίθριος χώρος εισόδου. Ο κυρίως αύλιος χώρος διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, 
λόγω των υψομετρικών διαφορών και βρίσκεται στην μεσημβρία. 

Η ένταση που δημιουργεί ο διαγώνιος άξονας που ενώνει την εξωτερική γωνιακή είσοδο στον ΒΑ 
αύλειο χώρο με την κεντρική είσοδο του κτιρίου, προσδίδει μνημειακότητα στην αρχιτεκτονική σύνθεση, 
και παραπέμπει σε νεοκλασικά κατάλοιπα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier


Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι μεσημβρινές. Από την νότια πλευρά λείπουν τα στέγαστρα σκίασης που 
χαρακτηρίζουν τα αντίστοιχα κτίρια της ίδιας περιόδου.  

Η εσωτερική επικοινωνία γίνεται με εσωτερικό διάδρομο στον Βορά. Ενδιαφέρον έχει και η απόληξη των 
διαδρόμων επικοινωνίας των δύο ορόφων στο ανατολικό άκρο, με διαμόρφωση καμπυλότητας, που 
συμβάλλει στην πλαστικότητα της κτιριακής μάζας.  

Το γραφείο του διδακτικού προσωπικού στη Νοτιοδυτική γωνία, δίπλα στην είσοδο και το κλιμακοστάσιο, 
δίνει στον αρχιτέκτονα την ευκαιρία να εμπλουτίσει την όψη του κτιρίου στο σημείο αυτό,  
σηματοδοτώντας την διαφορετικότητα στην λειτουργία. Η τριγωνική αυτή εξοχή αποξηλώθηκε με την 
προσθήκη της νέας πτέρυγας.                           

Είναι το μόνο από τα τέσσερα κτίρια που διατηρεί ακόμη τον κήπο της ταράτσας. Στα υπόλοιπα έχει γίνει 
κάλυψη από κεραμοσκεπές. 

 

3ο Δημοτικό Σχολείο /1935-1936                                                             

Το 3ο/ Δημοτικό Σχολείο Λαμίας βρίσκεται στην οδό Αινιάνων. 

Ο αρχιτέκτονας του κτιρίου Πάτροκλος Καραντινός (1903-1976), εισήγαγε στην ελληνική αρχιτεκτονική 
το ρεύμα του μοντερνισμού. Ο Καραντινός υπήρξε θερμός υποστηρικτής του προγράμματος σχολικών 
κτιρίων συμμετέχοντας στην ομάδα μελέτης του υπουργείου από το 1930 ως το 1938. Ο Καραντινός ήταν 
επίσης ο αρχιτέκτονας στον οποίο ανατέθηκε η επιμέλεια της έκδοσης του επίσημου τόμου για τα 
σχολεία, ο οποίος υπήρξε το μοναδικό βιβλίο στην Ελλάδα σχετικό με την παραγωγή της νέας 
αρχιτεκτονικής.  

Το 3ο Δημ. Σχολείο αποτελείται από δύο κτιριακούς όγκους, έναν ισόγειο και έναν διόροφο, σε σχήμα Γ, 
που στην άρθρωσή τους βρίσκεται το κλιμακοστάσιο.  

Οι αίθουσες είναι τοποθετημένες με νότιο προσανατολισμό και από την άποψη των κατασκευαστικών 
χαρακτηριστικών, παρουσιάζεται ένα δομικό σύστημα με προεξέχοντα οριζόντια επίπεδα που 
λειτουργούν ως σκίαστρα.  

Το συγκρότημα έχει απομακρυνθεί από την οικοδομική γραμμή, δημιουργεί ελεύθερο χώρο στην 
πρόσοψη και δίνει περισσότερη δυνατότητα θέασής του.  

 Το ισόγειο τμήμα είχε κατασκευαστεί σαν υπόστεγο, προορισμένο για ημιυπαίθριες δραστηριότητες. 
Σήμερα τον χώρο αυτό καταλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας.  

Χαρακτηριστική χειρονομία στο κτίριο του Καραντινού είναι το εξωτερικό κλιμακοστάσιο, στην ΒΔ  
γωνία. που οδηγεί από τον όροφο στον κήπο της ταράτσας. Ένα στοιχείο Le Corbusier, μεσογειακής 
καταγωγής, που συμμετέχει  στο συντακτικό της αρχιτεκτονικής γραφής μέχρι και σήμερα,  με στόχο την 
διάσπαση του κτιριακού όγκου και την πλαστικότητα της όψης. 

 

2ο Δημοτικό Σχολείο/1935-1936  

Το 2ο/ Δημοτικό Σχολείο Λαμίας βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς 
Υψηλάντη και Πέτρου Μακρόπουλου. 



Ο αρχιτέκτονας του κτιρίου Κυριακούλης Παναγιωτάκος (1902-1982), διορίζεται το 1930  στην 
Αρχιτεκτονική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.  
Ανάμεσά  στα σχολεία του "30", στη σημαντικότερη ομαδική δημιουργία της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής, 
τα σχολεία του Παναγιωτάκου ξεχωρίζουν.  
 Έργο του, και μέρος του προγράμματος ανέγερσης των σχολικών κτιρίων, είναι το συγκρότημα των 
δημοτικών σχολείων, που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Bάθης στην Αθήνα, και ανήκει στα έργα 
αναφοράς του ελληνικού μοντερνισμού. Η καθαρότητα της μορφής και η απλότητα της σύνθεσης, 
γοήτευσαν τον Le Corbusier, ο οποίος επισκεπτόμενος το κτίριο στα 1933, έγραψε στον τοίχο του 
«Compliments de Le Corbusier ». 

Η περίπτωση του οικοπέδου στο κτιρίου του 2ου Δημ. Σχολείου Λαμίας, καταδεικνύει την ελληνική 
ιδιαιτερότητα, της κατάτμησης της γης σε μικρές ιδιοκτησίες και την δυσκολία, τότε και τώρα, εξεύρεσης 
οικοπέδων για την ανέγερση δημοσίων κτιρίων μέσα στον πολεοδομικό ιστό.                                                                                                                                                
Το οικόπεδο είναι στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου, έχοντας μέτωπο εισόδου, στενή δίοδο, 
από την οδό Υψηλάντη.  

Εδώ ακριβώς το νέο πνεύμα ευελιξίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση, αποδεικνύεται χρήσιμο.                                                                                                                                           
Ο άξονας εισόδου που δημιουργείται από την οδό Υψηλάντη, αποκτά κυρίαρχο ρόλο και χωρίζει το 
οικόπεδο σε δύο ζώνες.  

Στην βορινή ζώνη τοποθετείται η πτέρυγα των αιθουσών και στην μεσημβρία ο κύριος αύλειος χώρος. Η 
συνέχεια του υπαίθριου χώρου που περιέβαλε το κτίριο διακόπηκε, μετά την προσθήκη της νέας 
πτέρυγας.                                                                                                                                      

Το διώροφο κτήριο του σχολείου, που περιλαμβάνει έξι αίθουσες διδασκαλίας, υψώνεται πάνω από τον 
χώρο του ισογείου, που διαμορφώνεται σαν pilotis. Τώρα πια ο χώρος της pilotis στεγάζει αίθουσες 
διδασκαλίας. Η σκίαση και ο έλεγχος του ηλιασμού γίνεται απο τις εκτεταμένες προβολές του στεγάστρου, 
δυνατές χάρη στη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος.  

Οι προβολές των στεγάστρων λειτουργούν σαν διάδρομοι επικοινωνίας μεταξύ των αιθουσών. 
Χαρακτηριστικό είναι, ότι όλοι οι διάδρομοι και το κλιμακοστάσιο, αποτελούσε ένα ανοικτό υπαίθριο 
σύστημα κυκλοφορίας. 

 

10ο Δημοτικό Σχολείο /1931-1932  

Το 10ο Δημ. Σχολείο βρίσκεται σε διαμπερές οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο που συγκλίνουν οι οδοί  
Όθωνος και Καποδιστρίου.  

Αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο Δημ. Κλάψης (1905-1977) 

Η είσοδος στο κτίριο γίνεται άμεσα από την οδό Οθωνος μέσω προθαλάμου, ενώ η είσοδος στο 
προαύλειο είναι απο την οδό Καποδιστρίου.  

Αποτελείται από δύο πτέρυγες σε σχήμα Γ που στην άρθρωσή τους βρίσκεται το κλιμακοστάσιο και η 
είσοδος. Η ανάπτυξη των δύο πτερύγων ορίζει αύλειο χώρο προσανατολισμένο Ν/Α .  

Η μία πτέρυγα έχει νότιο προσανατολισμό, ενώ η  άλλη ανατολικό. Και οι δύο πτέρυγες στερούνται 
στεγάστρων ηλιοπροστασίας.  

Περιλαμβάνει έξι αίθουσες κατανεμημένες σε δύο ορόφους. Τα γραφεία των δασκάλων βρίσκονται στα 
δύο άκρα του βόριου διαδρόμου. 



Έχει γίνει προσθήκη νέας πτέρυγας κατ' επέκταση της υπάρχουσας, επί της οδού Οθωνος. 

Κλείνοντας την σύντομη αυτή περιγραφή των τεσσάρων Δημοτικών σχολείων της Λαμίας του 
μεσοπολέμου, θα αναφερθούμε στο θέμα του χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου.  

Γίνεται προφανές, ότι  η αξιολόγηση αυτή, θα πρέπει να γίνεται, πρώτα από όλα, με βάση την γνησιότητα 
της πολιτιστικής ταυτότητας του και την ιστορική πληροφορία που μεταφέρει. Με τα δεδομένα αυτά, τα 
τέσσερα Δημοτικά σχολεία της πόλης της Λαμίας, δικαιούνται τον χαρακτηρισμό αυτόν.  

Με αυτή την ιδιότητα, επιβάλλεται η διαρκής συντήρησή τους αλλά και η ιδιαίτερη προσοχή που 
απαιτείται για τις διάφορες επεμβάσεις και προσθήκες που γίνονται, αλλά και για τις χρωματικές επιλογές 
που πολλές φορές αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής ιδεολογίας που εκπροσωπούν.  

Θέλω να φαντάζομαι, ότι κάποια στιγμή στο μέλλον και κάτω από προϋποθέσεις, τα κτίρια αυτά θα 
επανέλθουν στην πρώτη τους μορφή, χωρίς προσθήκες και επεμβάσεις, όπως  πρωτοσχεδιάστηκαν από 
τους δημιουργούς τους και θα γίνουν τα μνημεία της ιδεολογίας της εποχής τους.   

 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Η αρχιτεκτονική των σχολείων υπόκειται στους νόμους και τις αρχές που διέπουν το ευρύτερο πεδίο της 
αρχιτεκτονικής,  

αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα αυτόνομο σώμα που συγκροτείται μέσα από την πολυμορφία της 
ιδεολογίας και τους πολύπλοκους μηχανισμούς της εξουσίας και της εκπαίδευσης.  

Από την παιδοκεντρική λειτουργικότητα μέχρι τους συμβολισμούς της μεταμοντέρνας προσέγγισης, ο 
σχολικός χώρος μεταλλάσσεται και νέα παραδείγματα οργάνωσής του επινοούνται.  

Πρόκειται για παραδείγματα όπου οι έννοιες της τάξης και του εκπαιδευτικού χώρου, άλλοτε 
επαναπροσδιορίζονται μέσα από κοινωνικό προβληματισμό,  

και άλλοτε διατηρούνται μέσα στις φορμαλιστικές αναζητήσεις, αφήνοντας ανέπαφη την ουσία του 
σχολικού τοπίου.  

Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό καταγράφεται το «σύνολο» των τάσεων που εκδηλώθηκαν, είτε με τη 
μορφή θεωρητικού λόγου είτε με τη μορφή πρακτικής, στη διάρκεια του 20ού αιώνα. 

 Οι κομβικές αλλαγές που παρατηρούνται στη διαδικασία εξέλιξης του σχολικού χώρου αποτελούν τα 
σημεία αναφοράς στη συζήτηση που επιχειρείται για την προοπτική της σύγχρονης σχολικής 
αρχιτεκτονικής. 

Η έννοια του εκπαιδευτικού κτιρίου είναι πολυδιάστατη, αφού νοείται ως οντότητα χωρική, ως 
μαθητικός πληθυσμός, ως παιδαγωγική φιλοσοφία και ως μοντέλο κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Το σχολικό κτίριο σαν κέλυφος της εκπαιδευτικής λειτουργίας, σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει ένα 
συγκεκριμένο κάθε φορά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

Παράλληλα εκφράζει το ιδεολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό και αισθητικό πλαίσιο 
της κάθε εποχής. 



Η σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού κτιρίου έγκειται στο γεγονός ότι το κτίριο διαδραματίζει πρωτεύοντα 
ρόλο στη διαδικασία της εκπαίδευσης,  

αφού συμβάλει ενεργά στη μετάδοση της γνώσης, στη κοινωνικοποίηση του ατόμου αλλά και στην 
διαμόρφωση της αισθητικής του για το δομημένο χώρο.   

Ο σχεδιασμός των νέων σχολικών κτιρίων σήμερα,  δημιουργεί μια τεράστια παλέτα μορφών, αντιλήψεων 
και πειραματισμών και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. 

 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Έναν αιώνα μετά, τα βασικά χαρακτηριστικά του Μοντερνισμού, όπως η λειτουργία, η ευελιξία και η 
πολυπλοκότητα,  

βρίσκονται, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, στον πυρήνα του αρχιτεκτονικού έργου, της εποχής 
του μεταμοντερνισμού.  

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική συνεχίζει να προσπαθεί να προσαρμοστεί και να σεβαστεί το περιβάλλον, να 
δημιουργήσει "ανοικτά" κτίρια,  

στη συνέχεια του πολεοδομικού ιστού και της φύσης, να εκμεταλλευτεί τον αέρα, τον ήχο και το φώς. 

Στο υπόβαθρο κάθε έργου υπάρχει η διασύνδεση της αρχιτεκτονικής με το τοπίο,  

και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, ως εφαλτήριο για σύγχρονες, δυναμικές μορφές.  

Σήμερα η αρχιτεκτονική, καταδεικνύει επιμονή στις φόρμες, λεπτομέρεια στο στυλ, εμπεριέχει 
θεατρικότητα, χορευτικότητα, κινητικότητα,  

διαδραστικότητα, διαστημικό ύφος, φουτουριστικούς ρευστούς αυτοσχεδιασμούς, εμμονή στην 
διαφορετικότητα. 

Οι αρχιτέκτονες, με τη βοήθεια της προωθημένης τεχνολογίας, ερωτοτροπούν συχνά  

με τη σύγχρονη τέχνη και υιοθετούν τις εσωτερικές αντιφάσεις της, αλλά και την επικοινωνιακή ικανότητά 
της.  

Μετά την εμπειρία ενάμιση αιώνα συνεχούς επανάστασης και ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα, η 
αρχιτεκτονική σήμερα αναζητεί νέους προσανατολισμούς, υιοθετώντας κάθε προσέγγιση και την 
αντίθετή της: 

νοητική ενότητα και μορφική ετερογένεια,  

εννοιολογική γραμμικότητα και ιδεολογική αντίφαση,  

αποδοχή της ιστορίας και αποποίησή της,   

αποδόμηση της παράδοσης, αλλά και συνέχισή της, 

εσωστρέφεια και κτιριολογικές παραστάσεις,  



λειτουργική συνέπεια και αποσύνθεση κάθε τυπολογικής βεβαιότητας,  

μορφολογική ορθοδοξία και ηδονιστική εκλεκτικότητα,  

κατασκευαστική αφαιρετικότητα και αποθέωση της τεχνολογίας,  

Η αρχιτεκτονική συνεχίζει να διαμορφώνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιόμαστε, εξελισσόμαστε, 
διαμορφωνόμαστε.  

Προτείνει, υποστηρίζει και εκσυγχρονίζει τον τρόπο που ζούμε, δημιουργούμε και ονειρευόμαστε.  

Το διακεκριμένο αρχιτεκτονικό έργο, εκτός από τη χρηστική σκοπιμότητά του, επενδύεται με μια υψηλή 
επικοινωνιακή υπεραξία:  

το  αρχιτεκτονικό μέσο γίνεται η εικόνα, το μήνυμα, το σύμβολο και το σημείο αναφοράς,  

συμβάλλει στην επίτευξη οικονομικών και στρατηγικών στόχων, αποτελεί «προϊόν» αυτό καθεαυτό, που 
επιφέρει κέρδη.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η φυσιογνωμία και η ισχυρή παρουσία ενός κτιρίου, έβαλε μια ολόκληρη πόλη η 
μια περιοχή, στον παγκόσμιο χάρτη. 

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλα τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά έργα είναι το αποτέλεσμα ενός υψηλού 
επιπέδου εργοδότη.  

Χωρίς την κατάλληλη "υποστήριξη" δεν είναι δυνατόν να κατακτηθεί ούτε να διατηρηθεί ένα αποδεκτό 
επίπεδο παραγωγής.  

Η δημόσια αρχιτεκτονική, δεν είναι έργο μόνον του αρχιτέκτονα, αλλά έργο ολόκληρης της κοινωνίας. 

Η υλοποίησή της είναι στην ουσία της, πολιτική πράξη.  

Το οικονομικό κόστος και η κλίμακα της, απαιτούν εκτός από αρχιτεκτονική ηθική, ιδεολογία και όραμα,  

πολιτική βούληση και κοινωνική συναίνεση και υποστήριξη.  

Για αυτό, το αποτέλεσμα γίνεται ο καθρέπτης και ο δείκτης πολιτισμού της κοινωνίας αυτής. 

Την σηματοδοτεί την συμβολίζει  και την χαρακτηρίζει. Είναι το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον της.  
Είναι η ιστορία της.                                    


