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Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ύστερα από επτά χρόνια αδιάλλειπτης έκδο-

σής του θεώρησε σκόπιµη την έκδοση ευρετηρίου. Η καταγραφή της ύλης του περιοδικού κατά τη

διάρκεια µιας σχετικά µακρόχρονης περιόδου πέραν της ευκολίας που θα προσφέρει στους αναγνώ-

στες για ανεύρεση άρθρων θα µπορούσε να αποτελέσει και αφορµή για περαιτέρω εκτιµήσεις των

τάσεων που διαφαίνονται αυτή την εποχή στην εγχώρια αρχιτεκτονική σκέψη. Ο µεγάλος αριθµός

συγγραφέων, οι οποίοι αισίως υπερβαίνουν τους 250, το εύρος των θεµατικών αλλά και η ενδεικτική

καταγραφή της επικαιρότητας θα µπορούσαν να θεωρηθούν και ως µια προσπάθεια χαρτογράφησης

των αρχιτεκτονικών τεκταινόµενων στη χώρα µας. Πολλά είναι τα θέµατα που ανοίγονται για ανά-

πτυξη γόνιµου διαλόγου. Παράλληλα η καταγραφή δίνει τη δυνατότητα για εκτιµήσεις του ίδιου του

εντύπου και πιθανές προτάσεις για την εξέλιξή του, τις οποίες µε µεγάλο ενδιαφέρον θα περιµέναµε

από τους αναγνώστες. 



παράλληλα του διαφεύγουν καίριες οπτικές αυτού, ουσια-

στικά συστατικά του· δε σταµατά να εκπλήσσεται... ένα

αποσπασµατικό παιχνίδι αποκαλύψεων. Πλέον όµως

καλούµαστε να προσποιούµαστε τη σιγουριά... επαγγελµα-

τισµός.

Πολύφηµοι

Τι και αν στους τυφλούς βασιλεύει ο µονόφθαλµος; Και

προηγουµένως, πλείστοι πολύφηµοι του ελληνικού «µονο-

κρατορικού» αρχιτεκτονικού στερεώµατος υπήρξαν ολι-

γόφθαλµοι. Καλώς λοιπόν, τώρα τουλάχιστον έχουν πρό-

σβαση περισσότεροι στον πλατύ «θρόνο», έστω και

άτυπα. Ίσως λίγο-λίγο έτσι να µας φυτρώσουν µάτια, στην

προσπάθεια να δούµε, άλλωστε ως βιολογικές ανάγκες

προέκυψαν σταδιακά όλες οι γενετικές µεταλλάξεις…

Περίφιµοι

Αν παράλληλα βυθιζόµαστε σταδιακά σε ένα κύµα περι-

βάλλουσας φίµωσης, αν εδραιώνεται το µήνυµα «καλύτερα

να σιωπάς», ή, χειρότερα, αν σταδιακά αδυνατεί κανείς να

αρθρώσει λόγο λόγω έµµεσων επιβολών, τότε σίγουρα

δοµούµε τις βάσεις προς µία βωβή αρχιτεκτονική πρα-

κτική. Το βλέπουµε άλλωστε.

Περίφηµοι

Έτσι η αρχιτεκτονική, που ανέκαθεν µαστιζόταν από την

πλάνη της συγκεντρωτικής υπόστασης του πρωτοµά-

στορα, του ηγέτη, του Μεσσία, του περίφηµου και του

πολύφηµου, πλέον τείνει να σιωπά, να µη σχολιάζει. Ακόµη

και το παιχνίδι της µαταιότητας προδόθηκε. Αν πλέον η

λαχτάρα για τυφλή αυτεπάγγελτη φήµη συνδυάζεται µε

την επιβολή ενός καθεστώτος κοινωνικής φίµωσης, τα

γόρδια δεσµά της αρχιτεκτονικής συσφίγγονται ισχυρά. Ο

λόγος της, αφού πλανεύτηκε, χάνεται.

Πολύβωοι

Η προδιάθεση να αρθρώσει λόγο, να γράψει κανείς, απο-

τελεί όχι απλά διαδικασία κάθαρσης, αλλά ένδειξη καθα-

ρότητας, οιουδήποτε βαθµού προσωπική πρόοδο. Κανείς

δε θα πληρώσει άλλους να γράψουν γι αυτόν, κανείς δεν
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Στο πλαίσιο της γενικότερης κρίσης που παρατηρείται

στην έντυπη ενηµερώση στον τόπο µας αλλά και διεθνώς,

το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, η έκδοση του Συλλόγου

µας, έρχεται να θέσει σε αµφισβήτηση την απαξίωση του

αρχιτεκτονικού Τύπου και ειδικότερα ενός εντύπου επαγ-

γελµατικού συλλόγου.

Το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ µε τη σηµαντική προσπά-

θεια για ανανέωσή του που ξεκίνησε από τον αείµνηστο

Γιώργο Σηµαιοφορίδη και συνεχίστηκε µε επιτυχία εδώ και

επτά χρόνια από την παρούσα Συντακτική Επιτροπή, κατά-

φερε να σταθεί αξιοπρεπώς ανάµεσα στα καταξιωµένα

αρχιτεκτονικά περιοδικά που εκδίδονται στην Ελλάδα ενι-

σχύοντας το κύρος του συλλόγου µας και συνεισφέροντας

στην επικοινωνιακή του πολιτική ειδικά µε τους νεότερους

συναδέλφους.

Χωρίς στεγανά κινήθηκε σε ένα τεράστιο εύρος και ιδεών

και κατάφερε να αποτελέσει βήµα κάθε συναδέλφου µε

µοναδικό κριτήριο την ποιότητα.

Ήταν ευτύχηµα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ η απόκτηση ενός

περιοδικού τέτοιου επιπέδου, καλώ όλα ανεξαιρέτως τα

µέλη µας –ειδικά από την περιφέρεια– να συµµετάσχουν

µε συνεργασίες και ειλικρινά εύχοµαι στους συναδέλφους

της Συντακτικής Επιτροπής καλή συνέχεια! 

Και µη ξεχνάτε την καταβολή της συνδροµής σας! Είναι

θέµα επιβίωσης του περιοδικού µας!

Τάκης Γεωργακόπουλος

Πρόεδρος ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Αποτίµηση, υποτίµηση, ανατίµηση, διατίµηση... Έχει τελικά

σηµασία το πρόθεµα στην αξιολόγηση. Σοβαρά όµως...

Οι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, η έντυπη προσπάθεια του ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ, µέλος της οποίας υπήρξα για δύο έτη (2003-2004),

αξιολογεί, και καλώς µάλιστα, το πρόσφατο έργο της. Ένα

παρελθόν που έχουν συµµετάσχει αξιόλογοι συγγραφείς,

αρχιτέκτονες και µη, και καλούµαι και εγώ, ένας από τους

ελάχιστους, να καταθέσω τις ταπεινές µου σκέψεις.

Θεωρώ το εγχείρηµα ικανοποιητικό, ουσιαστικά για δύο

λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχει ιστορική συνέχεια, αποτε-

λεί το αρχαιότερο σε κυκλοφορία έντυπο της φωνής του

Συλλόγου. Αυτή η συνιστώσα, η σταθερότητα, είναι βασική,

στην Ελλάδα της συχνά αναίτιας αλλαγής και της ισοπέδω-

σης. ∆εύτερον, διότι αποτελεί αναγνωρισµένο βήµα για

την ανάπτυξη θεωρητικών προβληµατισµών.

Θα επιθυµούσα ενίοτε τα θεµατικά να είναι περισσότερο

άµεσα µε την ουσία της αρχιτεκτονικής, αντί να ακολου-

θούν «µοδάτους», «χαριτωµένους» ή αυτοσχέδιους

προσδιορισµούς. Θέµατα που θα µπορούσαν να φιλοξε-

νηθούν είναι: «Η Τελολογία της Αρχιτεκτονικής»,

“Gesamtkunstwerk” ή «Το «Αντάρτικο» του Αρχιτέ-

κτονα» (καταγεγραµµένες προσπάθειες αρχιτεκτόνων,

στην Ελλάδα και αλλού, προκειµένου να διασωθούν διατη-

ρητέα ή ιστορικά κτίσµατα, ιδιαίτερα επίκαιρο, εν όψει του

τι σχεδιάζεται για τα κτίρια της Οδού ∆ιονυσίου Αρεοπα-

γίτου 17 και 19. Μάλιστα, το περιοδικό θα µπορούσε να

οργανώσει και να συµµετάσχει σε διαδήλωση µπροστά

από τα εν λόγω κτίρια, µε τη συµµετοχή εκατοντάδων

συναδέλφων. Εκδηλώσεις αυτού του είδους είναι ή πρέπει

να είναι στο πνεύµα της αρχιτεκτονικής ενώ αφυπνίζουν

και ευαισθητοποιούν το κοινό, ιδιαίτερα σε µία εποχή που

επιτέλους παρατηρείται στη χώρα µας ένας ισχυρός

πόλος ενεργών εθελοντών πολιτών). 

Τέλος, διατηρώ µία ένσταση µε θέµα που είχε θιγεί τόσο

από µένα όταν ήµουν κοντά σας όσο και από άλλους,

αυτό της φαινοµενικής µονιµότητας ορισµένων µελών της

Συντακτικής Επιτροπής, χαρακτηριστικό µίας «δηµοσιου-

παλληλίστικης» νοοτροπίας. Είτε αποτέλεσε βήµα για ακα-

δηµαϊκές ή άλλες φιλοδοξίες, είτε χάριν µίας κενοδοξίας,

είτε ακόµη χάριν του διαθέσιµου και ελεύθερου χρόνου

ενός. ∆εν έχει τόσο σηµασία το αίτιο όσο να κατανοηθεί

εν τέλει ότι πρέπει να θεσµοθετηθεί µία µέγιστη θητεία. Η

πολύχρονη παραµονή είναι αντίθετη προς την ανανέωση,

τη «φρεσκάδα» της σκέψης και την αξιοκρατία, αρχές τις

οποίες πιστεύω όλοι επιθυµούµε να ενστερνιζόµαστε. 

Την αγάπη µου στους συναδέλφους µε την ευχή να έχουν

το κουράγιο για «φυγή», ανανέωση ή ψάξιµο. 

Μιχάλης Βιδάλης

√ ÔÏ‡ÊËÌÔ˜* Î·È Ô ÂÚ›ÊÈÌÔ˜†: ¶ÚÔ˜ Ì›· ‚ˆ‚‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹;

Εν Οίδα

Στην αρχιτεκτονική εκ φύσεως νιώθει κανείς µονόφθαλ-

µος, διαρκώς «λαµβάνει» εικόνα του έργου του –απα-

τηλά– και διαρκώς αστοχεί, συνειδητοποιώντας πως
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κερδοφορεί γράφοντας. Κανείς δε γράφει, ούτε δηµοσι-

εύει, αν έχει κάτι να κρύψει - θα το απαγόρευε ο δικηγό-

ρος του άλλωστε.

Καταθέτες

Συγχαρητήρια σε όσους κατέθεσαν σκέψεις στο περιο-

δικό, που βρήκαν το ψυχικό απόθεµα και σθένος να παρα-

µερίσουν τις µέριµνες για να µοιραστούν, να καταθέσουν

το ανεκτίµητο: ιδέες. Ως ξέρουµε, η αρχιτεκτονική δηµι-

ουργία και συγγραφή αποτελεί δήλωση αισιοδοξίας, εορ-

τάζει τη ζωή, την ύπαρξη, τη συνύπαρξη. 

Λαογράφοι

Ίσως η ύλη του περιοδικού αποτυπωθεί ως το πλέον ατό-

φιο, συλλογικό και άµεσο ντοκουµέντο αρχιτεκτονικού

λόγου και προβληµατισµού, µαρτυρώντας τις υποθαλπό-

µενες κάστες της εγχώριας αρχιτεκτονικής σκέψης. Στα-

χυολογώντας παράλληλες αρχιτεκτονικές δυναµικές, το

έντυπο του συλλόγου στέκει τίµια ως δηµόσιο έγγραφο,

στο οποίο, µε ίδιους όρους, ανεκδοτολογικά, όλοι όσοι το

επεδίωξαν, εκφράστηκαν, χωρίς να περιβάλλονται ή να

προστατεύονται από κανενός είδους προσποιήσεις και

ψευδείς παραποιήσεις. Το περιοδικό επέτυχε να αρθρώσει

λόγο σε ένα αιωρούµενο καθεστώς διογκούµενης φίµω-

σης ή και πλήρους σίγησης, στην ανοµολόγητη νεοελλη-

νική κοινωνία που δικαίως προτιµά να σιωπά ολοένα και

περισσότερο, αφού οι ανείπωτες και βωβές πρακτικές της,

καλύτερα να αποσιωπώνται, να αποκρύπτονται. 

Εµείς οι Έλληνες αρχιτέκτονες δεν έχουµε κάτι να χωρί-

σουµε. Σύγκορµο το αρχιτεκτονικό στερέωµα, οδοντογλυ-

φίδα στις πεπλατυσµένες σιαγόνες µιας εκφαυλισµένης

αναπτυξιακής νοοτροπίας, αυτή που ηδονίζεται µε την

παρανοµία, αυθαιρετώντας εκ πεποιθήσεως πρώτα, για να

ξεπεράσει το σύµπλεγµα κατωτερότητας, µη και νιώσει

αφελής. 

Απαξιώνεται το δηµόσιο σχολείο, το δηµόσιο νοσοκο-

µείο, το δηµόσιο ταµείο, ο δηµόσιος χώρος, το δηµόσιο

πανεπιστήµιο, ο δηµόσιος φορέας. Το δηµόσιο έντυπο;

Στην προκειµένη περίπτωση αξιοπρεπώς αυτοσυντηρείται

επειδή ενέδωσε στον πληθωρισµό των διαφηµίσεων µεν,

επιζεί δε ως µέσο επειδή ακριβώς δεν αποτελεί κερδοσκο-

πική επένδυση κανενός, συγγραφέα ή επιµελητή, επειδή δε

χτυπάει πόρτες – µπαίνει αυτεπάγγελτα. Καλά κάνει. 

Αν η επιχειρηµατικότητα στη δύση προβάλλεται υποκρι-

τικά µέσα από ένα µανδύα πιονιερισµού και δυναµισµού,

στη σύγχρονη Γραικία [όπως µας αποκαλούν άλλωστε], επί

τον ιµατισµό της έβαλον κλήρον… δεν υπάρχει εδώ

τέτοια πλάνη, η απελεύθερη αγορά δεν έχει ένδοξες πτυ-

χές να προβάλλει, όσο κι αν το λαχταρά. Συνεπώς το ιδιω-

τικό δε λαµβάνει το δικαίωµα να προσβάλλει το δηµόσιο,

όσο και αν εκπέσει το τελευταίο. Ας µη φοβάται λοιπόν το

δηµόσιο έντυπο, ούτε οτιδήποτε δηµόσιο, κανέναν. Έστω

και αν συναντήσει την εξαθλίωση, καθετί δηµόσιο, ακτινο-

βολεί σύνεση και κοµψότητα, ενώ το ιδιωτικό εµπεριέχει το

βλάσφηµο, το βαρβαρικό, το προκλητικό ή το ζοφερό,

αναπόφευκτα, όσο και αν «γυαλίζει», στη µανία του να

ακτινοβολήσει.

Κονδύλια ήρθαν και έφυγαν, ο νέος επιστήµονας, αρχιτέ-

κτονας, µηχανικός, αδιάφορη µονάδα για την Πολιτεία,

χωρίς συµµάχους. Κανέναν οικονοµικά ισχυρό δεν αφορά

το περιοδικό, και κανείς δεν επιδιώκει να το σφετεριστεί,

αφού οι τακτικές πολιτικοποίησης πλέον φαντάζουν

αστείες, και η κερδοσκοπία άσχετη. Έτσι απλά, το περιο-

δικό αποτίναξε τους µνηστήρες του. Ας αναλωθούν στα

κονδύλιά τους λοιπόν και ας συνεχίσουν και οι αφιλοκερ-

δείς τις απροσάρµοστες ενασχολήσεις τους. Ίσως µια

µέρα µάθουµε ποιος ήταν αφελής, ποιος ανώφελος. Τα

άξια πράγµατα, το ξέρουµε, δε χρειάζονται διαφηµίσεις

για να διαφηµιστούν.

Αριστοτέλης ∆ηµητρακόπουλος

* Πολύφηµος: πολύ-φηµισµένος [φήµη], επίσης, µονόφθαλµος µυθικός

ήρωας, Κύκλωπας που τυφλώθηκε από... Κανένα.

† Περίφιµος: περι-φιµωµένος [φίµωση] και όχι περίφηµος

Παρακολουθώντας για πολλά χρόνια µε την ιδιότητα του

µέλους της Συντακτικής Επιτροπής την πορεία του περιο-

δικού είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω διάφορες εξελικτι-

κές του φάσεις.

Από αυτές θα σταθώ στην περίοδο κατά την οποία µε τις

µικρές µας δυνάµεις σαν επαγγελµατική οµάδα (αρχιτέ-

κτονες) αλλά και σαν πολίτες µιας µικρής χώρας (Ελλά-

δας) προσπαθούσαµε να βοηθήσουµε µε την ηθική µας

συµπαράσταση µικρές µακρινές χώρες σε µεγάλα Εθνικά

τους θέµατα.

Την ίδια περίοδο η προβληµατική µας και ο τρόπος

έκφρασης της έµπαινε σε ένα νέο στάδιο. Ωστόσο τον

τρόπο έκφρασης και την προβληµατική αδυνατούσε να

παρακολουθήσει η πλειονότητα των αναγνωστών µας. Η

αιτία µπορεί να ήταν η έλλειψη ανάλογης παιδείας. 

Τότε άρχισαν να έρχονται από την Εσπερία νέες θεωρίες

οι οποίες ανέλυαν µε επιστηµονικό τρόπο βαθυστόχαστα

θέµατα. Αυτό ήταν ελπιδοφόρο διότι στη χώρα επικρα-

τούσε ένας άκρατος λαϊκισµός. Βέβαια από τους λαϊκιστές

που τoν επικροτούσαν θα περίµενε κανείς, στις ανώτατες

σχολές τουλάχιστον, τα επιστηµονικά τους κείµενα να είναι

πιο κατανοητά (Σοφόν το σαφές). Υπήρχε όµως ένας

«νεοπλουτισµός πνεύµατος» που δεν το επέτρεπε. 

Τα τελευταία χρόνια οι νέες αρχιτεκτονικές σχολές που

δηµιουργήθηκαν έφεραν έναν αέρα ανανέωσης από τον

οποίο περιµένουµε να δούµε θετικά αποτελέσµατα.

Σήµερα µας έρχονται µηνύµατα ότι ο µέσος αναγνώστης

του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ αρχίζει να διακρίνει

αρκετά πράγµατα να αλλάζουν. 

Υπήρχαν εποχές που το περιοδικό πετιόταν πριν καν ανοι-

χθεί. Πρόσφατα µάθαµε ότι άρθρα µας υπάρχουν στις

προτεινόµενες από Αρχιτεκτονικές σχολές βιβλιογραφίες. 

Ευελπιστούµε λοιπόν σε µια καλύτερη συνέχεια. 

∆ιονύσης Κανάς
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Είναι πια, σιγά σιγά, κοινός τόπος ότι η αρχιτεκτονική µας

κοινότητα, εξαιτίας της δραστικής διεύρυνσής της τα

τελευταία χρόνια, προσλαµβάνει µαζικά χαρακτηριστικά,

δηλαδή υιοθετεί ανάγκες και συµπεριφορές µιας µαζικής

κοινωνίας. Κρίσιµο µέγεθος που προσδιορίζει τον µαζικό

χαρακτήρα της δεν είναι µόνο ο αριθµός των µελών της

ελληνικής αρχιτεκτονικής κοινότητα, αλλά και ο αριθµός

των διασυνδέσεων (σχέσεων) που συγκροτούν. Σχέσεις

συνεργασίας, ανταγωνισµού, φιλίας, σεβασµού, αντιπαρά-

θεσης, συµπόρευσης, απόρριψης... Για να µπορέσουν να

αναπτυχθούν αυτές οι διαφορετικές µορφές σχέσεις, ανα-

γκαίες για µια ζωντανή και δηµιουργική κοινωνία, όπως η

αρχιτεκτονική, που τρέφεται και ανανεώνεται µέσω της

πρόσληψης εµπειριών, εικόνων, νοηµάτων και πληροφο-

ριών, απαραίτητη είναι µια βάση πληροφόρησης και επικοι-

νωνίας που να είναι ικανή να προσεγγίσει τα διάφορα µέλη

της (τόσο διαφορετικά, µε διαφορετικές αφετηρίες,

πορείες και ενδιαφέροντα) και σε µεγάλο βαθµό να τα

εκφράσει και να καλύψει τις ανάγκες τους. Η µαζική αρχι-

τεκτονική µας κοινότητα έχει ανάγκη από µια εξίσου

µαζική βάση επικοινωνίας...

Η µάλλον άτυχη ιστορία των ελληνικών αρχιτεκτονικών

εντύπων έχει δείξει ότι (ίσως µε µια εξαίρεση που έρχεται

να επιβεβαιώσει τον κανόνα) δεν έχουν µακροηµέρευση οι

προσπάθειες για δηµιουργία αρχιτεκτονικών περιοδικών,

µια και δεν κατάφεραν να πιάσουν τον παλµό της ελληνι-

κής αρχιτεκτονικής («επίσηµης» αλλά και άσηµης) και να

προσεγγίσουν ένα ευρύτερο πλήθος συναδέλφων. Και

αυτό ίσως γιατί αυτές οι προσπάθειες υποτίµησαν την

πραγµατικότητα. Κινήθηκαν σε πιο ελιτίστικες κατευθύν-

σεις, αγνοώντας τη «µάζα» των αρχιτεκτόνων (εδώ µε την

αρνητική την έννοια, που της προσέδωσαν οι ίδιοι για να

αποστασιοποιηθούν από αυτήν) αγνοώντας ότι αυτή η

«µάζα» συγκροτεί, εν δυνάµει, το κύριο αγοραστικό κοινό

των προϊόντων τους. Το αποτέλεσµα είναι γνωστό. Οι

συνέπειες όµως είναι δυσάρεστες. Γιατί τα έντυπα προϊό-

ντα (σχετικά µε την αρχιτεκτονική) δεν αποτελούν µια

πολυτέλεια που καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες µιας οµά-

δας πολιτών ούτε µια αποστειρωµένη συνδικαλιστική ενη-

µέρωση για τις επαγγελµατικές ανάγκες µιας συντεχνίας.

Είναι η βασική πηγή πρόσληψης πληροφοριών για την

αρχιτεκτονική και εικόνων της αρχιτεκτονικής. Πολλά

αρχιτεκτονικά περιοδικά διεθνώς (αυτά που µοιάζει να πιά-

νουν πιο άµεσα τις τάσεις της εποχής µας, αντιλαµβανό-

µενα τον µαζικό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής κοινότη-

τας σήµερα) έχουν εγκαταλείψει το ιλουστρασιόν περιτύ-

λιγµα (µεταφορικά και κυριολεκτικά) και τον στόχο να

αποτελέσουν ένα ακόµα «βιβλίο» στα αρχιτεκτονικά

ράφια, έχουν ρίξει δραστικά την τιµή τους και αυξήσει την

«περιοδικότητά» τους, µε σκοπό να γίνουν ένα καθηµε-

ρινό εργαλείο στο αρχιτεκτονικό σχεδιαστήριο.

Το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτό-

νων είναι (από υποχρέωση) ένα µαζικό περιοδικό αρχιτε-

κτονικής. Καλύπτει αριθµητικά όλα τα µέλη του. Είναι µε

µεγάλη απόσταση, το µαζικότερο περιοδικό αρχιτεκτονι-

κής στην Ελλάδα. Αυτό το γεγονός πρέπει να βαρύνει στις

επιλογές της Συντακτικής Επιτροπής του. Είναι µια ευθύνη.

Όχι µόνο για να µπορέσει να εκφράσει όσο γίνεται περισ-

σότερους συναδέλφους, αλλά και για να µπορέσει να

παρουσιάσει την αρχιτεκτονική και την επικαιρότητά της,

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα έχουν γίνει

κάποια βήµατα. Όντας το περιοδικό του ΣΑ∆ΑΣ, που

οφείλει να ισορροπήσει ανάµεσα στις συνδικαλιστικές

ανάγκες επικοινωνίας ενός συλλόγου (που έχει να αντιµε-
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τωπίσει σύγχρονα προβλήµατα και αντιξοότητες, συνεπώς

έχει ανάγκη από τη συνδικαλιστική ενηµέρωση των µελών

του) και στην προσέγγιση της αρχιτεκτονικής στην ουσία

της, έχει πετύχει µια ικανοποιητική ισορροπία. Πρέπει

όµως να γίνουν και πολλά ακόµα. Κυρίως προς την κατεύ-

θυνση να εκφρασθεί περαιτέρω η σύγχρονη αρχιτεκτονική

που παράγεται στην Ελλάδα. Χωρίς στερεότυπα, χωρίς

ωραιοποιήσεις, χωρίς υπερβολές. Για να γίνουν όµως αυτά,

χρειάζεται η µεγαλύτερη συµµετοχή των µελών του Συλλό-

γου. Για να κάνουν αυτό το περιοδικό πιο ζωντανό, πιο κρι-

τικό και πιο πλουραλιστικό. Πιο µαζικό στο περιεχόµενό

του...

Νεκτάριος Κεφαλογιάννης

∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡∂™ 2001-2007
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Στις µέρες µας που η αξία των πάντων δύσκολα αποσυ-

ναρτάται από το οικονοµικό τους αντίκρυσµα, το γεγονός

και µόνο ότι το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ καταφθάνει σε

όλους τους συναδέλφους ανεξαιρέτως, αδιακρίτως, απρό-

σκλητο και δωρεάν, µοιραία θέτει το κύρος του σε αµφι-

σβήτηση. Ως γνωστόν, κάθε τι δεδοµένο συνήθως απα-

ξιώνεται. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η

«εικόνα» του. Συζητάµε για ένα έντυπο το οποίο δεν έχει

τη δυνατότητα να επικαλεστεί ούτε καν τη δύναµη µιας

έστω και επιδερµικής «σοβαροφανούς εικόνας» µέσα από

µια σοφιστικέ σελιδοποίηση προκειµένου να γίνει περισ-

σότερο ελκυστικό, παρά τις άοκνες προσπάθειες της

Όλγας Σηµαιοφορίδου, στην οποία όπως και στη γραµµα-

τέα µας Στέλλα Ρίζου, πολλές ειλικρινείς ευχαριστίες ανή-

κουν. Για να καλύψει το κόστος παραγωγής του στηρίζεται

αποκλειστικά στη διαφήµιση και συνεπώς κατακλύζεται

από πλήθος καταχωρίσεων συχνά αµφίβολης αισθητικής

που δυσχεραίνουν τη προσπάθειά του να πείσει για τις επι-

στηµονικές και καλλιτεχνικές του προθέσεις. Και αυτό δεν

είναι καθόλου λίγο. Ξεκινά προσπαθώντας να πείσει για τα

αυτονόητα. 

Παράλληλα πρόκειται για το έντυπο ενός συλλογικού

οργάνου, του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ο οποίος στις συνειδήσεις

των περισσότερων συναδέλφων, ιδιαίτερα των µεγαλύτε-

ρων ηλικιών, είναι κατά τεκµήριο ταυτισµένος µε τις «ηρω-

ϊκές» εποχές των πολιτικών αγώνων και της µεταπολίτευ-

σης, πιθανώς και κάποιων επαγγελµατικών διεκδικήσεων.

Οι χρόνοι όµως τούτοι παρήλθαν και το έντυπο όφειλε να

αναζητήσει νέο στίγµα προκειµένου να αφορά πλέον και

τα νεώτερα µέλη.

Και εδώ ξεκινούν τα δύσκολα. Πού θα κινηθούν οι θεµατι-

κές; ποιοί οι συγγραφείς; Πώς θα προσελκυθεί το ενδιαφέ-

ρον νέων για να γράψουν αλλά και καταξιωµένων συνα-

δέλφων που µε την έµπειρη πένα τους θα προσδώσουν

κύρος στο περιοδικό; Τι θα προσφέρει µια δηµοσίευση σε

έναν νέο συνάδελφο σε ένα περιοδικό που δεν διαθέτει

επιστηµονική επιτροπή και πολύ περισσότερο γιατί ένας

καταξιωµένος συνάδελφος να δαπανήσει χρόνο για να

αρθρογραφήσει σε ένα περιοδικό όταν δεν θα µπορέσει

να το επικαλεστεί; Εν τέλει ποιος είναι ο στόχος αυτού του

περιοδικού; Ποια κενά καλύπτει; Μπορεί να χαραχθεί

«γραµµή»;

Ατέρµονοι στάθηκαν οι προβληµατισµοί και οι συζητήσεις.

Σε τρεις µόνο θέσεις έµοιαζε να συµπίπτουµε όλοι: 

– Αποφυγή κάθε είδους ιδεολογικής κατεύθυνσης.

– Αποφυγή της δηµοσίευσης έργου συναδέλφων παρά

µόνο ως αναφορά στο πλαίσιο ενός θεωρητικού άρθρου. 

– Συνεχής διεύρυνση του καταλόγου των συγγραφέων

δίνοντας βήµα σε νεώτερους συναδέλφους.

Ο θεωρητικός χαρακτήρας του εντύπου απεδείχθη µονό-

δροµος και ο στόχος διαµορφώθηκε διδακτικός. Σε πεί-

σµα των καιρών, η ενηµέρωση για θέµατα που στη δίνη

των καθηµερινών υποχρεώσεων δεν δείχνουν κατ’ αρχήν

να αφορούν το µεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων

στάθηκε επιδίωξή µας. Το περιοδικό εκλήθη να υπενθυµί-

ζει στον µαχόµενο επαγγελµατία αρχιτέκτονα τη θεωρη-

τική διάσταση της αρχιτεκτονικής και τον ουµανιστικό

χαρακτήρα της, κάτι που συχνά παραβλέπεται. Με όχηµα

την ενηµέρωση, τον προβληµατισµό και την καλλιέργεια οι

διεκδικήσεις του κλάδου ίσως απέβεναν αποτελεσµατικό-

τερες.

Κι ενώ όλα τούτα έµοιαζαν δύσβατα και πιθανώς δυσοίωνα

συνέβη το απρόσµενο. Με δειλά βήµατα, µέσα από τριβές

και οξείες πλην γόνιµες διαφωνίες µια δεκαριά συνάδελ-

φοι, ετερόκλητοι από κάθε πλευρά, πειραµατιστήκαµε

βασιζόµενοι στην προσπάθεια των προκατόχων µας και

προτείναµε θεµατικές αρκετά µακριά από εκείνες που µας

έχουν συνηθίσει τα περιοδικά των επαγγελµατικών συλλό-

γων κυρίως στον τόπο µας. Και εδώ συνέβη κάτι περίεργο.

Τα σχόλια των αναγνωστών αρχικά διστακτικά έως και

δυσµενή: «ποιον αφορούν όλα αυτά;», «σε ποιους απευ-

θύνεστε;», η ανταπόκριση όµως των συγγραφέων υπήρξε

µεγάλη. «Παρότι πνίγοµαι συνάδελφε... για τον Σύλλογο

δεν µπορώ να αρνηθώ», ήταν η πιο συχνή απάντηση. 

Πάνω από 250 ανέρχονται οι συγγραφείς που στα επτά

χρόνια δουλειάς µας εµπιστεύθηκαν στους ΑΡΧΙΤΕ-

ΚΤΟΝΕΣ τα άρθρα τους και εµπλούτισαν µε τους προβλη-

µατισµούς τους τις δικές µας προτάσεις. Ο µακρύς κατά-

λογος περιλαµβάνει από τους πλέον καταξιωµένους συνα-

δέλφους µέχρι νεότατα παιδιά που δηµοσίευαν το πρώτο

τους άρθρο. Σαφώς δεν έχω την παραµικρή πρόθεση να

αποτιµήσω την αξία των κειµένων αυτών, ούτε βέβαια είναι

ο στόχος µας. Θα ‘θελα όµως να διαβεβαιώσω ότι σπάνια

λάβαµε κείµενο που έχει γραφτεί βαριεστηµένα ή από

υποχρέωση. Είναι κάτι που φαίνεται από µακριά. Κι αυτό

γιατί δεν υπήρχε απολαβή. Όλα γράφονταν από περίσ-

σεια, «για το περιοδικό του Συλλόγου», «γιατί πρέπει να το

στηρίξουµε».

Και από την άλλη πλευρά αυτό το αµφισβητούµενο

«κύρος» του εντύπου, η λανθάνουσα «απαξίωσή» του

µαζί µε την απουσία επιστηµονικής επιτροπής λειτούργησε

απελευθερωτικά. Οι συγγραφείς αποδεσµευµένοι από την

επιστηµοσύνη και τη σοβαροφάνεια προσέγγισαν τα

θέµατα µε τρόπο που δύσκολα θα το έκαναν σε αυτό που

κατά συνθήκη αποκαλούµε έγκριτο αρχιτεκτονικό Τύπο.

∆εν δίστασαν να διατυπώσουν ρηξικέλευθες απόψεις και

να ξεδιπλώσουν τη σκέψη τους µε τρόπους που συχνά

ξενίζουν, ενώ η ισότιµη συνύπαρξη καθιερωµένων συνα-
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δέλφων µε νεαρούς αποφοίτους στο ίδιο αφιέρωµα

υπήρξε καθεστώς. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν µια

πολυφωνία συχνά ανατρεπτική που ξαφνιάζει. Kαι από την

πλευρά της η Συντακτική Επιτροπή δεν δείλιασε να προτεί-

νει θέµατα και προσεγγίσεις µε αµφίβολο αποτέλεσµα

αψηφώντας το ενδεχόµενο αποτυχίας. Η υφέρπουσα

αµφισβήτηση του κύρους – µοχλός απελευθέρωσης.

∆εν είµαστε σε θέση να ξέρουµε ποια ακριβώς στάθηκε η

υποδοχή των προσπαθειών µας από τους συναδέλφους.

Το ότι µεγάλος αριθµός των τευχών εξαντλείται σε λίγες

µέρες κυκλοφορίας, το ότι το περιοδικό αναζητείται και

από άλλους ενδιαφερόµενους πέραν των αρχιτεκτόνων

και το ότι υπάρχουν αρκετά αφιερώµατα τα οποία περι-

λαµβάνονται σε σηµειώσεις όλων των Αρχιτεκτονικών

Σχολών µας και όχι µόνο είναι στοιχεία που ενθαρρύνουν

την προσπάθεια για παραπέρα βελτίωση του εντύπου.

Είναι πολλά αυτά που απεκόµισα στα έξι χρόνια της συµ-

µετοχής µου στην «επιτροπή». Η αµφισβήτηση µιας γενι-

κής παραδοχής περί του τέλους της συλλογικότητας ίσως

να στάθηκε η µεγαλύτερη αποκάλυψη. 

Αµαλία Κωτσάκη

¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡∂™ 2001-2007: ∏ ÕÏÏË ª·ÙÈ¿

«Ο διάλογος ανάµεσα στην αρχιτεκτονική, την τέχνη, και τη

λογοτεχνία δεν ενδιαφέρεται για τις άµεσες µεταφορές από το

ένα πεδίο στο άλλο. Σ’ αυτή την ανταλλαγή σηµασία έχει η άλλη

µατιά. Οι οπτικές, εννοιολογικές και βιωµατικές εµπειρίες που

προσφέρει η σύγχρονη τέχνη µπορεί να λειτουργήσουν ως πρό-

σθετες εµπειρίες στην αρχιτεκτονική».

Το εργαστήρι του συγγραφέα- Το εργαστήρι του αρχιτέκτονα,

Φωτεινή Μαργαρίτη, Εκδ. Καστανιώτη

Σύµφωνα µε τη συγγραφέα αυτού του εξαιρετικά πρωτό-

τυπου δοκιµίου, αρχιτέκτων η ίδια στο επάγγελµα, η αρχι-

τεκτονική η οποία στις πρώτες της µορφές εµφανίστηκε

ως σχέδιο και εικόνα, ήταν από τη γέννεσή της συνδεδε-

µένη µε τη γραφή και αντλεί εµπειρίες από πολλαπλούς

χώρους τέχνης και µη. 

Όλα αυτά τα χρόνια, σε πολλά από τα τεύχη που βγάλαµε

για το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, σκοπός µας υπήρξε

πολλές φορές να παραλληλίσουµε, να παντρέψουµε, να

συνδέσουµε ή απλά να συσχετίσουµε την αρχιτεκτονική µε

άλλες τέχνες, µε άλλες επιστήµες, αλλά και µε τάσεις της

εποχής µας, αναγνωρίσιµες ή µη, υποβόσκουσες ή πρωτό-

βγαλτες και να ορίσουµε τα πολλαπλά επίπεδα αλληλεπί-

δρασης της αρχιτεκτονικής στη διαµόρφωση του σύγχρο-

νου κοινωνικού και αισθητικού γίγνεσθαι. 

Άλλοτε το καταφέραµε µε επιτυχία και άλλοτε όχι. Το

σίγουρο είναι ότι κάποια από τα τεύχη µας υπήρξαν εντε-

λώς πρωτοποριακά για τα ελληνικά δεδοµένα. Κάποια

µπορεί να υπήρξαν και βαρετά ή πολύ θεωρητικά, αλλά

ποιο έντυπο µέσο µε σταθερή συχνότητα έκδοσης δεν

έχει και τις µέτριες στιγµές του; Άρθρα του περιοδικού

δηµοσιεύτηκαν στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, τεύ-

χη του προτάθηκαν ως αξιόλογα προς µελέτη από έγκυ-

ρες εφηµερίδες και από επιστηµονικούς συλλόγους, ενώ

πολλαπλές αναφορές υπήρξαν σε άρθρα του περιοδικού

από έγκριτους δηµοσιογράφους και αξιολογότατους

ανθρώπους του χώρου. 

Όλα αυτά σε ένα περιοδικό που δουλεύει και λειτουργεί

µε µηδενικό προϋπολογισµό και µε την αµέριστη συµβολή

µιας µη αµειβόµενης Συντακτικής Επιτροπής, νοµίζω ότι

µάλλον παραπέµπουν σε επιτεύγµατα µιας άλλης εποχής

και όχι στην εποχή του άκρατου πλουτισµού στην οποία

ζούµε. 

Η σχέση µου µε τη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού

ξεκίνησε πριν από επτά περίπου χρόνια µάλλον τυχαία,

όπως και για τα περισσότερα από τα σηµερινά µέλη της,

σε µια προσπάθεια –τότε– του Συλλόγου να φέρει νέο

κόσµο και νέες ιδέες στο περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Το

πρώτο µου άρθρο ήταν µε τον αξέχαστο φίλο Γιώργο

Σηµαιοφορίδη και την Κλαίρη ∆ήµα. Σε µια διάλεξη που

έδωσα αυτές τις µέρες στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, ανέ-

τρεξα σε εκείνο το πρώτο αφιέρωµα για να βρω πηγές για

την παρουσίαση µου και εξεπλάγην ευχάριστα για το υλικό

που είχαµε τότε µαζέψει και για τα άρθρα που είχαν γρα-

φτεί. 

Από τότε πολλά άλλαξαν, εµείς, οι δουλειές µας, το περιο-

δικό, παρ’ όλα αυτά ο βασικός πυρήνας που στήθηκε τότε,

προκειµένου να δώσει µια νέα πνοή στο περιοδικό, παρέ-
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νέες στήλες, όπως την “Επί τόπου”, που ασχολείται µε

πολύπλοκα θέµατα της επικαιρότητας. Όµως οι δυσκολίες

πολλές και ανεξάρτητες πολλές φορές από τις προθέσεις

µας, π.χ. συγκεκριµένος αριθµός σελίδων για την κάλυψη

κάποιου θέµατος που παρά το ενδιαφέρον του δεν µπο-

ρούσαµε να επεκταθούµε, χωρίς χρήµατα για εκδηλώσεις

που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν κινητικότητα και

ενδιαφέρον στους συναδέλφους κ.λπ.

Το αποτέλεσµα εσείς πρέπει να το κρίνετε. Προσωπικά θα

περιµένω τα µηνύµατα µε τις απόψεις και τις υποδείξεις

σας προς τη Συντακτική Επιτροπή, ώστε την επόµενη χρο-

νιά να βρεθούµε πιο κοντά στις προσδοκίες σας, συνεχί-

ζοντας αυτή την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου. 

Άννα Μελανίτου

¶ÂÚ› ‰˘Û-ÓÔËÛ›·˜... Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ 

Πολύς ο λόγος τον τελευταίο καιρό... 

για τη δυσκολία κατανόησης διαφόρων κειµένων,

για το αν αυτό γίνεται σκόπιµα από τους συγγραφείς, ώστε

οι ίδιοι, περιβαλλόµενοι από την πορφύρα του δυσνόητου,

να καταξιωθούν από σύµπασα την αρχιτεκτονική κοινό-

τητα,

για τους υποτιθέµενους αναγνώστες, που λόγω της δυσκο-

λίας αποσαφήνισης των κειµένων, αποθαρρύνονται να

ακουµπήσουν πάνω στις λέξεις τους και να γευτούν µέσα

από αυτά νέους δρόµους,

γενικά εν τέλει πολύς λόγος...

άνευ λόγου...

Το κείµενο είναι σαν το κτίριο, εµπεριέχει νοήµατα και κτί-

ζεται µε υλικό τις λέξεις. Οι τεχνοτροπίες πολλές, ανάλογα

µε το επίπεδο εκπαίδευσης του µάστορα, ανάλογα µε τη

βάσανο και τον κάµατο του αρχιτέκτονα, µε τη σχολή που

τον εκπαίδευσε, µε την αγοραία ζήτηση. 

Είναι αλήθεια πως την εποχή της ταχύτητας που διανύ-

ουµε, δεν υπάρχει χρόνος για να περιπλανηθείς πάνω σε

κείµενα, να τα διαβάσεις κι ύστερα να τα µελετήσεις, κι

ακόµα πιο πολύ να τα αποσυνθέσεις στις λέξεις και τα

νοήµατα που εµπεριέχουν και τα συνθέτουν, να προχωρή-

σεις στον οραµατισµό του τόπου που σου προτείνουν να

πλανηθείς, να τον ανασυνθέσεις ίσως ύστερα µε τους

δικούς σου όρους, να δεις κάτω από τα στρώµατα των

λέξεων και των νοηµάτων που άλλοτε φανερά και άλλοτε

υπόγεια αναδύονται: τι πραγµατικά κοµίζει ο συγγραφέας

τους, ποιες ανασφάλειες τον διακατέχουν, ποιες εµµονές

τον κυβερνούν, ποια δαιµόνια προσπαθεί να πνίξει...;

Κι ύστερα, µπορεί από τη µια να διανύουµε την εποχή της

ταχύτητας, του fast σε όλες τις εκδοχές, µα ταυτόχρονα

και ας µην το ξεχνάµε ποτέ, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η

εποχή της βεβαιότητας. Οι βεβαιότητες µε οποιαδήποτε

µορφή έχουν εξοριστεί, έτοιµες συνταγές δεν υπάρχουν

πουθενά και σε τίποτα. 

Ιχνηλατούµε τοπία άνυδρα και εποµένως θα ήταν σκόπιµο

οι αφορισµοί κάποτε να εκλείψουν. 

Ο καθένας κοµίζει τη σφραγίδα της προσωπικής του γρα-

φής και γι αυτήν είναι ο ίδιος υπεύθυνος και ταυτόχρονα

εκτιθέµενος είναι ανοικτός στις οποιεσδήποτε δηµόσιες

παρεµβάσεις.

Κάθε δυσνόητος λόγος δεν σηµαίνει αναγκαστικά σιγου-

ριά, ίσως είναι ένας λόγος πνιγµένος στα πολλά που θα’

θελε να εκφράσει ταυτόχρονα και προς αντιθετικές κατευ-

θύνσεις. Ίσως να είναι κι ένας λόγος ακατέργαστος και γι’

αυτό αυθεντικός, ένας λόγος που δεν του έχει δοθεί

ακόµα το βήµα για να ξεδιπλωθεί, ένας λόγος που µε

όχηµα το κείµενο αναπτύσσεται, βηµατίζει. Μπορεί να είναι

όµως κι ένας λόγος πλήρης, µεστός, κατασταλαγµένος,

που επάνω στις πλίνθους – λέξεις του να ενυπάρχουν

στρώµατα νοηµάτων επεξεργασµένα και πρωθύστερα, κι

ίσως γι’ αυτό µη προσεγγίσιµα.

Το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ οφείλει να αγκαλιάζει όλες

τις φωνές, µα ιδιαίτερα αυτές που, στους άνυδρους και

ξιπασµένους καιρούς µας, προσπαθούν να συγκροτήσουν

λόγο, οµολογουµένως αρκετές φορές δύσβατο, αλλά

πάντως υπαρκτό.

Κι αν εµείς γυρίσουµε το µάνταλο, το σίγουρο είναι πως θα

έχουµε όλοι ζηµιωθεί.

Βασιλική Παναγιωτοπούλου

∏ ·Í›· ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÛÙË ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹

Τον Μάρτιο-Απρίλη του 2004, σύµφωνα µε κάποιο προ-

γραµµατισµό των τευχών του έτους εκ µέρους της επι-

τροπής, συντάχτηκε το Τεύχος 44 «Φύση-Αρχιτεκτονική-

Αειφορία». Η επιτροπή ανέθεσε σε µένα και στον συνά-

δελφο Μιχάλη Βιδάλη την επιµέλεια του τεύχους 44 λόγω

της εµπειρίας µας στον τοµέα της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτο-

νικής.

Παρόλο που το θέµα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον,

εντούτοις συνειδητοποιήσαµε όλα τα µέλη της ΣΕ ότι δεν

υπάρχουν πολλοί αρχιτέκτονες που ασχολούνται µε τη Βιο-

κλιµατική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και ακόµα λιγότεροι

όσοι θα ήθελαν να γράψουν στο τεύχος αυτό λόγω περιο-

ρισµένης εµπειρίας τους. Άρα το τεύχος θα είχε κενά.

Για να αυξηθεί λοιπόν το εύρος των περιεχοµένων του

τεύχους 44 κρίθηκε απ’ όλη την επιτροπή, κυρίως από τον

καθηγητή κο Σαρηγιάννη, πως θα έπρεπε να συµπεριλη-

φθούν στο τεύχος και οι συνέπειες µιας αυξηµένης και µη

συµβατής µε το περιβάλλον της Αθήνας οικοδοµικής δρα-

στηριότητας που έθιγε το Λεκανοπέδιο Αθηνών λόγω της

άµεσης παράδοσης και λειτουργίας των Μεγάλων Έργων

των Ολυµπιακών Αγώνων τον επόµενο Αύγουστο του

2004.

Το θέµα ενθουσίασε τη ΣΕ και προτάθηκε προς επεξεργα-

σία σε αρχιτέκτονες µε γνώσεις στη γεωγραφία και το

περιβάλλον. Παρουσιάστηκαν µε αρκετά ανάγλυφο τρόπο

οι δυσµενείς συνέπειες για τη ζωή µας των Μεγάλων

Έργων, η έλλειψη οργάνωσης των δηµόσιων χώρων ή των
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µεινε στη βάση του ο ίδιος, µε κάποια από τα µέλη του να

έχουν έκτοτε αποχωρήσει και κάποια νέα να έχουν προ-

στεθεί στη θέση τους. ∆ώσαµε την ευκαιρία σε καινούρ-

γιες, φρέσκιες φωνές να ακουστούν µέσα από το περιο-

δικό και σε νέους αρχιτέκτονες να δείξουν το έργο τους.

Σε µια προσπάθειά µας να «ανοίξουµε» το περιοδικό

εκτός των στενών ελληνικών συνόρων, ακολουθώντας τις

τάσεις της εποχής µας όπου τα πάντα βασίζονται σε µια

διεθνοποιηµένη επικοινωνία, επιλέξαµε Έλληνες αρχιτέ-

κτονες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (Παρίσι,

Βαρκελώνη, Λονδίνο κ.λπ.) ως ανταποκριτές µας για τα

εκεί δρώµενα, προκειµένου να ενηµερώνουµε τους ανα-

γνώστες µας για τα πεπραγµένα εκτός Ελλάδας. 

Σε όλα αυτά τα χρόνια, όµως, η πιο σηµαντική εµπειρία

που προσωπικά έχω να καταθέσω από τη συνεργασία µου

µε το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, δεν ήταν άλλη από τον

τρόπο λειτουργίας του περιοδικού. Στις µέρες µας, που τα

πάντα κινούνται γύρω από το κέρδος και την επιβολή προ-

τύπων, το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ µου έµαθε –και σε

όλους εµάς που ασχοληθήκαµε µε αυτό, νοµίζω–, πώς

είναι να λειτουργείς σε ένα µη κερδοσκοπικό έντυπο.

Όταν σηµείο αναφοράς µιας εργασιακής σχέσης είναι το

κέρδος, τότε τα πράγµατα είναι πιο απλά. Υπάρχει µία

σαφής ιεραρχική δοµή, ενώ ο ανώτερος σε ιεραρχία είναι

και ο υπεύθυνος λήψης της τελικής απόφασης, η οποία

λαµβάνεται µε απώτερο σκοπό την κερδοφορία, είτε αυτή

µεταφράζεται σε φύλλα κυκλοφορίας, είτε σε άµεσο

χρήµα. Εδώ όµως, που δεν υπήρχε οικονοµική απολαβή

κανενός είδους και ούτε ιεραρχική δοµή, µάθαµε να

ακούµε ο καθένας τη γνώµη του άλλου και να αποφασί-

ζουµε πλειοψηφικά, να κάνουµε τη δουλειά άλλων ανθρώ-

πων όταν αυτοί δεν ήταν σε θέση να τη διεκπεραιώσουν,

να αλληλοκαλύπτουµε ο ένας τις αδυναµίες του άλλου και

το σηµαντικότερο, να λειτουργούµε σαν οµάδα, όπου οι

απόψεις όλων των µελών της είχαν την ίδια βαρύτητα.

Οφείλω να οµολογήσω ότι αυτό δεν ήταν και ό,τι πιο

εύκολο µου έχει συµβεί και σίγουρα δεν έγινε χωρίς εντά-

σεις και τριβές. Ήταν όµως µια πρωτόγνωρη εµπειρία, δια-

φορετική και πολυσυλλεκτική, η οποία έδωσε στο περιο-

δικό τη δυνατότητα να ακουστούν πολλές και διαφορετι-

κές απόψεις και σε όλους εµάς την ευκαιρία να µάθουµε

σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας περισσότερο

πολυσχιδή και σίγουρα πιο δηµοκρατικό. 

Στόχος µας σήµερα, όπως άλλωστε και όλα αυτά τα χρό-

νια που δουλεύουµε για το έντυπο αυτό, είναι το περιοδικό

να συνεχίσει να εµπλουτίζεται µε νέες ιδέες και απόψεις, µε

ενδιαφέροντα θέµατα και καινούργιους συγγραφείς, µε

νέους συσχετισµούς αλλά και ανανεωµένες εικόνες και σε

αυτό ζητάµε και τη δική σας συµβολή, εσάς των αναγνω-

στών που όλα αυτά τα χρόνια µας διαβάσατε και µας στη-

ρίξατε, αλλά και των εν δυνάµει αναγνωστών µας, που ελπί-

ζουµε να αποτελέσουν το νέο, διευρυµένο κοινό του

περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Τα σχόλιά σας και οι απόψεις

σας, θετικές και αρνητικές, είναι πάντα ευπρόσδεκτες.

Έλενα Λαϊνά

Συνήθως, ένα περιοδικό αρχιτεκτονικής όπως αυτά που

έχουµε δει µέχρι σήµερα, είναι βασισµένο στην ατοµική

προσπάθεια ολιγάριθµων ανθρώπων που προσπαθούν να

υλοποιήσουν το εκδοτικό τους όραµα, αντιµετωπίζοντας

µια σειρά αντιξοοτήτων. Οι θεωρήσεις, οι οπτικές, ακόµη

και ο τρόπος παρουσίασης των θεµάτων σε αυτή την περί-

πτωση, υπόκεινται στη διάθεση και το ιδεολογικό στίγµα

των υπευθύνων, δικαιωµατικά. 

Με αυτό τον τρόπο, οι θεµατικές προσεγγίσεις, αλλά και ο

επικοινωνιακός χαρακτήρας του εντύπου, παρέχουν ένα

συγκεκριµένο προϊόν, εντοπισµένο και σχηµατοποιηµένο

στο προφίλ της έκδοσης.

Το περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, δεν ανήκει σε αυτή την

κατηγορία των εντύπων.

Ακόµα και στις βαθύτερες δοµές του, είναι στην κυριολε-

ξία ένα συλλογικό προϊόν µε όλες τις επακόλουθες ζυµώ-

σεις, αλλά και τα θετικά και αρνητικά σηµεία που µπορεί να

χαρακτηρίζουν µια τέτοια προσπάθεια.

Από το τεύχος «Από το Α-Ω» (12/2001) µέχρι το σηµε-

ρινό τεύχος του «Ευρετηρίου» (12/2007), το περιοδικό

παράχθηκε από µια κατά καιρούς 20µελή και ετερόκλητη

Συντακτική Επιτροπή που διαχειρίστηκε και επιµελήθηκε τα

άρθρα περισσότερων από 250 συναδέλφων, οι οποίοι

καλύπτουν όλες τις δυνατές θέσεις µέσα από τις οποίες

µπορεί να εκπροσωπηθεί το επάγγελµα του αρχιτέκτονα,

τόσο θεσµικά, όσο ηλικιακά και γεωγραφικά. 

Στις σελίδες αυτών των τευχών, µέσα από τις πολυσυλλε-

κτικές θεµατικές προσεγγίσεις και την αµφισηµία των πολ-

λαπλών εκδοχών τους, νιώσαµε τη µετάβαση του θεωρητι-

κού λόγου από γενιά σε γενιά και αφουγκραστήκαµε

κάποιες στιγµές τον ήχο που κάνει όταν γερνά η νεοελλη-

νική αρχιτεκτονική... 

Μιχάλης Λεφαντζής

§π›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜...

Οι συναντήσεις της Συντακτικής Επιτροπής τα τελευταία

χρόνια που είµαι µέλος της, γίνονται σταθερά και αδιέλει-

πτα σε εβδοµαδιαία βάση, µε ελάχιστες εξαιρέσεις σε

περιόδους διακοπών. Αν και τα πρόσωπα που ελάµβαναν

µέρος δεν ήταν πάντα τα ίδια, οι συζητήσεις ήταν πάντα

ζωηρές. Υπήρξαν αντιπαραθέσεις, ζυµώσεις, διερευνήσεις,

συµβιβασµοί, αποφάσεις, και συνεχής προσπάθεια µε

στόχο τη βελτίωση.

Αποφάσεις για τα θέµατα, τον προγραµµατισµό, την εµφά-

νιση της ύλης, τη δοµή και την ποιότητα του περιοδικού,

που λαµβάνονται µε τον κανόνα της πλειοψηφίας σε ζητή-

µατα διαφωνιών, αφού όλοι συµµετέχουµε ισότιµα. 

Οι αποφάσεις στόχευαν πάντα στη βελτίωση της εµφάνι-

σης και της ποιότητας του περιοδικού , προσπαθώντας να

έχει σύγχρονη θεµατολογία, ποικιλία ύλης, αναζητήσεις και

ενηµέρωση, ώστε να αποτελεί τον σύντροφο του Αρχιτέ-

κτονα, στη καθηµερινότητά του, που θα τον µυήσει στους

σύγχρονους προβληµατισµούς και θα τον ενηµερώνει για

τα παγκόσµια νέα.

Η προσπάθεια ήταν ειλικρινής και άοκνος. ∆ηµιουργήσαµε



συναδέλφου σχετικά µε τα Ολυµπιακά Έργα στο Μα-

ρούσι, (ο συνάδελφος ήταν τεχνικός σύµβουλος του

∆ηµάρχου) και έστειλα επιστολή, η οποία λογικά όφειλε να

δηµοσιευθεί στο επόµενο τεύχος. Συζητήθηκε σε περισ-

σότερες από τρεις συνεδριάσεις, πάντα η Απόφαση της

Συντακτικής Επιτροπής ήταν «να δηµοσιευθεί» και πάντα

...στην επόµενη ξανασυζητιώταν. Όταν φάνηκε ότι η από-

φαση ήταν οριστική, παρενέβη το ∆Σ και απαγόρευσε τη

δηµοσίευση. Έγινε ο σχετικός χαµός, έλαβα την προσω-

πική διαβεβαίωση του Προέδρου ότι θα δηµοσιευθεί στο

επόµενο τεύχος, και ...ξανασυζητήθηκε στη Συντακτική

Επιτροπή, όπου µε παρέµβαση του καλύτερου φίλου µου

αποτράπηκε η δηµοσίευση «για να µην χαλάσουµε το

κλίµα ηρεµίας στον Σύλλογο».

2. ∆ηµοσιεύθηκε σχεδόν παράτυπα και σε περίοπτη θέση

µε διαφορετικά χρώµα σελίδων, άρθρο του τότε Γραµµα-

τέα του Συλλόγου, µε υβριστικούς αλλά και συκοφαντικούς

χαρακτηρισµούς προσωπικά σε µένα, σχετικά µε δηµοσι-

εύσεις µου κατά του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. (η

παρατυπία ήταν στο ότι χρησιµοποιήθηκε η ιδιότητα του

ΓΓ σε κείµενο απόλυτα προσωπικό χωρίς καµιά έγκριση ή

εξουσιοδότηση από το ∆Σ). Έγινε η σχετική διαµαρτυρία

και από τη Συντακτική Επιτροπή, και από το ∆Σ και ο

συνάδελφος ανασκεύασε µε κείµενο που µόνο ανασκευή

δεν ήταν. ∆εν έδωσα συνέχεια, θεωρώντας ότι είχα και

άλλα πιο σοβαρά θέµατα να ασχοληθώ... 

3. ∆ηµοσιεύθηκε άρθρο µου που αποτόλµησε κριτική στην

κατασκευή των νέων σταθµών του ΗΣΑΠ, κριτική όχι µορ-

φολογική µόνο (που στο κάτω-κάτω του καθενός είναι

σεβαστή η γνώµη του), αλλά και σε κατασκευαστικά, και λει-

τουργικά προβλήµατα. Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβή-

θηκε! Συνάδελφοι µέσα στη Συντακτική, άστραψαν και βρό-

ντησαν, κάποιοι από τους θιγέντες εκτράπησαν εν γνώσει

τους σε καθαρά συκοφαντική δυσφήµηση (γιατί όχι µόνο

είχαν τα στοιχεία στα χέρια τους αλλά και επιπλέον τους τα

είχα επισηµάνει), το θέµα έφτασε και στον ηµερήσιο τύπο

όπου επαναλαµβάνονταν οι συκοφαντικοί χαρακτηρισµοί,

και εδώ είπα να µην στείλω στα ποινικά δικαστήρια πολύ

καλούς φίλους (και συναγωνιστές σε άλλες εποχές), και

έδωσα τόπο στην οργή µε απλή επιστολή στον Τύπο.

Και το κείµενο της παραίτησής µου δεν δηµοσιεύθηκε (θα

δηµιουργούσε κακό προηγούµενο στην ισοβιότητα βέ-

βαια).

Έχω υπερβεί τον αριθµό λέξεων που µου έθεσε η Στέλλα,

στην οποία, όπως και στην Όλγα και οφείλουµε πάρα

πολλά για την απρόσκοπτη λειτουργία της Συντακτικής

Επιτροπής και την ίδια την έκδοση του περιοδικού µας.

Σταµατώ λοιπόν, επισηµαίνοντας την ύπαρξη αυτών των

ορίων, και ευχόµενος µακροηµέρευση και επιτέλους

σωστό διάλογο για την Αρχιτεκτονική µέσα από τους

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Σωστό, θαρραλέο και κατά συνέπεια

εποικοδοµητικό. Κανένας κοινωνικός οργανισµός δεν

προχωράει µε απόλυτες συµφωνίες (ή κουκουλώµατα....) 

Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης

Ξεφυλλίζοντας τα παλαιότερα τεύχη του περιοδικού µας

και ενώ εµείς µε τα χρόνια που περνούν ωριµάζουµε, το

περιοδικό µας φαίνεται να ξανανιώνει !!!

Έτσι λοιπόν ενώ τα θέµατα που κυριαρχούσαν ήταν µάλ-

λον ρουτίνας και καθηµερινότητας, τώρα χωρίς αυτά να

υποτιµούνται, διαφαίνεται και µια προσπάθεια πιο σύγχρο-

νης αναζήτησης, τόσο στον τρόπο προσέγγισης των

θεµάτων αλλά και στην παρουσίαση του τεύχους γενικό-

τερα.

Ελπίζοντας το ενδιαφέρον για το περιοδικό να γίνει θερ-

µότερο και οι παρεµβάσεις ιδιαίτερες, εύχοµαι το περιο-

δικό µας να γίνει µια όαση ευχάριστης ανάγνωσης αλλά

και συµµετοχής µε όλο και περισσότερους συναδέλφους. 

Φραγκίσκα Χρυσολούρη
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∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡∂™: ¶ÔÈ· Ù· fiÚÈ· ÙË˜ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ Î·È 

ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜;

∆ιετέλεσα για µία πενταετία (Ιανουάριος 2001-∆εκέµβριος

2005) µέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού

µας, και παραιτήθηκα για έναν απλό λόγο: δεν ήθελα να

διαιωνίσω καταστάσεις «ισόβιας» συµµετοχής, γνωρίζο-

ντας από πολλούς συλλογικούς οργανισµούς τα ολέθρια

αποτελέσµατα µιας τέτοιας πρακτικής, και το τόνιζα στο

έγγραφο της παραίτησής µου.

Η εµπειρία µου από τη δουλειά µου στην Επιτροπή, η

οποία στο σύνολό της αποτελείται από εξαίρετους συνα-

δέλφους, ήταν και θετική και αρνητική, όπως παντού συµ-

βαίνει. Επειδή σε πανηγυρικά τεύχη θα λεχθούν πολλά

επαινετικά (και σωστά, δεν διαφωνώ µε όσα θετικά ανα-

φερθούν), θα µου επιτρέψετε να µείνω στα αρνητικά,

πιστεύοντας ότι έτσι προσφέρουµε περισσότερα στον

Σύλλογο, αντί να είµαστε «γενικά ικανοποιηµένοι και πανη-

γυρίζοντες».

Το ερώτηµα, είναι «ποια ήταν τα όρια της πολυφωνίας»

στο περιοδικό, πολυφωνία για την οποία όλοι αγωνιζόµα-

σταν. ∆υστυχώς φάνηκε πολλές φορές, ότι υπάρχουν

απαράβατα και υφέρποντα όρια, που αν κάποιος προσπα-

θήσει να τα υπερβεί βρίσκεται αντιµέτωπος µε ολόκληρο

τον διοικητικό µηχανισµό του Συλλόγου, ακόµη και µε

τους φίλους του. Παραδείγµατα: 

1. ∆ιαφώνησα για λόγους Αρχής µε δηµοσιευµένο άρθρο

2288 α φ ι έ ρ ω µ α

χώρων πρασίνου, η µόλυνση του Φαληρικού ∆έλτα, η

καταστροφή των παρυφών του Υµηττού, οι σηµαντικές

αλλαγές περιοχών του Λεκανοπεδίου όπως το Ελληνικό,

περιοχή Μακρυγιάννη, του Γουδή κ.ά. 

Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το τεύχος 44. Είχε στα σπλάχνα

του προτάσεις και την ιστορία της σύγχρονης Βιοκλιµατι-

κής Αρχιτεκτονικής αλλά συγχρόνως και τα προβλήµατα

από τις δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της µεγα-

λούπολης από την έλλειψη εφαρµογής µέτρων περιβαλλο-

ντικής διαχείρισης λόγω της Ολυµπιάδος.

Είχα δουλέψει στο παρελθόν σαν ελεύθερος επαγγελµα-

τίας στο γραφείο µου και ως αρχιτέκτων περιβαλλοντολό-

γος και στις δύο ανεξάρτητες ενότητες. Όµως µέσα από

την εµπειρία µου στο τεύχος 44 και τη ζύµωση µε τη ΣΕ

γεννήθηκε µέσα µου η αξία πως η σωστή Βιοκλιµατική Αρχι-

τεκτονική δηµιουργείται ή κατασκευάζεται «στο όριο της πόλης»

και πως επειδή οι πόλεις νοσούν από την παντελή έλλειψη περι-

βαλλοντικής διαχείρισης κυρίως των δηµόσιων χώρων δεν νοεί-

ται Βιοκλιµατική κατασκευή µέσα στην πόλη.

Η ωριµότητα της σκέψης µου αυτής ήρθε πέρα από κάθε

εµπειρία µου επαγγελµατική στο γραφείο µου, στα δηµό-

σια ή ιδιωτικά έργα, εµπειρία που κερδήθηκε από την

ασχολία µου µε τα κοινά και που αντισταθµίζει κάθε αρνη-

τικό επακόλουθο από συγκεκριµένες ιδιοτέλειες που υπήρ-

χαν µέσα στην οµάδα της ΣΕ.

Σας ευχαριστώ γι αυτό.

Αναστασία Πεπέ

∞¶√§§ø¡ ∫∞π ª∞ƒ™À∞™
∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÛÎ›ÙÛ· ·fi ÙÈ˜ Ï¿ÎÂ˜ ÙË˜ ª·ÓÙ›ÓÂÈ·˜.
√ ∞fiÏÏˆÓ·˜ ÛÂ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÁÒÓ· ÌÂ ÙÔÓ ıÓËÙfi ª·ÚÛ‡·. √ ËÙÙËÌ¤ÓÔ˜
–Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ı˘Û›· ÛÙÔÓ ıÂfi ∞fiÏÏˆÓ·– Â›Ó·È ‚¤-
‚·È· Ô ª·ÚÛ‡·˜. [∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË ÛÙÔ
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ]
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Ιανουάριος/Φεβρουάριος2006, σελ. 74-76

Χάρη Χ. Πολυχρονόπουλος ∆. (Επιµ.), Αστικά κενά εν

δράσει, Αστικά κενά, τ. 55, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2006,

σελ. 81-82

Χαρίτος ∆. «Σχεδιάζοντας δυνητικά περιβάλλοντα ως

χωρικά πλαίσια διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας», media

res της αρχιτεκτονικής, τ. 52, Iούλιος/Αύγουστος 2005,

σελ. 73-76

Χαρίτος ∆., Μπουρδάκης Β. «Χώροι Επικοινωνίας/

Communicating Space(s)», Αρχιτεκτονική και ψηφιακή

τεχνολογία, τ. 60, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2006, σελ. 78-

79 

Χαρκιολάκης Ν.Σ. «Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Συλλόγου

Μηχανικών του ΥΠΠΟ», Επίκαιρα, τ. 37, Ιανουάριος/

Φεβρουάριος 2003, σελ. 23-24 

Χαρκιολάκης Ν.Σ. «Η επιστηµονική αναστήλωση των

αρχιτεκτονικών µνηµείων», Αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τ.

47, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2004, σελ. 52-56

Χάσου-∆οξιάδη Σ., ∆οξιάδης Θ. «Ρωγµές στην Αθη-

ναϊκή Λωρίδα», Αρχιτεκτονική της λωρίδας, τ. 48, Νοέµ-

βριος/∆εκέµβριος 2004, σελ. 60-61

Χατζηγώγας Γ., Κωτσάκη Α. «Η απεικόνιση του χώρου

στον κινηµατογράφο», www.arch.art.gr;, τ. 35, Σεπτέµ-

βριος/Οκτώβριος 2002, σελ. 59-62

Χατζηκωνσταντίνου Ε., Σακελλαρίδου Α.,«Το εµπο-

ρικό κέντρο ως αστικός προορισµός», Malls: Λαβύρινθοι

Ψευδαισθήσεων, τ. 58, Ioύλιος/Αύγουστος 2006, σελ. 61-

62

Χατζηνικολάου Κ., Παπαδοπούλου Φ.-Α. «Αναιρώ-

ντας την κινηµατογραφική αίθουσα», Αρχιτεκτονική –

Χώρος – Κινηµατογράφος, τ. 53, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος

2005, σελ. 82-83

Χατζητρύφωνος Ε. «Μνηµεία ελληνικού ενδιαφέροντος

εκτός των συνόρων», Αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τ. 47, Σε-

πτέµβριος/Οκτώβριος 2004, σελ. 59-62

Χεριανίδου Ε., Σελιανίτη Ε. «Σχόλιο για τις σπουδές

στην Αρχιτεκτονική του ΑΠΘ», Η διάπλαση των αρχιτε-

κτόνων (2ο), τ. 42, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2003, σελ. 70-

71

Χιωτάκης Ν. «Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφορίδη»,

Επίκαιρα, τ. 31, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2002, σελ. 22-26 

Χρήστου Χρ. «Παύλος Μυλωνάς (1915-2005)», Επίκαιρα,

τ. 51, Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 24-26 

Ψαρρά Σ. «Αόρατη Επιφάνεια – Αντανακλάσεις στο Πε-

ρίπτερο του Mies van der Rohe στη Βαρκελώνη», Αντανα-

κλάσεις, τ. 64, Ιούλιος/Αύγουστος 2007, σελ. 66-69
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ποιητική εικόνα στον εικονικό µύθο», Η διάπλαση των

αρχιτεκτόνων (2ο), τ. 42, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2003,

σελ. 72-74

Τσιβίκη Κ. «Παρεµβαίνοντας στο Γκάζι και Κεραµεικό»,

Επίκαιρα, τ. 45, Μάιος/Ιούνιος 2004, σελ. 27-28 

Τσιµπιδάρος Η. «“Αισθητικίζουσα” θανάτωση της µνή-

µης;», Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004, σελ. 61-62 

Τσιµπιδάρος Η. «Οι Κολοσσοί του Μαρουσιού και οι

άθλοι... των Αγώνων», Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος

2004, σελ. 34-35 

Τσινίκας Ν. «Ακουστικός σχεδιασµός χώρων γραφείων»,

Επαγγελµατικοί χώροι, τ. 43, Ιανουάριος/Φεβρουάριος

2004, σελ. 68-70

Τσιούµα Β., Ποζουκίδου Γ., Σοπέογλου Ε. «Αστικά

κενά: Παραδείγµατα και εµπειρίες από τις αµερικάνικες

πόλεις», Αστικά κενά, τ. 55, Ιανουάριος/Φεβρουάριος

2006, σελ. 64-67

Τσουλουβής Λ. «Απολογισµός ενός εξαµήνου», Η διά-

πλαση των αρχιτεκτόνων (2ο), τ. 42, Νοέµβριος/∆εκέµ-

βριος 2003, σελ. 62-64

Tunon E., Mansilla L.M. «Το πρόσωπο του συλλογικού»,

Επίκαιρα, τ. 63, Μάιος/Iούνιος 2007, σελ. 26-30 

Φανουράκης Σ. «Τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα», Επί-

καιρα, τ. 34, Ιούλιος/Αύγουστος 2002, σελ. 22-23

Φατούρος ∆.Α. «Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφορίδη»,

Επίκαιρα, τ. 31, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2002, σελ. 22-26

Φατούρος ∆.Α. «Η αναφορά στην πόλη», Αρχιτεκτονική

χωρίς αρχιτέκτονες (1ο), τ. 36, Νοέµβριος/∆εκέµβριος

2002, σελ. 50-52

Φατούρος ∆.Α. «Ντίνος Παπαϊωάννου, 1934-2004», Επί-

καιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004, σελ. 25

Φατούρος ∆.Α. «Το τοπίο: Ένας κατάλογος σηµειώ-

σεων», Ποιητική του τοπίου, τ. 49, Ιανουάριος/Φεβρουά-

ριος 2005, σελ. 52-53

Φατσέα Ρ. «Ιστορία - Μνήµη - Αρχιτεκτονική: Μια θεµε-

λιακή σχέση για τη διασφάλιση τόπων συλλογικού νοήµα-

τος σήµερα», ∆ιάλογοι αρχιτεκτονικής µνήµης, τ. 45,

Μάιος/Ιούνιος 2004, σελ. 52-54

Φεσσά-Εµµανουήλ Ε. «Η αξία του έργου των αρχιτεκτό-

νων.Το παράδειγµα της Αθήνας» Αρχιτεκτονική χωρίς

αρχιτέκτονες (2ο), τ. 37, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003,

σελ. 59-61 

Φεσσά-Εµµανουήλ Ε. «∆ιεθνής διάκριση του αρχ. Νίκου

Βαλσαµάκη», Επίκαιρα, τ. 48, Νοέµβριος/∆εκέµβριος

2004, σελ. 24-25

Φεσσά-Εµµανουήλ Ε. «Περί αρχιτεκτονικής κριτικής», Η

αρχιτεκτονική κριτική στον αστερισµό του ατοµικισµού και του

ωφελισµού, Αρχιτεκτονική κριτική, τ. 62, Μάρτιος/Απρίλιος

2007, σελ. 65-71

Φιλιππίδης ∆. «Η πρόκληση της διδασκαλίας», Η διά-

πλαση των αρχιτεκτόνων (1ο), τ. 41, Σεπτέµβριος/Οκτώ-

βριος 2003, σελ. 55-57

Φιλιππίδης ∆. «Σπάνιο αλλά όχι υπό εξαφάνιση είδος»,

Αρχιτεκτονική κριτική, τ. 62, Μάρτιος/Απρίλιος 2007, σελ.
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Αφιερώµατα

∆Ô È‰ÈˆÙÈÎfi Û‡Ì·Ó ˆ˜ Ó¤Ô˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙfiÔ˜; 
Επιµέλεια: Γ. Σαρηγιάννης, Β. Παναγιωτοπούλου, Α. Κωτσάκη

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Η ιστορική διάσταση της αντίθεσης δη-

µόσιου και ιδιωτικού χώρου» (σελ. 50)

Προκάκης Γ., «Videor ergo sum» (σελ. 52)

Μάντζου Π., «Η α-όρατη εγγύτητα της ψηφιακής εποχής»

(σελ. 55)

Παναγιωτοπούλου Β., «Από τη Villa Savoye στο “σπίτι” του

Μεγάλου Αδελφού» (σελ. 56)

Μαρτινίδης Π.-Λεφαντζής Μ., «“Μόλις Πριν” ή “Ήδη Μετά”

το τέλος του δηµόσιου(;) χώρου» (σελ. 59)

Ασπρογέρακας Ε., «Στοιχεία µεταµοντερνισµού στο δηµόσιο

χώρο» (σελ. 61)

Πεπέ Α., «Η διαχείριση του δηµόσιου χώρου στην πόλη»

(σελ. 65)

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Η διαχείριση του δηµόσιου και ιδιωτικού

χώρου από τις δυνάµεις καταστολής της εξουσίας» (σελ. 68)

Βαΐου Ντ., «∆ηµόσιο/ιδιωτικό. Στερεότυπα φύλου και απο-

κλεισµοί στην πόλη» (σελ. 70)

Τεντοκάλη Β., «“Ο γάµος, ως εξηµέρωση ενός άγριου ζώου”

Mark Wigley» (σελ. 74)

Λυδάκη Α., «Όταν ο τόπος χάνεται... (τα υπόγεια της Αθή-

νας)» (σελ. 77)

Ζαρκιά Κ., «Ερυθραίοι πρόσφυγες στην Αθήνα. Μηχανισµοί

χωρικού αποκλεισµού» (σελ. 79)

Καζέρος Ν., «Το ιδιωτικό και το δικό του» (σελ. 81)

Τεύχος 35/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2002

www.arch.art.gr; 
Επιµέλεια: Α. Κωτσάκη

Βιδάλης Μ.Α., «Gesamtkunstwerk» (σελ. 50)

Λυµπεράτος Α., «Η διακειµενικότητα της σύγχρονης πόλης

και η διαφορά ως µέγεθος συνάντησης και δηµιουργίας»

(σελ. 53)

Παπαλεξόπουλος ∆., «Άτυπη πόλη» (σελ. 56)

Χατζηγώγας Γ., Κωτσάκη Α., «Η απεικόνιση του χώρου στον

κινηµατογράφο» (σελ. 59)

Κολώνας Β., «Η ελληνική πόλη και η αρχιτεκτονική στις ται-

νίες του ελληνικού κινηµατογράφου το '50 και το '60» (σελ.

63)

Μουτσόπουλος Θ., «Το όραµα της µητρόπολης µέσα από

συννεφάκια» (σελ. 66)

Τζιρτζιλάκης Γ., «11η Ντοκουµέντα του Κάσελ: Τεκµήρια της

παγκοσµιοποίησης» (σελ. 70)

Κούρος Π., «Τέχνη και αρχιτεκτονική στην εκπαίδευση: Εικα-

στικές δράσεις στην πόλη» (σελ. 73)

Κωτσάκη Α., «T(erra)_Vision ή γνωρίστε το θηρίο» (σελ. 77)

Κουτούπης Γ., «http://www.Αψίδα Γαλερίου.org» (σελ. 79)

Ντάφλος Κ., «Ο παρασιτισµός στην αρχιτεκτονική, την τέχνη

και το διαδίκτυο» (σελ. 82)

Τεύχος 36/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2002

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ (1Ô) 
Επιµέλεια: Μ. Λεφαντζής (συνεργ. Τ. Κουµπής)

Φατούρος ∆.Α., «Η αναφορά στην πόλη» (σελ. 50)

Guiheux Α., «Προς µια απόλυτα ρεαλιστικήαρχιτεκτονική»

(σελ. 53)

Τεύχος 26/Μάρτιος-Απρίλιος 2001

™¿Ù·: ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» (1Ô)
Επιµέλεια: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» (Σ.Ε.)

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Το αεροδρόµιο των Σπάτων και η Αθή-

να» (σελ. 50) 

∆ήµα Κ., Λαϊνά Ε., Σηµαιοφορίδης Γ., «Αναζητώντας την Αρχι-

τεκτονική στο νέο αεροδρόµιο των Σπάτων» (σελ. 59)

«Αρχιτεκτονική διεθνών αεροδροµίων» (σελ. 62) 

Κοτιώνης Ζ., «Αεροδρόµια, ούτε του ύψους (HOCH) ούτε

του βάθους (TIEF)» (σελ. 66) 

Κονταράτος Σ., «Για το νέο ∆ιεθνή Αερολιµένα της Αθήνας»

(σελ. 68) 

Μπίρης Τ.Κ., «Νέο Αεροδρόµιο Σπάτων» (σελ. 70)

Πολυχρονόπουλος ∆., Σερράος Κ., «Πολεοδοµικοί µετασχηµα-

τισµοί και αλλοιώσεις του φυσικού χώρου από το νέο αερο-

δρόµιο της Αθήνας» (σελ. 72) 

Τεύχος 27/Μάιος-Ιούνιος 2001

™¿Ù·: ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» (2Ô) 
Επιµέλεια: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» (Σ.Ε.)

Λουκάκης Π., «Συνοπτική έκθεση για το χωροταξικό σχεδια-

σµό της πεδιάδας των Μεσογείων» (σελ. 52) 

Φώτης Γ., Γραικούσης Γ. Μανέτος Π., «Πληθυσµιακή και οικοδο-

µική εξέλιξη των Αττικών ∆ήµων και Κοινοτήτων» (σελ. 57)

Κάρκα Λ., «Αεροδρόµιο “Ελ. Βενιζέλος” και πολιτικές για τη

βιώσιµη ανάπτυξη» (σελ.62)

Ανδρίτσου Κ., Ραχµανίδου ∆., «Περί πτήσεων και περί-πτώ-

σεων» (σελ. 66) 

«Προαστιακός σιδηρόδροµος και το νέο αεροδρόµιο των

Σπάτων». Συνέντευξη του Κ. Πιπίνη µε τον Ι. Παραδεισό-

πουλο (σελ. 68) 

«Αττική Οδός». Συνέντευξη του Γ. Ζερβού µε τον ∆. Παπα-

µιχαήλ (σελ. 70) 

Βλαστός Θ., «Το αεροδρόµιο των Σπάτων» (σελ. 73) 

Τεύχος 28/Ιούλιος-Αύγουστος 2001

∆Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡
Επιµέλεια: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» (Σ.Ε.)

Βασενχόβεν Λ., «Οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις και η “επό-

µενη µέρα” του Ελληνικού» (σελ. 78)

∆ήµοι Αλίµου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ελληνικού,

«Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού» (σελ. 84) 

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Η εξέλιξη των επίσηµων θέσεων του

∆ηµοσίου σχετικά µε την χρήση του αεροδοροµίου του

Ελληνικού» (σελ. 90) 

Κουµουνδούρος Π.Κ., «Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού:

“Κουβάς” Κερδοσκοπικών Κέντρων ή Πάρκο Πρασίνου και

Πολιτισµού;» (σελ. 94) 

Ιατρίδου Μ., «Παράκτια ζώνη αεροδροµίου Ελληνικού»

(σελ. 99) 

Αυγουροπούλου Σ., «Το παράδειγµα του αεροδροµίου του

Riem» (σελ. 103) 

Τεύχος 29/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2001

∞Ú¯ÈÙÂÎÙoÓÈÎ‹ Î·È ÌÂÏÂÙoÎ·Ù·ÛÎÂ˘‹
Επιµέλεια: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» (Σ.Ε.)

Παππάς Θ.Κ., «Oι αρχιτέκτoνες και η µελετoκατασκευή»

(σελ. 56) 

«Oι αρµόδιoι φoρείς για τo σύστηµα της µελετoκατα-

σκευής» (σελ. 57)

Φυντικάκης Ν., «Απόηχoι τoυ συστήµατoς µελέτη-κατα-

σκευή» (σελ. 61)

Κόκκoρης Π., «Για τη µεταµόρφωση της αρχιτεκτoνικής σε

υπηρεσιακή» (σελ. 63) 

«Oι απόψεις των αρχιτεκτoνικών γραφείων» (σελ. 66)

Μπίρης Τ.Κ., «Μελετoκατασκευές: Αρχιτεκτoνική σε πακέ-

τα» (σελ. 78)

Τεύχος 30/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2001

∞fi ÙÔ ∞ ÛÙÔ ø (ÛÂÏ. 37)
Επιµέλεια: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» (Σ.Ε.)

Τεύχος 31/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002

N¤ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ (1Ô)
Επιµέλεια: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» (Σ.Ε.)

Τεύχος 32/Μάρτιος-Απρίλιος 2002

N¤ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ (2Ô) 
Επιµέλεια: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» (Σ.Ε.)

Τεύχος 33/Μάιος-Ιούνιος 2002

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢Ú¿ÛÂˆÓ 2000-2002
Τεύχος 34/Ιούλιος-Αύγουστος 2002
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Φωτίου Θ., «Έµπνευση και παρωδία: Η σχέση Φιλοσοφίας

και Αρχιτεκτονικής στο τέλος του 20ού αιώνα» (σελ. 54)

Μάρδα Ν., «Αρχιτεκτονικές έννοιες και διδακτικές προσεγγί-

σεις στη διδασκαλία της σύνθεσης» (σελ. 58)

Τσουλουβής Λ., «Απολογισµός ενός εξαµήνου» (σελ. 62) 

«Συζήτηση για τη “διάπλαση των αρχιτεκτόνων”» (σελ. 65) 

Μαριάτος Α., «Όταν οι αρχιτεκτονικές σπουδές, κάποτε

τελειώσουν...» (σελ. 68) 

Σελιανίτη Ε., Χεριανίδου Ε., «Σχόλιο για τις σπουδές στην

Αρχιτεκτονική του ΑΠΘ» (σελ. 70)

Τεντοκάλη Β., Καλλιπολίτη Λ., Τσάµης Α., «Από την ποιητική

εικόνα στον εικονικό µύθο» (σελ. 72) 

Πατσαβός Ν., «Επιχειρήσεις. Έρευνα. Αρχιτεκτονική» (σελ.

75)

Τεύχος 43/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2004

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 

Επιµέλεια: Κ. Πιπίνης

Παναγιωτοπούλου Β., Πιπίνης Κ., «Έτσι... για την ιστορία... ή

ποιος φοβάται (σ)την Αθήνα το 2004;» (σελ. 50) 

Πιπίνης Κ., «Συνέντευξη µε τον αρχιτέκτονα Ηλία Ζέγγελη»

(σελ. 54)

Πολυχρονόπουλος ∆., «Από το “open space” στο “virtual

space”» (σελ. 56) 

Σακελλαρίδου Ρ., Παπανικολάου Μ., «Κτίρια γραφείων: διαθλά-

σεις της εικόνας» (σελ. 59)

∆ηµητρακόπουλος Α., «Παρόδιες προθήκες και υπεραστική

ανοικ[ει]οδόµηση: ένα ανα-δροµικό ιδεολόγηµα» (σελ. 62)

Φιντικάκης Ν., «Βιοκλιµατικές αρχές και τάσεις στην αρχιτε-

κτονική των κτιρίων γραφείων» (σελ. 65)

Τσινίκας Ν., «Ακουστικός σχεδιασµός χώρων γραφείων»

(σελ. 68)

Τεύχος 44/Μάρτιος-Απρίλιος 2004

º‡ÛË – ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ – ∞ÂÈÊÔÚ›· 
Επιµέλεια: Μ.Α. Βιδάλης, Α. Πεπέ

«Όµορφες παραλίες, δάση και νησιά όµορφα καταστρέφο-

νται...» (σελ. 50)

Βιδάλης Μ.Α., «Η προβληµατική της πράσινης αρχιτεκτονι-

κής» (σελ. 53)

Λουκάκη Α., «Αρχιτεκτονική και Πειραϊκές ακτές» (σελ. 56) 

Γιαννίρης Η., «Αθήνα: Πολεοδοµία και φύση» (σελ. 60) 

Βοζάνη Α., «Τα θέατρα ως “συνέχεια” του περιβάλλοντος

τοπίου» (σελ. 63)

Μωραΐτης Κ., «Ο σχεδιασµός τοπίου και η αρχιτεκτονική παι-

δεία» (σελ. 66)

Γεωργιάδου Ε., «Οικολογική δόµηση» (σελ. 69)

Σουβατζίδης Μ., «Ουτοπία - ∆υστοπία, Συναισθηµατική

τοπογραφία, Βιοκλιµατικός σχεδιασµός» (σελ. 71)

Παπακοσµά Ε., «Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και κατοικία σε

παραδοσιακό οικισµό της Σαχάρας» (σελ. 75) 

Τεύχος 45/Μάιος-Ιούνιος 2004

¢È¿ÏÔÁÔÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ 
Επιµέλεια: Α. Κωτσάκη

Φατσέα Ρ., «Ιστορία - Μνήµη - Αρχιτεκτονική: Μια θεµελιακή

σχέση για τη διασφάλιση τόπων συλλογικού νοήµατος

σήµερα» (σελ. 52)

Μεταξάς Α.-Ι.∆., «Η οµιλία των ερειπίων» (σελ. 55)

Πάγκαλος Π., «Ιδεολογία και Μνήµη» (σελ. 57)

Κωτσάκη Α., «Συνδιαλλαγές ιστορίας και µνήµης σε µια υπο-

χωρηµένη πρόσοψη» (σελ. 59)

Πετρίδου Β., «Η αρχιτεκτονική ως µνήµη στο έργο του Aldo

Rossi» (σελ. 62)

Τουρνικιώτης Π., «Πρέπει να ξεχνάς για να θυµάσαι» (σελ.

65)

Κουβελά-Παναγιωτάτου Α., «Η δόµηση της ταυτότητας» (σελ.

68)

Αστρεινίδου-Κωτσάκη Π., «Μνήµες και αστικοί µύθοι για τη

Θεσσαλονίκη» (σελ. 71)

Πορτάλιου Ε., «Πόλη και Μνήµη: Το παράδειγµα της Φλωρε-

ντίας» (σελ. 74)

Μάρθα Λ., «Ενεργός Μνήµη» (σελ. 77)

Λευκαδίτου Ρ., «Μακρόνησος: Ιστορικός τόπος - Ιστορική

µνήµη» (σελ. 80)

Κούρος Π., «Μνηµονικές διαδράσεις ως πρακτικές σύγχρο-

νης τέχνης στην πόλη» (σελ. 83)

Τεύχος 46/Ιούλιος-Αύγουστος 2004

£¤Ì·Ù· ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ·˜

Επιµέλεια: Ν. Σιαπκίδης 

Τεύχος 47/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2004

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿
Επιµέλεια: Ε. Κουφέλη, ∆. Καννάς

Λάββας Γ.Π., «Η αρχιτεκτονική κληρονοµιά ως πανανθρώ-

πινη αξία» (σελ. 50)

Χαρκιολάκης Ν., «Η επιστηµονική αναστήλωση των αρχιτε-

κτονικών µνηµείων» (σελ. 52)

Σκουτέλης Ν., «Στάδια αξιολόγησης των µνηµείων στο έργο

του Alois Riegl» (σελ. 57)

Χατζητρύφωνος Ε., «Μνηµεία ελληνικού ενδιαφέροντος εκτός

των συνόρων» (σελ. 59)

Πορτελάνος Α., «Το Αρχαίο Θέατρο» (σελ. 63)

Μποζινέκη-∆ιδώνη Β., «Το παράδειγµα της Οίας Σαντορίνης»

(σελ. 70)

Κουφέλη Ε., «Παλαιό Μουσείο Ολυµπίας» (σελ. 33)

Καννάς ∆., «Αρχοντικό Χατζηκώστα Μακρινίτσα Πηλίου»

(σελ. 80)

∆ωρής Μ., «Για την ιδεολογία και πρακτική της προστασίας

της “αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς”» (σελ. 82) 

Κουφέλη Ε., «Ο νέος “αρχαιολογικός” νόµος και η προστα-

σία της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς» (σελ. 86) 

Τεύχος 48/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2004

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙË˜ ÏˆÚ›‰·˜
Επιµέλεια: Α. ∆ηµητρακόπουλος

Buerger S., «Γραµµικότητες: σύγχρονες συνθήκες του δοµη-

µένου» (σελ. 50)

Λέφας Π., «Από τη σύγχρονη στην παραδοσιακή πόλη µε 80

χλµ. την ώρα» (σελ. 53) 

Αναστασόπουλος Ν., «Τοπογραφίας Τοµογραφία;» (σελ. 56)

Kουµπής T., «Η πρόσληψη του πραγµατικού» (σελ. 56)

Μουτσόπουλος Θ., «Το αντισηπτικό χωρικό µοντέλο (το

αίτηµα του πραγµατικού και η υποκρισία)» (σελ. 57)

Scoffier R., «Το απόλυτο του πραγµατικού» (σελ. 59)

Borel F., «Το πλαίσιο και το αντικείµενο» (σελ. 62)

Serafini G., «Η Αθήνα στο προσκήνιο» (σελ. 64)

Γεωργιάδης Ν., «Μουσείο της Ιστορίας του Ελληνισµού της

Μικράς Ασίας» (σελ. 66)

Τεύχος 37/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ (2Ô) 
Επιµέλεια: Μ. Λεφαντζής

Ρωµανός Α., «Αυθαίρετη δόµηση και αρχιτεκτονική χωρίς

αρχιτέκτονες (σελ. 50)

Πανέτσος Γ.Α., «Η εκδίκηση της υψηλής αρχιτεκτονικής»

(σελ. 55)

Φεσσά-Εµµανουήλ Ε., «Η αξία του έργου των αρχιτεκτόνων.

Το παράδειγµα της Αθήνας»(σελ. 59) 

Λεφαντζής Μ., «Από την “ευτέλεια” του επώνυµου στην

πολυτέλεια του “ανώνυµου”» (σελ. 62) 

Μπούτου-Λεµπέση Ε., «Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες “...

και µε το νόµο”» (σελ. 65)

Λαϊνά Ε., «Ο µαικήνας, ο πελάτης και η αρχιτεκτονική χωρίς

αρχιτέκτονες» (σελ. 67)

∆ορκοφύκη Φ., «Ορφανή: φύση και θέση» (σελ. 71)

Κούρος Π., «Μνηµηδέν: πολυ-τοπικές, διαδραστικές επιτελέ-

σεις µνηµονικών περιεχοµένων» (σελ. 72) 

Τεύχος 38/Mάρτιος-Απρίλιος 2003

¢ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ (;)
Επιµέλεια: Β. Παναγιωτοπούλου

Ρόκας Α., «Lumini και Sombri» (σελ. 50)

Μαριάτος A., «Αυτοσυνειδησία του κλάδου: Ποιοι και µε ποι-

ους είµαστε;» (σελ. 53)

Γεωργιάδης Ν., «Η αρχιτεκτονική συνείδηση και η αρχιτεκτο-

νική σαν είδηση» (σελ. 55) 

Νάκου Β., «Η αρχιτεκτονική και ο υπόλοιπος κόσµος: ∆ιαπο-

λιτιστικά ζητήµατα» (σελ. 59) 

Βρυχέα Α., «Σκέψεις για την πτώχευση της αρχιτεκτονικής και

µια πρόταση για άµεση δράση» (σελ. 61)

Καζέρος Ν., Κωστοπούλου Ζ., Μανιδάκη Β., Παρακεντέ Χ., Τζιρ-

τζιλάκη Ε., «Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί, η Αθήνα και οι

πολίτες» (σελ. 64)

Μπαµπάλου-Νουκάκη Μ., Νουκάκη Α., «Για τη µελέτη της ανά-

πλασης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κουντουριώτικων»

(σελ. 66)

Παναγιωτοπούλου Β., «3 πλατείες = ∆ωµάτια λειτουργίας ...

(Αντο)-χής» (σελ. 70) 

Τεύχος 39/Mάιος-Ιούνιος 2003

∞ı‹Ó·: ± 2004
Επιµέλεια: Ε. Λαϊνά

Πιπίνης Κ., «Το στοίχηµα των Ολυµπιακών υποδοµών» (σελ.

50)

∆οξιάδης Θ., «Η επίδραση των Ολυµπιακών Αγώνων στη

µορφή και τη λειτουργία της Αθήνας» (σελ. 53) 

Μαρµαράς Ε.Β., «Αναζητώντας το στρατηγικό στόχο της

µετα-Ολυµπιακής Αθήνας» (σελ. 55)

Λαϊνά Ε., «Ολυµπιακές πόλεις: Συγκριτική ανάλυση στη διορ-

γάνωση “mega-events”» (σελ. 60)

Λεφαντζής M., «Αθήνα 1954-2004: Εν µέσω δύο ανασυγκρο-

τήσεων» (σελ. 63)

«Συζήτηση για τα Ολυµπιακά έργα» συµµετέχουν οι Ι. Καρα-

νίκας, Ρ. Κλουτσινιώτη, Σαρηγιάννης Γ., Λαϊνά Ε., Κωτσάκη Α.

(σελ. 66)

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Ολυµπιακά έργα και Αθήνα» (σελ. 70) 

∆εκλερής Μ., «Η Αθήνα και τα Ολυµπιακά έργα» (σελ. 73) 

Κόκκορης Π., «Ολυµπιάδα και Αρχιτεκτονική» (σελ. 76) 

Σχίζας Γ., «Πολεοδοµικός εµπειρισµός και Ολυµπιακά έργα»

(σελ. 78) 

Τεύχος 40/Ιούλιος-Αύγουστος 2003

MediaLand – DisneyLand
Επιµέλεια: Β. Παναγιωτοπούλου, Φ. ∆ορκοφύκη

Ρότσιος ∆., «Πραγµατικότητες» (σελ. 50)

Ζαβολέας Γ., «Νέα µέσα επικοινωνίας και αναπαράσταση

στο χώρο» (σελ. 52)

Τουρνικιώτης Π., «Μην κυνηγάτε µάγισσες εκεί που δεν υπάρ-

χουν» (σελ. 56) 

Λεκατσά Ρ., «Απεικόνιση και πραγµατικότητα: νέοι δρόµοι

αρχιτεκτονικού σχεδιασµού» (σελ. 59)

∆ηµητρακόπουλος Α., «Από Genius Loci σε Genius Mickey»

(σελ. 62)

Βιδάλης M.Α., «Από την ουτοπία στη Disneyland» (σελ. 66)

Μάντζου Π., «It's a small world after all» (σελ. 69)

Ξύδα E., «Walt-ουτοπία Real Estate» (σελ. 72)

Τεύχος 41/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2003

∏ ‰È¿Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (1Ô)
Επιµέλεια: Μ. Λεφαντζής, Γ. Σαρηγιάννης

Γεωργακόπουλος Τ., «Εκπαίδευση και επαγγελµατικά δικαιώ-

µατα» (σελ. 50)

Λεφαντζής Μ., «Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση µέσα από ένα

κείµενο του Κυπριανού Μπίρη» (σελ. 52)

«Αποσπάσµατα Ισαάκ Σαπόρτα και Άρη Κωνσταντινίδη»

(σελ. 54) 

Φιλιππίδης ∆., «Η πρόκληση της διδασκαλίας»(σελ. 55) 

Κωστόπουλος Σ.∆., «Μία πρότυπη µέθοδος εισαγωγής στον

υπολογιστικά υποβοηθούµενο σχεδιασµό» (σελ. 58)

Παπαλεξόπουλος ∆., «Εισαγωγή Vs Ένταξη.Σηµειώσεις µε

αφορµή την “δια βίου” ψηφιακή εκπαίδευση» (σελ. 61)

Τοµπάζης Α.Ν., «Μερικές σκέψεις για την εκπαίδευση του

αρχιτέκτονα της νέας χιλιετίας» (σελ. 64) 

Κυριακίδης Κ., «Η αρχιτεκτονική παιδεία των νέων αρχιτεκτό-

νων από την επαγγελµατική σκοπιά» (σελ. 67) 

Τεύχος 42/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2003

∏ ‰È¿Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (2Ô)
Επιµέλεια: Μ. Λεφαντζής, Γ. Σαρηγιάννης

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Το σύστηµα διδασκαλίας είναι η διδασκα-

λία του συστήµατος, ή αλλιώς, όπως σχεδιάζουµε έτσι και

κτίζουµε» (σελ. 50)
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Τεύχος 55/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006

∞ÛÙÈÎ¿ ÎÂÓ¿

Επιµέλεια: ∆. Πολυχρονόπουλος, Χ. Χάρη

Πολυχρονόπουλος ∆., «“Αστικά κενά” - Το κενό ως τόπος»

(σελ. 56)

Παπαδοπούλου Τ., «Η κενή “εστία”» (σελ. 59)

Κοτιώνης Ζ., «Το µεταβολιζόµενο σώµα στο χρονικό κενό»

(σελ. 62)

Ποζουκίδου Γ., Σοπέογλου Ε., Τσιούµα Β., «Αστικά κενά: Παρα-

δείγµατα και εµπειρίες από τις αµερικάνικες πόλεις» (σελ.

64)

Μωραΐτης Κ., «Σηµειώσεις για το αστικό κενό: Προτάσεις για

επεµβάσεις µικρο-τοπίων» (σελ. 68)

Τζιρτζιλάκη Ε., «Ο κενός χώρος του εκ-τοπισµού...» (σελ. 71)

Χάρη Χ., «Αστικά κενά και γυµνή ζωή» (σελ. 74)

«Γουδί: Μια σηµαντική ευκαιρία για την πόλη» (σελ. 77) 

Παγώνης Θ., «Ο Ελαιώνας σε τροχιά µεταµόρφωσης υπό την

επίδραση νέων δυναµικών» (σελ. 79)

«Αστικά κενά εν δράσει» (σελ. 81)

Τεύχος 56/Μάρτιος-Απρίλιος 2006

¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹. ∑ËÙ‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜ 
Επιµέλεια: Α. Κωτσάκη

Καρδαµίτση-Αδάµη Μ., «Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονι-

κής. Έρευνα και ιστοριογραφία» (σελ. 62) 

Πετρίδου Β., «Άγχος και νοσταλγία: συµπτώµατα της σύγ-

χρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής» (σελ. 65)

Τουρνικιώτης Π., «Ιστοριογραφικός ετεροχρονισµός» (σελ.

67) 

Κωτσάκη Α., «Μονογραφίες νεοελλήνων αρχιτεκτόνων. Ένα

σύντοµο σχόλιο» (σελ. 70) 

Μπίρης Μ., «Αµφίδροµη σχέση ιστοριογραφίας και προστα-

σίας των αρχιτεκτονικών µνηµείων του 20ού αιώνα» (σελ.

74) 

Καλαφάτη Ε., «Οι όροι άσκησης της αρχιτεκτονικής πρακτι-

κής ως θέµα της ιστοριογραφίας» (σελ. 76) 

Γκανιάτσας Β., «Ιστορία, ιστορίες και ιστοριογραφία της αρχι-

τεκτονικής» (σελ. 80) 

Λεφαντζής Μ., «Ιστοριογραφία της πόλης και της πολεοδο-

µίας στην Ελλάδα» (σελ. 82)

Τεύχος 57/Μάιος-Ιούνιος 2006

ªÂ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÌË-·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ
Επιµέλεια: Μ. Λεφαντζής, Α. Μελανίτου, Β. Παναγιωτοπούλου

Λεφαντζής Μ., «Blog: Ο διαδικτυακός απόηχος µιας “αρχιτε-

κτονικής” συζήτησης µε µη-αρχιτέκτονες» (σελ. 54) 

«Blog από αρχιτέκτονες για µη-αρχιτέκτονες» (σελ. 56) 

«Blog: βιώµατα για την πόλη» (σελ. 60) 

«Blog: απόψεις για την εικόνα της Αρχιτεκτονικής»(σελ. 63) 

Παναγιωτοπούλου Β., «Θέατρο σκιών» (σελ. 65) 

«Συζήτηση µε τον δηµοσιογράφο Τάσο Τέλλογλου» (σελ.

68) 

«Συζήτηση µε την ποιήτρια Βικτώρια Θεοδώρου» (σελ.

69) 

«Η ζωή στην πόλη όπως τη βλέπουν τα παιδιά» (σελ. 70) 

Μελανίτου Α., «Αρχιτεκτονική και ο ρόλος του αρχιτέκτονα»

(σελ. 71)

Τεύχος 58/Ioύλιος-Αύγουστος 2006

Malls: §·‚‡ÚÈÓıÔÈ æÂ˘‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ

Επιµέλεια: Ε. Λαϊνά

Μωραΐτης Κ., «Από το αστικό “πέρασµα” στον αστικό απο-

κλεισµό: συγκρίνοντας τη στοά, µε την εµπορική “νησίδα”»

(σελ. 54)

Λαϊνά Ε., «Malls: Η διεθνής εµπειρία» (σελ. 57)

Σακελλαρίδου Α., Χατζηκωνσταντίνου Ε., «Το εµπορικό κέντρο

ως αστικός προορισµός» (σελ. 61)

Παναγιωτοπούλου Β., «Rho-Pero, Μιλάνο. Ο νέος εκθεσιακός

πυρήνας ή ένα “µολυσµατικό σύνθηµα”» (σελ. 63)

Κολώνας Β., «Το Μέγαρο του Μετοχικού Ταµείου Στρατού»

(σελ. 67)

Σηµαιοφορίδης Γ., «Από το παζάρι στα εµπορικά κέντρα»

(σελ. 71)

Αντωνιάδης Α.Κ., «Πόλη διαλυτικά Πολυδύναµα» (σελ. 73) 

Θεοδωράκη Κ., Θεοδωράκη-Πάτση Τζ., «Υπεραγορά: η τυπο-

ποίηση της ψευδαίσθησης» (σελ. 75) 

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Ο εκφυλισµός των κέντρων της πόλης, τα

malls και τα παιχνίδια των επενδυτών» (σελ. 78)

Πανταζή Μ., Φιλίππου Α., «Shopping malls... αναζητώντας ταυ-

τότητα στους καταναλωτικούς µη-τόπους της σύγχρονης

πραγµατικότητας» (σελ. 82)

Τεύχος 59/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2006

√Ï˘ÌÈ·Î¿ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ·
Επιµέλεια: Φρ. Χρυσολούρη

Πορτάλιου Ε., «Από τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην εκποί-

ηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων» (σελ. 50) 

Παγώνης Θ., «Τα αποµεινάρια υποδοµής των Ολυµπιακών

Αγώνων και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός της Αθήνας» (σελ.

54)

Ευαγγελίδου Μ., «Ανατολική ακτή Σαρωνικού. Κρίσιµα θέµατα

σχεδιασµού και διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας» (σελ.

57)

Φιντικάκης Ν., «Από το όραµα του αρχιτέκτονα στην εκµε-

τάλλευση» (σελ. 62)

Ιατρίδου Μ., «Φαληρικός Όρµος. Η ολυµπιακή δόµηση και η

µετα-ολυµπιακή εµπορευµατοποίηση» (σελ. 66)

Καλιοτζίδου-Βρεττάκου Μ., «Το Σπίτι της Άρσης Βαρών στη

Νίκαια» (σελ. 69) 

Παπασυµεών Μ., «Φονική η µετα-ολυµπιακή χρήση των ολυ-

µπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι» (σελ. 73)

Γκανασούλης Γ.Β., «Οι ολυµπιακές αναπλάσεις» (σελ. 76)

Τεύχος 60/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2006

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È „ËÊÈ·Î‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
Επιµέλεια: Ο. Βενετσιάνου, Ν. Μπαζαίου

Παπαλεξόπουλος ∆., «Η δυνητικοποίηση του επαγγέλµατος

του αρχιτέκτονα» (σελ. 52)

Γεωργιάδης Ν., Ζητωνούλης Β., «Η πραγµατική διάσταση της

ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση» (σελ. 55)

Αγγελιδάκης Α., «Οι πρώτες 1200 λέξεις από το κείµενο

“Second Life: Αρχιτεκτονική και Ψηφιακή Πραγµατικότητα”»

(σελ. 58)

∆ρίτσας Σ., «Έρευνα και σχεδιασµός µέσω ψηφιακών µεθό-

δων» (σελ. 60)

∆οξιάδης Θ., Χάσου-∆οξιάδη Σ., «Ρωγµές στην Αθηναϊκή

Λωρίδα» (σελ. 60)

Πανέτσος Γ.Α., «CARrchitecture: Οι Le Corbusier, R. Buck-

minster Fuller και F. Gehry ως σχεδιαστές αυτοκινήτων [και

πόλεων]» (σελ. 62)

∆ηµητρακόπουλος Α., «Forum>Lorum>Torum>Orum: η

άσφαλτος αστικότητα» (σελ. 65) 

Κατσαρός Μ., «Μοτέλ αρχιτεκτονική» (σελ. 69) 

Θεοδωράκη-Πάτση Τζ., «Οικιστική λωρίδα» (σελ. 73)

Ντάφλος Κ., «Αττική Οδός: απόσταση από το πραγµατικό;»

(σελ. 76)

Κοκκίνη ∆., Θεοδωρόπουλος ∆., «Indesem 2003: αφηγήσεις σε

κίνηση» (σελ. 78)

Τεύχος 49/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005

¶ÔÈËÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘
Επιµέλεια: ∆. Πολυχρονόπουλος, Χ. Χάρη

Φατούρος ∆.Α., «Το τοπίο: Ένας κατάλογος σηµειώσεων»

(σελ. 52)

Τζιρτζιλάκης Γ., «Το εδαφικό εργαστήριο του “διευρυµένου

πεδίου”» (σελ. 54)

Μάντζου Π., Πολυχρονόπουλος ∆., «Απο-γειωµένα τοπία του

θεάµατος» (σελ. 58)

Στεφάνου Ι., «Περί τόπου και τοπίου» (σελ. 61)

Μανωλίδης Κ., «Όταν κοιτάς από ψηλά... τοπίο και χαρτο-

γραφία» (σελ. 63)

Χάρη X., «Το τοπίο ως τόπος παραγωγής και τρόπος θέα-

σης» (σελ. 67)

Μωραΐτης Κ., «Σχεδιάζοντας το τοπίο. Τα δοµικά σχήµατα

του φυσικού» (σελ. 70)

Ανανιάδου-Τζηµοπούλου Μ., «Από την επικαιρότητα του σχε-

διασµού τοπίου» (σελ. 75)

Καζέρος Ν., «Μετατοπίζοντας την κατασκευή που λέγεται

τοπίο» (σελ. 78)

«Η συµβολή των µαθηµάτων για το σχεδιασµό του τοπίου

στην παιδεία των αρχιτεκτόνων» (σελ. 80)

Τεύχος 50/Μάρτιος-Απρίλιος 2005

∞fiÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢Ú¿ÛÂˆÓ 2003-2005

Τεύχος 51/Μάιος-Ιούνιος 2005

™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›
Επιµέλεια: Κ. Πιπίνης

Πιπίνης Κ., «Οδοιπορικό στους ελληνικούς σιδηροδροµι-

κούς σταθµούς» (σελ. 46)

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Ανακατασκευές των σταθµών του ΗΣΑΠ:

Η καταστροφή της αθηναϊκής ιστορίας» (σελ. 60)

«Σιδηροδροµικοί σταθµοί εκτός συνόρων» (σελ. 62) 

Σταθόπουλος Α., «Ζητούµενο: Ένας Κεντρικός Σιδηροδροµι-

κός Σταθµός Αθηνών» (σελ. 66)

Τεύχος 52/Iούλιος-Αύγουστος 2005

media res ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜
Επιµέλεια: Μ. Λεφαντζής

Λάββας Γ.Π., «media res της αρχιτεκτονικής» (σελ. 54) 

Τζιρτζιλάκης Γ., «Μεσοαρχιτεκτονική. Σχόλια στην υπερµε-

σική διάλυση της αρχιτεκτονικής» (σελ. 56) 

Λεφαντζής Μ., «Νεοελληνική αρχιτεκτονική σκέψη εν τύπω»

(σελ. 62)

Παναγιωτοπούλου Β., «Από το “δοχείο ζωής”, στο σπίτι της

Μπάρµπι...» (σελ. 68)

Λάσκαρης Ν.Ε., «Η τηλε-οπτική της αρχιτεκτονικής» (σελ.

70)

Χαρίτος ∆., «Σχεδιάζοντας δυνητικά περιβάλλοντα ως

χωρικά πλαίσια διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας» (σελ. 73)

Μπουρδάκης Β., Γαβρήλου Ε., «DETOUR - επικοινωνώντας

αισθήσεις και δράσεις» (σελ. 67)

Τεύχος 53/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2005

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ – ÃÒÚÔ˜ – ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
Επιµέλεια: Ο. Βενετσιάνου. Ν. Μπαζαίου

Βενετσιάνου Ο., Μπαζαίου Ν., «Η εµπειρία του χώρου στον

κινηµατογράφο» (σελ. 52)

Βοζάνη Α., «Η αντίληψη του χώρου στην αρχιτεκτονική και

τον κινηµατογράφο» (σελ. 55)

Ξενόπουλος Σ., «Η Αρχιτεκτονική της µεταλλασσόµενης εικό-

νας και οι σπουδές της Αρχιτεκτονικής» (σελ. 58)

Σταυρίδης Σ., «Ο κινηµατογράφος και η ρυθµική της πόλης»

(σελ. 60)

Αρτόπουλος Γ., «∆ιαδικασίες εξελικτικής µεταµόρφωσης στον

Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό»(σελ. 63) 

Παπαδόπουλος Σ., «Αστικά οράµατα στον κινηµατογράφο

της Επιστηµονικής Φαντασίας» (σελ. 66) 

Παπακωνσταντίνου Γ., «Αφηγήσεις του χώρου στον πειραµα-

τικό κινηµατογράφο» (σελ. 69)

Πολίτη Ι., «Ο χώρος στις ταινίες του Α. Χίτσκοκ» (σελ. 72) 

Αλιφραγκής Σ., «Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Αστικά τοπία αναµο-

νής στο Ταξίδι στα Κύθηρα του Θ. Αγγελόπουλου» (σελ.

75)

«∆ύο παράλληλες συζητήσεις για τον κινηµατογράφο - Κ.

Γιάνναρης, P. Greenaway» (σελ. 78) 

Παπαδοπούλου Φ.-Α., Χατζηνικολάου Κ., «Αναιρώντας την

κινηµατογραφική αίθουσα» (σελ. 82)

Τεύχος 54/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2005

∞˘ı·›ÚÂÙ·... ∆fiÙÂ, ÙÒÚ· Î·È ˆ˜ fiÙÂ;
Επιµέλεια: Ε. Κουφέλη

Ρωµανός Α., «Κατοικίες “εκτός σχεδίου”» (σελ. 54)

Αραχωβίτης Γ., «Η νοσταλγία της ατελούς εµπορευµατικής

παραγωγής ή ας ξαναδούµε τα αυθαίρετα» (σελ. 58)

Μαντουβάλου Μ., Μπαλλά Ε., «“Αυθαίρετα”, πολιτικές και

µικροπολιτική» (σελ. 61)

Γεωργοπούλου Σ., Ιωάννου Β., «Η ενσωµάτωση των περιοχών

“αυθαίρετης κατοικίας” στις πολεοδοµικές επεκτάσεις» (σελ.

64)

Ζαχαράκης Γ., Καλλιγιαννάκης Μ., Μουτσοπούλου Ε., «Αυθαί-

ρετα, “τακτοποιήσεις” και πλέγµατα πολιτικοοικονοµικών

σχέσεων στο Ηράκλειο Κρήτης» (σελ. 68)

Οικονόµου Ο., «Από τη καλύβα του Καραγκιόζη ...στο σαράϊ

του Πασά» (σελ. 70)

Μπελαβίλας Ν., «Η ενοχλητική πολεοδοµική δηµοκρατία»

(σελ. 72)
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Τεύχος 26/Μάρτιος-Απρίλιος 2001

™¿Ù·: ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» (1Ô)
Παναγιωτοπούλου Β., «Ιωάννης-Γιάννης-Ιάν(ν)ης Ξενάκης»

(σελ. 23) 

Κωτσάκη Α., «Παύλος Μυλωνάς: ο Άτλας του Άθωνος»

(σελ. 27) 

Λεφαντζής Μ., «Τα µνηµεία και ο τύπος» (σελ. 30)

Πιπίνης Κ., «Το γερµανικό design» (σελ. 32) 

Τεύχος 27/Μάιος-Ιούνιος 2001

™¿Ù·: ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» (2Ô) 
Κωτσάκη Α., «Πόλη, ∆ηµοκρατία, Πολιτική» (σελ. 38) 

Λεφαντζής Μ., «Calatrava Media Res!» (σελ. 40)

Κούτελης Χ., «George Edson Danforth» (σελ. 42-43)

Τεύχος 28/Ιούλιος-Αύγουστος 2001

∆Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡
Σιαπκίδης Ν., «Νέο Μουσείο Ακρόπολης» (σελ. 24) 

Κωτσάκη Α., «Υποθήκες ενός οδοιπόρου στοχαστή» (σελ.

27) 

Πιπίνης Κ., «Χίλια χρόνια της τσέχικης αρχιτεκτονικής» (σελ.

30) 

Βλαχονασίου Ε., «Χώρος, κίνηση και διαφάνεια» (σελ. 32)

Σηµαιοφορίδης Γ., «Αρχιτεκτονική και “τεχνικά έργα”» (σελ.

35) 

Τεύχος 29/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2001

∞Ú¯ÈÙÂÎÙoÓÈÎ‹ Î·È ÌÂÏÂÙoÎ·Ù·ÛÎÂ˘‹
«4η Σύνoδoς Πρoέδρων Αρχιτεκτoνικών Σχoλών Ευρώ-

πης» (σελ. 22) 

Λεφαντζής Μ., « Κoύλχαας Ρεµ: Μαθήµατα αρχιτεκτoνικής

άνευ διδασκάλoυ» (σελ. 25) 

Σηµαιoφoρίδης Γ., «Πράγµατα γενικώς στραβά στoν κόσµo»

(σελ. 26)

Τεύχος 31/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002

N¤ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ (1Ô) 
«Curriculum vitae του συν. Γ. Σηµαιοφορίδη» (σελ. 20) 

«Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφορίδη» (σελ. 22) 

Γεωργακόπουλος Τ., Παππάς Θ., «Στην αυγή της νέας εποχής»

(σελ. 30)

Τεύχος 32/Μάρτιος-Απρίλιος 2002

N¤ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ (2Ô)
Λάββας Γ.Π., «Η φονεύουσα αλλαγή του Αττικού τοπίου!»

(σελ. 23)

Κοτιώνης Ζ., «Ένα νέο µουσείο σύγχρονου πολιτιστικού κοµ-

φορµισµού» (σελ. 24)

Παπαγεωργίου-Βενετάς Α., Λεφαντζής Μ., «Η “νέα” Αθήνα»

(σελ. 27)

Καλογεράς Ν., «Ο δάσκαλος ∆ηµήτρης Μπίρης» (σελ. 29)

Παπαλεξόπουλος ∆., «Υλικότητα, µοκροκατασκευές και συµ-

βάντα» (σελ. 31)

Κόκκορης Π., «Συνεχίζοντας µιαν ατέρµονη συνοµιλία µε τον

∆ηµήτρη» (σελ. 32)

Τεύχος 34/Ιούλιος-Αύγουστος 2002

∆Ô È‰ÈˆÙÈÎfi Û‡Ì·Ó ˆ˜ Ó¤Ô˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙfiÔ˜; 
Φανουράκης Σ., «Τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα» (σελ. 22)

Παππάς Θ.Κ., «“Τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα” η δεύτερη

ανάγνωση» (σελ. 24)

Σταυρίδου Α., «Αναδυόµενες ιδιότητες υλικών, σηµερινές

δυνατότητες και προοπτικές» (σελ. 62) 

Morel Ph., «Μερικές παρατηρήσεις πάνω στην έννοια της

βελτιστοποίησης» (σελ. 65)

Streitz N., «Σχεδιάζοντας Συνεργατικά Κτίρια: Έξυπνα Περι-

βάλλοντα και ο “Υπολογιστής υπό Εξαφάνιση”» (σελ. 68)

Κοµνηνός Ν., «Έξυπνες πόλεις. Συστήµατα καινοτοµίας και

τεχνολογίες πληροφορίας στην ανάπτυξη των πόλεων»

(σελ. 72)

Μάντζιου Π., Πολυχρονόπουλος ∆., «TERMINATOR II: Η

τελική κρίση» (σελ. 75)

Μπουρδάκης Β., Χαρίτος ∆., «Χώροι Επικοινωνίας/ Communi-

cating Space(s)» (σελ. 78)

Τεύχος 61/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007

∂¿ÁÁÂÏÌ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ
Επιµέλεια: Ν. Κεφαλογιάννης, Α. Κωτσάκη, Μ. Σίνου

Καλαφάτη Ε., «Η αναζήτηση του ρόλου του αρχιτέκτονα στη

σκιά του πολέµου» (σελ. 50)

Κεφαλογιάννης Ν., «Ο σύγχρονος αρχιτέκτονας και η ανα-

γκαία πολλαπλότητα του ρόλου του» (σελ. 54) 

Παπαστεργίου Χρ., «Ο νέος αρχιτέκτονας στο σύγχρονο

επάγγελµα του θαύµατος και της αστάθειας» (σελ. 57)

Σπυριδωνίδης Κ.-Β., «Η σύγχρονη ταυτότητα του αρχιτέκτονα

ως προσδοκία της εκπαίδευσης και ως αίτηµα της πρακτι-

κής» (σελ. 60)

Κωτσάκη Α., «Αρχιτεκτονική πολιτική. Πολιτική αρχιτεκτο-

νική» (σελ. 62)

Σίνου Μ., «Αρχιτεκτονική και περιβάλλον: βίοι παράλληλοι ή

αντίθετοι;» (σελ. 66) 

Βαΐου Nτ., Λυκογιάννη Ρ., «Όταν ο αρχιτέκτων είναι γυναίκα»

(σελ. 69)

Γερόλυµπου Α., «Αναζητώντας έναν ξεχασµένο σύλλογο

αρχιτεκτόνων» (σελ. 72)

Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Λ., «Πρόσφυγες αρχιτέκτονες στη

Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέµου»(σελ. 75)

Τεύχος 62/Μάρτιος-Απρίλιος 2007

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹
Επιµέλεια: Μ. Λεφαντζής

«Κριτική(οί) αρχιτεκτονικής 1950-1960» (σελ. 50)

Σηµαιοφορίδης Γ., «Τα σηµεία της κριτικής»(σελ. 56) 

Φιλιππίδης ∆., «Σπάνιο αλλά όχι υπό εξαφάνιση είδος» (σελ.

59)

Τζιρτζιλάκης Γ., «Η ελάσσων κριτική» (σελ. 61)

«Περί αρχιτεκτονικής κριτικής» (σελ. 65)

Λεφαντζής Μ., «Παράθυρο στην Αρχιτεκτονική Κριτική»

(σελ. 72)

Τεύχος 63/Μάιος-Iούνιος 2007

∂˘¿ÏˆÙÔÈ ·ÛÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ
Επιµέλεια: ∆. Πολυχρονόπουλος

Πολυχρονόπουλος ∆., «“όµορφα” επισφαλείς και ευάλωτοι

δηµόσιοι τόποι...» (σελ. 56)

Μουτσόπουλος Θ., «ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ. Σύντοµη τοπογρα-

φία της αθηναϊκής παραβατικότητας» (σελ. 58) 

Μαραθού Χρ., «“Χώρου «διάλογοι”. Μία µεταναστευτική κοι-

νότητα στο κέντρο της Αθήνας» (σελ. 64)

Μαρνελάκης Γ., «Οι επισφαλείς γεωγραφίες του “δηµόσιου

σεξ” στην πόλη» (σελ. 66)

Σαπουνάκης Α., «Γωνιές αστέγων» (σελ. 69)

Αναστασόπουλος Ν., «Παράλληλες αναγνώσεις» (σελ. 71) 

Πορτάλιου Ε., «Η ∆ηµοτική Αγορά της Κυψέλης. Ευάλωτοι

χώροι νοηµατοδοτούν το µέλλον» (σελ. 76) 

Γκ. Καπλάνι, «Ψάχνοντας για ένα σπίτι (αποσπάσµατα από το

ηµερολόγιο του Αµπντού)» (σελ. 80)

Τεύχος 64/Ιούλιος-Αύγουστος 2007

∞ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂÈ˜
Επιµέλεια: Β. Παναγιωτοπούλου, (συνεργ. Ν. Καζέρος)

Καζέρος Ν., «Αντανακλάσεις και πεδία συσχετισµού της

αρχιτεκτονικής» (σελ. 54) 

Κουµπής Τ., «Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία: Αντηχήσεις/δια-

τοπίσεις» (σελ. 56) 

Κούρος Π., «Πώς πολεοδοµούµε την ανοιχτή πηγή;» (σελ.

59) 

∆αούτη Στ., «Kανόνες της φύσης και αρχιτεκτονικές µορφές»

(σελ. 63) 

Ψαρρά Σ., «Αόρατη Επιφάνεια – Αντανακλάσεις στο Περί-

πτερο του Mies van der Rohe στη Βαρκελώνη» (σελ. 66) 

Καραδήµα Χρ., «Αντανακλάσεις του χωρικού νοήµατος»

(σελ. 70) 

Βελώνης Κ., «Η αντανάκλαση ως ιδεολογική κατασκευή της

εκµηδένισης της ύλης» (σελ. 74) 

Παναγιωτοπούλου Β., «Ρήξεις εκτός τόπου και χρόνου ή Η

αντανάκλαση µιας “στρεβλής” αυτογνωσίας» (σελ. 77)

Τεύχος 65/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2007

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜
Επιµέλεια: Ο. Βενετσιάνου, Ν. Μπαζαίου

Καρβέλας Γ., «Μία χαµένη ευκαιρία. Η απώλεια της παράδο-

σης και της µαστοριάς στη σύγχρονη κατασκευή επίπλων»

(σελ. 54)

Σίνου Μ., «Τα οικολογικά υλικά στον σχεδιασµό εσωτερικών

χώρων» (σελ. 57)

Μάρθα Λ., «∆είγµατα υβριδικής αρχιτεκτονικής...» (σελ. 59)

Βενετσιάνου Ο., Καραθανάση Ε., Μπαζαίου Ν., «Η ύλη, ο χρό-

νος και ο αρχιτέκτονας» (σελ. 62)

Λαµπρινόπουλος Κ., «Zoom in – zoom out» (σελ. 65)

Μπαρώ Λ., «Ανακαίνιση επαγγελµατικών χώρων» (σελ. 67)

Μπρέλλης Χρ., Φωτιάδης Σ., Ναθαναήλ ∆., «Μέσα από το εργο-

στάσιο» (σελ. 70)

Παρµενίδης Γ., Λονγκεπέ Κρ., Μπαζαίου Ν., «Συζήτηση για τη

µικρή χωρική κλίµακα. Με αφορµή ένα έργο µεγάλης κλίµα-

κας, το Νέο Κτίριο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών» (σελ. 74)
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Τουρνικιώτης Π., «Ο αθλητισµός, το σώµα και η µοντέρνα

αρχιτεκτονική» (σελ. 31))

Τεύχος 43/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2004

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 
Μικελάκης Μ., Λεφαντζής Μ., «Ακαδηµαϊκός ο Γεώργιος Λάβ-

βας» (σελ. 24)

Κουβελά-Παναγιωτάτου Α., «Η αρχιτεκτονική έκφραση» (σελ.

26)

Παναγιωτοπούλου Β., «Πηγαίνοντας στην Outlook... “ξέχασα

την οµπρέλα µου”» (σελ. 28)

Κωτσάκη Α., «Υφαρπαγή µορφών - Άρση συνειδήσεων»

(σελ. 30)

Τεύχος 44/Μάρτιος-Απρίλιος 2004

º‡ÛË – ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ – ∞ÂÈÊÔÚ›· 
«Νέο Μουσείο Ακρόπολης» (σελ. 26)

Πεπέ Α., «∆ύο κτίρια σύγχρονης αρχιτεκτονικής “υπό

διωγµό”» (σελ. 28)

Πολυχρονόπουλος ∆., «The European City in Transition - The

City and the Region» (σελ. 31)

Eckhardt F., «Πόλη και Περιφέρεια» (σελ. 32)

Τεύχος 45/Μάιος-Ιούνιος 2004

¢È¿ÏÔÁÔÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ 
Παππάς Θ.Κ., «Πρώτο σχόλιο για την πορεία του Συλλόγου»

(σελ. 25)

Παπαδοπούλου-Λυκούδη Μ., «Ένα ανέκδοτο δηµόσιο έγ-

γραφο» (σελ. 26)

Τσιβίκη Κ., «Παρεµβαίνοντας στο Γκάζι και Κεραµεικό» (σελ.

27)

Χάρη Χ., «Νέα δεδοµένα στην αρχιτεκτονική έρευνα» (σελ.

29)

∆ηµητρακόπουλος Α., «Ανατολή και ∆ύση στη µοντέρνα αρχι-

τεκτονική» (σελ. 32)

«Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική και Βιώσιµες πόλεις» (σελ. 34)

Τεύχος 46/Ιούλιος-Αύγουστος 2004

£¤Ì·Ù· ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ·˜
Φινέ M., «Για τον Ντίνο Παπαϊωάννου και την αρχιτεκτονική

του '60» (σελ. 23)

Φατούρος ∆., «Ντίνος Παπαϊωάννου, 1934-2004» (σελ. 25) 

«Για την Ελένη Παπαρρόδου» (σελ. 26)

Παπαϊωάννου T., «Γαίας εκποίησις» (σελ. 27)

Παναγιωτοπούλου Β., «“Βιολιστής στη στέγη(;)”» (σελ. 29) 

Φιντικάκης Ν., «Το νέο βιοκλιµατικό στέγαστρο στο Ακρω-

τήρι Σαντορίνης» (σελ. 30)

Τσιµπιδάρος Η., «Οι Κολοσσοί του Μαρουσιού και οι άθλοι...

των Αγώνων» (σελ. 34)

Κουµπής T., «Η ακύρωση του αρχιτεκτονικού συµβάντος»

(σελ. 36) 

Ηλιοπούλου Ε., «Το ξενοδοχείο της εκκλησίας θα ήταν ολυ-

µπιακό έργο;» (σελ. 39)

Κασσιός Κ., «Το Ολυµπιακό γκριζο-πράσινο της Αθήνας»

(σελ. 41)

Τσαγκαράτος Σ., «Ολυµπιακές εγκαταστάσεις»(σελ. 43) 

Τσιµπιδάρος Η., «“Αισθητικίζουσα” θανάτωση της µνήµης;»

(σελ. 61)

Λεφαντζής Μ., Πρέπης A., «Η διάσωση των χριστιανικών µνη-

µείων του Κοσόβου» (σελ. 63)

Τζώνος Π., «Ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό δράµα ή πόσο να

εµπιστεύεστε τους αρχιτέκτονες; » (σελ. 67) 

Παππάς Θ.Κ., «∆ιαµόρφωση Πλατείας ∆ιοικητηρίου Θεσσα-

λονίκης» (σελ. 69)

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «∆εν θα µείνει τίποτα όρθιο σ' αυτό τον

τόπο;» (σελ. 71)

Τεύχος 47/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2004

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿
«Παραδείγµατα» (σελ. 27)

Χάρη Χ., «Οι µεταµορφώσεις της αρχιτεκτονικής» (σελ. 29)

«Για το ζήτηµα της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς» (σελ. 31) 

Οικονόµου Ο., «Για τα τοπία του µύθου» (σελ.32)

Πολυχρονόπουλος ∆., «Σχεδιασµός µητροπολιτικών περιο-

χών» (σελ. 33)

Τεύχος 48/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2004

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙË˜ ÏˆÚ›‰·˜
Φεσσά-Εµµανουήλ Ε., «∆ιεθνής διάκριση του αρχ. Νίκου Βαλ-

σαµάκη» (σελ. 24)

Μιχαήλ Γ.Μ., «Ο κατακερµατισµός της αττικής γης» (σελ.

26)

Παναγιωτοπούλου Β., «Η γοητεία της απώλειας» (σελ. 28)

Βενετσάνου Ο., «Πολιτισµική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνολο-

γία» (σελ. 30)

«Τρεις δεκαετίες ΣΑΘ 1973-2004» (σελ. 32)

Μποζινέκη-∆ιδώνη Β., «Λουίζα Μάρθα: θραύσµατα µνήµης»

(σελ. 25)

Παναγιωτοπούλου Β., «3 στιγµές+1 αντίστιξη» (σελ. 26)

«Τιµητικές διακρίσεις σε έλληνες αρχιτέκτονες» (σελ. 28)

Gray D., «Βραβεία Mies van der Rohe 2001» (σελ. 29)

Παπαϊωάννου K., «Η δυαδικότητα στο κόσµο των αρχιτεκτό-

νων και της αρχιτεκτονικής» (σελ. 32)

Τεύχος 35/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2002

www.arch.art.gr; 
Πεπέ Α., «Αφιέρωµα στον ∆ηµήτρη Μωρέττη» (σελ. 21)

Λεφαντζής Μ., «8η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία»

(σελ. 22)

Λυκουριώτη Λ., Πιπίνης Κ., «21ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αρχιτε-

κτονικής της UIA» (σελ. 25)

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «Οι αρχιτεκτονικές σπουδές στο ΕΜΠ

1917-1974» (σελ. 29)

Παναγιωτοπούλου Β., «“Μια αρνητική παρόρµηση”» (σελ. 31)

Τεύχος 36/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2002

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ (1Ô) 
Μαλλούχου-Τufano Φ., «Αποκατάσταση των µνηµείων Ακρο-

πόλεως» (σελ. 24)

Πιπίνης Κ., «EXPO 2002, Ελβετία» (σελ. 27)

Γκιζελή Β.∆., «Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη» (σελ. 29)

Mπούρα N., Σάκκα-Θηβαίου Μ., «11ο Συνέδριο του ICAM»

(σελ. 31)

Τεύχος 37/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ (2Ô) 
Γεωργακόπουλος Τ., «Γιώργος Σηµαιοφορίδης, Αθηνά Αθα-

νασούλη» (σελ. 21)

Καρδαµίτση-Αδάµη Μ., «∆ηµήτρης Βασιλειάδης, 1913-2002»

(σελ. 22)

Χαρκιολάκης Ν.Σ., «Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Συλλόγου

Μηχανικών του ΥΠΠΟ» (σελ. 23)

Κουρµπανά Μ., «Η µοντέρνα αρχιτεκτονική ως πολιτισµική

αξία» (σελ. 25)

Λευκαδίτου Ρ., «Νέο Μουσείο Ακρόπολης: Ενδιαφέρεται

κανείς;» (σελ. 26)

«Παρέµβαση-τεκµηρίωση για το Νέο Μουσείο Ακρόπo-

λης» (σελ. 28) 

Πεπέ Α., «Αλεξάνδρα και ∆ηµήτρης Μωρέτης» (σελ. 30)

Τεύχος 38/Mάρτιος-Απρίλιος 2003

¢ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ (;)
Ηµερίδα «Αρχιτεκτονική: Είδωλα και προσωπεία» (σελ. 22)

Σκουτέλης Ν., Ζανόν Φ., «∆ιαµόρφωση Πλατείας Ελευθερίας

Ηρακλείου Κρήτης» (σελ. 25)

Κωτσάκη Α., «Οι ελληνικές διακρίσεις του Αρχιτεκτονικού

∆ιαγωνισµού “Εφήµερες κατασκευές στην πόλη της Αθή-

νας”» (σελ. 28)

Μπεριάτος Η., «Το παλµικό φαινόµενο στο σχεδιασµό» (σελ.

31)

Τεύχος 39/Mάιος-Ιούνιος 2003

∞ı‹Ó·: ± 2004
Λεφαντζής Μ., «Ο µεγάλος ναοδόµος Γεώργιος Νοµικός»

(σελ. 26)

«Ένας χρόνος χωρίς τον ∆ηµήτρη Μπίρη»(σελ. 28)

Καλαφάτη Ε., «Βιβλιοθήκη Κ. Α. ∆οξιάδη»(σελ. 29)

Θεοδώρου Μ., «Athens-Scape» (σελ. 31)

Τεύχος 40/Ιούλιος-Αύγουστος 2003

MediaLand – DisneyLand
«Μετασχηµατισµοί της ελληνικής πόλης» (σελ. 24)

«Ανάµεσα σε “Συµπληγάδες” η δηµόσια αρχιτεκτονική»

(σελ. 26)

Anamorphosis Αρχ., «Thw Snow Show» (σελ. 28)

Λαφαζάνη Μ., «Πολιτιστική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνολο-

γία» (σελ. 31)

Τεύχος 41/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2003

∏ ‰È¿Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (1Ô)
Κωτσάκη Α., «Ίχνη τοπίων-∆ίκτυα τόπου» (σελ. 24)

Πεπέ Α., «Erich Mendelsohn [1887-1953]» (σελ. 27) 

«ΤΟΠΟΣ/Φως, Χώρος, Ύλη» (σελ. 29)

Λιλιµπάκη Μ., «Συνδέοντας πόλεις-Συνδέοντας πολίτες»

(σελ. 32)

Τεύχος 42/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2003

∏ ‰È¿Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (2Ô)
Παναγιωτοπούλου B., «Σε νευρική κρίση... για την Οµόνοια»

(σελ. 25)

Παπαγιάννης Θ., «Πικιώνης: γεφυρώνοντας το χτές µε το

αύριο» (σελ. 27)

Κουρµπανά Μ., «4η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού

Έργου» (σελ. 29)



Αρτόπουλος Γ., «Future City: Experiment and Utopia in

Architecture 1956-2006» (σελ. 34)

Ελληνικό τµήµα της UIA» (σελ. 36)

Τεύχος 59/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2006

√Ï˘ÌÈ·Î¿ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ·
Μπελιµπασάκης Κ., «Πετρίνα Μεδτσίκου-Τερζοπούλου»

(σελ. 23)

Οικονόµου Ο., «Νιόβη Χυσοµαλλίδου» (σελ. 23)

«Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη» (σελ. 24)

Καζέρος Ν., «Τόποι σε εκκρεµότητα» (σελ. 30)

«ΤΕΕ/UIA: Προκήρυξη ∆ιεθνούς Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνι-

σµού» (σελ. 32)

Τεύχος 60/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2006

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È „ËÊÈ·Î‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
Λεφαντζής Μ., «Αποχαιρετώντας τον Ακαδηµαϊκό Γεώργιο

Λάββα» (σελ. 25)

Κωτσάκη Α., «Το ψυχροπολεµικό κλίµα στη τέχνη του οικο-

δοµείν» (σελ. 28)

Βιδάλης Μ.Α., «ΩSANAA!» (σελ. 29)

Μπαζαίου Ν., «Αρχιτεκτονική και Περιβαλλοντική Ευφυΐα»

(σελ. 30)

Ντούρλιας Εµµ., «Ένα νέο µουσείο γεννιέται - Ένα ακόµη

µουσείο...» (σελ. 31)

«24ο συνέδριο eCAADe, “Χώροι Επικοινωνίας”» (σελ. 33)

Τεύχος 61/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007

∂¿ÁÁÂÏÌ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ
«Η οικιστική του Κ.A. ∆οξιάδη και η αρχιτεκτονική της εντο-

πίας» (σελ. 26)

Παναγιωτοπούλου Β., «Νίκος Βαλσαµάκης Αρχιτέκτων» (σελ.

28)

∆ηµητρακόπουλος Α., «“πυρ-πόλις-ει”: πυρ-πόλη-ση και πυρ-

πολίτες» (σελ. 29)

«Υβριδικά τοπία» (σελ. 30)

Βενετσιάνου Ο., «Designwalk: Μια περιήγηση στα δηµιουρ-

γικά γραφεία στου Ψυρρή» (σελ. 32)

Τεύχος 62/Μάρτιος-Απρίλιος 2007

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹
∆ηµητρακόπουλος Α., «Ιδιωτεία, Ιδιοποίηση και Ιδιώτευση: η

ιδιοτέλεια στην εκπαίδευση» (σελ. 26) 

Ντούρλιας Εµµ., «Μια ευχή για τα τριάντα χρόνια του

Beaubourg!» (σελ. 28)

Τεύχος 63/Μάιος-Iούνιος 2007

∂˘¿ÏˆÙÔÈ ·ÛÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ
Κεφαλογιάννης Ν., «Ευρωπαϊκό Βραβείο Αρχιτεκτονικής Mies

van der Rohe 2007» (σελ. 24) 

Mansilla L.M., Tunon E., «Το πρόσωπο του συλλογικού» (σελ.

26) 

∆αούτη Στ., «Αρχιτεκτονικές ∆ιαδροµές Αθήνα – Columbia

University, New York» (σελ. 31) 

Βενετσιάνου Ο., «City Debates – ∆ιάλογοι για την Πόλη»

(σελ. 33) 

Κυριαζής Α.Π., «Ακόµα µια χαµένη ευκαιρία»(σελ. 35) 

Τεύχος 64/Ιούλιος-Αύγουστος 2007

∞ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂÈ˜
Κωτσάκη Α., «∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 17, Αθήνα. Με αφορµή

ένα δίληµµα (;)» (σελ. 25) 

«Ξενία Ξανά» (σελ. 26) 

∆ηµητρακοπούλου Ε., «Atelier 66 – Σουζάνα και ∆ηµήτρης

Aντωνακάκης» (σελ. 28) 

Βενετσιάνου Ο., «MVRDV Το “Πεινασµένο Κιβώτιο”» (σελ.

30) 

«Ο µετασχηµατισµός του εδάφους. Ένα σχέδιο στην τοπο-

θεσία» (σελ. 32)

Τεύχος 65/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2007

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜
∆ηµητρακόπουλος Α., «Ακρόπολη: η πόλη των ακροτήτων [και

το µουσείο αυτής]» (σελ. 22)

Μπίρης Τ., «Για το Μουσείο της Ακρόπολης» (σελ. 25)

Σετάκη Φ., Αντωνοπούλου Ε., «easa2007» (σελ. 26)

Κεφαλογιάννης Ν., «Παράκτιες περιοχές και τουρισµός. Το

Συµπόσιο του Intelligent Coast» (σελ. 28)

Ντούρλιας Εµµ., «Προς την πόλη της αρχιτεκτονικής» (σελ.

30)

Καζέρος Ν., «Στο Μοτέλ – ∆οχεία Ζωής» (σελ. 32)
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Τεύχος 49/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005

¶ÔÈËÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘
Σταµατίου Ε., Ευαγγελίδου Μ., «5ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολε-

οδοµίας 2004» (σελ. 25)

«Τριήµερο εκδηλώσεων για την έκθεση “Παραδείγµατα”»

(σελ. 30)

Τζιρτζιλάκη E., Σαγρή Γ., «Αρχιτεκτονικό εργαστήριο στη

Σίφνο» (σελ. 32)

Παναγιωτοπούλου Β., «Κενά αέρος...» (σελ. 34)

Τεύχος 51/Μάιος-Ιούνιος 2005

™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›
«Παύλος Μυλωνάς (1915-2005)» (σελ. 24)

«Άννη Βρυχέα (1943-2005)» (σελ. 27)

Παππάς Θ.Κ., «Digital topo_graphies» (σελ. 29)

Παπαλεξόπουλος ∆., «Ψηφιακές τοπο_γραφίες»(σελ. 30) 

Κεφαλογιάννης Ν., «Από την Hadid στον Koolhaas...» (σελ.

32)

Κλειδωνάς A.∆., «Για ποιον δουλεύουµε;» (σελ. 34)

Τεύχος 52/Iούλιος-Αύγουστος 2005

media res ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜
Γεωργακόπουλος Τ., «Αρχιτέκτονες και σύγχρονο αστικό

τοπίο» (σελ. 27) 

«Βραβεία Αρχιτεκτονικού Έργου 2005» (σελ. 28)

Καζέρος Ν., «Τοπία σε µετάβαση» (σελ. 33)

Αίσωπος Γ., «Προσεγγίζοντας τη µετάπολη» (σελ. 36)

Τεύχος 53/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2005

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ – ÃÒÚÔ˜ – ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
«22ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής της UIA» (σελ. 26)

Αντωνακάκης ∆., «Μια Έκθεση Αρχιτεκτονικής υποδειγµατι-

κής συνέπειας» (σελ. 28)

Κεφαλογιάννης Ν., «Οι µετασχηµατισµοί του πλαισίου της

αρχιτεκτονικής δράσης» (σελ. 30)

Εξαρχόπουλος Π., Αγγελής Γ., «3η Επιστηµονική Συνάντηση

Ελληνικού DOCOMOMO» (σελ. 32)

Τεύχος 54/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2005

∞˘ı·›ÚÂÙ·... ∆fiÙÂ, ÙÒÚ· Î·È ˆ˜ fiÙÂ;
«Σχέδιο θεσµικού πλαισίου - κανονισµού για τον καθορισµό

των εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών

στον τοµέα της αρχιτεκτονικής» (σελ. 26)

«5η Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου ΣΑΘ» (σελ. 33)

Μιχαήλ Γ.Μ., «Τα µουσεία σήµερα» (σελ. 35)

Τροβά Β., «Η αναπαράσταση ως όχηµα αρχιτεκτονικής σκέ-

ψης» (σελ. 37)

Τεύχος 55/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006

∞ÛÙÈÎ¿ ÎÂÓ¿
«Η µετάβαση της Αθήνας» (σελ. 31)

Καζέρος Ν., «Παράκτια γεγονότα και ο υβριδικός ρόλος του

αρχιτέκτονα» (σελ. 33)

Θεοδώρου Μ., «Είναι δυνατή µια αρχιτεκτονική επανάσταση

σήµερα;» (σελ. 35)

Μπίρης Τ., «Το “φοβικό σύνδροµο του παράθυρου”» (σελ.

37)

Τεύχος 56/Μάρτιος-Απρίλιος 2006

¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹. ∑ËÙ‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜ 
Παπαγεωργίου-Βενετάς Α., «Αλέξανδρος Στεφάνου Καλλιγάς

1932-2006» (σελ. 38) 

Παναγιωτοπούλου Β., «Massimiliano Fuksas»(σελ. 39) 

Λάββα Ρ., «Θρησκευτικός πόλεµος και πολιτισµός των θρη-

σκειών» (σελ. 41) 

Σαρηγιάννης Γ.Μ., «“Τα νεοκλασικά της Σάµου” του ∆ηµήτρη

Σεβαστάκη» (σελ. 43

Τεύχος 57/Μάιος-Ιούνιος 2006

ªÂ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÌË-·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ
Πολυχρονόπουλος ∆., Γούλα Μ., «4η Ευρωπαϊκή Biennale

Τοπίου στη Βαρκελώνη» (σελ. 29) 

Κεφαλογιάννης Ν., «Οι προοπτικές της αρχιτεκτονικής έρευ-

νας» (σελ. 32) 

Παναγιωτοπούλου Β., «“Ουρανο(κατεβ)άσµατα”» (σελ. 34) 

Πορτάλιου Ε., «4ο Ευρωπαϊκό κοινωνικό φόρουµ» (σελ. 35)

Τεύχος 58/Ioύλιος-Αύγουστος 2006

Malls: §·‚‡ÚÈÓıÔÈ æÂ˘‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ
Λεφαντζής Μ., «Αναφορά στον Κουλέρµο: µια “συνάντη-

ση”και δύο εκθέσεις» (σελ. 25) 

Αίσωπος Γ., «Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη

και την Ασία-Ειρηνικό, 2006-07» (σελ. 27) 

Σίνου Μ., «∆ιαφάνεια και Πρόκληση» (σελ. 29)

Μελανίτου Α., «Αρχιτεκτονική και νέα πόλη» (σελ. 30) 

Σάκκα-Θηβαίου Μ., «13ο διεθνές συνέδριο ICAM» (σελ. 32) 



Πορτάλιου Ε. Λίλα Λεοντίδου, ΑΓΕΩΓΡΑΦΗΤΟΣ ΧΩΡΑ,

Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2005, τ. 61, Ιανουά-

ριος/Φεβρουάριος 2007

Σαρηγιάννης Γ.Μ. Ε. Μαΐστρου, Ο. Βογιατζόγλου, Ε. Καρα-

θανάση, Μ. Καλιοτζίδου, Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ,

Αθήνα 2002, τ. 37, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003

Σαρηγιάννης Μ.Γ. Μάχη Καραλή, ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙ-

ΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ, Πολιτιστικό Τεχνολο-

γικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2002, τ. 40, Ιούλιος/Αύγουστος

2003

Σαρηγιάννης Μ.Γ. Βίλµα Χαστάογλου, ΒΟΛΟΣ, ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ, Έκδοση ∆ηµοτικού

Κέντρου Ιστορίας και Τεκµηρίωσης Βόλου, Βόλος 2002, σελ.

248, τ. 41, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2003

Σίνου Μ. Ελένη Ανδρεαδάκη, ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑ-

ΣΜΟΣ, Περιβάλλον και Βιωσιµότητα, Εκδόσεις University

Studio Press, τ. 61, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2007

▼ ΒΡΑΒΕΙΑ

Γεωργακόπουλος Τ. «Αρχιτέκτονες και σύγχρονο αστικό

τοπίο», Επίκαιρα, τ. 52, Iούλιος/Αύγουστος 2005, σελ. 27 

Κεφαλογιάννης Ν. «Από την Hadid στον Koolhaas...», Επί-

καιρα, τ. 51, Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 32-33

Σταµατίου Ε., Ευαγγελίδου Μ. «5ο Ευρωπαϊκό Βραβείο

Λεφαντζής Μ. «8η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία»

Επίκαιρα, τ. 35, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2002, σελ. 22-24 

Χάρη Χ. «Οι µεταµορφώσεις της αρχιτεκτονικής», Επί-

καιρα, τ. 47, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2004, σελ. 29-30 

«Παραδείγµατα» Επίκαιρα, τ. 47, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος

2004, σελ. 27-28 

«Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη», Επίκαιρα, τ. 59, Σεπτέµ-

βριος/Οκτώβριος 2006, σελ. 24-29 

▼ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Αίσωπος Γ. ΤΟΠΙΑ ΕΚΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙ-

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΄60 ΚΑΙ ΄90 - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, Επιµ. Γ. Αίσωπος, Γ.

Σηµαιοφορίδης, MetapolisPress & ΚΑΜ, Αθήνα 2002, τ. 37,

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003

Αίσωπος Γ. «Προσεγγίζοντας τη µετάπολη», Επίκαιρα, τ.

52, Iούλιος/Αύγουστος 2005, σελ. 36 

Γιακουµακάτος Α. «Για µια “προφητεία του 21ου”», Ε. Κα-

λαφάτη, ∆. Παπαλεξόπουλος, ΤΑΚΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ. ΨΗΦΙΑ-ΚΑ

ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Εκδόσεις Libro, Αθήνα

2006, σελ. 167 (ιταλική έκδοση D. Papalexopoulos, E. Kala-

fati, Takis Zenetos. Visioni digitali, architetture costruite, Εκδό-

σεις Edilstampa, Ρώµη 2006, τ. 63, Μάιος/Iούνιος 2007

∆εκαβάλλας Κ. Ελισάβετ Σακελλαρίου-Herzog – Ελένη

Φεσσά-Εµµανουήλ, Π.Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ. AN

ARCHITECT’S VISION, P.A. SAKELLARIOS, Αθήνα, Εκδόσεις

Ποταµός, 2006, τ. 61, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2007

Ζυγοµαλάς ∆. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΜΝΗ-

ΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α, Επιµ.

Μιχαήλ Ε. Νοµικός, Εκδόσεις ΕΡΓΟΝ IV, 2001, τ. 47, Σεπτέµ-

βριος/Οκτώβριος 2004

Κωτσάκη Α. «Παύλος Μυλωνάς: Ο ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ»,

Επίκαιρα, τ. 26, Μάρτιος/Απρίλιος 2001, σελ. 27-29

Κωτσάκη Α. «Υποθήκες ενός οδοιπόρου στοχαστή. Τέσ-

σερα νέα βιβλία του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου», Επί-

καιρα, τ. 28, Ιούλιος/Αύγουστος 2001, σελ. 27-29 

Κωτσάκη Α. ΜΜΗΜΕΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΤΟ ΜΕΓΙ-

ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. ∆ύο νέες εκδόσεις για τον ∆ηµήτρη Πι-

κιώνη, τ. 32, Μάρτιος/Απρίλιος 2002

Κωτσάκη Α. Βασίλης Κολώνας, ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 2002, τ. 36,

Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2002

Λάββας Π.Γ. Ελένη Φεσσά-Εµµανουήλ, ∆ΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ

ΝΕΑΕΛΛΗΝΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, τ. 29, Σεπτέµβριος/Οκτώ-

βριος 2001

Λεφαντζής Μ. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΠΟΛΗ/ΜΕΤΑ-

ΠΟΛΙΣ 2001, Επιµ. Γ. Αίσωπος, Γ. Σηµαιοφορίδης, Εκδόσεις

Metapolis Press, Μάιος 2001, τ. 28, Ιούλιος/Αύγουστος 2001
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Λεφαντζής Μ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Ηµερίδες Πάτρα – Ξάνθη, Έκδοση

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και Untimely Books, Αθήνα 2002, τ. 34, Ιού-

λιος/Αύγουστος 2002

Μαρµαράς Εµ. Γεωργίου Π. Λάββα, ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ 19ο ΚΑΙ 20ο

ΑΙΩΝΑ, Εκδόσεις University press, Θεσσαλονίκη 2002, τ. 37,

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003

Μαρτινίδης Π. «3 σηµεία προσωπικής ανάγνωσης για το

βιβλίο των Ε. Φεσσά-Εµµανουήλ και Ε. Μαρµαρά», 12 ΕΛΛΗ-

ΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ, Πανεπιστηµια-

κές Εκδόσεις Κρήτης, 2005, τ. 55, Ιανουάριος/Φεβρουάριος

2003

Παναγιωτοπούλου Β. Γερόλυµπου, Κριστιάν Πεντελαχόρ

ντε Λοντίς, ΕΡΝΕΣΤ ΕΜΠΡΑΡ 1875-1933: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ

ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-

γαλλικά), Eκδόσεις Ποταµός, Αθήνα 2001, τ. 32, Μάρτιος/

Απρίλιος 2002

Παναγιωτοπούλου Β. Σταύρος Σταυρίδης, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟ-

ΛΗ ΟΘΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΚΗΝΗ, Εκδόσεις Ελληνικά

Γράµµατα, Αθήνα 2002, τ. 35, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος

2002

Παναγιωτοπούλου Β. ∆ηµήτρης Φιλιππίδης, ΜΟΝΤΕΡΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα

2001, τ. 41, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2003

▼ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Λευκαδίτου Ρ. «Νέο Μουσείο Ακρόπολης: Ενδιαφέρεται

κανείς;», Επίκαιρα, τ. 37, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003, σελ.

26-27

Mansilla L.M., Tunon E. «Το πρόσωπο του συλλογικού»,

Επίκαιρα, τ. 63, Μάιος/Iούνιος 2007, σελ. 26-30

▼ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Κεφαλογιάννης Ν. «Οι µετασχηµατισµοί του πλαισίου της

αρχιτεκτονικής δράσης», Επίκαιρα, τ. 53, Σεπτέµβριος/Οκτώ-

βριος 2005, σελ. 30-31 

Κεφαλογιάννης Ν. «Οι προοπτικές της αρχιτεκτονικής

έρευνας», Επίκαιρα, τ. 57, Μάιος/Ιούνιος 2006, σελ. 32-33

Κεφαλογιάννης Ν. «Ευρωπαϊκό Βραβείο Αρχιτεκτονικής

Mies van der Rohe 2007», Επίκαιρα, τ .63, Μάιος/Iούνιος 2007,

σελ. 24-25

Ντούρλιας Εµµ. «Ένα νέο µουσείο γεννιέται - Ένα ακόµη

µουσείο...», Επίκαιρα, τ. 60, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2006,

σελ. 31-32 

Ντούρλιας Εµµ. «Μια ευχή για τα τριάντα χρόνια του

Beaubourg!», Επίκαιρα, τ. 62, Μάρτιος/Απρίλιος 2007, σελ. 28

▼ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ηλιοπούλου Ε. «Το ξενοδοχείο της εκκλησίας θα ήταν

ολυµπιακό έργο;», Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004,

σελ. 39-40

Κασσιός Κ. «Το Ολυµπιακό γκριζο-πράσινο της Αθήνας»,

Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004, σελ. 41-42 

Κοτιώνης Ζ. «Ένα νέο µουσείο σύγχρονου πολιτιστικού

κοµφορµισµού», Επίκαιρα, τ. 32, Μάρτιος/Απρίλιος 2002,

σελ. 24-26 

Παναγιωτοπούλου B. «Σε νευρική κρίση... για την Οµόνοια»,

Επίκαιρα, τ. 42, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2003, σελ. 25-26 

Παπαϊωάννου T. «Γαίας εκποίησις», Επίκαιρα, τ. 46, Ιού-

λιος/Αύγουστος 2004, σελ. 27-28 

Σιαπκίδης Ν. «Νέο Μουσείο Ακρόπολης», Επίκαιρα, τ. 28,

Ιούλιος/Αύγουστος 2001, σελ. 24-26

Τσιµπιδάρος Η. «“Αισθητικίζουσα” θανάτωση της µνή-

µης;», Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004 σελ. 61-62 

Τσιµπιδάρος Η. «Οι Κολοσσοί του Μαρουσιού και οι

άθλοι... των Αγώνων», Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος

2004, σελ. 34-35

▼ BIENNALE

Γούλα Μ., Πολυχρονόπουλος ∆. «4η Ευρωπαϊκή Biennale

Τοπίου στη Βαρκελώνη», Επίκαιρα, τ. 57, Μάιος/Ιούνιος

2006, σελ. 29-31

Λοιπές κατηγορίες θεµάτων



Φινέ M. «Για τον Ντίνο Παπαϊωάννου και την αρχιτεκτονική

του '60», Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004, σελ. 23 

Φιντικάκης Ν. «Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφορίδη»,

Επίκαιρα, τ. 31, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2002, σελ. 22-26 

Χιωτάκης Ν. «Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφορίδη», Επί-

καιρα, τ. 31, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2002, σελ. 22-26 

Χρήστου Χρ. «Παύλος Μυλωνάς (1915-2005)», Επίκαιρα, τ.

51, Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 24-26 

«Ένας χρόνος χωρίς τον ∆ηµήτρη Μπίρη», Επίκαιρα τ. 39,

Mάιος/Ιούνιος 2003, σελ. 28

«Για την Ελένη Παπαρρόδου», Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγου-

στος 2004, σελ. 26 

▼ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Βενετσιάνου Ο. «City Debates – ∆ιάλογοι για την Πόλη»,

Επίκαιρα, τ. 63, Μάιος/Iούνιος 2007, σελ. 33-34 

Καζέρος Ν. «Τοπία σε µετάβαση», Επίκαιρα, τ. 52, Iούλιος/

Αύγουστος 2005, σελ. 33-35 

Καζέρος Ν. «Παράκτια γεγονότα και ο υβριδικός ρόλος

του αρχιτέκτονα», Επίκαιρα, τ. 55, Ιανουάριος/Φεβρουάριος

2006, σελ. 33-34 

Καλαφάτη Ε. «Βιβλιοθήκη Κ.Α. ∆οξιάδη» Επίκαιρα, τ. 39,

Mάιος/Ιούνιος 2003, σελ. 29-30 

Παναγιωτοπούλου Β. «3 στιγµές+1 αντίστιξη», Επίκαιρα, τ.

34, Ιούλιος/Αύγουστος 2002, σελ. 26-27 

«Τρεις δεκαετίες ΣΑΘ 1973-2004», Επίκαιρα, τ. 48, Νοέµ-

βριος/∆εκέµβριος 2004, σελ. 32-33 

«Τριήµερο εκδηλώσεων για την έκθεση “Παραδείγµατα”»:

Επίκαιρα, τ. 49, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2005, σελ. 30-31 

«Ξενία Ξανά», Επίκαιρα, τ. 64, Ιούλιος/Αύγουστος 2007, σελ.

26-27 

▼ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Anamorphosis Αρχ. «Thw Snow Show», Επίκαιρα τ. 40,

Ιούλιος/Αύγουστος 2003, σελ. 28-30 

Αίσωπος Γ. «Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική στην Ευ-

ρώπη και την Ασία-Ειρηνικό, 2006-07», Επίκαιρα, τ. 58, Ioύ-

λιος/Αύγουστος 2006, σελ. 27-28 

Αντωνακάκης ∆. «Μια Έκθεση Αρχιτεκτονικής υποδειγµα-

τικής συνέπειας», Επίκαιρα, τ. 53, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος

2005, σελ. 28-29 

Αρτόπουλος Γ. «Future City: Experiment and Utopia in

Καρδαµίτση-Αδάµη Μ. «Γιάννης Λυγίζος (1904-2001)»,

Ειδήσεις, τ. 27, Μάιος/Ιούνιος 2001, σελ. 79-80

Καρδαµίτση-Αδάµη Μ. «∆ηµήτρης Βασιλειάδης, 1913-2002»,

Επίκαιρα, τ. 37, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003, σελ. 22 

Κόκκορης Π. «Συνεχίζοντας µιαν ατέρµονη συνοµιλία µε τον

∆ηµήτρη», Επίκαιρα, τ. 32, Μάρτιος/Απρίλιος 2002, σελ. 32

Κωτσάκη Α. «Παύλος Μυλωνάς (1915-2005)», Επίκαιρα, τ.

51, Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 24-26

Λεφαντζής Μ. «Ο µεγάλος ναοδόµος Γεώργιος Νοµικός»,

Επίκαιρα, τ. 39, Mάιος/Ιούνιος 2003, σελ. 26-27 

Λεφαντζής Μ. «Αποχαιρετώντας τον Ακαδηµαϊκό Γεώργιο

Λάββα», Επίκαιρα, τ. 60, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2006, σελ.

25-28 

Μπελιµπασάκης Κ. «Πετρίνα Μεδτσίκου-Τερζοπούλου»,

Επίκαιρα, τ. 59, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2006, σελ. 23 

Μποζινέκη-∆ιδώνη Β. «Λουίζα Μάρθα:θραύσµατα µνή-

µης», Επίκαιρα, τ. 34, Ιούλιος/Αύγουστος 2002, σελ. 25 

Οικονόµου Ο. «Νιόβη Χυσοµαλλίδου», Επίκαιρα, τ. 59,

Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2006, σελ. 23 

Παναγιωτοπούλου Β. «Ιωάννης-Γιάννης-Ιάν(ν)ης Ξενά-

κης», Επίκαιρα, τ. 26, Μάρτιος/Απρίλιος 2001, σελ. 23-26 

Παπαγεωργίου-Βενετάς Α. «Αλέξανδρος Στ. Καλλιγάς,

1932-2006», Επίκαιρα, τ. 56, Μάρτιος/Απρίλιος 2006, σελ. 38 

Παπαλεξόπουλος ∆. «Υλικότητα, µοκροκατασκευές και

συµβάντα», Επίκαιρα, τ. 32, Μάρτιος/Απρίλιος 2002, σελ. 31 

Πεπέ Α. «Αφιέρωµα στον ∆ηµήτρη Μωρέττη», Επίκαιρα, τ.

35, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2002, σελ. 21 

Πολυβίου ∆. «Παύλος Μυλωνάς (1915-2005)», Επίκαιρα, τ.

51, Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 24-26 

Rebois D. «Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφορίδη», Επί-

καιρα, τ. 31, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2002, σελ. 22-26 

Σαρηγιάννης Γ.Μ. «Άννη Βρυχέα (1943-2005)», Επίκαιρα,

τ. 51, Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 27-28 

Σαρηγιάννης Γ.Μ. «Παύλος Μυλωνάς (1915-2005)», Επί-

καιρα, τ. 51, Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 24-26 

Σγούτας Β. «Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφορίδη», Επί-

καιρα, τ. 31, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2002, σελ. 22-26 

Σελιανίτης Χ. «Μνήµη Νίκου Τριάντη», Ειδήσεις, τ. 26,

Μάρτιος/Απρίλιος 2001, σελ. 79

Φατούρος ∆.Α. «Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφορίδη»,

Επίκαιρα, τ. 31, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2002, σελ. 22-26 

Φατούρος ∆.Α. «Ντίνος Παπαϊωάννου, 1934-2004», Επί-

καιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004, σελ. 25 

▼ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ

Βιδάλης Μ.Α. «ΩSANAA!», Επίκαιρα, τ. 60, Νοέµβριος/

∆εκέµβριος 2006, σελ. 29 

Κούτελης Χ. «George Edson Danforth», Επίκαιρα, τ. 27,

Μάιος/Ιούνιος 2001, σελ. 42-43 

▼ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Σκουτέλης Ν., Ζανόν Φ. «∆ιαµόρφωση Πλατείας Ελευθε-

ρίας Ηρακλείου Κρήτης», Επίκαιρα, τ. 38, Mάρτιος/Απρίλιος

2003, σελ. 25-27

«Νέο Μουσείο Ακρόπολης», Επίκαιρα, τ. 44, Μάρτιος/Απρί-

λιος 2004, σελ. 26-27

▼ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Κωτσάκη Α. «Ίχνη τοπίων-∆ίκτυα τόπου», Επίκαιρα, τ. 41,

Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2003, σελ. 24-26 

«Ο µετασχηµατισµός του εδάφους. Ένα σχέδιο στην τοπο-

θεσία», Επίκαιρα, τ. 64, Ιούλιος/Αύγουστος 2007, σελ. 32-33 

«Παρέµβαση-τεκµηρίωση για το Νέο Μουσείο Ακρόπo-

λης», Επίκαιρα, τ. 37, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003, σελ.

28-29

▼ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Κεφαλογιάννης Ν. «Η Αρχιτεκτονική Σχολή στα Χανιά», τ.

41, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2003, σελ. 78

Σαρηγιάννης Γ.Μ. «Η Αποκατάσταση του Παιδικού Κήπου

της Φιλοθέης του Πικιώνη», τ. 34, Ιούλιος/Αύγουστος 2002,

σελ. 84

Σαρηγιάννης Μ.Γ. «∆ιεθνές Συνέδριο: Σύγχρονα συστή-

µατα τραµ και επιφανειακού µετρό», τ. 39, Mάιος/Ιούνιος

2003, σελ. 80

▼ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Βαΐου Ντ. «Άννη Βρυχέα (1943-2005)», Επίκαιρα, τ. 51,

Μάιος/Ιούνιος 2005, σελ. 27-28 

Γεωργακόπουλος Τ. «Κείµενα για τον συν. Γ. Σηµαιοφο-

ρίδη», Επίκαιρα, τ. 31, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2002, σελ.

22-26 

Γεωργακόπουλος Τ. «Γιώργος Σηµαιοφορίδης, Αθηνά

Αθανασούλη», Επίκαιρα, τ. 37, Ιανουάριος/Φεβρουάριος

2003, σελ. 21 

Καλογεράς Ν. «Ο δάσκαλος ∆ηµήτρης Μπίρης», Επίκαιρα,

τ. 32, Μάρτιος/Απρίλιος 2002, σελ. 29-30 

Πολεοδοµίας 2004», Επίκαιρα, τ. 49, Ιανουάριος/Φεβρουά-

ριος 2005, σελ. 25-29 

«Βραβεία Αρχιτεκτονικού Έργου 2005», Επίκαιρα, τ. 52, Iού-

λιος/Αύγουστος 2005, σελ. 28-32

▼ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για το ∆ηµαρχιακό Μέγαρο

∆ήµου Χαλανδρίου», τ. 27, Μάιος/Ιούνιος 2001, σελ. 44-50

«Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός Ιδεών για την

ανάπλαση της αλάνας της Τούµπας», τ. 28, Ιούλιος/Αύγου-

στος 2001, σελ. 65

ΕUROPΑΝ 6, τ. 29, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2001, σελ. 29

«Φάρος στον Λιµένα Βόλου», τ. 32, Μάρτιος/Απρίλιος 2002,

σελ. 76

«Κτίριο ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών», τ. 36, Νοέµβριος/

∆εκέµβριος 2002, σελ. 70

«Τα βραβεία του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού “Εφήµερες

κατασκευές στην πόλη της Αθήνας”», τ. 37, Ιανουάριος/

Φεβρουάριος 2003, σελ.76

«Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης», τ. 38, Mάρ-

τιος/Απρίλιος 2003, σελ. 74

«∆ηµαρχειακό Μέγαρο Λαµπείας», τ. 40, Ιούλιος/Αύγουστος

2003, σελ. 76

«∆ηµαρχιακό Μέγαρο Αγίας Παρασκευής», τ. 41, Σεπτέµ-

βριος/Οκτώβριος 2003, σελ. 69

«Κεντρική πλατεία και Εµπορικό κέντρο Νέας Ορεστιάδας»,

τ. 43, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2004, σελ. 71

«∆ιοικητικό Κέντρο ∆ήµου Καλαµαριάς», τ. 48, Νοέµβριος/

∆εκέµβριος 2004, σελ. 87

«∆ηµοτικό Μέγαρο Γεωργιουπόλεως Χανίων», τ. 51, Μάιος/

Ιούνιος 2005, σελ. 75

«Κτίριο πολιτιστικού ενδιαφέροντος Γ. Μαυρόπουλος ∆ή-

µου Πυλαίας», τ. 54, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2005, σελ. 75

«Ενοποίηση και ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του

κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων», τ. 57, Μάιος/Ιούνιος

2006, σελ. 81

«Νέο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Λιβαδειάς και διαµόρφωση

υπαίθριου χώρου πλατείας», τ. 59, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος

2006, σελ. 87

«∆ηµαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου», τ. 62, Μάρτιος/Απρί-

λιος 2007, σελ. 83

«Κεντρικός πεζόδροµος “Ασκληπιού” Τρικάλων», τ. 64, Ιού-

λιος/Αύγουστος 2007, σελ. 88
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Σαρηγιάννης Γ.Μ. «∆εν θα µείνει τίποτα όρθιο σ' αυτό τον

τόπο;», Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004, σελ. 71-72 

Σηµαιοφορίδης Γ. «Αρχιτεκτονική και “τεχνικά έργα”», Επί-

καιρα, τ. 28, Ιούλιος/Αύγουστος 2001, σελ. 35-36 

Τζώνος Π. «Ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό δράµα ή πόσο

να εµπιστεύεστε τους αρχιτέκτονες;», Επίκαιρα, τ. 46, Ιού-

λιος/Αύγουστος 2004, σελ. 67-68 

▼ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Λάββα Ρ. «Θρησκευτικός πόλεµος και πολιτισµός των θρη-

σκειών», Επίκαιρα, τ. 56, Μάρτιος/Απρίλιος 2006, σελ. 41-42 

Τουρνικιώτης Π. «Ο αθλητισµός, το σώµα και η µοντέρνα

αρχιτεκτονική», Επίκαιρα, τ. 42, Νοέµβριος/∆εκέµβριος

2003, σελ. 31-32 

Χάρη Χ. «Νέα δεδοµένα στην αρχιτεκτονική έρευνα», Επί-

καιρα, τ. 45, Μάιος/Ιούνιος 2004, σελ. 29-31 

Ελληνικό τµήµα της UIA», Επίκαιρα, τ. 58, Ioύλιος/Αύγου-

στος 2006, σελ. 36 

▼ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Παπαγεωργίου-Βενετάς Α., Λεφαντζής Μ. «Η “νέα”

Αθήνα», Επίκαιρα, τ. 32, Μάρτιος/Απρίλιος 2002, σελ. 27-28 

Μελανίτου Α. «Αρχιτεκτονική και νέα πόλη», Επίκαιρα, τ.

58, Ioύλιος/Αύγουστος 2006, σελ. 30 

▼ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εξαρχόπουλος Π., Αγγελής Γ. «3η Επιστηµονική Συνά-

ντηση Ελληνικού DOCOMOMO», Επίκαιρα, τ. 53, Σεπτέµ-

βριος/Οκτώβριος 2005, σελ. 32-34 

Κωτσάκη Α. «Πόλη, ∆ηµοκρατία, Πολιτική», Επίκαιρα, τ.

27, Μάιος/Ιούνιος 2001, σελ. 38-39 

Μαλλούχου-Τufano Φ. «Αποκατάσταση των µνηµείων

Ακροπόλεως», Επίκαιρα, τ. 36, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2002,

σελ. 24-26 

▼ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Βενετσιάνου Ο. «Πολιτισµική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνο-

λογία», Επίκαιρα, τ. 48, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2004, σελ.

30-31/

Γκιζελή Β.∆. «Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη»,

Επίκαιρα, τ. 36, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2002, σελ. 29-30 

Eckhardt F. «Πόλη και Περιφέρεια», Επίκαιρα, τ. 44, Μάρ-

τιος/Απρίλιος 2004, σελ. 31-32 

φυρα Καλατράβα στην Κατεχάκη», τ. 35, Σεπτέµβριος/Οκτώ-

βριος 2002, σελ. 86

Φινές Κ. «Με αφορµή την ανακατασκευή των σταθµών του

ΗΣΑΠ. Για την καταστροφή της Αθηναϊκής ιστορίας. Για τα

ερευνητικά προγράµµατα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων», τ. 53, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2005, σελ. 85-

86

Φιντικάκης Ν. «Το ατυχές συµβάν στο Ακρωτήρι Θήρας»,

τ. 54, Νοέµβριος/∆εκέµβριος 2005, σελ. 90

▼ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Μουτσόπουλος Ν.Κ. «Nοσταλγικές µνήµες αλλοτινού

οδοιπορικού στα καµένα ιερά χώµατα της πατρίδας και το

δέον γένεσθαι», τ. 65, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2007, σελ.

34-36

Μελανίτου Α. «∆ιπλή Ανάπλαση. Βοτανικός - Λ. Αλεξάν-

ρας», τ. 63, Μάιος/Ιούνιος 2007, σελ. 36-38

Μελανίτου Α. «∆ιπλή Ανάπλαση. Βοτανικός - Λ. Αλεξάν-

ρας», τ. 64, Ιούλιος/Αύγουστος 2007, σελ. 34-36

Μπούµης Θ. «Σ∆ΙΤ», τ. 62, Μάρτιος/Απρίλιος 2007, σελ.

30-31

Πουλάκης Μ. «Σ∆ΙΤ», τ. 62, Μάρτιος/Απρίλιος 2007, σελ.

31-32

▼ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

∆ηµητρακόπουλος Α. «Ανατολή και ∆ύση στη µοντέρνα

αρχιτεκτονική», Επίκαιρα, τ. 45, Μάιος/Ιούνιος 2004, σελ. 32-

33 

Κουρµπανά Μ. «Η µοντέρνα αρχιτεκτονική ως πολιτισµική

αξία», Επίκαιρα, τ. 37, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003, σελ. 25 

«Αρχιτεκτονική: Είδωλα και προσωπεία», Επίκαιρα, τ. 38,

Μάρτιος/Απρίλιος 2003, σελ. 22-24 

«Ανάµεσα σε “Συµπληγάδες” η δηµόσια αρχιτεκτονική»,

Επίκαιρα, τ. 40, Ιούλιος/Αύγουστος 2003, σελ. 26-27

«ΤΕΕ/UIA: Προκήρυξη ∆ιεθνούς Αρχιτεκτονικού ∆ιαγω-

νισµού», Επίκαιρα, τ. 59, Σεπτέµβριος/Οκτώβριος 2006, σελ.

32 

▼ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Κουµπής T. «Η ακύρωση του αρχιτεκτονικού συµβάντος»,

Επίκαιρα, τ. 46, Ιούλιος/Αύγουστος 2004, σελ. 36-38 
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