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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥ ΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι , είναι μεγάλη τιμή κα ι
χαρά για μέ να , εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ , ν α υποδεχθώ
σήμερα στον χώρο εδώ , τον αρ χιτέκτονα πολεοδόμο Γιώργο Κανδύλη , εξέχον
μέλος τ ης αρ χιτε κτονικής οικογένειας της Ελλάδας .
θέλω κατ ' αρχήν να ευχαριστήσω το Επιστημονικό Τμήμα Αρχιτεκτόνων και
συγκεκριμένα τους συναδέλφους, που είχαν την λα μπρή ιδέα της οργάνωσης
αυτού του κύκλου ομι λι ών για τους Ελληνες πολεοδόμους , ξέρω πόσο δύσκολα
γίνονται αυτά τ α πράγματα και τι κόπος χρειάζεται , για ν α γίνει αυτ ό.

Για

τη ν

ί δια

την λει τουργία

στον

χώρο της

Αρχιτεκτονικής

και

της

Πο λεοδομίας , του Γιώργου του Κανδύλη, δεν νομ ίζω ότι αξ ί ζει τον κόπο κανείς
ν α πεί τίποτε , γ ι ατί τα περισσότερα είναι πολύ γνωστά .
θα ήθε λα μό νον σε δύο τρία σημεία να σταθώ πάρα πο λύ γρήγορα .
Ο Γιώρ γος ο Κανδύ λ ης , αρ χιτέ κτονας που λειτούργησε σε όλα τα μήκη και
πλάτη του κόσμου, είναι κατά βάση βαθειά ένα ς Ελληνας Αρ χιτέκτο ν ας , πο υ

σπούδασε εδώ στο ΕΜΠ, άλλωστε πάντα αναφέρεται στις γνώσεις και στ ι ς
φυσ ιογνωμ ίες τ ις οποίες γνώρισε στην διάρκεια των σπουδών του , ειδικά στ ον
Πικιώνη κα ι τον Ορλάνδο , δύο διαφορετικούς πόλους , οι οποίοι όμως βασ ικ ά
χάραξαν την σπουδαστική του ζωή και αποκεί και πέρα η όλη του πορε ί α , ώς ένα
βαθμό αποτυπώνει και την με ελλ ηνική ιστορία , άνθρωπος που το

45 ,

μετά τη ν

συμμετοχή του εδώ στην Εθνική Αντίσταση, πήγε στην Γαλλία με υποτροφ ία της
Γαλλικής κυβέρνησης, δούλεψε δίπλα απο τον Κορμπιζιέ , και απο κε ί και πέρα
ίδρυσε δικό του γραφε ίο , με το οποίο και αντιμετώπισε όλα τα προβ λήμ ατα της
εποχής.

Ε ίναι πολεοδόμος ο Γιώργος ο Κανδύλης , αλλά κατά βάσιν είναι
αρχιτέκτονας , αρχιτέκτονας πολεοδόμος, όπως και ο ί διος αποκαλεί τον εα υτ ό
του .

Τίποτε άλλ ο δεν έχω να πώ για να τον παρουσ ι άσω , παρά μόνον να σας
παρακαλέσω να ε υ χηθ ούμε όλοι να έχει πάντα το κέφι για να μας μιλάε ι για αυτές
τις σημαντικές του εμπειρίες .

Ευχαριστώ .
ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ : Απο την Οργανωτική Επιτροπή σας καλησπερίζω κι εγώ , έχο υμ ε
μεγάλη τ ιμή να παρουσιάσουμε τον Γιώργο τον Κανδύλη , που είναι σε όλους
γνωστός και μόνον το ονομά του πιστεύω δίνει το στίγμα κάπο ι ας επο χής.
Αλλά θα θέλαμε να σας δώσουμε και μερικά στοιχε ί α απο το βιογραφικ ό
του σημείωμα , έτσι ώστε τα σημεία ε κείνα που τον σημαδέψανε να γίνουν γνωστά
και μέσα απο το έργο που εκείνος ο ίδιος θα μας παρουσ~άσε ι.
Γεννήθηκε στην Ρωσσία , όπου έζ ησε τον πό λεμο , την επανάσταση , τις
αλλαγ ές, την πείνα και τα όν ειρα, γιc να έρθει στην Ελλάδα, την πατρίδα του , απο
το 13 μέχρι το 25 στην Αθήνα, όπου και πάλι έζησε μέσα στην προσφυγ ιά,
δύ σκολη προσαρμογή και αφοσίωση .
Πέρασε το Γυμνάσιο και το 32 έγι νε σπουδαστής σ τ ην Σ χολή Αρχιτεκτόνων

του ΕΜΠ , όπου σπούδασε απο το 32 μέ χρι το 36. Είχε δύο μεγά λους δασκάλους
που τον σημάδεψαν, ο Δημήτρης ο Πικιώνης και ο Ορ λάνδος .
Απο το 36 μέχρι το 45 δύσκολα ήταν τα πρώτα βήματα στην επαγγελματική
το υ ζωή, πόλεμος , κατοχή , αντίσταση , ΕΑΜ ΕΛΛΑΣ και παράλληλα ήταν βοηθός
του καθ ηγητή , του Ιωάννου του Δεσποτόπουλου στο Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνεί ο .
Απο το 45 μέ χρι το 51 , πήγε στο Παρίσ ι ώς υπότροφος της Γαλλι κής
κυβέρνησης και συνεργάτης του Λε Κορβιζιέ. Απο το 51 έως το 55 είναι τα

πρώτα , οι πρώτ ες του προσωπικές μελέτες
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-

κατασκευές , στην Β όρεια Αφρ ικ ή

ΠΡΑΚΤIΚΑ 1ου ΚΥΚΛΟ Υ ΟΜΙΛΙΩΝ Σ ΤΟ ΤΕΕ

2

στην Καζαμπλάνκα , ένας μεγάλος τομέας δραστηριότητας για τον ίδιο .
Απο το 56 μέχρι το 89, με έδρα το Παρίσι , έχει Αρχιτεκτονικό γραφε ί ο με
συνετα ί ρους τον Ζόσσι και τον Γούτς, όπου ασχολείτα ι με μελέτες

- κατασκευές ,
σε πολύ μεγάλη κλίμακα στην Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία , Αφρική, Αμερική, Μέση
Α νατολή , διεθνείς διαγωνισμούς, όπου παίρνει τις περισσότερες φορές βραβε ί α .
Παράλληλα είναι τακτικός καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών στο
Παρίσι, το 60 με 75, και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Γαλλικής
κυβέρνησ η ς, επί Προεδρείας Πομπιντού.
Αυτή ήταν και η πιο γόνιμη περίοδος , θα λέγαμε , της ζωής του και της
προσφοράς του στην Αρχιτεκτονική και στην Πολεοδομία.
Το 80 γυρίζει στην Ελλάδα με πρόσκληση του κ . Καραμανλή, αναλαμβάνε ι
καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της νεοσυσταθείσας τότε Κτηματικής Εταιρείας
του Δημοσίου , στα πλαίσ ι α της ΚΕΔ οργανώνει ομάδα εργασ ί ας , η οποία εκπονεί
μελέτη για την δημιουργία
Πολ ιτ ιστικού Κέντρου στην περιοχή Ριζάρη, και με την εγκατάλειψη του έργου το

82

παραιτείται απο τα καθηκοντά του.
Το 84 με 88 με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη ,

ορίζεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Το 88 - 90
ορίζεται ως υπεύθυνος της σύνταξης του φακέλλου υποψηφιότητας της Αθή ν ας
για το

96,

όπου προσφέρει χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες του και που δυστυ χώς δεν

είχε το αποτέλεσμα που όλοι περιμέναμε.
Το

90

μέχρι σ ήμερα, μ ε τ η ν ι δ ι ότ ητά πάντα το υ άμισθου Συμβούλου ,

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορα δημόσια έργα, όπως προμελέτη για την
κατασκευή

της

κατασκευή

υπαίθριου

Ελληνικής

Πρεσβείας

θεάτρου

στους

στην

Μπραζίλια ,

Δελφούς ,

σε

προμελέτη

χώρο

για

την

ιδιοκτησ ί ας

του

Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και άλλα έργα.

Τώρα, ας αφήσουμε τον ίδιο να μας μ ι λήσε ι για την περίοδο εκείνη, που
συνέβαλλε ο ίδιος προσωπικά, στ ην ανάπτυξη της Πολεοδομίας, δια μέσου της
Αρχι τεκτονι κής. Ξεκινώντας δηλαδή απο την Αρχι τεκτονική και καταλήγοντας

στην Πολεοδομία κα ι απο την Πολεοδομία στην Αρχιτεκτονική.
ΚΑΝΔΥΛΗΣ: Πρώτα πρώτα θέλω να πώ, ότι πολύ σωστά λέτε ότι με επηρέασαν
τρομερά ο ι δύο καθηγητές που είχα στο Πολυτεχνείο , ο Πικιώνης και ο
Ορλάνδος, αλλά πρέπει να προσθέσω ένα τρίτο.
Μιά μέρα ήρθε απο την Γερμανία, ένας νέος αρχιτέκτων την εποχή εκείνη.
Ονομάζετο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Είχε ήδη ένα καλό όνομα στην Γερμανία και
όταν ήρθε τον κάνανε καθηγητή στο Πολυτεχνείο, δεν ήμουν πιά σπουδαστής,
είχα τελε ι ώσε ι .
Εκείνη την εποχή, οι καθηγητές που διαλέγανε τους βοηθούς Επιμελητάς
ας πούμε και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Δεσποτόπουλος , διάλεξε τρε ί ς , τον
Θουκυδίδη Βαλεντή, τον μακαρίτη, τον Προκόπη Βασιλειάδη τον μακαρίτη και τον
περί ού , εμένα.
Νομίζω εκείνη την εποχή, τα πρώτα μαθήματα του Δεσποτόπουλου, μόλις
τα τελευταία χρόνια πρό του πολέμου κα ι ύστερα στην κατοχή, ήταν πάρα πολύ
σημαντ ι κά. Σημαντικά γ ι α μένα, αλλά σημαντικά επίσης για τους σπουδαστάς που
παρακολουθούσαν τα μαθήματα του Δεσποτόπουλου.
Μπροστά μας έχουμε τον Γι άννη Λι άππη, είναι απο τα εξέχοντα στοιχεία
ας πούμε, της εποχής εκείνης . Νομίζω ότι έχω , πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάσω
το όνομα του Δεσποτόπουλου, με τους δύο άλλους . Αυτό ήθελα να ηώ.
Οταν μιλάτε τι έγινε και τι δεν έγινε , ακούγοντας κάθε φορά δημιουργείται
μία φορά στο μυαλό μου. Λές ότι γεννήθηκα στην Ρωσσία, ναί. Ηρθα με την
προσφυγ ι ά, ήμουν πρόσφυγας. Στην εποχή εκείνη, το 25. Ο πατέρας μου ήταν
Πόντιος, η μητέρα μου ήταν Ρωσσίδα, ελληνικής καταγωγής .

ΕΜΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ ΝΕΣ
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Οταν ήρθα στην Ελλ άδα, ήμουν 12 ετών. Δεν ήξερ α ελληνικά , δεν τ α έμαθα
ποτέ . Και αρχίζει μ ί α άλλη ζωή, και μπορώ να σας πώ , χωρίς ν α κάνω εθνικισμό
κ αι τέτοια πράγ ματα , πο λ ύ την αγαπώ.

Πέρασε αυτή η επο χή , 1925 - 1945, δη λαδή 20 χ ρόνια , 20 χρόνια γεμ άτα
ενδια φέρον . Σπουδές , αναζητήσεις, ελπίδες , όνειρα, ιδ ί ως όνειρα.
Αλβανία , κατοχή, Αντίσταση. Και να μιά μέρα , φεύγω μαζί με 120 άλλους
στην Γαλλία, γ ια τρείς μήνες . Ηταν ακριβώς η επο χή , προτού αρ χίσει ο εμφύλι ος
πόλεμος . Βρεθήκαμε σε άλλον κόσμο. Διότι και η Γαλλία τ ότε ήταν φτω χι ά και η
Γαλλία ήταν πληγωμένη απο τον πόλεμο , α λλά στη ν Γα λλία ,ι δίως στο Πα ρ ί σ ι ,

συγκεντρώνονταν απο τον κόσμο ολόκληρο , αυτοί που ονειρευόντουσαν μία
κα ι ν ούργια ζωή , έναν κ αινούργιο κόσμο .
Υστερα απο 15 μέρε ς παραμονής μου στο Παρ ίσι, είχα την τύ χη ν α πάω
κα ι να γνωρίσω τον Κορμπιζιέ , τον οποίον τον εί χα δεί όταν ήμουν σπουδαστή ς
στο Πολυτε χνε ίο , με το Συ νέδ ριο του

..

το

1932.

θα σας πώ δύο κουβέντες , επάνω σε αυτήν την συνάντηση, που είχε πάρα

πολύ μεγάλη

σημασία στην ζω ή μου . Χτύπησα την πόρτα , ήμου ν περίεργα

ντυμένος , μισός στρατιωτ ικά, μισός πολιτικά . Ο Ερυθρός Σταυρός μας ε ίχε δώσει

τότε ενδυμασίες. Ητο μόνος του στο γραφείο . Μου άνοιξε την πόρτα . Με βλέπει
έτσι ντυμένο , λέει τι είναι αυτός , λέει , "τι θέ λε τε ;" απότομα . Λέω, "να σας δ ώ, να
σας γνω ρίσω " .

-

Και τι ε ίστε ;

Αρχιτ έκτων, του λέω.
Αυτό δεν ήταν καλό. Αρχιτέκτων; Λέω ναί , αρχιτέκτων . Λέει απο πού ;

Ερχομαι απο την Ελλάδα. Μου ανοίγει την πόρτα και μου λέει , μπε ίτε μ έσ α .
Δηλαδή το κλειδί δεν ήταν ότι ήμουν αρχιτέκτων , ότι ερχόμουν απο την Ελλάδα.

Και άρ χισε να μου λέει, τι θέλετε. Τι να του πώ , και του είπα, έ χω μία
υποτροφία για τρείς μήνες. Και έπειτα θα γυρίσω πίσω.

θέλω οπωσδήποτε αυτούς τους τρείς μήνες να τους επωφεληθώ. Τι να

κάνω, τι συμβουλή έχετε να μου δώσετε ; Ξέρετε τι μου είπε; Το γραφείο .. στο
τρίτο πάτωμα , σε ένα παλιό μοναστήρι στην .. στο Παρίσι. Μου έδειξε την πόρτα ,
μου λέε ι ανοίξτε την πόρτα και κατεβείτε κάτω απο την σκάλα.

Βγείτε

στον

δρόμο. Ηταν α κριβώς απέναντι στο μεγάλο μαγαζί, ΒΟΝ MARCHE. Κοιτάξτε τον
κ όσμο που περνάει , κοιτάξτε τα μαγαζιά , κοιτάξτε τα σπ ίτι α , ανο ίξτε τα μάτια
σας . Και εάν έχετε μάτια, θα γίνετε, μπορείτε να γίνετε αρχιτέκτων. Αν δεν έχετε
μάτια, αλλάξτε επάγγελμα.
Αυτό ή ταν μία κουβέντα, η οποία ακόμη με παρακολουθεί. Τι σημαίνει
αρχιτέκτων; Αυτός που έχει ανοικτά μάτια. Ανοιχτά μάτια για το κάθε τι . Για την
κ οινωνία , για τους ανθρώπους, για τα σπίτια, για τις πόλεις , για τα κ αλά κα ι για
τ α κακά , για τον ρατσισμό και τα λοιπά .
Αυτή ήταν μία κουβέντα . Με τον καιρό έ με ινα κοντά του . Πέρασαν τρε ί ς
μήνες υποτροφίας και χωρίς φράγκο , διότι δεν πλήρωνε ο Λέ Κορμπιζιέ,
εξακολουθούσα χωρίς πιά υποτροφία να εργάζομαι κοντά του.
Εκεί ήταν ολόκληρες ιστορίες, πως κερδίζει την ζωή του κάποιος νέος
αρ χιτέκτων απο την Ελλάδα , το 1945, 46 στο Παρίσι.
Και αυτήν την εποχή ακριβώς, όταν πιά με γνώρισε καλά, του έθεσα τ ο
ερώτημα , ποιά είναι η διαφορά μεταξύ αρχιτέκτονα και πολεοδόμου .
Ξέρετε ότι στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο , δεν εί χαμε Πολεοδομία .
Δεν διδάσκετο η Πο λεοδομία , ήταν άγνωστο στοιχείο . Πολεοδομία ήταν να πούμε

τα γραφεία, πως τα λένε, τα πολεοδομικά γραφε ί α που σου δίνανε τις άδε ιε ς.
Αλλά όταν πήγαμε στην Γαλλία, είδαμε ότι δεν πρόκειτο π ιά περί
αρχιτεκτονικής μόνον , δεν επρόκειτο μόνον να κτίσω ένα σπίτι , μεγάλο ή μικρό,
α λλά με αυτό που κτίζεις επηρεάζε ις το περιβάλλον , το άμεσο περιβάλλον και το

•<
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πιο μακpινό περιβάλλον .
Ετσι αυτή η σκέψη, τι σημαίνει πολεοδόμος, τι διαφορά υπάρ χε ι μ ετ αξ ύ
πολεοδόμου και αρχιτέκτονα , με έφερε γ ια να το ρωτήσω . Ξ έ ρετ ε τ ι μου ε ί πε ; Μ ε
ε ιρωνικότατο ύφος , γιατί πάντοτε είχε ειρωνικότατο ύφος, λ έε ι, δεν ξ έ ρ ω τ ι
διαφορά υπάρχει , αλλά ξέρω ότι αυτός που ξέρει να κάνει , ν α κ ατασκ ε υάζε ι ένα
παραμικρό σοβατεπί , είναι πολύ μικρό, πολύ μικρή η λεπτομέρε ι α, αλλά έ χει
πολύ μεγάλη σημασία πως θα την κάνει.
Και αν την κάνει καλά, αυτός ξέρει να κάνει και μ ί α πόλη ολόκληρη . Κα ι
αυτός που ξέρει να κάνει μ ί α πόλη ολόκληρη, πρέπει να ξέρει να κ άνει κ αι
σοβατεπί. Αυτή ήταν η απαντησή του , δηλαδή η λεπτομέρεια κ αι το σύ ν ο λο .
Για μένα , ύστερα απο καιρό , νομίζω ότι δεν είναι το σοβατεπί και η πόλι ς ,
είναι ο τρόπος του σκέπτεσθαι . Οταν έχεις να αντιμετωπίσε ις να φτιάξε ι ς μί α

πόλη, ή να φτιάξεις ένα σπιτάκι. Ο τρόπος του σκέπτεσθα ι εί ναι ο ί δ ι ος . Κα ι
αυτόν τον τρόπο σκέψεως, τον λέω αρχιτεκτονική σκέψη .

Βεβαίως , η πολεοδομία είναι μία συνέχεια της αρχιτε κ τονικής , στη ν π ιο
μεγάλη της κλίμακα. Αλλά που σταματάει και που αρχίζει η πολεοδομ ί α . Π ω ς
μπορεί να κάνει κανείς πολεοδομία , αν δεν υπάρχει πιο μπροστά η χωροθέτησ η;
Πως μπορεί να κάνει κανείς χωροθέτηση , αν δεν υπάρ χει πιο μπροστά ο
σχεδιασμός , ο κρατικός σχεδιασμός . Δηλαδή είναι ένα σκαλοπάτ ι κα ι τό τ ε μόνον
μπορείς

να

κάνεις

και

ένα

σπίτι ,

όταν

υπάρχει

σχεδιασμός,

χωροθέτηση ,

πολεοδομία, αρχιτεκτονική.

Ο σχεδιασμός γίνεται απο πολλούς. Η χωροθέτηση , δεν ξέρω αν εί ν αι
σωστή η έκφραση, χωροταξία , με συγχωρείτε , μιάς περιοχής , γίνεται απο πο λλο ύς
αλλά λιγώτερους. Η πολεοδομία γίνετα ι απο έναν με αυτούς που τον βοηθού ν,
που είναι ειδικοί, που χρειάζονται, ο αρχιτέκτων είναι μόνος του .
Λοιπόν άλλη κλίμακα ανεβαίνεις, ή κατεβαίνεις . Αυτά σας τα λέω σαν
πρόλογο.
Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με λόγια για το έργο του. Και
διάλεξα μία εποχή 1950 -1970. 20 χρόνια . Νομίζω στα 20 τελευταία αυτά χρόνια ,
ήταν τα πιο σπουδαιότερα . Σπουδα ιότ ερα για μία αναγέννηση , ή το αντίθετο ,
καταστροφή.
Και τώρα τα βλέπουμε , ότι ονειρευόμαστε αναγέννηση, αλλά .. πο λλές

φορές καταστροφή. Διότι η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία, δεν είναι κάτι το
οποίο μπορείς να το σκεφθείς μόνος σου στο γραφείο σου , δεν είναι κάτ ι τ ο

ανεξάρτητο , ανεξάρτητο απο την κο ινωνία , απο την οποία ζούμε.
Πολλοί γράψανε ότι τί είναι η αρχιτεκτονική , είναι η εικονογράφηση του
μεγάλου βιβλίου της ιστορίας μιάς κοινωνίας, ωραία . Είναι πιο πολύ απο αυτό.

Λο ιπόν , θα μου επιτρέψετε να 5,g.Χίσω απο ΤΟ

1950.

Γι ατί ΤΟ

1950,

ε ί ναι

όταν για πρώτη φορά άρχισαν να ~~Τ't1°μενα, σκεφθείτε τέλειωσα το Πολυτεχνείο
το

και μόνον το 1950 έφτιαξα τα πρώτα μου σπίτια.
Σε όλο αυτό το διάστημα , ήταν το όνειρο, το όνειρο να κτίσω ένα σπ ί τι .
Δεν ήταν πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που σας λέω , διότι έκτισα κάτι, προτού φύγω
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στην Γαλλία, στην Αθήνα. Τρία πράγματα , .. η μάννα μου Χιώτικης καταγωγής , οι
Χιώτες ξέρετε ότι τραπεζίτες, η Εμπορική Τράπεζα ήτο θείοι μου τραπεζίτες.
Λοιπόν, με προστατεύσανε και μου ανέθεσαν λόγω της Τράπεζας, τον νεκρικό
θάλαμο του νοσοκομείου της Ελενας Βενιζέλου. Είναι το πρώτο έργο που έ χω
κάνει στην Αθήνα. Ψευτοβυζαντινού ρυθμού. Δεν τολμώ να μπώ μέσα , ελπί ζω ότ ι
θα το έχουν κατεδαφίσει, αλλά δεν τολμώ να μπώ μέσα να τα δώ .
Το δεύτερο , ένα περίπτερο στο τρελλοκομείο Δρομοκαϊ τειο . Εν α ς
πλούσιος Χιώτης, στην δ ιαθή κη του άφησε λεφτά να φτιάξουν ένα περίπτερο γ ι α
τ ις κυρίες, τρελλές, καλών οικογενειών, με 4 δωμάτια.
Ηταν το πρώτο μου όνειρο, να φτιάξω ένα σπίτι , ας είναι και για τρελλούς .

ΕΛΛΗΝΕΣ Α ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Και

το

τρίτο
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ήταν κάτι
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αποθήκες ,

ελεεινές
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και
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αξ ι οδάκρυτες ,

της

Εμπορικής Τράπεζας . Ολο μου το έργο ή τα ν αυτό.

Και μόνο το 1950 αρ χίζω κα ι εργάζομα ι . Πού ; Στο Μαρόκο , στη ν Βόρε ι α
Αφρική , γενικά . Γιατί ; Εφτασε η στιγμή , που έπρεπε να διαλέξω , να μείνω ακόμα
στου Λ ε Κορμπιζιέ , vο. ~v"· ~ιναλλικά ξέρετε οι βοηθοί των αρ χιτεκτόνων , που δε ν

υ πογράφουν ο ν ομάζονται

έγρι.

σ-τnν ra.. '"' ~

Μου πρότεινε ο Λε Κορμ πιζ ιέ να με στείλει . .. διότι τότε του ανέθεσαν την
κατασκευή της πόλεως
στις Ινδίες. Είχα μιά ευκαιρία να πάω στο Μαρόκο ,
α λλά ό χι πιά σαν μέγρ , αλλά ως αρχιτέκτων .
Και βεβαίως διάλεξα το Μαρόκο. Λοιπόν , θα μου επ ι τρέψετε ν α σας δε ί ξω
ορισμένες εικόνες της εποχής εκείνης .

Αρχ ίζω απο αυτό . Είναι το τέλος των 40, ε ί ναι ακριβώς το 1950, τότε
φεύγω . Ηταν μ ί α επίσκεψη που έκανε ο Πικασσό , στο κτήριο της Μασσαλ ί ας και
β λ έπετε τον Πικασσό και τον Λε Κορμπι ζιέ και μένα, διότι μου ανέθεσε , μου
έκανε την μεγα λύτερη τιμή που μπορούσε κανε ί ς να φανταστεί , μου ανέθεσε την
επίβλεψη ο Λέ Κορμπιζιέ , του κτηρίου της Μασσαλίας.
Το κτήριο τέλε ιωσε και φεύγω για την Καζαμπλάνκα. Το Μαρόκο εκε ί νη τη ν
1Ο εκατομμύρια κατοίκους. 9 εκατομμύρια ήταν Μουσουλμάνο ι

εποχή, είχε
Αραβες.

700.000

περίπου Εβραίοι του Μαρόκου , ντόπιοι , και

100

με

150

Γά λλο ι ,

ή γαλλι κής προέλευσης . Ηταν ακόμη προτεκτοράτο το Μαρόκο κ αι εί χε μ ία
μεγάλη άνθιση, διότι ήταν πολύ πλούσια χώρα.
Ολοι οι συνάδελφοι που ήταν στο Μαρόκο , όταν πήγα εκεί , δούλευαν για
τις 100 με 150.000 Γάλλους. Και αδιαφορούσαν τελείως για τους ντόπιους.
Νομίζω ότι μεγάλη μου τύχη είναι η σκέψη ότι θα δουλέψω γ ι α τους πιο πολλούς .
Αυτά που βλέπετε εδώ , ήταν οι πρώτες πολυκατοικίες για Μουσουλμάνους. Γιαυτό
είναι κλειστά, βλέ πετε .
Ηταν σε μία συνοικία φτωχική βεβαίως , που ζούσαν Μουσουλμάνοι , αλλά
πολύ κοντά απο αυτούς ζούσαν Εβραίοι. Ποιά ήταν η διαφορά, Εβραίοι - ντόπιοι .
Δεν κλείνανε όλο το μπαλκόνι και το φώς το εξωτερικό, αφήνανε κάτι ανοικτό.
Βλέπετε , διότι δεν υπήρχε στους Εβραίους το πρόβλημα να μην φανούν οι
γυναίκες .

Λοιπόν,

μεταχειρίστηκα

την

ίδια

λύση,

αλλά

σεβάστηκα

και

τους

Μουσουλμάνους και του Εβραίους . Και όταν πιά προχώρησα στην δουλειά μου
και έκτισα πάρα πολλά , μα πάρα πολλά, διότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη , τότε
σκέφθηκα ότι πήρα ένα κακό δρόμο.

Τα σπίτια τα οποία έ φτιαχνα , ε ί χαν, φαινόντουσαν καθαρά για ποιούς και
είχα αυτό το α ί σθημα ότι είναι ένα γκέτο , γκέτο για τους Μουσουλμάνους , γκέτο

για τους Εβρα ί ους. Κα ι σκέφθηκα, με την ίδια σκέψη, να κάνω κάτι , που είναι κα ι
για τους τρείς και για τους Ευρωπαίους. Κοιτάξτε , αυτοί είναι Μουσουλμάνοι ,
αυτοί Εβραίοι και το επάνω για Ευρωπαίους.
Δηλαδή οι Ευρωπαίοι ανοίγουν τελείως , γίνεται μπα λκόνι, οι Μουσουλμάνοι

κλείνουν τελε ί ως για να μην φαίνονται . ενώ οι Εβραίοι, απο συνήθεια , απο
ατταβισμό, ανοίγουν και κλείνουν.
Λο ιπόν σε αυτήν την έννο ια , σε αυτήν την σκέψη, δούλεψα 2, 3 χρόνια και
έκανα μία σειρά με λετών , τα οποία δημοσιεύτηκαν στον παγκόσμιο τύπο και το
περίεργο ότ ι απο την μιά στιγμή στην άλλη έγ ινα γνωστός. Διότι τα σπίτια που
έφτιαχνα,

δεν

είχαν,

δεν

μοιά ζαν

με

καμμία

πολυκατοικία,ας

πούμε,

που

κτιζόντουσαν εκείνη την εποχή .

Να μία φωτογραφία. Αυτοί είναι καθαρώς Μουσου λμάνοι, είναι εκεί που
έφτιαχνα για τους Μουσουλμάνους. Λο ιπόν , το πιο περίεργο του πράγματος, όταν
πρότεινα στον διοικητή του Μαρόκου.τον στρατηγό .. που ήταν έξυπνος
άνθρωπος , ότι πρέπει να κάνουμε σπίτια , στα οποία να ζούν και Εβραίοι κ αι

"
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Ευρωπαίοι

και

Γάλλοι και

Μουσουλμάνοι ,

με

κ ατηγόρησε ως αριστερό

κ αι

ε π ι κίνδυνο στοι χείο.

Ε ν τω μεταξύ άρ χ ισε ο πόλεμος της Ανεξαρτησ ί ας του Μαρόκου . Εγώ , σε
όλη μου την ζωή τόσους πολέμους έχω περάσει , και επαναστάσεις, και αυ τ ό τ ο
έχω καταλάβει προ καιρού , ότ ι όπου υπάρχει πόλεμος, αρ χ ιτεκτονική δεν υπάρ χε ι.
Ε κ ε ίνη

την

εποχή

ακριβώς ,

το

Παρίσι ,

άρχισε

να

γίνεται

η

πρώτ η

αρχιτεκτονική κίνηση μετά τον πόλεμο. Ναί . Γιατί λέω η πρώτη μεταπο λεμι κ ή
κίνηση .
Αμέσως

μετά

τον

πόλεμο ,

στην

Γα λλία

ήταν

η

περίοδος

τ ης

ανοικοδόμησης . Δηλαδή να ξανακτίσουν τις κατεστραμμένες πόλεις μετά τ ον
πόλεμο. Αυτή όλη η ιστορία ήταν για κλάματα. Διότι ορισμένοι αρχιτέκτονες πιά ,
ξαναφτιάχνανε τις κατεστραμμένες πόλεις ακριβώς όπως ήταν προπο λ εμικά κ α ι
ε μένα τότε μου ανέθεσαν να κάνω την πρώτη καινούργια πό λ η , μετά τον πό λε μ ο.

Γιατ ί, γιατί δίπλα στην ~- - μιά μικρή πόλη, περίπου

5.000 κατοίκων , έτσι ; Κέντρο

γεωργικό και παλιά με σημάδια παλιά ρωμαϊ κής πολεοδομίας , να ήταν
στρατιωτικός σταθμός , ρωμαϊκός, στο πέρασμα απο νότο προς βορρά , προ ς τ n Λ vw ~
Δίπλα σε αυτό το χωριό που το βλέπετε εδώ , ένα μικρό μεσαιωνικό χωριό ,
κτ ί στηκε το πρώτο εργοστάσιο

ατομικής

ενέργειας.

Και

οι

εργάτες

και

οι

επιστήμονες της ατομικής ενέργειας, εδώ θέλανε να πάνε να ζήσουν μ ε τους
Κορεάτες .
Και ήθελαν μοντέρνα, ήταν ακριβώς το αντίθετο απο ότι συμβαίνε ι σήμ ε ρα .

Και δεν ξέρω πώς και γιατί, εμένα διαλέξανε και σχεδίασα για πρώτη φορά , ό χι
πιά ένα σπίτι ή ένα σύνολο σπιτιών , όπως το Μαρόκο, αλλά μ ί α πόλη καινούργια ,
μία καινούργια πόλη, κοντά στην παλιά, 25.000 κατοίκων .
Δεν έχω δυστυχώς καλές φωτογραφίες, αλλά φαίνεται καθαρά, κοιτάξτε
στο βάθος είναι το χωριό . Εδώ είναι μία συνοικία ήδη καινούργια . Εδώ π ι ά δεν
ήταν η αρχιτεκτονική των Εβραίων , των Μουσουλμάνων και τ ων Γάλλων , όλοι ή σ αν
ίδιοι.
Επρεπε να βρώ έναν τρόπο έκφρασης και όπως συνήθως, δεν υπήρ χαν
λεφτά. Και απο μελέτες, η μιά ύστερα απο την άλλη, που βλέπετε εδώ π έ ρα ,
δημιουργήθηκε ένα είδος στύλ, που το λέγανε στύλ του Κανδύλη.
Στύλ του Κανδύλη. Κοιτάξτε την διαφορά . Βλέπετε ; Βρήκα ένα πα λιό
θέατρο , ρωμαϊκό , αυτό δεν είναι ρωμαϊκό , αυτό το στοιχείο που υπήρχε είναι το
κεντρ ι κό στοιχείο της καινούργιας πόλης .
Τόσα χρόνια περάσανε,

αυτή

η δουλειά είναι το

1956.

Μπορε ί τ ε να

φανταστείτε ; Και δώσανε, η γαλλική κυβέρνηση, το πρώτο βραβείο σε μένα . Λόγω
της .. κάπου κάπου περνάω και βλέπω τις αλλαγές , και βρίσκω πόσο σωστές ήταν
οι αλλαγές. Ολα τα λάθη που έκανα , τα διορθώνουν οι κάτοικοι μόνοι τους και με
μεγάλη χαρά πραγματικώς κάθε φορά που περνώ απο την .. βλέπω ότι η πόλις
λειτουργεί.

Οχι ακριβώς έτσι όπως την σχεδίασα , αλλά λειτουργε ί . Νόμιζα ότι έτσι
είναι , όταν κάνεις μία καλή λύση λειτουργεί , όταν κάνεις κακή λύση, δεν
λειτουργεί. Δεν είνα ι έτσι τα πράγματα. Αλλά εκ των υστέρων το κατάλαβα .
Λειτουργεί η πόλη, διότι οι κάτοικοι είναι τεχνίτες. Οι κάτοικοι δεν είναι χωρ ι άτες,

έρχονται απο τις βιομηχανικές πόλεις, έχουν καινούργια μάτια , δεν έχουν αυτέ ς
τις ρίζες τ ι ς χωριάτικες και το δέχοντα ι απο ότι αυτό είναι το καινούργιο , το
καινούργιο τους σπίτι, η καινούργια τους πόλη.
Η .. έκανε άλλο ρυθμό σπιτιών , αυτόν εδώ πέρα. Δηλαδή επειδή ήταν όπως
συνήθως , δεν υπήρχαν λεφτά , όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ο ι κονομίες. Ξέ ρ ε τε ,
ήταν η εποχή της προκατασκευής, και όλα αυτά που περάσανε , τα οποία όλα
αυτά ήταν ψέματα.
Δηλαδή , δ εν ήταν τα πανάκ ε ια που λέγαμ ε, που ε λπί ζ αμ ε . Πάντω ς για

ΕΜΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
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λόγους καθαρά οικονομικούς, σχεδιάστηκε αυτή
δωματίων , το οποίο έγινε στύλ.
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η λύση, για φωτισμό των

Διότι ύστερα απο την πόλη την καινούργια πόλη της~- ξέρετε τι συμβαίνει

~ μ,(\.._ν, .. λ

Σ..ι~ :ι:.ι--~

στον κόσμο, όταν κάνεις κάτι σου ζητάνε επιπλέον, επί πλέον και επί πλέον , εί ναι
σαν μία χ ιονοστοιβάδα, έτσι; Που μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και σε
ξεπερνάει . Και έτσι έκτ.ισεc. όλη την Γαλλία , σπίτια αυτής της έκφρασης.
, t>..;i.'O..'Q...;,

1\. ... ){'..,

Πχ . αυτό το~~ ει ναι περίπου 1000 διαμερίσματα κοντά στο Παρίσι στο .Mnoy {\\'IJ·v
είχα ένα εργολάβο , λιγάκι απατεώνα. Ο οποίος έκανε ψευτοδουλειές και τις
έκρυβε. Συνήθως τους βάζανε στην Γαλλία , τους ρίχνανε πρόστιμο .
Εγώ του επέβαλλα κάτι άλλο. Με τα τούβλα, με ότι περίσσευαν απο το
γιαπί, να κάνουν παιδικά παιχνίδια , διότι δεν είχαν λεφτά για παιδικά πα ιχνίδια .
Αλλά παιδικά παιχνίδια, που να μην είναι αυτά που βλέπουμε σε κάθε παιδική
χαρά , τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Να αφήσουν τα παιδιά να ανακαλύπτουν
μόνα τους τα παιχνίδια.
Λοιπόν , ερχόμαστε τώρα σε μία άλλη περίοδο. Καθώς σας εξήγησα , η μία
δουλειά φέρνε ι τη~<}.άλλη , το γραφε ί ο μου αρχίζει και μεγαλώνει , δεν ήμουν μόνος ,

πάντοτε ήταν ο ~. Αμερικάνος, ο οποίος ήρθε στην Γαλλία και δούλεψε στον Λε
00

Κορβιζιέ και γ ί ναμε αδελφικοί φίλοι , ο οποίος δυστυχώς πέθανε νεώτατος , και ο
~ο .. ~':. ο οποίος ήταν Γιουκοσλάβος , Σέρβος 100%, Σέρβος, τελείως αντίθετος
πολιτ ι κά με εμένα , αλλά πολύ καλός αρχιτέκτων και καλός φίλος. Εχει το γραφείο
του στο Παρίσι .

Η ιδέα αυτής της εποχής είναι, όταν έχεις ένα δέντρο και κοντά στο
δέντρο πάς να κτίσεις κάτι, το κτίσμα σου , η μελέτη σου να είναι έτσι , που αντ ί
να κόψεις το δέντρο, να το περιτριγυρίσεις. Δηλαδή, το σπάσιμο της ευθείας
γραμμής. Οπως το βλέπετε αυτό. Κοιτάξτε, ο κάθε κόμβος , ένας, δύο , τρείς , 5,
6, 7, 8, 9, 1Ο , κ άθε κόμβος είναι νομίζω 12 διαμερίσματα , όχι , 1ο . Αυτά είναι 100

διαμερίσματα .

Α.1'1 Av \t~o ~<:>.u ~

Αυτό το σχέδιο είναι κάπου στην Γαλλία, ναί , είναι κοντά στο Vκαι μπορώ

να σας πώ , δεν είναι κακό . Λοιπόν αυτό το σχέδιο, την κάτοψη που σας έδειξα,

το σπάσιμο της πρόσοψης της ευθύγραμμης, είναι αυτά, τα οποία έχω φτιάξει
πολλά .
Πχ. έβαλα την μικρή φωτογραφία , για να δείξω έτσι , χρησιμοποιούσα πολύ ,
μα πάρα πολύ το χρώμα, για να υπογραμμίσω την άρθρωση . Εδώ βέβαια αυτά τα
χρώματα, με τον καιρό διαλύθηκαν, χαθήκανε. Αλλά στην Γαλλία δεν είναι όπως
εδώ. Υπάρχει μ ί α υπηρεσία , αρχιτεκτονική Υπηρεσία , η οποία εξακολουθεί να
περιποιείται τα παλιά. Αρχιτέκτονες εργάζονται σε αυτά .
Λοιπόν αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι κάθε φορά ο
αρχιτέκτων αναλαμβάνει να ανακαινίσει το σπίτι , που έχτισα εγώ, μου τηλεφωνάει
και μου ζητάε ι την άδεια , την οποίαν πάντα δίνω , βέβαια .
Λοιπόν, αυτό που σας έδειξα, είναι 1, 2, 3ο έτσι , φόρμα έκφρασης .
Ενα τέταρτο. Στα τέλη του 60 , περί το 1960, 61, μου ανέθεσε τότε ο
στρατηγός Ντε Γκώλ, την μεγαλύτερη πολεοδομική αναγέννηση . Την ακτή της
Μεσογείου της Γαλλικής απο την Μασσαλία, μέχρι τα Ισπανικά σύνορα, ιδίως απο
το Μονπελιέ και πέρα, δηλαδή μία ακτή 180 χιλιομέτρων.
Εγινε ένα πολεοδομικό Γραφείο, με 6 άλλους αρχιτέκτονες, αλλά εγώ
ήμουν επικεφαλής . Και όταν τελειώσαμε την χωροταξία και την πολεοδομία της
περιοχής , ο καθένας απο εμάς, ανέλαβε μία , ένα σταθμό , έτσι λέγαμε , τουριστικό

σταθμό .

C~"\o.:\io"'

~α.Q.ΙAt.c:Mve.)

Εγώ ανέλαβα αυτό που ήταν το πιο κοντά στην Ισπανία, στην Καταλωνία και
εκεί έκανα αυτά . Και δεν ξέρω γιατί, οι ντόπιοι λέγανε αυτά είναι ελληνικά, με
κολάκευε πολύ αυτό, αυτή η ονομασία . Ο σταθμός τον οποίο δούλεψα
ονομάζεται .. Λευκή Ακτή, ήταν μία εποικ ί α ελληνική.

ΠΡΑΚΤIΚΑ
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Και φτάνουμε σε ένα άλλο σταθμό της ι στορίας της αρχιτεκτονικής, το

1950 -1970 ,

το τέλος των

σεβαστοί

..

γερνάνε

πολύ

C.I. Α.Η1 Ο

χρόνια μετά τον πόλεμο , όλοι οι παλιοί

του Σιάμ, αυτοί που είχαν έρθει στην Αθήνα, άρχισαν να γερνάνε , ν α
άσχημα και οι νεώτεροι που βλέπετε εδώ, αποφάσισαν να

σταματήσουν τα Σιάμ και να κάνουν μία άλλη εξόρμηση.
Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε,

.. ..

εγώ είμαι εκεί πέρα στην γωνία , ήταν

το τέλος των .C.1~ Το τέλος των C.ΙAt--\ ήταν και τέλος μιάς εποχής .
Και τότε επειδή ήμουν αρκετά γνωστός , άρχισε η ανοικοδόμηση της
Γερμανίας , σε μεγάλη κλίμακα. Οι Γερμανοί είχαν πολλά λεφτά . Η πιο π λ ούσ ια
περιοχή της Γερμανίας, είναι βέβαια το Ρούρ , δηλαδή η μεγάλη βιομη χανική

περιοχή. Και η πόλις, η πρωτεύουσα~ το t-!n~').~v\- .

Η Γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να χτ ί σει ένα καινούργιο , τελείως
καινούργιο Πανεπιστήμιο στο Μπόχουμ . Και έκαναν διαγωνισμό μεταξύ όλων των
Γερμανών αρχιτεκτόνων και κατ' εξαίρεση, εγώ βέβαια δεν κατάλαβα γιατί , με
κάλεσαν εμένα σαν ξένο, να μου επιτρέψουν να λάβω μέρος στον διαγωνισμό.
Λοιπόν καταλαβαίνετε, ήταν η πρώτη φορά που με κάλεσαν ιδιαίτερα . Αυτή
ήταν μεγάλη ευθύνη για μένα. Τι να κάνω , να κάνω αυτά που θα κάνανε όλοι οι
άλλοι; θα χανόμουν τελείως σε εκατογτάpες των προτάσεων.

Πήγαμε επί τόπου, ο Γούτς, ο ~~sκaι εγώ και κοιτάξαμε τι είναι αυτή η

περιοχή, στϊ1ν οποία κτίσανε αυτό το τεράστιο Πανεπιστήμιο , 40 .000 φοιτη τές το
σύνολο .
Και τι είδαμε, ότι η πόλη του Μπόχουμ ήταν επάνω, δεν φαίνεται στην
φωτογραφία και κάτω είναι το Ρούρ το ποτάμι και τα μεγάλα εργοστάσια , οι
βιομηχανίες. Και τον χώρο, το γήπεδο, για το οποίο προορίζανε το Πανεπιστήμιο ,
ήταν ο δρόμος που παίρνανε με τα πόδια , πρωί , μεσημέρι, βράδυ και νύ χτα , οι
εργάτες που ζούσαν στο Μπόχουμ και εργαζόντουσαν στα εργοστάσια. Αυτή η
απόφαση που βλέπετε εδώ , είναι 300, 400 μέτρα.
Λοιπόν , το νέο Πανεπιστήμιο έσβηνε το μονοπάτι , τον δρόμο ας πούμε .
Αυτό το πράγμα μου έδωσε μία ιδέα . Λέω , αν οι Γερμανοί έχουν τόσα λε φτά , να
κάνουν το πιο μοντέρνο , το πιο σύγχρονο Πανεπιστήμιο , σημαίνει ότι οι εργάτες
δούλεψαν και πως είναι δυνατόν , αλλάξτε τον δρόμο και μην περνάτε πιά απο
αυτήν την περιοχή .
Λοιπόν , είχα την τρελλή ιδέα, ότι η προτασή μας θα είναι Πανεπιστήμιο δρόμος. Δηλαδή οι εργάτες να συνεχίσουν να περνάνε διά μέσου τ ου
Πανεπιστήμιου για να πάνε στην δουλειά τους. Το μαύρο είναι αυτό . Και δεξ ι ά και
αριστερά ήταν οι διάφορες Σχολές, χωρίς μία απόλυτη , απόλυτο ξεχωρισμό , αλλά

να υπάρχουν επίσης εκεί και τα σπ ί τια των φοιτι:1τ~ν.

Αυτή ήταν η προτασή μου. Επειδή ήταν~- ~.to το Πανεπιστήμιο έπαιρνε μία ,γο~~~,

πως το λένε αυτό , σαιι σκαλοπάτια και όλα και καλός προσανατολισμός ,
νοτιοανατολικός, αλλά επίσης , όλες οι τάξεις , όλα τα δωμάτια των φοιτητών ,
βλέπανε τι; Τα εργοστάσια. Τα οποία δούλευαν νύχτα και μέρα .
Γιατί θυμάμαι ότι τότε ακριβώς πήραμε το τραίνο και διασχίσαμε την Ρούρ
με το τραίνο την νύχτα . Ηταν κάτι το αφάνταστο , η φωτοχυσία των εργοστασίων ,
και λέω αυτό πρέπει να είναι το Πανεπιστήμιο .
Ξέρετε ποιό ήταν το αποτέλεσμα ; Η Επιτροπή απο τους .. ντόκτορ , τους
Γερμανούς , αποφάνθηκε ότι μας κοροϊδεύει ο Κανδύλης, εμείς τον καλέσαμε και
αυτός μας κοροϊδεύει. Τι είναι αυτά που μας προτείνει ; Τι αηδίες , τι σαχλαμάρες
είναι αυτές; Διότι αμέσως νέοι αρχιτέκτονες έκαναν εκδηλώσεις , λένε ότι κάθε
άλλο απο βλακείες είνα ι , είναι κάτι τελείως καινούργιο.
Πέρασα μία φορά , τώρα τελευταία απο το Μπόχουμ και ε ίδα το
Πανεπιστήμιο . Τίποτε. Κτήρια, το ένα δίπλα στο άλλο, όπως συνήθως. Αυτό έκανε
κρότο και τι έγινε;

. <:
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Υστερα απο λίγους μήνες, στο κέντρο της Φραγκφούρτης , το ι στορικό
κέν τρο της Φραγκφούρτης, που ήταν η πλατεία στην οποία έγινε το Γερμανικό

κράτος για πρώτη φορά , αυτό το κέντρο είχε τελείως διαλυθεί με τον πόλεμο, απο
βομβαρδισμό και ήταν ένα πάρκινγκ.
Και η Γε ρμανία αποφάσισε να κάνει ακόμα μία φορά ένα διαγωνισμό
μεταξύ Γερμανών αρχιτεκτόνων και επειδή έγινε ο πάταγος με το Πανεπιστήμιο
του Μπόχουμ , με ξαναφωνάζουν εμένα , ακόμη μία φορά , να λάβω μέρος.
Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο για πέντε λεπτά , να εξηγήσει κανείς αυτό το
σχέδιο. Τι σημαίνει κέντρο, τι σημαίνει πρόταση, τι σημαίνει πο λε οδομία , τι
σημαίνει αρ χι τε κτονική, τρέχα γύρευε .
Αυτό χρε ιάζεται μία ώρα εξήγηση. Το μόνο που έχω να σας πώ , ότι στο
κέντρο αυτό , στην άδεια πλατεία , ήταν το μεσαιωνικό, η μεσαιωνική συνοικία της

Φραγκφούρτης, το οποίον ήταν μικρά σοκάκια και μικρά σπίτια και τα πάντα
γινόντουσαν εκεί πέρα , εστιατόρια, μπάρ , γραφεία, γκαλερί και ..

Και αντ ί να κάνω κτήρια, σκέφτηκα να τους δώσω ένα σύστημα πολε~ οr'~Θ
που μόνοι τους μπορούν να κάνουν και τα γραφεία και τα μαγαζιά και τις γκα λε ρί
και λοιπά.

Βεβαίω ς ακόμη μία φορά η Επιτροπή μας κοροϊδεύει . Μας κοροι· δεύει.

.

Αυτό είνα.ι τίΠQ.!~· τελείως άλλο θέμα, είναι σε αυτήν την εποχή , με την Σαρλόττ l\~~ε-v

.. και τον ~.κάVόμιε μία πρόταση για τις Γερμανικές Αλπεις.

Δεν είναι κακό νομίζω. Αυτό είναι κάτι το οποίο με συγκινεί τρομερά . Στο
τέλος του 19ου αιώνος, η κατάκτηση, η αποικιακή κατάκτηση των Γάλλων της

Αφρικής, σταμάτησε μπροστά σε ένα μεγάλο ποτάμι, το οποίο το βλέπετε εδώ
κάτω .
Ενας συνταγματάρχης, ονόματι Λανύ, για να καθορίσει το τέλος της
γαλλικής αποικιακής επέκτασης, έκανε ένα φρούριο, το οποίο έχει εξαφανιστεί,
σε αυτό το σημείο εδώ , δεξιά κάτω. Και σιγά σιγά αυτό το φρούριο πήρε μεγάλη
σημασία.
Και οι Γάλλοι στρατιωτικοί έφερναν τις οικογενειές τους γύρω απο το
φρούρ ι οι. Και οι πολεοδόμοι οι Γάλλοι , φτιάξανε το σχέδιο, τι νομίζετε, την

Ετουάλ των Παρισίων, ακριβώ~ ~νιι~άψανε την πλατεία την Ετουάλ.

Και εκεί , σε αυτό ΤΟ ~~ crχήμa, ΟΙ γαλλικές οικογένειες έκαναν τα σπίτια

τους και ανάψανε τα φώτα
~αι τα φώτα τραβάνε τους φτωχούς που ζούνε γύρω
0

γύρω και ερχόντουσαν "Τίς"-~.ι~της περιοχής, φτωχοί να δουλέψουν, γιατί τους

τραβούσε το φώς και έγινε αυτό που βλέπετε επάνω .
Ενα, μιά τεράστια τενεκεδούπολη, αλλά όχι μόνον με τενεκέδες , αλλά και .
με χώμα. Εδώ ήσαν σε αυτήν την περιοχή , ήσαν καμμιά 5, 6.000 Γάλλοι . Στην άλλη
περιοχή , ήταν 100.000 ιθαγενε ί ς.
Και σαν καλοί στρατιωτ ι κοί , μεταξύ των δύο συγκροτημάτων . αυτού και
αυτού κάνανε μία νεκρή ζώνη, στην οποία δεν επέτρεπαν να κτίσει κανείς, ούτε
οι μεν , ούτε ο ι δε .
Και νά , ότι η περιοχή αυτή γίνεται ανεξάρτητη. Και βεβαίως η Γαλλία
εξακολουθεί να ενδιαφέρεται και κάνει την πρόταση της νέας πρωτεύουσας και
μου αναθέτει εμένα να κάνω την νέα πρωτεύουσα, η οποία δεν έγινε ποτέ.
Λοιπόν βρήκα την νεκρή ζώνη , που ξεχώριζε τους Ευρωπαίους με τους
ιθαγενείς και εκεί σχεδιάσαμε την καινούργια πόλη. Επειδή όλη αυτή η ιστορία
αρχίζει απο το ποτάμι , που είναι εδώ , η ιδέα ήταν , είναι να φτιάξουμε, να
φυτέψουμε ένα δέντρο , που να έχε ι τις ρίζες του στο ποτάμι , διότι το ποτάμι
δημιούργησε την πόλη , και αυτό το δέντρο θα μεγαλώσει σιγά σιγά, θα πάρει
κλαδιά και τα κλαδιά φύλλα.

Δηλαδή είναι η πολεοδομική ιεραρχία. Και προτείναμε αυτό. Το δέχτηκαν
όλοι , ήμουν πολύ ευχαριστημένος, με την μόνη διαφορά ότι .. άρχισε καινούργιος

.<
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πόλεμος μεταξύ των βορείων και των νοτίων ιθαγενών κ α ι ποτέ δεν έγινε η
και ν ούργια πόλη .

Αυτό είναι , μιά απο τις μελέτες , οι οποίες νομίζω ότι έχουν πο λύ Με ά λο

ενδιαφέρον. Αλλά εδώ δείχνω πώς είναι τα σπίτια των ιθαγενών επάνω."{~

0

0

αι με

λά σπη, να πώς ζούν, να ένα τυπικό και εδώ τι προτεί ν αμε για κα ινούργιο.
Δη λαδή έν ας σεβασμός απόλυτος στους ανθρώπους , στι ς συνήθει ες, τ ις
παραδόσεις τους. Και να η μεγάλη περιπέτεια , η πιο μεγάλη περιπέτεια .
Ξέρετε ότι επιτέλους απελευθερώθηκε απο τον αποικ ι ακό .. πως τ ο λένε;
Η βόρειος Αφρική. Και οι χιλιάδες, οι πολλές χιλιάδες Γάλλων , τους οποίους
" μαύρα πόδια ", διότι δεν πλυνόντουσαν , γύρισαν στην Γα λλία και β εβα ί ως πού;
στην νότια Γαλλία .

Μία απο τις πιο ωραίες πόλεις της νοτίου Γαλλίας είναι η Του λούζη. Και
αυτή ρωμαϊκή και αυτή με παράδοση και αυτή . Νάτη η Του λούζη, διασ χί ζε ι το

ι!> ί;ο~"\'..,., .
"°>...\,,'-ύ.J

ποτάμι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εχει μία .. πολεοδομική , καταπληκτ ική.
Βλέπετε είναι σαν οι φλέβες , σαν οι αρτηρ ί ες του χερ ιού, όλο το σύστημ α.
Και η yαλλική κυβέρνηση , αποφασίζει,ήταν η εποχή εκείνη, η μόδα των

σατελίτ, των ~ έκανε και ο Δοξιάδης την πόλη Σατελίτ των Αθηνών στην Πάρνηθα ,
όλος ο κόσμος έκανε σατελίτ.

Λοιπόν ζήτησαν κα ι κάνανε διαγωνισμό , για να κάνουν την δορυφόρο πόλη

.. για να μπορούν να υποδε χτε ί
100.000 Γάλλους της Αφρικής .

της Τουλούζης ,

τουλάχιστον

η Του λούζη , του λά χι στον, μα

Εγινε διαγωνισμός, πολύ μεγάλος διαγωνισμός.Πολύ μεγάλος. Νομίζω ότι
τα περισσότερα σοβαρά γραφεία των Παρισίων είχαν λάβει μ~ρ.ος. Κι εμε ί ς. Τότε

συζητήσαμε με τους συνεταίρους μου , με τον Γούτς και τον ~~:'to θέμα ως εξής
μπήκε. Το έχουμε παρακάνει πιά να κτίζουμε παντού . Μας ενοχλούσε πιά, δεν
μπορούσαμε πιάνα παρακολουθήσουμε την δουλειά. Εί χαμε

50

υπαλλήλους εκεί

πέρα .

Τι να πρωτοκάνεις; Λοιπόν , τότε είπα στο .. λέω, να κάνουμε τον
διαγωνισμό, και στον Γούτς, με την μόνη διαφορά ότι κάνουμ ε τον διαγωνισμό ό χι
για να τον κερδ ί σουμε, για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, διότι έχουμε γ ίν ει
πιά τελείως εμπορικοί αρχιτέκτονες.
Ε, αυτό συνήθως γίνεται , όταν πάς κάνεις κάτι για να μην κερδίσεις , το

κερδίζεις. Και με τρομερή έκπληξη πήραμε το πρώτο βραβείο κ α ι την κατασκευή
της πόλης .

Ο διαγωνισμός είχε δύο στάδια . Στο πρώτο στάδιο όλος ο κόσμος είχε ως
σκοπό την ιδέα και κρατήσανε 1Ο, μεταξύ των οποίων κι εμάς . Και έπειτα έγινε
ο τελικός διαγωνισμός, πάρα πολύ δύσκολος, μεταξύ των 1Ο.
Λοιπόν, θέλω να σας πώ , ακόμη ένα περίεργο επεισόδιο που συνέβηκε.
Βεβαίως όλα ήταν αυτά κρυφά , δεν ξέραμε ποιός ήτο. Αλλά τους 1Ο τους ξέραμε,
ανοίξανε , και τι βλέπω, Λέ Κορμπιζιέ, επικεφαλής αρχιτεκτόνων της Τουλούζης,
δηλαδη έκανε μία πόλη, αυτό που ονειρευόταν πάντοτε, να κάνει την Μασσαλία ,
την πράσινη Μασσαλία, την εφήρμοσε στο σχέδιο της Τουλούζης .
Μπορείτε να φαναστείτε πως ήταν δυνατόν να συναγωνιστώ τον Λέ
Κορβιζιέ. Λοιπόν αμέσως πήγα και τον είδα , και του ε ί πα, ακούστε, δεν ε ί ναι
δυνατόν να συναγωνιστούμε, σταματάω εγώ και αν θέλετε όλη η ομάδα η δική
μου μπορεί να σας βοηθήσει . Το τι βρισίδι έφαγα, δεν λέγεται. Λέει , δεν
ντρέπεσαι, πως είναι δυνατόν να λές τέτοια πράγματα.
Σου επιβάλλω να τελειώσεις τον διαγωνισμό. Δεν δεχόταν συζήτηση , και
είχε και δίκιο εκ των υστέρων.
Το σχέδιο ήταν αυτό, το δικό μας . 300.000 κάτοικοι ήταν σε αυτό που
βλέπετε το επάνω, 100.000 εδώ .
Τώρα να σας εξηγήσω όλα αυτά , νομίζω ότι τα έχω γράψει, τα έχω μι λήσει,

. (
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τ α ξέρε τ ε, α λλά θα σας πώ κά τι άλλο , πολύ πιο , α υτά που δ ε ν τα ξέ ρ ε ι ο κ όσμο ς .
Ας π ο ύμ ε , αυτή ε ίνα ι αυτή η καινούργια πό λ η τ ης Του λο ύζη ς . Και εδώ
όπως στ ο .. ό π ως στο Πανεπιστήμιο του Μπό χουμ , όπως σε όλα που κ άναμε , η
βασική ι δέα ή τ α ν ο δρόμος, για τον άνθρωπο και ό χι για τ α αυτοκί ν ητα .

Και κτίστ η κ ε η Του λούζη . Αντ ί 100.000 αυτ ό που .. εqώ εί ναι περί π ο υ 30,

40 , 45.000

γ ι α κ ατο ί κο υς. Ν α έ να κομμάτι . Να ένα άλλο . Π ρέπ ει ν α σ α ς πώ , ό τι

ήτ α ν οι πο λ υ κατ ο ι κίες οι μεγά λ ες, ο ι οποίες ήταν , ή 12 πα τώ ματα ή 8 πατώ ματα
ή 6 πατώματα . Αλλά εί χα και μικρότερες με 4, με 5 πατώματα. Και πο λ ύ .. και
έπει τα α τ ομι κά σπ ίτι α . θ α τ α δούμε .
Ε δώ ε φήρμοσα το σύστημα των παντ ζ ουρ ι ών π ου κ ινο ύντ α ι. Αυτ ό έχε ι
μ ε γά λη σημα σ ία . Πο λύ μεγά λη σημασία . Να φανταστείτ ε με την .. και τ α λ ο ι πά ,
π όσ ε ς χ ι λ ιάδε ς παράθυρα , δηλαδή τρύπες στον τοί χο , τάκ , τ άκ , τά κ, δη λ αδή
ν εκ ρό ς τοί χο ς με τρύπ ε ς . Η ιδέα ε ί ναι η φωτογραφική μη χανή , το διάφραγμα.
Δηλαδ ή τ ο παντ ζ ούρ ι αντ ί να κλείνε ι και ανοίγει , κυλιέται μπροστά κ αι δ ί νει
τ η ν δυνα τ ότητα να δώσει μία σ χισμή , κ οιτάξ τ ε εδώ , ή τελείως ανοι κτή , ή τελε ί ως
κλε ι στή , και α υτ ό ό λ ες τ ι ς ώ ρες του 24ώρου , δη λαδή η πρόσοψη κ ι νείται , ε ί ν αι
ζω ντ ανή , δεν ε ίναι κ άτι στατ ι κό , και αυτό έχει τ εράστ ια σημασ ί α . Οταν πάς ν α
κ άνει ς για χιλ ι άδες. Νομίζω ότι ήταν ένα απο τα σημαντικώτερα πράγματα.
Ε π ε ιτα , μπορε ί τ ε ν α φανταστε ί τ ε, ν α βά λουμε ασανσέρ για κάθ ε δύ ο
δ ια μερί σματα δεξ ι ά κα ι αρι στερά , πώς ε κ ατον τ άδες α σαν σ έ ρ , τ α οπ ο ί α θα
χα λο ύ σαν κ α ι τα λο ι πά .
Λοιπόν , όλη η ιστορία είναι ότι τα ασανσέρ , οι σκάλες και τα λοιπά δεν
γί νονται

στις

αρθρώσεις ,

αλλά

οχ\

μόνον ,

ό λα

τα

άλλα

επικοινωνού ν

με

δι αδρόμους ε ξ ωτερ ι κούς .
Με αυτόν τον τ ρόπο , δινόταν , μπορούσε αυτά τα ασανσέρ να ε ί να ι τέλε ι α ,
και σε αυτά τα πατώματα που υπήρχαν οι δρόμοι, να μην είναι μόνον σπίτια , αλλά
στο ύντιο για φοιτητές , να ε ί ναι για γιατρούς , για δικηγόρους , κ αι
μ αγαζιά ακόμη .

να είναι

Δηλαδ ή όχι μόνο να ζωντανέψει την πρόσοψη , όπως τ ην βλέπε τ ε εδώ π έ ρα ,
να ζωντανέψε ι ολόκληρο τ ο σπίτι .
Να μιά συνοικία , μπορείτε να φανταστε ίτ ε τ ι δουλειά εί χε αυτό , μ πορείτ ε
να φανταστείτε πόσον καιρό , πόσες φορές πήρα το αεροπλάνο και το τραίνο ,
χειμώνα , καλοκαίρι , με ελπίδες και με απογοητεύσεις .
Νεαρο ί , α υ τό ήθε λα να σας πώ . Σας έδειξα , αυτό που βλέπετ ε ε κεί

..

αυ τά

ανήκου ν . Δη λαδή όλο το μαύρο που σας έδε ιξα πιο μπροστά , αυτό , ε ίναι το
κ έντ ρο τ ης πό λεως . Το κέντρο της πόλεως , της νέας πόλεως, δεν ήταν ένα
σημε ί ο , αλλά μία γραμμή . Μία διαδρομή .

Και τα σπίτια τα οποία ήταν πάνω στο κέντρο της πόλεως , ήταν τ α πιο
μ εγά λ α . Οταν απομακρυνόμαστε απο το κέντρο της πόλεως , εκε ί που είναι τα
άσπρα , έγιναν μικρότερα τα σπίτια και ακόμη πιο μακριά μονοκατοικίες .

Και όλα αυτά , γιατί , για να μπορέσουν αύριο ο ι κάτοικοι να διαλέξουν .
Αυτά . Δηλαδή είναι οριζόντια πολυκατοικία.
Ας πάμ ε παρακάτω , αν δεν βαριέστε, να κοιτάξτε τι γίνεται . Λοιπόν , εδώ
ε ίναι που περιτριγυρίζουν τον κήπο τα δέντρα , αντί να τα κόψουν.

Λ οιπόν , το σπ ί τ ι, το σ χολε ί ο , η αγορά , τα ατελιέ , το θέατρο , όλα είναι ένα.
5, 6 συνοικίες τέτοιες . 5 συνο ι κίες 20.000 , εκ των οποίων
χτ ί σαμε 3, λιγώτ ερο απο 3, 2,5 ας πούμε , δ ι ότι δεν υπερβήκαμε τις 40.000 έτσι ;
Αλλά κάθε συνοικία εί χε το χαρακτ ηρισ τ ικό της στο ιχε ί ο . Αυτή ε δώ ή ταν
Η κ αινούργια πόλη ήταν

η π ρ ώ τ η, ονο μ άζετα ι

...

τ ο στοι χείο της ήταν τ ο Πολιτιστ ι κό Κέντρο .

Μ ί α άλλη ήταν μία καινούργια λί μνη , η κεντρική και η τρίτη συνοι κί α ήταν

το Πανεπιστήμιο . Εδώ σταμάτησε, για λόγους που θα σας εξηγήσω αργότερα . Και
τότ ε, με φων ά ξανε στους

..

και εργάστηκα στους τροπικούς , αυτό ε ί να ι στην
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.. 57

Τερ άστ ι ο

μέχρι το
και

61 ,

αυτό .

είν αι περίπου
Κοιτάξτε,

2.000

ολόκληρη

κά τοικ οι.
πόλη.

Τι

συνέ βη ;

Με

ε ίχαν

προειδοποιήσει ότι όταν υπάρ χει μεγάλος κυκλώνας ας πούμε, δεν κρατάει
τίποτε. Λοιπόν το καλύτερο είναι , οι στέγες να είναι ελαφρέ ς, να τ ις πάρει ο

κυκλώνας και να φτιάξουμε καινούργιες, αυτό κα ι έ γινε. Κοιτάξτε τι περ ι βάλλον,
έτσι ; Και εδώ αρ χί ζει το τρίπτυχο το Γερμανικό . Αρχίσαμε με το Μπό χουμ , έπε ι τα
την Φραγκφούρτη και για τρίτη φορά, έγινε πιά δηλαδή γελο ί α η υ πόθεση , όταν
αποφασίστηκε να κτιστεί το ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερο λίν ου , με φωνάξανε
ακόμη μία φορά.
Ε κ είνη την εποχή, εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο της Μαρτινίκα και η ι δέα

του Πανεπ ι στημίου , ακόμα

.. να είναι Πανεπιστήμια - συ νο ικία. Ο χι κλειστ ή, την
οποία μπορούσε να περάσει ο κόσμος. Ολα αυτά στην Γερμανία δεν στέκοντ αι
βέβαια .

Λοιπόν , στο νότιο Βερο λίνο κάναμε αυτό . Νότο τ ο Πανεπιστ ή μιο . Δύο
πατώματα. Στο πρώτο πάτωμα γενικεύσεις , στο δεύτερο πάτωμα ειδικεύ σεις. Ε ίναι

ολόκλ ηρη θεωρ ί α .
Η Επιτροπή αυτήν την φορά δεν τόλμησε να του δώσει βραβείο.
Απλούστατα, ύστερα απο το κάζο του Μπόχουμ και της Φραγκφούρτης , δώσανε
το πρώτο βραβείο .
Στην λύση γραβιέρα , έτσι την ον όμ ασα . Να το εσωτερικό , να το εξωτερικό ,
αυτή είναι άλλη ιστορία. Βλέπετε , εκείνη την εποχή , σε όλη την Ευρώπη και στην

Αμερική, μεταχειριζόντουσαν πολύ το υλικό,

'ro

μεταλλικό, τ ο μέταλλο, το οποίο

ονομάζεται .. το οποίο σκουριάζει και ύστερα απο ένα χρόνο ή 2 χρόνια η
σκουριά σταματάει, και πα ί ρνει το μέταλλο ένα πάρα πολύ ωρ α ίο χρώμα.
Λοιπόν , εκείνη την επο χή , αποφασίσαμε το καινούρ γιο Πανεπ ιστή μιο το

Γερμανικό, να μεταχειριστούμε αυτό το μέταλλο. Και τότε έγινε κάτι περίεργο.
Η γερμανική β ι ομηχανία είπε όχι , μπορούμε κι εμε ίς να κάνουμε κοστέιν ,

κοστέιν είναι μία φίρμα αμερικάνικη και θα κάνουμε εμείς. Μία παραλλαγή . Δεν
μπορούσα να τους ηώ όχι, δεν μπορούσα να τους επιβληθώ να πάρουν
οπωσδήποτε το αμερικάνικο και πήραν το δικό τους .
Και τι έγινε; Πέρασε ένας χρόνος, πέρασαν 2 χρόνι α , πέρασαν 3 χρόνια
και εξακολουθεί να σκουρ ι άζει . Και πως το ονομάσανε , το σκουριασμένο
Πανεπιστήμιο . Και τώρα σιγά σιγά, όλα φύγανε κα ι τα κάναμε αλουμ ί ν ιο.
Δυστυχώς.
Δηλαδή για να σας ηώ , πως τι γίνεται στην πραγματ ικότ ητα , τι σημαίνει
ρεαλισμός. Να το πρώτο πρώτο κομμάτι του Πανεπιστημίου του Βερολ ίνου. Αυτό
έγινε τώρα 3 φορές τέτοιο. Εκεί , παντού .
Ημουν προ ημερών στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνο υ . Λοιπόν δεν είναι
κακό , έ στω και να υπάρχουν ακόμη κομμάτια σκουριασμένα , τα άλλα είναι καλά.
Λ οιπόν , όπως σας είπα, την ίδια εποχή σχεδιάζαμε , μελετούσαμε το
Πανεπιστήμιο της Τουλούζης.
Δηλαδή εφαρμόσαμε το ίδιο σύστημα , περίπου το ί διο σύστημα , όχι
εντελώς το ίδιο σύστημα, και για το Βερολίνο και γ ι α τ ην Τουλούζη .
Η μεγάλη διαφορά ότ ι το τετραγων ι κό μέτρο στο Βερολίνο , κόστισε 4
φορές πιο πολύ απο το τετραγωνικό μέτρο της Τουλούζης. Δηλαδή ήταν οι
Γερμανοί ήταν πολύ πι ο πλούσιοι , ενώ στην Γαλλία , στο γενικό σύσ τημα των
σ χολικών κτηρίων, σου επέβαλλαν τόσα, δεν μπορούσες να τα υπερβαίν εις. Αυτό
έσωσε το Πανεπιστήμιο.
Η έλλει ψη χρημάτων έδωσε μιά καινούργια αξία, την οποία δεν την είχε το
Β ερολίνο και θα σας δείξω γιατ ί. Νάτο το Πανεπιστήμιο , κοιτάξτε τι απλό . Τι
είναι, τούβλα και μπετόν και αλουμίνιο. Τίποτε άλλο , όσο το δυνατόν φθηνότερα .

Κοιτάξτε, μα δεν μπορείτε να φανταστείτε τ ι ευχάριστο που είνα ι .

•<
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Λο ιπ όν εί μαστε πολύ μακρ ιά , μα πάρα πολύ μακριά απο τα καθορισμένα
εδώ, ότι το Πανεπιστήμιο πρ έ πει ν α ε ίν αι έτσι , οι Σχολές, η Ιατρική , η Φι λ οσοφία ,
η Αρχιτ εκτονική, εγώ λέω ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι τί ποτ ε άλλο, παρά μία
συνο ι κία, όπου ο σπουδαστής της φιλοσοφίας να είναι σε επ αφή άμεση με τον
τεχνολόγο και το αντίθετο .

Κοιτάξτε πόσο απλό είναι , 4 φορές πιο φθηνότερο απο τ ο Β ερ ολίνο . Αυτό
είν αι ανοικτό . Το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου είναι κλειστό. Για δύο λόγους .
Κλίμα και βλακεία των Γερμανών.
1\ό.~·C)

Οι σπο υδαστές βγα ίνουν σε κάθε ~ν κάνει καλό καιρό , βγαίνουν και

κ άθονται στο ν ήλι ο , στο πράσινο .
Δεν έ χε ι , δεν εί χε προβλεφθεί η Αρ χιτεκτον ικ ή Σχολ ή και τότε ο Δήμαρχος
της Τουλούζης, λέ ει κύριε Κανδύλη να μας κάνετε κα ι την Αρχι τεκτονική Σ χολή .
Στο Πανεπιστ ή μιο δεν γίνεται ; Ο χι. Διότι η Αρ χιτεκτ ονική Σχολή δεν υπ άγε το σ το
Υπο υργείο Παιδείας, αλλά στο Υπουργείο Πολι τ ισμού .
Και τότε για πρώτη φορά σχεδίασα μία Αρχιτεκτονι κή Σχολή. Ποιά είναι η
ιδέα ; Ενα τεχνολογ ικό σύστημα, το οποίον είναι ευέλι κτο , το οποίο δέ χεται το
φώς απο πάνω , διότι σε όλα τα Πανεπιστήμια είνα ι οι Σχολές, η Σ χολή κα ι τα
ατελιέ .

Κάθε ατελιέ έχε ι το φώς απο πάνω. Αυτό το σ ύ στημα επιτρέπει την αύξηση .
Κοιτάξτε, η είσ οδος είναι απο εδώ .. και το Πανεπιστήμιο εξακολουθεί . Αυτά είναι
τα πρώτα σχέδ ια που είχα κάνει, τώρα έχουν τρ ι πλασιαστεί και αυτά. Ηταν πολλοί

Ελληνες αρχιτέκτοντες που έγιναν καθηγήτές σε αυτό εδώ .
Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο ακριβώς απο κάτω είναι . Επί τηδες , το φώς το
ασπρίζω , καταλάβατε ; Και όλο αυτό είναι απλούστατες κολώνες και δοκάρια απο
μπετόν . Η Αρχιτεκτονική Σχολή της Τουλούζης , που λέμε, αυτό έχει σημασ ί α.
Εδώ είναι η Ζυρίχη . Εδώ πιά , έγινε πιά της μόδας, κάθε φορά που γινόταν
έν α Πανεπιστήμιο με φωνάζανε και εμένα. Διαγωνισμό μεταξύ των Ελ βετών , είνα ι
ολόκληρη ι στορία αυτή, πήρε το δεύτερο βραβείο . Νάτο .
Τότε , έχω ένα κτήμα στην νότιο Γαλλία , κοντά στην Ρωμαϊκή πόλη Βεζόν
Λα Ρωμαίν , είvαι ακριβώς που προ μηνών έγιναν οι μεγάλες αυτές, βροχή και τα
λοιπά και θάνατοι.
Εκεί ήταν ένας παπάς αρχαιολόγος , ο οπο ί ος έκανε τ ι ς ανασκαφές . Πήγα
κ αι τον είδα και με ενδιέφερε πολύ η εργασ ί α του, διότι το έκανε τελε ίω ς μόνος
του με 2, 3 εργάτες. Και μου εξηγούσε, ότι σκάβοντας εδώ, ήξερε τι θα βρε ί 100
με 200 μέτρα πιο πέρα , διότι ήξερε το ρωμαϊ κό σύστημα, το ρωμαϊκό
πολεοδομικό σύστημα.
Λοιπόν , .. να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν , κοιτάξτε , η ιδέα είνα ι
ακριβώς η ί δ ι α. Αυτό το Πανεπιστήμιο, η πρόταση αυτή της Ζυρ ίχης , δεν έχει
αρχή ούτε τέ λος . Ε ί ναι ένα σύστημα κατασκευής , που μπορε ί να μεγαλώσει , να
αλλάξει , χωρί ς να αλλάξει τ ο Πανεπιστήμιο και αυτό έχει μεγάλη σημασία .
Δεν μο υ δώσανε το βραβε ί ο , αλλά έχω να σας πώ κάτι , προ δύο ε βδομάδων
με φωνάζουν ακόμη μία φορά , για το Πολυτεχνείο της Λωζάνης , κα ι κατ'
εξαίρεση να λά βω μέρος , δηλαδή για 7η φορά πιά αρνήθηκα. Αρκετά .
Αυτό ε ί ναι πολύ αστείο . Το Πανεπιστήμιο στις Βρυξέλλες . Ξέρετε ότι απο
την μία μεριά είναι οι Φλαμανδοί , οι άλλοι είναι οι γαλλόφωνοι.
Λοιπόν , το Πανεπιστήμιο εδώ, στο κέντρο στις Βρυξέλλες , εντελώς

ξεχωρισμένο σε δύο , απο την μιά μεριά μιλάνε φλαμανδικά , ολλανδ ικ ά δηλαδή κα ι
απο την άλλη γαλλικά. Ε , δεν το δέχτηκα , εγώ , έκανα το αντ ί θετο και βέβαια δεν
το δέχτηκαν κ αι καλά κάνανε . Να ένα κομμάτι . Το σπίτι , επειδή ήταν το κέντρο
στις Βρυξέλλες , τα σπίτια των φοιτητών και των καθηγητών ε ί ναι μέσα στο
Πανεπιστήμιο . Και αυτό είναι .. εδώ μας πλησιάζουν . !~" :ι"''<'"'' b~" Λα.-r<t't..,\Q.
Δηλαδή είναι ελληνιστική πόλη , εδώ δεξ ι ά βλέπετε αυτό , είναι τ ο παλιό

-<
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κεντρο, ' το ελλην ιστικό. Εδώ ήταν ο χώρος με το καινούργιο Πανεπιστήμιο .
Βεβαίως επηρεάστηκα απόλυτα απο το σύστημα το ελληνιστικό , της παλ ι άς
πόλης.

Και εδώ είναι το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης . Επίσης με καλέσανε , με
εξαίρεση, ότι ήταν διαγωνισμός μεταξύ των Ισπανών, δεύτερο βραβείο. Ε ίνα ι
ενδιαφέρον , είναι πάντοτε η ίδια ιδέα, τεράστιο Πανεπιστήμιο .
1 ~ν

Και για να τελειώσω με τα Πανεπιστήμια, αυτό είναι το Πανεπιστήμιο ~ο

Χαά μα Ντάμ. Να η παλιά πόλις . Αυτό είναι το σύστημα το πολεοδομικό, το οποίο

υπάρχει , ακόμη διασώζεται σήμερα , σε αυτήν την παλιά πόλη της Περσίας~rη
οποία είναι το ίδιο.
Δηλαδή άμεση έμπνευση απο τα υπάρχοντα, απο την υπάρχουσα
αρχιτεκτονική. Δηλαδή αυτό κτίστηκε, άρχισε .. έπεσαν τα μπετά , που λένε , αλλά

σταμάτησε , γιατί έγινε ο Χομεϊνί Πρόεδρος. Και σιγά σιγά , η άμμος της ερήμου
σκεπάζε ι τα πρώτα κτισίματα. Και σκέπτομαι , ότ ι ύστερα ποιός ξέρει από πόσα
χρόνι α, πόσες χιλιά δες χρόνια, αρχαιολόγοι θα σκάψουν και θα βρούν μπετά και
θα λένε ότι για σκεφθείτε απο τότε ξέρανε το μπετόν.
Για να τελειώσω, αυτή η φωτογραφία είναι

15

μέρες προ του θανάτου . Ο

Λε Κορμπιζιέ, κάτι με ήθελε, δεν θυμάμαι τι , ιστορίες δικές του , είχε μία παράγκα
στην νότιο Γαλλία και ήταν καρδιακός και όλος ο κόσμος έλεγε μην τον αφήνετε
ελεύθερο, αλλά όταν δεν σε φώναζε και πήγαινες, σε έβριζε βέβαια.
Με φώναξε και είπε, είναι η τελευταία μου φωτογραφία . Αυτό που είναι
χαρ ακτηριστικό και το βλέπω τώρα, ήταν μία μεγάλη πληγή , όταν κολυμπούσε
κοντ ά στην Τουλών και του πέρασε μία ατμάκατος , έτσι και πέθανε κολυμπώντας .

Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η τελευταία μου φωτογραφία , διότι έχω ακόμ η
κάτι, διότι αυτό τελειώνει μια εποχή, έτσι ;
Ολα μεγαλώνουν, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν και τώρα πιά είναι η αξιοπο ίηση

η του ριστική όπως σας είπα, της νοτίου Γαλλίας έτσι; Αυτό είναι το κομμάτι το
Λέ Κατ, η Λευκή Ακτή και πράγματι είναι μία Λευκή Ακτή.
Είναι τεράστια έργα , τεράστια έργα, τα οποία συνε χίζουν και κτίζονται ,
ανάποδα. Δεν πειράζει. Μάλιστα . Λοιπόν, θέλω να σας πώ , για να τελειώσω, γιατί
σας κούρασα, ό , τι είδατε είναι 20 χρόνι α ζωή , ό , τι είδατε είναι 20
χρόνι α όνειρα. Προσπάθειες, και αγάπη. Σας ομολογώ και αγάπη.
Προ ημερών, 1Ο μέρες , η γαλλική τηλεόραση , το F3, την οποία

"-'"'

παρακολουθεί εκατομμύρια κόσμος, κάνει μία εκπομπή για την Τουλούζη, αυτήν
που είδατε. Και βέβαια με φώναξε ν α κατέβω και να εξηγήσω το σχέδιο.
Είχα πολλά χρόνια να πάω στην Τουλούζη. Δεν τολμο ύσα να πάω, δεν
τολμούσα να δώ τις αλλαγές. Και πήγα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά.
Για να καταλάβετε τι μαρτύριο , ήταν οι οπερατ έρ όταν έβγαινα απο το αεροπλάνο ,
απο κεί με αρχίσανε, και κατάλαβα ότι ήταν παγίδα, διότι ήταν, 01 μισοί είναι
υπερ, οι άλλοι είναι κατά. Και αυτή η ομάδα ήταν κατά.

Εγώ το κατάλαβα, λέω δεν πειράζει, είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς, όπως
ένας κακούργος, ένας δολοφόνος γυρίζει πάντοτε στο σημείο της δολοφονίας.
Ετσι αισθανόμουν .

Και πάω στην Τουλούζη . Με συνοδεύουν τα παιδιά με του ς οπερατέρ, και
τι να δώ; Τα κτήρια, οι δρόμοι, τα μαγαζιά , τα σ χολεία , όλα άθικτα και καλά
διατηρημένα. Ο κοσμος άλλαξε. Το μεγάλο προβλημα το σημερινό , της Ευρώπης
ολόκληρης, οι μετανάστες.
Οι μετανάστες που είναι σαν ένα κύμα και σπρ~9υν τους άλλους και

παίρνουν τη θέση τους . Και αυτό έγινε στην Τουλούζη -... ~~'fλιάδες , μα χιλιάδες
χιλιάδων,

μαύροι, Αραβες και Κινέζοι. Και σιγά σιγά αυτοί έρχονται και
σπρώχνουν, αλλοιώνουν την κατάσταση, θέλουν να ζήσουν, απλούστατα.
Και όταν έρχεται αυτό το κύμα, φεύγουν οι άλλοι. Ε ίδατε τα παιδάκια στις

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

- ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
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φωτογραφίες τις παλ ιές; Δεν υπάρχουν πιά αυτά.
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Είναι Αραπάκια και είναι

Κινεζόπουλα.

Κα ι βέβαια τους εγκαταλείπει η Δημαρχία, κα ι τα σπίτια καταρρέουν. Αλλά

η κοινωνία είναι πιο δυνατή και απο το κράτος, διότι τι δημιουργήθηκε σήμερα
στην Τουλούζη; Οι συνοικίες καθώς πρέπει, οι συνοικίες πλουσίων , οι συνοικίες
των φτωχών , των κλεπτών , που λένε, οι συνοικίες των Κινέζων, των Αράβων και των

μαύρων.

~<kl

,.," ';tvoν~

Και να φανταστείτε , η καλή συνοικία, ας πούμεΥοι πλουσιοι ,

.. ρούνται ,

να μην τους πλησιάσουν οι άλλοι , και στους δρόμους που ονειρευόμουν ότι θα
γίνει κάτι, ελεύθερο, κάτι καινούργιο , μόνον φτωχόπαιδα παίζουν .
Τα άλλα τα παιδιά των πλουσίων , δεν επιτρέπεται να πάνε να αναμειχτούν .
Λοιπόν, ακούστε , βέβαια είναι ένα πλήγμα μεγάλο για μένα, κι ένα μεγάλο
μάθημα . Προσπαθούμε , αλλά η δουλειά μας περιορίζεται , η δυναμή μας
περιορίζετ αι , δ ιότι η κοινωνία για την οποία εργαζόμαστε είνα ι πιο δυνατή απο
εμάς, ότι και αν κάνουμε αυτή θα υπερισχύσει .
Οι μεν λέ γανε , είναι τα καλύτερα σπίτια που έχουμε ζήσει, οι άλλοι , είνα ι ,
πρέπει να φύγουμε απο δώ, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Αυτός που έφυγε είμαι εγώ.
Ευχαριστώ πο λύ.

ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ : Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κανδύλη , για την τόσο
ενδιαφέρου σα κουβέντα που μας έκανε, δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος να
ρωτήσει κάτι, ή αν θέλετε να σταθούμε σε κάποιο σημείο.

*

\ . f\Ιι:\t\n\..\ι Ό Λοιπόν , να σας πώ κάτι, νομίζω ότι , κοιτάξτε τι γίνεται , θα πρέπει
θεωρητικά τουλάχιστον να πούμε ορισμένες αντιρρήσεις, για ορισμένα πράγματα

που ακούστηκαν εδώ απο τον κύριο Κανδύλη, τα οποία εγώ τα θεωρώ λίγο
παρωχημένα.

Δηλαδή ε ίναι της περιόδου του μοντερν ισμού, θα έλεγα .
Δηλαδή δεν πιστεύω κατ' αρχήν, ότι υπάρχουν όμοιος τρόπος σκέψης,
όταν μεταβαίν ε ις απο την αρχιτεκτονική στην πολεοδομία. Και δεύτερον , βεβαίως
αυτά τα έργα που έκανε ο κύριος Κανδύλης , ήταν έργα της περιόδου του
μοντερνισμού και της περιόδου βέβαια της αισιοδοξ ί ας .
Και ήδη περνάμε σε μία περίοδο , ή μάλλον έχουμε μπεί σε μια περίοδο
αμφισβήτησης των πάντων. Η αμφισβήτηση ακόμη και αυτού του απλού τρόπου

κατασκευής, ο οποίος δεν περιέχει μέσα την ιδεολογική φόρτιση.

Ουσι αστικά ,

αυτή

η

περίοδος

είναι

μία

περίοδος

που

θα

έλεγα

απλοποιητικά ό τι η μορφή βγαίνει απο μία καθαρή κατασκευαστική λογική, και
απο μία θα έλεγα λειτουργική στενή λειτουργική άποψη.
Αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν υπάρχε ι η αξία μέσα , η ποιοτική αξία, αλλά θεωρώ ότι ήταν μία περίοδος ,

πάρα πολύ περιορισμένη . Ο δε Γιώργος Κανδύλης, είναι φίλος και τα λέω όλα
αυτά, όχι με κακή διάθεση, αλλά θα πρέπ ει ορισμένα πράγματα να τα
τοποθετήσουμε και στο ,~,ι:.; τους πλαίσιο.
,~
Κατά τα άλλα όμως , ο κύριος Κανδύλης ήταν δάσκαλο<;< ήμουν μαθητής
του δηλαδ ή .
ΚΑΝΔΥΛΗΣ: Εχεις δίκιο Γιάννη. Η αποψή μου για την πολεοδομία, πιθανόν να
μην ισχύει πιά. Την εποχή εκείνη , όπως σας είπα, ότι ούτε ξέραμε τι είναι
πολεοδομία , όταν βγήκαμε απο το Πολυτεχνείο , και ήταν ένας δρόμος για να
πλησιάσει κανείς την Πολεοδομία.
Αλλά προσθέτω και κάτι , όλα αυτά είναι σωστά, αλλά τι έγινε τώρα; Ποιό
δρόμο βρήκαμε , ποιά είναι η πολεοδομία η σημερινή;
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΟΜΙΛΙΩ Ν Σ ΤΟ ΤΕΕ

Ο ί διος έλεγε , ότι το ψέμα είν αι α λ ήθε ι α κα ι η αλήθεια είναι ψέμα . Ο δε
Κουροσάβα, εί πε οτι τελικώς δεν ξέρω αν έκανα κ αλό κινηματογράφο.

Κύ ριε Κανδύλη, τι θέλετε να μας πείτε , ότι τελικώς αμφιβάλλετε αν κάνατ ε
σωστή πολεοδομία ; Αυτό είναι το ένα ε ρωτημά μου.
Το άλλο είναι το εξής , ότι τελικώς, όσοι προσπαθούν να κάνου ν κάτ ι, ε ί τε
είναι αρχιτέκτονες, είτε είναι πολεοδόμοι , που είναι ακόμη πιό δύσκολο , πρέπει

να έχουν την παρουσία ή απέξω, ή μέσα τους του πολιτικού, γιατί τελικώ ς αυτοί
καθορίζο υν την εξέλιξη και των πόλεων και όλων των άλλων .
Και θα αναφερθώ σε κάποια πολύ σπουδαία κουβέντα , που ειπώθηκε στο
τέλος της ομιλίας του Ελ ύτη , ότι τελικώς απο τα ί δια υλικά είναι φτιαγμ ένη η
κόλαση και ο παράδεισος , και είναι θέμα αρ χιτέκτονος , αν θα βγάλει παράδεισο
ή κόλαση .
Αυτό είναι πάρα πολύ τιμητική , για την έννοια του αρ χ ιτέκτονα .
ΚΑΝΔΥΛΗΣ:

Τώρα,

αυτή

η

συζήτηση

είναι

πιστεύω , αγαπώ , λατρεύω το επάγγελμα. Εί μαι

χω ρ ίς τέλος

βέβαια ,

ετών , σε έναν μήνα.

α λλά εγώ

μάλ ι στα .
Και αν μπορούσα σήμερα, με τ ι ς γνώσεις που έχω να διαλέξω, όταν ήμουν
20 ετών , προτού μπώ στο Πολυτεχνείο , με την πείρα που έχω, και αν μπορώ να
δουλέψω τι θα κάνω στην ζωή μου , τι θα διάλεγα ; Αρ χ ιτέκτ ων βέβαια .

80

80

Η Χ ΟΓΡΑΦΗ ΣΕι Σ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕιΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ Ξ ΕΡΓΑΣ ΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΗΛ.

.

(

93 155 61 ΧΟΜΡΓΟ Σ

6533534 - 6548568 / FAX 6533534

lος ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ

Γεώρv ος Κανδύiι

Σ

τις

Νοεμβρίου

ς

στην αίθουσα

με εγνωσμένο κύρο ς στο διεθνή κα ι εθνι

διαλέξεων του ΤΕΕ , έγινε η πρώτη

κό χώρο, μιλούν γιο το έργο τ ο υς , την

9

ομι λία του

1ου

1992,

κύκλου , μ ε ομιλητή τον δια 

μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν γιο την

κεκριμένο καθηγητή Γ . Κονδύλη. Η διάλεξη

πραγματοποίησή

είχε μεγάλη επιτυχία.

των απόψεών τους γιο το μέλλον του πο
λεοδομικού σχ εδ ιασμο ύ.

του

και

την

ανάπτυξη

Η διάλεξη που έγινε με ε υθύνη τη ς

Π ρολόγισαν τον καθηγη τ ή Γ. Κανδύλη ,

Οργανωτικής Επιτροπής το υ κύκλου ομι 

εκ μέρους τ ης διοικούσας του ΤΕΕ, ο κ .

λιών μ ετά οπό πρόταση της Επι σ τημ ον ι κής
Επιτ ροπής ειδ ικότητος αρχιτεκτόν ων και

Στέφ. Χατζόπουλος και εκ μέρους της
Οργανωτικής Επ ιτρο π ής η Κο Αννο Μ ελο

τη ς Ειδική ς Επιστημονικής Επιτροπή ς Π ο 

νίτου.

λεοδομικών

Μελετών ,

ήταν

ενταγμένη

Παραθέτουμε τον πρόλογο των κ .κ. Σ .

.. πολεοδομικός
σχεδιασμός - Ουτοπίες και π ροοπτι κές.. ,
όπου Ε λληνες αρχιτέκτονες - π ολεοδόμοι ,

Χατζόπου λου και Α . Μελονίτου , καθώς και

στην Α · ενότη τ α , με τίτλο

συνοπτική αναφορά στην ομιλία του κ . Γ.
Κονδύλη .

Αποψη τη ς αίθουσας που πραγματοποιήθηκε η διάλεξη

.. Ενιι μ ε μωιικο Δ ελτιο "

Τ Ε Ε.

--

Τευχος

1740 -

Δευτερα

14

Δεκε μβρίου

1992

Η ομιλία του Σ. Χατζόπουλοu , μέλους της ΔΕ του ΤΕΕ

Κυρίες και κύριοι , αγαπητ ο ί σ υ νάδελ
Είναι μεγάλη τι μή και χαρά γ ια μένα . ε κ

γνωσε ις και στις φυσιογνωμιες . ιις οποίες

μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ, να υποδεχθώ σήμ ερα στο χώρο αυ
τό, τον αρχιτέκτονα πολεοδόμο Γιώργο
Κανδύλη , εξέχον μέλος της αρχιτ εκτονι
κής οικογένειας της Ελλάδας .
θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το Ε

γν ώ ρ ι σε σ τη δ ιαρκειο των σ π ουδών το υ,
ε ιδικό στον Πικιώνη κα ι το ν Ορλάνδο. δύο

πιστημ ον ικό Τμήμα Αρχιτεκτόνων και συγ 

κεκριμένα τους συναδέλφους, που είχαν
τη λαμπρή ιδέα της οργ άνωσης αυτού του

κύκλου ομιλιών για τους Ελληνες πολεο
δόμους. Ξέρω πόσο δύσκολα γίνονται αυ
τά τα πράγματα και τι κόπ ος χρε ιάζεται,

σ ικά χάραξαν τ η ν σ π ο υ δαστικ ή το υ ζω ή

και οπ ό κει και π έρα όλη του η πορεία , ως

ένα βαθμ ό, α ποτυ πωνει και rην ελληνική
ισ τ ορία . Ανθρωπος που το '45, μ ε τά τη
συ μμ ετοχη το υ ε δώ στην Ε θν ική Αντίστα
ση, π ηγε σ τ η Γαλλ ία με υ π οτ ροφ ί α της

γαλλικ ή ς κ υ β έρν ησης, δούλεψ ε δίπλα ο πό
τον Κ ο ρμπιζ ιέ, και οπό κε ι και πέρα ίδρ υ

Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομίας , του
Γιώργου του Κανδύλη , δε ν ο μ ίζω ότι αξίζει

τον κόπο κανείς να πει τίποτε. γιατί τα

δ ιος αποκαλε ί το ν εαυ τό του .

Για την ίδια τη λειτουργία στο χώρο της

Τίποτε άλλο δεν έχω να πω για να τον

περισσότερα είναι πολύ γνωστό.

θα ήθελα μόνο σε δύ ο - τρία σημεία να
σταθώ πάρα πολύ γρήγορα .

Ο Γιώργος ο Κανδύλης, αρχιτέκτονας
που λειτούργησε σε όλα τα μήκη και πλά
τη του κόσμου, είναι κατά βάθος ένας Ελ-

. JΈΕ

διαφορε τι κους πόλους, οι ο ποίοι όμως βα 

σε δικό του γραφείο , με το ο ποίο και αν τι
με τώ πι σε όλα τα προβλήματα της εποχ ή ς.
Είναι πολεοδόμος ο Γιώργος ο Κανδύ 
λης, αλλά κατά βάση είναι αρχιτέκτονας,
αρχ ιτέκτονα ς πολεοδόμος , ό πως κα ι ο ί 

για να γίνει αυτό .

Ο κ . Σ. Χατζόπουλος , μέλος της ΔΕ του

ληνας αρχιτεκ rονας , που σποuδασε εδώ
στο ΕΜΠ . Αλλω στε πάν τα αναφερt:τα ι σ τις

φοι ,

παρουσιάσ ω . παρά μόνο ν α σ ος π α ρακο

λέσω να ευχηθούμε όλοι να έχει πάντα το
κέφι, γ ι ο να μας μιλάει για αυτές τι ς ση 
μαντικές του ε μπ ε ιρι ε ς.
Ευχαριστώ.

Η ομιλία της Α. Μελανίτου, μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής του
κύκλου ομιλιών

Από την Οργανωτική Επιτροπή σας κα
λησπερίζω κι εγώ . Εχουμε τη μεγάλη τιμή
να παρουσιάσουμε τον Γ ιώργο τον Κανδύ

δίνει το στί-"

J

'36

μέχρι το

·45

δύσκολο ήιuν

μέσα από το έργο που εκείνος ο ίδιος θα

ζωή : πόλεμος , Κατοχή , Ανrί στuuη, ΕΑΜ ,
ΕΛΑΣ και πα ρ άλλη λα ήταν βο ηθ ός ιυυ κα 

π είνα και τα όνειρα, γ ι α να έρθει στι1 ν
Ελλάδα. την πατρίδα τ ο υ . από το

1740 -

Από το

μας παρουσιάσει.

το

Τεύχος

και τον Ορλάνδο.

το πρώτα β ή μα ra στι ι ν εnuγγελ μοτ ι κ ή ιο υ

πόλε μο , την επανάσταση , τις αλλαγές , την

-

τον σημάδεψαν , το Δημήτρη τον Πι κιώνη

τον σημαδέψανε , να γ ί νουν γνωστά κα ι

Γεννήθ ηκε στη Ρωσία, όπου έζησε τον

Δελτίο .. Τ . Ε . Ε .

έγ ι νε

ΕΜΠ , όπου σπουδοοε u rιo το ' 32 μέχμ ι το
'36. Είχε δύο μεγάλους δασκάλους που

πιστεύω -

σημείωμα , έτσι ώστε τα σημεία εκείνα π ου

.. ενημερωτικό

'3 2

γμα κάποιας εποχής .

Αλλά θα θέλαμε να σας δώσουμε και

ομιλιών

Πέρασε στο Γυμνάσιο κ αι το

σ π ουδοστ η ς στι ι Σ χ ολη Αρχιι ε. κτονων ι ου

μερικά στοιχεία από το βιογραφικό του

Οργανωτικής Επιτροπής του κύκλου

μογή και αφοσίωση .

λη , πο υ είναι σε όλου ς γνωστός και μ όνο

το όνομά του -

Η Κα Α. Μελανίτου , μέλος της

μέσο στην προσφυγ ι ά, δύσκολη π ρο uορ 

'25

θηγητή , τ ο υ Ι ω άννου ιου Δ εσπο ι ο π ουλου
σ 1 0 Εθνικο Μ ε τ σοβιο Π ολ υ πχν.ειο
Απ ό το

'45

μέ χρ ι ι ο

' 5 1,

π η γε

oro

Πο 

' 13 μέχρι

ρ ισι ως υπ οτροφος τι ις Γ αλλιι< η ι, κ υβέρνη

στην Αθήνα. όπου και πάλι έζησε

σ ης κ α ι ο υν ε μγα 11 1 ς rυυ Λ ε Κu μβ ιί,ιε . Α πο

Δευτέρα
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1992
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Δραστηριότητες ΤΕΕ ------------------------------

'51 ως το '55 είναι οι πρώτες του προ
σωπικές μελέτες - κοτοσκευες , στη Βό
ρειο Αφρική , στην Κοζομπλάνκο. ένας με
γάλος τομέας δραστηριότητος γιο τον ί

στην περιοχή Ριζορη και με την εγκατάλει

διο .

γού Πολιτισμού Μελίνος Μερκουρη , ορι

το

Από τ ο

ψη του έργου το
Το

κέλου

κατασκευές , σε

ορι

υποψηφιότητας

της

Αθήνας

'96,

γιο

οπου

Το

'90

και μέχρι σήμερα, με τη ν ιδιότη

τα πόντο του άμισθου συμβούλου , προ
σφέρει τις υπηρεσιες του σε διοφορο δη

και μέλος του Ανώτατου Συμ

μόσ ι ο έργο , ό πως προμελέτη γιο την κα

επί

τασκευή της ελληνικής πρεσβειος στην

Προ εδρίας Πομπιντού .
Αυτή ήταν και η πιο γόνιμη περίοδος ,

Μ προζiλιο, προμελέτη γιο την κατασκε υή
υπα ίθριου θε άτρου στους Δελφούς , σε

θα λέγαμε , της ζωής του και της π ροσφο

χώρο ιδιοκτησίας του Ευρωποικού Πολιτι

ράς του στ ην Αρχιτεκτονική και στην Πο

στικου Κέντρου Δελφων και άλλο εργa .

λεοδομία .
Το

'88- '90

λεσμο που όλοι περιμενομε .

στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Πορισι , το
της Γα λλικής κυβέρνησης,

Το

του και που δυστυχώς δεν είχε τ ο οποτέ

νει τις π ερισσότε ρες φορές βραβείο .
Π ορόλληλο είναι τακτικός καθηγητής

'75

με απόφαση της υπουρ

προσφέρει χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες

νία, Ελβετία, Αφρική, Αμερική , Μ έση Ανα

με

'88

τους Ολυμπιακούς αγώνες του

τολή , διεθνείς διαγωνισμούς , όπου παίρ

βουλίου

με

ζετοι ως υπεύθυνος της σύνταξης του φα

πολύ μεγάλη κλίμακα στη Γαλλία , Γερμα

'60

'84

στικού Κέντρου Δελφών

νεταίρους τον Ζοσ ί και τον Γουντς . όπου

-

ποροιτε ίτοι οπό το

ζετοι πρόεδρος του Ευρωποικού Πολιτι

'56 μέχρι το '80, με έδρα το

Παρ ίσι έχει αρχιτεκτονικό γραφείο με συ
ασχολείται με μελέτες

'82

καθήκοντα του

Τώρα, ας αφήσουμε τον ίδ ι ο να μα ς
γυρίζει στην Ελλάδα με πρό

μιλήσει γιο την περίοδο εκείνη, που συνέ

σκληση του κ . Κορομονλή , ονολομβάνει

βαλε ο ίδιος προσωπικά , στην ανάπτυξη

καθήκοντα γενικού διευθυντή της νεοσυ

της Πολεοδομίας, διαμέσου τη ς αρχιτε

σταθείσας τότε Κτηματικής Εταιρείας του

κτονικής . Ξεκινώντας δηλοδη οπο την αρ 

δημοσιου Στο πλοισιο της ΚΕΔ οργανώνει

χιτεκτονική κα ι κοτοληγοντaς στην Πο

ομάδα εργοσιος , η οποίο εκπονει μ ελετη

λεοδομία και οπό την Πολεοδομιο στην

γιο τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου

Α ρχιτεκτονική

'80

Συνοπτική αναφορά στην ομιλία του καθηγητή Γ . Κανδύλη
Ο

Γ

Κονδύλης ,

οφου

αναφέρθηκε

αρχιτ έκτονα και πολεοδόμου

στους ανθρώπους που είχαν ιδιαιτε ρη ση
τές Δ . Πικιώνης, Ορλανδος και

ξέρω ότι αυτός που ξερει να κατοσκευaζει

Δεσπο

μια πολύ μικρη λεπτομερειο . aυτος που

τ όπουλος, σημείωσε τη συνάντησή του με

ξέρει να κάνει ένα σοβατεπί , αυτός ξέρει

τον Λε Κορβιζιε , του οποίου υπήρξε συ

να κάνει και μια ολόκληρη πόλη και αυτός

νεργάτης. Το κλειδί γι' αυτήν τη ν επαφή

που ξέρει να κaνε ι μια ολοκληρη πόλη ,

υπήρξε το γεγονός ότι προερχόταν από

πρέπει να ξέρει να κάνει κα ι το οοβατεπί .

1.

τη ν Ελλάδα και όχι το ότι επειδή ήτα ν αρ

δεν ε ίναι το σοβοτεπ ι και η πολις

μήνες και έπειτα θα γυρίσω π ίσω Τι συμ

τ ρόπος τοu σκέπτεσθαι. Οτον έχεις να αν 

βουλή έχετε να μου t-ώσετε •,

τιμετωπ ίσεις

Βγειτε στον δρόμο , κοιτάξτ ε τον

είναι ο

να φτιοξει ς μια πολη η νο

φτιάξεις ένα σπιτοκι

ο τροπος του σκε

κόομο που περνάει . κοιτάξτε τα μαγαζιά .

πτεσθοι εινοι ο ίδιος κα ι ουτον τον τροπο

κοιτάξτε το σπίτια . ανοίξτ ε το μοτιο οας

σκέu.ιεως τον λεω ορχιτεΚiονική σκεwη

και αν έχετε ματια . θα γίνετε . μπορειτε να

Βεβαίως , η πολεοδομιο εινοι μια σuνεχειο

γίνετε αρχιτέκτων, ον δεν έχετε μάτια , αλ

τη ς αρχιτεκτονικής στην πιο μεγάλη της

λάξτε ε π άγγελμα

κλιμοκο Αλλά . που στομοτοει και που αρ

Αυτη ήταν μια κουβεντο που ακομη με

πα ρακολουθεί.

ο μ ι λη της κ . Γ . Κανδύλ η ς

Γ ιο μένα ύστερα οπο κοιpο νομίζω ότ ι

χιτέκτων . ~ Εχω μια υποτροφια γιο τρεις

-

)

Δεν ξέρω τι διαφορά υπορχει , αλλά

-

μασία γιο την π ορεία του , όπως οι καθηγη

χίζει η πολεοδομιο. Πώς μπορει να κονει
κ ονεiς πολεοδομία , ον δεν υπορχει πι ο

Τι σημαίνει αρχιτεκτων, Αυτος που έχει

μπρ οσ τ ά η χωροθετηση , Πως μπορει κο

ανοικτό μότιο . ανοικτα ματιο γιο το κοθετι ,

νεις να κανει χωροθετηση . αν δε ν υ παρχει

γ ι α την κοινωνία, για του ς ανθρώπ ους , γιο

πιο

τα σ πίτια. για τις πόλεις , γιο το καλα και

σχεδιασμος : Δηλοδη εινο ι ένα σκαλοποτο

για τα κακό. γιο τον ρατσισμο και τα λοιπα .

κ ι και τοτ ε μονον μπορεις να κανεις ενα

Μ ε τον καιρό εμεινο κα ι εργαστηκα κοντο

σπίτι . όταν υπάρχει σχεδιοσμος . χωροθέ

του .

τηση , πολεοδομ ία . ορχιτεκτονικη

μπροστα ο σχεδιαομός . ο κρατικός

Οτον πια με γνώρισε κολο . του εθεσα

Ο σχεδιοσμος γινεται απο πολλους , η

το ερώτημα ποιο εινοι η διαφοpα μετοξυ

χωροταξία μιας π εριοχής γινετοι πολ ι οπ ο

.. Ενημεpωτικο Δελτιο ..

Τ Ε.Ε

-
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γίνεται οπό έναν με αυτούς π ου τον βοη

ψης, δημιουργ ία κόμβων και αρθρώσεων ,
χρήση χρώματος για την υπογράμμιση της

θούν , που είναι ειδικοί, που χρειάζονται. Ο

άρθρωσης.

πολλούς, ολλά λιγότερους, η πολεοδομία

1960-61. Τέταρτη φόρμα έκφρασης , η

αρχιτέκτων είναι μόνος του. ολλη κλίμακα ,

μεγαλύτερη πολεοδομική αναγέννηση, η

aνεβοίνεις ή κατεβαίνεις.

Αυτά σος το λέω σαν πρόλογο .

ακτή της γαλλικής

Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς νο μιλή 

Μ aσσαλίο μ έχρι τα Ισπανικά σύνορα, δη
λαδή μια ακτή

σει με λόγιο γιο το έργο του .

από

τη

χλμ. Υπήρξε ε π ι κεφα

είκοσι

λής της χωροταξικής και τ η ς πολεοδομι

χρόνιο. νομίζω ότι ήταν τα σπουδαιότερα.

κής μελέτης της περιοχής και ανέλαβε την

Σπουδαιότερα για μια αναγέννηση ή το αν

πραγματοποίηση

τίθετο , καταστροφή. Και τώρα τα βλέπου

θμού , ό πως τους ονόμα σαν, αυτού που

Διάλεξα μια ε ποχή

1950-1970.

του

τουριστικού

σ τα 

αλλά ...

βρισκόταν πιο κοντά στην Ισπανία. της

πολλές φορές καταστροφή . Διότι η αρχι

Λευκής Ακτής, και έδωσε μια μορφή χα

τεκτονική και η πολεοδομία δεν είναι κάτι

μηλών κτισμάτων, που οι ντόπιοι έλεγαν

το οποίο μπορείς να το σκεφτείς μόνος

πως ήταν ελληνικά.

με ,

ονειρευόμασ τε

αναγέννηση ,

σου στο γραφείο σου, δεν είναι κάτι το

Αλλος σταθμός της ιστορίας της αρχι

ανεξάρτητο από την κοινωνία, στην οποία

τεκτονικής υπήρξε το τ έλος των CΙΑΜ ,

ζούμε .

που σήμανε και το τέλος μιας εποχής . Δέ

Πολλοί γράψανε ότι η αρχιτεκτονική εί

κα χρόνια μετά τον πόλεμο οι nαλιο\ άρχι

ναι η εικονογράφηση του μεγάλου βιβλίου

σαν να γερνάνε και οι νεότεροι αποφάσι

της ισ τορ \ας μιας κοινωνίας ... Ωρα\α , είναι

σαν να σταματήσουν τα CΙΑΜ και να κά

πιο πολύ από αυτό. Αναφέρθηκε κυρ\ως

νουν άλλη εξόρμηση.

1950-1970

Τότε άρχισε η ανοικοδόμηση της Γερ 

που θεωρεί σαν το πιο σημαντικό , με χα

μαν\ας σε μεγάλη κλίμακα και η συμμετο

ρακτ ηρ ι στικό έργα του:

χή του σε γερμανικούς αρχιτεκτονικούς
δ ι αγωνισμούς με κλήση κατ ' εξα\ρεση ~

στο έργο του της εικοσαετίας

1950- 1953 Καζαμπλάνκα. Πολυκατοι
κίες για μουσουλμάνους,
Ευρωπα ίο υς .

Εβρο \ους και

Πανεπιστήμιο Μπόχουμ. Πρόταση για
Πανεπιστήμιο

-

δρόμο, όπου δηλαδή οι

1956 Μπανιόλ Σουρ Σεζ: η πρώτη και
νούργιο πόλη 25.000 κατ . , κοντό στην πα
λιά μικρή πόλη των 5.000 κατ. που ήταν

εργάτες θα συνέχιζαν να περνούν δια μέ

γεωργικό κέντρο, για τους εργάτες και ε

διάφορες σχολές. χωρίς απόλυτο διαχωρι

πιστήμονες

σμό και τα σπίτια των φοιτητών . Η ε πιτ ρο

του

ατομικού

εργοστασίου

σου του Παν επιστημίου για να πόνε στη
δουλειά τους και δεξιά κα ι αριστερό οι

που κτίστηκε δίπλα. Δημιούργησ ε το λε

πή απέρριψε την πρότασ η , ενώ νέο ι αρχι

γόμενο στυλ Κανδύλη στην αρχιτεκτονική.

τέκτον ες

Κεντρικό στοιχείο της καινούργιας π όλης

νέας άποψης . Ανασυγκρότηση του ιστορι

έ καναν εκδηλώσεις

υπέρ της

είνα ι το παλιό ρωμαϊκό θέατρο , το στοι

κού κέντρου της Φρανκφούρτης. Αντί για

χείο που βρήκε στον τόπο .

Εκανε άλλο

νέα κτίρια έδωσε ένα πολεοδομι κό σύστη

ρυθμό σπιτιών. Για λόγους οικονομικούς

μα τέτοιο, ώστε μόνοι τους να μπορούν να

και επειδή ήταν και η περίοδος της προ

κάνουν τα γραφεία, τα μαγαζιά, τις γκαλε 

κατασκευής, σχεδ ιάστηκε αυτή η λύση,

ρί και τα λοιπά. Ακόμα μια φορά η Επιτρο

νια φωτισμό των δωματίων, το οπο ίο έγ ινε

π ή απέρριψε τη ν πρόταση .

στυλ. το στυλ Κανδύλη.

Πρόταση για τη νέα πρωτεύουσα, στη

Εξ ε ν Προβ ένς συγκρότημα 1 .000 πε 
ρίπου διαμερ ισμάτων κοντό στο Πα ρίσι. Ε

8.

Αφρική. Σχεδιασμός της καινούργι ας

πέβαλε στον εργολά βο για τις ψευτοδου

πόλης στη νεκρή ζώνη που ξεχώριζε τους
Ευρωπαίους με τους ιθαγενείς. Η ιδέα ή

λειές του, αντi για πρόστιμο, με τα περισ

ταν να φτιαχτε ί ένα δέντρο π ου θα έχει τις

σευούμενο υλικά να γίνουν παιδικό παιχνί

ρίζες του στο ποτάμι κα ι να μεγαλώσει

δια, διαφορετικά από αυτά που συνήθως

σιγά

έβρισκες σε κάθε παιδική χορό, τέτοια

δηλαδή της πολεοδομικής ιεραρχίας . Αρ

που τα παιδιά να τα ανακαλύπτουν μ όνα

χισε πόλεμος μεταξύ των ιθαγ ενών και δεν

τους .

μπόρεσ ε να πραγματοποιηθε ί.

Επόμενη περίοδος , η δημιουργία του
Γραφείου Κανδύλης

- Ζοσί - Γουντς . Η

ιδέα αυτής της ε ποχής είναι ότι όταν έχεις

-

σιγά και να πάρει κλαδιά κα ι φύλλα ,

... Απόλυτος σεβασμός στους ανθρώ
πους, στις συνήθειες και τις παραδόσεις
τους με νέα υλικά.

ένα δένδρο και κοντά στο δένδρο πας να

Μεγάλος διαγωνισμός για τη δημιουρ

κτίσεις κάτι . το κτίσμα σου στη μελέτ η

γία της Νέας Πόλης της Τουλούζης, τη

σου να είν αι έτσι, που αντί να κόψεις το

δορυφόρο πόλη , για να μπορεί η Τουλούζη

δένδρο, να το περιτριγυρίσεις . Δηλαδή , το

να υποδ εχθεί τουλάχιστον

σπάσ ιμο της ευθεί ας γραμμής.

λους της Αφρικής . Πρώτο βραβείο και η

... Σπάσιμο
" Ενημερωτικό Δελτίο .. Τ . Ε.Ε . - Τεύχος
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πρ όσο -

100.000

Γάλ

κατασκευή της πόλης. Η βασ ι κή ι δέα και

9
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εδώ ήταν ο δρόμος γιο τον άνθρωπο και

Πανεπιοτήμιο Ζυ ρίχης , πρότοοη γιο έ

όχι για το αυτοκίνητα . Στην τυπολογία ε

να σύστημα κατασκευή ς , που μπορεί νn

φήρμοσα το

μεγαλώσει , να αλλάξει, χωρ ίς να αλλάξει

σύστη μα των παντζουριών

που κινούνται ,

το πανεπιστήμιο , χωρίς αρχή , ούτε τέλος

όπως το διάφραγμα της

(δεύτερο βραβείο ).

φωτογραφικής μηχανής και δίνει την αί

Πανεπιστήμ ι ο Βρυξελλων. χωρίς βρα

σθηση της πρόσοψης π ου κινειται και δεν

βείο, γιατί δε δέχτηκε τον κοινωνικό χωρι 

είναι στατική . Το ασανσέρ, οι σκάλες γί

σμό των δύο ομάδων ,

νονται στις αρθρώσεις και όλα επικοι νω

ξέλλες κα ι δημ ι ούργησε κέντρο το υ πανε

τρο της νέος π όλεως δεν ήταν σημείο ,

πιστημ ίου τα σπίτια των καθηγητών και

αλλά μια διαδρομή . Το σπίτια που ήταν

των φοιτητών κοινό και γιο τις δύο ομά

πάνω στο κέντρο τη ς πόλεως, ήταν το πιο

μεγάλο. Οτον απομοκρuνόμοσταν από το

δες .

Πανεπιστήμιο στ η ν Ελληνιστική Πόλη

κέντρο γίνονταν μικρότερο και ακόμη πι ο

Lattaquίa , με καθαρ ό επηρεασμό οπό το

μακριά μονοκατοικίες . Και όλα αυτό για να

ελληνιστικό σύστημα της παλιάς πόλης .

μπορέσουν να διαλέξουν οι κάτοικοι. Το

Πανε πιστήμιο Μαδρίτης, τεράστιο πανεπι

σπίτι , το σχολείο, η αγορά , το ατελιέ, το

στήμιο , πάντα στην
βραβείο) .

θέατρο, όλα είναι ένα . Η καινούργια πόλη
ήταν

5, 6

συνοικίες των

20.000

κατ ., κάθε

Πανεπιστήμι ο

συνοικία είχε το χαρακτηριστικό της στοι

2.000

κατ .

Λόγω κλιματολογικών

επηρεα

•<. •• Λοιπόν θέλω να σας πω πως ό,τι

είδατε, είναι

20

χρόνια ζωής ,

20

χρόνιο

όνειρα, προσπάθ ειες και αγάπη . Σας ομο

να φτιάξουν καινούργιες .

λογώ και αγάπη .

Την ίδια εποχή σχεδιάζονταν και τα

Προ

διάφορα πανεπιστήμια , ό πως : Πανεπιστή

10

ημερών πήγα στην Τουλούζη

γιο να εξηγήσω το σχέδιο , γιο μια εκπομπή

μιο της Μαρτινίκα , στην ιδέα του πανεπι

της γαλλικής τηλεόρασης . Δεν τολμούσα

συνοικία, στην οποία μπορεί να

να πάω. δεν τολμούσα να δω τις αλλαγές .

περνά ο κόσμος.

Και πήγα και τι να δω ; Τα κτ ίρια, οι δρόμοι ,
τα μαγαζιά , το σχολείο . όλο άθικτο κα ι

Πα νεπιστήμιο Νότιου Βερο λίνου, δύο
πατώματα,

Νταμ

τεκτο ν ική .

ελαφριές , για να τις πάρει ο κυκλώνας και

-

(δεύτερο

μεση έμπνευση από την υπάρχουσα αρχι

'57-'6 1. Πε

συνθηκών (κυκλώνες), οι στέγες να είναι

στημίου

Χοόμα

ιδέα

μα της παλιός αυτής περσικής πόλης . Α

άλλη μια καινούργιο λίμνη, στην κεντρική

ρίπου

ίδιο

σ μ ός από το υπάρχον πολεοδομικό σύστη

χείο , στη μια το πολιτιστικό κέντρο, στην

το Πα νεπιστήμιο . Μαρτινίκα

γαλλόφωνων κα ι

φλαμανδόφωνων, που υπάρχει στις Βρ υ 

νούν με διαδρόμους εξωτερικούς . Το κέν

πρώτο

πάτωμα

καλά διατηρημένο . Ο κόσμος άλλαξε. Οι

γενικεύσεις,
βραβείο).

μετανάστες που σαν ένα κύμα σπρώχνουν

Χρήση γερμανικής παραγωγής του μετάλ

τους άλλους και παίρ νουν τη θέση τους .

λου κοστέιν που οκούριαζε . Κλειστού τύ

Και όταν έρχεται αυτό το κύμα φεύγουν οι

που.

άλλοι. Αυτό έγινε κα ι στην Τουλούζη .

δεύτερο

ειδικεύσεις

(πρώτο

Προσπαθούμε , αλλά η δουλειά μας πε

Πανεπιστήμιο Τουλούζης , εφαρμόστη 

ριορίζεται ,

κε περ ίπου το ίδιο σύστημα με αυτό του

η

δύναμή

μας περ ιορίζεται,

Βερολ ίνου , με μεγάλη όμως διαφορά στο

διότ ι η κοινωνία για τ ην οποίο εργαζόμα

κόστος κατασκευής . Το τμ στο Βερολίνο

στε , είναι πιο δυνατή οπό εμάς κα ι ό,τι και

σ τοίχισε

ο ν κάνουμε, αυτή θο υπερισχύσει

4

φορές π ερισσότ ερο . Η έλλειψη

Ο ι μεν λένε το κα λύτ ερα σπίτιο που

χρημάτων έδωσε καινούργια αξία , τη ν α
πλότητα , τούβλο . μ π ετόν κοι αλουμίνιο .

έχουμε ζήσε ι , ο ι άλλοι τ ο χειροτ ερσ να

Ανοικτού τύπου πανεπιστήμιο

φύγουμε . Αυτός πο υ εφυγε , ειμσι εγώ ...

-

συνοικία .

lος ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ-ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ

Συζήτηση στρα\'\'Uλή ς τρ·άτrεζας
Τη ν Τ ε τσρτ η

16

Δ εκεμβριου . ωρο

17.00

θο γίνε ι συζήτηση στρογγυλής τ ροπεζος μ ε

θεμο

.. κατ ευ θύνσε ις

στη διδοσκολιο . Ανογκοιότητο και προοπτική γιο την αντιμ ε τώπιση τω ν

σύγχρονων προβλημάτων του οστικού χώρου ».
Ο λες οι ομιλίες θο γίνουν στην αίθουσα ε κδηλώσεων το υ ΤΕΕ : Κορογιωργη Σερβιος

4.

5ος οροφος . Αθήνα .
Η ε ιοοδο ς ειναι ελεύθερη. Πληροφορίες : ΤΕΕ , γραφείο σεμι ναρ ίων και διαλέξεων . τηλ .

3291 .600.

Κο Π ε ππα

.. Ενημερωτικο

Δελτιο .. Τ . Ε . Ε . - Τεύχος

1740 -

Δε υ τ έρα
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