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ΑΣΤΥΔΟΜΙΚΗ. -Ή σημερινη άρχιτεκτονικη τής πόλεως τών Ά{}ηνών, ύπο 

κ . Άντ. Κεeαμοπούλλοv. 

Γνωρίζω γενικως τΟις πρoσπcι.%εΙcι.ς, cι.Yτινες κcι.τεβλ,~,e..φοιν κοιτΟι τΟις τελευΤIΧίoις 

δεκοιετ-ηρίδοις προς διοιρρό-&μισιν του σχεδίου τΎίς πόλεως των Ά.&-ηνων πcι.ρά. τε των 

έκά.στοτε κυβερν-~σεων κα1 του δ-ήμου ' .fhινoιίων κοι1 παρ' όμά.δων άρχιτεκτόνων καΙ 

μ:ηχοινικων Έλλ-~νων εξ οΙκείοις πρωτοβουλίας -η ;φατικη εντολ'Π. Δυστυχως ~o μέγε

.&ος του e:pyou, α[ έ·&ν ικα1 περ ιπέ~ειoιι κcι.1 οι! άνάγκcι.ι χάριν των προσφόγων, άλλΟι κα1 

'ή όλίγ'η άντοχ-η ,ημων εΙς τΟις δυσχερεΙοις των μεγάλων επιxεψ~σεων με πεί%ουσιν, ΟΤΙ 

το e:pyov τουτο ένοιυάγ'φεν όριστικως πλέον. Συνέβ'η δε τουτο χωρ1ς έν τι!) μετοιξό, 

έν i;) 'ή πόλις έξετείνετο ραγδαίως τρος πάσαν διεό.&υνσιν , νΟι λ'ηφ{}"ίj πρόνοια νΟι περι

σω.&ωσιν έν ταίς έσχάτως ιΧπoτελεσ.&είσcι.ις μ.εγάλαις συνoικ ίcι.ις γ'~πεδά τινοι χάριν 

άγορων, σχολείων , κ'~πων .η πλατειων, εΙς τους όποίους νΟι άνοιπνέωσιν οΙ περίοικοι κοι1 

νΟι ποιίζωσιν ,η γυμνάζωνται τΟι τέκνcι. -ημων, .ημων ~ων ' .&-ηνcι.ίων κcι.Ι Έλλ'~νων, όχι 

των Όττεντόττων Ύ) των Νέγρων. Οι δε συνοικισμο1 των προσφόγων , Ιδρυ%έντες οΙ 

πλείστο ι ΚIΧΤOι σχέδιcι. κοικΟι Ύ) πάντως άΠΡOσάρμOστcι. προς OΙcι.νδ'~ΠOτε λoγιy:~ν κcι.1 

συνεT'~ν σκέψιν έπεκτάσεως τ'ης πρωτευοόσΎ)ς, άπέκλεισcι.ν cι.ύτ'~ν έν σφικτι!) κλοιψ κοι1 

άπέσβεσcι.ν σχεδΟν πάσαν ελπίδα όργανικΎjς συν -r <i'J Χρόν!j) επεκτάσεως κcι.τιΧ τους 

κανόνας τ-ης υγιειν-ης των μεγοιλοπόλεω'ι κοι1 τΟις υποιγορεόσεις του πολιτισμου. 

ΆλλιΧ καΙ τα παλcι.ιότερα ~μ'~ματcι. ~-ης πόλεως παρουσιάζουσιν οικτραν εντό

πωσιν . Ούδεν τοότων είναι άπ'ηρτισμένον, oύδεμίcι. όδος έμφανίζει τΟις πλευρΟις cι.ύτΎίς 

συντετελεσμένcι.ς. Έδω εϋρ'ητcι.ι ιΧκτιστον οΙκόπεδον πcι. ριΧ το καλλιμ.άρμcι.ρoν μέγcι.ρoν , 

έκεί έμβρυώδ'ης πcι.λcι.ιOι Ύ) νέα oΙκoδoμ-~ , σ-ήμ.ερον Ικριώμοιτα οίκοδομικιΧ έδώ , αυριον 

έκεί, ταυτα δε όχι πάντοτε προς όριστικ-~ν oίκoδoμικ'~ν διοφρό-&μισιν , άλλιΧ χάριν το 

πλείστον προσκαίρων άναγκων των Ιδιωτων . ΟύδεΙς νό μ.ος προνοεί περΙ όριστικΎίς έν 

ώρισμέν!j) χρόν!j) κοι1 εΙς ώρισμένον ϋψος 01κoδoμ'~σεως ,η &'1 πρoνo~η δεν τ'ηρεϊται. 

Οϋτως ,η πόλις εμφοινίζετα:ι άτεΧ-ής, άκοιτάστοιτος κοι1 πcι.ρέχει εΙκόνοι, οΊαν οΙκία: άσυ

γόριστος κακΎίς οΙκοκυράς. Ποίαν δε γνώμ'ην σχ'ηματίζει ό ξένος επισκέπτης εκ του 

θ'εάμα:τος τοότου των οιίωνίων εμβα:λωμάτων, εΤνοιι έλάχιστον άπέναντι τΎίς άτασ·&α-
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λίο:ς κο:Ι &πειροκο:λίοις, εΙς ην συνει,ΙH~oμεν οΙ κ~τoικoι, χrο:{}(7)ς τροσβλέποντες τ"ην 

ο!κτρΟι'l το:ύτ"ην κο:τσ.στο:σιν, ιΧπένο:'1";"ι τοϋ κοικου ποιροιδείγμοιτος, το όποίον ποιρέχει 

'η πρωτεύουσοι εΙς ό'λ"ην τ·ην χώροιν στερουμέψην προτύr.ου ιXστικΎjς ιXΡXιτεκτoνικΎjς, κοιΙ 

7.πένοιντι των ιΧνυτερβλ"ήτων δυσχερειων Τ'Γις ύδρεύσc:ως, του φωτισμου. τ"ης όδοποιΙο:ς, 

,,'ης τομ·ης ύπονόμων κοιΙ ιΧστικως ιΧvf)-ρωr.ίΨ/jς Ιγκοιτοιστ,χσεως, εΙς τΟις έπι των Ιόφων 

κο:Ι των πέριξ tΡ'/jμιων ιΧνευ σχεδίου ,η κοι .. ό: ι3λΙ&ριον σχέδιον φυομέ'Ιοις σ'J'IοικΙοις ανευ 

νομικου τι'lος περιορισμου. 

Δεν Ιχω τ-ην φιλο οξίοιν '10: πιστεύω, οτι δύνοιμοιι νιΧ ()υνεισφέρω γνώμ'/jν περι 

()ωτ"ηρΙοις Τ'ijς πόλεως ιΧπο του κλοιου τούτου, είς ον άπεπνΙγ"l) οιίίτ'ι') κοιτοι τ,ην γνώμ"/jν 

μου. Ι μέλλουσοιι ομως γενεο:Ι {}ιΧ οιίσ{}οιν{}ι';}σι περισσότερον το κοικόν, ιΧπο οσον το 

οι!σ{}ιΧνοντοιι οΙ όμοφρονουντές μοι, λυπούμενοι, διότι ό πολιτισμος των χρόνων ,ημων 

θ·ιΧ ΚΟΙΤΟΙΚΡΙΨ/jΤΟ:Ι ύπο των μετοιγενεστέρων 6)ς ποιρο:σκευιΧσοις οιύΤΟίς cXξιοf)-ρ"ήΨljτον βίον. 

, λλό: νομίζω, οτι κοιΙ έν τ,?) !πι μέρους άρχιτεκτονικ'?) ";"'Γι έφοιρμοζομέψ{) εΙς τό:ς 

ο!κοδομΟιςτων' &ηνων συμβοιίνουσιν ιΧτοποι, iτινοι δέο'lτο:ι διορ&ώσεως. Ποιρο:κο:λω λοιπον 

νιΧ μοΙ συγχωΡ'/j&?j νιΧ εΊπω ιr.ι.έψεις ";"Ι,l,χς, :ΧΊτινες f)-ιX εΙ,/οιι <!.ιφέλιμ.οι εστω κο::Ι oc'l πρό

κειτοιι ιΧνοιιρούμενοιι νιΧ δώσωσιν ιΧφορμ,ην προς εσρεσιν του όρ&ου, οπερ είνοιι ό σκοπός μου. 

έοι τρόποι ιΧρχιτεκτονικοί, τούς όποΙους δεν όνομ«ζω ρυ&μούς, διότι κο:τιΧ τ.ην 

'(νώμ'ην μου δεν εΙνοιι puf)-fJool, ε!σ,χγοντοιι ύπο πειροιμοιτιζομένων νεωτεριστων ιΧρχιτε

κτ6νων ύπεΡ'ηφοινευομένων διιΧ τουτο. ΚοιτιΧ τ,ην γνώμ'/jν μου οΙ &ρχιτέκτονες οί'ίτοι 

καΙ οτε έσπούδοιζον καΙ τώροι οτε δρωσιν ύΠΎjρξo:ν κοιΙ είνοιι, ώς ελλη,ιες ιΧρχιτέκτονες, 

μ~λλoν 'ί\ "~ττoν έπι)'ήσμονες του Ισ";"ορικοϋ διδο:κτικοU περιβ&λλοντος, έν ι!) ζω σι ",ο:Ι 

δρωσιν. " ς μ.η ύΠOτε{)~ϊj στι λέγω λόγους ποιτριωτικούς, στ:χν όμιλω περΙ τοΌ ίστορικου 

κοιι του .χρχιτεκτονικου περιβ,χλλοντος των' &φων κοιΙ τ'ης ΈλλOCδος έν γένει. Ό διευ&υν

":"ης των γροιφεΙων τΎjς' κοιδ"l)μίοις κ. Συκουτρ'ης μετέφρο:σε κ,χλλιστον βιβλίον του σοφου 

Πολωνου Θο:δδοιΙου Τσιελένσκι (Zielinski) δπό τόν τΙτΙον «οΙ 'Αρχοιίοι κοιι "ημείς». 

Το βιβλίον τουτο, γροιφεν ύπο μ.η "Rλ),ηνος, συνισ";"ι';} προς ι.ι.ε) έτ'f)'l 6!ς π,χντο: "1<'XX"l)νo: 

&έλοντοι νιΧ εχ:ι') έπίγνωσιν του Ιστορικου π,χρελ&ό'ιτος τ·ης φυλ·ης οιύτου κοιΙ τΎjς σ"l)μοι

lJίας του ποιρε) &όντος τούτου διΟ: τον νεώτερον πολιτισμόν. 'Εκεί &0: εσρωσι κο:Ι οΙ 

&ρχιτέκτονες ο,ΤΙ χρει&ζον--:οιι έπ\ -;ου τ.:χρόντος, "()τοιν δε τοιοϋτον διδocιr.ι.o:λoν συνι

στω οιύΤΟ'ίς, εΤ,/οιι φοινc:ρ6ν, οτι δεν χξιω νιΧ μιμ.'fj&(';}lJιν ,χπλως ":'0: χρχοιίοι τρ6~υπoι. 

Ή άπλ"ϊj μίμ'ησις δεν χντέχει' ΧΠΟ{)'I'πσκει, Ί\πέ&οινεν 'η μίμ"l)σις τ"ijς κAoισσικΎjς άρχι

-;-εκτoνικΎjς του Κ1enze, τ·ης κλοισσιχ"ης πλ:χστικ·ης ";"ου Κοιν6βοι, ό δρο:μοιτικος κλοισ

σικισμος του Ρ ο:κίνο: ό γ λωσσικος κλο:σσικισμος π,χσης έπoxΎjς, κοιΙ f)-« &πο&,χψ!) 

το:χέως ό βυζοιντινισμος έν τ?) τέχνη, 6ιν f)-ελ"ήσ"!) ν« είνοιι μ(μ·ljσις. Είνοιι δυνατον '1« 

" ζ \ \ Ι δ ι 'Η' .... Ι , ..., \ Ι " εχωσι ω"φ το: ΚΊlρινοι μοιωμο:το:; φυσις ",,1ς τεχψ,lς ,χποιιτει νοι ι.ι:η ε νοιι OΙUΤΊί 

ζ"l)ρον πρέμνον .χλλιΧ χυμώδης κορμος άει&ιχ) -ής. 
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ΑΙ δ',1μιουργιχαl περίοδοι του πολι-:-ισμου δεν άντιγράφουσιν . ..λ εν t'iντέγροιψε -0'1 
Φειδ(ocν δ Πρocξιτέλ'fIς, ουτε τουτον δ Λύσιππος δεν έστράφ',1σocν προς τoc όπ(σω, 

χλλ' OCφορμ',1%έντες εχεΤ%εν εβά ισο:ν πρόσω . 

Ή ΙστορΙο: δέ, 'ί}τις &γει 'ί;μό:ς εΙς το παρελθΌν δεν πρέπει να συγχ.έ·,1το:ι προς 

-; '~ν Χρχ.αιό-:-',1-:-α· -η [στορίΧ δεν είνο:ι OCπλως -η OCρχ.αιότ',1ς, το παρελ&όψ διότι πραγμιχ-

-;ευομέψ,l τ-~ν ένεσιν κο:Ι τ-~ν έξέλιξιν των ίστοριχων φαινομένων , χποτελετ μεν ~νό-

τ',1τα εν χ.ρόν<μ ocXA' έπειδ'~ πάντα τα ίστορικOC φο:ινόμενο: , μ,η οντο: φυσικιΧ φαινόμενο:, 

δέχονται τ'~ν ir.f.Opo:crtv του Ο',1IJ,ιουργουν-:-ος ιxu oc OCτόμ.ου, επεται, οτι ''ι ίστορίoc διέ

πεται ύπο Ιδεων , ο:Ττινες εΤνο:ι -η ΚΙ'I',1τΊιριος δύναμις των OCτόμων. ~ ιιΧ τουτο δεν εΙνocι 

ουνατc.ν να ζ-ήσ~,1 τυφλ'~ μΙμ:φις των OCρχ.ιτεχτοναων προτύπων. 

ΚαΙ σλος Μ δ πολιτισμc.ς ,ημων δεν &0: 'ιjτο πολιτισμός, αν '])το έπανάλ·ηψις 

μιμ:l)τιχ-ή . Δις εΙς τον αuτc.ν ποταμc.ν ούχ σ.ν εμβαΙ·I)ς. Ii.lνιxt έξέλιξις χαΙ προϋπο%έτει 

παράδοσιν. 'Εξέλιξις αΙωνεα πρc.ς τ'~ν &νέφιχτον ",;ελειότ'ητα. Ε'ίμε.&ο: σ.νο:ποδράστως 

!,Jίol των πα-έρων -ημων. Τουτο εΊναι'~ ζω'ι] , 'ή πρι)οδος, 'ί}τις πάντοτε -:-εΙνει προς 

, 'λ)' c: - .) ξ ' , τερμα, α \ ορμο:ται ε αφετ-ηρι"-ς. 

Λοιπον εΙς -:-Ύιν ocφε'τ"l)ρΙαν ,ΙΧύτ''Ι'' έτ.ιθυμω να επιστ'ι]σω τ-ην προσοχ:ι]ν . Ή χφε

-;',1ρία αϋτ',1 ",;ου νεωτέρου πολιτισμου εΊναι ό cί.ρχαΤoς έλλ-ηνικος πολιτισμός. ΤΥιν Ισχυ

ροτάτ-ην τούτου του γεγονότος διιχτύπωσιν έξέφρασεν ό ietsc11e εΙπών : «ihoc'! όμι

λωμε~ περΙ των 'Ελλ'ι]νων, λεΧ',1&ό-:-ως όμιΧουμεν περΙ τ'ης lΤ'ι]μερον καΙ τ-ης χ%ές » . 

τουτο ο-,1μΙΧίνει , στι ο[ 'Αρχαίοι " Γ;:λ) ',1νες , κορυφώσαντες τ,ην επι χιλιεΤ',1ρΙδο:ς εργασίο:ν 

χαΙ προσπά%ειιχν τ'ης ocνtJ-ρωπό-:-'ητος, εδωκαν εΙς τον χόσμον Οχ.ι μόνον σ.{}άνατα πρό

τυπα τΊjς έπιΧΊjς κιχΙ τΊjς δρo:ματιΧΊjς τ.οι-ήσεως. τΊjς φιΧοσοφίας καΙ τ'ης τέχ.ψ,lς, OCλλOC 

διέπλασαν Τι ε6ρον κανόνας τινOCς 1',αΙ X'JtJ'et; τ.ροβλ'r,μάτωv έχούσας αίώνιον κυρος. 

Θα &ναφέρω το'l δωριχc.ν χίονα, οσ",;ις βΧtJ'τάζει τον βαΡ'Jν μιΧρμιΧρινον &ριγχο'ι 

",;ου σ.ρχ.αίου οΙκοδομ'ι]ματος - έν&υμ.-ή&-,1τε τον Γ[οφθενωνoc. 'Ε π' αύτου συνocν",;ωντoc ι 

δύο OCντΙρροποι δυνάμεις, &νω\}'εν μεν -ο βάρος του κτΙσμocτος, κάτω&εν δε 'ή OCντΙστασις 

του χΙονος. Το Μονόκρocνον τούτου (Χ!σθ-ητοποιεί τ-ην συνάντ-,1σιν των δυνάμεων τούτων. 

διότι εχ.ει τ-~ν μορΨ',1ν 0[ον:::1 τύλης, "pocrxecpιxAcxtou , "c. όποίο ν τοπο%ετεϊ -ις έπΙ τΎjς 

κεφoc/Ίjς, σ-ocν πρόχειται νOC ύποδεχθ 'r, βάρος. ΤΟ προσκεφάλαιον πιεζόμενον OCποστρογ

yuj ουτocι χατα το πάχ.ος κocΙ τουτο μιμεΤ-ιΧΙ ~ εχίνος του δωρικου κιονοχράνου. Ή 

άρχιτεκτονιχ·η λοιπον ένταυ-&oc όμιλεί 1',α1 έρμ',1νεύει τ,ην γινομέΨljν -εκτονΙ1'.,ην λειτουρ

γίocν. Ή έξωτερικ,η μορφ-η αΙσ&-,1τοποιεί τον εγκρυπτόμ:::νον φυσικον νόμον. ' λλOC 0",-1 

άρκεί τουτο. ΚαΙ το σωμoc του κίονος εΙνocι επίΟ-ljς j ογικόν' διότι ό κίων εΊνocι λεπ-:-ό

τερος είς τ,ην κορυφ,ην κocΙ εντείνεται 'ί]τοι γΙνετocι παχ.ύτερος κο:-α το μέσον, όπως 

εντείνετο:ι κο:Ι διο:νοΙγει τα σκέλ',1 ο:ύτου ό βαστάζων βάρος &ν&ρωπος. Τουτο είναι 'ή 

%ο:υμαζομέψ,1 ύπο του Ζl Jinski εΙλικρ(νεΙ!Χ D τΊjς έλλ. OCρχιτεκτο'lικΎis . Ό μο:ρμιΧρινος 



δωρικος κΙ ων εΤχε ξυλίνους ποτε προδρόμους, άλλ' ουδέποτε όΠΎjρξα.ν κίονες έκ ζύ μ'l)ς 

"iΊ έξ έλαστικου, ώστε να. διατεΙνων-.αι όπο το ά:.νεχόμενον β&ρος. Ή εντασις εlναι .η 

άρχιτεκτονικ-η εκφρα:σις τΎjς π&λ"1)ς καΙ τΎjς ίσορροπΙα:ς των σuνα:ντωμένων δuν&μεων . 

Ό κΙων ~στα:ται κα:Ι λέγει: « Ιδου έγω βα:στOCζω βOCρος, "1) κεφα:) "ή (LOU συμπιέ ζετα:ι , 

τΟ σωμα: (LOU έντεΙνετα:ι κα:Ι άντέχω ~σειστoς πα:των εδρέως έπΙ του στερεου στuλο

βOCτου:ρ. 'Ερωτω λοιπόν: τΙ χρεωστουμεν 'ήμεΤς κα:Ι α:Ι μέλλοuσα:ι γενεα:Ι νιΚ βλέπω μεν 

έν ,,"(j γειτoν ίqι εδγενων οΙκοδομων κα:Ι όπο τ-ην σκια.ν του Πα:ρ%ενωνος ά.&&να:τα: τε ρα:

τοuργ-ήμα:τα: beton arme κιόνων ~νεu Xtovoxp&vou, ocνεu έντ&σεως, ocνεu λόγου κα:Ι 

φωνΎjς κα:Ι λoγ ι~Ύjς άρχιτεκτoνικΎjς, κιόνων δΙκ'l)ν όδοντογ λuφίδων, ι1ν "1) αΙχμ-η ένεπOCγ·1ι 

εΙς τον φλοιον πεπον Ιοu; Κα:Ι &ν τοιουτοι πειρα:μα:τισμοΙ δύνα:ντα:ι κα:Ι πρέπει να. έπι

τρέπωντα:ι εΙς Ιδιωτικα. οΙκοδομ-ήμα:τα:, ώς οΙ πειρα:μα:τισμοΙ των ίιχ.τρων είς τα. ΙνδικιΚ 

χοιρίδ ια: κα:Ι τους κονΙκλους, πως ουτε οΙ άρχιτέκτονες oίlτε τΟ ιtρμόδιoν '1ποuργεΤον 

σκέπΤον-.α:ι να. άγ lιxtcrwcrL τ-ην πόλιν δια. χ.τισμOCτων έχόντων μορφ"ην πα.γκοσμίου καΙ 

α: ίωνία.ς ά:.ναγνωρίσεως, οτα:ν τα. χ.τιζόμενα: Ιδρύμα:τα. εχωσι δ"ιι μόσιον χα:ρακτ'ljρα:; "Η 

μ"ήπως έμφα:ν ίζοντα:ι κα:.&' έκOCστ"lιν "ημέρα.ν εδκα:ιρΙα:ι οίκοδομ'ljς μεγ&λων δ"lj μοσίων 

Ιστορικου μέλλοντος κτισμ&των, "iΊ σπουδα:Ιων πα:ρα.γόντων o!κoδoμικΎjς δια:κοσμ"ήσεως 

δια. τ-ην πόλιν; 

'1ΠΎjρξεν OCλλ"1ι τις σοφ-η άλλ' ά:.φα:ν-ης άρχιτεκτονικ"η έφεύρεσις τ"ης λα:·ίΚ'ljς άρχι

τεκτονικ'ljς των ά:.ρχα:ίων, αΙ δρύφα:κτοι των πα:λα.ιων, τα. ταβλωτα. "iΊ τα:βλώματα των 

Βυζα:νηνων , τιΚ σα:χνισια. των νέων Έλλ-ήνων, τιΚ Erker των γερμα:νων. ΘιΚ "ήδuνά

με.&α: νιΚ τα. όνομάζωμεν κλειστους έξώστα:ς. Μέχρι του 1920 άπ-η Υορεύοντο το ιουτο ι 

' ξ - "" , ,(" Q' '" , 'δ λ Ι{ ε ωστα.ι, οτε εσχον ην τιμ"ljν ""ljv εuυuνYjν κα:τα: τον α:γα:π-ητον cruνιx. ε φον Κ. ου-

ρε μένον, τΟν όποΤον ώς κα.Ι τον κ. ΌρλOCνδον πο) υ έσκέφ%YJν, οτε άπεφ&σισα: να: εμφα

νισ.&ω έντιχυ.&α: δ ια. του .&έματος τούτου), εσχον τ"ην ημ-ην έν δ"lIμoσίqι σuνεδρΙqι του 

Έλλ Πολυ-.εχνικου Συλλόγου παρόντος χ.ιχι του τότε '1πουργου τΎjς Συγκοινωνίας 

(πρβλ ' Αρχιμήδης, 1920, ετος ΚΑ' Αυγούστου, φυλ 8, σ. 59-62) να. άποδείξω ~"ην 
ύγιειν-η ν σolJfLOΙcr~σpJ του άρχιτεκτονικου τούτοu μέροuς κα:Ι -.-η,ι πα:τροπα:ρ&δοτον εύχρ·ιι

στία:ν αδτου έν τ:η έλλ άρχιτεΚΤOνικ"ί'j, ώστε εχ.τοτε δια. κα:τα) l"IιlOU έρμ"ιινεία:ς του 

νόμοu έπετρOCπ"lj 'ή κιχτασκευ"1ι κλειστων έξωστων. Ή σ"ιιμασία: α:υτων φα:ίνετα:ι έκ 

τούτου : κατα. τ-ην άρχα:ιότ"ιιτα: α.ί πόλεις, οσαι δεν εΤχον κτισ-θ--η άπο σχεδίοu έξ ά:.ρχ'ljς 

-ώς συνέβαινε κυρίως προ του Ίππoδ&μoυ-"~σα:ν πυκνως έκησμένα:ι, α:Ι δ' οΙκίιχι δεν 

-ήδύνα:ντο να. εχωσι πασαι Ύ)λιον 'Υ\ ώρισμένους άνέμους. Προς έπίτεuξιν τούτοu κα:τε-

σκεύα:ζον τους κλειστους έξώστα:ς κα:Ι άπο των πα:ρα:.&ύρων των στενών πλεuρων του 

έξώστοu είσ'ίjγoν τον πο%YJτον "ί}λιον "iΊ ~νεμoν εΙς gνιx τουλ&χιστον .&&λα:μον τ"ης οίκία:ς . 

'Επειδ-η δε καΙ των νέων 'A~νων α:Ι πλεΤστα:ι οΙκίαι προσκολλωντα:ι προς ά)) "ήλιχς 

χωριζό μ.ενιχ ι συν'ή.&ω$ δια. μ.εσQτοιχΙιχς, εχουσι πολλιχ\ άν&γκΎjV ~ -rQU -ηλΙου ~ τοΥ 
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υγιεινοί.ί βορρσ. ~ocι Τ'~ς δροσερσ.ς ποντ\ας αυρας. Ί [ μόψlj λύσις τοί.ί ιΧΠOΡ'~ματoς ,ητο 

να. έπιτραπωσιν α[ δρύφαχτοι. ΚαΙ έπε~ράΠ"ησαν. ' ) λα. τί συνέβ'η! έν ι1> ό'λη '~ δύνα-

μις αίιτων gγκειται εΙς τα. έχατέ ω&εν στενα. ταριχ%υρα, έμφανΙζονται τώρf{- χλειστοΙ 

εξωσ~αι α.νευ τοιούτων παρα%ύρων. 'Ώστε το σοφον έξεύρ'ημα τ'ijς λα'ίκ'ijς ιΧρχιτεκτο

νικ'ijς κατέλ'ηξεν εΙς σφετερισμον όλΙγων μέτρων έμβαδου υπεράνω τ,ης δδου εΙσ"ηγ'!ισει 

καΙ σχεδίφ αρχιτεκτόνων καΙ αδείf{- ,η έγκρίσει του 'Υπουργείου! 

Ι 'ενικώτερον σμως επι&υμω απευ&υνόμενος προς τους αρχ,.τέκτονας εΥ.είνους, ο'ίτι

νες μ:~ ένωτισ%έν~ες τον διδαΧΤΙΥ.Ον πλουτον χρχιτεκτονιχων μορ?ων ους διέπλασε 

Υ.αΙ ανεγνώρισεν '~ σοφία αΙώνων όrλων πμο'ηγμένου πολιτισμου κατ' είσ'!ιγ'ησιν τιJ)ν 

προγόνων '~μων, διακόπτουσι τα.σαν συνox:~ν τ'ijς παραδόσεως εν τ'?) δ'ημιουργικ'(, 

αυτων εργασίcι., να. ειπω, στι δύνανται να. κατορ&ώσωσι μεγάλα gpyoι χωρΙς ν,χ παύ

σωσιν, ακριβως μάλιστα διότι δεν &" παύσωσιν, οντες ~λλ'ηνες καλλιτέχναι. 

οι λόγοι μου δε δεν άποβλέπουσι μόνον εΙς τους ιΧρχαΙους έλλ'ιjνιχους ρυl}μούς, 

οΥτινες κοσμουσι τ,χς τόλεις χαΙ του πα) αιου κόσμου αλλ,χ καΙ του νέου απο Σκανδι

ναυίας μέχρι Τέας Ζ'ljλανδΙας, αλλ,χ καΙ εΙς τον .Βυζαντιακόν. Δεν υπονοω δε μόνας τ,χς 

έκκλ'ησίας, εΙ καΙ %,χ εΤχον ν,χ παραΤ'ljρ'~σω, στι '~ ιΧρχι~εχτoνικ'~ στείρωσις έκατονταε

τίας σχεδον ό'λ'ιjς έπλ-,]ρωσε τ'~ν 'Ελλάδα δισ. στρεβλων απομιμ'!ισεων του οχι άξιε

παίνου σχεδίου τ'ijς μ'ιjτροπόλεως των' {}ψων, αλλ,χ χαι τ'~ν ασ~ικ'~ν, ) αϊκ'~ν (εν 

αντι%έσει προς ην %ρ'ησκευτιχ'~ν) αρχιτεκτονιχ'!ιν. 

, ρχιτεκτονΙΧά τινα οΙκοδομ-,]ματα βυζαντιακου ρυ&μου εν ' %'~ναις ώς το 

'ιπουργείΌν των ~~ρατιωτικων, το όφ%αλμιατρείον καΙ &.λλα τιν,χ νεώτερα Ιδιωτικιχ, 

δεικνύουσιν στι ό ρυ&μος οότος δύναται νσ. αποτελέσ"Π ενεργον καΙ χρ'ησιμώτατον 

στοιχείον εκ τ'ης καλλι~εχνικ'ης -ημων κλ'η ρονομΙας. 'Η κάρπωσις διδαγμάτων έκ του 

ρυ&μου τούτου, κατσ. τον όποίον εΊναι έκ~ισμένα τσ. χαταρρέοντα παλάτιιχ καΙ αφεν

τιχιΧ ,η αρχοντικιΧ του Mυσ~ριΧ καΙ οότινος ατότοκοι οΙκίαι 'ίστανται ιΧκόμ'lj ορ%ιαι εΙς 

τλείσ~ας τόλεις τ'ijς βορείου Υ.υρίως Έλλάδος, &,χ 'ήδύνατο να. ποικιλλ'π την τυχον 

μονοτονίαν εχ τ'ης xρ'~σεως αρχαιογενων αρχιτεκτονικων απογόνων, %α. εδιδε δε εΙς τσ.ς 

, {}--ήνας ΙδιάζOν~α ε-θ" ιικ'ης δ'ιjμιουργίας τύπον, άξιον καΙ υπεράξιον οΙιχσδ'ήποτε ζιι')σ'ιjς 

,η μελλούσ"ιjς να. γενΨIj&:η άρχιτεκ-ονικ'ijς φιλοδοξίας,' γ~Ι τούτου σ'ήμερον βλέπομεν 

αειδ-η ιΧντιτυπίαν έτερομιγων καΙ νό%ων, ξενιζόντων ιΧχαλινώτως « ρυ%μων » μ'~ έπι

κρατούντων μ:ιjδ ' εν τ<1) -όπφ ~'ijς γενν-!ισεώς των 'η '~ μερoβΙων καΙ ένίοτε &ησιγενων. 

f lαράδειγμα εστω το περιβάλλον _·ην euyev'ij κιχι ιΧρχαιοπρεπ'η άρχιτεκτoνιχ'~ν Τρι&δα 

τ'ijς , καδ'ιjμίας του Πανεπιστημίου καΙ της ΒιβλΙΟ{}--!ιΚΎ)ς. ' l-j τρισ.ς αϋτ'lj δεικνύει 

αρχιτεκτον ικον κόσμον, σστις δι'ϊjλ&ε δια. του c'J.μβυκος τ'ης έλλ'ιjνικ'ης ιΧρχαιόΤ'ljτος, 

του παγκοσμίου ρωμαϊκου κράτους χαΙ του νεωτέρου πολιτισμου. Τ'ijς αΙσ{}--ηΤΙΚ'"ς 

7Ι'άντων ΤQvτων είναι ιΧπόσταγμ-α καΙ έπομένως εχει αΙώνιον xUpos. '[-ι 7Ι'όλιs ·~f1.Wv 
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δύνοιτοιι νσ: ύπερ',1φοινεύετοιι OCδεως δισ: τσ: ο!κοδΟΙ.L'ήμοιτ~ τοιυτα, :Χτινοι ίδρύ{t-φοιν Ι:)ς 

οιΙώνιοι κοσμ:ήμοιτοι ιΧύτΤις . ΤΟ περιβocλλον σμως ocύτσ: OCποτελεί OCπεφόκα) ον, φ%ocνω 

νσ: ειπω, βοιρβοιρικον κοιΙ ιΧσι::βες ιΧρχιτεκτονικον συνον-&ύλευμα, εΙς τ,ην ιΧπεργοισίοιν του 

όποΙου συντελεί δυστυΧ<J>ς κοιΙ το ποινεπιστ'ήμιον δισ: των ocρρύ{}'μων 'ίj ρυ&μικως ιX<Jlj

μocντων νέων ίδρυμocτων του, χτινοι OCνευ "ijc; δεού<J,Iς μελέτ',1ς Υ,τΙζει ώσεΙ διά τινoc 

ετ,,1 ,η δισ: μΙοιν γ eVEOC'! , ώς οί !διωτοιι τσ:ς προς έ'lοικΙοισιν οΙκίοις των. Είνοιι δε λυΠ-'Γ 

ρον στι χοιί τινοι οΙκοδομ'ήμοιτοι ,,'ijc; όδου Ποινεπιστ',1μΙου δεν δύνιΧν-:-οιι να. ιΧντocλλάξωσι 

τ·ην .&έσιν των προς τ,ην Tijc; Ίωνικijς ΤροιπέζΎ)ς. "Ωστε δεν εινιΧΙ σχεδόν ΚιΧφος πλέον 

να. ε!πωμεν, στι, αν κυβέρν-φίς τις 'ί)itελεν έπιβocλει νόμφ τ,ην όμόρρυ'&μον ιΧρχιτεκτο

νικΎjν έμφocνισιν του περιβocλλοντος τούτου, ocί 'A&'ijνoιL &α. ΚιΧτείχον ιΧδαπocνως έν Tίj 

κoιρδί~ ιΧύτων τ,ην ώΡιΧιοτocτ',1ν έν "<i> νέIj) κόσμlj) οιΙσθ-,1τικ,ην ιΧρχιτεκτονικ,ην γωνίοιν, 

κοιΙ δεν .&α. κοιτεπνΙγετο 1ι' κοιδ'lJμίοι ύπο τ,ην σκια.ν ΙδιωτιY:ίjς κλινΙΚ'ίjς άσυνοιρμόστω; 

έπιδεικνυούσ'lJς το ύψ-ιjλoν ιΧύτΎϊς ποιρOCστ,lμα:. 

Ί!:πειδ,η ομως πρόκειτοιι να. κτισl}-jj 'ίj Τράπξζα ηί.; Έλλάδος, Ίδρυμοι δ'lJμόσιον 

προωρισμένον να. ζ~ιr;1J έπΙ οιιωνοις, ocφ' o~ είνοιι το άνώτοιτον του κράτους, προς τού

-;οις δε πρόκειτοιι να. κτισ&γj μέγιΧ οΙκοδόμ'lJμοι του ΠοινεπισΤ',1μ(ου Οπισ.&εν τ'ίjς ''\χοι

δ'lJμ(οις, έπί<JfIς δ',1μόσιον κοιΙ οιΙωνίου προορισμου Ίδρυμοι, τολμω να προτείνω εΙς τ,ην 

, κοιδ'lJμΙοιν, αν iYXPLV:IJ, να. ιΧσκ'ή<J{J την εύεργετικΎjν OΙ'JT'ijc; έπίδροισιν, συνιστG)σοι, 

χοι,&' ον 'ί).&ελεν έξεύρει όρ-&ον τρόπον, Υνοι τα. χτ~ριoι τοιυτοι μ,η μόνον πρόσφοροι προς 

τον προορισμον οιύτων ο!κοδομΎ)&ωσιν, άλλα κοιΙ οιΙώνιον Υ.όσΙJ:IJΙJ.οι ,,'ijc; πόλεως iXX"IJνO

πρεπές, τούτέστι ΚιΧλλιπρεπές, ιΧποτελέσωσι. 

ΊΌ Πoινεπιστ~μιoν άντocξιον τίjς περιωπ-ης οιύτου &α. κοιτοιβάλ'!i μείζονοι προσο

χ:ην περΙ τ,ην ιΧποδοχ·ην σχεδίων προωρισμένων '10: συνεχίσωσι ,ο έργον του Hall en, 

'ίj δε Τρocπεζοι τΎϊς Έλλάδος δεν δύνοιτocι να. οlκοδομ'ή<J!i Idyoιpoν οιΙσ%-,1τικως χα), 

διακοσμ'ητικως χοι-ώτερον τΎϊς ιΧπένοιντι έκκλ'φΙοις του ' γΙου ..lLovuatou, ούδε ν?Τ. 

άνοιλάβη τΎjν εύ&ύνψ νσ: ύποβιβocιr;1J τ"ην φιλοκοιλίοιν του πολιτισμου 'ίjμων OCπένιΧντι 

των μεΤιΧγενεστέρων, στοιν 'ίj Άκοιδ'lJμίοι ποιρεμβ'?j δισ: τΎϊς συμβoυλευΤΙΚ'ίjς οιuτ'ijς e(<JIj

γ'ήσεως. Ή ιΧΙσ~τικ·η κοιΙ 'ίj έλλ'lJ'Iικότ'ης των <Jημερινων Έλλ'ήνων δεν δύνοιτοιι, δεν 

πρέπει να. είνιΧΙ κοιτωτέριΧ τ'ίjς προ lUΟ καΙ προ σο έτων. 

"lσως μάλιστοι κοιΙ προς τον δΥιμον ' θ-lJ'Ιocίων {}σ: 'ήδύνατο να. γΙν:1J ε!<JήγΎ)σΙς τις, 

Ι;:Ιστε, όσOCχις πρόκειτοιι περΙ δ',1μοσίων έν γενικ'fι έννo(~ ο!κοδομΎjμ!iτων, να. δύ,ιοιτσιι 

06τος ΚιΧτά τι νόμιμον δικοιίωμοι να. πoιρεμβoι(ψlί, έΠΙ(-lJτων την μ,χ) λον δόκιμον οιΙσ&-'Γ 

τικΎjν διοικόσμΎ)σιν τ'ης πόλεως διιΧ του νέου ο!κοδομ'ήμοιτος. ToιoUτoι νόμοι λείπουσιν, 

ώς λείπει κοιΙ νόμος περΙ προσΤιΧσ(<χς των οιΙσθ-Ύ)τικων κσcΙ των φυσικων μνΎ)μείων 

aturdenkΠlaler) T'ijc; Έλλcχδoς, Ή έλλειψις oιUτ'η ιΧφίνει ερμ.οιιον της κερδοσκοπίοις 
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-:6ν • \ υγ.χβ",(;-;-όν, γ,σι) όπτει -:"ην θ-έσιν τ'ης , κροπόλεως dΠ6 τ-ης κιΧτω πόλεως καΙ 

κσιταστρέψει τας ψυrnκας κσι)) ονας τΎjς χώρσις μσις. 

Θα προσ%έσω ομως κσι! το έξΎjς: 

ΏΗ άνιΧπ-;-υξις κσιΙ έψαρμoγ-~ βυζσιντιχκου ρυιtμου μορφων έν 'Ελλάδι σ-ήμερον 

iπιβάλλετσιι, πσιρσιΑΑ-ήλως προς τας πσιλσιιοτέρσις, ou μόνον σι!σθ-ητικως cΗλα κσιι 

~&νικως. • ν οΙ άρχσιίοι " Ελλ'ηνες εΤνσιι οΙ τ.άπποι '~μων, οΙ ΒυζαντινοΙ εΤνσιι οΙ πατέ

ρες, )'.σιΙ %α ε'ίμε%σι &νάξιοι υΙοί. 1).'J έπεζ'ητουμεν να εΊμε%σι μόνον κσιΑοΙ ξγγονοι, έν ίfι 

&α στεροόμε%σι μεγιΧλου κσιλλιτεχνικου πλοότου, ον &φίνομεν ~ρμσιιoν εΙς αλλους. 

Συμβσιίνει δε -;-ουτο, διότι, άφ' 06 τ-~ν fλλη1'1κη,1 σιυτοχρσιτορίαν του Μεσαίωνος ώνο

μά.σαμεν Βυζα1'ΤιαΚ1]Ι' ΚΟΙΙ 'ήφσιν(σ&'" οίίτω έχ -:ου τίτλου .~ έλλ'I)VΙΚ'~ σφρσιγίς &νέκυψεν 

'ίj πολιτικ·η σοφιστείσι, οΙ δε ύποτελείς ποτε του Βυζσιντίου λαοΙ των πέρσιν κσιΙ έντευ

Οεν -:ου Δουνά.βεως χωρων έμφσινίζουσιν έαυ-:ους ώς Ισσιξίους συνεργιΧτσις του μεσσιιω

νιχου '~μων πoλι~ισμoυ κιχΙ έπομένως ώς εχ.οντας τους σιυτους τίτλους κο:Ι τα ο:υτα 

δικσιιώμσ.:-;-α έπι της -:6-:Ε κιxλλιτεxνικΎjς δ·ιjμιουργίας. ΤΟ Βυζσιντιακον κρά.τος Ηγουσιν 

,ητο ομοιον προς Τ-~'; -:oυργ.ιχ:~ν αυ--:ογ.ρσιτορίαν· έφρόντιζε δ-ηλ περΙ τ"ης στρσιτιωτικΎjς 

έξο:σφΙΧλίσεως των άΙ.) ογ λώσσων έπσιρχιων κσιΙ ετεμπεν ύπσιλλήλους ~ινας προς διο(

κ'ησιν κσι! εΊσπριχξιν των ψ6ρωγ χλλ' ό βίος των λιχων έξειλίσσετο συμφώνως προς 

-:ας έγχωρίους πσιροιδόσεις κσιΙ δυνάμεις, ώστε ό πολιτισμος κιχΙ -~ τέχψl, ,ητο έκιχστσι

χου ωαγεν-ής . .λ ια τουτο '~ Ρωμουν[σι έκιΧλεσε το πρω~oν βυζαντιακον συνέδριον ώς 

Χλ'ηρονόμος καΙ μεταλσιμπσιδευτ-ης του Βυζσιντιιχγ.ου τολιτισμου, διOC τουτο πο) λσιχου 

έγράψησσιν βιβλία συνσιψ"η, &nοιουντιχ την Ιστορίσιν τΎjς έξε'λίξεως της τέχνης έν 

~ερβί~ χσιΙ Boυλγσιρί~. (ορο: ΞυγΥ6πουλον έν 'Εππ. τijς Έτ. Β ζ. σπο δώ)" 5, σ. :HI~. 

ΣωΤ'ηρίου , αύτ., 6, σ. ~Ό~ έξ.). 

'Η νό%ος σιίίτ'Ι) Ισ-:oρικ"~ ::J-εωρ[α ενεχει τ,ην έξΎjς πλάψην: Ή &ρχιτεκτονικη (κσιΙ 

'~ γραφικη) των έκκλ'ησιων - περΙ σιυτΎίς δε πρόκειτσιι - εΙνσιι διάφορος τ·ης άστικΎίς 

τέχνης των χωρων έκείνων. Ή &rπικ-η &ρχιτεκτονικ·η είνσιι δημιοόργημσι ορων φυσικων 

έκσισταχου κοιΙ άποτελεί λσιογρσιφικον στοιχείον άνιΧλογον προς τα '~.f}-Ij, τα ξ%ιμα, 

-:ην γ λιί>σσαν . Ή έκκλ'ησισιστικη &ρxιτεκ-τoνικ-~ έπιβάλλετσιι ύπο τ·ης &ρ-ησκε(ας. οτσιν 

μιΧλιστσι Ύι %Ρ'ησκείο: μετοιδίδ'ητσιι εχουσσι ·ηδ·η πεπ) σισμένους τους τόπους τους λσιτρευ

τικοός. Τ ουτο συνέβ-η εΙς τους εΙρημένους ) αοός. Έπειδ-~ δε 06τοι υπέπεσον εΙς αμεσον 

πολιτικ-ην &μσι κσιΙ &Ρ'ησκευτικην έξάρτ'l)σιν άπο τΎίς 6μΟ%Ρ'ήσκου έλληνικ·ης σιύτοκρσι

τορl.ιχς του Βυζσιντ(ου. -ή έλλ'ηνικη έπίδρσισις ύΠΎίρξεν ετι μείζων, χωρΙς να ύπολογίσωμεν 

καΙ Τ'~ν εΙς τας χώρας σιύτων διείσδυσιν καΙ χρονίαν έγκιχτOCστασιν των ocνωτέροu 

πιΧντοτε πολιτισμου έλλ'ήνων άπο[χων εν τε παλσιιοίς καΙ έν νεω-τέροις χρόνοις καΙ τ·ην 

προσιιων[οιν ένοίχ'ησιν έλληνιχων έ{}ω'.<"ί>ν σγκων ου μόνον εΙς τα παριΧλισι του Ευξείνου 
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~λλα: κοιΙ έν τη μ.εσoγoι(~, μ.ιiλιστoι δε νοτΙως τ-ης γροιμμΎίς του Τμου, gν%οι όλόχ.λ-ηροι 

έποιρχΙοιι -~σoιν χ.οι.&οιρώς ΈλληνικοιΙ μέχρι χ.&ές . 

Ή έκκλ-ησΙοι τ-ης Ι ωνστοιντινουπόλεως έξέπεμπεν εΙς τα:ς χώροις έκεΙνοις τους 

πνευμοιτιχους άρχ-ηγούς, μ-ητροπολΙτοις έπισκόπους κλ, ΟΟτοι δέ. οσάκις -~&ελoν να: χτ[

σωσιν -ί\ να: χοσμ-ήσωσιν έκκλ-ησΙοις, μετεκάλουν τους εΙδικους τεχνΙτοις, οQς έγίνωσκον 

έχ. τών τόπων τ-ης χ.οιτοιγωγΎίς -ί\ τ'ijς προγενεστέροις δράσεώς των, π. χ. έκ Θράχ-ης, 

Χίου , Ίωοινν ίνων , Πελoπoνν~σoυ χ.λ Οοτοι οΙ τεχνΤτοιι, έμπεφικοΙ συψή%ως άρχιτέκτο

νες -ij ζωγράφο ι, είνοι ι οΙ δημιουργοΙ τΎίς άρχιτεκτονικΎίς κοιΙ τΎίς ζωγροιφικ'ijς τών 

&κκΛ'ησιών &'1 τοιΤς βορεΙοιις έκείνοιις χώροιις τ-ης ΒοιλκοινικΎίς . ΑΙ έπιγροιφοι Ι, άις έπέγροι

ψοιν πολλάκις έπΙ τών ξ.ργων οιδτών, χ.υρουσι τ-~ν άλ~%ειoιν τών λόγων (πρβλ Ήμερολ . 

της Μεγάλης' Ελλάδος, ] 926, σ. 469 έξ.). "Αν οΙ οψιμοι μοι&ητοιΙ τών έλλ~νων τούτων 

τεχνιτών κοιλουντοιι Ισότιμοι συνεργάτοιι τών διδοισκάλων έν τ-n δημιoυργί~ του 

βυζοιντιοιχ.ου πολιτισμου, Ι&οιγενεΤς έχ.εΤ οντες, διοιπράττετα ι πολλοιπλουν σφιχλμοι: 

Π ρώτον διότι ό βυζοιντιοιχ.Ος πολιτισμος χ.οιΙ ~ τέχψη του -ησοιν -~δ-η άπ-ηρτισμένα, οτε 

τoιaυτoι μοι&ητοιΙ ένεφοινίσ&ησοιν, δεύτερον διότι οΙ μοι&ητοιΙ οοτοι δεν δι-ήνο ιξοιν νέοις 

χ.αλλιτεχνικα:ς τρίβους, τρίτον διότι -~ έκκλ-ησΙοι είνοιι σφόδροι συντ-ηρ-ητιχ.Ος όργοινισμος 

καΙ έν ποιντΙ χρόν<μ πολέμιος τών νεωτερισμών, τέταρτον δ ιότι τών συντηρ-ητικών 

τούτων περιορισμών τΎίς έκκλ-ησίοις του ΒυζοιντΙου άπ-ηλλιfγ-ησαν οΙ λοιοΙ έκείνοι μόλις 

προ ,ημίσεως περίπου οιΙώνος, οτε άπέκτ'ησοιν άνεξιχρτ'ητον έ%νικ-~ν έκκλ'ησ(οιν, χωρΙς δε 

να ποιύσωσιν οιύτοΙ να εΊνοιι κοιΙ τώρq. συντηΡ'ητικοΙ l 'J τούτ<μ. 'Αλλ' έπειδ-η -η τέχψη 

εχει πο).} α:ς λεπτότητοις, δεξιοιΙ δε φύσεις M'J έπιλείπουσιν ε Ις ούδεν ε&νος κοιΙ εΙς 

ούδένοι χρόνον, δεν άποκλεΙετσι:ι το Βτι κσι:Ι πσι:ρσι τοις βορείο ις λσι:οΤς τ,ης Βοιλκσι:νικ'ης 

χερσοψήσου ένεφυτεύ&-ησοιν εΙς τ'~ν ψυχ'ΙΙν έπιτηδείων τεχν ιτών κοιΙ άνεπτύx&ησιfν 

πως κσι:τιf τινοι Τδ ιον τρόπον μ.ερικοιί τινες κοιλλιτεχνικοιΙ μορφ σι:Ι λ'ηφ%εΤσοι ι έκ του 

κσι:λλιτεχνιχου &-ησσι:υροφυλοικίου τ'ijς Έλλ-ην ΙΧΎίς μεσοιιωνικ'ης σι:ύτοκροιτορΙοις . Τσι:υτοι 

ι)μως δεν είνοιι βέβσι:ιον Βτι προέρχοντοιι έκ χεφος μη έλληνικ-ης, δεν άποτελουσι νέον 

ρυ%μόν, οϋτε είνοιι άνεξάΡτητα δ'ημιoυργ~μα:τσι: ιΧξιoc να: κοιλώντσι: ι μεγσι:λωστΙ έ&ν ικ,η 

τέχ'l'η. Είναι γενικώς κλ'ηροδοτ'ήμσι:τσι: έλλ'ηνικά. 'Όλος ό κόσμος εύγνωμόνως έκλ'ηρο

νόμ'ησέ τι έκ τ-ης Έλλάδος. νΕστωσοιν κοιΙ οΟτοι τοιουτοι κλ'ηρονόμοι μετα τόσον 

μακρσι:ίωνα συμβίωσιν κοιΙ ύπο το Bυζιfντιoν καΙ δπο τους Τούρκους. 

, λλ' ,η μεΤς έν Έλλιfδι δεν πρέπει να έπιδεικνύωμ.εν μόνον τών πάππων τ,ην 

α'{γ λ'ην καΙ τ-ην κληρονομίαν. "Οτοιν καΙ τα νέοι %ερινα άνιfκτoρα του βασιλέως τοης 

l\ουγκοσλαυΙας κοιΙ στρατιωτικοΙ στοιυλοι του Βελιγραδίου κτίζωντσι:ι κατσ. ρυ&μον 

Βυ ζσι:ντιακόν, .&α: 'ήδυνάμε%α καΙ 'ημεΤς να έφοιρμόσωμ.εν οιύτον π. χ. εΙς τ-η ν λεγομέν'ην 

φοιτοηΤΙΥ:ην έσχ'l)V'l\ εΙς ocHιx δ'ημόσια Ιδρύμocτοι . Οι δε Ο'"ημερινοι άρχιτέκτονες τΎίς 

Έλλάδος πρέπει να σκεφ&ώσιν, οτι έργιfζoντσι:ι δια πλείονας γενεσις καΙ στι φέρουσιν 
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εΙς τούς ωμους αυτων κατΟ: το μέγιστον μέρος τ.ην eu-&ύνην τ-r,ς &ντιλ-ή εως, τ.ην 

όποΙα;ν -&0: φα;Ιψητα;ι έν τψ μέλλοντι, οτι εΙχεν -η σ-ημεριψ~ έπoχ-~ τ-ης Έλλ&δος περΙ 

κα;λλιτεχνικου {t-ησα;υρου έ%νικου , κληροδοτ-η-&έντος -ημίν υπο των άμέσων προγόνων 

.ημων. ύτο δε τουτο πρέπει '10: προσέξωσι καΙ αΙ έπαρχίαι, μ&λιστα; δ' -η Θεσσαλο

νίκη, εν&α τα πα;λαιΟ: βυζα;ντινα μνημεία; εΊναι κέντρα; πλα;τειων κα;Ι άφεηρίαι όδων 

του νέου σχεδίου τ-ης πόλεως, χωρΙς να έπιδρωσιν έπα;ρκως εΙς τ.ην διάνοια;ν των σχε

δια;ζόντων κα;l κτιζόντων τας έγγυς οίκ[α;ς άρχιτεκτόνων . 

Δια να προσ%έσω δε κα;( τι άκόμη περΙ έκκλησιων, {}α έπε{}ύμουν να εΤνα;ι γενικώ

τερον το α;~σ{t-ημα; τ-ης εύφροσύψης κα;l του {}α;υμα;σμου κοιΙ τ"ίjς έκ-πλ-ήξεως, το όποίον 

α;Ισ,{}άνομα;ι οσον Υ.α:Ι οί έντα;υ&α; συ'ιάδελφοι άρχιτέκτονες, στιχν εΙσέρχωμα;ι εΙς έκκλη

σίας μικρας ώς οΙ U γιοι Θεόδωροι κα;Ι 1) Ι α;πνικα;ρέα; κα;l ευρΙσκωμα;ι προ συν&έσεως 

έσω~ερικ-ης τόσον πολυτλόκου σσον κα;Ι -η έξωτερικ"~ έμφcXνισις τ-ης σ~έγ"ης, και άντΙ 

μικρου εύπεριλ-ήπτου χώρου εχω τ-~ν έντύπωσιν λαβυριν-&ώδους συγκροτ-ήματος καΙ 

κατα το δ-~ λεγόμενον « πνίγομαι εΙς μΙαν κουταλιαν νερό ,. . ΤπcXρχει νους πολυς εΙς 

τΟ: μικρΟ: τα;υτα κομΨοτεχψήματα, τα διδάσκοντα; τΙ δύναται νΟ: παραγάγη διΟ: του 

ρυ-&μου τούτου εύφυ-~ς διcXνοια. ΚαΙ ομως -η άρxιτεκ~oνικ.η περίοδος των χρόνων 1)μων 

κινδυνεύει να διέλ&-n άναίσ{t-ητος προ τοιούτων εργω'ι . 

Καταλ"ήγων δ"ηλω, οτι οΙ λόγοι μου πι.{}ανΟν να εΊναι εντονοι, διότι προέρχονται 

άπο πεποι&-ήσεως, άλλα δεν εΤνα;ι πολεμικοl οστε έπιζητουσι, πολλου γε κ-α;Ι δεί, να 

λυπ-ήσωσΙ τινα. Στοχάζονται του κα;λου καΙ έπιδέχοντocι πάσαν συζ-ήτ-ησιν πocρα των 

έπιδιωκόντων τον αύτον <iyoc'{}Oν σκοπόν. 

11 


