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Γενικό Πλαίςιο + Προβλθματικι του υνεδρίου 
 

"Γιατί μασ ενδιαφζρει ςιμερα ο Le Corbusier; Και ποιόσ είναι ο Le Corbusier που μασ 
ενδιαφζρει; Σο ερώτθμα, με τθν διπλι διάςταςθ του, δεν ζχει εξαςφαλιςμζνθ απάντθςθ" 

Παναγιϊτθσ Τουρνικιϊτθσ, Vers/L.C./Contre, 30. 
 
το "Αφιζρωμα" του Δελτίου υλλόγου Αρχιτεκτόνων για τα 100 χρόνια από τθν γζννθςθ 
του Le Corbusier, το 1987, τονιηόταν ιδθ ότι ςθμαντικό ρόλο ςτθν διαδικαςία πρόςλθψθσ 
του ζργου του κα διαδραματίςει θ "οριςτικι πλζον ιςτορικοποίθςθ τθσ φυςιογνωμίασ του" 
(ΔΑ 16, Γεν.-Φλ. 1988, 30). ιμερα, 27 χρόνια μετά, 50 χρόνια από τον κάνατο του (το 
1965), μποροφμε να υποκζςουμε ότι θ ιςτορικοποίθςθ του Le Corbusier και τθσ ςυναφοφσ 
κλθρονομιάσ του Μοντερνιςμοφ είναι όντωσ οριςτικι; Ή μιπωσ παραμζνει μία ανοικτι 
διαδικαςία που ςυνεχϊσ τίκεται υπό διαπραγμάτευςθ; Άν θ ιςτορικοποίθςθ είναι οριςτικι, 
τότε το αντικείμενο / υποκείμενο τθσ ανικει αμετάκλθτα ςτο παρελκόν. Παφει να μασ 
αφορά. Άν θ ιςτορικοποίθςθ δεν είναι τελεςίδικθ, αλλά ανοικτι, θ ιςτορικι καταςκευι των 
αφθγιςεων του παρελκόντοσ εγγράφει δυναμικζσ / διανυςματικζσ μορφζσ τάςεων και 
πρακτικϊν ςτο παρόν. Η ηωντανι ιςτορικότθτα ενεργοποιεί τθν ζννοια τθσ γενεαλογίασ, 
τόςο με τθν τυπικι ςθμαςία τθσ ωσ αλλθλουχίασ γενεϊν, όςο και με τθν Μετανεωτερικι 
τθσ κατανόθςθ. Άν ζνα παρελκόν μασ αφορά, επιχειροφμε τθν γενεαλογικι του 
αναςυγκρότθςθ ςτα πλαίςια των διαφερόντων του παρόντοσ. Σο ςυνζδριο με τίτλο "Le  /  
Ελ  Corbusier: Γενεαλογίεσ", υιοκετϊντασ τθν υπόκεςθ εργαςίασ μίασ ανοικτισ 
ιςτορικοποίθςθσ, επικυμεί να διερευνιςει τα ερωτιματα: μασ αφορά ακόμα ο Le Corbusier 
ςιμερα, το 2015; Άν ναι, με ποιοφσ τρόπουσ, κάτω από ποιζσ πλατφόρμεσ ιδεϊν; Άν όχι, 
γιατί; Βάςει ποιϊν επιχειρθμάτων και προβλθματικϊν;  
Οι πολλαπλζσ πτυχζσ του ζργου και τθσ προςωπικότθτασ του Le Corbusier ομαδοποιοφνται 
ςε επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ, με ςτόχο τθν εςτιαςμζνθ τουσ διαπραγμάτευςθ από 
διαφορετικζσ γενιζσ αρχιτεκτόνων και ερευνθτϊν. Η ςκόπιμθ αντιπαραβολι 
διαφοροποιθμζνων προςεγγίςεων και εκφορϊν λόγου επιδιϊκει να αναδείξει τισ εντάςεισ, 
τισ αποκλίςεισ και τισ αντιφάςεισ τθσ ίδιασ τθσ ςκζψθσ και του ζργου του Le Corbusier. 
Σαυτόχρονα, αναδεικνφει τθν πολφπλοκθ ςχζςθ των Ελλινων αρχιτεκτόνων με τον 
κατεξοχιν δάςκαλο του Μοντερνιςμοφ. Πρόκειται για μία ςχζςθ που μπορεί να μθν είναι 
πάντοτε ‘πραγματικι’, δθλαδι ιςτορικά εντοπιςμζνθ και τεκμθριωμζνθ με επιςτθμονικι 
ακρίβεια, είναι όμωσ ιςχφουςα ςε ζνα φανταςιακό, ςυναιςκθματικό, αφθγθματικό ι 
ρθτορικό επίπεδο. Η (κετικι ι αρνθτικι) επίκλθςθ του ονόματοσ του Le Corbusier 
χρθςιμοποιείται ςυχνά για να νομιμοποιιςει ι να αςκιςει κριτικι ςε ιδεολογικά 
ςυςτιματα, ςε ςχεδιαςτικοφσ χειριςμοφσ ι ςε ςυνκετικά εργαλεία. Για τοφτο και παραμζνει 
μία ςχζςθ ενεργι, επιδρϊντασ ςτο βακφτερο επίπεδο τθσ δομισ των αρχιτεκτονικϊν 
αντιλιψεων και νοοτροπιϊν. Η πρόςλθψθ του μοντερνιςμοφ κατά LC ςτθν Ελλάδα 
βαςίςτθκε κατεξοχιν ςε κείμενα δογματικοφ φφουσ και ςτθν κατανάλωςθ εικόνων που 
ςυχνά είχε επιμελθκεί ο ίδιοσ. Ποια είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ πρόςλθψθσ; 
Πϊσ φορτίςτθκαν κρίςιμεσ ζννοιεσ όπωσ θ “λειτουργικότθτα” ι θ “ειλικρίνεια” τθσ 
καταςκευισ ςτα πλαίςια των πολιτιςμικϊν ςυςχετιςμϊν ανάμεςα ςτον Le Corbusier και τθν 
Ελλάδα; Μποροφμε να μιλιςουμε για μεταςχθματιςμοφσ, μεταπλάςεισ ι ακόμα και 
παρανοιςεισ των ιδεϊν του LC ςτθν Ελλάδα; Και πϊσ τεκμθριϊνονται; 
τόχοσ του ςυνεδρίου είναι να διερευνθκοφν οριςμζνεσ πικανζσ απαντιςεισ ςτα παραπάνω 
ερωτιματα, μζςα από τθν οργανωμζνθ αντιπαράκεςθ και τον διάλογο τριϊν (3) γενεϊν 
Ελλινων αρχιτεκτόνων, διδαςκόντων και ερευνθτϊν, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρόςλθψθ 
τθσ φυςιογνωμίασ, τθσ ςκζψθσ και του ζργου του Le Corbusier ςτθν Ελλάδα. Όπωσ υπονοεί 
θ διάηευξθ Le/Ελ του τίτλου, μασ ενδιαφζρει ιδιαίτερα θ πολλαπλότθτα τθσ παραπάνω 
πρόςλθψθσ ςτθν γενεαλογικι τθσ εκδίπλωςθ, οι πικανζσ εντάςεισ ανάμεςα ςτον 'διεκνι' Le 
Corbusier και τισ 'Ελλθνικζσ' του διακλάςεισ, αντανακλάςεισ και μεταμορφϊςεισ (τον Ελ 



*λθνικό+ Corbusier): οι αποκλίςεισ, οι ςυγκροφςεισ, οι διαφοροποιθμζνεσ νοθματοδοτιςεισ 
αυτισ τθσ πολυςχιδοφσ, ζτςι κι αλλιϊσ, προςωπικότθτασ. Μακριά από μία αγιογραφικι του 
εξφμνθςθ, το ςυνζδριο επικυμεί να φωτίςει τα πεδία εγγραφισ του ίχνουσ τθσ επίδραςθσ 
του, ςε ςυνάρτθςθ με μία "κριτικι τοπικότθτα" τθσ παροφςασ ςυγκυρίασ. 
 

29 Οκτωβρίου 2015 
 

Στρογγυλι Τράπεηα: Αναφορζσ ςτον Le / Ελ Corbusier 
Συντονιςτισ: Π. Τουρνικιώτθσ 

Πλαίςιο + Ερωτιματα: 
 

Το 1965, που ‘ζφυγε’ ο Le Corbusier, είχε διαμορφωκεί μια γενιά νζων ι λιγότερο 
νζων αρχιτεκτόνων που ζβλεπε ςτο πρόςωπό του ζνα μεγάλο δάςκαλο και ανζλαβε 
να διδάξει τθν αρχιτεκτονικι τα ίδια ι τα επόμενα χρόνια ςε 3 ελλθνικζσ ςχολζσ. Σε 
αυτι τθν ‘κορμπυηιανι’ γενιά, που βίωςε τον απόθχο του κανάτου, απευκφνουμε 
ερωτιματα που ανοίγουν τθ ςυηιτθςθ του ςυνεδρίου μασ ‘50 χρόνια μετά’: 
 
Πϊσ και πότε ιρκατε ςε επαφι με το ζργο του Le Corbusier; Με ποιό τρόπο 
επθρζαςε το ζργο και θ ςκζψθ του τθ δικι ςασ πορεία προσ τθν αρχιτεκτονικι; Πϊσ 
βιϊςατε τον κάνατό του; Πότε επιςκεφτικατε για πρϊτθ φορά χτιςμζνο ζργο του; 
Ποιά πιςτεφετε ότι ιταν θ επίδραςι του ςτθν Ελλάδα και τθν Ελλθνικι 
αρχιτεκτονικι διδαςκαλία, κεωρία και πρακτικι; Ζχουμε λόγο να μιλάμε ςιμερα για 
αυτόν, 50 χρόνια από το κάνατό του; Υπάρχει επικαιρότθτα ςτο ζργο του; Ζχει 
‘μζλλον’ ι ανικει οριςτικά ςτο παρελκόν; 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ + ΟΜΙΛΗΣΕ: 
18:45-19:00 Ειςαγωγι: Παναγιϊτθσ Τουρνικιϊτθσ (Κακθγθτισ, Ε.Μ.Π.) 
19:00-19:20  Δθμιτρθσ Αντωνακάκθσ  
19:20-19:40  άββασ Κονταράτοσ  
19:40-20:00  Σάςοσ Μπίρθσ  
20:00-20:20  Δθμιτρθσ Φατοφροσ  
20:20-20:40  Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ 
20:40-21:30  Συηιτθςθ 
 
 

30 Οκτωβρίου 2015 
 

Θεματικι Ενότθτα 1: Πόλθ / Πολεοδομία / Ουτοπία 
Συντονιςτισ: Πζτροσ Φωκαΐδθσ 

Πλαίςιο + Ερωτιματα: 
 
Το ηιτθμα τθσ πόλθσ ςτο ζργο του Le Corbusier ζχει πυροδοτιςει πολλζσ κριτικζσ και 
αντιδράςεισ που ζχουν τροφοδοτιςει τισ μεταπολεμικζσ ανακεωριςεισ του 
μοντερνιςμοφ και τθ μεταμοντζρνα κριτικι ςκζψθ. Πϊσ αποτιμοφμε ςιμερα το 
πολεοδομικό του ζργο και ποια θ κλθρονομιά του; Μποροφμε να ςκεφτοφμε για 
αυτό πζρα από τθν “ουτοπικι” ι “δυςτοπικι” περιγραφι του; Τι μπορεί να 
αποκαλφπτει αλλά και τι να αποςιωπά θ ανάδειξθ τθσ ταυτόχρονθσ ςχζςθσ του με 



δθμοκρατικζσ και αυταρχικζσ ιδεολογίεσ και εξουςίεσ: από τθν αςτικι και τθ 
ςοςιαλιςτικι δθμοκρατία, ςτον Ιταλικό φαςιςμό και τθν αποικιοκρατία; Πωσ αυτζσ 
οι αναλφςεισ μποροφν να προςφζρουν καινοφριο νόθμα ςτο πολιτικό ερϊτθμα 
“Αρχιτεκτονικι ι Επανάςταςθ” και πωσ μποροφν να τροφοδοτιςουν επίκαιρουσ 
προβλθματιςμοφσ για τον κοινωνικοπολιτικό ρόλο τθσ αρχιτεκτονικισ ςκζψθσ και 
πρακτικισ ςτθν παροφςα ςυγκυρία; 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
9:50-10:00 Ειςαγωγι ςτθν Ενότθτα 1: Π. Φωκαΐδθσ (Υπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π.) 
ΟΜΙΛΗΣΕ: 
10:00-10:15 Γιάννθσ Τςιώμθσ (Κακθγθτισ, E.H.E.S.S.): 

Le Corbusier: Όταν θ Oυτοπία γίνεται Πολιτικι...και το Αντίςτροφο 
10:15-10:30 Nίκοσ Κατςίκθσ (Διδάςκων, Harvard Graduate School of Design): 
 Πολεοδομία ωσ υνκετικι Γεωγραφία 

10:30-10:45 Κώςτασ Μωραΐτθσ (Κακθγθτισ, Ε.Μ.Π.): 
 O Frederick Fröbel, θ Πολιτικι του «Κιπου για τα Παιδιά» και θ  
                        Δθμιουργικι Ανακαταςκευι του Κόςμου 
10:45-11:00 Πζτροσ Φωκαΐδθσ (Τπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π.): 
 O Le Corbusier με το Βλζμμα του Κωνςταντίνου Δοξιάδθ 
11:00-11:15 Παναγιώτθσ Τουρνικιώτθσ (Κακθγθτισ, Ε.Μ.Π.): 

Η Πόλθ του Le Corbusier: Πολεοδομικι Ουτοπία και Πολιτικι 
11:15-11:45 Συηιτθςθ 
50’ Διάλειμμα 
 

Θεματικι Ενότθτα 2: Αρχιτεκτονικζσ Διατάξεισ / Επινοιςεισ 
Συντονιςτισ: Ν. Μαγουλιώτθσ 

Πλαίςιο + Ερωτιματα: 
 
Ο Le Corbusier είχε μία ιδιαίτερθ ευχζρεια επινόθςθσ νζων (;) αρχιτεκτονικϊν 
διατάξεων / λφςεων / εργαλείων: Dom-Ino, 5 Σθμεία, Modulor. Υπιρξαν 
‘contrivances’: τεχνάςματα, εργαλεία ι ςυςτιματα; Πϊσ επθρζαςαν τα παραπάνω 
‘ςυςτιματα’ τθν Ελλθνικι αρχιτεκτονικι ςκζψθ και παραγωγι και με ποιουσ 
τρόπουσ; Η αφομοίωςθ αυτϊν κρίνεται ςυνεπισ ςτισ πρωτότυπεσ διατυπϊςεισ του 
LC ι δθμιουργεί και περικϊρια παραλλαγϊν / ‘αυκαιρεςιϊν’; Παρατθροφνται 
ενδιαφζρουςεσ μεταφράςεισ αυτϊν των ιδεϊν κατά τθν εκφορά τουσ ςτον 
(κεωρθτικό ι ςχεδιαςτικό) λόγο των Ελλινων αρχιτεκτόνων ι το (νομοκετικό) λόγο 
των διαδοχικϊν ΓΟΚ και των ερμθνειϊν τουσ από τισ ςφγχρονεσ ‘ανϊνυμεσ’ ι 
εργολαβικζσ καταςκευζσ; Σε ποιό βακμό μποροφμε ςτθν κάκε περίπτωςθ να μιλάμε 
ακόμα για μια ςχζςθ με το πρωτότυπο; 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
12:35-12:45 Ειςαγωγι ςτθν Ενότθτα 2: (Ν. Μαγουλιϊτθσ, Αρχιτζκτων, Δ.Π.Μ.Σ. 
Ε.Μ.Π.) 
ΟΜΙΛΗΣΕ: 
12:45-13:00 Σταφροσ Σταυρίδθσ (Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Ε.Μ.Π.): 
                       Η Κοινωνικι Κατοικία ςτθν Ελλάδα και το Λεκορμπυηιανό  
                       Ιδεώδεσ τθσ Μαηικισ Κατοίκθςθσ 



13:00-13:15 Παναγιώτθσ Τςακόπουλοσ (Διδάκτωρ, Paris X - Nanterre): 
                       Σο Δίπολο Διεκνζσ τυλ / Κορμπουηιανόσ Μπρουταλιςμόσ ςτο Κοινό  
                       Ζργο των Παπαϊωάννου-Φινζ, 1959-1970 
13:15-13:30 Πλάτων Ηςαΐασ (Διδάκτωρ, Berlage Institute / TU Delft): 
                      Γλώςςα / Διάγραμμα / Μθχανι: Σο Dom-ino και θ Ελλθνικι Πόλθ 
13:30-13:45 Νίκοσ Μαγουλιώτθσ (Αρχιτζκτων, Δ.Π.Μ.. Ε.Μ.Π.): 
                      Μaison Dom-ino ςτθν Ελλθνικι Επαρχία:  
                      Μεταφορά, Μετάφραςθ, Μεταςτροφι 

13:45-14:00  Μυρτώ Κιοφρτθ (Εντεταλμζνθ Διδάςκουςα, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν): 
                       Η Παράδοςθ των "5 θμείων" του Le Corbusier  
                       ςτθν Ελλθνικι τθσ Εκδοχι 
 
14:00-14:30 Συηιτθςθ 
80’ Διάλειμμα 
 
 

Θεματικι Ενότθτα 3: Κατοικείν: Ιερό / Κακθμερινό 
Συντονιςτισ: Κ. Τςιαμπάοσ 

Πλαίςιο + Ερωτιματα: 
 

"Une maison est une machine à habiter" (Vers une Architecture, 73). 
Πωσ αντιλαμβάνεςτε αυτιν τθν πρόταςθ; Τθν κεωρείτε επίκαιρθ; Ποφ αρχίηει και 
ποφ τελειϊνει θ αναφορά ςτθν “μθχανι” μζςα ςτθν κατοικία; Πϊσ το "ιερό" 
ςυμπλζκεται με το "κακθμερινό" και ποιά είναι τα όριά τουσ; Μασ αφορά το δίπολο 
ιερό/κακθμερινό ςιμερα; Πϊσ πιςτεφετε ότι επθρζαςαν οι ιδζεσ του Le Corbusier 
περί του κατοικείν τθν αρχιτεκτονικι κοινότθτα ςτθν Ελλάδα; 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
15:50-16:00 Ειςαγωγι ςτθν Ενότθτα 3 (Κ. Τςιαμπάοσ, Λζκτορασ Ε.Μ.Π.) 
ΟΜΙΛΗΣΕ: 
16:00-16:15  Αλεξάνδρα Χρονάκθ  (Τπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π.):  
                        Η Ποιθτικι του Κακαροφ ώματοσ ςτο Ζργο του Le Corbusier  
16:15-16:30  Χριςτίνα Παπαδθμθτρίου (Τπ. Διδάκτωρ, Princeton University): 
                       Ο Παρκενώνασ του Le Corbusier: Η Τλοποίθςθ μιασ Ιδζασ 
16:30-16:45  Αριςτοτζλθσ Δθμθτρακόπουλοσ (Aristotheke Eutectonics): 
                       «Σὸ ἅγιον τοῖσ κυςὶ» ι ο Μεταφυςικόσ Κφων και ο Πολεμιςτισ:  
                        Ιχνθλατώντασ μια Κρυφι Αυτοβιογραφία του Le Corbusier 
16:45-17:00 Τάκθσ Κουμπισ (Διδάςκων, Α..Κ.Σ.): 
                       Le Corbusier. Σο Ανεπίκρθτο και θ Αδυνατότθτα του Κατοικείν 
17:00-17:15 Ηλίασ Κωνςταντόπουλοσ (Κακθγθτισ, Παν.Πατρϊν): 
                       Σο Χκόνιο και το Επουράνιο  
17:15-17:45 υηιτθςθ 
 
 
 
 



31 Οκτωβρίου 2015 
 

Θεματικι Ενότθτα 4: Αρχιτεκτονικι / Τζχνθ 
Συντονιςτζσ: Σ. Μαρτίνοσ + Π. Φαραντάτοσ 

Πλαίςιο + Ερωτιματα: 
 
Η ςυγκεκριμζνθ ενότθτα διαπραγματεφεται τθ κεωροφμενθ διχοτομία ανάμεςα 
ςτθν αρχιτεκτονικι, τθν επιςτιμθ και τθν τζχνθ, ςτο ζργο του Le Corbusier. Στόχοσ 
είναι να χαρτογραφθκοφν οι γειτνιάςεισ και οι επικαλφψεισ τθσ αρχιτεκτονικισ με 
άλλεσ περιοχζσ, όπωσ θ μουςικι, θ λογοτεχνία, θ ηωγραφικι, θ γλυπτικι, θ 
φωτογραφία, όςο και τα μακθματικά, οι τεχνολογίεσ αιχμισ κ.α.. Με ποιοφσ 
τρόπουσ απαντά το ζργο του Le Corbusier ςτο αίτθμα τθσ “Σφνκεςθσ των Τεχνϊν”; 
Ποιζσ γονιμοποιιςεισ και αλλθλεπιδράςεισ ςυνζβθςαν ςτο περιβάλλον του 
γραφείου του και ςτα ευρφτερα καλλιτεχνικά του δίκτυα; Τί είδουσ καλλιτεχνικό 
πρότυπο υπιρξε για τουσ ςυγχρόνουσ ι και τουσ επιγόνουσ του και πϊσ κρίνεται 
ςιμερα το υπόλοιπο, μθ αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό του ζργο; Πϊσ ζγινε αντιλθπτόσ 
ο αυτοπροςδιοριςμόσ του Le Corbusier ωσ “πλαςτικοφ καλλιτζχνθ” ι “homme de 
lettres”; Σε ποιόν βακμό τα “ςυνκιματα” του λόγου περί τον Le Corbusier 
επιςκίαςαν τθν αντίλθψι μασ για τθν ίδια τθν αρχιτεκτονικι του ωσ τζχνθ; 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
9:50-10:00  Ειςαγωγι ςτθν Ενότθτα 4: (Σταφροσ Μαρτίνοσ, Υπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π. – 
Παναγιϊτθσ Φαραντάτοσ, Υπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π.) 
ΟΜΙΛΗΣΕ: 
10:00-10:15 Ανδρεάσ Γιακουμακάτοσ (Κακθγθτισ, Α..Κ.Σ.) 

  Ο Αρχιτζκτων Le Corbusier και το Ιδανικό τθσ Σζχνθσ 
10:15-10:45 Δάφνθ Μπζκετ (Αρχιτζκτων, Becket Architects) 

  The Architect, Creator of Meaning? (Είναι ο Αρχιτζκτονασ Δθμιουργόσ   
  Νοιματοσ;)1 

10:45-11:00  Παναγιώτθσ Φαραντάτοσ (Τπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π.): 
                       Περί Οίνου, Οράςεωσ και Άλλων Σεχναςμάτων 
11:00-11:15  Σταφροσ Μαρτίνοσ (Τπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π.): 
                        Από το International Style ςτθν φνκεςθ των Σεχνών: 
                        Η Πρώτθ Μονογραφία του Le Corbusier ςτισ ΗΠΑ  
11:15-11:30 Κρισ Λυκουριώτθ (Επ. Κακθγιτρια, Παν. Θεςςαλίασ): 
                        On en a Ras-le-bol de Le Corbusier: 
                        Η Χαμζνθ Ευκαιρία τθσ Κοινισ Αρχιτεκτονικισ και ο Θαυμάςιοσ 
                        Ρεαλιςμόσ του Νεροχφτθ ωσ Εκκρεμοφςα Πρόταςθ για το Μζλλον  
 
11:30-12:00 Συηιτθςθ 
30’ Διάλειμμα 
 
 
 
 

                                                      
1
 Με παράλλθλθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά 



Θεματικι Ενότθτα 5: Υποκείμενο /Εαυτόσ 
Συντονιςτισ: Ν.-Ι. Τερηόγλου 

Πλαίςιο + Ερωτιματα: 
 
Το όνομα "Le Corbusier" είναι το ψευδϊνυμο του Charles-Edouard Jeanneret. 
Μποροφμε να υποκζςουμε ότι ο Le Corbusier "καταςκεφαςε" τον εαυτό του; Και με 
ποιοφσ όρουσ; Τι είδουσ "υποκείμενο" αναδφεται; Πϊσ μποροφμε να περιγράψουμε 
αυτό το υποκείμενο με όρουσ ψυχανάλυςθσ, φιλοςοφίασ και άλλων πικανϊν 
μετανεωτερικϊν κεωριςεων; Μασ αφορά αυτι θ καταςκευι (και οι τρόποι τθσ) 
ςιμερα και γιατί; Τι ςυνζπειεσ ζχει αυτό για τθν αρχιτεκτονικι και τον ρόλο του 
'αρχιτζκτονα' ςτθ ςφγχρονθ εποχι; 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
12:30-12:45  Ειςαγωγι ςτθν Ενότθτα 5 (Νικόλαοσ-Ίων Τερηόγλου, Επ. Κακ. Ε.Μ.Π.) 
ΟΜΙΛΗΣΕ: 
 
12:45-13:00  Νίκοσ Σιδζρθσ (Ψυχίατροσ-Ψυχαναλυτισ-υγγραφζασ): 
                        Le Corbusier: H Διαςπορά του Δθμιουργοφ 
13:00-13:15  Κώςτασ Τςιαμπάοσ (Λζκτωρ, Ε.Μ.Π.): 
                        Jeannerex 
13:15-13:30   Στζλιοσ Γιαμαρζλοσ (Τ.Δ., The Bartlett School of Architecture, UCL): 
                        «Γιατί δεν Mπορεί Aπλά να Πεκάνει;» 
                        O Le Corbusier και οι Κλιροι του Θανάτου 
13:30-13:45  Νικόλαοσ-Κων Τερηόγλου (Επ. Κακθγθτισ, Ε.Μ.Π.): 
                        Charles-Edouard Jeanneret:  
                        Προσ μία Νζα Θεωρία τθσ Ιδιοφυΐασ 
13:45-14:00  Σωκράτθσ Γεωργιάδθσ (Κακθγθτισ, Κρατικι Ακαδθμία Καλϊν Σεχνϊν  
                        τθσ τουτγάρδθσ): 
                        Le Corbusier, ο Χαριςματικόσ 
14:00-14:30  Συηιτθςθ 
 
 

ΣΕΛΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 


