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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λαμία   9 – 5 – 2016 

 

«Ο ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ   

(ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Adequatio intellectus et rei"  

ή όπως θα το διατύπωνε ένας σύγχρονος φιλόσοφος: 

"Αλήθεια είναι η ουσία της πραγματικότητας". 

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

Βιομηχανική Επανάσταση και τον Μεγάλο Πόλεμο, διαμορφώθηκε ο Μοντερνισμός και 

το κίνημα του Bauhaus στην αρχιτεκτονική.  

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

παρελθόντος και καθιερώθηκε το περίφημο "Διεθνές Στυλ". 

Πόσο επηρεάστηκε η Ελληνική αρχιτεκτονική από την επαναστατική ιδεολογία του 

Μοντερνισμού  και 

Τι σχέση έχουν τα τέσσερα κτίρια Δημοτικών σχολείων της Λαμίας του Μεσοπολέμου 

με τη "Νέα Συλλογικότητα" στη Σοβιετική Ένωση και το "Νέο Πνεύμα" του Le 

Corbusier ? 
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Είναι ευτύχημα για την κοινωνία πολιτών, να ζει και να παράγει μέσα σε ένα δομημένο 

περιβάλλον, που η αισθητική του, η προσωπικότητά του και η γνησιότητά του, 

δημιουργούν αναφορές στο παρελθόν.  

Στην πόλη της Λαμίας υπάρχουν τέσσερα κτίρια Δημοτικών Σχολείων του 

Μεσοπολέμου, που έχουν αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. 

Πάνω σε αυτά, έχουν καταγραφεί όλα τα στοιχεία που μας παραπέμπουν στα 

πολιτισμικά και αισθητικά αρχιτεκτονικά ρεύματα μιας ολόκληρης εποχής 

ριζοσπαστικών καλλιτεχνικών επαναπροσδιορισμών. 

Μιας εποχής, που το διεθνές κίνημα του Μοντερνισμού, ανέλαβε τη σύνταξη ενός νέου 

λεξιλογίου αρχιτεκτονικής έκφρασης, που μέσα από την απλοποίηση, τυποποίηση και 

εκμετάλλευση της νέας τεχνολογίας, βοήθησε να παραχθούν κτίρια που αφορούν στο 

σύνολο της κοινωνίας. 

Παρακολουθώντας το οδοιπορικό της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής τον τελευταίο αιώνα, 

τα κτίρια αυτά της πόλης μας, στέκουν περήφανοι μάρτυρες και συνεργοί, της 

εντυπωσιακής μετεξέλιξης της.  

 

 

Ομιλητές: 

1. Τριανταφύλλου Βασίλης  / Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εντεταλμένος Λέκτωρ 

Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών 

2.  Σταυρόπουλος Γεώργιος / Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας  

 

 

Συνδιοργανωτές: 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ανατολικής Στερεάς 

2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας   

 

 

INFO: 

Τόπος: Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, Πλατεία Ελευθερίας 3 στη 

Λαμία 

Ημερομηνία: 11 Μαΐου 2016 και ώρα 19:00 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και θέματα Τύπου, παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Τηλ.: 2231031181,2 email: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr  


