
 
"Le Corbusier και Μεσόγειος σε χρόνο παρόντα. 

Μιά έκδοση, μια συζήτηση και οι Μοντέρνες Κυκλάδες". 
 

Παρουσίαση έκδοσης, ημερίδα και οπτικοακουστική συναυλία στο ΚΑΜ 
 

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός δοκιμίου «Le Corbusier Συναντήσεις με τη Μεσόγειο». 

Ένας πανελλήνιος διαγωνισμός δοκιμίου με θέμα "Le Corbusier: Συναντήσεις με τη Μεσόγειο" 
ήταν μία από τις δράσεις της δέσμης εκδηλώσεων «Αναφορά στον Ελ/Le Corbusier – XANIA” 

που οργάνωσε η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου το καλοκαίρι του 2016 σε 
σύλληψη, επιστημονική επιμέλεια και οργάνωση της Αμαλίας Κωτσάκη, καθηγήτριας στην 

Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ένας διαγωνισμός με ιδιαίτερη σημασία μιας 
και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς εξαιρετικά σπάνια προκηρύσσονται διαγωνισμοί 

αρχιτεκτονικού θεωρητικού λόγου. 

Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τον Γιάννη Τσιώμη, Διευθυντή σπουδών στην École 
des Hautes Études, Παρίσι και ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικών Σχολών στη Γαλλία, τον 

Δημήτρη Φιλιππίδη, ομ. Καθηγητή ΕΜΠ, τον Παναγιώτη Τουρνικιώτη καθηγητή 
Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ και την Αμαλία Κωτσάκη, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής 

Πολυτεχνείου Κρήτης απένειμε ένα βραβείο (Νικος Μαγουλιώτης), τρεις επαίνους (Μ. 

Τασσοπούλου, Ελ.Βλάχου, Σωτ. Κωτσόπουλος) και δύο εύφημες μνείες (Γ. Δημόπουλος, 
Μπ. Μπαμπάλου – Νουκάκη) διατυπώνοντας εξαιρετικά θετικά σχόλια για το επίπεδο του 

διαγωνισμού και αισιοδοξία για τις δυνατότητες των νέων ερευνητών στην Ελλάδα. 
Ως βραβείο είχε ορισθεί η δημοσίευση των δοκιμίων και η διοργάνωση ημερίδας στο ΚΑΜ με 

αντίστοιχο θέμα. 
Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου προχώρησε στην έκδοση αυτή συμβάλλοντας στην 

κατανόηση και της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος στην Μεσόγειο αλλά στην ενίσχυση 

των προσπαθειών των νέων ερευνητών στο πεδίο της Ιστορίας και Θεωρίας της 
Αρχιτεκτονικής. Η έκδοση αυτή αποτελεί το πρώτο βιβλίο μιας σειράς εκδόσεων του 

ΚΑΜ με τίτλο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ. 
 

Η ημερίδα – παρουσίαση της έκδοσης 

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου ώρα 11.00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου 
πραγματοποιείται ημερίδα "Le Corbusier και Μεσόγειος σε χρόνο παρόντα. Μιά έκδοση, μια 

συζήτηση και οι Μοντέρνες Κυκλάδες" όπου θα παρουσιαστεί η έκδοση των βραβευμένων 
δοκιμίων υπό μορφήν εισηγήσεων των ιδίων των συγγραφέων τους. Θα ακολουθήσει 

συζήτηση με τους βραβευμένους συγγραφείς όπου συμμετέχει ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης. 
 

Η οπτικοακουστική συναυλία 

Η ημερίδα ολοκληρώνεται το απόγευμα της ίδιας μέρας ώρα 19.00 με μια 
μαγνητοσκοπημένη οπτικοακουστική συναυλία με τίτλο «Μοντέρνες Κυκλαδες» 

αφιερωμένη στον Le Corbusier σε πρώτη παγκόσμια μετά το 1932 εκτέλεση που 
περιλαμβάνει έργa Albert Jeanneret, Ianni Xenaki, Οlivier Messiaen, και Pierre 

Chenal / Κορνήλιος Σελαμσή. Τα έργα αποδίδει το ARTéfacts ensemble σε διεύθυνση του 

Ιάσονα Μαρμαρά. 
Προλογίζει ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης. Τη συναυλία συνοδεύει τεύχος τεκμηρίωσης 

Είσοδος ελεύθερη. 
 

 





 «Αναφορά ςτον Ελ/Le Corbusier – XANIA» 
 Επιςτθμονικι επιμζλεια & οργάνωςθ: Αμαλία Κωτςάκθ, επίκουρθ κακθγιτρια Αρχιτεκτονικισ Σχολισ Πολυτεχνείου Κριτθσ 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
"Le Corbusier και Μεςόγειοσ ςε χρόνο παρόντα. 
Μιά ζκδοςθ, μια ςυηιτθςθ και οι Μοντζρνεσ Κυκλάδεσ" 
Kζντρο Αρχιτεκτονικισ τθσ Μεςογείου, Χανιά 
Κυριακι 23 Οκτωβριου 2016 

Πρόγραμμα 
11.00 Χαιρετιςμοί 
11.15 Αμαλία Κωτςάκθ, επίκουρθ κακθγιτρια Αρχιτεκτονικισ Σχολισ Πολυτεχνείου Κριτθσ, επιςτθμονικι 

επιμελιτρια τθσ ζκδοςθσ. 

Ο διαγωνιςμόσ δοκιμίου "Le Corbusier: Συναντιςεισ με τθ Μεςόγειο". Σφντομθ παρουςίαςθ τθσ 
ζκδοςθσ. 

 
Ειςθγιςεισ από τουσ ςυγγραφείσ που διακρίκθκαν ςτον διαγωνιςμό: 

11.30 Νίκοσ Μαγουλιώτθσ, αρχιτζκτων ΕΜΠ, Oslo School of Architecture and Design 
Αντιδιαμετρικζσ Παρειδωλίεσ: Οι "Μοντζρνεσ" Κυκλάδεσ του Le Corbusier και τα Λαϊκά "Dom-
ino" των Ελλινων Αρχιτεκτόνων 
11.45 Μαρία Σαςςοποφλου, Αρχιτζκτων μθχ., ΜΔΕ ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ 

Τόποσ και ουτοπία ςτο CAP – MARTIN. 
12.00 Διάλλειμα 
12.15 Ζλλθ-Αντωνία Βλάχου, Αρχιτζκτων μθχ. ΑΠΘ, ΜΔΕ EΜΠ 
Η Τζχνθ του να επιςτρζφεισ. 
12.30 οφοκλισ Χρ. Κωτςόπουλοσ, αρχιτζκτων ΑΠΘ, Μ.Αrch Roma3, διδάκτωρ ΑΠΘ 
Αναπάντεχεσ Κορμπιηιανζσ μεκερμθνεφςεισ. Η ςυμβολι τθσ ακωνικισ πολιτείασ ςτθ 
διαμόρφωςθ του Μοντερνιςμοφ. 
12.45 Γεώργιοσ Δθμόπουλοσ, αρχιτζκτων μθχ. ΑΠΘ, διδάκτωρ ΕΜΠ 

Le Corbusier: θ αναηιτθςθ μιασ νζασ νομιμοποιθτικισ βάςθσ για τθν αρχιτεκτονικι ςτθν 
ποιθτικι του Μεςογειακοφ χώρου. 
13.00 Μποφκθ Μπαμπάλου - Νουκάκθ, αρχιτζκτων, ομ. κακθγιτρια Αρχιτεκτονικισ Σχολισ ΕΜΠ 

Αλγζρι-Plan Obus: αμφιςθμίεσ + μετατοπίςεισ 

 
13.15 τρογγυλό τραπζηι με κζμα "Le Corbusier και Μεςόγειοσ ςε χρόνο παρόντα" 
Ειςαγωγι και ςυντονιςμόσ Π. Τουρνικιώτθσ, κακθγθτισ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ ΕΜΠ. 
Συμμετζχει θ Α. Κωτςάκθ και οι ςυγγραφείσ των δοκιμίων που διακρίκθκαν ςτον διαγωνιςμό. 

 

 



 



  Αναφορά ςτον Eλ/Le Corbusier – XANIA 
  Δζςμθ εκδθλϊςεων για τα 50 χρόνια από τον κάνατό του 
 Σφλλθψθ, επιςτθμονικι & οργανωτικι επιμζλεια: Αμαλία Κωτςάκθ, επ. κακθγιτρια Αρχιτεκτονικισ Σχολισ                    
Πολυτεχνείου Κριτθσ 
 
 
 
 

Μοντζρνεσ Κυκλάδεσ 
Cyclades Modernes * 

 
 
 

Μια οπτικοακουςτικι ςυναυλία   
αφιερωμζνθ ςτον Le Corbusier 
 και τον Albert Jeanneret. 

 
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, ώρα 19.00                         
Κζντρο Αρχιτεκτονικισ τθσ Μεςογείου 
 
ARTéfacts ensemble 
Διευκφνει ο Ιάςων Μαρμαράσ. 
Προλογίηει ο Παναγιϊτθσ Τουρνικιϊτθσ. 

  
 
Το πρόγραμμα των Μοντζρνων Κυκλάδων βαςίηεται ςε μιαν αντιδιαςτολι: αυτιν 
τθσ μουςικισ μιασ χαμζνθσ ταινίασ και μιασ ταινίασ με χαμζνθ μουςικι. Η 
αντιδιαςτολι αυτι ορίηει τθν αρχι και το τζλοσ τθσ ςυναυλίασ, που καταςκευάηει 
μια χρονολογικι θχθτικι αφιγθςθ από τον μεςοπόλεμο ζωσ τισ μζρεσ μασ. 
  
Το πρόγραμμα δανείηεται το όνομά του από τθν, χαμζνθ ςιμερα, ταινία  Voyage 
aux Cyclades  των Γάλλων ςουρρεαλιςτϊν Roger Vitrac, Eli Lotar και Jacques 
Brunius, ςε μουςικι του Albert Jeanneret, αδελφοφ του Le Corbusier. Η μουςικι, 
αδθμοςίευτθ και αδιςκογράφθτθ, παρουςιάηεται εδϊ ςε μια παγκόςμια πρϊτθ 
εκτζλεςθ μετά το 1932. Οι δυο κινιςεισ από το  Κουαρτζτο για το τζλοσ του χρόνου  
του Olivier Messiaen, υπογραμμίηουν τθν αναςτοχαςτικι διάκεςθ ενόσ κονςζρτου 
που μνθμονεφει ζναν κάνατο, ςυμπλζκοντασ τισ πνευματικζσ αναηθτιςεισ του 
Messiaen με τουσ ιεροφσ τόπουσ του Le Corbusier. Πνευματικό τζκνο του Messiaen, 
o Ιάννθσ Ξενάκθσ μασ ειςάγει με το ςφντομο  Concret PH  ςτθν οπτικοακουςτικι 
προβολι του  Poème électronique  του Περιπτζρου των Βρυξελλϊν, μια ανάκεςθ 
του Le Corbusier ςτον Edgar Varèse. Το Ποίθμα, που προβάλλεται εδϊ ςε μια 
αποκατεςτθμζνθ εκδοχι του, ακολουκείται από τα εκρθκτικά  Rebonds B  του 
Ξενάκθ, καταςκευάηοντασ ζτςι εκλεκτικζσ ςυγγζνειεσ, που ξεπερνοφν τθ διάρκεια 
ηωισ του Le Corbusier. Καινοφρια μουςικι πλαιςιϊνει τθν ταινία  L’architecture 
d’aujourd’hui  του Pierre Chenal που προβάλλεται ςε αποκατεςτθμζνθ μορφι. 
Μετά από ανάκεςθ τθσ ομάδασ «Αναφορά ςτον Ελ/Le Corbusier» του ΕΜΠ, τo  



Ingénieur  γράφτθκε από τον Κορνιλιο Σελαμςι ειδικά για τθ ςθμερινι ςυναυλία, 
αντικακιςτϊντασ τθν χαμζνθ, πρωτότυπθ μουςικι του Albert Jeanneret και 
κλείνοντασ κυκλωτικά μιαν αφιγθςθ από το κοινό φανταςιακό παρελκόν ςτο δικό 
μασ παρόν. 

Η βιντεοςκόπθςθ αυτι προβάλλεται για πρϊτθ φορά μετά τθ ςυναυλία θ οποία  
ςυνοδεφεται από ζνα τεφχοσ τεκμηρίωςησ. 

Πρόγραμμα  
 
Albert Jeanneret : Voyage aux Cyclades / Ταξίδι ςτισ Κυκλάδεσ, 1931 
Παγκόςμια πρϊτθ εκτζλεςθ μετά από το 1932 

 
Olivier Messiaen : Quatuor pour la fin du temps / Κουαρτζτο για το τζλοσ του 
χρόνου, 1941 
III. L’ Abîme des oiseaux / Η άβυςςοσ των πτθνϊν  
VIII. Louange à l’immortalité de Jésus / Εγκϊμιο ςτθν Ακαναςία του Ιθςοφ  
 
Iannis Xenakis – Concret PH, 1958 
 
Edgar Varèse / Le Corbusier / Iannis Xenakis / Luis Kalff : Poème électronique / 
Ηλεκτρονικό ποίθμα, 1958 
Σε αποκατεςτθμζνθ κόπια από το EYE Filmmuseum, the Netherlands και το Philips Company 
Archives 

 
Iannis Xenakis - Rebonds B, 1989 
 
Pierre Chenal / Κορνήλιοσ Σελαμςήσ :  L’architecture d’aujourd’hui / Ingénieur /  
Η αρχιτεκτονικι του ςιμερα / Μθχανικόσ, 1930 - 2015 
Σε αυκεντικι κόπια από το Κδρυμα Le Corbusier-Πρϊτθ εκτζλεςθ 
 
 
Συνολικι διάρκεια: 80’ 
 

  
 

*   Η ςυναυλία δόκθκε ςτισ 27 Οκτωβρίου 2015 ςτο Θζατρο Πόρτα, ςτθν Ακινα, από το Artéfacts 

ensemble ςε διεφκυνςθ Ιάςονα Μαρμαρά ςτο πλαίςιο τθσ δζςμθσ εκδθλϊςεων Ελ/Le Corbusier που 

οργάνωςε θ Σχολι Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ ςτθν Ακινα.  

Η οπτικοακουςτικι ςυναυλία εντάςςεται ςτθ δζςμθ εκδθλϊςεων «Αναφορά στον Ελ/Le Corbusier - 
ΧΑΝΙΑ» που οργανϊκθκε  από τον Ιοφνιο 2016 ωσ τον Οκτϊβριο 2016 ςτο ΚΑΜ με αφορμι τα 50 
χρόνια από τον κάνατο του Le Corbusier ςε ςφλλθψθ, επιςτθμονικι και οργανωτικι επιμζλεια 
Αμαλίασ Κωτςάκθ, επίκουρθσ κακθγιτριασ Πολυτεχνείου Κριτθσ. Οι εκδθλϊςεισ ςυνδιοργανϊκθκαν 
ι ςτθρίχκθκαν ςτο ςφνολο ι κατά περίπτωςθ από τθν Αρχιτεκτονικι Σχολι ΕΜΠ, το Μουςείο 
Μπενάκθ, τθν Αρχιτεκτονικι Σχολι Πολυτεχνείου Κριτθσ, τον Ελλθνογαλλικό Σφλλογο Χανίων, με τθν 
υποςτιριξθ του Ιδρφματοσ Le Corbusier, του Γαλλικοφ Ινςτιτοφτου, τθσ Ελβετικισ Πρεςβείασ, του 
Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Αρχιτεκτονικισ, του Ελλθνικοφ Docomomo, τθσ Διεκνοφσ Εταιρείασ Φίλων του 
Ιδρφματοσ Le Corbusier και του Διμου Χανίων.  
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