
Δελτίο Τφπου 

Σθν Πζμπτθ 25 Οκτωβρίου 2018 ςτισ 18.45 ςτθν τοά του βιβλίου θ Εταιρεία Κυκλαδικϊν 

Μελετϊν και το Κζντρο Ελλθνο-Ρωςικϊν Ιςτορικϊν ερευνϊν ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα 

Γεωγραφίασ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου και τθν χολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του 

Πολυτεχνείου Κριτθσ  διοργανϊνουν εκδιλωςθ μνιμθσ και τιμισ, για τον αείμνθςτο 

Πρόεδρο Κακθγθτι Εμμανουήλ Μαρμαρά. 

Γ ι α  τ θ ν  π ρ ο ς ω π ι κ ό τ θ τ α  κ α ι  τ ο  ζ ρ γ ο  τ ο υ  κ α  μ ι λ ι ς ο υ ν : ο. Ομ. 
Κακθγθτισ ΕΚΠΑ  Δημήτριοσ Σ. Κορρζσ, Πρόεδροσ τθσ Εταιρείασ Κυκλαδικϊν Μελετϊν, Ο 
Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου  Γεώργιοσ Μ. Κορρζσ, με κζμα: Μανόλησ Μαρμαράσ Ο 
Καθηγητήσ, ο Ερευνητήσ και ο Οραματιςτήσ του Χϊρου, Θ Επίκουρθ Κακθγιτρια 
Πολυτεχνείου Κριτθσ Δζςποινα Διμζλλη, με κζμα: η ςυμβολή του Εμμανουήλ Μαρμαρά 
ςτην πολεοδομική επιςτήμη, Θ ομ. Κακθγιτρια ΕΚΠΑ Ελζνη Φεςςά-Εμμανουήλ με κζμα: η 
ςυμβολή του Εμμανουήλ Μαρμαρά ςτην αρχιτεκτονική, Θ κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου 
Πατρϊν Θεοδώρα Μονιοφδη Γαβαλά, Πρόεδροσ του Κζντρου Ελλθνο-Ρωςικϊν Ιςτορικϊν 
Ερευνϊν. Σθν εκδιλωςθ κα ςυντονίςει ο Δρ. Γεϊργιοσ Γαβαλάσ, Γραμματζασ τθσ Εταιρείασ 
Κυκλαδικϊν Μελετϊν. 

 
Ο Εμμανουιλ Β. Μαρμαράσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1947 και απεβίωςε το2017. 

ποφδαςε Αρχιτεκτονικι ςτο ΕΜΠ, από το οποίο αποφοίτθςε το 1972. Σο 1986, 
αναγορεφτθκε διδάκτωρ του Σμιματοσ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΠ εκπονϊντασ 
διατριβι ςτον Σομζα Πολεοδομίασ και Χωροταξίασ. Σο 1993, αναγορεφτθκε διδάκτωρ (PhD) 
τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου του Λζςτερ (University of Leicester) 
τθσ Βρετανίασ εκπονϊντασ διατριβι ςτον Σομζα Ιςτορίασ τθσ Πόλθσ (Urban History). 

υνεργάςτθκε με το αρχιτεκτονικό γραφείο ‘Σ.Χ. Ηενζτοσ & υνεργάτεσ, 
Αρχιτζκτονεσ, Πολεοδόμοι, φμβουλοι Μθχανικοί’ από τθν αποφοίτθςι του από το ΕΜΠ 
ζωσ το 1977. Αποτζλεςε οργανικό μζλοσ τθσ Δθμόςιασ Επιχείρθςθσ Πολεοδομίασ και 
τζγαςθσ (ΔΕΠΟ) από το 1979 ζωσ το1996, ενϊ κατά τθ διετία 1994-1996 διετζλεςε κφριοσ 
ερευνθτισ (senior research fellow) του Σμιματοσ Γεωγραφίασ ςτο King’s College του 
Λονδίνου.   

Διετζλεςε κακθγθτισ ςτο Σμιμα Γεωγραφίασ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου επί μια  
δεκαετία (1996-2006), όπου δίδαξε μακιματα Πολεοδομικοφ χεδιαςμοφ, Ιςτορίασ τθσ 
Πόλθσ και τθσ Πολεοδομίασ, Αςτικισ Γεωγραφίασ, Ιςτορίασ τθσ Γεωγραφίασ και Ιςτορικισ 
Γεωγραφίασ. τθ ςυνζχεια, μετακινικθκε ωσ κακθγθτισ ςτο Σμιμα Αρχιτεκτόνων 
Μθχανικϊν του Πολυτεχνείου Κριτθσ (2006-2012), όπου δίδαξε τα μακιματα: Αςτικόσ 
χεδιαςμόσ, Πολεοδομικόσ χεδιαςμόσ, Ειςαγωγι ςτον Αςτικό και Πολεοδομικό χεδιαςμό 
και Ιςτορία τθσ Πόλθσ και τθσ Πολεοδομίασ. Τπιρξε πρόεδροσ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ 
του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου τθ διετία 2002-2004, πρόεδροσ τθσ Εταιρείασ Ιςτορίασ τθσ 
Πόλθσ και τθσ Πολεοδομίασ τθν τριετία 2003-2006, πρόεδροσ του Σμιματοσ Αρχιτεκτόνων 
Μθχανικϊν του Πολυτεχνείου Κριτθσ τθ διετία 2010-2012, του Κζντρου Ελλθνο-Ρωςικϊν 
Ιςτορικϊν Ερευνϊν τθν επταετία 2010-2017 και πρόεδροσ τθσ Εταιρείασ Κυκλαδικϊν 
Μελετϊν τθν τριετία 2014-2017. 

Ζχει δθμοςιεφςει ςθμαντικό αρικμό άρκρων ςε ελλθνικά και διεκνι επιςτθμονικά 
περιοδικά και ςτον θμεριςιο τφπο. Ζχει εκδϊςει τισ επιςτθμονικζσ μονογραφίεσ: Η Αςτική 
Πολυκατοικία τησ Μεςοπολεμικήσ Αθήνασ, Η αρχή τησ εντατικήσ εκμετάλλευςησ του 
αςτικοφ εδάφουσ (ΠΣΙ ΕΣΒΑ 1991), Προςταςία τησ Πολιτιςτικήσ Κληρονομιάσ (ΠΙ 2000, με 
άλλεσ δφο ςυγγραφείσ), Σχεδιαςμόσ και Οικιςτικόσ Χϊροσ, Θεωρητικζσ προςεγγίςεισ και 
όψεισ τησ ελληνικήσ αςτικήσ γεωγραφίασ (Ελλθνικά Γράμματα 2002), Δϊδεκα Ζλληνεσ 
Αρχιτζκτονεσ του Μεςοπολζμου (ΠΕΚ 2005, δίγλωςςο μαηί με τθν Ελζνθ Φεςςά-
Εμμανουιλ), Μοντ Παρνζσ, Μια ορεινή αρχιτεκτονική ιςτορία (Κζρκυρα 2007), Για την 
Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία τησ Αθήνασ, Δεκατζςςερα Κείμενα και ζνα Αρχείο 



(Παπαηιςθσ 2012) και Planning London for the post-War Era 1945-1960 (Springer 2014). 
Ζχει ςυγγράψει επίςθσ τα ταξιδιωτικά βιβλία: Ταξίδια ςτη Μεςόγειο (Ανάβαςθ 2002), 
Ξεχαςμζνα Βουνά, Δζκα ορεινζσ  διαδρομζσ και αναβάςεισ ςτην Ελλάδα (Ελλθνικά 
Γράμματα 2005) και Ταξίδια ςε τόπουσ των Βίκινγκσ (Παπαηιςθσ 2007).  

 
Θ ςυνεργάτθσ του Κακθγιτρια Ελζνθ Φεςςά-Εμμανουιλ ζγραψε για τον Μανόλθ 

Μαρμαρά τα εξισ: 
Ο  Μανόλθσ Μαρμαράσ (1947-2017) υπιρξε μία από τισ δυναμικότερεσ παρουςίεσ ςτον 
χϊρο τθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ και τθσ πολεοδομίασ επί τρεισ δεκαετίεσ. Με το αξιόλογο ζργο 
που πραγματοποίθςε ωσ ερευνθτισ πρωτογενϊν πθγϊν, πανεπιςτθμιακόσ δάςκαλοσ και 
ςυγγραφζασ και με τον πρωταγωνιςτικό ρόλο του ςε επιςτθμονικζσ οργανϊςεισ, προϊκθςε 
τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ για κζματα αιχμισ τθσ επιςτιμθσ του αλλά και τθσ κοινωνίασ. Ο 
ίδιοσ ςυνδφαηε το ερευνθτικό ικοσ με τθν πίςτθ ςτθ ςυλλογικι δράςθ, το χάριςμα τθσ 
επικοινωνίασ με τον ρεαλιςμό και το πάκοσ για τα ταξίδια με τθν ςυςτθματικι δουλειά για 
τθν ανάδειξθ και υποςτιριξθ του παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ των Κυκλάδων. Ζτςι κινικθκε 
με άνεςθ ςτο διεκνζσ επιςτθμονικό περιβάλλον χωρίσ να αποκοπεί από τισ πολιτιςμικζσ  
του ρίηεσ. 

Οι δρόμοι μασ με τον Μανόλθ διαςταυρϊκθκαν για πρϊτθ φορά το 1985. 
Ολοκλιρωνε τότε τθν αρχειακι ζρευνα τθσ διδακτορικισ διατριβισ του, καρπόσ τθσ οποίασ 
υπιρξε ζνα ζργο αναφοράσ τθσ αρχιτεκτονικισ μασ βιβλιογραφίασ με τίτλο: H aςτική 
πολυκατοικία τησ μεςοπολεμικήσ Αθήνασ. H αρχή τησ εντατικήσ εκμετάλλευςησ του αςτικοφ 
εδάφουσ (Πολιτιςτικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιϊσ, 1991). Κεντρικι κζςθ του ιταν ότι θ 
πολυκατοικία, το χαρακτθριςτικότερο ςτοιχείο των ελλθνικϊν πόλεων τθσ μεταπολεμικισ 
περιόδου, ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτα χρόνια του μεςοπολζμου.  

Ζκτοτε είχα και άλλεσ ευκαιρίεσ να εκτιμιςω τον μαχόμενο επιςτιμονα, τον 
ςυνάδελφο και τον άνκρωπο. Θ ςθμαντικότερθ από αυτζσ ιταν θ ςυνεργαςία μασ ςτθ 
ςυγγραφι του βιβλίου Δϊδεκα Ζλληνεσ Αρχιτζκτονεσ του Μεςοπολζμου που κυκλοφόρθςε 
από τισ Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ το 2005 και το 2013 ςε δφο γλϊςςεσ — ελλθνικά 
και αγγλικά.   

Εκτόσ από το ςθμαντικό επιςτθμονικό και διδακτικό του ζργο, ο Μανόλθσ 
Μαρμαράσ διακρινόταν  για τθν φυςικι του ευγζνεια, το ικοσ του και τισ οργανωτικζσ του 
ικανότθτεσ. Τπιρξε πάντα αιςιόδοξοσ, επίμονοσ, ανιδιοτελισ και ειλικρινισ. Σον πενκοφμε 
όλοι όςοι τον γνωρίςαμε και κυρίωσ όςοι είχαμε τθν τφχθ να ςυνεργαςτοφμε μαηί του. 
 

 
 
 


