
07 ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ 

Τα Τετράδια του Μοντέρνου είναι ένας κύκλος παρεμβάσεων που κινείται 
με πρωτοβουλία της Ελληνικής ομάδας do.co.mo.mo. και έχει τοποθετήσει 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη μοντέρνα αρχιτεκτονική. 

Ένα μεγάλο μέρος της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα αναπτύχθηκε 
μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερη ταυτότητα. Κάθε συνάντηση όμως 
της αρχιτεκτονικής με τη φύση, βασισμένη στην ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι 
ικανός να τη «βελτιώσει», δεν είναι τίποτα άλλο από έκφραση αξιών και ιδεών. 
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ελλάδα καθότι το ελληνικό τοπίο 
πέραν της αισθητικής ιδιαιτερότητάς του διαθέτει ευρύτερο ιδεολογικό βάρος 
μέσω των φιλοσοφικών ιδεών που έχουν διατυπωθεί γι’ αυτό. Σε αυτό έρχεται 
να προστεθεί η προσπάθεια απόδοσης του ορισμού της «ελληνικότητας» 
μέσω ενός γεωμορφολογικού ντετερμινισμού με αναφορά στο ελληνικό τοπίο. 

do.co.mo.mo. επιτροπή εργασίας για την τεκμηρίωση και διατήρηση κτιρί-
ων, τόπων και συνόλων του μοντέρνου κινήματος – το do.co.mo.mo. είναι 
ένας διεθνής μη-κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1988 και σήμερα 
έχει 71 εθνικές ομάδες — η Ελληνική ομάδα do.co.mo.mo. ιδρύθηκε το 1990. 
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Το πρώτο μέρος του βιβλίου, με τίτλο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ, περιλαμβάνει κείμενα τα οποία αναδεικνύουν 
την αναφορά στην ελληνική φύση ως καταστατική συνθήκη της νεωτερικό-
τητας, ερευνούν  τις θεωρητικές και ιδεολογικές διαστάσεις του ελληνικού 
τοπίου, αφηγούνται μοντέρνα ταξίδια στην ελληνική ύπαιθρο και άγνωστες 
σχεδιαστικές καταγραφές, εμβαθύνουν στη φιλοσοφική ματιά απέναντι στο 
τοπίο συγκεκριμένων μοντέρνων Ελλήνων αρχιτεκτόνων ή φωτίζουν τη ση-
μασία ενός συγκεκριμένου τόπου για τη μοντέρνα ελληνική αρχιτεκτονική. 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου, με τίτλο ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ, επικεντρώνεται σε μελέτες και έργα αρχιτεκτονικής ή/
και αρχιτεκτονικής τοπίου τα οποία είναι ελάχιστα γνωστά και ταυτόχρονα 
συνδέονται με καίρια θέματα-ερωτήματα που απασχολούν διαχρονικά την 
αρχιτεκτονική στην Ελλάδα.

Το εύρος των προσεγγίσεων αναδεικνύει τη σχέση μοντέρνας αρχιτεκτονικής 
και ελληνικής φύσης ως ένα από τα πλέον πρόσφορα πεδία έρευνας και 
προβληματισμού με εμφανή τη φιλοσοφική του διάσταση.

Επιμέλεια:  
Αμαλία Κωτσάκη
Κώστας Τσιαμπάος
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