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» Όπως συμβαίνει συvfιθως, η η
μερομηνία γέvvnσης ή θανάτου κά

ποιας αναγνωρισμένης προσωπικό

τητας γίνεται αφορμή για mv· επα
ναπροσέγγισή mς με τη μορφή δη

μοσιεύσεων, συμποσίων, εκθέσεων 

και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων 

και δράσεων, οι οποίες :uολλαπλα

σιάζονται ανάλογα με m σπουδαιό
mτα mς εκάστοτε προσωπικόmτας. 

Η συμπλήρωση φέτος 50 χρόνων 
από τον θάνατο σε ηλικία 78 ετών 
μιας σημαντικής προσωπικόmτας 

της αρχιτεκτονικής, του Charles -
Edouard J eanneret ή, αλλιώς, του 
διαβόητου Le Corbusier, είναι μια τέ
τοια ευκαιρία για συνολική επανε

κτίμηση του ιδίου ως προσωπικόm

τας; όπως επίσης και του έργου του. 

Έτσι, mv εποχή αυτή, εμφανίζεται σε 
παγκόσμια κλίμακα μια έκρηξη δρά

σεων από μελεmτές κάθε κατηγο

ρίας, όrτως κριτικούς mς αρχιτεκτο

νικής, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες 

αΡΧΙτέκτονες ή θεωρητικούς. Ιδιαί

τερα μάλιστα με το Διαδίκτυο, παρέ~ 

χεται 10 βήμα για να εκδηλωθεί η ά

ποψπ όποιου έχει κάτι να πει, ή νο

μίζει ότι έχει κάτι να πει, για αυτό τον 

αρχιτέκτονα. Η σύγχρονη άλλωστε 

μεταμοντέρνα κατάστασή μας επι

τρέπει οτιδήποτε, ακόμη και m διεκ
δίκηση της πνευματικής κληρονο

μιάς του αρχιτέκτονα ή ακόμα αυτού 

που οι ίδιοι εκλαμβάνουν ως αρχιτε

κτονική κληρονομιά και mv οικειο
ποιούνται με ευκολία .. 
Ο Le Corbusier λοιπόν δεν άφησε 

απλά ένα μονοσήμαντο στίγμα ως 

αρχιτέκτων στη μοντέρνα αρχιτε

κτονική. Άφησε ένα τεράστιο απόθε

μα από υλοποmμένες κατασκευές σε 

πολλά σημεία του rnavfιm, άφησε 

πάρα πολλά κείμενα που κινούνται 

ανάμεσα σε διακnρυκτικές υπερβο

λέςκαι σοβαρές θεωρητικέςανησυ

χίες, ανάμεσα σε συγγράμματα γε

μάτα ενθουσιασμό και ένα είδος αυ

θόρμηmς γλαφυρής γραφής, ανάμε

σα σε ταξιδιωτικές εντυπώσεις και . 
οξυδερκείς παρατηρήσεις, ανάμεσα 

σε προτάσεις που υποδεικνύουν 

προσωπικό πείσμα για επιβίωση και 

ταυτόχρονα επιθετικόmτακαι αυτο

πεποίθηση. Ο αρχιτέκτονας αυτός, 

που μάλιστα δεν είχε σπουδάσει αρ

χιτεκτονική, είχε τήν ικανόmτα όχι 
μόνο να αναγνωρίζει τα ουσιαστικά 

συστατικά mς εποχής του, αλλά διέ

θετε και την επίγνωση κάποιου εί

δους προσωπικής αποστολής για 

την αμφισβήτηση και τον επανα

προσδιορισμό των αΡΧών mς αρχι

τεκτονικής με απώτερο σκοπό το και

νούργιο mς μέλλον. 

Χωρίς αναστολές, αλλά με επιμο-
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Αμφισβήτησε τον ίδιο του 

τον εαυτό 
νή, αγωνία, πάθος, σκέψη και φα

ντασία, ανέτρεψε όχι μόνο ό,τι υ
πήρξε πριν από αυτόν, αλλά, κυρίως, 

με εντυπωσιακή αυτογνωσία αμφι

σβήmσε τον ίδιο του τον έαυτό, έτσι 

που κάθε πρότασή του να είναι μια 

υπέροχη και ταυτόχρονα οδυνηρή 

για τον επισκέπmKαι τον ενεργό με

λετητή έκπληξη, κάτι το εντελώς α

πρόσμενο. 

Το έντονο αυτό συναίσθημα απο

συντονισμού του επισκέπm των έρ

γων του συνοδεύεται από mv αδιό
pαm αίσθηση ότι ο αρχιτέκτών βρί
σκεται κάπου εκεί στον Χώρο, είναι 

παρών, και υπομειδιώντας παρακο

λουθε( τις αντιδράσεις αμηχανίας 

που εκδηλώνονται από τους επισκέ

πτες των·έργων αυτών. Υπομειδιφ:: 
ντας, αυτός, Ρ οποίος πολύ σπάνια ά
φηνε το παγωμένο ύφος του να υπο

χωρήσει, ΠΡOστατευμtνoς πίσω από 

τα μεγάλα στρογγυλό Υυαλιό, και έ
να αρκετά καλογυμνασμένο σώμα 

κρυμμένο κάτω αriό επίσημα καλο

ραμμένα κοστούμια . . 
Ήταν λοιπόν αυτός ο οποίος με μια 

ιδιοφυή σκέψη γεφύρωσε αιώνες, α

πό mv ελληνική αρχαιόmτα μέχρι m 
μοντέρνα εποχή και τα προϊόντα mς, 

συγκρίνοντας τον Παρθενώνα με αυ

τοκ(νητακαι αεροπλάνα. Εφηύρε τις 

βαθιές σχέσεις ανάμεσά τους, που, 

κατά τον ίδιο, βρίσκονται στην ακρί

βεια και mv τελειότητα της κατα
σκευής και την, αμφιλεγόμενη, έν

νοια mς λεΙΤΟυρΥικόmτας. Με πίστη 

στην αρμονία των αριeμών και των 

αριθμητικΦν σχέσεων, συνέταξε 

συνθετικά και αφαιρετικά ένα σύ

στημα αναλογιών και διαστάσεων με 

μέτρο τις διαστάσεις του ανθρώπι

νου σώματος. Όσες επιφυλάξεις ή α

ντιρρήσεις και να έχει κανείς, όσα πι

θανά λάθη ή αυθαιρεσίες ενδεχομέ

νως να υπάρχουν στο σύστημα αυ

τό, η ουσία είναι ότι, αν όχι τίποτα 

άλλο, τουλάχιστον υποδεικνύει mv 
πίστη στον άνθρωπο όχι ως αφηΡη

μένο μέγεθος, αλλά ως mv αφεmρία 
και απαρχή για m σύνταξη ενός ε
πεξεργασμένου και κυρίως διαμεσο

λαβημένου από mv ανθρώπινη φα
ντασία KαΙ<JΚέψη πλαισίου οργάνω

σης των χωρικών σχέσεων και εξ αυ

τού των κοινωνιΚών σχέσεων. 

Η άμεση επαφή με χώρους σχε

διασμένους από τον Le Corbusier υ
περβαίνει κάθε προσδοκία που εν

δεχομένως έχει δημιουργηθεί κατά 

τη μελέτη του φωτογραφημένου, 

σχεδιασμένου και υπεΡΠΡOβεβλnμέ
νου έργου του. Πράγματι, καμιά πα

ρόμοια δευτερογενής αναφορά στο 

έργο αυτό δεν μπορεί να μεταφέρει 

mv υπερβατική αίσθηση των Χώρων 

που ο αρχιτέκτονας αυτός κατάφερε 

να σχεδιάσει και, σαν πραγματικός 

δημιουργός, να δημιουργήσει. Εν μέ

ρει βέβαια αυτό οφείλεται στον επι
δέξιο χειρισμό τού φωτός, φυσικού 

και τεχνητού. Εν μέρει βρίσκεται 

στην ευαίσθητη και άκρως απτική 

χρήση mς υφής των υλικών. Σε με

γάλο βαθμό διακρίνεται στις μικρές α

ποκλίσεις γωνιών, τοιχωμάτων, δα

πέδων και οροφών, στην αυστηρά ε

λεγχόμενη χρήση των χρωμάτων με 

τρόπο που να αποϋλοποιούν m μά
ζα. Από το λευκό, στα βασικά μπλε, 
κίτρινο, κόκκινο και πράσινο, αλλά 

και κάποτε ατn χρήση χρωμάτων άλ~ 

λων,Χάπως απροσδιόριστων και α

καθόριστων. Σε όλα αυτά μαζί, και σε 
αρκετά άλλα επιμέρους συσταΤu<:ά, ό-

Χωρίς αναστολές, αλλά 
με επιμονή, αγωνία, 

πάθος, σκέψη και 
φαντασία, ανέτρ.Εψε όχι 

μόνο ό,ΤΙ υπήρξε πριν 
από αυτόν, αλλά, κυρίως, 

με εντυπωσιακή 

αυτογνωσία 
αμφισβήmσε τον ίδιο του 

τον εαυτό, έτσι που κάθε 
πρότασή του να είναι μια 

υπέροχη και ταυτόχρονα 

οδυντιρή για τον 

EnIoκέmn και τον ενεργό 
μελετητή έκπληξη, κάτι 

το εντελώς .απρόσμενο 
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πως κάποιες λεπτομέρειες, που κά

θε φορά εμφανίζονται με διαφορετι

κό τρόπο και διαφορετική σύνταξη. 

Πρόκειται δηλαδή για ιδέες και επι

λογές που ισορροπούν στις λεπτές 

γραμμες ανάμεσα στην αυστηρά ξε
κάθαρη πρόταση και στην υπόθεση 

εργασίας που επιδέχεται διαφορετι

κές αναγνώσεις, επιβεβαιώσεις, αλλά 

και υποδόριες απορρίψεις. 

Τι όμως συνδέει και συγκρατεί με

ταξύ τους όλα αυτά τα μικρά ή μεγά

λο., ουσιώδη ή επουσιώδη και αντι

φατικά, ορατά συστατικά και τα ενο

ποιεί σε κάτι κατανοητό, κάτι που έ

χει διακριτό χαρακτήρα, ταυτότητα 

και υπόσταση; Τι συμβάλλει στο να 

προκύπτει ένας χώρος δυναμικός, 

φορτισμένος με εσωτερική ενέργεια; 

Τι είναι αυτό που δίνει mv αίσθηση 
κάποιας αδιόραmς κίνησης, ενώ εί

ναι αυστηρά στατικός; 

Η απάvmση μοιάζει να βρίσκεται 

σ' αυτές τις διαστάσεις, «σε μεγέθη 

δεμένα με τίς αναλογίες mc; χρυσής 
τομής μεταφρασμένες» του Δημήτρη 

Πικιώνη και στη βαθιά πίστη του 

σmν πανανθρώπινη αξία του «αριθ

μού», διατυπωμένη στην αποκαλυ

πτική σκέψη αλλάκαί τόσο περιεκτι
κή φράση του στο κείμενο αυτό 

γραμμένο πίσω στο 1935: 
«Μετρούμε m γη με τον κόπο του 

κορμιού μας». 

• Ο Σ6λων Ξεν6πουλος εfναι apxιrt
κroνας, ΟΡ6rιΡος χαθnynmς mς 

Σχολής Αρχιrεκr6νων ΕΜΠ 
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