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1. Ειςαγωγή – Σκοπόσ τησ εργαςίασ
Είναι κοινόσ τόποσ ότι το ηιτθμα τθσ ελίτ ζχει απαςχολιςει ιδιαίτερα τθ ςφγχρονθ ςκζψθ
μζςα από τισ πολφπλευρεσ προεκτάςεισ που αυτι διακζτει, κοινωνικζσ, ιδεολογικζσ,
οικονομικζσ.
Τι εννοοφμε όμωσ με τον όρο ελίτ; Ρότε αυτόσ εμφανίηεται ωσ ζννοια και βζβαια πωσ
ςχετίηεται με τα δικά μασ ενδιαφζροντα ςτο πεδίο τθσ αρχιτεκτονικισ και του ςχεδιαςμοφ
του χϊρου ευρφτερα;
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ τθσ αρχιτεκτονικισ ςτθ
δθμιουργία ελίτ, δθλαδι κοινωνικϊν ομάδων γοιτρου, ςτθν ελλθνικι πρωτεφουςα.

2. Αντικείμενο
Θ ζρευνα αυτι αφορά τθν ελλθνικι πρωτεφουςα. Στθν Ακινα ςυναντάμε αρκετά κτιρια
που ςτεγάηουν δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ ελίτ, και ζχουν ςυμβάλει
ςθμαντικά ςτθν εξζλιξι τουσ και ςτθν κακιζρωςι τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. Ριο
ςυγκεκριμζνα, κτιρια λεςχϊν, ακλθτικϊν και ναυτικϊν ομίλων, διοίκθςθσ και εκπαίδευςθσ.
Τα εν λόγω κτιρια αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ.

3. Βιβλιογραφική αναςκόπηςη
Δεν υπάρχει ςχετικι βιβλιογραφία για τθ ςυμβολι τθσ αρχιτεκτονικισ ςτθ δθμιουργία ελίτ.
Το βιβλίο του Lasch, Christopher, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy (Η
εξζγερςθ των ελίτ), The Estate of Christopher Lasch, Νιςιδεσ 1995, βοικθςε ςτο να
κατανοιςουμε τθν λειτουργία και τθ ςκζψθ τθσ ελίτ. Πςο για τθν εδραίωςι τθσ ςτο
κοινωνικό ςφνολο το βιβλίο που αποτζλεςε κακοριςτικό ρόλο ςτθν κατανόθςθ, είναι του
Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence, The invention of tradition (Η επινόθςθ τθσ Παράδοςθσ),
Cambridge University Press, 1983, Κεμζλιο 2004.
Ωσ βιβλία αναφοράσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι :
-Δ. Φιλιππίδθσ, Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι, ΜΕΛΛΣΣΑ, Ακινα 1984
- Α. Κωτςάκθ, Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ (1874 – 1944), Αρχιτεκτονικά Οράματα, Πολιτικζσ
Χειρονομίεσ, Ροταμόσ, Ακινα 2007.
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Το βιβλίο του Μιχελι, Ραναγιϊτθ, Αιςκθτικά Θεωριματα, Επιλογι Αρχιτεκτονικά Θζματα,
Μδρυμα Ραναγιϊτθ και Ζφθσ Μιχελι, Ακινα 1972, ςυντζλεςε ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ
των αιςκθμάτων και ιδιαίτερα του Υψθλοφ, που όπωσ κα φανεί ςτθ ςυνζχεια, αποτελεί
ερμθνευτικό εργαλείο ςτθν εργαςία.

4. Μέθοδοσ
4.α. Μέθοδοσ Συλλογήσ Στοιχείων
Θ ςυλλογι ςτοιχείων επιτεφχκθκε με
1. ζρευνα πεδίου,
2. βιβλιογραφικι ζρευνα,
3. διαδικτυακι ζρευνα.

4.β. Ερμηνευτική μέθοδοσ
Υπόθεςη εργαςίασ
Κάκε κοινωνία, από τισ ελάχιςτα ανεπτυγμζνεσ φυλζσ, με τουσ κλθρονομικοφσ πολεμιςτζσ
αρχθγοφσ, ζωσ και τουσ πιο ςφγχρονουσ πολιτιςμοφσ, ζχει τθν δικι τθσ ελίτ. Μόλισ τον 17ο
αιϊνα χρθςιμοποιείται θ λζξθ ελίτ, για να περιγράψει πράγματα ιδιαίτερθσ υπεροχισ. Θ
ςθμερινι ζννοια του όρου, ειςάγεται λίγο αργότερα, ενϊ θ Ευρϊπθ τον υποδζχτθκε ευρζωσ
ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα, όπου και ο εμφανίηονται τα πρϊτα γραπτά του Βιλφρζντο
Ραρζτο1 πάνω ςτθν κοινωνιολογικι κεωρία των ελίτ. Ρολλοί υποςτθρίηουν, ότι θ κοινωνικζσ
διακρίςεισ κι ανιςότθτεσ είναι ςτθ φφςθ και τθν θκικι των ανκρϊπων. Από καιρό ο JeanJacques Rousseau2 είχε κάνει αυτι τθν παρατιρθςθ: “Κατάλαβα ότι υπάρχουν δφο είδθ
ανιςότθτασ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ. Μία που τθν ονομάηω φυςικι και ςυνίςταται ςτθ
διαφορά θλικίασ, υγείασ, ςωματικισ δφναμθσ και ςτισ διαφορζσ των ιδιοτιτων του μυαλοφ
ι τθσ ψυχικισ, και μία άλλθ που μποροφμε να τθν ονομάςουμε θκικι ι πολιτικι ανιςότθτα,
επειδι εξαρτάται από ζνα είδοσ ςφμβαςθσ και υπάρχει, ι τουλάχιςτον επικυρϊνεται, με τθ
ςυναίνεςθ των ανκρϊπων. Αυτι θ τελευταία ςυνίςταται ςτα διαφορετικά προνόμια που

1

López, Matias, Elite theory, Interdisciplinary Network for Studies of Social Inequality (NIED), at the Federal University of Rio de

Janeiro, Brazil, ς.1
2

Cranston, Maurice, Jean-Jacques: The Early Life and Work of Jean-Jacques Rousseau, 1712-1754, The University of Chicago
Press 1991
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απολαμβάνουν οριςμζνοι άνκρωποι εισ βάροσ άλλων, δθλαδι ότι είναι πλοφςιοι, ζχουν
περιςςότερεσ τιμζσ, μεγαλφτερθ δφναμθ κι ακόμα είναι ςε κζςθ να επιβάλλονται”.3
Θ ελίτ ξεκίνθςε με τθ μορφι τθσ φεουδαρχικισ αριςτοκρατίασ ιδθ από τον 16ο αιϊνα ςτθν
Ευρϊπθ. Αν και υπζςτθ βακιζσ μεταβολζσ και μεταμορφϊςεισ μεταξφ 16ου &
18ου αιϊνα, δεν εκτοπίςτθκε ποτζ από τθν πολιτικι εξουςία και αυτό είναι εφλογο, αν
ςκεφτοφμε πωσ “κοινωνικζσ δομζσ, τφποι και ςυμπεριφορζσ είναι νομίςματα που δεν
λιϊνουν εφκολα”4, όπωσ υποςτιριξε ο Schumpeter5.
Θ κεωρία των τάξεων αποτελεί ζνα από τα πλζον αμφιςβθτοφμενα κεφάλαια των
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, με τθν ζννοια ότι αποτελεί το κατεξοχιν πεδίο τθσ κυκλοφορίασ των
ατόμων6ανάμεςα ςτα ςτρϊματα τθσ ελίτ και τθσ μθ ελίτ.
Στθ Ελλάδα, οι πρϊτεσ μορφζσ ελίτ, πζρα από τα
πολιτικά κακεςτϊτα, εμφανίηονται τον 19ο αιϊνα υπό
το πρίςμα τθσ κοινωνικισ ελίτ, θ οποία εκφράηεται
μζςα από τθ δθμιουργία λεςχϊν. Το Βαςιλικό
κακεςτϊσ και θ άμεςθ επιρροι του από τα αγγλικά
πρότυπα, ειςάγει ςτθ ςυνείδθςθ των ανκρϊπων τθν
παράδοςθ των κλειςτϊν club. Θ ςτζγαςθ τουσ
αποτζλεςε μείηον κζμα. Θ Αρχιτεκτονικι καλείται
τϊρα να εκφράςει το γόθτρο αυτϊν των ομάδων, να
εξυψϊςει το θκικό τουσ, να προάγει το αίςκθμα του Εικόνα 1,2: The Army and Navy club - είςοδοσ /
Υψθλοφ και να γίνει θ μιτρα τθσ εξζλιξθσ όλθσ τθσ εςωτερικό Πηγή: http://www.armynavyclub.org
κοινωνίασ.
Θ ελίτ ςτθν ελλθνικι πρωτεφουςα, με το πζρασ των
χρόνων, δεν περιορίηεται μόνο ςε κοινωνικά πλαίςια,
αλλά παρουςιάηει προεκτάςεισ ςτθν οικονομία, ςτθν
πολιτικι, ςτθν εκπαίδευςθ και ςτον ςτρατιωτικό
τομζα.

3

Bottomor, T.B., Elites and Society (Ελίτ και κοινωνία), Εκδόςεισ 70, ς.164

4
5
6

Schumpeter, J.A., Imperialism and Social Classes, Oxford, Basil Blackwell 1951
Bottomor, T.B., ο.π., ς.32
Ο. π., Κεφάλαιο 'ΠΟΛΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΩΝ ΕΛΙΣ', Εκδόςεισ 70, ς.59-85
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Οριςμοί
Περύ ελύτ
Ο όροσ ελίτ χρθςιμοποιικθκε τον 17ο αιϊνα για να περιγράψει άτομα ιδιαίτερθσ υπεροχισ.
Ο Ραρζτο7 προςδιόριςε τθν ελίτ με δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ. Αρχικά με μια γενικευμζνθ
ζννοια, τθν όριςε ςαν ζνα τρόπο εφρεςθσ των ικανϊν ανκρϊπων μζςα από κάκε κλάδο
δραςτθριότθτασ. Χρθςιμοποίθςε μια κλίμακα βακμολόγθςθσ (1 ζωσ 10) όπου εκείνοι με τθν
υψθλότερθ βακμολογία, δθλαδι οι πιο επιτυχθμζνοι ςτον τομζα τουσ, ανικουν ςτθν
κυβερνϊςα ελίτ, δείχνοντασ ζτςι τθν φπαρξθ ανιςοτιτων των ατομικϊν προτερθμάτων ςε
κάκε ςφαίρα κοινωνικισ ηωισ.
Ο δεφτεροσ αναφζρεται, πιο ςυγκεκριμζνα, πωσ ςε μια κοινωνία υπάρχει θ ελίτ και θ μθ
ελίτ και χϊριςε τθν ελίτ ςε δφο είδθ: Τθν κυβερνϊςα ελίτ, άτομα που άμεςα ι ζμμεςα είναι
ενεργά μζλθ ςτθν διακυβζρνθςθ και ςτθν μθ-κυβερνϊςα ελίτ, που εντάςςονται τα
υπόλοιπα άτομα, τθ μάηα.8
Θ ελίτ αντιπροςωπεφει τθν υψθλι κοινωνία, μια "αριςτοκρατία", ζνα κοινωνικό ςφνολο που
αποτελείται από λίγουσ.
Σε αντίκεςθ με τον Ραρζτο, ο Γκαετάνο Μόςκα9επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν ςφνκεςθ τθσ
ίδιασ τθσ ελίτ και ειδικότερα ςτισ μοντζρνεσ δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ. Απζδειξε ότι θ ίδια θ
φφςθ τθσ κοινωνίασ δθμιουργεί ζνα ςφνολο που κυβερνά και ζνα ςφνολο που κυβερνάται
ανεξάρτθτα αν θ κοινωνία είναι υποανάπτυκτθ -και φτάνει ςτα πρόκυρα πολιτιςμοφ- ι
πολιτιςμζνθ και οικονομικά ιςχυρι. Αναφζρει πωσ θ ολιγάρικμθ τάξθ είναι πιο
οργανωμζνθ, "κινείται με ζναν παλμό", με ςυνζπεια ςτθν ανοργάνωτθ πολυπλθκι τάξθ να
δθμιουργείται θ ανάγκθ να τθν ακολουκεί ι και να τθ μιμθκεί. Το υψθλό επίπεδο τθσ τάξθσ
αυτισ, επιτυγχάνεται όχι μόνο με τθ δφναμι τθσ, αλλά και με δόλια μζςα, όπου
εξυπθρετοφνται ςυμφζροντα ςθμαντικϊν ομάδων με επιρροι ςτθν κοινωνία και τθν
πολιτικι.10

7
8
9

López, Matias, ο.π., ς.1
Bottomor, T.B., ο.π., ς.10-11
López, Matias, ο.π., ς.1

10

Bottomor, T.B., ο.π., ς.12-13
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Ωςτόςο, ο Μόςκα αναφζρει τθν φπαρξθ τθσ υπό-ελίτ, μιασ κοινωνικισ ομάδασ μεγαλφτερθ
ςε πλικοσ, ςτθν οποία ανικουν άτομα που ςτθ ςυνζχεια κα αποτελζςουν τουσ
νεοςφλλεκτουσ ςτθν ελίτ, τθ "νζα μεςαία τάξθ"11.
Συναντάμε τον όρο τθσ ελίτ ςε πολλζσ εκφάνςεισ τθσ κοινωνίασ, όπωσ εκπαίδευςθ,
διακυβζρνθςθ και κοινωνικι ηωι. Ζτςι, γίνεται κατανοθτό ότι θ ελίτ μπορεί να ''αλλάξει
πρόςωπο'', αλλά όχι ιδιότθτα, και θ ιδιότθτα αυτι, προςφζρει ςτον άνκρωπο τθν
πολυπόκθτθ αναγνωςιμότθτα ωσ το ίδιο το πρόςωπο και όχι απλά ωσ ζνασ ακόμθ αρικμόσ
μζςα ςε μια πολυπλθκι πόλθ.
Η Ελύτ και το αύςθημα του Υψηλού
Ππωσ καταλαβαίνουμε από τθν ανάλυςθ, θ ελίτ επάγεται ςτο υψθλό τθσ κοινωνίασ. Ο όροσ
αυτόσ του υψθλοφ ζχει εκτόσ από κοινωνικζσ και αιςκθτικζσ ρίηεσ, όπωσ πολφ περίτεχνα
ζχει αναλυκεί και προςδιοριςτεί από τον Immanuel Kant12. Εκτόσ από τθν αναφορά του ςτο
αίςκθμα του υψθλοφ, ο Λ. Kant μασ ειςάγει και τθν αίςκθςθ του ωραίου, δφο ζννοιεσ τόςο
διαφορετικζσ, αλλά και τόςο παρόμοιεσ- ςε κάποια ςθμεία μεταξφ τουσ.13
Το Υψθλό14 όπωσ και το Ωραίο15είναι αιςκιματα εφλθπτα και ςυνυφαςμζνα με τθν
κακθμερινι ηωι, δθμιουργϊντασ όμωσ το κακζνα ποικίλα και διαφορετικά ςυναιςκιματα.
Το ωραίο ζχει τθν ικανότθτα να γοθτεφει, ενϊ το υψθλό μπορεί να επιφζρει ταραχι και
ςυγκίνθςθ. Το ωραίο προςφζρει άμεςα ζνα ςυναίςκθμα εξφψωςθσ τθσ ίδιασ τθσ ηωισ και
ωσ εκ τοφτου ενεργοποιεί το παιχνίδι τθσ φανταςίασ. Το υψθλό, άλλοτε χαρακτθρίηεται
τρομακτικό, όπωσ το μζλλον, άλλοτε ευγενζσ, όπωσ το ενδελεχζσ παρελκόν που παράγει
υπζρτατο καυμαςμό και άλλοτε μεγαλοπρεπζσ, όπωσ θ απϊτατθ αρχαιότθτα με όλο το
ςεβαςμό που επιβάλλει. Άρα, ζμμεςα πθγάηει μια θδονι, θ οποία καταςτζλλει τα υπόλοιπα
αιςκιματα και προκαλεί το δζοσ. «Υψθλό» ςυνεπϊσ, είναι αυτό που αρζςει άμεςα, μζςω
τθσ αντίςταςθσ ςτο ςυμφζρον των αιςκιςεων. Το ςυναίςκθμα αυτό δεν αναηθτά αιτίεσ,
διότι προκφπτει από τθν άμεςθ επαφι με το αντικείμενο και εφόςον βιϊνεται εςωτερικά
και υποκειμενικά, αποτελεί προςωπικι υπόκεςθ του κακενόσ, χωρίσ να ευνοείται θ
μετάδοςθ απόψεων.
11
12

Ο. π., ς.15
Kant, Immanuel, Critique of judgment, Cossimo Classics, New York 1914, First Part, ς.27-131

13

Μιχελισ, Ραναγιϊτθσ, Αιςκθτικά Θεωριματα, Επιλογι Αρχιτεκτονικά Κζματα , Μδρυμα Ραναγιϊτθ και Ζφθσ Μιχελι , Ακινα
1972, ς.90, 243
14
Δουλοφδθ, Βάγια, Σο Ωραίο και το Τψθλό ςτθν αιςκθτικι φιλοςοφία του I. Kant και του F. Schiller, Α.Ρ.Κ, Διπλωματικι
Εργαςία, ς.16-17
15
Ο. π., ς.26-27
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Η Ελύτ και το αύςθημα του Υψηλού ςτην Αρχιτεκτονικό
Το υψθλό ςυναντάται κυρίωσ ςτθ φφςθ. Ο άνκρωποσ ηϊντασ μζςα ςε αυτι και
καυμάηοντασ τθν, προςπάκθςε να μεταφζρει τθ μεγαλοπρζπεια του αιςκιματοσ αυτοφ και
ςτα δικά του δθμιουργιματα. Ωσ εκ τοφτου, θ Αρχιτεκτονικι αποτζλεςε ζνα μζςο ζκφραςθσ
του υψθλοφ. Οι όροι αρχιτεκτονικι και αίςκθμα του υψθλοφ δεν ιταν εξαρχισ
ςυνυφαςμζνοι. Ζπρεπε να βρεκεί ζνασ τρόποσ που θ ςφνδεςθ αυτι να είναι κατανοθτι
ακόμα και ςτο μζςο άνκρωπο. Ζτςι, ςυχνά ειςάγεται θ ζννοια τθσ επινόθςθσ τθσ
παράδοςθσ, όπου αναλφεται εκτενϊσ από τον Eric Hobsbawm16.
Η Ελύτ και η επινόηςη τησ παρϊδοςησ
Θ επινόθςθ τθσ Ραράδοςθσ πρόκειται για καινοφριεσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ παραπζμπουν
ςε πιο παλιζσ ι κακιερϊνουν το δικό τουσ παρελκόν με τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ
επανάλθψθσ.17 Ζκιμα, παραδόςεισ, μυκοπλαςίεσ ι και ιμι-μυκοπλαςίεσ, ταυτοποίθςθ με
μια "κοινότθτα" ι ζνα "ζκνοσ", κακϊσ εκνικά ςφμβολα και ενδφματα είναι κάποια από τα
παραδείγματα που ενιςχφουν ακόμθ περιςςότερο αυτι τθν ζννοια. Από μελζτεσ ζχει
παρατθρθκεί, ότι θ επιλογι ςυγκεκριμζνων αρχιτεκτονικϊν ςτυλ, πολλζσ φορζσ γίνεται
ςκόπιμα και ευνοεί τθν επινόθςθ τθσ παράδοςθσ, θ οποία χαίρει μεγάλθσ αποδοχισ από
τθν κοινωνία. Θ επινόθςθ τθσ παράδοςθσ χρθςιμοποιεί τθν ιςτορία ωσ νομιμοποιθτικό
παράγοντα ενεργειϊν και ςυγκολλθτικι ουςία για τθν ςυνοχι των ομάδων,18μία νοοτροπία
άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ κοινωνίασ των ελίτ. Το
ςυγκεκριμζνο κοινωνικό ςφνολο βρίςκει πρόςφορο ζδαφοσ ζκφραςθσ, ςε ςθμαντικά
αρχιτεκτονικά οικοδομιματα, όχι μόνο ωσ προσ τον διάκοςμο τουσ και ωσ προσ τθν
πολεοδομικι τουσ ζνταξθ μζςα ςτθν πόλθ, αλλά και ωσ προσ τθν ιςτορικότθτα,
μνθμειακότθτά και ιδιωτικότθτά τουσ.
Πμωσ, θ Αρχιτεκτονικι δεν κα ιταν αυκεντικι τζχνθ, όπωσ υποςτθρίηεται από τον Ρ.Α.
Μιχελι, εάν και από μόνθ τθσ δεν είχε καταφζρει να προάγει μζςω τθσ ιςτορίασ τθσ και τθν
πάροδο των χρόνων, το αίςκθμα του υψθλοφ. "Θ αρχιτεκτονικι είναι θ τελειότερθ τζχνθ
γιατί ςτο ζργο τθσ ςυγκερνάει τθν ωφζλεια, τθν ομορφιά και τθν διάρκεια".19

16

Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence, The invention of tradition (Η επινόθςθ τθσ Παράδοςθσ), Cambridge University Press,1983,

Κεμζλιο 2004
17
18
19

Ο. π., ς.10
Hobsbawm, ο.π., ς.22
Μιχελισ, Ραναγιϊτθσ, ο.π., ς.131
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Χρονικέσ Περίοδοι
Θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ξεκινά ουςιαςτικά από τθν ίδρυςθ του νεοςφςτατου ελλθνικοφ
κράτουσ και με μια γριγορθ ματιά, φτάνει ωσ το ςιμερα. Ο διαχωριςμόσ λοιπόν, γίνεται ςε
τρεισ περιόδουσ. Θ πρϊτθ καταλαμβάνει το διάςτθμα από το 1834 ζωσ και το 1910, μια
περίοδοσ που εμφανίηει δυςκολίεσ, όχι μόνο πολιτικζσ, αλλά και κοινωνικζσ.20Ραρόλα αυτά,
γίνεται δειλά - δειλά θ πρϊτθ εμφάνιςθ κλειςτοφ club ςτθν Ακινα, με κοινωνικό αντίκτυπο.
Θ δεφτερθ περίοδοσ εκτείνεται από το 1910 ζωσ και το 1932, δθλαδι όλθ τθν περίοδο τθσ
θγεςίασ του Βενιηζλου (1910-1932), ο οποίοσ φαίνεται να ειςάγει ακόμα πιο πολφ τθν
ζννοια αυτι και να κακιερϊνει τα κλειςτά club. Σε αυτι τθν περίοδο παρατθρείται, ότι τα
club παίρνουν πολλζσ μορφζσ ανάλογα με τθν κατθγορία τθσ κάκε ελίτ. Ο C. Wright Mills21
ανζφερε ότι, θ ελίτ δεν είναι ομογενισ και εμφανίηει διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Ζτςι, θ
ελίτ μπορεί να χωριςτεί ςε υποκατθγορίεσ, που θ κακεμία κα εξυπθρετεί διαφορετικά
ςυμφζροντα και κα αποτελείται από ανκρϊπουσ με διαφορετικζσ ικανότθτεσ. Ο Γκαετάνο
Μόςκα ανζλυςε τθν πολιτικι ελίτ, χαρακτθρίηοντασ τθν ωσ "κυβερνϊςα ελίτ". Ραρ' όλα
αυτά, ςτα τζλθ του 1940, ο Μιλσ, ανζφερε τθν φπαρξθ τθσ κοινωνικισ, τθσ εκπαιδευτικισ,
τθσ ςτρατιωτικισ, κακϊσ και τθσ πολιτιςτικισ ελίτ.
Θ τρίτθ περίοδοσ από το 1932 ζωσ και ςιμερα, χαρακτθρίηεται από λιγότερο λαμπρά
παραδείγματα ςτζγαςθσ τθσ ελίτ. Ραρόλα αυτά, κάποια κινθτικότθτα εμφανίηεται και
ιδιαίτερα ςτα ακλθτικά δρϊμενα και ίςωσ τϊρα και εκτόσ του κζντρου των Ακθνϊν. Τα
περιςςότερα κτιρια πια, που δεςπόηουν και αναπτφςςονται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ,
ςτεγάηουν επί το πλείςτον, ζμμεςεσ μορφζσ ελίτ, όπου δεν αποτελεί μζροσ τθσ ζρευνασ, τθσ
παροφςασ εργαςίασ.
Διάκριςη επιμέρουσ ελίτ ςτο παράδειγμα τησ Αθήνασ.
Τα κτιρια που κα αναφερκοφν είναι ενταγμζνα ςτο ιςτορικό πλαίςιο που αναλφκθκε
προθγουμζνωσ ςτο κεφάλαιο "Χρονικζσ περίοδοι". Οι ελίτ που αναπτφχκθκαν μζςα ςε
αυτζσ τισ περιόδουσ κατά ςειρά εμφάνιςθσ ςτθν ελλθνικι πρωτεφουςα, είναι:
-

κοινωνικι ελίτ, με τθν αμιγϊσ κοινωνικι ζκφραςθ και με τα ςπορ,
θ πολιτικι,

20

Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ : Νεϊτεροσ Ελλθνιςμόσ από το 1833-1881 / 1861-1931,, όμοσ ΛΓ'- ΛΔ', Εκδοτικι Ακθνϊν Α.Ε

1977
21

Mills, C. Wright, The Power Elite, C. Wright Mills Afterword by Alan Wolfe, February 2000
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- θ ακαδθμαϊκι και
- θ ςτρατιωτικι ελίτ,
και με αυτι τθ ςειρά παρουςιάηεται και θ ανάλυςθ τουσ ςτο κεφάλαιο "Ευριματα".

Αναλυτικά Ερωτήματα
Θ εργαςία κα επιχειριςει να απαντιςει ςτα παρακάτω ερευνθτικά ερωτιματα:
- Σε ποιεσ από τισ τρεισ χρονικζσ περιόδουσ εμφανίηονται κτιρια που αντιπροςωπεφουν τθν
κάκε ελίτ και ςε ποιεσ όχι; Και πωσ αυτό ερμθνεφεται;
- Ροιοσ είναι ο Αρχιτεκτονικόσ ρυκμόσ που καταφζρνει να ενςαρκϊςει το αίςκθμα του
Υψθλοφ για τθ δθμιουργία ελίτ και να γίνει ευρζωσ αποδεκτόσ από τθν ελλθνικι κοινωνία;
- Τα κτιρια που ςτεγάηουν ελίτ διαφοροποιικθκαν αρχιτεκτονικά από τα υπόλοιπα κτιρια
τθσ εποχισ;
- Ροιοι αρχιτζκτονεσ ςχεδιάηουν τα κτιρια αυτά; Ανικουν και αυτοί ςτθν ελίτ των Ακθνϊν;
- Σε ποιεσ περιοχζσ τθσ πόλθσ εντοπίηονται τα κτιρια αυτά, και πωσ αυτό ερμθνεφεται;
- Επθρεάηει τθν επιλογι του κτθρίου για ςτζγαςθ τθσ ελίτ θ ιςτορικότθτα του, και πωσ αυτό
ερμθνεφεται;
- Ροιοσ ο ρόλοσ τθσ ειςόδου ςτα κτιρια που ςτεγάηουν ελίτ, και πϊσ εκφράηεται
Αρχιτεκτονικά;
- Ροιοσ ο ρόλοσ του διακόςμου;
- Εντοπίηεται κατά φφλα διάκριςθ ςτο χϊρο;
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5. Ευρήματα
Κοινωνική Ελίτ
Θ κοινωνία των Ελλινων λίγο μετά τθν ίδρυςθ του ελλθνικοφ κράτουσ, είχε ιδθ αρχίςει να
ςυςπειρϊνεται και να κατανοεί τθ δομι τθσ. Θ αρχιτεκτονικι εξζλιξθ τθν βοικθςε ςτο να
μπορζςει να προςδιορίςει τθν ταυτότθτά τθσ. Ιδθ, από τα τζλθ του 19ου αιϊνα, αρχίηει
ςτθν Ελλάδα να εμφανίηεται θ ζννοια των ''κλειςτϊν club''. Αυτι γεννιζται αρχικά ςτθν
Αγγλία, όπου και κακιερϊνεται.22 Θ βαςιλεία που επικρατεί ωσ πολίτευμα εκείνθ τθν εποχι
ςτο νεοςφςτατο ελλθνικό κράτοσ, εξωρμόμενο από τθν Αγγλία, προάγει αυτι τθν ιδζα των
κλειςτϊν ομάδων και εμφανίηονται δειλά - δειλά οι πρϊτεσ εκφράςεισ τθσ ελιτιςτικισ
κοινωνίασ. Το 1875 γίνεται και θ επίςθμθ ίδρυςθ τθσ Ακθναϊκισ Λζςχθσ23, από επίτιμα μζλθ
τθσ κοινωνίασ. Θ παρουςία των ελίτ είναι πλζον γεγονόσ.
Θ ομαδοποίθςθ μικροφ αρικμοφ ατόμων με κοινά ενδιαφζροντα, ςυμφζροντα, δικαιϊματα
και προνόμια, θ πλιρωςθ κριτθρίων, όπωσ θ καταγωγι, το οικογενειακό επίκετό, θ
οικονομικι επιφάνεια, οι ςυναναςτροφζσ και θ αποδοχι από το ευρφτερο ςφνολο,
οδιγθςαν ςτθν δθμιουργία των κοινωνικϊν ελίτ24. Θ δράςθ τουσ κα ζπρεπε να φιλοξενείται
ςε ζναν χϊρο, όπου να αντανακλά το κφροσ και τθν αίγλθ τθσ κοινωνικισ αυτισ ομάδασ,
κακϊσ και να ςυμβάλλει ςτθν εδραίωςθ τθσ μζςα ςτο υπόλοιπο κοινωνικό ςφνολο ωσ ελίτ.
Το ενδιαφζρον ζγκειται ςτο πϊσ προζκυψε αυτι θ ανάγκθ, πζρα από τα ςτενά όρια τθσ
κοινωνικισ κατάταξθσ. Θ Ακινα εξελίςςεται γοργά ςε μια μεγάλθ αςτικι πόλθ. Θ ζννοια τθσ
γειτονίασ, που αποτζλεςε το αμζςωσ επόμενο ςθμαντικό κοινωνικοποιθτικό κζντρο μετά
τθν οικογζνεια, φκίνει ανάμεςα ςτθν πολυκατοικίεσ και τισ μεγάλεσ λεωφόρουσ. Ο διάλογοσ
ςτισ γειτονιζσ, μζςα από τον οποίο υπιρξε ουςιαςτικι ςυηιτθςθ και προάςπιςθ τθσ
δθμοκρατίασ, παραχωρεί τθ κζςθ του ςε κουβζντεσ, για ψϊνια και κουτςομπολιό, ςε
ιδιωτικά πάρτι και εμπορικζσ εςτίεσ.25 Ζτςι θ αποκατάςταςθ και επανάκτθςθ του διαλόγου
ευνοεί τθ δθμιουργία κοινωνικϊν club, όπου είναι και πιο ελεγχόμενα από μια γειτονιά.
Αρχικά οι τόποι αυτοί δζχονται τθν κυριαρχία των ανδρϊν.

22

Clark, Peter, British clubs and societies 1580-1800,The origins of an associational world, Oxford Studies in Social History, New
York 2000, ς. 1-2
23
http://www.athensclub.gr
24

Khan, Shamus Rahman, The Sociology of Elites, Department of Sociology, Columbia University, New York, NY 10027,First
published online as a Review in Advance on May 1, 2012, ς.371
25

Lasch, Christopher, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy(Η εξζγερςθ των ελίτ),The Estate of Christopher
Lasch,Νιςιδεσ 1995, ς.94
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Α' Περίοδοσ (1834-1910): Ίδρυςη Αθηναΰκήσ Λέςχησ

Εικόνα 3: Ακθναϊκι Λζςχθ Πηγή: Google maps

Αξιόλογθ αναφορά όπωσ ζχει ειπωκεί, αποτελεί θ δθμιουργία τθσ Ακθναϊκισ Λζςχθσ ςτθν
Ακινα το 1875. Θ πρωτεφουςα του νεοςφςτατου Ελλθνικοφ κράτουσ απαρτίηεται με 50.000
μόνο κατοίκουσ, αλλά με αξιόλογθ κοινωνία, που άρχιςε να ςχθματίηεται από τα πρϊτα
Οκωνικά χρόνια από τουσ επιςθμότερουσ Αγωνιςτζσ του 1821 και τουσ πλοφςιουσ Ζλλθνεσ
του Εξωτερικοφ, που ιλκαν και εγκαταςτάκθκαν εκεί. Ζτςι, είκοςι επίλεκτα μζλθ τθσ
κοινωνίασ των Ακθνϊν, που κάποια είχαν ηιςει και ςπουδάςει ςτο εξωτερικό, αποφάςιςαν
να δθμιουργιςουν μία αυςτθρά κλειςτι Λζςχθ, που αποτελοφταν αποκλειςτικά από
άνδρεσ, κατά το πρότυπο των Αγγλικϊν Λεςχϊν. Ο ςκοπόσ ιταν θ ψυχαγωγία των μελϊν τθσ
και θ διάδοςθ ςυγκεκριμζνων ακλθμάτων. Αμζςωσ, εξζλεξαν το πρϊτο Διοικθτικό
Συμβοφλιο με Ρρόεδρο τον Ραφλο Καλλιγά, Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου, Υπουργό και
Διοικθτι τθσ Εκνικισ Τραπζηθσ, δθλαδι ζνα ςθμαίνων πρόςωπο τθσ Ακινασ εκείνθ τθν
περίοδο. Θ αυςτθρότθτα τισ επιλογισ των μελϊν γίνεται παράδοςθ για τθν Λζςχθ, γεγονόσ
που ενιςχφει τθν εικόνα τθσ ωσ τθν ςθμαντικότερθ εκπρόςωποσ τθσ Ακθναϊκισ κοινωνικισ
ελίτ.

14

Για να γίνει κάποιοσ μζλοσ ςτθν Ακθναϊκι Λζςχθ, ςιμερα, κα πρζπει πρϊτα να προτακεί
από δφο μζλθ με πενταετι κθτεία και φςτερα να εγκρικεί διαδοχικά από το διοικθτικό
ςυμβοφλιο και τθν γενικι ςυνζλευςθ. Επομζνωσ, πρζπει να είναι άτομο ευυπόλθπτο και με
εξζχουςα κοινωνικι κζςθ. Θ ετιςια ςυνδρομι είναι 760 ευρϊ, ενϊ θ εγγραφι 1.500 ευρϊ,
γεγονόσ που φανερϊνει τθν αναφορά τθσ Λζςχθσ ςε άτομα με καλι οικονομικι επιφάνεια.
Οι υπουργοί κεωροφνται αυτομάτωσ μζλθ και δεν χρειάηεται να περάςουν τθ διαδικαςία
ζγκριςθσ. Ο κϊδικασ ζνδυςθσ είναι πολφ ςυγκεκριμζνοσ, όπωσ θ γραβάτα για παράδειγμα,
για όλα τα μζλθ.
Θ ςτζγαςθ αυτισ τθσ εγκεκριμζνθσ ομάδασ πολιτϊν γίνεται αρχικά, από το διάςτθμα 1888 1894 ςτο Μζγαρο Μελά26, ςε ζνα κτιριο όπου εμφανίηει τισ εκλεκτικιςτικζσ τάςεισ του
αρχιτζκτονα του Ernst Ziller , ςτθν ςθμερινι πλατεία Κοτηιά, όπου πλζον ςτεγάηεται θ
Εκνικι Τράπεηα. Από το 1894 μεταφζρεται ςε ζνα μεγαλοπρεπζσ κτιριο ςτθν οδό
Ρανεπιςτθμίου και Αμερικισ, ςε ςχζδια του αρχιτζκτονα Εμμανουιλ Βουρζκα27. Εκτείνεται
ςε εννζα ορόφουσ και το ιςόγειο του αποτελεί εμπορικι ηϊνθ. Γειτνιάηει με το κτιριο του
Μετοχικοφ Ταμείου Στρατοφ, που κεμελιϊκθκε το 1938 ςε ςχζδια των αρχιτεκτόνων Βαςίλθ
Καςςάνδρα και Λεωνίδα Μπόνθ28, που είχαν ςπουδάςει ςτθν Σχολι Καλϊν Τεχνϊν (École
des Beaux Arts) ςτο Ραρίςι και φιλοξενεί ςιμερα και το ιςτορικό καφζ Ηόναρσ.
Θ όψθ τθσ Ακθναϊκισ Λζςχθσ, χαρακτθρίηεται από ςυμμετρία και απλότθτα, κάτι που
χαρακτθρίηει και τθν είςοδο τθσ. Θ είςοδόσ τθσ, επί τθσ οδοφ Ρανεπιςτθμίου, είναι
δυςδιάκριτθ με ςιδερζνιο ςκελετό και γυάλινεσ επιφάνειεσ. Ο μόνοσ τρόποσ που γίνεται
κατανοθτι ότι αυτι αποτελεί τθν είςοδο τθσ Ακθναϊκισ Λζςχθσ είναι θ παρουςία του
ςυμβόλου τθσ ςτο επάνω μζροσ τθσ ειςόδου. Το γεγονόσ τθσ διακριτικισ αυτισ ειςόδου δεν
είναι τυχαίο, διότι θ Λζςχθ είναι αυςτθρά κλειςτι και δεν απευκφνεται ςτο ευρφ κοινό. Ο
κυρωρόσ ελζγχει τθν κινθτικότθτα για τα λιγοςτά ξεχωριςτά μζλθ.

26

http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=78

27

Φιλιππίδθσ, Δθμιτρθσ, Η ηωι και το ζργο του αρχιτζκτονα Λφςανδρου Καυταντηόγλου (1811-1885), Ακινα 1995, ς. 367
Φεςςά-Εμμανουιλ, Ελζνθ, Μαρμαράσ, Εμμανουιλ, 12 ΕΛΛΗΝΕ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ ΣΟΤ ΜΕΟΠΟΛΕΜΟΤ, ΡΑΝΕΡΘΣΤΘΜΛΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΚΘΤΘΣ 2005
28
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Εικόνες 4, 5: Εξωτερικι όψθ/Είςοδοσ Πηγή: google maps/προςωπικό αρχείο

Σε αντίκεςθ με τθν εξωτερικι τθσ όψθ, το ενδιαφζρον ςτθν Ακθναϊκι Λζςχθ ζγκειται ςτθν
παρουςία πολλϊν αικουςϊν με διαφορετικζσ χριςεισ, πολυτελϊσ διακοςμθμζνεσ, γεγονόσ
που ενιςχφει το αίςκθμα κφρουσ των μελϊν τθσ. Οι χριςεισ των χϊρων ποικίλλουν ανάλογα
με τα ενδιαφζροντα των μελϊν.

Εικόνα 6, 7: Aναγνωςτιριο Πηγή: http://www.athensclub.gr/gr_pages/anagnostirio.htm
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Το εντυπωςιακό είναι πϊσ θ Ακθναϊκι
Λζςχθ κρατά ςε πολλά πράγματα τισ
παραδόςεισ που τθν ςυνόδευαν από τθν
ίδρυςθ
τθσ,
όπωσ
θ
φπαρξθ
"φλυαρθτθρίου" ςτον ζβδομο όροφο,
μία παράδοςθ που επινοικθκε για να
ςυνδζςει και να προςαρμόςει τα
αγγλικά
πρότυπα
ςτα
ελλθνικά
δεδομζνα.
Εικόνα 8: ‘Φλυαρθτιριον’
Πηγή: http://www.athensclub.gr/gr_pages/fliaritirio.htm

Εκεί ςε δυο αρχοντικά ςαλόνια 150 τετραγωνικϊν μζτρων, τα μζλθ ςυναντϊνται για ζνα
ποτό ι καφζ και ςυηθτιςεισ οι οποίεσ ευνοοφνται να μζνουν ιδιωτικζσ λόγω τθσ κατάλλθλθσ
απόςταςθσ των τραπεηιϊν. Στον ίδιο όροφο ςυναντάται, το Αναγνωςτιριο. Επιπρόςκετα,
ςτον 8ο όροφο, υπάρχουν δφο ςαλόνια υποδοχισ 240 τ.μ. Οι αίκουςεσ του 6ου ορόφου,
200τ.μ., φιλοξενοφν τισ κακιερωμζνεσ εκδθλϊςεισ τθσ Λζςχθσ όπωσ τθ Γενικι Συνζλευςθ, τισ
προγραμματιςμζνεσ ομιλίεσ εκνικϊν επετείων και διαλζξεισ μελϊν. Ραρατθρείται ότι θ
μεγάλθ διάκεςθ τετραγωνικϊν ςτουσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ, ενιςχφει το αίςκθμα τθσ
ςυλλογικότθτασ των μελϊν και αυτό ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ διάδοςθ των ιδεϊν και των
πιςτεφω29.Το μζγεκοσ των ενιαίων χϊρων που δθμιουργείται, προάγει κατάλλθλεσ
ςυνκικεσ για ανάπτυξθ τθσ ελίτ.

Εικόνα 9,10: Αίκουςα Εκδθλϊςεων Πηγή: http://www.athensclub.gr/gr_pages/events.htm

29

Μιχελισ, Ραναγιϊτθσ, ο.π., ς.20
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Εικόνα 11,12,13: Σαλόνια Υποδοχισ Πηγή: http://www.athensclub.gr/gr_pages/salon.htm

Κακϊσ ο ςτόχοσ τθσ Ακθναϊκισ Λζςχθσ ιταν και θ προϊκθςθ ακλθμάτων, είναι ενταγμζνεσ
ςτο κτιριο και αίκουςεσ ξιφαςκίασ, γυμναςτθρίου, μπιλιάρδου και bridge. Τα ακλιματα
αυτά που επιλζχκθκαν να φιλοξενθκοφν ςτθ Λζςχθ, είναι ςπορ ταυτιςμζνα με τισ
προτιμιςεισ τθσ ανϊτερθσ κοινωνικισ τάξθσ. Το roofgarden τθσ Λζςχθσ προςφζρει μια
πανοραμικι κζα τθσ Ακινασ από ψθλά με ζντονθ κζαςθ προσ τον Ραρκενϊνα. Επιπλζον,
διατίκεται και χϊροσ εςτιατορίου.
Οι τοίχοι δεν ζχουν ενταγμζνα γλυπτικά
διακοςμθτικά ςτοιχεία, αλλά ο χϊροσ αναδεικνφεται
μζςω τθσ κλαςςικισ διακόςμθςθσ και των πολφ
καλά επιλεγμζνων χρωμάτων. Ανάλογα με τθν
χριςθ του, ο κάκε χϊροσ αλλάηει χρωματιςμό,
διακόςμθςθ και φφοσ. Πλα τα πατϊματα είναι
ξφλινα και μεγάλεσ επιφάνειζσ τουσ καλφπτονται
από βαρφτιμουσ τάπθτεσ. Οι οροφζσ είναι απλζσ,
χωρίσ πολλοφσ κρυφοφσ φωτιςμοφσ, ςτολιςμζνεσ
όμωσ
με
περίτεχνουσ
πολυελαίουσ,
που
αναλαμβάνουν το φωτιςμό. Οι πίνακεσ από
διακεκριμζνουσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ ηωγράφουσ,
κοςμοφν τα αρχοντικά ςαλόνια. Το ςφνολο
ςυμπλθρϊνεται από κλαςςικά ζπιπλα ςε ζντονουσ
χρωματιςμοφσ του μπλε και του κόκκινου, χρϊματα
που ευκζωσ παραπζμπουν ςε ανάκτορα. Θ εξαιρετικι
ςυλλογι βιβλίων τθσ Ακθναϊκισ Λζςχθσ φιλοξενείται
χϊρουσ
με
γιινουσ
χρωματιςμοφσ
που
χαρακτθρίηονται από θρεμία, ενϊ πολφτιμα
αντικείμενα εμπλουτίηουν τθν διακόςμθςθ του
χϊρου , όπωσ αςθμζνια κθροπιγια. Θ ςπάνια
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Εικόνα 14,15: Αίκουςα Ξιφαςκίασ
Πηγή:
http://www.athensclub.gr/gr_pages/xifos.ht
m

ςυλλογι βιβλίων που διακζτει θ Ακθναϊκι Λζςχθ καταδεικνφει ότι, το πνεφμα αποτελεί
ςτοιχείο για τθ δθμιουργία ελίτ και ενιςχφεται. Σε ζναν τζτοιο χϊρο με τόςεσ
αντανακλάςεισ αίγλθσ ςε επίπεδα πολλαπλά είναι παρά πάνω από βζβαιων το αίςκθμα του
ανικειν, ςε ζνα κόςμο υπζροχθσ δθλαδι μια ελίτ.
Μια διαφορετική έκφανςη τησ κοινωνικήσ ελίτ
Μςωσ, όλοι οι τφποι των ελίτ που εμφανίηονται και αναλφονται εκτενζςτερα, να είναι
ευδιάκριτοι μζςα ςτθν κοινωνία. Πμωσ παρατθρείται και ζνασ πολφ διαδεδομζνοσ
μθχανιςμόσ ςτρωματοποίθςθσ που φαίνεται να είναι άτυποσ, μζςα ςε μια εποχι που
χαρακτθρίηεται από ανεκτικότθτα και ευελιξία, ωσ προσ τισ κοινωνικζσ διαφοροποιιςεισ και
καταβολζσ. Ζνα λοιπόν, από τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία των νζων κοινωνικϊν πρακτικϊν τθσ
περιόδου μασ, είναι θ ςυμμετοχι ςτα ςπορ. Ζνα φαινόμενο που ιδθ προχπιρχε ωσ
εναςχόλθςθ τθσ αριςτοκρατίασ και αργότερα μεταςχθματίςτθκε ςε επίςθμουσ αγϊνεσ με
άξιουσ αντιπάλουσ, όχι τόςο για τισ ακλθτικζσ τουσ ικανότθτεσ, αλλά για τθν κοινωνικι τουσ
κζςθ. Θ εμφάνιςθ τουσ δε ςτα πιο αριςτοκρατικά ςχολεία και θ κοινωνικι αποδοχι ωσ
αποτζλεςμα ακλθτικϊν διακρίςεων, επιβεβαιϊνει τθν ιςχυρι, αλλά και ταυτόχρονα
δυςδιάκριτθ επιρροι των ςπορ ςτθ δθμιουργία ελίτ.30
Τα ςπορ γίνονται μζροσ τθσ κακθμερινισ απαςχόλθςθσ κυρίωσ των ανϊτερων κοινωνικά
ομάδων. Δεν κα ιταν άλμα να υποςτθρίξει κανείσ ότι λειτουργοφν κατά αναλογία με τθν
επιλογι του ρυκμοφ για τα δθμόςια κτιρια, ι των προτομϊν για τουσ πολιτικοφσ. Πποιοσ τα
διακζτει αυτομάτωσ εντάςςεται ςτθν αντίςτοιχθ ελίτ. Το προνόμιο αυτό τθσ αριςτοκρατίασ,
αφομοιϊνεται και από τθν κλίμακα τθσ ''μεςαίασ τάξθσ''. Οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ
γίνονται κφλακασ ςυνάντθςθσ ατόμων με διαφορετικά ενδιαφζροντα και άλλεσ κοινωνικζσ
και πολιτικζσ απόψεισ, που υπό άλλεσ ςυνκικεσ δεν κα είχαν ποτζ ςυναναςτραφεί. 31 Θ
παλαιότθτα και θ διαχρονικότθτα κάποιων ςπορ τα κατατάςςει ςε αυτά που προτιμοφνται
από τισ ελίτ. Κάποια δε, εμφανίηονται διαφοροποιθμζνα ςτθν πάροδο του χρόνου και
μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα νζα που εδραιϊνονται λόγω επινόθςθσ τθσ
προζλευςισ τουσ και παράδοςισ τουσ. Ζνα ακόμθ όμωσ ςθμαντικό κριτιριο επιλογισ τουσ
από τθν ελίτ, είναι αδιαμφιςβιτθτα θ ιδιαίτερθ ενδυμαςία και ο εξοπλιςμόσ που
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Hobsbawm, ο.π., ς.334
Ο. π., ς.336
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απαιτείται. Τα ποςά που πρζπει κάποιοσ να δαπανιςει για αυτά είναι αρκετζσ φορζσ
υπζρογκα, άρα αυτόματα τα ακλιμα τα αυτά γίνονται απρόςιτα ςτουσ πολλοφσ.32
Γκολφ, ιςτιοπλοΐα, ιππαςία, τζνισ είναι λίγα παραδείγματα των ςπορ αυτϊν. Το γκολφ ιταν
ανζκακεν ζνα ατομικό και κακαρά αντρικό άκλθμα που παιηόταν ςε λζςχεσ με πολφ
δαπανθρζσ εγκαταςτάςεισ λόγω του μεγζκουσ των γθπζδων και των αναγκϊν
ςυντθριςεισ.33 Θ ιςτιοπλοΐα είναι ζνα ςχετικά πιο πρόςφατο ςτθν ιςτορία του άκλθμα, γιατί
αν και προχπιρχε ωσ τάςθ από τον 16ο αιϊνα, χρθςιμοποιοφνταν για μεταφορά
περιςςότερο από ότι για άκλθςθ. Μόλισ το πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα, οι εφπορεσ
οικογζνειεσ αναγνϊριςαν τθν ιςτιοπλοΐα ωσ άκλθμα πολυτελείασ.34Θ Λππαςία ωσ άκλθμα,
είναι γνωςτι από τθν αρχαιότθτα. Θ χριςθ του αλόγου ωσ μζςου μεταφοράσ, ωσ βοθκοφ
ςτισ αγροτικζσ εργαςίεσ ι ςτον πόλεμο, χάνεται ςτα βάκθ των αιϊνων. Οι ιπποδρομίεσ
αποτελοφςαν τα δφο από τα δζκα αγωνίςματα των Ολυμπιακϊν Αγϊνων και θ αναβίωςι
τουσ αποδίδει ςτθν ιππαςία τθν παλιά τθσ αίγλθ.35
Το τζνισ από τθν άλλθ, είναι ζνα άκλθμα με μεγάλθ ιςτορία που ξεκινά από τθ Βρετανία το
1873, και προςελκφει νζουσ από τθν μεςαία τάξθ και για πρϊτθ φορά νζουσ και των δφο
φφλων. Αρχίηει ζτςι, να προςφζρεται μια νζα κοινωνικι δυνατότθτα ςτισ αςτζσ γυναίκεσ,
αποδίδοντασ τουσ ςεβαςμό, ιςότθτα και δυνατότθτα παρουςίασ ςτο δθμόςιο
ανδροκρατοφμενο χϊρο , ζξω από τθν ιδιότθτα τθσ ςυηφγου, μθτζρασ, κόρθσ, ςυχνά ωσ
υποχείριου του περιβάλλοντόσ τθσ.36
Στθν Ευρϊπθ τα ςπορ ζγιναν καλόσ αγωγόσ κοινωνικϊν αξιϊν και τρόπου ηωισ που
υιοκετικθκαν πρϊτα ςτθν Βρετανία και διαδόκθκαν και ςτθν υπόλοιπεσ χϊρεσ. Οι χϊροι
που φιλοξενοφν αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ είναι αυςτθρά ιδιωτικοί, και επιδιϊκουν
κοινωνικζσ διευρφνςεισ αποκλειςτικά ζχοντασ ωσ ςτόχο το κζρδοσ. Ζνα ακόμθ πλεονζκτθμα
των χϊρων αυτϊν είναι θ ενκάρρυνςθ των νζων να ξεπεράςουν τισ ψυχολογικζσ δυςκολίεσ
τθσ εφθβείασ, να προςθλϊνονται ςε ζναν ςυγκεκριμζνο ςτόχο με πεικαρχία, να αξιοποιοφν
το ζδαφοσ των καλόγνωμων ενθλίκων για δικό τουσ όφελοσ και να αυτοςχεδιάςουν τθ δικι
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τουσ κοινωνικι ηωι, παρατθρϊντασ τισ ςυνικειεσ των μεγαλφτερων, τισ ςυμπεριφορζσ ςε
ςτιγμζσ χαλαρότθτασ κακϊσ και τισ δράςεισ τουσ.37

Α' Περίοδοσ(1834-1910)
Το τζνισ, ξενόφερτο από τθν Αγγλικι "παιδεία", πιρε τθ κζςθ του ςτθν Ελλάδα με τθ
δθμιουργία του πρϊτου Ομίλου Αντιςφαίριςθσ38 το 1895 ςτθ Ακινα. Υπιρξε από τουσ
πρωτοπόρουσ του ςφγχρονου Ολυμπιακοφ Κινιματοσ και είχε τθν τιμι να φιλοξενιςει το
άκλθμα τθσ αντιςφαίριςθσ ςτουσ Αϋ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 1896, κακϊσ και ςτθ ΜζςοΟλυμπιάδα του 1906 ςτα γιπεδα και τισ εγκαταςτάςεισ του, γεγονόσ που του προςδίδει
αναμφιςβιτθτα ιςτορία άξιασ προςοχισ και ςεβαςμοφ.

Εικόνα 16: Ομίλοσ Αντιςφαίριςθσ Πηγή: google maps

37
38

http://oaa.gr/
http://www.ycg.gr
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Εικόνα 17: Εγκαταςτάςεισ ΟΑΑ Πηγή: http://oaa.gr/gallery/egkatastaseis/

Θ αίγλθ του ομίλου ενιςχφεται και από τθ κζςθ των εγκαταςτάςεων ςτθν πόλθ που
ευρίςκονται μζςα ςε ζναν καταπράςινο χϊρο, και καταλαμβάνουν μια ζκταςθ 15
ςτρεμμάτων περίπου, μεταξφ των Στφλων του Ολυμπίου Διόσ και τθσ Ακρόπολθσ από τθ μία,
του Καλλιμάρμαρου Σταδίου και του λόφου του Αρδθτοφ από τθν άλλθ, και απζναντι από
το Ηάππειο Μζγαρο και τον Εκνικό κιπο και ςτθν καρδιά τθσ Ενοποίθςθσ των
Αρχαιολογικϊν χϊρων. To κτιριο εξωτερικά χαρακτθρίηεται από απλζσ γραμμζσ και απλι
διάταξθ ςε αναλογία με αντίςτοιχεσ εγκαταςτάςεισ τθσ αρχαιότθτασ, επθρεαςμζνο και από
το περιβάλλον που το περικλείει. Αλλά ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηεται εςωτερικά,
όπου ο διάκοςμοσ δθμιουργεί ζνα περιβάλλον που προάγει το αίςκθμα του Υψθλοφ. Τα
κλαςςικά ζπιπλα του εντευκτθρίου με τουσ χρωματιςμοφσ του καφζ και του πράςινου,
παραπζμπουν ςτα γιπεδα όπου εξελίςςονται οι αγϊνεσ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον
παρουςιάηουν τα πορτραίτα παλαιϊν μελϊν και οι διακρίςεισ, μια ζνδειξθ τθσ μεγάλθσ
ιςτορίασ και τθσ ςπουδαιότθτασ του χϊρου και των μελϊν του. Το εςτιατόριο του χϊρου
ζχει μεγάλο εμβαδόν και εκτεταμζνα υαλοςτάςια που επιτρζπουν τθν επαφι με τθ φφςθ
και τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ. Το φωσ λοφηει τθν αίκουςα και θ άμεςθ επαφι με τθ φφςθ,
προάγουν το αίςκθμα τθσ θρεμίασ ςε ζνα ςθμείο τθσ πόλθσ που είναι πια πολφβουο και του
προςδίδουν τθν αίγλθ και λόγω αυτοφ του προνομίου.

22

Εικόνα 18,19,20: Σαλόνια/Υπαίκριοι Χϊροι Πηγή: http://oaa.gr/gallery/egkatastaseis/item/70ypaithrioi-xoroi

Β' Περίοδοσ (1910-1932)
Οι πρϊτεσ ακλθτικζσ Λζςχεσ δεν άργθςαν να εμφανιςτοφν και ςτον ελλαδικό χϊρο. Ο
Ναυτικόσ Πμιλοσ39 ιδρφκθκε τθν 1θ Νοεμβρίου του 1933 από διακεκριμζνουσ Ζλλθνεσ ςε
ςχζδια του αρχιτζκτονα Κίμωνα Λάςκαρθ. Αρχικά ονομάςκθκε "Ναυτικόσ Πμιλοσ Ακθνϊν".
Το 1936 ο Πμιλοσ πιρε τθν ςθμερινι του ονομαςία και ζγινε "Ναυτικόσ Πμιλοσ Ελλάδοσ".
Στισ 11 Φεβρουαρίου 1940 μετονομάηεται ςε "Βαςιλικό Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ" επί
Βαςιλζωσ Γεωργίου ΛΛ, ονομαςία που φανερϊνει και τθν ελιτιςτικι του διάκεςθ.

Εικόνα 21:Λςτιοπλοϊκόσ Πμιλοσ Πηγή: Google Maps

39
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Εικόνα 22,23: Ναυτικόσ Πμιλοσ
Πηγή: http://www.fonipeiraioton.gr / https://www.youtube.com/watch?v=LhTYm9w62HA

Ρροάγει το εκνικό καλάςςιο πνεφμα, τθν πίςτθ ςτθ κάλαςςα ωσ ςτοιχείου ηωισ και
προόδου του ζκνουσ, τθ ςυμβολι ςτθ διάδοςθ τθσ ιδιωτικισ ψυχαγωγικισ ναυςιπλοΐασ και
θ ςυμμετοχι ςε κάκε εκδιλωςθ αγάπθσ προσ τθ κάλαςςα. Ο Πμιλοσ ςιμερα ζχει περίπου
1400 εγγεγραμμζνα Μζλθ.
Το κεντρικό κτίριο του Ναυτικοφ Ομίλου Ελλάδοσ, βρίςκεται ςτθν κορυφι του λόφου
Κουμουνδοφρου με ςθμαντικι αρχαιολογικι αξία (οχυρωματικά τείχθ Κόνωνοσ, αρχαίοσ
ναόσ τθσ Αρτζμιδοσ), ςτθν βορειοδυτικι πλευρά του Μικρολίμανου, μια κζςθ που ςυνδζει
τθν ιδιότθτα του κτθρίου με το περιβάλλον. Το φψωμα προςφζρει τθν ενατζνιςθ του
πελάγουσ, χωρίσ κανζνα εμπόδιο και προςδίδει το αίςκθμα τθσ υπεροχισ και κυριαρχίασ
των καλαςςϊν του Σαρωνικοφ, κακϊσ και γίνεται αυτόματα ο παραλλθλιςμόσ με τθν κζςθ
του καπετάνιου ςτο πλοίο. Ο κιποσ που περιβάλλει το κτιριο, παραπζμπει από τθ μια
πλευρά ςτουσ καυμαςτοφσ κιπουσ τθσ Γαλλίασ, ενϊ ι φυςικι διάταξθ των δζντρων ςτθν
πίςω πλευρά, όπου χρθςιμεφουν και ωσ φυςικι προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ από τθν
ζκκεςθ προσ άλλα κτιρια, παραπζμπει ςτθν μορφι των Αγγλικϊν κιπων.
Αν και το κτιριο χαρακτθρίηεται από απλζσ μοντζρνεσ γραμμζσ, παραπζμπει ςε καράβι με
τθν πλϊρθ του και τθν πρφμθ, κάνοντασ ζτςι πιο φανερι τθν ιδιότθτα τθσ λζςχθσ που
φιλοξενεί. Το Εντευκτιριο Λιμζνοσ βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ του λόφου. Είναι ζνασ ηεςτόσ
και φιλόξενοσ χϊροσ, δίπλα ςτθν κάλαςςα, που ζχει διαμορφωκεί ειδικά για τουσ ακλθτζσ
και μακθτζσ των ςχολϊν ιςτιοπλοΐασ. Σε αντίκεςθ με τουσ κφριουσ χϊρουσ του Ομίλου, ςτο
Εντευκτιριο Λιμζνοσ δεν υπάρχει κϊδικασ ενδυμαςίασ και οι επιςκζπτεσ του μποροφν, να
φζρουν πρόχειρθ ι ακλθτικι περιβολι, εντόσ των πλαιςίων τθσ ευπρζπειασ. Το εςωτερικό
των αικουςϊν χαρακτθρίηεται από επιβλθτικζσ οροφζσ και μεγαλοπρεπι φωτιςμό,
προςφζροντασ ζτςι ςτον επιςκζπτθ το αίςκθμα του υψθλοφ.
Ο διάκοςμοσ ακολουκεί τα αναγεννθςιακά πρότυπα, υποδθλϊνοντασ δυναμιςμό και
μεγαλοπρζπεια, ενιςχφοντασ το αίςκθμα αυτό. Ακόμα και οι χρωματιςμοί των κλαςςικϊν
επίπλων που κοςμοφν τισ αίκουςεσ, κινοφνται γφρω από αποχρϊςεισ του καφζ και του
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μπλε, χρϊματα που ςυναντϊνται ςτθ φφςθ και ςτθ κάλαςςα, αλλά φζρουν και βαςιλικό
κφροσ.
Θ ιππαςία ειςάγεται ωσ άκλθμα το 1931 ςτθν Ακινα με τθν ίδρυςθ του αρχαιότερου
Λππικοφ Ομίλου ςτο Χολαργό40. Τθν εποχι αυτι μια ομάδα από μζλθ τθσ ακθναϊκισ
κοινωνίασ μαηί με οριςμζνουσ αξιωματικοφσ του Λππικοφ εμπνεφςτθκαν και ίδρυςαν τον
Πμιλο, όταν ακόμθ θ ιππαςία ιταν περιοριςμζνθ αςχολία και αφοροφςε κυρίωσ τισ ζνοπλεσ
δυνάμεισ, ενϊ ιταν άγνωςτθ ςτο ευρφ κοινό. Κατά τθν τρίτθ περίοδο μεταφζρεται ςτο Διμο
Αμαρουςίου και αναλφεται εκτενζςτερα παρακάτω.

Εικόνες 24,25,26,27: Εςωτερικζσ όψεισ του ομίλου Πηγή: http://www.ycg.gr/index.php/ycg/gallery

Γ' Περίοδοσ (1932-2010)
Μεταπολεμικά, τθν δεκαετία του 1950 όπου τα ''ελιτιςτικά'' ακλιματα ανοίγονται και προσ
τθ μεςαία τάξθ, ο Ελλθνικόσ Λππικόσ Πμιλοσ, που μεταφζρκθκε ςτον Ραράδειςο
Αμαρουςίου, αποτζλεςε μοναδικό φορζα για τθν ανάπτυξθ του ακλιματοσ και υπιρξε
βαςικόσ ςυντελεςτισ ςτθν κοινωνικι εξζλιξι και άνοδό του.
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Μεταπολεμικά, τθν δεκαετία του 1950 όπου τα ''ελιτιςτικά'' ακλιματα ανοίγονται και προσ
τθ μεςαία τάξθ, ο Ελλθνικόσ Λππικόσ Πμιλοσ, που μεταφζρκθκε ςτον Ραράδειςο
Αμαρουςίου, αποτζλεςε μοναδικό φορζα για τθν ανάπτυξθ του ακλιματοσ και υπιρξε
βαςικόσ ςυντελεςτισ ςτθν κοινωνικι εξζλιξι και άνοδό του. Θ ςχζςθ του ανκρϊπου με το
άλογο και θ ανάβαςθ πάνω ς' αυτό προςδιορίηεται από τουσ πανάρχαιουσ χρόνουσ, και ζτςι
θ εδραίωςθ του ακλιματοσ αυτοφ δεν άργθςε να ζρκει.

Εικόνα 28: Λππικόσ όμιλοσ Αμαρουςίου
Πηγή: Google Maps

Ο χϊροσ που φιλοξενεί τον ιππικό όμιλο ζχει ανακθρυχκεί διατθρθτζοσ όπωσ και θ χριςθ
του. Βρίςκεται τοποκετθμζνοσ εκτόσ κζντρου τθσ πόλθσ, ίςωσ λόγω των πολλϊν
ςτρεμμάτων που επιβάλλει για τθ λειτουργία του. Πμωσ ζνασ επιπλζον λόγοσ που ο Πμιλοσ
βρίςκεται πιο βόρεια, είναι ι αίγλθ τθσ ίδιασ τθσ περιοχισ, που άρχιςε να κατοικείται από
τθ μεςαία και υψθλι κοινωνία. Τα κτιρια που φιλοξενοφν τισ αίκουςεσ του ομίλου είναι
λικόκτιςτα με ξφλινα ςτοιχεία, ζνασ εφςτοχοσ παραλλθλιςμόσ με τουσ ςτάβλουσ που
φιλοξενοφν τα άλογα.
Θ είςοδοσ ςτο κεντρικό κτιριο, παραπζμπει ςε παλιζσ μονοκατοικίεσ των βουνϊν και
διαδρομι μζςα ςτθ φφςθ για τθν ειςαγωγι ςτο κτιριο, προςδιορίηει ίςωσ τθ μεγάλθ
ιςτορία αυτοφ του ακλιματοσ. Το κεντρικό ςαλόνι ζχει ςαφείσ αναφορζσ ςτθν ιδιότθτα του
χϊρου, με τθν ςκεπι και με τον εμφανι ξφλινο ςκελετό, με ξφλινα ζπιπλα και γιινα
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χρϊματα. Πςον αφορά το εντευκτιριο, διακζτει χϊρο υποδοχισ με τηάκι, δίνοντασ τθν
αίςκθςθ τθσ 'οικογενειακισ' εςτίασ και ηεςταςιάσ, ςε ζνα ςθμείο ςυνεφρεςθσ και
ςυνομιλίασ των μελϊν. Θ κζαςθ που προςφζρεται προσ ςτισ πίςτεσ αγϊνων, γίνεται
ζμπνευςθ για ςυηιτθςθ και αμβλφνει το αίςκθμα κοινωνικισ αποδοχισ – ''ανικω και εγϊ
εδϊ''.

Εικόνες 29,30,31,32,33,34,35: Κιποσ/ Ρεριφερειακόσ Δρόμοσ Ρεριπάτου/ Εντευκτιριο Σαλόνι, βεράντα, Είςοδοσ
κτθρίου / Διάδρομοσ ειςόδου
Πηγή: http://www.eio.org.gr/index.php/el/facilities
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Πολιτική ελίτ
Ο Γκαετάνο Μόςκα41, πολιτικόσ επιςτιμονασ κατά τον 20ο αιϊνα, όριςε τισ ςφγχρονεσ
πολιτικζσ ελίτ, με βάςθ τισ εξαιρετικζσ οργανωτικζσ ικανότθτζσ τουσ που χρειάηονται ςτον
αγϊνα για τθν απόκτθςθ πολιτικισ εξουςίασ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Θ πολιτικι ελίτ
αποτελείται από ζνα κοινωνικό ςφνολο, διαφορετικϊν επαγγελμάτων, με τθν ιδιότθτα να
επθρεάηει άμεςα τισ αποφάςεισ του κράτουσ. Θ ομάδα αυτι, δεν είναι εκ φφςεωσ
κλθρονομικι, αλλά μζλθ τθσ μποροφν να γίνουν άνκρωποι προερχόμενοι από όλεσ τισ
τάξεισ και τα ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ, ζχοντασ πάρει τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. Ζτςι,'' ο
Μόςκα διατφπωςε τθν "ελιτίςτικθ κεωρία τθσ δθμοκρατίασ" με βάςθ τισ απόψεισ του
Ρλάτωνα για τισ μειοψθφίεσ, που είναι αυτζσ που τελικά παίρνουν τισ αποφάςεισ. Ο Μόςκα
προτιμοφςε τουσ όρουσ «άρχουςα τάξθ», «κυβερνϊςα τάξθ» και «πολιτικι τάξθ» για τθν
ζκφραςθ αυτισ τθσ κατθγορίασ ελίτ."42
Στθν Ελλάδα, παρ' όλεσ τισ πολιτικζσ αναταραχζσ που επικρατοφςαν, τα κτιρια που
φιλοξζνθςαν τθν πολιτικι εξουςία, κατάφεραν με επιτυχία να προςδϊςουν τθν
ςτακερότθτα και τθν αςφάλεια που επιηθτοφςε ο ελλθνικόσ λαόσ. Τα κτιρια, μποροφν να
κεωρθκοφν ζνα μζςο προβολισ του εμπνευςτι τουσ, κακϊσ και πολλζσ φορζσ ζχουν άμεςθ
ςχζςθ με τθν μορφι εξουςίασ που τα γζννθςε.43Τα υψθλά ιδανικά τθσ Ακθναϊκισ
δθμοκρατίασ, ςτεγάςτθκαν ςε κτιρια υψθλισ αιςκθτικισ και εφάμιλλα των ευρωπαϊκϊν.

B' Περίοδοσ (1910-1932): Η ανάγκη για πολιτική ελίτ και η ςτέγαςή τησ.
Θ μορφι αντιμετωπίηεται και ερμθνεφεται κατ' εξοχιν ωσ ςφμβολο, δθλαδι φορζασ ιδεϊν
και αξιϊν και όχι απλά ωσ όργανο χριςθσ.44Θ ανάγκθ τθσ πολιτικισ ελίτ να αναηθτιςει τθν
ςτζγαςι τθσ δεν άργθςε να φανεί όταν το 1929, θ κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου,
μαηί με τθ Γερουςία, επζλεξαν τθν χριςθ του κτθρίου των Ραλαιϊν Ανακτόρων και τθν
μετατροπι του ςε Μζγαρο τθσ Βουλισ45. Αρχικά, το κτιριο κατοικικθκε από τουσ πρϊτουσ
βαςιλείσ Πκωνα και Αμαλία το 1843, όμωσ μετά τθν ζξωςθ τουσ το 1862, τα Ανάκτορα
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Ακθνϊν, ς.4
43

Ντοφρλιασ, Εμμανουιλ, Αρχιτεκτονικι και πολιτικι - Μια ςχζςθ ςυγγζνειασ, Χρονικά Αιςκθτικισ, Τόμοσ 43/2005, Μδρυμα

Ραναγιϊτθ και Ζφθσ Μιχελι, ς. 172
44

Μιχελισ, Ραναγιϊτθσ, ο.π., ς.27

45

http://www.hellenicparliament.gr

28

κατοικικθκαν από το νζο βαςιλιά Γεϊργιο Α’ και φςτερα, όταν θ βαςιλεία περνά ςτα χζρια
του Κωνςταντίνου τα βαςιλικά ανάκτορα κατοικοφςαν μζλθ τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ του.
Το 1922 υπιρξε μια μεταβατικι περίοδοσ ςτθν ιςτορία του κτθρίου, όπου με τθν οριςτικι
εγκατάλειψθ από τθν βαςιλικι οικογζνεια και τα ιςτορικά γεγονότα τθσ εποχισ οδιγθςαν
ςε νζεσ χριςεισ του, όπωσ νοςοκομείο κατά τθ διάρκεια τθσ Μικραςιατικισ εκςτρατείασ και
υπθρεςίεσ μζριμνασ των προςφφγων μετά τθν καταςτροφι του 1922. Τζλοσ, με τθν
ανζγερςθ του Μνθμείου του Άγνωςτου Στρατιϊτθ, ςε ςχζδια του αρχιτζκτονα Εμμανουιλ
Λαηαρίδθ, το 1928, άλλαξε θ ζωσ τότε πρόςοψθ του κτθρίου ςε ςχζςθ με τον περιβάλλοντα
χϊρο. Από το 1935 ζωσ ςιμερα, ςτο Κτιριο ςτεγάηεται θ Βουλι των Ελλινων.

Εικόνα 36: Βουλι των Ελλινων, Πηγή: Google maps

Για τθν ανοικοδόμθςθ του κτθρίου επιλζχκθκε ο λόφοσ τθσ Μπουμπουνίςτρασ το 1836. Θ
κζςθ που ορίςτθκε ιταν κομβικι και περίοπτθ, ςε κεντρικό ςθμείο, αςφαλζσ, να αντικρίηει
τθν Ακρόπολθ και τισ παρυφζσ τθσ Ακινασ. Θ πρόταςθ προιλκε από τον διευκυντι τθσ
Ακαδθμίασ Καλϊν Τεχνϊν του Μονάχου και επίςθμο αρχιτζκτονα τθσ βαυαρικισ αυλισ
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Friedrich von Gaertner (1791-1847)46. Με επιρροζσ από τισ αρχζσ τθσ Αναγζννθςθσ του
αςτικοφ κλαςικιςμοφ και ζχοντασ υπόψθ τθν κλθρονομιά τθσ αρχαίασ Ακινασ με τθν
επιβλθτικότθτα που τθν χαρακτιριηε, ο Gaertner ςχεδίαςε ζνα λιτό, ορκογϊνιο ςυμπαγζσ
κτιριο. Το 1929 με τθν πρωκυπουργία του Ελ. Βενιηζλου, ςτο κτιριο προςτζκθκε νζα
είςοδοσ ςτθν βόρεια πλευρά του, όπου καταςκευάςκθκε ζνα πρόπυλο με ζξι δωρικοφσ
κίονεσ με ςτοιχεία δανειςμζνα από τα δφο άλλα πρόπυλα που κοςμοφν τθν δυτικι και τθν
ανατολικι όψθ. Θ αρχιτεκτονικι του εν λόγω κτθρίου, αποτζλεςε χαρακτθριςτικό δείγμα
κλαςικοφ κτιρίου με αυςτθρζσ γραμμζσ ωσ προσ τον όγκο του και με ανάπτυξθ ςε επίπεδα,
λόγω τθσ κλίςθσ του εδάφουσ, με κυρίαρχο ςτοιχείο τθν ευκεία και ςυνεχι γραμμι.

Εικόνα 37: Εξωτερικι Πψθ,
Πηγή: http://www.istorikathemata.com/2012/11/history-of-the-building-of-Greek-parliament.html

Ο ρυκμόσ που επικρατεί ςτισ όψεισ είναι δωρικόσ, γεγονόσ που του αποδίδει μια επιβλθτικι
και γαλινια εμφάνιςθ. Οι ποδιζσ των παρακφρων ενϊνονται περιμετρικά ανά όροφο με μία
διπλι ταινία, με ςκοπό τθν διακοπι τθσ μονοτονίασ των μεγάλων εξωτερικϊν επιφανειϊν
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των πτερφγων ενϊ παράλλθλα, με τα δωρικά πρόπυλα των ειςόδων του κτιρίου, εκτόσ τθσ
μεςθμβρινισ πλευράσ που είναι ιωνικά, τονίηεται ακόμα περιςςότερο το αρχιτεκτονικό
νεοκλαςικό φφοσ του. Ζτςι, ζκδθλθ αποτελεί θ αντιδιαςτολι μεταξφ τθσ δωρικισ
αυςτθρότθτασ και τθσ ιωνικισ χάρθσ.47 Για τθν είςοδο ςτο τριϊροφο κτιριο, υπάρχει
πρόςβαςθ από όλεσ τισ πλευρζσ του. Ελάχιςτα αρχιτεκτονικά και διακοςμθτικά ςτοιχεία
διαςϊηονται ζωσ ςιμερα, όμωσ παρατθρείται πωσ το κτιριο διακζτει πλοφςιο διάκοςμο
εςωτερικά, όπωσ είναι το μεγαλοπρεπζσ μαρμάρινο κλιμακοςτάςιο και οι αίκουςεσ
Τροπαίων και Υπαςπιςτϊν με τθν εικονογράφθςι τουσ. Στισ αίκουςεσ αυτζσ, που ςιμερα
αποτελοφν τθν Αίκουςα Ελευκερίου Βενιηζλου, διατθρείται ηωφόροσ (φψουσ 1.22 μ. και
μικουσ 78 μ.), όπου αποτυπϊνονται γεγονότα τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ και
προςωπογραφίεσ αγωνιςτϊν, ςε ςχζδια του γλφπτθ Ludwig Michael von Schwanthaler και
με τθ ςυνεργαςία των ηωγράφων Φίλιππου και Γεϊργιου Μαργαρίτθ, αναδεικνφοντασ τθν
ιςτορία και το κφροσ του κτθρίου.
Μζχρι το 1925, οι παρεμβάςεισ ςτο εςωτερικό του κτθρίου ιταν μικρζσ με πρόχειρεσ
διαρρυκμίςεισ, με ςτόχο τθ διαίρεςθ μεγάλων χϊρων ςε μικρότερουσ. Θ μόνθ νζα
καταςκευι ιταν θ ανζγερςθ ενόσ μικροφ κτίςματοσ ςτον περίβολο των Ραλαιϊν
Ανακτόρων, το οποίο είναι γνωςτό μζχρι ςιμερα ωσ "Ραλατάκι". Το 1929, ζγιναν ςτατικζσ
επεμβάςεισ ςτον φζροντα οργανιςμό των περιμετρικϊν πτερφγων και θ κεντρικι πτζρυγα
ανακαταςκευάςτθκε για τθν ςτζγαςθ των αικουςϊν ςυνεδριάςεων τθσ Βουλισ και τθσ
Γερουςίασ. Αλλαγζσ ςτθν εςωτερικι διακόςμθςθ και τθ διαρρφκμιςθ ζγιναν προκειμζνου
να ανταποκρικεί το κτιριο ςτθ νζα του, εντελϊσ διαφορετικι, χριςθ. Στο ιςόγειο
διαμορφϊκθκαν χϊροι γραφείων του Ρρωκυπουργοφ και του Ρροζδρου τθσ Βουλισ, κακϊσ
και θ Αίκουςα του Κοινοβουλίου. Θ αίκουςα αποτελείται από ζνα αμφικζατρο ςτολιςμζνο
με πορφυρά και λευκά μάρμαρα με χρυςά διακοςμθτικά, επιβλθτικά χρϊματα που
αναδεικνφουν τθν βαςιλικι αίγλθ και τον πλοφτο που υπιρχε τθν περίοδο καταςκευισ τθσ.
Στον πρϊτο όροφο ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ τθσ Βουλισ και ςτον δεφτερο διαρρυκμίςτθκαν
χϊροι τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Βουλισ και του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Θ γυάλινθ ςτζγθ
παρζχει φωσ ςτο κτίριο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Το φυςικό φωσ προερχόμενο από
τθν οροφι αποδίδει τθν φπαρξθ του ανϊτερου και αυτόματα καλλιεργείται ζνα αίςκθμα
ελευκερίασ και θ επικυμία για θκικι ανφψωςθ. Μια άλλθ ςθμαντικι ζκφανςθ τθσ γυάλινθσ
οροφισ κα μποροφςε περίτεχνα να εγκολπωκεί ςτθν αρχαιοελλθνικι ριςθ ''Ουδζν κρυπτόν
υπό τον ιλιο'', κζλοντασ να προάγει τθ διαφάνεια τθσ πολιτικισ εξουςίασ.
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Εικόνα 40: Εςωτερικό Πηγή: http://www.istorikathemata.com/2012/11/history-of-the-building-of-Greekparliament.html

Εικόνες 38,39,40: Κάτοψθ/Νότια πτζρυγα 1896/Βόρεια πτζρυγα 1896,
Πηγή:http://www.istorikathemata.com/2012/11/history-of-the-building-of-Greek-parliament.html

Αξιοςθμείωτο αποτελεί το γεγονόσ, πωσ ζνα κτιριο με ςτακερι εξωτερικά όψθ, κατάφερε
να ζχει απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ευελιξίασ ςτο εςωτερικό, εξυπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ μίασ
πολφπλοκθσ οργάνωςθσ ςτθν πάροδο των χρόνων. Σφμφωνα με τον Μιχελι, οι μορφζσ των
αρχαίων πρωτοτφπων αναπαράγονται εφόςον οι ανάγκεσ που εξυπθρετοφν παραμζνουν
ίδιεσ. Πταν αυτζσ αλλάξουν, δθμιουργοφνται καινοφργιεσ μορφζσ ςεβόμενεσ πάντα τισ
αμετάβλθτεσ αρχζσ. ''Θ πραγματικι αξία τθσ παράδοςθσ ςυνίςταται ςτο ότι δεν τθν
αφινουν (Αρχιτεκτονικι) να γίνει ςτατικι."48

Εικόνες 41,42: Εςωτερικι όψθ
Πηγή: http://www.istorikathemata.com/2012/11/history-of-the-building-of-Greek-parliament.html
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Γ' Περίοδοσ(1932-2010): Η πρωθυπουργική ςτέγη
Σθμαντικι αναφορά αποτελεί και το Μζγαρο Μαξίμου49 ςτο οποίο ςτεγάηεται το γραφείο
του εκάςτοτε πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδασ. Το παρϊν κτιριο καταςκευάςτθκε το 1924 και
χρθςιμοποιικθκε ωσ κατοικία ακόμθ και κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ. Στθ ςυνζχεια, το
1952, το ελλθνικό δθμόςιο αγόραςε το μζγαρο από τον Δθμιτριο Μάξιμο -οικονομολόγο,
διοικθτι τθσ Εκνικισ Τραπζηθσ, γερουςιαςτι κακϊσ και εξωκοινοβουλευτικό πρωκυπουργό
κυβζρνθςθσ ςυναςπιςμοφ το 1947- όπου και αποκτά τθ ςφγχρονθ χριςθ του. Το Μζγαρο
Μαξίμου βρίςκεται ςε κεντρικό ςθμείο ςτον πολεοδομικό ιςτό τθσ Ακινασ, ςυνορεφει με το
προεδρικό μζγαρο και με τον εκνικό κιπο.

Εικόνα 43: Μζγαρο Μαξίμου Πηγή: google maps
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Ζχει ςχεδιαςτεί από δφο αρχιτζκτονεσ, τον Αναςτάςιο Μεταξά και τον Αναςτάςιο Χζλμθ, 50
αναγνωρίςιμοι για το ζργο τουσ ςτθν κοινωνία. Το κτιριο αποτελείται από δφο ορόφουσ και
εξωτερικά διακζτει επιςτζγαςθ με κίονεσ δωρικοφ ρυκμοφ εκδθλϊνοντασ ζτςι, ζνα αίςκθμα
προφφλαξθσ και προετοιμαςίασ του επιςκζπτθ για τθν είςοδό του εςωτερικά. Ππωσ
αναφζρει ςε βιβλίο του ο ακαδθμαϊκόσ αρχιτζκτων κ. Σόλων Κυδωνιάτθσ, το κτιριο
παρουςιάηει μία τελευταία αναλαμπι του φκίνοντοσ νεοκλαςικοφ ρυκμοφ.51
Το Μζγαρο Μαξίμου βρίςκεται ςε κεντρικό ςθμείο ςτον πολεοδομικό ιςτό τθσ Ακινασ,
ςυνορεφει με το προεδρικό μζγαρο και με τον εκνικό κιπο. Ζχει ςχεδιαςτεί από δφο
αρχιτζκτονεσ, τον Αναςτάςιο Μεταξά και τον Αναςτάςιο Χζλμθ,52 αναγνωρίςιμοι για το ζργο
τουσ ςτθν κοινωνία. Το κτιριο αποτελείται από δφο ορόφουσ και εξωτερικά διακζτει
επιςτζγαςθ με κίονεσ δωρικοφ ρυκμοφ εκδθλϊνοντασ ζτςι, ζνα αίςκθμα προφφλαξθσ και
προετοιμαςίασ του επιςκζπτθ για τθν είςοδό του εςωτερικά. Ππωσ αναφζρει ςε βιβλίο του
ο ακαδθμαϊκόσ αρχιτζκτων κ. Σόλων Κυδωνιάτθσ, το κτιριο παρουςιάηει μία τελευταία
αναλαμπι του φκίνοντοσ νεοκλαςικοφ ρυκμοφ.53

Εικόνες 44,45: Εξωτερικι όψθ, Πηγή: Κάπποσ, Κανάςθσ, Θρϊδου Αττικοφ 21, Θ Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ
και οι Ρρόεδροι, Ειδικι ζκδοςθ για τθν εφθμερίδα “Τα Νζα” 2014
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Καρδαμίτςθ-Αδάμθ, Μάρω, ΕΛΛΑΔΑ, 20σ αιϊνασ 1900-1910, Β' Σόμοσ, άρκρο “τροφι ςτον εκλεκτικιςμό”, εφθμερίδα
Κακθμερινι, Ακινα 2017, ς. 54-55
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Σάββασ, Δθμιτρθσ, Σο Μζγαρο Μαξίμου και θ ιςτορία του, άρκρο ςτθν εφθμερίδα “Ρατρίσ”, Α. Μυκωνιάτθσ Α.Ε
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Εικόνες 46,47: Ρρόςοψθ, είςοδοσ/Ρρωκυπουργικό γραφείο Πηγή:Κάπποσ, Κανάςθσ, Θρϊδου Αττικοφ 21, Θ
Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ και οι Ρρόεδροι, Ειδικι ζκδοςθ για τθν εφθμερίδα “Τα Νζα” 2014

35

Τον πρϊτο καιρό δεν ζγιναν μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο εςωτερικό του κτιρίου. Στο μεγάλο χολ με
τισ μεγάλεσ μαυρόαςπρεσ πλάκεσ, υπιρχαν μερικά ςταςίδια και ο χϊροσ ζδινε τθν
εντφπωςθ μοναςτθριοφ, ςτοιχείο ευλάβειασ και ςεβαςμοφ απζναντι ςτο κεςμό του
Ρρωκυπουργοφ. Στουσ τοίχουσ τοποκετοφνται πολλά κθροπιγια και τα περιςςότερα ζπιπλα
είναι καταςκευαςμζνα από μαφρο ξφλο. Στο ιςόγειο υπάρχει ζνα γραφείο και δφο ςαλόνια,
που επικοινωνοφν με τθν τραπεηαρία και ζνα υπνοδωμάτιο με το βεςτιάριο. Στον πρϊτο
όροφο του μεγάρου, που είχε χτιςτεί με ςχζδια του αρχιτζκτονα Αν. Μεταξά, υπάρχουν
πολλοί διάδρομοι κι ζνα τεράςτιο δωμάτιο, που οδθγεί ςτθν θλιόλουςτθ βεράντα. Στο
εςωτερικό του μεγάρου ςυναντά ο επιςκζπτθσ τον απλό και αυςτθρό δωρικό ρυκμό
επθρεαςμζνο από τθν ατμόςφαιρα τθσ πρϊτθσ περιόδου τθσ Αναγζννθςθσ. Οι μαρμάρινεσ
κολόνεσ, θ ςκάλα και θ βαριά πόρτα κυμίηουν εξωτερικά αρχαϊκό παλάτι, με μινιμαλιςτικι
αρχιτεκτονικι.

Εικόνα 48,49,50: Εςωτερικό/εξωτερικό
Πηγή: Κάπποσ, Κανάςθσ, Θρϊδου Αττικοφ 21,Θ Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ και οι Ρρόεδροι, Ειδικι ζκδοςθ για
τθν εφθμερίδα “Τα Νζα” 2014
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Ο χειριςμόσ αυτόσ του διϊροφου κτθρίου, δίνει τθν ψευδαίςκθςθ τθσ απουςίασ του
δευτζρου ορόφου, θ οποία ενιςχφεται με τον τοίχο τθσ μεγάλθσ βεράντασ να αποτελεί
προζκταςθ τθσ εςοχισ του ιςόγειου. Τζλοσ, φιλότεχνοσ χαρακτθριηόταν ο Δθμιτριοσ
Μάξιμοσ και ωσ εκ τοφτου οι τοίχοι του μεγάρου κοςμοφνται με περίφθμουσ ηωγραφικοφσ
πίνακεσ.

Ακαδημαϊκή ελίτ
Θ εξζλιξθ ενόσ λαοφ και θ πρόοδόσ του επιτυγχάνεται με τθ γνϊςθ, όπου το καλφτερο μζςο
διάδοςισ τθσ, είναι θ ςχολικι εκπαίδευςθ. Στθν αρχι, ιταν προνόμιο των λίγων. Τα
κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα ςπάνια ολοκλιρωναν ακόμα και τθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ, λόγω μεγάλθσ ανάγκθσ για χειρωνακτικζσ εργαςίεσ προσ οικονομικό όφελοσ
τθσ οικογζνειασ. Τα κορίτςια ζμεναν ςτο ςπίτι, κακϊσ ζπρεπε να γίνουν καλζσ νοικοκυρζσ
και τα αγόρια να βοθκιςουν ςτισ καλλιζργειεσ. Πμωσ, με το πζραςμα των χρόνων θ
εκπαίδευςθ ζγινε αναπόςπαςτο κομμάτι μιασ κοινωνίασ, ζνασ δίκαιοσ ιμάντασ μεταφοράσ
για τθ φιλοδοξία ι όπωσ αλλιϊσ υποςτιριξε ο Lloyd Warner54“όχι μόνο βαςιλικι οδό, αλλά
ίςωσ και τθ μόνθ οδό για τθν επιτυχία''.55Ρράγματι, ιδθ από τον 20ο αιϊνα ςτθν Ελλάδα, θ
εκπαίδευςθ γίνεται ουςιαςτικά το πιο βολικό και κακολικό κριτιριο για τον προςδιοριςμό
τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ. Τότε είναι που παρατθρείται και μια ζξαρςθ οικοδόμθςθσ
καινοφργιων ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων.

Διάγραμμα Παρουςίαςθσ Εμφάνθςθσ ςχολείων ςτθν Ελλθνικι πρωτεφουςα

Οι κατϊτερεσ κοινωνικζσ τάξεισ ακολουκοφςαν μόνο τθ ςτοιχειϊδθ εκπαίδευςθ, δθλαδι
ςταματοφςαν το ςχολείο όταν τελείωνε το δθμοτικό. Για να κεωρθκεί κάποιοσ αντάξιοσ να
καταταχκεί ςτθν μεςαία τάξθ, ζπρεπε θ εκπαίδευςι του να ςυνεχιςτεί και ςτθν
δευτεροβάκμια, ενϊ για τθν κατάταξι του ςτθν ανϊτερθ μεςαία τάξθ ι ελίτ, ζπρεπε να
ειςαχκεί ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ. Ο αρικμόσ των ατόμων που ακολουκοφςαν όλεσ τισ

54

Warner, Mildred, W. Lloyd Warner, social anthropologist, Publishing Center for Cultural Resources, 1988 - Biography &
Autobiography
55

Lasch, Christopher, ο.π., ς.43
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βακμίδεσ εκπαίδευςθσ όμωσ, με τθν πάροδο του χρόνου αυξανόταν ραγδαία και θ κατάταξθ
αυτι που αναφζραμε, γίνεται όλο και πιο δυςδιάκριτθ.56 Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα φάνθκε
να μθν ανταποκρίνεται και να μθν ανταμείβει τισ φιλοδοξίεσ τθσ κατϊτερθσ τάξθσ.
Μετατρζπεται απλά ςε ζνα επαρκζσ υποκατάςτατο, μια ''μθχανι ξεδιαλζγματοσ'', όπωσ
υποςτιριξε ο Joel Spring57,58, ζνα μζςο κατανομισ των κοινωνικϊν προνομίων που κα
ενιςχφουν τισ κοινωνικζσ διαιρζςεισ, ενϊ φαινομενικά προωκοφν τθν ιςότθτα. Θ άποψθ
αυτι, ενιςχφεται με τθν εμφάνιςθ ιδιωτικϊν ςχολείων.59 Εξυπθρετείται ζτςι, θ κοινωνικι
ςφγκριςθ μεταξφ ατόμων και οικογενειϊν και κακιερϊνονται κοινά πρότυπα ςυμπεριφοράσ
και αξιϊν, κακϊσ προάγεται και θ δθμιουργία κεςμϊν, με τισ κατάλλθλεσ προςφωνιςεισ “παλιόφιλοσ”60- που γίνονται παραδόςεισ, μζχρι και κλειςτά club. Επιπλζον, θ ειςαγωγι
ςυγκεκριμζνων ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων και οι διακρίςεισ των μακθτϊν, όπωσ κα δοφμε
και πιο κάτω, ενιςχφουν ακόμα περιςςότερο τθν αίγλθ αυτϊν των ςχολείων. Ο Eric
Hobsbawm, ιςχυρίηεται πωσ ςτθ Βρετανία, “άτυπα δίκτυα που δθμιουργικθκαν από
ςχολεία και κολζγια, ενιςχυόμενα από τθν οικογενειακι ςυνζχεια, τθν επιχειρθματικι
κοινότθτα και τισ λζςχεσ, ιταν πιο αποτελεςματικά από τισ επίςθμεσ ενϊςεισ” 61. Θ
εμφάνιςθ τθσ εκπαιδευτικισ ελίτ ζχει αναμφιςβιτθτα κεντροβαρικό ρόλο ςτθν κοινωνία.

Α' Περίοδοσ (1834-1910) : Τα πρώτα ιδιωτικά ςχολεία τησ Αθήνασ
Στα πρϊιμα χρόνια του ελλθνικοφ κράτουσ όπωσ αναφζρκθκε, θ εκπαίδευςθ ιταν
αποκλειςτικά προνόμιο των λίγων, ζτςι και εξθγείται και θ εμφάνιςθ των πρϊτων ιδιωτικϊν
ςχολείων ςτο κζντρο τθσ πρωτεφουςασ. Μεταξφ του 1846-1874, ο αρχιτζκτονασ Λφςανδροσ
Καυτατηόγλου62, ςχεδιάηει και υλοποιεί το μζγαρο του Αρςάκειου Ραρκεναγωγείου, ςτθ
γωνία των οδϊν Ρανεπιςτθμίου και Ρεςματηόγλου, με εργοδότθ τθ Φιλεκπαιδευτικι
Εταιρία.63
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Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence, ο.π., σ.330-331
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Lasch, Christopher, ο.π., σ.109
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Αμερικανόσ ακαδθμαϊκόσ, γράφει για τθν αμερικανικι και τθν παγκόςμια εκπαιδευτικι πολιτικι με πάνω από είκοςι βιβλία
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Φιλιππίδθσ, Δθμιτρθσ, Η ηωι και το ζργο του αρχιτζκτονα Λφςανδρου Καυταντηόγλου (1811-1885), Ακινα 1995, ς. 141-163
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Η εν Ακιναισ Φιλεκπαιδευτικι Εταιρεία, Αρςάκεια-Τοςίτςεια Σχολεία, Ακινα 1996
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Εικόνα 51: Αρςάκειο Ραρκεναγωγείο Πηγή: google maps

Κεωρείται ωσ θ αυκεντικότερθ ζκφραςθ ενόσ εξελλθνιςμζνου νεοκλαςικιςμοφ, από τα
ςθμαντικότερα ζργα τθσ δθμόςιασ ακθναϊκισ αρχιτεκτονικισ του 19ου αι
και
ολοκλθρϊκθκε χάρθ ςτθ δωρεά τθσ Ελζνθσ Τοςίτςα και του Απόςτολου Αρςάκθ, από όπου
πιρε και το όνομα του το Ραρκεναγωγείο.

Εικόνα 52,53: Αρςάκειο 1861/ςυγχρονθ όψθ Πηγή: http://www.eie.gr/
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Είναι ζνα διϊροφο κτίριο με πλάγιεσ πτζρυγεσ που περιβάλλουν εςωτερικζσ αυλζσ, ενϊ
ςτθν πρόςοψθ, το μαρμάρινο πλαίςιο τθσ ειςόδου με τουσ δωρικοφσ κίονεσ, οι ιωνικοί
θμικίονεσ ςτα παράκυρα και οι αετωματικζσ απολιξεισ αποτελοφν χαρακτθριςτικά
δείγματα του ελλθνικοφ κλαςικιςμοφ. Ράνω από τθν κεντρικι είςοδο δεςπόηει θ προτομι
τθσ Ακθνάσ, ζργο του διακεκριμζνου γλφπτθ του 19ου αι. Λεωνίδα Δρόςθ. Εξίςου
επιβλθτικοί με τθν πρόςοψθ, οι εςωτερικοί χϊροι του μεγάρου διαμορφϊνονται από
μεγάλεσ αίκουςεσ με διακοςμθμζνεσ οροφζσ και μαρμάρινα κλιμακοςτάςια, που δίνουν και
το αιςκθτικό μζτρο τθσ εποχισ.

Εικόνες 54,55: Λεπτομζρεια ειςόδου, παρακφρων/ςχζδιο
πρόςοψθσ Πηγή:
http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/BUILDINGS/BUIL
D_TEXTS/B5_t.html

Το Ραρκεναγωγείο ςτεγάςτθκε εκεί μζχρι και το 1933. Το 1907 Θ λιτι νεοκλαςικι αιςκθτικι
κα εμπλουτιςτεί τϊρα με επιβλθτικά νεομπαρόκ ςτοιχεία, όπωσ τουσ πυργοειδείσ τροφλουσ
που προςκζτει ςτισ γωνίεσ του ςυγκροτιματοσ ο αρχιτζκτονασ Ernst Ziller. Το 1989
ολοκλθρϊνεται θ αποκατάςταςθ του Αρςακείου, από τον αρχιτζκτονα Αλζξανδρο Καλλιγά,
όπου απομακρφνονται τα καταςτιματα που υπιρχαν ςτθν όψθ του από το 1936. Σιμερα
ςτεγάηεται ςτο κτιριο το Συμβοφλιο Τθσ Επικρατείασ.64 Θ αλλαγι τθσ χριςθσ του αυτισ
φανερϊνει το κφροσ και τθν αίγλθ του κτθρίου, όπου πλζον ςτεγάηει πρόςωπα που
διαφυλάςςουν τθν δικαιοςφνθ τθσ χϊρασ.
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Μνθμεία Νεότερθσ Ελλάδασ, ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Ε.Ρ.Ε. 1999-2017
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Ζνα ακόμθ ιδιωτικό ςχολείο οικοδομικθκε το 1856-1857, με ςχζδια του αρχιτζκτονα
Σταμάτθ Κλεάνκθ65, με τθν επωνυμία “Ελλθνικόν Εκπαιδευτιριον”. Ρερί το 1870
αγοράςτθκε από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και εγκαταςτάκθκαν εκεί τα εργαςτιρια
φαρμακολογίασ, μικροβιολογίασ, ορυκτολογίασ, ενϊ ςτθν πίςω αυλι του κτίςτθκε το πρϊτο
χθμείο και ανατομείο. Υφίςταται πολλζσ αλλαγζσ χριςεισ, μζχρι και τθν τρίτθ περίοδο
(1932-ςιμερα), όπου λαμβάνει τθ ςθμερινι του χριςθ ωσ κλειςτι λζςχθ πανεπιςτθμιακϊν,
θ οποία κα αναλυκεί εκτενζςτερα.

B' Περίοδοσ (1910-1932): H οργάνωςη τησ εκπαίδευςησ
Στθν Ελλάδα, θ υποχρεωτικι και δωρεάν ςτοιχειϊδθ εκπαίδευςθ, ειςάγεται με τθν εκλογι
του Βενιηζλου και τθν ανακεϊρθςθ του ςυντάγματοσ το 1910. Τα βαριά γεγονότα που
πλιττουν τον ελλαδικό χϊρο μετά τον παγκόςμιο πόλεμο, επιφζρουν τθν ανάγκθ
κοινωνικισ αναςυγκρότθςθσ.66 Οι θγετικζσ ικανότθτεσ του Βενιηζλου, τον ςτρζφουν προσ τθ
δθμιουργία Εκπαιδευτικισ Λζςχθσ. Γνωρίηει καλά, πωσ θ αποςτολι του δθμόςιου
εκπαιδευτικοφ μθχανιςμοφ είναι θ προαγωγι των αξιϊν, δθλαδι θ αναπαραγωγι των
ιδεολογικϊν ςτερεοτφπων περί αξίωςθσ και αριςτείασ, τα οποία απθχοφν και αναπαράγουν
τθν κοινωνικι κυριαρχία κάποιων ςτρωμάτων και κοινωνικϊν κατθγοριϊν. Θ εκπαίδευςθ
μπορεί να λειτουργιςει ωσ μθχανιςμόσ κατάρτιςθσ τθσ γνϊςθσ και δθμιουργίασ ομάδων
υψθλισ νόθςθσ με κοινά ενδιαφζροντα και δράςεισ, που κα λειτουργιςουν ωσ πρότυπα και
κα μπορζςουν να ''εφοδιάςουν'' διάφορουσ τομείσ με ικανά και εξζχοντα ςτθν κοινωνία
μζλθ.67
Θ πρϊτθ απόπειρα ςυναρμολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ ελίτ γίνεται το 1930 με τθ
δθμιουργία τθσ πρϊτθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ ςτο κζντρο των Ακθνϊν, με αρχιτζκτονα,
όχι τυχαία, τον Αλζξανδρο Νικολοφδθ. Θ κζςθ αυτι ςτο κζντρο είναι ςκόπιμα επιλεγμζνθ,
μιασ και αντιδιαμετρικά βρίςκεται θ τριλογία των Ακθνϊν. Θ ενατζνιςθ τθσ γνϊςθσ από τθν
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Μπαδιμα-Φουντουλάκθ, Πλγα, ταμάτθσ Κλεάνκθσ (1802-1862), ζκδοςθ Διμων Ακθναίων και Βελβεντοφ, 2 τόμοι, Ακινα
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Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ: Νεότεροσ Ελλθνιςμόσ από το 1861-1931, Τόμοσ ΛΔ', Εκδοτικι Ακθνϊν Α.Ε 1977
Βοφλγαρθσ, Κϊςτασ, Αριςτεία, ελίτ, αριςτοκρατία, Θ Αυγι, ζκετα, αναγνϊςεισ, Φεβρουάριοσ 2015
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γωνιακι λζςχθ, ενιςχφει το φρόνθμα των φοιτθτϊν και διευκολφνει τθν πρόςβαςι τουσ ςε
αυτι.

Εικόνα 56: Ρανεπιςτθμιακι Λζςχθ
Πηγή: google maps

Θ τελικι μορφι του κτθρίου απομακρφνκθκε από τα αρχικά ςχζδια του Νικολοφδθ, κακϊσ
βρικαν αντίκετθ τθ γνϊμθ τθσ Συγκλιτου, όπωσ αναφζρει ο τότε πρφτανθσ Σ. Μζνανδροσ 68,
διότι τα χαρακτιριςε ξενότροπα και δυςπροςάρμοςτα προσ τα γειτονικά. Θ εξωτερικι όψθ
άλλαξε και τα γαλλικά πρότυπα επιρροισ του αρχιτζκτονα προςαρμόςτθκαν ςτθν κλαςςικι
τζχνθ των απλϊν γραμμϊν, πιο κοντά ςτα ελλθνικά δεδομζνα.69
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Βλ. Λογοδοςία πρφτανθ Σ. Μενάνδρου, ς.17-19
Κωτσάκη, Αμαλία, Αλέξανδπορ Νικολούδηρ 1874-1944, Απχιτεκτονικά οπάματα-Πολιτικέρ χειπονομίερ, Ποταμός 2007, σ.101
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Εικόνα 57,58,59,60: Αρχικι ςχεδίαςθ
τθσ όψθσ, τελικι μορφι, τομι,
ςθμερινι άποψθ
Πηγή: Α. Κωτςάκθ, Αλζξανδροσ
Νικολοφδθσ
(1874
–
1944),
Αρχιτεκτονικά Οράματα, Ρολιτικζσ
Χειρονομίεσ, Ροταμόσ, Ακινα 2007. /
https://www.trip2athens.com

Το κτιριο υιοκετεί κλαςςικι μορφι και κρατάει μια οριηοντιότθτα αναδεικνφοντασ το
δρόμο προσ τθ γνϊςθ. Λόγω ακαδθμαϊκισ χριςθσ του κτθρίου, ο Νικολοφδθσ επζλεξε
κλαςςικά αυςτθρά ςτοιχεία, όπωσ νεοκλαςικά αετϊματα ςτα παράκυρα, "δωρικοφσ"
πεςςοφσ κακ' φψοσ ςτισ κάκετεσ ηϊνεσ, χαρακτθριςτικά δθλαδι επιβλθτικά ωσ προσ τθ
κζαςθ και ωσ προσ τθν ιςτορία τθσ αρχαιότθτασ που επιλζχκθκαν να φζρουν. Βάςθ, κορμόσ
και ςτζψθ, όχι μόνο αντανακλοφν τθν αρχαιότθτα, αλλά και τθν οδό τθσ ςωςτισ
εκπαίδευςθσ, ςωςτζσ βάςεισ, πλιρεισ γνϊςεισ και ςωςτι χριςθ τουσ.
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Θ είςοδοσ γίνεται από τθν οδό
Λπποκράτουσ και δεν περνά κακόλου
απαρατιρθτθ,
λόγω
φψουσ,
μεγαλοπρζπειασ και του αετϊματοσ. Ο
εντυπωςιαςμόσ και θ πρόκλθςθ των
αιςκθμάτων υψθλοφ, δεν ςταματά ςτθν
είςοδο. Εςωτερικά θ πρϊτθ κζαςθ είναι
μια ευμεγζκθ, μεγαλοπρεπισ και
ελλειψοειδισ ςκάλα. Στο ιςόγειο
ςυναντάται
μια
εκπλθκτικι,
από
διακοςμθτικι
άποψθ,
αίκουςα
κινθματογράφου που φιλοξενοφςε τον
κινθματογραφικό όμιλο τθσ λζςχθσ.
Ραρατθρείται λοιπόν ότι οι ανθςυχίεσ
Εικόνες 61: Είςοδοσ Πηγή: https://www.trip2athens.com των φοιτθτϊν δεν περιορίηονται μζςα ςε
μια βιβλιοκικθ, αλλά προάγεται, μζςω
του διαλόγου, θ πολιτιςτικι και κοινωνικι τουσ εξζλιξθ. Ζτςι θ ςκάλα που καταλαμβάνει το
κζντρο του κτθρίου κα μποροφςε να παρομοιαςτεί ςαν το ταξίδι των φοιτθτϊν από τθν
άγνοια ςτθ γνϊςθ, από το ςκοτάδι ςτο φωσ του πολιτιςμοφ. Οδθγοφνται ςτισ αίκουςεσ των
ορόφων και εμπλουτιςμζνοι από τισ κινθματογραφικζσ εικόνεσ και τον διάλογο,
αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ κατά τθ διάρκεια ανάγνωςθσ των βιβλίων. Τα μεγάλα
παράκυρα των αικουςϊν προςφζρουν ςτο χϊρο με άπλετο φυςικό φωσ, όπωσ φωτίηεται
και θ ςκζψθ με τθ μελζτθ. Μςωσ τα πολυάρικμα αυτά παράκυρα να ςθματοδοτοφν τισ
οπτικζσ που ανοίγονται μζςω μιασ ολοκλθρωμζνθσ και αντικειμενικισ εκπαίδευςθσ.
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Εικόνες 62,63,64: Αναγνωςτιριο/Σκάλα/Αίκουςα Κινθματογράφου
Πηγή: https://el.wikipedia.org / https://www.flickr.com/photos/127226743@N02/22793155542

Ο Βενιηζλοσ κζλθςε να δθμιουργιςει ζνα ςχολείο που να ζχει τθν ελευκερία για
καινοτομίεσ τισ οποίεσ ςτερείται το δθμόςιο ςχολείο. Μια ιδζα ορμϊμενθ από τουσ
απόφοιτουσ τθσ οβερτείου Σχολισ Κωνςταντινουπόλεωσ το 1918, που υποςτιριξε και
προϊκθςε ο τότε πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ, Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, ιταν θ δθμιουργία ενόσ
ςχολείου ςτθν Ακινα που κα ςυνδφαηε τθν ελλθνικι παράδοςθ με το αμερικανικό
προοδευτικό πνεφμα.70Ζτςι γίνεται θ αρχι για τθν ίδρυςθ το 1925 του Κολεγίου Ακθνϊν, με
τθν υποςτιριξθ επίλεκτων μελϊν τθσ υψθλισ κοινωνίασ και υψθλϊν αξιωματοφχων τθσ,
που ςυνζβαλαν ςτθν χρθματοδότθςθ, ζνα ςχολείο που για τον Βενιηζλο, κα μποροφςε να
τροφοδοτεί με ικανά μζλθ τθν κοινωνία και παράλλθλα να ιςχυροποιεί τθν αςτικι τάξθ που
ιταν επιλογι του.

70

http://www.mixanitouxronou.gr/kollegio-athinon-to-scholio-pou-idrithike-me-ti-stirixi-tou-venizelou-gia-na-echi-tin-eleftheriagia-kenotomies-pou-sterite-to-dimosio-scholio-protos-proedros-o-charilaou-pou-edose-to-onoma-to/
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Εικόνα 65: Κολζγιο Ακθνϊν
Πηγή: google maps

Θ επιλογι τθσ κζςθσ του ςχολικοφ αυτοφ ςυγκροτιματοσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Βρίςκεται
ςτο Ρ. Ψυχικό, ζνα προάςτιο που ςχεδιάςτθκε από τον Αλζξανδρο Νικολοφδθ ςφμφωνα με
τα πρότυπα του εξωτερικοφ και κατοικικθκε από ιδιϊτεσ που επιηθτοφςαν υψθλϊν
προδιαγραφϊν ποιότθτα ηωισ.71 Θ διάταξθ του κτθρίου αυτοφ ςχιματοσ Ρ, παραπζμπει ςε
μορφζσ γνωςτϊν Κολεγίων του εξωτερικοφ. Είναι τοποκετθμζνο ςε ζνα μεγάλο Campus,
περιβάλλεται από καυμαςτό κιπο, ο οποίοσ παραπζμπει ςε αγγλικό και προφυλάςςει πολφ
καλά τθν ιδιωτικότθτά του με μια υπερμεγζκθ μάντρα, εγείροντασ τθν περιζργεια του
απλοφ παρατθρθτι, ενιςχφοντασ ταυτόχρονα περιςςότερο τθν ελιτιςτικι του πνοι. Θ
είςοδοσ υπερυψωμζνθ με φαρδιά ςκαλοπάτια προκαλεί το αίςκθμα του καυμαςμοφ με τθν
ανάβαςθ και οδθγεί ςε τετρακιόνιο δωρικό πρόπυλο, όπου ςυναντάται θ κορφφωςθ τθσ
αίγλθσ.

71
Κωτσάκη, Αμαλία, ο.π., σ.122-126

Εικόνα 66,67: Εξωτερικι όψθ Κολεγίου Ακθνϊν/Σιμα
Πηγή: www.kathimerini.gr
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Εικόνα 68: Εξωτερικι όψθ Κολεγίου Ακθνϊν
Πηγή: www.kathimerini.gr

Οι μακθτζσ του ςχολείου προζρχονται από εφρωςτεσ οικογζνειεσ που ςυχνά διακζτουν και
παράδοςθ. Οι εγκαταςτάςεισ και οι δραςτθριότθτεσ λοιπόν, είναι αντάξιεσ του κοινωνικοφ
αυτοφ κφκλου, όπωσ πολυάρικμα και διαφορετικά γιπεδα, κολυμβθτιριο, αίκουςεσ
ομιλιϊν. Θ ειςαγωγι των ςπορ και οι διακρίςεισ ςε αυτά είναι δείγματα μιασ ελίτ. Θ
ιδιαίτερθ ενδυμαςία-ςτολζσ ςτο παρελκόν, κακϊσ και κεςμοί όπωσ αποφοίτθςθ με
τιβεννο, χοροί ετιςιοι, όπου ςυμμετζχουν μόνο μακθτζσ και απόφοιτοι, κλειςτά club μόνο
για τουσ απόφοιτουσ, επινοοφν παραδόςεισ και ςτερεότυπα, τα οποία ενιςχφουν ακόμθ πιο
πολφ το αίςκθμα του Υψθλοφ για αυτι τθν κοινότθτα. Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο, πωσ πολλά
άτομα που ςυναντϊνται ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ ελίτ είναι απόφοιτοι του Κολεγίου
Ακθνϊν.72

Εικόνα 69: Εξωτερικι όψθ Κολλεγίου Ακθνϊν, Πηγή: www.kathimerini.gr

72

Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence, ο.π., ς.341
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Γ' Περίοδοσ (1932-2010): Το εντευκτήριο των Καθηγητών του Πανεπιςτημίου
Αθηνών
Θ ακαδθμαϊκι ελίτ δεν περιορίηεται όμωσ μόνο ςτουσ φοιτθτζσ, αλλά δίκαια ςυναντάται
και ςτο χϊρο των Ρανεπιςτθμιακϊν. Ζτςι από το 1985, ςτο παλιό κτιριο που ςτζγαηε το
“Ελλθνικόν Εκπαιδευτιριον”, εγκαινιάηεται το νεοκλαςικό κτιριο "Κωςτισ Ραλαμάσ", που
διετζλεςε επί τριάντα ζτθ (1898-1928) Γενικόσ Γραμματζασ του πανεπιςτθμίου ι αλλιϊσ
''οη κτιριο'', για να χρθςιμοποιθκεί ωσ Εντευκτιριο, Βιβλιοκικθ και χϊροσ για
επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ των Ρανεπιςτθμιακϊν. Ζφερε πολλζσ χριςεισ, ςτο εκπαιδευτικό
πλαίςιο πάντα, μζχρι να αποκτιςει τθ ςθμερινι του λειτουργία ςαν μια κλειςτι λζςχθ
Ρανεπιςτθμιακϊν. Βρίςκεται ςε πολφ κεντρικό ςθμείο ςτθν Ακινα επί των οδϊν Ακαδθμίασ
και Σίνα, πίςω από τθν "Τριλογία των Ακθνϊν", δίπλα ςτθ Νομικι Σχολι Ακθνϊν και πολφ
κοντά ςτθν Ρανεπιςτθμιακι Λζςχθ, άρα ςτο πνευματικό κζντρο των Ακθνϊν. Θ ανάγκθ για
τθν ςτζγαςθ τθσ ελίτ αυτισ φαίνεται και από τα λόγια του πρϊθν πρφτανθ κ. Γεϊργιου
Μπαμπινιϊτθ:
''Σα μζλθ τθσ Κοινότθτασ του Πανεπιςτθμίου μασ χρειάηονταν ζναν χϊρο κεντρικό,
αξιοπρεπι, ευχάριςτο που να φιλοξενεί τισ κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ δράςεισ των
πανεπιςτθμιακϊν, να τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςυηθτιςεων, ςυναντιςεων, ςυνεργαςίασ,
χαλάρωςθσ ι περιςυλλογισ, και ςυγχρόνωσ ζναν χϊρο ποικίλων επιςτθμονικϊν και
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. ‘’73

Εικόνα 70: Σχζδιο πρόςοψθσ
Πηγή: http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/BUILDINGS/BUILD_TEXTS/B5_t.html

73

Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, το Ρανεπιςτιμιο, Υπθρεςίεσ-Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ, Κτιριο «Κωςτισ

Ραλαμάσ»
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Θ είςοδοσ γίνεται από τθν οδό Ακαδθμίασ και είναι υπερυψωμζνθ. Χαρακτθρίηεται ωσ
Νεοκλαςικό ςυγκρότθμα και θ πρόςοψι του ακολουκεί τθν αναλογία βάςθ, κορμόσ και
ςτζψθ. Ρρόκειται για ζνα αυςτθρό δείγμα του πρϊιμου νεοκλαςικιςμοφ, του οποίου το
ςθμερινό χρϊμα, τεκμθριϊνεται ωσ ςφμφωνο προσ το αρχικό και φαίνεται ότι δεν ιταν
τόςο ςπάνιο κατά τθν εποχι που κτίςτθκε. Εςωτερικά, ςε μια ςυμμετρικι κάτοψθ
ςχθματίηονται χϊροι που ςχεδιάςκθκαν ϊςτε να είναι φιλόξενοι, δθμιουργικοί, ηεςτοί και
ευχάριςτοι, για ςυηθτιςεισ και ςυναντιςεισ, με κφροσ αντίςτοιχο του Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν. Υπακοφει και ςτο εςωτερικό ςε κλαςικζσ αρχιτεκτονικζσ μορφζσ, που κοςμοφνται
από κλαςςικά ζπιπλα επενδεδυμζνα με δζρμα ςε καφζ αποχρϊςεισ, που πάντα
παραπζμπουν ςε γραφεία κακθγθτϊν και βιβλιοκικεσ, κακϊσ και τοίχουσ βαμμζνουσ
αντίςτοιχα με τον εξωτερικό τόνο. Τονίηεται ζτςι τθν αίγλθ του και ςυμφωνεί με το
ακαδθμαϊκό κφροσ που διακζτει και φιλοξενεί.

Εικόνες 71,72,73,74,75: Εξωτερικι όψθ Πηγή: http://kapodistriako.uoa.gr/stories/058_th_01/index.php?m=2
Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν
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Στρατιωτική ελίτ
Το τζλοσ του Α' Ραγκοςμίου Ρολζμου και τθσ μικραςιατικισ καταςτροφισ, επζφερε ςτθν
Ελλάδα δραματικζσ ςυνζπειεσ, βρίςκοντασ τον ελλθνικό λαό αποδυναμωμζνο. Κφρια
ανάγκθ ιταν θ ενίςχυςθ του πνεφματοσ των ανκρϊπων και μια αρχι για τθν επαναφορά τθσ
ζννοιασ του Κράτουσ. Ζτςι, όταν ο Ελ. Βενιηζλοσ βρζκθκε ξανά ςτθν εξουςία τον Λανουάριο
του 1924, πρωταρχικό μζλθμά του, ιταν να βρει ζναν τρόπο που κα αναηωογονιςει το
χαμζνο θκικό των Ελλινων. Επιδίωξε λοιπόν, τθν αναδιοργάνωςθ των ςτρατιωτικϊν
δυνάμεων, κακϊσ και τθσ πολιτικισ εξουςίασ ανακζτοντασ ςτον Αλζξανδρο Νικολοφδθ, τθν
ανοικοδόμθςθ δθμόςιων κτθρίων που αποτζλεςαν ορόςθμα ςτθν πόλθ των Ακθνϊν.

Β' Περίοδοσ (1910-1932): Προώθηςη του ςτρατιωτικού φρονήματοσ
Θ ςτζγαςθ όλων των πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων των Ελλινων αξιωματικϊν και θ
ςυνάκροιςθ τουσ ςε ζνα μζροσ, οδιγθςε ςτθν δθμιουργία του κτθρίου τθσ Λζςχθσ
Αξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, το Σαρόγλειο Μζγαρο74, το 1932. Από πολεοδομικι
άποψθ, το κτιριο του Αλζξανδρου Νικολοφδθ, βρίςκεται ςε κεντρικό ςθμείο ςτθν Ακινα,
κοντά ςε κτιρια με πολιτικι ιςχφ. Θ επιλογι τθσ τοποκεςίασ δεν ιταν τυχαία, κακϊσ ζτςι,
υπιρξε θ ζντονθ ςφνδεςθ με τθν πολιτεία, τον ςτρατό και θ γζννθςθ ενόσ αιςκιματοσ
αςφάλειασ και βεβαιότθτασ για τθν φπαρξθ τθσ ςτρατιωτικισ ενότθτασ. Είναι γωνιακό, με
τισ πλαϊνζσ όψεισ να ακολουκοφν τθν προοπτικι τθσ πόλθσ, ζνα φαινόμενο που ςυναντάται
και ςτον Σεμπαςτιάνο Σζρλιο75-Λταλόσ αρχιτζκτονασ του μανιεριςμοφ τον 16ο αιϊνα- που
υποςτιριηε τθν κεωρία για το καδράριςμα τθσ κζασ και αντιμετϊπιηε τθν πόλθ ωσ ςκθνικό
κεάτρου.76
Το Σαρόγλειο Μζγαρο αποτελεί ζνα μνθμειακό κτιριο, νεομπαρόκ ρυκμοφ και
χαρακτθριςτικό δείγμα εκλεκτικιςμοφ. Ο αρχιτζκτονασ ακολουκεί πιςτά τον ρυκμό βάςθ,
κορμόσ, ςτζψθ και με τισ οριηόντιεσ γραμμζσ διαχωρίηει το θμιυπόγειο, το ανυψωμζνο
ιςόγειο και τον όροφο του κτθρίου αντίςτοιχα. Θ διαφοροποίθςθ τθσ χριςθσ του υλικοφ,
από τραχφ ςε λείο ανά όροφο, παρομοιάηεται με τθν κοινωνικι εξζλιξθ και εκλζπτυνςθ των
ςυμπεριφορϊν ςτθν πάροδο του χρόνου. Θ είςοδοσ του είναι δφςκολο να μθ παρατθρθκεί
κακϊσ ςτζκει με μεγαλοπρζπεια ςτο κζντρο του κτθρίου. Μνθμειακι και επιβλθτικι,

74

Κωτςάκθ, Αμαλία, ο.π., ς.82-92

75

Serlio, Sebastiano, Sebastiano Serlio on Architecture, Volume 1: Books I-V of "Tuttel`opered`architettura et prospetiva"

76

http://italianrenaissancetheatre.weebly.com/theatres.html
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ειςάγει τον επιςκζπτθ ςτο εςωτερικό, όπου γίνεται αμζςωσ αντιλθπτόσ ο πλοφςιοσ
διάκοςμοσ. Το μεγαλοπρεπζσ κλιμακοςτάςιο κεντρικά του κτθρίου, προϊδεάηει τθν αίγλθ
που κα ακολουκθκεί ςτα ενδότερα. Μςωσ το πιο εντυπωςιακό ςτοιχείο είναι θ κιονοςτοιχία
ςτον όροφο με ηεφγθ ιωνικϊν κιόνων, θ οποία είναι εμπνευςμζνθ από τθν ανατολικι
πρόςοψθ του Λοφβρου ςχεδιαςμζνθ από τον Claude Perrault (1613 – 1688).

Εικόνες 76,77: Σαρόγλειο Μζγαρο / Εξωτερικι όψθ Πηγή: google maps, Πηγή: Α. Κωτςάκθ, Αλζξανδροσ
Νικολοφδθσ (1874 – 1944), Αρχιτεκτονικά Οράματα, Ρολιτικζσ Χειρονομίεσ, Ροταμόσ, Ακινα 2007.
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Εικόνες 78,79,80: Κατόψεισ / Λεπτομζρεια εξωτερικισ όψθσ
Πηγή: Α. Κωτςάκθ, Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ (1874 – 1944),
Αρχιτεκτονικά Οράματα, Ρολιτικζσ Χειρονομίεσ,Ροταμόσ, Ακινα
2007.
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Ο Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ,
απόφοιτοσ τθσ Ραριςινισ ςχολισ
École deσ Beaux-Arts και
αρχιτζκτονασ του Μεγάρου,
επζλεξε αξονικι ςυμμετρία για
να διευκολφνει τθν
πολυπλοκότθτα του εςωτερικοφ
και τθν πρόκλθςθ που είχε να
αντιμετωπίςει ωσ προσ τθν κζςθ
του εν λόγω οικοπζδου. Θ
κάτοψθ ζχει ςχιμα μθ
ιςόπλευρου πενταγϊνου και
κεντρικά του κτθρίου
τοποκετείται το μεγαλοπρεπζσ
κλιμακοςτάςιο, ςτεγαςμζνο και
φωτιςμζνο παράλλθλα από ζναν
μεγαλειϊδθ τροφλο, όπου ''ζνα
άλλο μεγαλείο αςφλλθπτο
ανοίγεται μζςα μασ(...), το
αρχιτεκτόνθμα ωσ "κόςμοσ εν

κόςμω".77 Το κλιμακοςτάςιο καταλιγει ςε μια πιο ςτενι είςοδο, εκδθλϊνοντασ ζνα
αίςκθμα δζουσ με αυτι τθν απότομθ εναλλαγι των μεγεκϊν. Κίονεσ με δωρικό και ιωνικό
ρυκμό ςτολίηουν τισ αίκουςεσ ςυγκζντρωςθσ και τα μαρμάρινα πατϊματα αντανακλοφν τον
φωτιςμό και τουσ κίονεσ δίνοντασ ζτςι ςτο χϊρο, μια ψευδαίςκθςθ του πεπεραςμζνου
απείρου. Τα χρϊματα παρουςιάηονται δυναμικά, όπωσ το μπορντό, που ςυναντάται, όχι
μόνο ςε κάποιουσ τοίχουσ, αλλά και ςτα ζπιπλα που διακοςμοφν το χϊρο. Οι ψθλζσ οροφζσ
είναι ςτολιςμζνεσ με γφψινεσ λεπτομζρειεσ και μαηί με τα θμι-τροφλια, προςδίδουν ςτο
χϊρο μεγαλφτερθ αίγλθ και ζνα αίςκθμα μεγαλοπρζπειασ. Τζλοσ, ο Σαρόγλου78, λάτρθσ τθσ
τζχνθσ, κλθροδότθςε ςτθν Λ.Α.Ε.Δ. ςειρά ζργων ηωγραφικισ, που αποτελείται από 86
πίνακεσ ςπουδαίων Ελλινων και ξζνων ηωγράφων, όπωσ του Λφτρα, του Γφηθ, του
Ρροςαλζντθ κ.α.

Εικόνες 81,82,83,84,85:
Εςωτερικζσ όψεισ
Πηγή: Α. Κωτςάκθ,
Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ
(1874 – 1944),
Αρχιτεκτονικά Οράματα,
Ρολιτικζσ Χειρονομίεσ,
Ροταμόσ, Ακινα 2007/
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προγράμματοσ και αρχιτεκτονικισ ζκφραςθσ κατάφερε, να υλοποιθκεί παρά τισ αντίξοεσ
ςυνκικεσ τθσ εποχισ. Ρρζπει να λθφκοφν υπόψθ, οι δυςμενείσ όροι δόμθςθσ τθν εποχι
ανζγερςθσ του –με ποςοςτό κάλυψθσ 85%- κακϊσ και το πρόβλθμα που εμφανιηόταν ςτθν
γειτνίαςθ του οικοπζδου με μεγάλεσ λεωφόρουσ, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει εξωτερικά
ζνασ περιβάλλον χϊροσ για να εξιςορροπεί τθν επιβλθτικότθτα του κτθρίου. Θ ςτρατιωτικι
ελίτ ςτεγάςτθκε ςε ζνα κτιριο, όπου θ επιρροι του από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θ
ςωςτι επιλογι τθσ κζςθσ του, εξαςφάλιςαν τθν λειτουργία του διαχρονικά, αποδίδοντασ
αίςκθμα αίγλθσ.

6. Ερμηνεία - Συμπεράςματα
Περύοδοι ανϊπτυξησ των ελύτ

Διάγραμμα εμφάνιςθσ κτθρίων ελίτ ςτθ Ακινα

Ραρακολουκϊντασ τθν εμφάνιςθ των ελίτ ςτθν ελλθνικι πρωτεφουςα ςτο ιςτορικό τθσ
πλαίςιο, κα μποροφςαμε να οδθγθκοφμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςυγκρότθςθ τθσ κοινωνίασ
και ςυνακόλουκα θ δθμιουργία των ελίτ ζχει αποτελζςει προχπόκεςθ για τθν υπόλοιπθ
εξζλιξθ του κράτουσ. Στθν ανάλυςθ των Ευρθμάτων που προθγικθκε, θ εμφάνιςθ των ελίτ
κατθγοριοποιείται ςε τρεισ περιόδουσ. Από τισ τρεισ αυτζσ περιόδουσ, ςτθν Β' περίοδο
(1910-1932) διαπιςτϊνεται ο πιο ταχφσ ρυκμόσ τθσ ανάπτυξθσ των ελίτ ςτθν ελλθνικι
πρωτεφουςα. Θ περίοδοσ αυτι, ςτιγματίςτθκε από τθν πρωκυπουργία του Ελευκζριου
Βενιηζλου και ςθματοδότθςε τθν κεςμικι ενδυνάμωςθ τθσ Ακινασ. Θ Βενιηελικι πολιτικι
προιγαγε τα πρότυπα τθσ ελίτ και αυτό δικαιολογεί τθν ανάπτυξθ πολλϊν νζων και
ποικίλων λεςχϊν ςτθν πρωτεφουςα. Αν και ζχει προθγθκεί θ ίδρυςθ τθσ Ακθναϊκισ λζςχθσ
από το 1875, θ πολιτικι, θ ακαδθμαϊκι και θ ςτρατιωτικι ελίτ εγκακιδρφονται ςτθν Ακινα
κατά τθν δεφτερθ περίοδο ενιςχφοντασ ζτςι, όχι μόνο το ίδιο το κράτοσ αλλά και ολόκλθρθ
τθν αποδυναμωμζνθ κοινωνία τθσ περιόδου εκείνθσ.
Ο αρχιτεκτονικόσ ρυθμόσ που “ςτϋγαςε” την ελύτ
Ανατρζχοντασ ςτο ςφνολο των κτθρίων που εξετάςτθκαν ςτθ εργαςία και ζχουν ςυμβάλει
ςτθ δθμιουργία ελίτ ςτθν Ακινα, ο νεοκλαςικόσ ρυκμόσ είναι αυτόσ που επιλζγει για τα
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κτιρια αυτά. Είναι αναμενόμενο, διότι και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ο νεοκλαςικιςμόσ
επιλζγεται για τθ ςτακερότθτα, τθ ςτιβαρότθτα και τθ μεγαλοπρζπεια που τον χαρακτθρίηει
και θ προςκόλλθςθ ςε αυτόν πθγάηει από τθν επικυμία να δθμιουργθκεί ζνασ κόςμοσ
αγνόσ, απλόσ και μεγαλειϊδθσ, αντίςτοιχοσ με τον κλαςικό. Το κφροσ τθσ αρχαιότθτασ ςτθν
οποία αναφζρεται, κα αντανακλάται ςτθν εικόνα του κτθρίου το οποίο προορίηεται να
ςτεγάςει τθν ελίτ και να τθσ μεταφζρει τθν αίγλθ του.
Τα εκλεκτικιςτικά ςτοιχεία που επζλεξαν κάποιεσ φορζσ να χρθςιμοποιιςουν οι
αρχιτζκτονεσ, ‘’χρθςιμοποιϊντασ ςτολίδια δανειςμζνα από τθ γραμματικι τθσ διακόςμθςθσ
του κλαςικοφ ρυκμοφ των ελλθνικϊν ναϊν’’,79 ζγινε με ςκοπό να ανακαλζςει ςτθ μνιμθ
αποκθκευμζνουσ κθςαυροφσ του μυαλοφ των ανκρϊπων για τθν αναβίωςθ του ζνδοξου
ιςτορικοφ παρελκόντοσ.
Θ επιλογι αυτοφ του ρυκμοφ ςτα κτιρια τθσ ελίτ γίνεται και με ςκοπό να προκαλζςει το
αίςκθμα του Υψθλοφ. Το αιςκθτικό βάροσ που χαρακτθρίηει τον νεοκλαςικό ρυκμό και θ
μεγάλθ κλίμακα ςε ςχζςθ με τον άνκρωπό, δθμιουργεί το αίςκθμα του δζουσ80. Αυτό δεν
εμποδίηει, τον κατά τα άλλα “λογικό” ρυκμό, να προςδϊςει μια ελαφρότθτα ςτο πνεφμα και
κατ' επζκταςθ να εξυψϊςει το θκικό, κάτι το οποίο αναντίρρθτα επιδιϊκει να προςφζρει θ
δθμιουργία τθσ ελίτ.
Ραρατθρείται λοιπόν, ότι ο κλαςικόσ ρυκμόσ που ακολουκοφν και τα κυβερνθτικά κτιρια
εκφράηει τα ιδεϊδθ τθσ δθμοκρατίασ των αρχαίων χρόνων, που ο ελλθνικόσ λαόσ επικυμεί
να διατθριςει. Στόχοσ τθσ επίςθμθσ αυτισ αρχιτεκτονικισ είναι θ δθμιουργία μιασ
αρχιτεκτονικισ γοιτρου, θ οποία επιδιϊκει να αποδϊςει ςυμβολικά τθν πολιτικι εξουςία
και να διαςφαλίςει τθν υςτεροφθμία των ατόμων που βρίςκονται και εντάςςονται ςτθν
πολιτικι ελίτ.81
Αρχιτϋκτονεσ: Χτύζοντασ για την ελύτ
Θ επιλογι των αρχιτεκτόνων που ζγινε για τθ ςχεδίαςθ των κτθρίων που ςτζγαςαν τθν ελίτ
ςτθν Ακινα, δεν είναι κακόλου τυχαία. Θ πλειονότθτα προζρχεται από τουσ κόλπουσ τθσ,
από αρχιτζκτονεσ με ςπουδζσ ςτο εξωτερικό, και πιο ςυγκεκριμζνα Γαλλία και Γερμανία.
Εξάλλου για μια ελίτ κατά τοφτο δθλαδι, ζνα τμιμα κοινωνικοφ ςυνόλου, το οποίο επικυμεί
79
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να υπερζχει και να διαφοροποιθκεί από τα υπόλοιπα, με τα δεδομζνα τθσ ελλθνικισ
κοινωνίασ, θ καταφυγι ςε ξζνα πρότυπα είναι δεδομζνθ. Κατά τοφτο αρχιτζκτονεσ με
ςπουδζσ ςτο εξωτερικό κα ιταν οι καταλλθλότεροι να ςχεδιάςουν τα κτιρια τθσ.
Ραραδείγματοσ χάριν, ονόματα όπωσ, Friedrich von Gaertner, Σταμάτθσ Κλεάνκθσ, Ernst
Ziller, Αναςτάςιοσ Μεταξάσ, Αλζξανδροσ Νικολοφδθσ, Αναςτάςιοσ Χζλμθσ, Κίμων Λάςκαρισ,
Εμμανουιλ Βουρζκασ, Λφςανδροσ Καυτατηόγλου, μεταφζρουν μζςω τθσ αρχιτεκτονικισ
τουσ, πρωτόκολλα κακθμερινισ ςυμπεριφοράσ και κακθμερινισ ηωισ που κα ςυνειςφζρουν
ςτθν ςυγκρότθςθ τθσ δθμιουργίασ ελίτ.
H θϋςη τουσ ςτην πόλη
Ραρατθρείται μια γραμμικι ανάπτυξθ των κτθρίων για τισ ελίτ από το κζντρο των Ακθνϊν
και προσ τα βόρεια. Στο κζντρο τθσ πόλθσ εμφανίηεται αρχικά, θ αςτικι παρουςία τθσ
κοινωνικισ ελίτ. Κα ακολουκιςει θ παρουςία τθσ ακαδθμαϊκισ ελίτ βορειότερα, και
αργότερα θ πολιτικι και θ ςτρατιωτικι ςτον ίδιο άξονα, ενϊ μεταγενζςτερα κα ζχουμε τθν
εμφάνιςθ ελίτ προερχόμενθ από τα ςπορ. Θ ςχεδίαςθ του Ψυχικοφ ςτθν ςυνζχεια αυτοφ
του άξονα, ενιςχφει τθν δθμιουργία περιοχϊν ελίτ ςτο Βόρειο τμιμα. Θ κζςθ των κτθρίων
αυτϊν χαρακτθρίηεται από τθν γειτνίαςθ με ςθμαντικοφσ ανοιχτοφσ δθμοςίουσ χϊρουσ,
δθλαδι πλατείεσ και κιπουσ. Αυτό ενιςχφει τον επιβλθτικό τουσ χαρακτιρα και γίνονται

Γραμμικι ανάπτυξθ των ελίτ ςτθν πόλθ
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ορατά και αντιλθπτά από μεγάλεσ αποςτάςεισ.82
Υπάρχουν περιπτϊςεισ, όπου θ υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ όπου βρίςκεται κάποιο κτιριο
που ςτεγάηει ελίτ, ανάγκαςε τθν μεταφορά τθσ ςτζγαςθσ ςε περιοχζσ που να αναλογοφν
ςτο κφροσ τθσ. Ζνα πολφ χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ μεταφορά τθσ Ακθναϊκισ
Λζςχθσ, ςτθν οδό Ρανεπιςτθμίου και ζτςι, το νότιο κομμάτι ςτο οποίο βριςκόταν αρχικά πλατεία Κοτηιά- αποδυναμϊνεται. Επιπλζον, θ καινοφργια κζςθ βρίςκεται ςε κοντινι ακτίνα
με τα γραφεία των μελϊν τθσ.83 Ακόμθ, ενιςχφει τθν κεςμικι τθσ κζςθ , κακϊσ ςτθν περιοχι
βρίςκεται θ Ακθναϊκι τριλογία, θ παλιά Βουλι και ζνασ μεγάλοσ εμπορικόσ δρόμοσ, θ οδόσ
Σταδίου.84
Πςον αφορά τθν διάταξθ του χϊρου ςτισ Ακλθτικζσ Λζςχεσ, παρατθρείται ζνα κοινό
ςτοιχείο. Οι χϊροι ςυναναςτροφισ αναπτφςςονται ςτο βάκοσ μακριά από το δρόμο, φςτερα
από τθν μεςολάβθςθ των γθπζδων και των αγωνιςτικϊν χϊρων. Θ ζλλειψθ οπτικισ επαφισ
των διερχομζνων με αυτά, εξακοντίηει τθν περιζργεια για το περιβάλλον των χϊρων αυτϊν,
για τα μζλθ και τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, καλλιεργϊντασ ζναν μφκο και ενιςχφοντασ τθν
κοινωνικι υπεροχι, κάτι ανάλογο με τισ επαφλεισ ςτα προάςτια.

Διάγραμμα διάταξθσ χϊρων ςτισ ακλθτικζσ λζςχεσ
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Η ιςτορικότητασ των κτηρύων ωσ κριτόριο επιλογόσ
Στθ διαδικαςία επιλογισ ενόσ κτθρίου για τθν ςτζγαςθ τθσ ελίτ θ ιςτορικότθτα του παίηει
ςθμαντικό ρόλο. Στισ περιπτϊςεισ που δεν οικοδομείται νζο κτιριο, αλλά επιλζγεται ζνα
παλιό ςε νζα χριςθ για να ςτεγάςει μια ελίτ, ο ηυγόσ ςχεδόν πάντα κλείνει προσ ιςτορικά
κτιρια του 19ου αιϊνα ι των αρχϊν του 20ου, ενιςχφοντασ τθν άποψθ που αναλφκθκε πιο
πάνω, περί νεοκλαςικιςμοφ ωσ ρυκμόσ τθσ ελίτ. Κάποιεσ φορζσ επιλζχκθκαν κτιρια που και
προγενζςτερα ςτζγαηαν κάποιασ μορφισ ελίτ, παραδείγματοσ χάριν, το Αρςάκειο
Ραρκεναγωγείο ςτθν οδό Ρανεπιςτθμίου. Αρχικά, λειτοφργθςε ωσ ζνα από τα πρϊτα
ιδιωτικά ςχολεία των Ακθνϊν, με μεγάλθ αίγλθ και κφροσ. Σιμερα όμωσ, ςτεγάηει το
Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ και θ επιλογι αυτι δεν ζγινε τυχαία. Θ ιςτορικότθτα και θ
μνιμθ που αντανακλοφςε αυτό το κτιριο, ςυνζβαλλαν ςτθν επιτυχι ςτζγαςθ ενόσ
διαφορετικοφ τφπου ελίτ. Άρα το ίδιο το κτιριο, με τθν παράδοςι του και τθν ιςτορία του,
μπορεί να προςδϊςει ελίτ.
Ο ρόλοσ τησ ειςόδου
Ωσ επί το πλείςτον, θ είςοδοσ των κτθρίων τθσ ελίτ, χαρακτθρίηεται από μεγαλοπρζπεια,
λόγω διαςτάςεων και διακόςμου με προφανι τον ςτόχο τθσ υποβολισ, προκαλϊντασ το
αίςκθμα του Υψθλοφ με ςκοπό τα μζλθ να αιςκανκοφν αντάξια του χϊρου και τθσ ελίτ.
Σε κάποια παραδείγματα ςυναντάται μια μορφι περιςτυλίου85, που τϊρα όμωσ,
ςθματοδοτείται ωσ είςοδοσ. Αποδίδεται ζτςι, το αίςκθμα του υψθλοφ που προετοιμάηει τα
μζλθ για τθν βίωςθ μιασ εμπειρίασ και τθν αίςκθςθ του ανικειν ςε μια ομάδα που
ξεχωρίηει.
Η ιδιωτικότητα
Από τθν παραπάνω ανάλυςθ το ηιτθμα που τίκεται είναι θ ιδιωτικότθτα που προςφζρουν
τα κτιρια αυτά που ςτεγάηουν τισ διάφορεσ μορφζσ ελίτ. Οι καλά προφυλαγμζνοι χϊροι, ο
μικρόσ αρικμόσ των μελϊν, το πρωτόκολλο ςυμπεριφοράσ είναι ςτοιχεία που πλάκουν το
μφκο γφρω από τισ λζςχεσ αυτζσ και εντείνουν τθν απορία για τθ λειτουργία και τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ. Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργείται μια μυςτικότθτα, θ οποία
ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ ενόσ πλαςματικοφ κφρουσ που ςτθν πραγματικότθτα ίςωσ και να
μθν διακζτουν.
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Μια διαφορετικι ζκφανςθ τθσ ιδιωτικότθτασ των χϊρων αυτϊν, είναι ότι τα εςτιατόρια των
ακλθτικϊν ομίλων, αλλά και πολλϊν Λεςχϊν (οη κτιριο, Σαρόγλειο), δίνουν τθ δυνατότθτα
μόνο ςτα μζλθ, να τα χρθςιμοποιιςουν για προςωπικζσ δεξιϊςεισ, όπωσ γάμουσ και
επίςθμα δείπνα.

Εικόνες 86,87,88,89: Είςοδοι Αρςακείου, Κολεγίου, Μεγ.Μαξίμου, Ραν. Λζςχθσ

Ο εςωτερικόσ διϊκοςμοσ
Κατά τθν είςοδο ςτα κτιρια που ςτεγάηεται μια ελίτ, ο επιςκζπτθσ κα αντικρίςει τον
πλοφςιο διάκοςμο εςωτερικά, και απευκείασ θ ατμόςφαιρα κα του υποβάλλει το αίςκθμα
του Υψθλοφ, το οποίο επιτυγχάνεται λαμβάνοντασ υπόψιν ποικίλουσ παράγοντεσ. Σφμφωνα
με τον Ρ. Α. Μιχελι, το ανϊτερο αίςκθμα που προκαλεί ςυγκίνθςθ, "δεν προζρχεται από
υλικζσ επιτεφξεισ, αλλά από τθν ορκι χριςθ τθσ κλίμακοσ, τισ εναλλαγζσ τθσ φωτοςκιάσ, το
αίςκθμα του χϊρου και τισ ςυνειρμικζσ εντυπϊςεισ που ςυνυπακοφονται από το πλάςιμο
τθσ μορφισ."86 Σθμαντικό ςτοιχείο είναι θ παρουςία του φωτόσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ςκιά
κακϊσ αναδεικνφεται ο εςωτερικόσ παλμόσ του κτθρίου δθλαδι θ κίνθςθ μζςα ςε αυτό,
αποκλείοντασ ζτςι τθν ατονία και τθν αδράνεια. Ο χϊροσ ηωντανεφει και αποκτά ζναν
κεμιτό δυναμιςμό και κατά ςυνζπεια επιτυγχάνεται μία ενότθτα ςτθν ποικιλία των μελϊν
του, λόγω του φωτόσ, των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται και τα τεχνθτά μζςα. "Στον
ςκιοφωτιςμό λοιπόν, ξαναπαίηει θ αρχιτεκτονικι εξωτερικά, τθν εςωτερικι υπερβατικι τθσ
αρμονία."87Θ φπαρξθ μιασ δυνατισ κάτοψθσ που ςυνάδει με τθν εξωτερικι όψθ, προςδίδει
τθν αρμονία που απαιτείται. Σθμαντικι είναι επίςθσ, ςε μια ελίτ, θ φπαρξθ ιδιωτικότθτασ,
κακϊσ το κτιριο διατίκεται για τθν ανάπτυξθ ςυηθτιςεων, αλλά και ποικίλων
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59

δραςτθριοτιτων και χρειάηεται τθν παρουςία διαφορετικϊν αικουςϊν, ανάλογα με τισ
χριςεισ που υπάρχουν. Θ παρουςία μιασ μεγάλθσ επιβλθτικισ ςκάλασ, προςκζτει ακόμθ
περιςςότερο κφροσ ςτο κτιριο. Θ μεγαλοπρεπισ ανάβαςθ ςε υψθλότερο επίπεδο
παραπζμπει ςε ζνα βιμα πιο κοντά ςε κάτι ανϊτερο, προκαλεί δζοσ, περιζργεια αλλά και
ζνα αίςκθμα ανωτερότθτασ. Ακόμθ, θ ζκφραςθ του υψθλοφ ςε ζναν χϊρο γίνεται με τθν
φπαρξθ κατάλλθλων χρωματιςμϊν ςε τοίχουσ και ζπιπλα, με αναφορά ςτο νεοκλαςικό
χρωματολόγιο, κακϊσ ςθμαντικό ρόλο παίηει και θ παρουςία τθσ τζχνθσ όπωσ πίνακεσ
ηωγραφικισ από διακεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ.
Η διϊκριςη των φύλων ςτα κτόρια για την ελύτ
Οι πρϊτεσ λζςχεσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και ςτθν Ευρϊπθ, είναι ανδροκρατοφμενεσ, όπωσ και
θ υπόλοιπθ κοινωνία. Θ εμφάνιςθ των γυναικϊν ςτισ λζςχεσ γίνεται αρκετά αργότερα και θ
ενεργι τουσ ςυμμετοχι παρατθρείται για πρϊτθ φορά ςτουσ ακλθτικοφσ ομίλουσ. Στθ
ςυνζχεια, ακολουκεί θ εμφάνιςθ τθσ γυναίκασ ςτθν πολιτικι, ςτρατιωτικι και εκπαιδευτικι
ελίτ, κάτι που δικαιολογεί τθν εδραίωςι τθσ και ςτα αντίςτοιχα αξιϊματα.
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