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Panayotis Μichelis

entypo 40 years micheli 21X28.qxp_Layout 1 28/01/2020 11:45 AM Page 2

εΠιΜελεια εκδοσησ

/ Editor

Mαρινα τσοyλοy / Marina tsoulou
MEtαφραση

/ τranslation

δηΜητρησ σαλταΜΠασησ / diMitris saltabassis
σελιδοΠοιηση

/ layout

Eλιζα κοκκινη / Eliza KoKKini
Παραγωγη εντυΠου / Prιντινg Production

indigo graPhics

© 2020, Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή / the Panayotis and Eﬃe Michelis Foundation
Βασ. σοφίας 79, 11521 αθήνα / 79 Vas. soﬁas avenue, 11521 athens, greece
t. & F.: (+30) 210 7218626

www.michelisfoundation.gr

entypo 40 years micheli 21X28.qxp_Layout 1 28/01/2020 11:45 AM Page 3

αισθητι κή
αρχιτεκτονική, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική τοπίου
Μέγαρο Μουσικής αθηνών
Πέμπτη 6 φεβρουαρίου 2020, 5:00 μ.μ.
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architecture, landscape, archaeology
Μegaron - the athens concert hall
thursday February 6, 2020, 5:00 pm
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Αισθητική
αρχιτεκτονική, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική τοπίου

το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή κλείνει 40 χρόνια (1979-2019) παρουσίας και αδιάλειπτης προσφοράς στον χώρο της αισθητικής, τομέα στον οποίο διακρίθηκε διεθνώς ο καθηγητής
του εΜΠ Παναγιώτης Μιχελής (1903-1969).
η αρχιτεκτονική, η αρχαιολογία και η αρχιτεκτονική τοπίου, πάντα μέσα στο πλαίσιο της αισθητικής θεώρησής τους, αποτέλεσαν τομείς ενδιαφέροντος και δράσης του ιδρύματος από την
ίδρυσή του, το 1979, από την Έφη Μιχελή (1906-1984). ταυτόχρονα, τους τομείς αυτούς υπηρέτησαν και τρεις από τους πρωτεργάτες του ιδρύματος, που πρόσφατα έφυγαν από τη ζωή: ο
διονύσης ζήβας, ο επί 34 χρόνια Πρόεδρος του δσ που διαδέχτηκε τον Παναγιώτη Μιχελή στην
έδρα της αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και ρυθμολογίας στο εΜΠ, ο γιώργος αναγνωστόπουλος,
ο επί 34 έτη αντιπρόεδρος του δσ, πρωτοπόρος στην αρχιτεκτονική τοπίου στην ελλάδα, Πρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας αρχιτεκτόνων τοπίου, μαθητής του Μιχελή και μετέπειτα στενός φίλος του ζεύγους και η αρχαιολόγος αγνή Περιστεράκη, η επί 34 χρόνια γραμματέας του
δσ, στενή συνεργάτιδα του Παναγιώτη Μιχελή στο Πολυτεχνείο και της Έφης Μιχελή στα θέματα
της διεθνούς γυναικείας Μορφωτικής ομοσπονδίας και της ελληνικής εταιρείας αισθητικής
καθώς και στην έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Χρονικά αισθητικής».
τα θεμέλια και η καθοριστική πορεία του ιδρύματος οφείλονται αποκλειστικά σ’ αυτούς τους
τρεις πνευματικούς ανθρώπους, που με τις επιλογές τους, τη θερμή ενασχόλησή τους με τους
σκοπούς και τις επιδιώξεις του ιδρύματος καθόρισαν την σταθερά ανοδική πορεία του.
η εσπερίδα, που διοργανώνεται, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής τόσο στους εμπνευστές του
ιδρύματος, Παναγιώτη και Έφη Μιχελή, όσο και στους συνεργάτες τους, οι οποίοι συνέχισαν το
όραμά τους, αναδεικνύοντας τη διαρκή μελέτη και προώθηση της αισθητικής σε όλες της τις
εκφάνσεις.
η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη του επετειακού έτους για τον εορτασμό των 40 χρόνων
του ιδρύματος, με πολλές δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.
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Aesthetics
architecture, archaeology, landscape

the Panayotis and Eﬃe Michelis Foundation celebrates the 40th anniversary (1979–2019) of
its ongoing contribution to aesthetics – the discipline in which Panayotis Michelis (1903–1969),
professor in ntua, distinguished himself internationally.
since the Foundation was ﬁrst established by Eﬃe Michelis (1906–1984), architecture, archaeology, and landscape formed the Foundation’s core areas of focus and activity – always in the
context of their aesthetic consideration. in parallel, these areas were also served, throughout
their lives, following in the footsteps of their teacher, by three of the Foundation’s pioneers,
who, sadly, are no longer among us: dionysis zivas, for 34 years President of the board, who
succeeded Panayotis Michelis as Professor of theory of architecture, ntua; george anagnostopoulos, for 34 years Vice President of the board, a pioneer in landscape architecture in
greece, President of the international Federation of landscape architects, a student of Panayotis Michelis and later a close friend of the couple; and agni Peristeraki, for 34 years the secretary of the board, an archaeologist and close associate of both Panayotis Michelis at ntua
and Eﬃe Michelis for issues dealing with the Fédération internationale culturelle Féminine, the
hellenic society for aesthetics, as well as the publication of the journal «αnnals for aesthetics».
the solid ground on which the Foundation was built and the deﬁnitive path that it has taken
can both be attributed to these three intellectual ﬁgures who, by their choices and ongoing engagement with the Foundation’s mission and objectives, steered it during its long period of
successful endeavours.
this conference is a small tribute to both the founders, Panayotis and Eﬃe Michelis, and those
who advanced their vision; at the same time, this event highlights the Foundation’s ongoing
engagement with the study and promotion of aesthetics in all its manifestations.
the event marks the beginning of this anniversary year for the Foundation’s 40 years, during
which a variety of events will be organised.
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αισθητική
αρχιτεκτονική, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική τοπίου
Kαθηγήτρια Jale Erzen
τμήμα αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Μέσης ανατολής, toυρκία

Ελληνική Αρχιτεκτονική–Συνέργεια: φύση/πολιτισμός

Kαθηγητής Raﬀaele Milani
τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο της bologna, ιταλία

Θεωρίες Τοπίου: μια διεπιστημονική προσέγγιση

δρ Αικατερίνη Γκόλτσιου
Πρόεδρος του Πανελληνίου συλλόγου αρχιτεκτόνων τοπίου

Συλλογική μνήμη και ταυτότητα του τόπου: Παρεμβάσεις σχεδιασμού τοπίου στην Ελλάδα

dr Μartha Fajardo
t. Πρόεδρος iFla, cEo grupo Verde, Μπογκοτά, κολομβία

Πρωτοβουλίες για το Τοπίο στη Λατινική Αμερική:
Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ λαών, ανάπτυξη συνεργασίας και συνδημιουργίας,
καθώς και δημιουργίας ευχάριστων χώρων διαβίωσης, εργασίας και παιχνιδιού

Kαθηγήτρια Jala Makhzoumi
αναπληρώτρια καθηγήτρια αρχιτεκτονικής τοπίου, αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Βηρυτού, λίβανος

Ιστορικές μεταμορφώσεις αστικού πολιτισμού:
Πολιτική του τοπίου και πρακτική στη Βηρυτό

δρ Βαγγέλης Αθανασόπουλος
διδάσκων στη Θέση Μιχελή, τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών, Πανεπιστήμιο κρήτης

Εικόνα και Ταυτότητα
dr Zoltán Somhegyi
αναπληρωτής καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος καλών τεχνών
στο κολέγιο καλών τεχνών και σχεδιασμού του Πανεπιστημίου της sharjah, ηνωμένα αραβικά εμιράτα,

Καθρεφτίζοντας τα ερείπια: Αισθητική εμπειρία και η σχέση μας με το παρελθόν
Kαθηγήτρια Angie Hobbs
καθηγήτρια δημόσιας κατανόησης της φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο του sheﬃeld, Μεγάλη Βρετανία

Η Αρχαία Αθήνα και η πόλη του μέλλοντος

Συντονιστής
Kαθηγητής Ηλίας Κωνσταντόπουλος
καθηγητής αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,
αντιπρόεδρος της ελληνικής εταιρείας αισθητικής
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aesthetics
αrchitecture, landscape, archaeology
Professor Jale Erzen
department of architecture, Middle East technical university, turkey

Greek Architecture – Synergy: nature/culture
Professor Raﬀaele Milani
department of Education studies, university of bologna, italy

Theories of Landscape: an interdisciplinary approach
dr Αikaterini Gkoltsiou
President of the Panhellenic association of landscape architects,

Collective memory and place identity: Landscape design interventions in Greece
dr Μartha Fajardo
Past President iFla, cEo grupo Verde, bogotá, colombia

Latin American Landscape Initiatives:
Connecting peoples, building collaboration, cocreation and making inspiring places
Professor Jala Makhzoumi
Professor of landscape architecture, american university of beirut, lebanon

Historical transformations of urban culture:
Landscape politics and practice in Beirut
dr Vangelis Athanassopoulos
lecturer at the Michelis chair, department of Philosophy and social studies, university of crete

Image and Identity
dr Zoltán Somhegyi
assistant Professor and chair of the department of Fine arts
in the college of Fine arts and design of the university of sharjah, united arab Emirates

Mirroring ruins: Aesthetic experience and engaging with the past
Professor Angie Hobbs
Professor of the Public understanding of Philosophy, university of sheﬃeld, u.K.

Ancient Athens and the Future City

Coordinator
Professor Elias Constantopoulos
Professor of architecture, university of Patras
Vice-President of the hellenic society for aesthetics
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ομιλητές - Περιλήψεις
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JalE ErzEn

ελληνική αρχιτεκτονική - συνέργεια: φύση/πολιτισμός
η αισθητική ερμηνεία μου για την ελληνική αρχιτεκτονική θα αναπτυχθεί γύρω από το θέμα της διαλεκτικής σχέσης
που διατηρούν οι μορφές τόσο της σύγχρονης όσο και της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής ως συνέργεια φύσης και
πολιτισμού. είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι παρά την απόλυτη καθαρότητα των γεωμετρικών μορφών που
επιβεβαιώνουν την πρωτοκαθεδρία της διάνοιας, της ιδέας, η γεωμετρία αναπτύσσεται με βάση φυσικά φαινόμενα και
ανθρώπινες ευαισθησίες που μετατρέπονται σε οργανικά σύμβολα. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι, στα καλύτερα δείγματά
της, η ελληνική αρχιτεκτονική υπήρξε πάντοτε «νεωτεριστική» και η ελληνική πόλις «δημοκρατική».
εις επίρρωση του ισχυρισμού μου, η παρουσίασή μου θα αναφερθεί τόσο σε αρχαίους όσο και σε σύγχρονους Έλληνες
αρχιτέκτονες.

h Jale N. Erzen, εικαστική καλλιτέχνης και ιστορικός τέχνης, είναι ιδρύτρια της sanart association of aesthetics and Visual
culture· υπήρξε συντάκτρια της τουρκικής επιθεώρησης τέχνης BOYUT, γενική γραμματέας της διεθνούς Ένωσης αισθητικής
(1995-98), αντιπρόεδρος (2010-16) και πρόεδρος έως το 2019. διοργάνωσε το συνέδριο iaa στην Άγκυρα το 2007. η Erzen
έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες δημοσιεύσεις με θέμα την ισλαμική αισθητική, γενικά ζητήματα αισθητικής, την οθωμανική και
παγκόσμια αρχιτεκτονική, τη μοντέρνα ζωγραφική και τέχνη. διδάσκει στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου της Μέσης
ανατολής (Middle East technical university), καθώς και στο τμήμα αρχιτεκτονικής του πανεπιστημίου tEdÜ. της έχει απονεμηθεί
η διάκριση του ιππότη των τεχνών από το υπουργείο Πολιτισμού της γαλλίας, το βραβείο του τουρκικού επιμελητηρίου
αρχιτεκτονικής για τη συνεισφορά της στην αρχιτεκτονική, καθώς και το βραβείο για τον καλύτερο κριτικό τέχνης στην τουρκία,
μεταξύ άλλων εθνικών και διεθνών διακρίσεων.

JalE ErzEn

greek architecture – synergy: nature/culture
My aesthetic interpretation of greek architecture, will be developed around the theme of the dialectical relationship that the forms of both modern and ancient greek architecture put into play as a synergy of nature and culture.
it is important to note that notwithstanding the absolute purity of geometric forms that attest to the primacy of the
intellect, of the idea, geometry is developed from natural phenomena and human sensibilities, becoming organic
symbols. as such, it can be claimed that greek architecture in its best examples was always ‘modernist’ and the
greek city ‘democratic’.
My presentation will refer both to ancient and modern greek architects in elaborating my claim.

Jale N. Erzen, painter and art historian is the founder of the sanart association of aesthetics and Visual culture; she
has edited the turkish journal of art BOYUT, has acted as the general secretary of the international association for aesthetics
between 1995-1998, as vice president between 2010 and 2016, and as president till 2019. she has organized the 2007
iaa congress in ankara. Erzen has many publications on islamic aesthetics, general aesthetic issues, ottoman and World
architecture, modern painting and art. she teaches at the Middle East technical university, Faculty of architecture and at
tEdÜ university Faculty of architecture. she has received the French Ministry of culture’s chevalier in the arts award, turkish
chamber of architecture’s contribution to architecture award, and the best art critic award in turkey.
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raFFaElE Milani

Θεωρίες τοπίου: μια διεπιστημονική προσέγγιση
η καθημερινή εμπειρία αποδεικνύει ότι η προστασία της φύσης δεν αποδίδεται μόνο σε αισθητικούς λόγους αλλά
και σε βιολογικούς και περιβαλλοντικούς (για παράδειγμα, μια περιοχή που υπόκειται σε πυρηνική ακτινοβολία, με την
πρώτη ματιά δεν φαίνεται να έχει μολυνθεί αλλά, αντίθετα, το τοπίο μοιάζει αμόλυντο και τερπνό). και ταυτόχρονα, η
εμπειρία διδάσκει ότι ένα περιβάλλον που μας προσφέρει αισθητική ικανοποίηση είναι ταυτόχρονα υγιές και κατάλληλο
ως περιβάλλον διαβίωσης. ορμώμενοι από αυτή την αντίφαση, μπορούμε να δούμε τη φύση ως απόρροια του πολιτισμού και της ιστορίας, δηλαδή ως φυσικό ή/και αστικό τοπίο. σε αυτή την περίπτωση, τη θεωρούμε μέσα από μια
φαινομενολογική και σχεσιακή αισθητική προοπτική, υπερβαίνοντας έτσι τους περιορισμούς ενός απλά αντικειμενικού
ή υποκειμενικού ορισμού του φυσικού κάλλους - που διαθέτει πράγματι τόσο μεγάλη ποικιλία και ποικιλομορφία. αυτή
η οπτική γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική όταν αναλύουμε τη δυναμική των περιβαλλοντικών αλλαγών, δηλαδή όταν
συνειδητοποιούμε ότι η εικόνα ενός φυσικού τοπίου –με άλλα λόγια ένα τοπίο που αποτελείται από «τόπους» (τους
τόπους που συνθέτουν την ταυτότητα της μνήμης και της λατρείας)– συμπλέκεται σήμερα με ένα τοπίο διαφορετικού
τύπου, που εμφανίζεται αντίθετα να αποτελείται από «μη τόπους». η φαινομενολογική προοπτική αποδεικνύεται χρήσιμη
για την κατανόηση της τομής και του μετασχηματισμού των τόπων και μη τόπων.

ο Raﬀaele Milani είναι καθηγητής αισθητικής στο τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της bologna, επισκέπτης
καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια και συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων, όπως The Aesthetic Categories, The Art of the Landscape,
The Faces of Grace. Philosophy, Art, and Nature, The Art of the City, πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και
κερδίσει διεθνή βραβεία. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε σημαντικά ιταλικά επιστημονικά περιοδικά για την αισθητική.
είναι διευθυντής του εργαστηρίου Έρευνας για τις Πόλεις (ινστιτούτο ανώτερων σπουδών) και της Θερινής σχολής: ιταλικός σχεδιασμός. τέχνη,
κοινωνία και Βιομηχανία (Πανεπιστήμιο bologna-Πανεπιστήμιο osaka). είναι επίσης μέλος της ευρωπαϊκής επιτροπής στο γαλλικό υπουργείο
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης ανάπτυξης για το θέμα: «de la connaissance des paysages à l’action paysagère» (από το 2004). είναι ο αντιπρόσωπος της ιταλίας στη διεθνή Ένωση αισθητικής. Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής (ιταλία) για τη διεθνή έκθεση τέχνης της ρώμης
(ιούλιος 2016): Αριστουργήματα Ιαπωνικής Βουδιστικής Γλυπτικής, scuderie del Quirinale. διηύθυνε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών
Master «landscape science and design» (Πανεπιστήμιο της bologna) τα έτη 2003/4, 2004/5.

raFFaElE Milani

theories of landscape: an interdisciplinary approach
daily experience shows us that the protection of nature cannot be ascribed to aesthetic reasons only, but also to biological and environmental ones (for instance, at a ﬁrst glance, an area subject to atomic radiation does not seem to be
contaminated but instead unscathed and beautiful). yet, at the same time, experience indicates that an environment that
provides us with an aesthetic satisfaction also is a healthy and sound environment to live in. We may start from this contradiction to look at nature as the result of culture and history, namely as the natural and/or urban landscape. in this case,
we view it from a phenomenological and relational aesthetic perspective, thus going beyond the limits of a merely objective
or subjective deﬁnition of natural beauty - which is indeed so varied and diverse. this vantage point becomes even more
eﬀective when analysing the environmental change dynamics, in other word, when we realise that a natural landscape
image –i.e. a landscape made up of “places” (the places that identify memory and cult)– is today mixed up with another
type of landscape, which instead appears to be made up of “non-places”. the phenomenological perspective proves to be
helpful for the understanding of the intersection and transformation of places and non-places.


Raﬀaele Milani is Full Professor of aesthetics in the department of Education sciences at the university of bologna, visiting professor in diﬀerent
universities and the author of numerous books, including TheAestheticCategories,TheArtoftheLandscape,TheFacesofGrace.Philosophy,Art,and
Nature,TheArtoftheCity, some of which have been translated in various languages and awarded international Prizes. he has contributed widely to important italian journals of aesthetics.
he is director of the “laboratory for research on the cities” (institute for advanced studies) and the summer school: “italian design. art, society and
industry” (university of bologna - osaka university). he is also a member of the European commission at the French Ministry of Environment and sustainable
development on the topic: “de la connaissance des paysages à l’action paysagère” (from 2004). he is the italian delegate at the international association
for aesthetics. he directed the post lauream European Masters in “landscape science and design” (university of bologna) in the years 2003-2004, 20042005. President ot the scientiﬁc commettee (italian Part) concerning the great art Exibition in roma, July 2016: MasterpiecesoftheJapaneseBuddhistic
Sculpture, scuderie del Quirinale.
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δρ αικατερiνη γκoλτσιου

συλλογική μνήμη και ταυτότητα του τόπου:
Παρεμβάσεις σχεδιασμού τοπίου στην ελλάδα
tοπίο και μνήμη είναι έννοιες αναπόσπαστες από την ταυτότητα ενός τόπου και των κατοίκων του. η συλλογική μνήμη
ισχυροποιεί τις σχέσεις που συνδέουν τους ανθρώπους μιας χώρας, αφού μοιράζονται τις ίδιες αναμνήσεις: νίκες, ένδοξες
στιγμές, τραγωδίες. Έτσι, η συλλογική μνήμη ενισχύει τη συνείδηση ότι ανήκουμε στη γη ή τη χώρα μας. Παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, αλλά και στην καθοδήγηση των ανθρώπινων πράξεων και συμπεριφορών.
είναι αλήθεια ότι πολλά τοπία που φέρουν πολύτιμα ίχνη συλλογικής μνήμης αναζητούν μια καινούργια ταυτότητα. ορισμένες φορές, είναι δύσκολο για τις επόμενες γενεές να διαχειριστούν το σύνολο των φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών κληροδοτημάτων που συναπαρτίζουν τη συλλογική μνήμη. στόχος αυτής της παρουσίασης είναι η ανάδειξη του
ρόλου και της ευθύνης των σύγχρονων αρχιτεκτόνων τοπίου στη διαφύλαξη και την ανάδειξη των τοπίων της συλλογικής
μνήμης. Μέσω της ανάλυσης τριών ελληνικών περιπτώσεων, από το μικροσκοπικό έως το μακροσκοπικό επίπεδο του
τοπίου, θα παρουσιαστούν μέθοδοι και εργαλεία προστασίας της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας του τοπίου, καθώς
και ανάδειξης ενός οράματος για το μέλλον των ανθρώπων του.
η πρώτη περίπτωση προς μελέτη -από την ακαδημία Πλάτωνος έως το κέντρο φιλοξενίας Προσφύγων του ελαιώνααφορά στην αναβίωση του αρχαίου αθηναϊκού ελαιώνα, συνδέοντας δύο εποχές, διαφορετικούς πολιτισμούς και ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους μέσω της φύσης. η δεύτερη περίπτωση είναι το πρώην Βασιλικό κτήμα τατοΐου,
αναγνωρισμένης φυσικής και πολιτιστικής αξίας, καθώς και εξαιρετικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Πώς όμως, λαμβάνοντας υπόψη την κληρονομιά του χώρου, θα βοηθήσει ο σύγχρονος σχεδιασμός τοπίου στη σύνδεση
του παρελθόντος με το μέλλον και την ανάδειξη των αδιόρατων ιχνών που παραμένουν ζωντανά σε αυτό τον ιστορικό
τόπο; η τρίτη και τελευταία περίπτωση προς μελέτη αναφέρεται στη γαύδο, ένα νησί σφραγισμένο από μνήμες πολιτικής
εξορίας. Πώς μπορούν η αξιολόγηση του χαρακτήρα του τοπίου και τα εργαλεία ανάλυσης να προβάλουν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του νησιού και να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους για την αξία του, με στόχο την ανάδειξη και τη διαφύλαξή του;
η παραπάνω ανάλυση τοπίου θα παρουσιάσει την αναγκαιότητα της ανάδειξης του genius loci, καθώς και τις μεθόδους
και τα εργαλεία για την αποκάλυψή του, καθώς και για τη διαφύλαξη των βασικών στοιχείων που διαμορφώνουν την καινούργια ταυτότητα καθενός από αυτούς τους τρεις τόπους, με βάση τη συλλογική μνήμη.

h δρ Αικατερίνη Γκόλτσιου είναι Πτυχιούχος γεωπόνος (γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών), αρχιτέκτων τοπίου (M.l.a. university of Edinburgh) και διδάκτορας στη γεωγραφία (Παν/μιο αιγαίου). είναι Πρόεδρος του Πσατ (Πανελλήνιος σύλλογος αρχιτεκτόνων τοπίου), αντιπρόεδρος επαγγελματικών Θεμάτων της iFla EuroPE, μέλος του γεωτεε και της επιτροπής τοπίου του
υΠεκα.
από το 1997 έως σήμερα διατηρεί γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου στην αθήνα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μελετών
αρχιτεκτονικής τοπίου στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. (www.katerinagoltsiou.gr ). οι δραστηριότητές της επεκτείνονται στο
σχεδιασμό δημοσίων υπαίθριων χώρων (πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, πολιτισμικοί χώροι, αθλητικοί χώροι), στη διαμόρφωση
ιδιωτικών χώρων, στην αποκατάσταση τοπίου (λατομείων, έργων οδοποιίας, εξυγίανση ρεμάτων, κ.ο.κ.) και στις μελέτες αξιολόγησης του τοπίου. είναι συνέταιρος του γραφείου agrodEsign (www.agrodesign.gr), με στόχο την προώθηση του αγροτοτουρισμού και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών αρχιτεκτονικής τοπίου και σχεδιασμού αγροτοτουριστικών μονάδων.
είναι εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ελεύθερων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, και διδάσκουσα (Π.δ. 407) στο
γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών, με θέμα το τοπίο και την αρχιτεκτονική τοπίου. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια με κριτές και έχει ασχοληθεί με την συγγραφή βιβλίων για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει
συμμετάσχει ως project manager και επιστημονικός σύμβουλος σε ερευνητικά προγράμματα της ε.ε. με γενικότερο αντικείμενο
την ανάλυση του τουριστικού τοπίου, την χαρτογράφηση και εκτίμηση του τοπίου μέσω ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για το τοπίο με στόχο την ανάδειξη και προστασία του.
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dr aiKatErini gKoltsiou

collective memory and place identity:
landscape design interventions in greece
landscape and memory are concepts that are strongly interwoven in the identity of a place and its inhabitants.
the collective memory strengthens relations that connect people in the same country as they share the same memories, including victories, glories, and tragedies. as such, the collective memory aids in strengthening the sense of
belonging to the land or to the country. it also plays a major role in forming the national identity and directing the
actions and behaviors of the people.
it is true that many landscapes with valuable traces of collective memory, are seeking to ﬁnd their new identity.
sometimes, all these natural, cultural and historical legacies which form the collective memory are diﬃcult for the
next generations to handle. this presentation’s goal is to highlight the role and task of contemporary landscape architects, regarding the preservation and enhancement of landscapes of collective memory. an analysis of three
greek case studies from a micro to macro landscape level, will present various methods and tools, in order to protect
the collective memory and landscape identity as well as to reveal a future vision for its people.
the ﬁrst case study –from Plato academy to Elaionas refugee camp– is about the revival of the ancient olive grove
of athens, connecting two eras, diﬀerent civilizations and sensitizing people through nature. the second case study
is about the former royal Estate –called tatoi Park– in athens, recognized for its natural and cultural heritage and
its important role in people’s quality of life. however, due to its legacy, how contemporary landscape design will contribute to connect the past with the future and to reveal the subtle traces leﬅ at this historical place? the ﬁnal case
study is about the island of gavdos, staying in people’s mind as place of political exile. how landscape character assessment and analysis tools can highlight the particular character of the island and sensitizing people about its
value, for enhancement and preservation?
the above landscape analysis will present the need as well as the methods and tools to reveal the genius loci, and
to preserve the strongest elements that formed the new identity of each place, based on collective memory.

dr Aikaterini Gkoltsiou has a Ph.d. in geography from the university of aegean in greece, a Master in landscape architecture

from the university of Edinburgh, u.K., and a diploma in αgriculture from the agricultural university of athens, greece. she is the
president of the Panhellenic association of landscape architects, Vice President of Professional Practice of the international
Federation of landscape architects, member of the geotechnical chamber in greece and the landscape committee of Ministry
of Environment, Energy and climate change.
nowadays, she is working as a freelance landscape architect and she is having a practice established in athens since
1997(www.katerinagoltsiou.gr ). she specializes in a wide range of services in the design, construction and research sector of
landscape architecture. her landscape expertise involves the landscape design of public and private projects, landscape assessment, and landscape restoration projects. she is also a partner of agrodEsign (www.agrodesign.gr), in order to promote rural
tourism and to provide innovative ideas concerning the landscape design of agritourism farms and agricultural landscape.
she is giving lectures about landscape design and research in lifelong learning programs for adults, public oﬃcers and as
part time teacher at the agricultural university of athens (Mla course). she is also the co-author in books for high schools and
universities, she has written articles in many scientiﬁc journals and technical reports for road schemes. From 2002, she is participating as project manager and scientiﬁc adviser in Eu research programs. her broad research interests involve qualitative
and quantitative methodologies of landscape character assessment, methodologies about the evaluation of tourism impacts
upon the landscape, landscape indicators, the application of geographical information systems in landscape analysis as well as
policies and methods for raising awareness among the civil society, private organisations, and public authorities about the value
of landscapes and their protection.

|15

entypo 40 years micheli 21X28.qxp_Layout 1 28/01/2020 11:45 AM Page 16

Martha c. FaJardo

Πρωτοβουλίες για το τοπίο στη λατινική αμερική:
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ λαών, ανάπτυξη συνεργασίας και συνδημιουργίας, καθώς και δημιουργίας ευχάριστων χώρων διαβίωσης, εργασίας και παιχνιδιού
το τοπίο είναι ένα κοινό όραμα, στο οποίο συγκλίνει και συνεισφέρει μια εκτεταμένη σειρά συναντήσεων. το ενδιαφέρον
και η υποστήριξη για διεθνή συνέδρια, ιδρύματα, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες για το τοπίο αυξάνονται ανά την
υφήλιο. Έχουμε ίσως διαφορετικές προσεγγίσεις προς το τοπίο –κάθε πολιτισμός και κοινότητα αντιλαμβάνεται ενδεχομένως
διαφορετικά την έννοια του τοπίου– αναμφισβήτητα όμως το τοπίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας
ζωής. ορισμένα τοπία ιδιαίτερης ιστορικής και αισθητικής αξίας προστατεύονται· όμως, επί του παρόντος, δεν υπάρχει υπέρμαχος του καθημερινού τοπίου, του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος της ζωής μας. η ποιότητα των τοπίων της καθημερινότητάς μας διαβρώνεται συνεχώς. συνεπώς, απαιτείται μια στρατηγική και ολιστική προσέγγιση που να παρέχει
υποστήριξη στις κοινότητες ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις.
η ομιλία μου, επομένως, θα εστιάσει σε δύο πρακτικές: τον ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ: ένα μανιφέστο για την προστασία του τοπίου, καθώς
και την έμπνευση που άσκησε στη ζωή μου και στην πρωτοβουλία για το τοπίο στη λατινική αμερική (lali) ο γιώργος αναγνωστόπουλος ως πρόεδρος της iFla και συντονιστής πολλών επιτροπών. τον Μάρτιο του 2011, σε μια συνάντηση της iFla
και της unEsco, αναγνωρίστηκε το αίτημα και προτάθηκε η διοργάνωση μιας διεθνούς σύμβασης για το τοπίο - international
landscape convention (ilc), με βάση μια καινούργια στρατηγική που αναθέτει περισσότερες ευθύνες στις περιφέρειες, να
προκρίνει δηλαδή την ανάπτυξη μέσω των πολιτών. η lali είναι ένα κίνημα που κατανοεί τη φύση (τοπίο) και την ανθρωπότητα ως αναπόσπαστες έννοιες και προωθεί συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών τομέων και επιστημονικών κλάδων, καθώς
και επιπέδων διακυβέρνησης, για την εκπαίδευση και την προώθηση αλλαγών με στόχο αυτό τον μετασχηματισμό. Μέσω
του ανοίγματος στην κοινωνία και των συνεργασιών, οι προσπάθειες της lali επισημαίνουν τη σημασία και τις πολλαπλές
αξίες και τα οφέλη των αγαθών του πολιτισμού και του φυσικού τοπίου για όλους. στο πλαίσιο ακτιβισμού για το τοπίο, διοργανώνουμε εκστρατείες κατά καταστροφικών προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση, η λειψυδρία και η
απώλεια της βιοποικιλότητας. είναι καιρός να δοκιμάσουμε και να αναπτύξουμε ιδέες, μικρές και μεγάλες, μέσα από τον σχεδιασμό του τοπίου και του άστεως, τη βίωση του χώρου, τον διάλογο, τον ακτιβισμό και την ενεργή συμμετοχή.
την ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Πώς να συμφιλιώσουμε την πόλη, τη φύση και την αισθητική. το δεύτερο μέρος της ομιλίας μου θα εστιάσει
στην πρακτική (μέσω της ιδιωτικής εταιρείας μου, grupo Verde), με αναφορά σε σημερινές πολυχρηστικές, πολυπρογραμματικές,
πολυλειτουργικές κατασκευές. Έργα που τοποθετούνται στην τομή του αστικού σχεδιασμού, του τοπίου και της υποδομής. Θα
καταδείξει πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα είδη συλλογικών παραδειγμάτων, καθώς και τις κατευθυντήριες αρχές μας· πώς το
τοπίο συμβολίζει μια σύγκλιση του φυσικού κόσμου, της ανθρώπινης κοινωνίας και των ανθρώπινων αναγκών, και πώς εμείς
ως αρχιτέκτονες τοπίου δεσμευόμαστε να εργαζόμαστε ολιστικά, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς, ώστε να επανατοποθετήσουμε το τοπίο ως μοχλό και διαμορφωτή της κοινωνίας.
Όσοι είναι εξοικειωμένοι με την χωροταξία, τον σχεδιασμό και τον ακτιβισμό του τοπίου σήμερα γνωρίζουν ότι η δύναμη αυτής
της πρακτικής και οι αξίες της έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στον άνθρωπο, στα άλλα ζωικά είδη και στο περιβάλλον, καθώς και την
ικανότητα να γίνουν ενεργοί παράγοντες για τη διαμόρφωση θετικών αλλαγών και την εξασφάλιση των χαρακτηριστικών των
πόλεων/περιφερειών που όλοι χρειαζόμαστε: ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα, ειρήνη, κατοικησιμότητα, κάλλος και δικαιοσύνη.

η Martha Fajardo είναι κολομβιανή αρχιτέκτων τοπίου, με Master στον σχεδιασμό τοπίου και επίτιμη διδάκτωρ (dlitt), του Πανεπιστημίου του sheﬃeld. είναι επίσης αρχιτέκτων. συνιδρύτρια και πρόεδρος του grupo Verde (gV), εταιρείας αφιερωμένης στην επαγγελματική
άσκηση της αρχιτεκτονικής τοπίου, του Χωροταξικού σχεδιασμού τοπίου και του αστικού σχεδιασμού, με έδρα στην κολομβία, με πάνω από
300 σημαντικά έργα στο ενεργητικό της. ιδρύτρια της κολομβιανής εταιρείας αρχιτεκτόνων τοπίου (saP), πρώτη της πρόεδρος και επίτιμο
μέλος. Πρώην πρόεδρος και επίτιμο μέλος της διεθνούς ομοσπονδίας αρχιτεκτόνων τοπίου (iFla). h iFla είναι η μοναδική επαγγελματική
ένωση του κλάδου που αντιπροσωπεύει όλους τους αρχιτέκτονες τοπίου παγκοσμίως.
συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος της λατινοαμερικανικής Πρωτοβουλίας για το τοπίο (lali), που αποτελεί μια περιφερειακή πρωτοβουλία
βάσης για την κινητοποίηση της κοινωνίας πολιτών για την περιφρούρηση των συλλογικών αξιών της φύσης και του τοπίου, τις οποίες αντιπροσωπεύουν η προστασία της βιοποικιλότητας, της παραδοσιακής γνώσης, του κάλλους, της κληρονομιάς σε κάθε της μορφή.
Μέλος του δ.σ. της οργάνωσης the nature of cities (tnoc). η Martha αντιπροσώπευσε το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής τοπίου και την Πρωτοβουλία lali στην ομάδα εργασίας της πρωτοβουλίας World Environmental hubs (WEh) της διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της φύσης
(iucn). Μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής για τα Πολιτιστικά τοπία (icoMos/iFla) του διεθνούς συμβουλίου Μνημείων και αρχαιολογικών Χώρων (isccl). δίδαξε ευρέως σε διεθνές και τοπικό επίπεδο: τόκιο, κόμπε, tongji university shanghai, Peking university
beijing, Ξιάν, σενζέν, σεούλ, ταϊβάν, σιγκαπούρη, bauhaus dessau, Μόσχα, Παρίσι, Πράγα, Βουδαπέστη, Βρυξέλλες, κορκ, εδιμβούργο, λονδίνο,
σέφιλντ, αθήνα, λισαβόνα, Βαρκελώνη, Μάλμε, rapperswil, φλωρεντία, νάπολη, Ματέρα, Μουμπάι, δελχί, κέιπ τάουν, Πρετόρια, σίδνεϋ, Μελβούρνη, νιγηρία, curitiba, sao Paulo, belem, rio de Janeiro, Μπουένος Άιρες, tandil, σαντιάγο, Βαλπαραΐζο, λίμα, Μοντεβιδέο, Πούντα ντελ
Έστε, καράκας, Quito, αβάνα, Μεξικό, Μέριδα, σαν Χοσέ, σαν Χουάν, Μπογκοτά, Μεδεγίν, καρταχένα, Μπαρανκίγια, κεμπέκ, κάλγκαρι, harvard
university boston, Penn university Philadelphia, νεμπράσκα, Μέριλαντ, σολτ λέικ σίτι, Πόρτλαντ, Μινεάπολη.
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Martha c. FaJardo

latin american landscape initiatives:
connecting peoples, building collaboration, cocreation and making inspiring places
landscape is a shared vision in which and to which a vast array of encounter converges and contribute. interest and
support for international convention, charters, foundations, regional, local landscape initiatives is gaining adhesion around
the globe. We may have diﬀerent approaches to landscapes – each culture and community may have a diﬀerent understanding of the concept, but there can be no doubt that landscapes are a part of our daily lives. certain remarkable, historical and beautiful landscapes are given sanctuary, but at present, the everyday landscape, the social and physical context
of our lives, has no champion. the quality of the landscapes of our daily life is constantly being eroded. consequently, a
more strategic and holistic approach is desperately needed to provide support to communities in dealing with these global
threats and challenges.
therefore, my talk will focus on two practices: From ACTIVISM a manifesto for the safeguard of the landscape, and all the inﬂuence that george anagnostopoulos as president of iFla and coordinator of many committees exerted in my life at iFla and
in today’s latin american landscape initiative lali. inspired by iFla presidents, and by the European landscape convention,
since 2006 we have been promoting the idea of a global landscape charter/convention (ilc). in March 2011, during a meeting
involving iFla and unEsco, the request was recognized and the development of an international landscape convention (ilc)
was recommended based on a new strategy which would put more onus on the regions - that is, development from the grassroots up. unEsco's advises to iFla to work from the regions; we in support, propose the latin american landscape initiative.
lali is a movement that understands nature (landscape) and humanity as indissolubly connected and is ready to work across
sectors, disciplines and levels of governance to implement over conventional vision and to advocate and educate for change
that supports this transformation. With all the challenges facing our globe, the 21st century is the time for landscape. through
outreach and collaboration, lali eﬀorts have brought forward the signiﬁcance and multiple values and beneﬁts of our cultural
and natural land assets for everyone. through landscape activism, we campaign against the devastating problems such as
climate change, urbanization, water shortages and biodiversity loss. We believe it’s time to mediate the battles between rapidly
expanding world cities and the encroachment of irreplaceable biodiversity we’re consuming. it’s the time to test and develop
ideas, whichever large or small through landscape and urban design, site experience, dialogue, activism and engagement.
From THE PRAXIS how to reconciliate city & nature & aesthetics. the second part of my speech will focus on the praxis with
some current multi-use, multi-programmed, multi-functional developments. Projects that are placed right at the intersection
between urbanism, landscape and infrastructure. it shows how we deal with these types of collective examples along with the
guiding principles; how the landscape symbolizes a coming together of the natural world, human society and people’s needs,
and how we as landscape architects commit to work holistically, overcoming boundaries, to recover the landscape as a driver
and a former of society. We will emphasize who our work reconnects people with nature in insightful, delightful and distinctive
ways whilst addressing the global challenges of urbanization, climate crisis and biodiversity loss. those who are familiar with
the landscape planning, design and activism today are aware that the power of this practice and its values have a broad impact
on humans, other species and the environment, also with the capacity to become an active agent in making positive changes
and in seeding the attributes of the cities/regions we all need: resilience, sustainable, peaceful, livability, beauty and justice.

Martha Fajardo is a colombian landscape architect, with a master’s degree in landscape design and a receiver of the honorary
degree of doctor of letters (dlitt), from the university of sheﬃeld. she is also an architect.
co-founder and president of grupo Verde (gV), a ﬁrm dedicated to the professional practice of landscape architecture, landscape urbanism and urban design, based in colombia, with more than 300 sound projects. Founder of the colombian society of landscape architects (saP), its ﬁrst President and honorary member. Past President and honorary Member of the international Federation of
landscape architects. iFla is the only professional body in the ﬁeld representing all landscape architects on a global level. co-founder
and executive chairman of the latin american landscape initiative (lali). a regional bottom-up initiative, on the mobilization of civil
society for the safeguarding of the collective nature & landscape values, represented by the conservation of biodiversity, of traditional
knowledge, of beauty, of heritage in all its forms. Member of the board of directors of nature of cities (tcon).
Martha represented the landscape architecture profession and the lali initiative at the Working group of the World Environmental
hubs initiative iucn (WEh). Member of icoMos/iFla international scientiﬁc committee on cultural landscapes (isccl).
she lectured widely on an international and national level; tokyo, Kobe, tongji university shanghai, Peking university beijing, Xiàn,
shenzhen, seoul, taiwan, singapore, bauhaus dessau, Moscow, Paris, Prague, budapest, brussels, cork, Edinburgh, london, sheﬃeld,
athens, lisbon, barcelona, Malmo, rapperswil, Florence, naples, Matera, Mumbai, delhi, cape town, Pretoria, sydney, Melbourne, nigeria,
curitiba, sao Paulo, belem, rio de Janeiro, buenos aires, tandil, santiago, Valparaiso, lima, Montevideo, Punta del Este, caracas, Quito,
la habana, México, Merida, san Jose, san Juan, bogota, Medellin, cartagena, barranquilla, Quebec, calgary, harvard university boston,
Penn university Philadelphia, nebraska, Maryland, salt lake city, Portland, Minneapolis.
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Jala MaKhzouMi

ιστορικές μεταμορφώσεις αστικού πολιτισμού:
Πολιτική του τοπίου και πρακτική στη Βηρυτό
tα τοπία είναι ρευστά, αλλάζουν παρακολουθώντας τις αλλαγές στις κοινωνικές ανάγκες, στις επιταγές της οικονομίας και
τις μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες. οι μεταβολές, προγραμματισμένες ή αυθόρμητες, στον φυσικό χώρο, στην απτή
διάσταση του τοπίου, υποβάλλουν εναλλακτικές μορφές χρήσης, διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις και αξιολογήσεις της πόλης
- την άυλη διάσταση του τοπίου. η σύνθετη αντίληψη του τοπίου ως προϊόντος και κοινωνικο-πολιτιστικής διαδικασίας παραγωγής,
θα επιχειρηματολογήσω ότι ενθαρρύνει τη χρήση του ως πρίσματος για τη διερεύνηση της ιστορικής μεταμόρφωσης της αστικής
μορφολογίας και την ανάλυση των σχετικών κοινωνικών αντιλήψεων και πολιτιστικών πρακτικών, που βοηθούν στην
επαναδιατύπωση της συλλογικής ταυτότητας του τόπου και στην επίλυση προβλημάτων αναφορικά με την αστική κληρονομιά.
για να διαφωτίσω αυτό το επιχείρημα, θα εξετάσω τον αστικό μετασχηματισμό της Βηρυτού, στον λίβανο. η εισαγωγή μιας δυτικού
τύπου πολεοδομίας, με στόχο τον εκμοντερνισμό πόλεων στη Μέση ανατολή, από τις οθωμανικές αρχές και τη γαλλική εντολή,
αντίστοιχα, στον ύστερο 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ού, μεταμόρφωσε ριζικά τον μεσαιωνικό αστικό ιστό της οχυρωμένης
ιστορικής πόλης. φαρδιοί δρόμοι για αυτοκίνητα, πλατείες και δημόσιοι κήποι, καινούριοι χώροι και καινούρια αρχιτεκτονική
ανέδειξαν τη Βηρυτό σε μια σύγχρονη πόλη, αντάξια της ιδιότητάς της ως πρωτεύουσας του ανεξάρτητου κράτους του λιβάνου.
Χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες για να προσαρμοστεί η κοινωνία σε αυτούς τους αστικούς χώρους. τη δεκαετία του 1960, πλέον,
ο ιστορικός αστικός πυρήνας και η σύγχρονη επιστρωμάτωσή του εξυπηρετούσαν μια σφύζουσα εμπορική οικονομία, τη στέγαση
των κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. στο τοπίο αυτό, με έναν αρμονικό συνδυασμό αποικιακής και
μοντέρνας αρχιτεκτονικής, ήταν εξίσου ευπρόσδεκτοι πλούσιοι και φτωχοί, νέοι και γέροι, κάτοικοι και επισκέπτες.
η Βηρυτός υπέστη εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια του εμφύλιου (1975-90). το μεταπολεμικό κράτος, που πρόκρινε
μια νεοφιλελεύθερη οικονομία με στόχο την ανάπτυξη και όχημα την ελεύθερη αγορά, είδε να ιδρύεται η solidere, μια ιδιωτική
μετοχική εταιρεία ακινήτων που δημιουργήθηκε με επίσημη νομική υποστήριξη για να διαχειριστεί τη διαδικασία της ανοικοδόμησης.
η solidere απαλλοτρίωσε το ιστορικό κέντρο της Βηρυτού στο σύνολό του, μετατρέποντας τις ιδιοκτησίες σε μετοχές της εταιρείας.
ακολούθησαν μαζικές διαμαρτυρίες αλλά χωρίς αποτέλεσμα. οι συνέπειες στον δημόσιο χώρο ήταν υπολογίσιμες. δρόμοι
επανασχεδιάστηκαν, αρχαιολογικοί χώροι που είχαν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου σφραγίστηκαν, διατηρητέα κτήρια
της μεταποικιακής περιόδου γκρεμίστηκαν και ιστορικοί ανοιχτοί χώροι ανοικοδομήθηκαν. Προτεραιότητα είχε το κέρδος, εις βάρος
των ανθρώπων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. η νεοφιλελεύθερη πόλη προοριζόταν για τους προνομιούχους, το «τοπίο»
γινόταν ένα μέσο αστικού καλλωπισμού, για το περιτύλιγμα μιας παγκόσμιας πόλης.
οι συσσωρευμένες απογοητεύσεις, μεταξύ άλλων η ακραία ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου, στο κέντρο της πόλης αλλά και
στο θαλάσσιο μέτωπο προς τη Μεσόγειο, βρήκαν έκφραση σε περιορισμένης κλίμακας διαμαρτυρίες από το 2014. κατά τις
πρόσφατες πανεθνικές διαμαρτυρίες του οκτωβρίου 2019 σημειώθηκαν καταλήψεις από τις διαμαρτυρόμενες μάζες, όχι μόνο
του δημόσιου χώρου, δρόμων, πλατειών και κήπων, αλλά και ιδιωτικοποιημένων, αποκλειστικών χώρων της solidere. η κλίμακα
και η ορμητικότητα εγκαινίασαν ένα καινούργιο αστικό πνεύμα, που υπαγορεύεται από τις μάζες και απαιτεί αλλαγή της κυβέρνησης.
στον καινούργιο αυτό δημόσιο λόγο εμπεριέχεται μια στροφή από την από πάνω προς τα κάτω παροχή του «τοπίου» ως προϊόντος,
ως εμπορεύματος, προς έναν από κάτω προς τα πάνω ορισμό του τοπίου ως χώρου συλλογικής πολιτικής έκφρασης, πλατφόρμας
για ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά και επαναπροσδιορισμό των αποικιακών και νεοφιλελεύθερων τοπίων της πόλης.

η Jala Makhzoumi είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, συνιδρύτρια και πρόεδρος της Ένωσης
αρχιτεκτόνων τοπίου λιβάνου, εθνικού παραρτήματος της διεθνούς ομοσπονδίας αρχιτεκτόνων τοπίου. το 2013 συνίδρυσε το unit44, γραφείο
με έδρα στον λίβανο, που παρέχει πλήθος υπηρεσιών αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικής τοπίου, οικολογικού χωροταξικού και αστικού σχεδιασμού.
σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Βαγδάτης, στο ιράκ, και απέκτησε πτυχίο Μάστερ στον Περιβαλλοντικό σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο yale, καθώς και διδακτορικό στην αρχιτεκτονική τοπίου από το Πανεπιστήμιο sheﬃeld. η Jala Makhzoumi πρωτοπορεί στον οικολογικό
σχεδιασμό τοπίου και χωροταξίας στη Μέση ανατολή, τα οποία εφαρμόζει επαγγελματικά, στην έρευνα και στη διδασκαλία, με στόχο τη γεφύρωση
διαφορετικών κλάδων, την προώθηση της σχέσης χώρου και πολιτισμού, καθώς και τη διασφάλιση της υγείας του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος. στους τομείς ειδίκευσής της περιλαμβάνονται η βιώσιμη αστική φύτευση, η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η συντήρηση της αγροτικής και αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς του τοπίου.
η Jala έλαβε τη διάκριση lifetime achievement award του European council of landscape architecture schools (Eclas) για τη εξαιρετική προσφορά της στην εκπαίδευση και την πρακτική της αρχιτεκτονικής τοπίου (2019), το Βραβείο tamayouz για γυναίκες αρχιτέκτονες (2013), και παρουσιάστηκε από το aga Khan Women architects (2014). η Jala είναι μέλος της ομάδας σύνταξης πολλών περιοδικών και έχει πραγματοποιήσει
πλήθος δημοσιεύσεων, μεταξύ άλλων των βιβλίων Ecological Landscape Design and Planning: the Mediterranean context, από κοινού με τον
Pungetti (spon 1999), The Right to Landscape, contesting landscape and human rights, σε συνεπιμέλεια με τους Egoz και Pungetti (ashgate
2012) και Horizon 101 (dar Qonboz 2010), μια στοχαστική συλλογή έργων ζωγραφικής και λογοτεχνίας για το τοπίο και την ταυτότητα.
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Jala MaKhzouMi

historical transformations of urban culture:
landscape politics and practice in beirut
landscapes are in flux, changing in response to social needs, economic dictates and shifting political agendas.
Whether planned or spontaneous, changes to physical setting, the tangible dimension of landscape, elicit alternative
patterns of use, different social perceptions and valuation of the city – the intangible dimension of landscape. the layered idea of landscape as product and socio-cultural process of production, i will argue, encourages its use as a lens
to investigate historical transformation of the urban morphology to unravel associated social perceptions and cultural
practices, which contribute to redefining collective identity of the urban heritage.
to illustrate this argument, i trace the urban transformation of beirut, lebanon. introduction of western style city plans intended to modernize Middle Eastern cities by ottoman authorities and the French Mandate, respectively, late 19th early
20th century, transformed radically the medieval urban fabric of the walled, historic city. Wide streets for cars, plazas and
public gardens, new spaces and new architecture, come to deﬁne beirut as a modern city-capital city for the independent
state of lebanon. it took several decades, for society to adapt to the new urban spaces. by the 1960s, the historic urban
core and its modern overlay served a vibrant mercantile economy, housed government oﬃces and served to entertain the
urban inhabitants. the landscape was inclusive of rich and poor, old and young, residents and visitors, a harmonious
mélange of colonial and modern architecture.
beirut was extensively destroyed during the civil war (1975-1990). the postwar state favored a neoliberal economy.
Market-driven development saw the establishing of solidere, a private share-holding real estate company, created with
state legal endorsement to manage the process of reconstruction. solidere, expropriated beirut historic center in its entirety, converting ownership into company shares. the wide protests that followed were ineﬀective. the impact on the
public realm was considerable. roads were realigned, archaeological sites uncovered then sealed, in preparation for new
development heritage buildings from the post-colonial period demolished and historic open spaces built-up. Proﬁt was
the priority, neither people nor heritage. the neoliberal city was exclusive, landscape design means for urban beautiﬁcation,
for packaging the global city.
accumulated frustrations with, among other issues, excessive privatization, in the city center but also of the Mediterranean
waterfront, have been voiced through small scale protests since 2014. the recent national scale protests of october
2019 have been diﬀerent in scale and political impact. ironically, it is as the very public realm, streets, squares and
gardens, but equally, privatized, exclusive spaces of solidere that served as the space for many protests. the protests announced a new urban culture, one that is dictated by the masses and that is demanding an overthrow of the government.
implicit to the new discourse is the shiﬅ from top-heavy, provision of ‘landscape’ as a product, a commodity, to a bottomup deﬁnition of landscape as a place for collective political expression, a platform for public empowerment and redeﬁnition
of the colonial and neoliberal landscapes in the city.


Jala Makhzoumi is associate Professor at the american university of beirut, co-founder and president of the lebanese landscape
association, the national chapter of the international Federation of landscape architects. in 2013 she co-founded unit44, a lebanon
based practice oﬀering a wide range of services in architecture, landscape architecture, ecological planning and urban design. she
studied architecture in iraq, baghdad university, received a Master in Environmental design, yale university and a Phd in landscape architecture, sheﬃeld university. Jala Makhzoumi pioneers ecological landscape design/planning in the Middle East which she applies in
professional practice, research and teaching to bridge disciplinary boundaries, promote place and culture responsiveness and safeguard
environmental and ecosystem health. her expertise includes sustainable urban greening, postwar recovery, rural and urban landscape
heritage conservation.
Jala received the European council of landscape architecture schools (Eclas) lifetime achievement award for her outstanding contribution to landscape architecture education and practice (2019), was awarded the tamayouz award for women in architecture (2013)
and proﬁled by the aga Khan Women architects (2014). Jala serves on the editorial board of several journals, is widely published, her
books include Ecological Landscape Design and Planning: the Mediterranean context, co-author Pungetti (spon, 1999) and The Right
to Landscape, contesting landscape and human rights, co-editors Egoz and Pungetti (ashgate, 2012) and horizon 101 (dar Qonboz,
2010) a reﬂective collection of paintings and prose on landscape and identity.
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Βαγγελησ αΘανασοΠουλοσ

Eικόνα και ταυτότητα
αν και η στρατηγική σημασία της εικόνας, και ιδιαίτερα της τέχνης, στις ψυχικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες δόμησης της ταυτότητας είναι πλέον αναγνωρισμένη, δεν παύει να αποτελεί ένα είδος παραδόξου: στον βαθμό
που η τέχνη, πολύ συχνά αν όχι πάντα, καταδεικνύει ακριβώς τον προβληματικό χαρακτήρα της ίδιας της έννοιας της
ταυτότητας ως ταύτισης του υποκειμένου με τον εαυτό του.
Βασισμένοι σε αυτή την υπόθεση, και ακολουθώντας μια διαγώνια πορεία που συνδυάζει την αισθητική με την ιστορία
της τέχνης και τη Θεωρία του πολιτισμού, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε μια σύντομη αρχαιολογία της εικόνας
ως μηχανισμού παραγωγής ταυτότητας, εστιάζοντας στις κατοπτρικές σχέσεις που ενώνουν την όραση, τη γνώση, τη
φύση και την ελευθερία στον δυτικό πολιτισμό.

ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος είναι διδάκτορας αισθητικής του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-sorbonne, ιστορικός και
θεωρητικός της τέχνης. διδάσκει αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης στο τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών του Πανεπιστημίου κρήτης, στη Θέση Μιχελή. τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θεωρία της σύγχρονης τέχνης, την πολιτισμική κριτική, την οπτική ανθρωπολογία και τις σχέσεις λόγου και εικόνας. Μεταξύ άλλων εξέδωσε μία μονογραφία, το Lapublicité
dansl’artcontemporain(2 τόμοι), 2009, και επιμελήθηκε δύο συλλογικούς τόμους: το Lapenséecommeexpérience:Esthétiqueet
déconstruction,2016, σε συνεργασία με τον Marc Jimenez, και το Quandlediscourssefaitgeste.Regardscroiséssurlaconférenceperformance,2018.

VangElis athanassoPoulos

image and ιdentity
although the strategic importance of images, and more importantly artistic images, in the psychological, social,
and cultural processes of identiﬁcation is commonly recognised and hallowed, it nevertheless remains paradoxical,
in as much as it oﬅen consists precisely in the demonstration of the problematic character of the very concept of
identity.
based on that hypothesis, and drawing from aesthetics, art history and theory of culture, we intend to draw a brief
archaeology of the image as an apparatus of identiﬁcation, focusing on the specular links that articulate vision,
knowledge, nature and freedom in Western culture.

Vangelis Athanassopoulos, Phd in aesthetics, is an art theorist and an essayist. he currently holds the Michelis chair of
aesthetics and Philosophy of art at the department of Philosophy and social studies of the university of crete. his research interests include the theory of contemporary art, cultural criticism, visual anthropology, as well as the relationship between image
and language. he has published Lapublicitédansl’artcontemporain (2 volumes), 2009, and edited two collective volumes: la
pensée comme expérience: Esthétiqueetdéconstruction, 2016, co-edited with Marc Jimenez, and Quandlediscourssefaitgeste.
Regardscroiséssurlaconférence-performance, 2018.
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zoltán soMhEgyi

καθρεφτίζοντας τα ερείπια: αισθητική εμπειρία και η σχέση μας με το παρελθόν
στην εργασία μου διερευνώ έναν περίεργο διπλό χαρακτήρα αντανάκλασης των ερειπίων, και συγκεκριμένα ότι,
στη συνάντησή μας με τα αισθητικά κατάλοιπα της φθοράς, τα κατάλοιπα του παρελθόντος αντανακλούν όχι μόνο τις
ιστορικές απαρχές τους -κάτι που δεν είναι διαθέσιμο πια, και από το οποίο μόνο αρχαιολογικά θραύσματα έχουν επιζήσει σε ερειπιώδη, αν και συχνά αισθητικά απολαυστική κατάσταση- αλλά αντανακλούν επίσης το υποκείμενο που τα
συναντά, μέσω αυτής της εμπειρίας της συνάντησης με τη δύναμη της φύσης. Με άλλα λόγια, όταν συναντιόμαστε με
τα ερείπια, που αργά αλλά σταθερά εξαφανίζονται, αυτό πυροδοτεί ένα πλήθος από ιδέες και συναισθήματα, οδηγεί
σε ποικιλία από σκέψεις και αισθήματα, κινητοποιεί ακόμη την ανάπτυξη όχι μόνο θεωρητικών προσεγγίσεων αλλά
και πρακτικών σχεδίων για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των μνημείων και τη διαχείρισή τους. αυτή η πολυσύνθετη
φύση του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε τα ερείπια τεκμηριώνεται από πολυάριθμες περιγραφές από την ιστορία της
πρόσληψης της ερείπωσης των αρχιτεκτονημάτων από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας. εδώ, ωστόσο, εκτός από
μια σύντομη εξέταση της φύσης αυτών των παλαιότερων συναντήσεων, θα ήθελα να εξετάσω επιπλέον τι μπορεί να
σημαίνουν όλα αυτά, όχι μόνο για την ιστορία της αισθητικής αλλά και για τις σύγχρονες μορφές και εκδηλώσεις της
εμπλοκής με το παρελθόν, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, αλλά και στις σύγχρονες πρακτικές.

ο Zoltán Somhegyi (1981) είναι ούγγρος ιστορικός τέχνης, διδάκτωρ αισθητικής, με έδρα στη sharjah, στα ηνωμένα αραβικά
εμιράτα. είναι επίκουρος καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος καλών τεχνών στο κολέγιο καλών τεχνών και σχεδιασμού του Πανεπιστημίου της sharjah. ως ερευνητής της ιστορίας της τέχνης και της αισθητικής, ειδικεύεται στην τέχνη και τη θεωρία της τέχνης του 18ου
και 19ου αιώνα, με πρόσθετο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη και τεχνοκριτική. Έχει επιμεληθεί εκθέσεις σε έξι χώρες, έχει συμμετάσχει
σε διεθνείς καλλιτεχνικές διοργανώσεις και συμμετέχει τακτικά ως ομιλητής σε ακαδημαϊκά συνέδρια. είναι γενικός γραμματέας και συντάκτης της ιστοσελίδας της διεθνούς Ένωσης αισθητικής, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του διεθνούς συμβουλίου φιλοσοφίας και
ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και σύμβουλος του art Market budapest της διεθνούς Έκθεσης σύγχρονης τέχνης της Βουδαπέστης.
Έχει συγγράψει βιβλία, ακαδημαϊκές εργασίες, καταλόγους τέχνης και πάνω από διακόσια άρθρα, δοκίμια.

zoltán soMhEgyi

Mirroring ruins: aesthetic experience and engaging with the past
ιn my paper i investigate a curious double mirroring character of ruins, namely that when encountering the aesthetic remnants of decay, ruins reﬂect not only their historical origins – something that is not available anymore,
and of which only the archaeological fragments have survived in a derelict though oﬅen aesthetically pleasing state
– but they also reﬂect the encountering subject through this experience of confrontation with nature’s power. in
other words, facing the slowly but continuously disappearing ruins may trigger a myriad of ideas and feelings, lead
to various considerations and emotions, and even incentivise the developing of not only theoretical approaches but
also actual projects concerning the long-term survival and management of the remnants. this polyvalent nature of
experiencing ruins can be supported by numerous descriptions from the history of reception of architectural dereliction from antiquity until present days. however, here, besides the brief overview of the nature of these earlier encounters i would like to further examine what all this may entail with regard to not only the history of aesthetics but
also to contemporary forms and manifestations of engagements with the past, on theoretical and practical levels,
as well as in contemporary practices.

Zoltán Somhegyi (1981) is a hungarian art historian, holding a Ph.d. in aesthetics, currently based in sharjah, united arab
Emirates and working as an assistant Professor and chair of the department of Fine arts in the college of Fine arts and design
of the university of sharjah. as a researcher of art history and aesthetics, he is specialised in 18th-19th century art and art
theory, with additional interest in contemporary ﬁne arts and art criticism. he curated exhibitions in six countries, participated in
international art projects and oﬅen lectures in academic conferences. he is secretary general and Website Editor of the international association for aesthetics, member of the Executive committee of the international council for Philosophy and human
sciences and consultant of art Market budapest – international contemporary art Fair. he is author of books, academic papers,
artist catalogues and more than two hundred articles, essays, critiques and art fair reviews.
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angiE hobbs

η αρχαία αθήνα και η πόλη του μέλλοντος
Πολλοί παράγοντες, όπως το εμπόριο και η ίδρυση αποικιών, έκαναν τους αρχαίους Έλληνες να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα τόσο
για τη θεωρία όσο και για την πρακτική της πόλεως. Ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την πραγματικότητα της αρχαίας
αθήνας, αλλά και από το τι θεωρούσαν σημαντικό οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και στοχαστές στη σύλληψη μιας πόλης-κράτους;
υποστηρίζω ότι αν και η πόλις αναφέρεται πάνω από όλα σε μια κοινότητα, πρόκειται κυρίως για μια κοινότητα που δημιουργείται
σε σχέση με ένα συγκεκριμένο κομμάτι γης και το κτισμένο περιβάλλον. το κεντρικό ερώτημα με το οποίο καταπιάνονται πολιτικοί
αρχηγοί, φιλόσοφοι, καλλιτέχνες σε κρατικές θέσεις και πολεοδόμοι είναι: τί είναι μια κοινότητα που ακμάζει, και πώς δημιουργείται;
τί χρειάζεται -από άποψη πολιτικού συντάγματος, κρατικών θεσμών, αρχιτεκτονικής, δημόσιας τέχνης, πνευματικής ζωής, εμπορίου
και συναλλαγών, αθλητικών εγκαταστάσεων, υποδομής, άμυνας- για την ευημερία μιας κοινότητας; Χαρακτηριστικά, ο ιππόδαμος,
ο πατέρας της πολεοδομίας, που έζησε τον πέμπτο αι. π.Χ., έγραψε επίσης πραγματείες Περί ευδαιμονίας και Περί Πολιτείας.
δεν πρόκειται βέβαια να υποστηρίξω ότι πρέπει να επιδιώξουμε να ανασυστήσουμε την αρχαία αθήνα ή οποιαδήποτε άλλη αρχαία
πόλη, ελληνική ή μη: υπήρχαν πολλά χαρακτηριστικά που σήμερα θα θεωρούσαμε σοκαριστικά. Με τη βοήθεια όμως του
Πρωταγόρα, του Πλάτωνα, του αριστοτέλη και του στωικού ζήνωνα, καθώς και του ιππόδαμου, θα υποστηρίξω ότι η αρχαία
αθήνα έχει ακόμη πολλά να μας διδάξει σχετικά με τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διατήρηση ευημερούντων, ανοιχτών
πόλεων και κοινοτήτων, καθώς και υγιών, ενημερωμένων δημοκρατιών στον εικοστό πρώτο αιώνα και το απώτερο μέλλον.

h Angie Hobbs είναι πτυχιούχος κλασικών σπουδών και διδάκτωρ αρχαίας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του cambridge. Μετά από ερευνητική υποτροφία στο christ’s college του cambridge, εργάστηκε στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Warwick· το 2012 εξελέγη καθηγήτρια δημόσιας κατανόησης της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του sheﬃeld, θέση που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη. τα κύρια ενδιαφέροντά
της στρέφονται γύρω από την αρχαία φιλοσοφία και γραμματεία, καθώς και την ηθική και πολιτική θεωρία από την κλασική σκέψη έως σήμερα.
Έχει πραγματοποιήσει πλήθος δημοσιεύσεων σε αυτούς τους τομείς, μεταξύ άλλων το βιβλίο Plato and the Hero (c.u.P). Πρόσφατα δημοσίευσε
το βιβλίο Plato’s Republic: a Ladybird Expert Book. Παρουσιάζεται τακτικά σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές (μεταξύ άλλων για το
κανάλι cosmote history) και άλλα μέσα. Έχει μιλήσει στο athens democracy Forum, στο Παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο νταβός, στο Βρετανικό
κοινοβούλιο, στο κοινοβούλιο της σκωτίας και στο αββαείο του Westminster, και υπήρξε επίσης προσκεκλημένη στις ραδιοφωνικές εκπομπές
του bbc Desert Island Discs, Private Passions και Test Match Special. συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του διεθνούς Βραβείου Man booker
2019 καθώς και στο global Future council 2018-9 του Παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ για τις αξίες, την ηθική και την καινοτομία.

angiE hobbs

ancient athens and the Future city
α number of factors, including trade and the establishment of colonies, made ancient greeks particularly interested in both
the theory and practice of the polis. What lessons can we learn from both the actuality of ancient athens, and from what greek
philosophers and thinkers thought important in the conception of a city-state? i argue that although the polis refers above all
to a community, it is very much a community formed in relation to a particular piece of land and the built environment. the key
question addressed by political leaders, philosophers, state-employed artists and town-planners is: what is a ﬂourishing community and how is it created? What is needed - in terms of political constitution, state institutions, architecture, public art, intellectual life, commerce and trade, exercise facilities, infrastructure, defence – for the community to thrive? it is telling that
hippodamus, the ﬁﬅh century bcE father of town planning, also wrote On Eudaimonia and On the Politeia.
i will certainly not be claiming that we should be seeking to recreate ancient athens or any other ancient city, greek or otherwise:
there were many features that we now ﬁnd shocking. but, with the help of Protagoras, Plato, aristotle and the stoic zeno as
well as hippodamus, i will be arguing that ancient athens still has much to teach us regarding the design, creation and maintenance of ﬂourishing, open cities and communities and healthy, informed democracies in the twenty-ﬁrst century and beyond.

Angie Hobbs gained a degree in classics and a Phd in ancient Philosophy at the university of cambridge. aﬅer a research Fellowship at christ’s college, cambridge, she moved to the Philosophy department at the university of Warwick; in 2012 she was appointed Professor of the Public understanding of Philosophy at the university of sheﬃeld, a position created for her. her chief interests
are in ancient philosophy and literature, and ethics and political theory from classical thought to the present, and she has published
widely in these areas, including Plato and the Hero (c.u.P). her most recent publication is Plato’s Republic: a Ladybird Expert Book.
she contributes regularly to radio and tV programmes (including for cosmote history) and other media. she has spoken at the athens
democracy Forum, the World Economic Forum at davos, the houses of Parliament, the scottish Parliament and Westminster abbey
and been the guest on Desert Island Discs, Private Passions and Test Match Special. she was a judge of the Man booker international
Prize 2019 and was on the World Economic Forum global Future council 2018-9 for Values, Ethics and innovation.
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ηλiασ κωνσταντoΠουλοσ
Συντονιστής
ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος είναι καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. είναι
αντιπρόεδρος της «ελληνικής εταιρείας αισθητικής» από το 2014 και Πρόεδρος του «ελληνικού ινστιτούτου αρχιτεκτονικής»
από το 2012. είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος «τοπάλη» και μέλος του «do. co.Mo.Mo.»
ο ηλίας κωνσταντόπουλος σπούδασε αρχιτεκτονική στην σχολή αρχιτεκτονικής bartlett, university college london. σήμερα
διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Έχει εργασθεί ως αρχιτέκτονας στην αθήνα από το 1985 και υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διευθυντής του βραβευμένου γραφείου βιομηχανικού σχεδιασμού ‘sigma design’.
υπήρξε συνεκδότης των περιοδικών 9η (λονδίνο) και ντιζαΪν (αθήνα) και σύμβουλος έκδοσης των αρχιτεκτονικών Θεμάτων και των Θεμάτων Χώρου + τεχνών στην ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς για την αρχιτεκτονική, το design και τις
εφαρμοσμένες τέχνες στην ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων μονογραφιών για τους αρχιτέκτονες νίκο Βαλσαμάκη, κυριάκο
κρόκο και εργαστήριο 66.
ανάμεσα στις εκδηλώσεις που έχει συνδιοργανώσει και επιμεληθεί περιλαμβάνονται:
• ‘το αιγαίο: Μία διάσπαρτη Πόλη’ (ελληνική συμμετοχή, 10η διεθνής biennale αρχιτεκτονικής, Βενετία, 2006)
• ‘on: the Modern and the contemporary in European and Japanese culture’ (Έκθεση ευρώπη-ιαπωνία, τόκιο, 2006)
• ‘η σημασία της φιλοσοφίας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση’ (συνέδριο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ίδρυμα Μιχελή, 2009)
• ‘biennale νέων ελλήνων αρχιτεκτόνων’ (Eia, 2012-2018)
• ‘ελληνικά Βραβεία αρχιτεκτονικής’ (Eia, 2013, 2017)

Elias constantoPoulos
Coordinator
Elias Constantopoulos is a Professor at the department of architecture, university of Patras. he has been Vice President of the “hellenic society for aesthetics” since 2014 and President of the “hellenic institute of architecture” since
2012. he is also a member of the “topalis Foundation” board of directors, and a member of “do.co.Mo.Mo. – greece”
Elias constantopoulos studied architecture at the bartlett school of architecture, university college london. he currently
teaches at the university of Patras, and at the Post-graduate programme of the national technical university of athens.
he has practiced as an architect in athens since 1985 and was a founding member and director of the award winning industrial design bureau ‘sigma design’.
he was coeditor of 9h (london) and ντιζαΪν (athens) magazines, and consultant editor of annual reviews architecture
in greece, design + art in greece. he has published extensively on architecture, design and the applied arts in greece,
including monographs on contemporary greek architects n. Valsamakis, K. Krokos and atelier 66.
amongst the events he has co-organized and curated are:
• ‘the dispersed urbanity of the aegean archipelago’ (greek Participation, 10th international biennale of architecture,
Venice, 2006)
• ‘on: the Modern and the contemporary in European and Japanese culture’ (Europe-Japan exhibition, tokyo, 2006)
• ‘the role of Philosophy in architectural Education’ (conference, university of Patras, Michelis Foundation, 2009)
• ‘ελληνικά Βραβεία αρχιτεκτονικής’ (Eia, 2013, 2017).

|23

entypo 40 years micheli 21X28.qxp_Layout 1 28/01/2020 11:45 AM Page 24

entypo 40 years micheli 21X28.qxp_Layout 1 28/01/2020 11:45 AM Page 25

το Ί δ ρ υ μ α
τ h e Fou n dat i on

entypo 40 years micheli 21X28.qxp_Layout 1 28/01/2020 11:45 AM Page 26

ιδρυΜα Παναγιωτη & εφησ ΜιΧελη

tο Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή ιδρύθηκε από την Έφη Μιχελή το 1979. αποτελεί νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.
σκοπός του ιδρύματος είναι η μελέτη, προαγωγή και διάδοση της αισθητικής και της φιλοσοφίας της
τέχνης.
ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με διάφορα μέσα, όπως: επιστημονικές εκδόσεις, οργάνωση συνεδρίων,
σεμιναρίων, διαλέξεων και καλλιτεχνικών εκθέσεων, λειτουργία της Θέσης Μιχελή στο Πανεπιστήμιο
κρήτης για τη διδασκαλία της αισθητικής και, τέλος, χορηγίες σε πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς με παράλληλους σκοπούς.
το Ίδρυμα Μιχελή στεγάζεται στην πολυκατοικία της λεωφόρου Βασιλίσσης σοφίας 79, στην αθήνα,
η οποία σχεδιάστηκε από τον Παναγιώτη Μιχελή.
στο ίδιο κτήριο λειτουργούν η Βιβλιοθήκη αισθητικής του ιδρύματος, που είναι ανοιχτή για το κοινό,
καθώς και η αίθουσα εκθέσεων και εκδηλώσεων. στην αίθουσα αυτή εκτίθενται μόνιμα, εκτός από
τα έργα ζωγραφικής της Έφης Μιχελή, έργα κι άλλων ελλήνων ναΐφ ζωγράφων, που έχουν δωρηθεί
στο Ίδρυμα για τον εμπλουτισμό της συλλογής ελληνικής ναΐφ ζωγραφικής.



Παναγιωτησ α. ΜιΧελησ
ο Παναγιώτης Μιχελής (1903-1969), αρχιτέκτων, θεωρητικός της αρχιτεκτονικής και φιλόσοφος
της τέχνης, γεννήθηκε στην Πάτρα. αποφοίτησε το 1926 από την αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου της δρέσδης. διετέλεσε τακτικός καθηγητής της αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και ρυθμολογίας
στο εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1941-1969).
ο Μιχελής υπήρξε ένας από τους πρώτους Έλληνες αρχιτέκτονες υπέρμαχους της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και τέχνηs, με πλούσιο θεωρητικό έργο, που αναγνωρίστηκε διεθνώς. υπήρξε ο ιδρυτής και
πρώτος Πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας αισθητικής και οργάνωσε το δ΄ διεθνές συνέδριο αισθητικής το 1960 στην αθήνα.
ο Μιχελής προσπάθησε με το έργο του να ερμηνεύσει και να διαφωτίσει τη βυζαντινή αλλά και την αρχαία ελληνική τέχνη καθώς και τη νεότερη λαϊκή αρχιτεκτονική μας παράδοση. συνέβαλε σημαντικά
στη διαμόρφωση των θεωρητικών βάσεων και της αισθητικής της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην ελλάδα.


Eφη Π. ΜιΧελη
η Έφη Μιχελή (1906-1984), ναΐφ ζωγράφος, σύζυγος του Παναγιώτη Μιχελή, γεννήθηκε στην αθήνα.
εμφανίστηκε στον καλλιτεχνικό χώρο το 1952. Πήρε μέρος σε όλες τις Πανελλήνιες εκθέσεις από το
1952 έως και το 1973, καθώς και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μέλος πολλών καλλιτεχνικών σωματείων, υπήρξε πρωτεργάτις της σύστασης της διεθνούς γυναικείας
Μορφωτικής ομοσπονδίας (Fédération internationale culturelle Féminine), της οποίας εξελέγη το
1980 Πρόεδρος. εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο για τη συγκρότηση του τμήματος ελλάδος της ομοσπονδίας, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρoς (1974-1984). υπήρξε επίσης δραστήριο μέλος της ελληνικής εταιρείας αισθητικής και της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού ΧρονικάΑισθητικής.
to 1979 ίδρυσε το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, του οποίου υπήρξε η πρώτη Πρόεδρος και
κληροδότησε σ΄ αυτό όλη την περιουσία της.
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thE Panayotis & EFFiE MichElis Foundation

the Panayotis and Eﬃe Michelis Foundation was established by Eﬃe Michelis in 1979. the Foundation
is a legal entity of private law administered by a ﬁve-member board of directors.
the Foundation’s mandate is to study and promote aesthetics and the philosophy of art.
the Foundation fulﬁls its mandate through a variety of activities, including scholarly publications;
conferences, seminars, lectures, and art exhibitions; endowing the Michelis chair of aesthetics at
the university of crete; funding cultural and academic organisations that share its mission.
the Foundation is headquartered at 79, Vasilissis soﬁas avenue in athens, in an apartment building
designed by Panayotis Michelis.
also housed in this building are the Foundation’s library of aesthetics, which is open to the public,
and its Exhibition and Events hall, which houses a permanent exhibition of paintings by Eﬃe Michelis,
as well as by other naive artists, whose works have been donated to the Foundation to augment its
greek naïve art collection.



Panayotis a. MichElis
Panayotis Michelis (Patras 1903 – athens 1969) was an architect, theoretician of architecture,
philosopher of art, and university professor. in 1926, he graduated from the Faculty of architecture
of dresden university in germany. he held the chair for theory of architecture at the national technical university of athens (1941–1969).
Michelis was one of the ﬁrst greek architects to champion modern architecture and art; he produced
an extensive, internationally acclaimed body of theoretical work.
he was the founder and ﬁrst president of the hellenic society for aesthetics; he also organised the
Fourth international congress on aesthetics in 1960 in athens.
in his work, Michelis sought to interpret and elucidate ancient greek and byzantine art, as well as
Modern greek vernacular and traditional architecture. he greatly contributed to laying the theoretical
foundations for and deﬁning the aesthetics of contemporary architecture in greece.



EFFiE P. MichElis
Eﬃe Michelis (athens 1906–1984), the wife of Panayotis Michelis, was a naïve artist and founder of the
Panayotis & Eﬃe Michelis Foundation. Following her artistic debut in 1952, she participated in all the national art Fairs from 1952 to 1973, as well as in many group exhibitions in greece and other countries.
a member of several art organisations, Eﬃe Michelis was a key founding member of the Fédération
internationale culturelle Féminine, of which she was elected president in 1980. she worked with
great zeal to establish the Fédération’s greek branch, of which she was president from 1974 to
1984. she was member of the hellenic society for aesthetics, the publisher of the journal Annals
forAesthetics/Annalesd’Esthétique; she also sat on the editorial board of the journal.
in 1979, Eﬃe Michelis established the Panayotis and Eﬃe Michelis Foundation, of which she was the
founding president and to which she bequeathed her entire estate.
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δραστηριοτητεσ του ιδρυΜατοσ
εκδοσεισ*
στις εκδόσεις του ιδρύματος εντάσσονται:
α. η σειρά ΒιβλιοθήκηΑισθητικής, που περιλαμβάνει τα βιβλία του Π.α. Μιχελή καθώς και άλλες
σχετικές με την αισθητική μονογραφίες.
β. το Περιοδικό ΧρονικάΑισθητικής/Αnnalesd’Esthétique/ΑnnalsforAesthetics: επιστημονικό δελτίο
αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης. εκδίδεται με τη συνεργασία της ελληνικής εταιρείας αισθητικής
και έχει διεθνή κυκλοφορία από το 1962 μέχρι σήμερα.
γ. λευκώματα και επιστημονικές μελέτες σε θέματα που άπτονται των σκοπών του ιδρύματος.
* για πλήρη κατάλογο των εκδόσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ιδρύματος.



εκΘεσεισ / διαλεΞεισ
η μόνιμη έκθεση των έργων της Έφης Μιχελή καθώς και η συλλογή ελληνικής ναΐφ ζωγραφικής
φιλοξενούνται στην αίθουσα εκθέσεων και εκδηλώσεων του ιδρύματος, όπου διοργανώνονται κι
άλλες περιοδικές εκθέσεις και διαλέξεις. εξάλλου το Ίδρυμα Μιχελή διοργανώνει καλλιτεχνικές εκθέσεις σε όλη την ελλάδα και στο εξωτερικό.


συνεδρια / σεΜιναρια
το Ίδρυμα Μιχελή διοργανώνει ή/και επιχορηγεί συνέδρια και σεμινάρια διεθνούς εμβέλειας σε
θέματα αισθητικής, αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας της τέχνης και της τέχνης γενικότερα


ΠανεΠιστηΜιακη Θεση ΜιΧελη
η Θέση Μιχελή ιδρύθηκε το 1998 στο τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών του Πανεπιστημίου
κρήτης (ρέθυμνο) και έχει γνωστικό αντικείμενο τις αισθητικές θεωρίες. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου
από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή. η δημιουργία θέσης για τη διδασκαλία της αισθητικής —στο
όνομα ενός σπουδαίου θεωρητικού και φιλοσόφου όπως ο Παναγιώτης Μιχελής— και η χρηματοδότηση
μιας πανεπιστημιακής θέσης από ιδιωτικό φορέα αποτελούν καινοτομία για τα ελληνικά πράγματα.


ΒιΒλιοΘηκη αισΘητικησ
η Βιβλιοθήκη αισθητικής του ιδρύματος Μιχελή ειδικεύεται σε θέματα αισθητικής, αλλά και αρχιτεκτονικής,
καλών τεχνών, φιλοσοφίας της τέχνης και φιλοσοφίας γενικότερα. ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης
(oPac) είναι προσβάσιμος στον αναγνώστη μέσω της ιστοσελίδας του ιδρύματος επιπλέον, η Βιβλιοθήκη
αποτελεί έδρα του αρχείου της διεθνούς Ένωσης αισθητικής (international association for aesthetics /
iaa), το οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων και πλήρη σειρά των πρακτικών των διεθνών συνεδρίων αισθητικής από το 1913 έως σήμερα. η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στο κοινό για επιτόπια μελέτη.

διοικητικο συΜΒουλιο
Πρόεδρος : λάμπρος γ. αναγνωστόπουλος
αντιπρόεδρος: νιόβη αιλιανού
γραμματέας: κωνσταντίνος αλεξίου
ταμίας: αντώνιος καφφάς
Μέλος: γιάννης κωστόπουλος

28|

entypo 40 years micheli 21X28.qxp_Layout 1 28/01/2020 11:45 AM Page 29

actiVitiEs oF thE Foundation

Publications*
the Foundations’s publications include:
a. LibraryofAesthetics (in greek): a series of books by P.a. Michelis and monographs by other authors
on aesthetics.
b. ΧρονικάΑισθητικής/Annalesd’esthétique/AnnalsforAestheticsJournal: a scholarly journal on
aesthetics and the philosophy of art, published in collaboration with the hellenic society for aesthetics and distributed throughout the world continually since 1962.
c. large-format illustrated books and academic studies on topics relevant to the Foundation's mission.
* For a complete list of publications, please visit the Foundation’s website.



EXhibitions – lEcturEs
Effie Michelis’s paintings are on permanent display at the Foundation’s Exhibition and Events hall,
alongside the greek naïve art collection. temporary exhibitions, lectures on aesthetics, architecture, the philosophy of art, and art in general are regularly held at this venue. at the same
time, the Foundation organises art exhibitions in greece and abroad.


conFErEncEs – sEMinars
the Panayotis & Effie Michelis Foundation organises and/or sponsors international conferences
and seminars on aesthetics, architecture, the philosophy of art, and art in general.


thE MichElis FElloWshiP
the Panayotis & Eﬃe Michelis Foundation has endowed the Michelis Fellowship for aesthetics at the
department of Philosophy and social studies of the university of crete at rethymnon since 1998.
the endowment of a fellowship for aesthetics – named aﬅer the eminent theoretician and philosopher Panayotis Michelis – by a private entity is unprecedented in greek academia.


library oF aEsthEtics
the Panayotis & Eﬃe Michelis Foundation library of aesthetics specialises in aesthetics, architecture,
the ﬁne arts, the philosophy of art, and philosophy in general. accessible on the Foundation’s website,
the library’s online catalogue (oPac) comprises some 25,000 entries in greek and other languages.
in addition the library houses the archive of the international association for aesthetics (iaa), including a complete series of the proceedings of the international congresses of aesthetics from
1913 to date. open to the public and housed in a specially remodelled facility, the library caters to
researchers, students, and academics.

board oF dirEctors
President: lambros g. anagnostopoulos
Vice-President: niovi Elianou
secretary: constantine alexiou
treasurer: antonios Kaffas
Member: yannis costopoulos
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γιωργοσ λ. αναγνωστοΠουλοσ (1927-2018)
Ο Γιώργος Λ. Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1927. Σπούδασε αρχιτεκτονική
στο εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το διάστημα 1945-1950. συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία του ικυ στο πανεπιστήμιο durham της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ειδικεύτηκε στην αρχιτεκτονική τοπίου. ο Παναγιώτης Μιχελής είχε γνωρίσει την αρχιτεκτονική τοπίου στην αμερική
και ήταν εκείνος που τον ενθάρρυνε στην ειδικότητα αυτή. Μετά το durham, ταξίδεψε στην αμερική
και επισκέφτηκε μερικά από τα πλέον σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία της εποχής. Μετά την επιστροφή του, ίδρυσε γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην αθήνα (1960-2005), ενώ στην αρχή
της σταδιοδρομίας του εργάστηκε στο υπουργείο Παιδείας (1959-1960) και για το Πολεμικό ναυτικό (1951-1953). ασχολήθηκε κυρίως με την αρχιτεκτονική τοπίου, την οποία εισήγαγε πρώτος
στην ελλάδα. υπήρξε ιδρυτής και Πρόεδρος (1980-2001) του Πανελληνίου συλλόγου αρχιτεκτόνων τοπίου (Πσατ) και ενεργό μέλος για πολλά χρόνια της διεθνούς ομοσπονδίας αρχιτεκτόνων τοπίου (iFla), στην οποία εξελέγη και διετέλεσε αντιπρόεδρος από το 1988 ως το 1992 και
μετέπειτα Πρόεδρος από το 1992 ως το 1996. συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του ιδρύματος
Παναγιώτη και Έφης Μιχελή του οποίου επί πολλές δεκαετίες υπήρξε αντιπρόεδρος και μετέπειτα
Πρόεδρος. διετέλεσε επίσης μέλος σε μια σειρά οργανισμών και σωματείων, όπως η κοσμητεία
εθνικού τοπίου και Πόλεων (κεΠτ), η ελληνική εταιρεία αισθητικής (εεα) κ.ά.


διονυσησ α. ζηΒασ (1928-2018)
Ο Διονύσης Α. Ζήβας γεννήθηκε στην ζάκυνθο το 1928. αρχιτέκτων (1958), διδάκτωρ Μηχανικός
εΜΠ (1970), καθηγητής στη σχολή αρχιτεκτόνων του εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1973),
κοσμήτωρ της σχολής κατά τα έτη 1979-1983, Πρόεδρος του τμήματος αρχιτεκτόνων 1989-1995
και ομότιμος καθηγητής της σχολής (1997).
είχε ιδιαίτερα ασχοληθεί με τα προβλήματα προστασίας ιστορικών κτηρίων και πόλεων και είχε
δημοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες, (βιβλία, άρθρα, ανακοινώσεις) στην ελλάδα και το
εξωτερικό. Πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας αισθητικής (1981-2017) και του ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή (1984-2018). αντιπρόεδρος της διεθνούς ενώσεως αισθητικής
(2001-2004).
Έχει τιμηθεί με το Βραβείο της Europa nostra (1982) για την μελέτη προστασίας της ιστορικής
γειτονιάς της Πλάκας, στην αθήνα και με το Βραβείο gottfried v. herder (1993) από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, για το σύνολο του έργου του.
το βιβλίο του «Πλάκα 1973-2003» βραβεύτηκε το 2007 από την ακαδημία αθηνών. το εΜΠ και η
σχολή αρχιτεκτόνων τίμησαν τον ομότιμο καθηγητή διονύση α. ζήβα με την έκδοση ειδικού τιμητικού τόμου «Πορεια» (2010), για την ουσιαστική προσφορά του στην επιστήμη και την παιδεία.


αγνη Περιστερακη -ζηρου (1937-2018)
Η Αγνή Περιστεράκη-Ζήρου γεννήθηκε στην αθήνα το 1937, όπου πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές της και εν συνεχεία τις Πανεπιστημιακές στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου αθηνών –tμήμα ιστορικό και αρχαιολογικό. στις αρχές της δεκαετίας του ’60 διορίσθηκε
στην αρχιτεκτονική σχολή του εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γραμματέας της Έδρας Μορφολογίας και ρυθμολογίας, στην οποία ήταν καθηγητής ο σοφός θεωρητικός της αρχιτεκτονικής,
Παναγιώτης Μιχελής.
την δεκαετία του 1980 συνταξιούχος πλέον, εργάσθηκε ως μεταφράστρια στην εγκυκλοπαίδεια
Πάπυρος-λαρούς και επιμελήτρια των κειμένων του επιστημονικού περιοδικού «Χρονικα
αισΘητικησ» δίπλα στη σύζυγο του Παναγιώτη Μιχελή, Έφη Μιχελή.
υπήρξε ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής εταιρείας αισθητικής καθώς και
του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Μιχελή στη θέση της γενικής γραμματέως (1984-2018)
επί πολλά έτη και για μικρό χρονικό διάστημα αντιπρόεδρος αυτού.
η συμβολή της στην υλοποίηση των στόχων και των δύο οργανισμών υπήρξε ουσιαστική χάρις
στην γλωσσομάθεια, την εργατικότητα και την ευθυκρισία της.
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gEorgE l. anagnostoPoulos (1927-2018)
George L. Anagnostopoulos was born in Athens in 1927. He studied architecture at the National Technical University of Athens (1945–50). He went on to study at Durham, U.K., on
a Greek State scholarship, where he specialised in landscape architecture. Having been acquainted with landscape architecture in the U.S.A., it was Panayotis Michelis who encouraged
him to pursue this specialisation. Aﬅer Durham, Anagnostopoulos travelled to the U.S.A.,
where he visited some of the foremost architectural practices of the time. Aﬅer his return
to Greece, in his early career he worked for the Ministry of Education (1959–60) and the
Hellenic Navy (1951–53), before establishing his own architectural practice in Athens
(1960–2005). His work was mainly concerned with landscape architecture, which he was
the ﬁrst to introduce in Greece. He was the founder and president (1980-2001) of the PanHellenic Association of Landscape Architects (PHALA) and a long-time active member of
the International Federation of Landscape Architects (IFLA), of which he was appointed vice
president (1988–92) and president (1992–96). He was instrumental in establishing the Panayotis & Eﬃe Michelis Foundation, of which he was vice president and then president for several
decades. he was also a member of a number of organisations and associations, including the
deanship of national landscape and cities (KEPt), and the hellenic society for aesthetics.


dionysis a. ziVas (1928-2018)
Dionysis A. Zivas was born on zakynthos in 1928. architect (1958); doctor of Engineering,
ntua (1970); professor, Faculty of architecture, national technical university of athens
(1973); dean of the school (1979–1983); chairman, Faculty of architecture (1989–1995); and
professor emeritus of the school (1997).
he focused on issues of historic building and city protection, and published more than 80 books,
articles, and papers in greece and other countries. President of the hellenic society for aesthetics
(1981–2017) and of the Panayotis & Eﬃe Michelis Foundation (1984–2018); vice president of
the international association for aesthetics (2001–4).
he received the Europa nostra award (1982) for his study Plaka, the old town of athens: a study
on its Present state and its Future survival and the gottfried von herder award (1993) from the
university of Vienna for his overall contribution.
his book Plaka1973–2003 was awarded by the academy of athens in 2007. the ntua and the
Faculty of architecture dedicated to dionysis a. zivas the book Poreia (2010), a volume highlighting the Professor Emeritus’s outstanding contribution to science and education.


agni PEristEraKi-zirou (1937-2018)
Agni Peristeraki-Ζirou was born in 1937 in athens, where she completed her secondary education and went on to study at the Faculty of history and archaeology, school of Philosophy,
university of athens. in the early 1960s, she was appointed secretary at the chair for theory
of architecture, school of architecture, national technical university of athens, under Professor
Panayotis Michelis, the brilliant theoretician of architecture.
in retirement in the 1980s, she worked as a translator for the Papyrus larousse encyclopaedia
and as copyeditor for the ΑnnalsforAesthetics journal, alongside Panayotis Michelis’s wife, Eﬃe
Michelis.
she was an active member of the board of the hellenic society for aesthetics, as well as general
secretary of the Michelis Foundation’s board (1984–2018) for many years and, brieﬂy, as vice
president.
thanks to her knowledge of languages, diligence, and acumen, her contribution to the realisation
of the mission of both organisations was substantial.
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Αισθητική
Αρχιτεκτονική
Αρχαιολογία
Αρχιτεκτονική τοπίου

Aesthetics
Architecture
Landscape
Archaeology

Σπουδή του Παναγιώτη Μιχελή για την πολυκατοικία της Βασ. Σοφίας 79, Αθήνα.
Study for the apartment building on 79, Vas. Soﬁas Avenue, Athens, by Panayotis Michelis.

ΙΔΡYΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΕΦΗΣ ΜΙΧΕΛΗ
THE PANAYOTIS & EFFIE MICHELIS FOUNDATION

