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Η λέξη αρχαιολογία (λόγος που αναφέρεται στα αρχαία 

πράγματα), είναι σύνθετη από τις λέξεις αρχαίο και λόγος 

(θεωρία, γνώση, επιστήμη). […] από τα τέλη του 18ου αιώνα 

και μετά, η λέξη κατέληξε να σημαίνει τον γνωστικό κλάδο 

που μελετά τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος του 

ανθρώπου.  

Η πρώτη δουλειά του αρχαιολόγου είναι η περιγραφική 

εργασία. Πρέπει δηλαδή να περιγράψει, να ταξινομήσει και να 

αναλύσει τα αντικείμενα που έχει να μελετήσει. Η 

ικανοποιητική και αντικειμενική ταξινόμηση είναι η βάση κάθε 

αρχαιολογίας […]. Αλλά ο κύριος σκοπός του αρχαιολόγου 

είναι να εντάξει το υλικό που διαθέτει μέσα στο ιστορικό του 

πλαίσιο και να το συμπληρώσει με τις γνώσεις που μπορούν να 

του προσφέρουν οι γραπτές πηγές, […].  



Ίσως είναι ακριβέστερο να πει κανείς ότι ο αρχαιολόγος είναι 

πρώτα ένας τεχνίτης, που εφαρμόζει πολλές εξειδικευμένες 

τεχνικές μεθόδους (απ’ αυτές η πιο γνωστή στο ευρύτερο κοινό 

είναι η ανασκαφή), κι έπειτα ιστορικός. […] Συνεκδοχικά όμως 

προσφέρει και πληροφορίες σχετικές με τις κοινωνικές συνθήκες, 

τη θρησκεία και την οικονομία των ανθρώπων που δημιούργησαν 

τα έργα που εξετάζει. 











Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ο 
οπτικός χαρακτήρας του μετααστικού 
πολιτισμού συναρτάται με το νέο πρωτείο του 
χώρου απέναντι στον χρόνο ως πλαίσιο 
προσανατολισμού ή θεμελιώδη τρόπο της 
αίσθησης του κόσμου. Οι τέχνες της εικόνας 
είναι συνάμα οι τέχνες του χώρου, […] ο 
γραπτός λόγος έχασε την προγενέστερη θέση 
και αξία του από τη στιγμή που η αίσθηση του 
κόσμου προσανατολίστηκε στον χώρο και έτσι 
έδωσε το προβάδισμα στην εικόνα [σ. 178] 







Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη και η τεχνική του οικοδομείν, που 

έχει για σκοπό της την ικανοποίηση των πρακτικών και 

καλλιτεχνικών αναγκών έκφρασης του πολιτισμένου 

ανθρώπου. […] 

Ο σύγχρονος προβληματισμός της αρχιτεκτονικής, παράλληλα 

με την εξέταση της κατασκευής, της λειτουργίας και της 

μορφής –που αποτελούν τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής 

σύνθεσης – στρέφεται και στην έρευνα του ρόλου που παίζουν 

η κοινωνία, η οικονομία και το περιβάλλον στη διαμόρφωση 

του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Έτσι η αρχιτεκτονική 

συνεργάζεται με την κοινωνιολογία, τις οικονομικές 

επιστήμες, τη στατιστική και την πολεοδομία, προκειμένου να 

επιλύσει τα προβλήματά της. 



Ένας πίνακας σχηματικής κατάταξης των θεμάτων της 

σύγχρονης θεώρησης της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: 

 

ΧΡΗΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

 Αρχιτεκτονικοί τύποι, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 

ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

 Δομικά υλικά, δομικά στοιχεία,  

ΕΚΦΡΑΣΗ 

 Περιεχόμενο, μορφή 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 Διάκριση θεωρία - ιστορία, διακρίσεις θεωρίας 

 αρχιτεκτονικής – θεωρίας τέχνης 



















ΑΜΦΙΠΟΛΗ 















ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 









Η ΠΛΑΓΙΑ 

ΜΑΤΙΑ 

Η ΠΛΑΓΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Brassai 
 





Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΤΟΜΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 

























Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ 

ΔΟΞΙΑΔΗ 
























