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Η γεωγραφία του μοντέρνου στη διάρκεια του 20ού αιώνα περιλαμβάνει πόλεις 
όπως η Βιέννη, το Βερολίνο, το Παρίσι, η Πράγα, η Μόσχα, το Λονδίνο, η Νέα 
Υόρκη. Η Αθήνα, η οποία φιλοξένησε το 1933 το 4ο Διεθνές Συνέδριο 
Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής (IV CIAM), πώς τοποθετείται στον χάρτη αυτό; 
Ποιος ήταν ο δικός της μοντερνισμός; Ποιες μορφές και ποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά πήρε ο μοντερνισμός –και ο ελληνικός μοντερνισμός 
ειδικότερα– στη σκέψη και τις τέχνες του 20ού αιώνα;  
 
Στο βιβλίο διερευνώνται και αναλύονται χαρακτηριστικά του μοντέρνου όπως 
η αυτοαναφορικότητα, ο κατακερματισμός της συνέχειας, η αφαίρεση, ο 
φορμαλισμός, η λειτουργική καθαρότητα, η ορθολογικότητα και το παράλογο, 
η έμφαση στην πρόοδο, η αναφορά στη μηχανή και την τεχνολογία, η ρήξη με 
την παράδοση, ο ελιτισμός, ο κοσμοπολιτισμός, η ουτοπία, ενώ αναπτύσσεται 
ένας διάλογος για τις μορφές που πήρε η εκδήλωση του μοντέρνου σε 
διάφορους χώρους: από την Αρχιτεκτονική μέχρι τη Φιλοσοφία, από τη 
Μουσική μέχρι τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, από την Πολιτική 
μέχρι τη Λογοτεχνία. 



 

 
Η Βάσω Κιντή είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Τμήμα 
Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Κουν και Βιτγκενστάιν: Φιλοσοφική 
έρευνα της δομής των επιστημονικών επαναστάσεων (Σμίλη, Αθήνα 1995) και 
συνσυγγραφέας του βιβλίου Φιλοσοφία της επιστήμης (ΕΑΠ, Πάτρα 2003). Έχει 
επιμεληθεί το βιβλίο Φιλοσοφία και τέχνη (Οκτώ, Αθήνα 2011) και συνεπιμεληθεί 
το συλλογικό έργο Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions Revisited 
(Routledge, Λονδίνο 2012). Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε διεθνή και 
ελληνικά ακαδημαϊκά περιοδικά με αντικείμενο τη φιλοσοφία της επιστήμης, 
τη φιλοσοφία της ιστορίας, τη φιλοσοφία της γλώσσας και την ηθική. 
 
Ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης είναι καθηγητής Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σπούδασε αρχιτεκτονική και πολεοδομία στην 
Αθήνα και το Παρίσι, και έκανε μεταπτυχιακά στη Φιλοσοφία και τη 
Γεωγραφία. Έχει δημοσιεύσει πολλά δοκίμια για την ιστορία, τη θεωρία και την 
αισθητική της αρχιτεκτονικής του 19ου και του 20ού αιώνα. Η πρόσφατη 
έρευνά του αφορά το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας. 
 
Ο Κώστας Τσιαμπάος είναι αρχιτέκτονας μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της 
Νέας Υόρκης. Το 2007 υποστήριξε τη διδακτορική διατριβή του στο ΕΜΠ για τις 
αισθητικές θεωρίες της αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου σε σχέση με τις 
πολιτισμικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις τους. Τον Μάρτιο του 2011 
εκλέχτηκε λέκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, με 
γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα». 
 
 
 


