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ΣΤΟ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,  
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ,
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, 
Η ΕΠΑΝΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ. 
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ, ΑΚΟΜΗ 
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΟΠΩΣ Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ Ή  
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ.

portfolio – αρχιτεκτονική ιστορία, θεωρία και κριτική
Διεύθυνση σειράς: Ανδρέας Γιακουμακάτος

Η σειρά αυτή προτείνει κείμενα ειδικά επιλεγμένα ώστε να συμ-
βάλλουν ουσιαστικά στον τρέχοντα προβληματισμό για την αρχι-
τεκτονική και την πόλη. Με δεδομένο το μικρό σχήμα και το ολι-
γοσέλιδο των βιβλίων, καθώς και την ασπρόμαυρη και όχι πάντα 
αναγκαία εικονογράφηση, η έμφαση δίνεται στην ποιότητα της 
ιστορικής, κριτικής και θεωρητικής ανάλυσης που το κάθε κείμενο 
αναπτύσσει. Με θέματα που αφορούν αδιακρίτως τη διεθνή ή την 
ελληνική πραγματικότητα και ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου, τα 
βιβλία μπορεί να έχουν διδακτικό χαρακτήρα και παράλληλα να 
άπτονται των ενδιαφερόντων ενός ευρύτερου κοινού για τα ζη-
τήματα της αρχιτεκτονικής. Στη σειρά μπορεί να περιλαμβάνονται 
δοκίμια των κατά τεκμήριο πλησιέστερων σε αντίστοιχα ζητήματα 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, εργασίες ανεξάρτητων 
ερευνητών ή συνόψεις διδακτορικών διατριβών με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και χαρακτήρα πρωτότυπης συμβολής στον σχετικό προ-
βληματισμό. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δυσχερή στην Ελλάδα, εξαι-
τίας μεταξύ άλλων της κρίσης του έντυπου αρχιτεκτονικού Τύπου 
και της έλλειψης ερεθισμάτων ή προκλήσεων για τη συγγραφή 
κριτικών κειμένων σχετικών με την αρχιτεκτονική και την πόλη, η 
σειρά επιδιώκει να ανταποκριθεί αφενός στην ανάγκη των ερευ-
νητών, αφετέρου στη φιλομάθεια του αρχιτεκτονικού κόσμου, των 
πολυάριθμων φοιτητών και των φίλων της αρχιτεκτονικής.
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