ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Ι ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Διευθφντρια: Αμαλία Κωτςάκη, αναπληρϊτρια καθηγήτρια

3 διαλζξεισ με αφορμή την επζτειο του 1821
και την ίδρυςη του ελληνικοφ Κράτουσ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γ’ διάλεξη: Παραςκευή 16 Απριλίου 2021 - ώρα 19.00

Έλλη – Αντωνία Βλάχου
αρχιτζκτων ΑΠΘ, MSc ΕΜΠ, υποψήφια διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτησ

Εθνική ευεργεςία:
Το αρχιτεκτονικό αποτφπωμα
τησ δράςησ των εξ’ Ηπείρου ευεργετών.
Σο κληροδότημα τησ Οικογζνειασ ίνα

Ήδη από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, κάτω από τισ ιδιαίτερεσ ιςτορικζσ και κοινωνικζσ
ςυνθήκεσ, αναπτφχθηκε το φαινόμενο του ελληνικοφ ευεργετιςμοφ από κορυφαίουσ
επιχειρηματίεσ τησ διαςποράσ, οι οποίοι μζςα από μια προςωπική διαδρομή και
λειτουργϊντασ με όρουσ ατομικήσ εποποιίασ, ανζλαβαν την πραγμάτωςη κοινωφελϊν
ζργων που υπζρβαιναν τισ οικονομικζσ δυνατότητεσ του εθνικοφ κράτουσ ή τησ
παροικιακήσ κοινότητασ αντίςτοιχα. Οι ευεργεςίεσ των Ηπειρωτϊν ήρθαν να καλφψουν τα
ελλείμματα του ελληνικοφ Κράτουσ, ςε μία εποχή που αυτό τελοφςε υπό ςυγκρότηςη όχι
μόνο εξαιτίασ τησ πρόςφατησ απελευθζρωςήσ του από την οθωμανική κυριαρχία αλλά

κυρίωσ γιατί γενικότερα το ιδεολογικό αφήγημα του ελληνικοφ Κράτουσ βρίςκεται υπό
καταςκευή την περίοδο του 19ου αιϊνα ςτην Ευρϊπη. Σο δε corpus των αρχιτεκτονικϊν
ζργων που είναι αποτελζςματα ευεργεςιϊν ςυνιςτά ζνα από τα ςημαντικότερα κομμάτια
τησ νεοελληνικήσ αρχιτεκτονικήσ, και παράλληλα εκπροςωπεί την Ελλάδα ςτον αςτικό χϊρο
των ευρωπαϊκϊν πόλεων.
Η παροφςα ειςήγηςη, θα επικεντρωθεί ςτο ευεργετικό ζργο τησ Οικογζνειασ ίνα (Γεϊργιοσ
και ίμων ίνασ), μζςα από μια ενδελεχή, ςυγκριτική μελζτη των aρχιτεκτονημάτων τησ
ςτην Πρωτεφουςα του νεοπαγοφσ Ελληνικοφ Κράτουσ (Αθήνα) και τισ δφο Αυτοκρατορικζσ
Πρωτεφουςεσ (Βιζννη – Βουδαπζςτη) τησ Δυαδικήσ Μοναρχίασ. Η ιναία Ακαδημία και το
Αςτεροςκοπείο ςτην Αθήνα, η Ακαδημία των Επιςτημϊν και η Γζφυρα των Αλυςίδων ςτη
Βουδαπζςτη, το Πολυτεχνείο και η Εκκληςία τησ Αγίασ Σριάδασ ςτην Βιζννη, είναι μερικά
μόνο από τα ζργα πνοήσ τα οποία ςυνδζθηκαν με την κληρονομιά τησ Οικογζνειασ ίνα,
όλα ςχεδιαςμζνα από ςπουδαίουσ αρχιτζκτονεσ τησ εποχήσ.
Μζςα από την ενδελεχή μελζτη και παρουςίαςη πρωτογενοφσ αρχειακοφ υλικοφ (ςχζδια,
ζγγραφα, φωτογραφίεσ κλπ), ςε ςυνδυαςμό με την ερμηνεία των ευρημάτων ζχοντασ ωσ
μεθοδολογικό εργαλείο το φαινόμενο τησ ευεργεςίασ ςτον ελλαδικό χϊρο και ευρφτερα,
εκτιμάται πωσ αφενόσ θα προςφερθεί ζνα νζο πρίςμα θζαςησ και ερμηνείασ τησ
ςπουδαίων αρχιτεκτονημάτων τησ νεοελληνικήσ αρχιτεκτονικήσ και αφετζρου θα
διερευνηθεί η ζννοια τησ «Αγνήσ Προςφοράσ» (“PureGift”) ςτο ςυγκείμενο του
Εκδυτικιςμοφ και Εκςυγχρονιςμοφ του Νεοςφςτατου Ελληνικοφ Κράτουσ.

H διάλεξη είναι ανοικτή ςτο κοινό μζςω τησ διαδικτυακήσ πλατφόρμασ zoom
https://tuc-gr.zoom.us/j/87692302570?pwd=REIzTUtRSXBJS0FOQ0JId09CMTFwUT09

