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Οδησσός άποψη προς την Οπερα 1918 Αριστερά διακρίνεται υποκατάστημα του μεγαλοτραπεζίτη της Οδησσού Κεφαλονίτη Ιωάννη Ξυδιά ο οποίος ανέπτυξε τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα στις αρχές του 20ού αιώνα Ο υδιάςήταν μεταξύ άλλων διευθυντής της εφημερίδας Γιούζνα για Μισλ Η Νότια Σκέψη και ιδιοκτήτης του πρώτου ιδιωτικού αεροπλάνου στη Ρωσία

Κατασκευάζεις πατρίδα σε άλλο τόπο
Αρχιτεκτονική ταυτότητα και μνήμη στις ελληνικές κοινότητες της Οδησσού και της Μασσαλίας στον 19ο και τον 20ό αιώνα
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Γης ΤΖΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το 1794 εκεί όπου η στέπα συναντά
τον απέραντο Πόντο ιδρύθηκε

η Οδησσόε από το μηδέν
κατόπιν εντοληε ms Μεγάλα Αι
κατερίνα τα Pcoaias Τελευταία
αναλαμπή του Ελληνικού Σχεδίου

για αναβίωση του Βυζαντίου
eis ανάμνησιν τα ελληνικήε

anoiKias των Μιλησϊων Οι θρυ
λικέβ Σκάλεβ Ποτέμκιν απο
τυπωμένεε από τον Αϊζενστάιν
ενώνουν το κέντρο τα πόλα με
το λιμάνι ενώ νεοκλασικά κτίρια
και βουλεβάρτα συναρμολογούν
το Μαργαριτάρι ms Μαύρα Θά
λασσα5 από z\s σημαντικότερε5
ouxpaviKès πόλεΐ3 η οποία στέκει
αγέρωχη και κομψή ακόμη και
υπό Tis πρόσφατεβ απειλέβ του
ρωσικού στόλου

Αντιδιαμετρικά η μεσογειακή
Μασσαλία παρότι πόλη συνυφασμένη

με τη σύγχρονη γαλλική
ιστορία ο εθνικό5 ύμνοβ φέρει το
όνομα τα Μασσαλιώτιδα κουβαλά

μια αρχαιοελληνική παράδοση
που ξεκινά από την ίδρυσή

ms το 600 πΧ από tous Φωκαεί5
Το γεγονόε αυτό αποτυπώνεται σε
σειρά μνημείων από την προτομή
του Ομήρου στη me d'Aubagne
και την ορειχάλκινη αναμνηστική

πλάκα ms ίδρυσα ms πόλα
στο παλιό λιμάνι écos το μαρμάρινο

μνημείο στην Quai Marcel
Pagnol αφιερωμένο στον μύθο
του Πρωτέα και ms Γύπτιδοε και
τα αγάλματα του Ευθυμένη και
του Πυθέα στην όψη του

Χρηματιστηρίου

των Ελλήνων θαλασσοπόρων

που έφτασαν στη
μακρινή Ισλανδία και στΐ5 ακτέβ
ms βορειοδυτικήβ Acppuois

Με αφορμή το βιβλίο Κατα
σκευέβ ms πατρίδα5 που μόλιβ
κυκλοφόρησε από τΐ5 εκδόσειβ
Futura και διερευνά την αρχιτεκτονική

την ταυτότητα και τη
μνήμη ans ελληντκέβ κοινότητεε
ms Οδησσού και ms Μασσαλίαε
στον 19ο και τον 20ό αιώνα

μιλήσαμε

με τηνΚαλλιόπη Αμυγδάλου
αρχιτέκτονα κύρια ερευνήτρια
ΕΛΙΑΜΕΠ που επιμελήθηκε

τον τόμο και τον επιστημονικό
υπεύθυνο Κώστα Τσιαμπάο αν
καθηγητή Σχολή5 Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΕΜΠ Για το δυνατό
αποτύπωμα που άφησαν οι Ελλη
VES σε δυο από Tis σημαντικότε

Το βιβλίο αναδεικνύει ξεχασμένες
κατασκευές της πατρίδας επανα

συστήνοντάς μας δύο λίκνα του ελληνισμού

Οδησσό και Μασσαλία

Το αποτύπωμα που
άφησαν στις δύο πόλεις
οι Ελληνες της διασποράς

μέσα από ναούς
σχολεία μουσεία
πάρκα μνημεία
γλυπτά έργα υποδομής
ονόματα δρόμων

pes πόλειβ-λιμάνια ms ελληνικήβ
ôiaonopâs μέσα από δημόσια κυ
pios έργα vaoûs σχολεία μουσεία

πάρκα μνημεία γλυπτά έργα

υποδομήε ονόματα δρόμων
Αποτέλεσμα του ομώνυμου

ερευνητικού προγράμματοβ ODEMARS

του Εργαστηρίου Ioropias
και Θεωρίαε ms Αρχιτεκτονική5
ΕΜΠ 2020-2022 το βιβλίο βασίστηκε

σε αρχειακή και επιτόπια

έρευνα στην Οδησσό και στη
Μασσαλία και χρηματοδοτήθηκε
από το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνα
και Καινοτομία5 ΕΛΙΔΕΚ Γιατί
επιλέχτηκαν οι δύο auTés πόλειε
Η Οδησσόε και η Μασσαλία είναι

σημαντικοί κόμβοι evos δικτύου
πόλεων-λιμανιών που περιλαμβάνει

αρκετέ5 πόλειβ με ελληνι
Kés κοινότητα öncos η Σμύρνη
και η Αλεξάνδρεια Mas ενδιέφερε

να αναλύσουμε τα κοινά tous
χαρακτηριστικά πολυπολιτισμι
κότητα έντονη κινητικότητα

Ψαράδες κοντά στην είσοδο του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας 1959

πληθυσμού απότομη οικονομική
ανάπτυξη σε αντιδιαστολή

με τα διαφορετικά πολιτικά και
γεωγραφικά πλαίσια στα οποία
αναπτύχθηκαν επισημαίνει η
Καλλιόπη Αμυγδάλου στην Κ
Ο Kcooras Τσιαμπάοε προσθέτει
Και ans δύο πόλειβ συναντάμε

μετά το 1800 σημαντικέε ελληνι
Kés κοινότητεε με ενεργή παρουσία

στην πολιτική και πολιτισμική
ζωή ο Μαρασλήβ πχ os δήμαρ
xos Οδησσού Ενώ η αναφορά
στην Ελλάδα είναι συνειδητή
και εμφανή5 μέχρι και σήμερα

Το βιβλίο απαρτίζεται από τέσσερα

βασικά κεφάλαια που ανασυνθέτουν

το ixvos ms ελληνι
Kômms ουμπυκνώνονταε σε
λέξειβ το χωρικό αποτύπωμα ms
πατρίδα5 σε δύο πόλειβ που Tis

συνδέει ο υδάτινοε δρόμοε του
εμπορίου

Ο ρόλος της θάλασσας
Τι ρόλο παίζουν η θάλασσα και

το εμπόριο στην κατασκευή ms
ελληνική3 ταυτότηταβ Οι Ελλη
ves ανέκαθεν ήταν συνδεδεμένοι
με τη θάλασσα εμπορικά στρατιωτικά

Το εμπόριο των Ελλήνων
του 19ου αι και οι KoivômTés tous
σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα

έφερναν αναπόφευκτα στη
μνήμη το εμπόριο των αρχαίων
Ελλήνων και to αποικίεβ που δημιούργησαν

cms iôies ακριβώβ γεωγραφία

περιοχέ5 μα5 λέει ο
κ Τσιαμπάθ5 Η θάλασσα επι¬

τρέπει τη μεταφορά ανθρώπων
αγαθών ιδεών και πληροφορίαε
Οδηγεί στην εξωστρέφεια και στη
διασύνδεση Επιτρέπει στα άτομα
να δημιουργούν αλλά και να καταλύουν

δεσμού5 με ελευθερία Ταυτόχρονα

η οικονομική icrxùs που
συνδέεται με το εμπόριο αυξάνει
τη δυνατότητα ms κοινότητος να
αλλάζει τονίζει η κ Αμυγδάλου

Στο πρώτο μέροε του βιβλίου
η ίδια ιχνηλατεί με μαεστρία

την αρχιτεκτονική και ελληνική
ταυτότητα ms Οδησσού του

19ου αιώνα μέσω ms σύνθετα
και ôuvams σχέσα Koivömms
πόλα Στην Οδησσό τα κτίρια

ms ελληνικήε κοινότηταε δεν
διακρίνονται μορφολογικά από
αυτά των άλλων κοινοτήτων
αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι

η ποσότητά tous η ύπαρξη
x\as κρίσιμα μάζαε που επιτρέπει

στη μνήμη να διατηρείται
Στο δεύτερο μέροβ ο κ Τσιαμπά
os αναζητεί με μεθοδικό τέμπο
τα λιγοστά χωρικά τεκμήρια ms
αρχιτέκτονα ms MaaooAias
του 20ού αιώνα που αναδύονται
κυρίου μέσω ms αρχαιοελληνι
îais μνήμη5 και ms δράσα των
επίσημων αρχών παρά μέσω ms
ελληνικήε κοινότητα Στη Μασσαλία

το ενδιαφέρον είναι ότι δεν
είναι η ελληνική κοινότητα που
αφήνει πίσω ms ελληνικά κτίρια

αυτή περισσότερο αφομοιώνεται

παρά διακρίνεται Είναι
όμωε οι ίδιεε οι apxés ms πόλα

ο δήμο5 οι ντόπιοι αρχιτέκτονε5
καλλιτέχνεβ κ.ά που αναζητούν
την ελληνική μνήμη στα περισσότερα

από τα σημαντικά έργα
του 19ου και 20ού αι

Το 2001 η Μασσαλία ενίσχυσε
την ελληνικότητά ms εγκαινι
άζονταβ το Πάρκο ms 26ns εκα
TOvraempiôas Ektös από Tis
ανάγλυφεβ πινακίδεε στην είσοδο
του πάρκου που αφηγούνται την
ελληνική καταγωγή ms Μασσαλί
as χαρακτηριστικό είναι το καθι
στικό-μπελβεντέρε στην κορυφή
του λοφίσκου σε ιωνικό ρυθμό με
χαραγμένη την επιγραφή ΦΩΚΑ
ΕΙΣ ΟΙ ΕΝ ΙΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩ
ΜΕΝΟΙ ΕΚΤΙΣΑΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ
αναφέρει ο Kcooras Toiaynäos

Δύο πολύ ενδιαφέρουσεε ιστο
pies ξεδιπλώνονται από τον Γιάννη

Καρρά ιστορικό και αν καθηγητή

του Τμήματοε Βαλκανικών
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

του Πανεπιστημίου Μακε
ôovias και tous αρχιτέκτονεβ
unoijmcpious διδάκτορε5 Χρήστο
Κρητικό και Ιωνα Μαλέα

Η Φιλική Εταιρεία
Η πρώτη αναφέρεται κατά κάποιον

τρόπο στα δίκτυα δράσα
των Ελλήνων στη Ρωσική Αυτοκρατορία

και ιδιαίτερα στη Φιλική

Εταιρεία που ιδρύθηκε στην
Οδησσό άρρηκτα συνδεδεμένη
με την ελληνική επανάσταση
από τρεΐ5 εμπόροα ms πόλα
τον Σκουφά τον Ξάνθο και τον
Τσακάλωφ Η οικία Μαρασλή
στην Ελληνική πλατεία θεωρείται

ότι στέγασε Kpucpés συναντήσει
των Φιλικών και εξαιτίαε

aums ms σύνδεσα παραχωρήθηκε
μαζί με δύο γειτονικά ms

κτίρια στο Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού

με το οποίο συνεργαστήκαμε

στην έρευνά yias για
να στεγάσει το παράρτημά του
στην πόλη Σήμερα η οικία Μαρασλή

στεγάζει το Μουσείο ms
Φιλικήβ Εταιρείαβ Ektos aums
ο loropiKÖs Γ Kappâs καταγράφει

στην έρευνά του την έπαυλη
Κουρή όπου επίσα έγιναν μυ
στικέβ συναντήσει σημειώνει
η Καλλιόπη Αμυγδάλου

Η δεύτερη ιστορία αναφέρεται
εν μέρει στην ομάδα υπεράσπισα

πολιτών Collectif du 5
Novembre η οποία μέσω ενόβ
τραγικού γεγονότοβ cms 5 Νοεμ¬

βρίου 2018 δύο κτίρια στο κέντρο
ms πόλη3 κατέρρευσαν σκοτώνο
VTOS οκτώ ανθρώπουε κατάφερε
να νοηματοδοτήσει διαφορετικά
τον χώρο μετατρέποντα5 ένα

αρχαιοελληνικό

σύμβολο την προτομή

του Ομήρου που στέκει από
το 1802 σε έναν κίονα με ιωνικό
κιονόκρανο στη μέση μιαβ μικρήβ
πλατείαε ms auvoucias Noailles
στη Μασσαλία σε τοπόσημο κοι
vcùvuais διεκδίκησα και μνήμα

Εκκινώνταβ από ένα αυστηρά
δομημένο χρονολόγιο και κλείνο
vtas με πλούσια βιβλιογραφία και
αξιόλογο υλικό τεκμηρίωσα από
παλιά σχέδια έγγραφα και χάρ
τε5 μέχρι φωτογραφίεβ αποκόμματα

εφημερίδων και νέα σχέδια
αναπαράστασα σημαντικών κτιρίων

πολλά από αυτά σχεδιασμένα
υποδειγματικά από την αρχιτέκτονα

Εβίτα Φανού το βιβλίο
μπαίνονταβ σε ικανό επιστημονικό

ßä0os φωτίζει γεγονότα και
αναδεικνύει ξεχασμένε5 κατα
σκευέ5 ms πατρίδαβ επανασυ
omvovrâs ias Tis δύο πόλειε
λίκνα του ελληνισμού

Μπορεί τελικά η πατρίδα να
κατασκευαστεί σε άλλο τόπο Η
πατρίδα δεν ανακατασκευάζεται

αυτούσια αλλά είναι αυτή που
πρωταγωνιστεί cos αναφορά στην
κατασκευή νέων εκδοχών του ανή
κειν Προϋπόθεση είναι η σύσταση
i\as véas Koivömras με βάση μία
καταγωγική γλωσσική ή θρησκευτική

ταυτότητα γύρω από tous
avtioTOixous θεσμούε σχολείο
εκκλησία και τα κτίριά tous Η
αρχιτεκτονική εδώ έχει κυρίαρχο

ρόλο napéxovros τον φυσικό
χώρο ζωήβ ms Koivömms αλλά
και επιτρέπονταβ τη συμβολική
ms έκφραση στον νέο τόπο επισημαίνει

η Καλλιόπη Αμυγδάλου
Κάθε μετατόπιση φέρνει μαζί

ms κομμάτι(α του τόπου καταγω
yns Το τι φέρνει μαζί του Kânoios
από εκεί όπου προέρχεται δεν είναι
συγκεκριμένο και μονοσήμαντο
αλλά συνδιαμορφώνεται από πολ
Xoùs παράγοντεβ Αυτό που προκύπτει

τελικά είναι ενδιαφέρον
προσθέτει ο Kcooras Τσιαμπάοβ

Το βιβλίο το βρίσκει κανείς
σε ψηφιακή μορφή δωρεάν

με ελεύθερη πρόσβαση οίον ισιάτοπο
των εκδόσεων Futura

futurabooks.wordpress.com
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