


Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη της «ικανοποίησης των 

ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο μέσω σχεδιασμού 

μεθόδων και υλικών κατασκευών». που εφαρμόζεται 

ευρύτερα στην οίκησε και δόμηση του χώρου, ως 

εφαρμοσμένη επιστήμη της σχεδίασης και της 

υλοποίησης κατασκευών, όπως κτηρίων, γεφυρών 

και πόλεων, δίνοντας έμφαση σε ορισμένους τομείς 

των αναγκών αυτών, όπως στην εργονομία και στην 

αισθητική, στη λειτουργία, τη μορφή ή την 

κατασκευή τους, αναλόγως με την εποχή και τις 

ιδιαιτερότητες του εντολέα για τον οποίο διαξάγεται . 



Ρωμαϊκή Εποχή 

Σύμφωνα με την πιο πρώιμη μελέτη γύρω από το 
αντικείμενο, ο Βιτρούβιος στο έργο του Περί 

αρχιτεκτονικής βασίζει την καλή αρχιτεκτονική 
σε τρεις αρχές: Ομορφιά (Venustas), 

Σταθερότητα (Firmitas) και Ευχρηστία (Utilitas). 
Τονίζει ότι η αρχιτεκτονική οφείλει να 

εξισορροπεί και να συντονίζει με βάση αυτά τα 
τρία στοιχεία, χωρίς κανένα να υπερβαίνει τα 
άλλα.[Με το έργο του ο Βιτρούβιος επηρέασε 

βαθύτατα καλλιτέχνες, στοχαστές και 
αρχιτέκτονες από την πρώιμη Αναγέννηση και 

έπειτα. 



Μεσαίωνας 

Τα σημαντικότερα μεσαιωνικά γραπτά περί 

αρχιτεκτονικής δεν είναι νέα εγχειρίδια, αλλά 

απλώς νεότερες και εκτενώς σχολιασμένες 

μεταφράσεις του Βιτρούβιου.Ο γοτθικός ρυθμός 

είχε προκύψει και εξελιχθεί από πρακτικές στις 

οποίες η κατοικία του αρχιμάστορα, ή το ίδιο το 

εργοτάξιο, αποτελούσαν χώρο αρχιτεκτονικής 

διαπαιδαγώγησης των νέων μαθητευόμενων. 



 

Αναγέννηση 

 

Η Αναγέννηση είναι μια περίοδος στην οποία 

συντελέστηκαν βαθιές αλλαγές στην 

αρχιτεκτονική. Σε κανέναν άλλο καλλιτεχνικό 

τομέα, κατά τη διάρκειά της, δεν έγινε τόσο 

αισθητή η νέα ελευθερία του δημιουργού και 

τόσο βαθύ το χάσμα ανάμεσα σε αυτόν και τον 

πελάτη, όσο στην αρχιτεκτονική. Ο αρχιτέκτονας 

αυτήν την περίοδο έπρεπε να έχει, ως ένα βαθμό 

τη μόρφωση του λογίου, να ξέρει κανόνες 

αρχαίων «ρυθμών», τις σωστές αναλογίες και τα 

μέτρα των αρχαιοελληνικών μορφολογικών 

χαρακτηριστικών. 



 

Νεοκλασικισμός 

 

Η υπερβολή της αρχιτεκτονικής γλώσσας όπως 
εκφράστηκε από το Ροκοκό και η εκλαΐκευση 
των αρχών του Διαφωτισμού, οδήγησαν τους 
αρχιτέκτονες του 18ου αιώνα στην αναζήτηση 
ενός αυθεντικού ύφους μέσα από μια ακριβή 

επανεκτίμηση της Αρχαιότητας. Στην Αγγλία, η 
τάση αυτών των αναζητήσεων εκφράστηκε 

κυρίως μέσα από την διάθεση για αποφυγή της 
υπερβολής του Μπαρόκ: πρωτοεμφανίστηκε στη 

μεν «ρωμαϊκή» της εκδοχή σε μια εκ νέου 
έκφραση των αρχών του Αντρέα Παλάντιο στο 
έργο του Λόρδου Μπέρλινγκτον (1694 – 1753), 
στη δε «ελληνική» στο έργο Οικιακά Έπιπλα και 

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων του Τόμας 
Χόουπ το 1807. 

 



 

 

Μοντερνισμός 

 

Παρόλο που οι ρίζες της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 
μπορούν να αναζητηθούν ακόμη και στα μέσα 

του 18ου αιώνα, οι μοντερνιστικές θεωρίες στην 
αρχιτεκτονική αναπτύχθηκαν κυρίως στο πρώτο 

τέταρτο του 20ού αιώνα. Η ανάπτυξη των 
σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών και η ταχεία 

ανάπτυξη των πόλεων, οι τεχνολογικές 
καινοτομίες και οι μετέπειτα εξελίξεις στη 

φυσική, τη μηχανική και την αρχιτεκτονική 
τεχνολογία, επηρέασαν σημαντικά την 

αρχιτεκτονική θεωρία της εποχής, που άρχισε να 
απορρίπτει τα διάφορα «στυλ» αναζητά τον 
εαυτό της σε κινήματα όπως η βρετανική αρ 

νουβό. 



 

 

Μεταμοντερνισμός 

Με κύρια επιρροή την απογοήτευση που 

επακολούθησε τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

μεταμοντέρνες αντιλήψεις δεν άργησαν να 

μεταπηδήσουν από τη φιλοσοφία και τη 

λογοτεχνία στην αρχιτεκτονική. Εκεί, 

περισσότερο από ό,τι στις άλλες τέχνες ή στα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, συνδέθηκαν 

αναπόσπαστα με την κριτική που ασκήθηκε στο 

διεθνές ύφος και στον ώριμο μοντερνισμό. Αυτός 

ο τελευταίος χρεώθηκε το ότι μέσα από τη 

μορφολογική του ανάλυση και κριτική 

κατέστρεψε τον παραδοσιακό αστικό ιστό και την 

παλαιότερη κουλτούρα της γειτονιάς. 
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