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Τον Σεπτέμβριο του 1955 πέρασα με επιτυχία τις εξετάσεις για την Αρχιτεκτονική 

Σχολή του Ε.Μ.Π. Σε αυτές τις εξετάσεις οι υποψήφιοι ήταν 120 για 60 θέσεις και 

εισάγονταν και 5 Κύπριοι χωρίς εξετάσεις. Οι υποψήφιοι ήταν τόσο λίγοι γιατί 

τα δίδακτρα των φροντιστηρίων και του ΕΜΠ ήταν πολύ ακριβά την εποχή 

εκείνη. Ως προς το ποσοστό αγοριών και κοριτσιών στους επιτυχόντες ήταν μισά 

αγόρια-μισά κορίτσια. Στις προηγούμενες από το 1955 χρονιές οι σπουδαστές σε 

κάθε τάξη ήταν 25. 

Ανάμεσα σε αυτούς τους 65 σπουδαστές υπήρχαν και δύο ιδιοφυή κορίτσια με 

μεγάλο ταλέντο στα Μαθηματικά. Η μία ήταν η Αγνή Κουρκουμέλη και η άλλη η 

Κύπρια Μάρω Ευθυμιάδου.  

Το πρόβλημα που αντιμετώπισα αρχικά στην Σχολή ήταν στο γραμμικό σχέδιο. 

Η σχεδίαση γινόταν τότε σε μία ξύλινη πινακίδα 60 x80 εκ. με ταυ και τρίγωνο, 

αρχικά με μολύβι σε χοντρό χαρτί ΣΕΛΕΡ για να σηκώνει ξύσιμο με ξυραφάκι, και 

στη συνέχεια το μελάνωμα με γραμμοσύρτη και σινική μελάνη. Το καθάρισμα του 

σχεδίου γινόταν με μια μπάλα ψίχας φρέσκου ψωμιού. Αυτόν τον εξοπλισμό 

έπρεπε να τον φέρνουμε από το σπίτι ανάλογα με τα μαθήματα και τις εξετάσεις. 

Βιβλία των καθηγητών δεν υπήρχαν. Στις παραδόσεις των μαθημάτων 

κρατούσαμε σημειώσεις και βάση αυτών δίναμε εξετάσεις. 

Το ντύσιμο των σπουδαστών ήταν σοβαρό, όπως άλλωστε και του διδακτικού 

προσωπικού. Σκούρο κοστούμι και γραβάτα για τα αγόρια, ταγιεράκι για τα 

κορίτσια. 

Οι καθηγητές ήταν αυστηροί, κρατούσαν αποστάσεις από τα παιδιά, καθώς και η 

βαθμολογία ήταν ιδιαίτερα αυστηρή στην Αρχιτεκτονική Σχολή. Οι βαθμοί κάτω 

από την βάση ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο σε σύγκριση με τις άλλες Σχολές του 

Ε.Μ.Π. Πολλοί έμεναν για τον Σεπτέμβριο αλλά κανείς δεν έμενε στην ίδια τάξη, 

γιατί όλες οι οικογένειες είχαν οικονομικά προβλήματα. 

Οι καθηγητές δεν είχαν όριο ηλικίας, ήταν ισόβιοι. Ο Ορλάνδος και ο Ευαγγελίδης 

ήταν οι μεγαλύτεροι, οι υπόλοιποι σχετικά νεότεροι. Οι επιμελητές ήταν νέοι, 

εκτός από δύο. Ο ένας ήταν ο Δ. Κωνσταντινίδης συνυποψήφιος του Π. Μιχελή για 

την Έδρα της Μορφολογίας, πριν από τον Πόλεμο και παρέμεινε έκτοτε σαν 

Επιμελητής του. Αυτός ανακοίνωνε την βαθμολογία δημιουργώντας σασπένς, 

όπως στα σημερινά τηλεπαιχνίδια: «Η Μαρία μας (παύση) πάλι 2 (δύο) Μαρία». Ο 

δεύτερος ήταν ο ζωγράφος Νίκος Εγγονόπουλος, Επιμελητής του Ευαγγελίδη στην 

Ιστορία Τέχνης, καθόταν στο τελευταίο θρανίο και διόρθωνε τα λάθη. Έλεγε ο 

καημένος ο Ευαγγελίδης, που δεν άκουγε κιόλας, « Εδώ βλέπετε έναν πίνακα του 

Βατώ……» και φώναζε ο Εγγονόπουλος: «Του Φραγκονάρ, γέρο, δεν ζωγράφιζε 

τέτοια ο Βατώ». Όταν όμως δίδασκε ο ίδιος το μάθημα ήταν συναρπαστικό. 



Ο Ι. Χατζόπουλος μας έκανε Παραστατική Γεωμετρία στο μεγάλο αμφιθέατρο του 

Γκίνη μαζί με τους Πολιτικούς Μηχανικούς. Ο τρόπος διδασκαλίας ήταν άκρως 

δυσνόητος. Οι Κύπριοι που είχαν διδαχθεί το μάθημα στο σχολείο τους έπιαναν 

όλη την πρώτη σειρά. Οι υπόλοιποι πίσω-πίσω. Μια μέρα λέει ο Χατζόπουλος: 

«Λοιπόν, ποιος θα σηκωθεί στον πίνακα;». Οι Κύπριοι σήκωσαν το χέρι, εκείνος 

έψαχνε στο βάθος και λέει: «Εσείς κύριε, εσείς με το κίτρινο πουλόβερ, ελάτε στον 

πίνακα». Από την άλλη μέρα όλοι φορούσαμε γκρι. 

Αυτή την κάπως βαριά ατμόσφαιρα ήρθε να ταράξει ένα μεγάλο γεγονός. Έρχεται 

εξ’ Αμερικής η νέα καθηγήτρια την Μαθηματικών Λένα Τσιόκου. Νεαρή, 

πανέμορφη με πράσινα μάτια και μια ξανθή κοτσίδα έως την μέση. Ανεβαίνει την 

πρώτη μέρα στην έδρα και λέει: «Τα μαθηματικά δικαιωματικά έπρεπε να ανήκουν 

στις Καλές Τέχνες, γιατί εξετάζουν τις αρμονικές σχέσεις των αριθμών μεταξύ 

τους». Και σηκώνεται στον πίνακα κι αρχίζει να γράφει μια άσκηση. Με τις 

γνώσεις της και τον τρόπο διδασκαλίας της έκανε όλο το Ε.Μ.Π. να αγαπήσει τα 

μαθηματικά. Μετά από καιρό έρχεται η συγκλονιστική είδηση: 

Λένα Τσιόκου παντρεύεται Νίκο Εγγονόπουλο. Έμειναν όλοι εμβρόντητοι. 

Τον Σεπτέμβριο του 1958 ήρθε στην Αρχιτεκτονική Σχολή από το Σικάγο ο 

αρχιτέκτονας James Spayer. Σε διάφορες συζητήσεις μαζί του έλεγε ότι οι καλοί 

και οι μέτριοι φοιτητές όλων των Σχολών σε όλο τον κόσμο έχουν το ίδιο επίπεδο, 

αλλά μεταξύ των αρίστων οι καλύτεροι είναι οι Έλληνες, γιατί είναι ιδιαίτερα 

ευφυείς και έχουν την αίσθηση του μέτρου. Έλεγε ακόμη ότι το Ε.Μ.Π. είναι το 

έκτο καλύτερο Πολυτεχνείο στον κόσμο. Αυτά το 1958. 

Σε κάποιο από τα τελευταία μαθήματα μας μίλησε για τον Συμβολισμό των 

κτηρίων. Μας εξήγησε ότι ένα οικιστικό σύνολο υπάρχουν κτήρια που 

εξυπηρετούν ανάγκες στέγασης, εργασίας, ψυχαγωγίας, εμπορίου και η μορφή 

τους πρέπει να εκφράζει τις ανάγκες αυτές. Υπάρχουν όμως και κτήρια που έχουν 

ένα συμβολισμό και ανέφερε σαν κακό παράδειγμα το μπαρόκ Δικαστικό Μέγαρο 

των Βρυξελλών, όπου ο μεγάλος όγκος του κτηρίου και η υπερβολική 

διακόσμηση δεν συμβολίζουν την Δικαιοσύνη αλλά τον τρόπο απονομής 

Δικαιοσύνης εκείνη την εποχή. Σε αντίθεση με αυτό το κτήριο η μικρή μεσαιωνική 

πλατεία του Petit Sablon στην ίδια πόλη, με τα μικρής κλίμακας αγάλματα των 

επαγγελματικών συμβολίζει ότι όλα τα επαγγέλματα προσφέρουν εξ’ ίσου στην 

κοινωνία. Υπάρχουν όμως, έλεγε, και κτήρια με υψηλό συμβολισμό και έφερνε 

για παράδειγμα ένα ξύλινο ανάκτορο του 18ου αιώνα στην Αυτοκρατορική 

Ιαπωνία με πολύ απλή μορφή. Αυτό που το έκανε να ξεχωρίζει από τις απλές 

κατοικίες ήταν η κλίμακα, η επιλογή των υλικών, ο τρόπος κατασκευής και οι 

αρμονικές αναλογίες σε όλα τα στοιχεία του κτηρίου. Αυτό το κτήριο είναι 

διαχρονικό και θα μπορούσε να σταθεί ισάξια, ανάμεσα στα σημαντικότερα 

σύγχρονα κτήρια. Μετά από όλα αυτά που είπε ο Spayer αρχίσαμε να συζητάμε 

μεταξύ μας για τον συμβολισμό και ένα παιδί είπε: «Αυτά τα είπε ο Spayer για να 

υπερασπιστεί το στυλ Mies Van der Rohe, υπάρχει όμως και ο Le Corbusier».  



Την ίδια εποχή κυκλοφόρησε και μια πικάντικη ιστορία, σαν ανέκδοτο, τελικά 

σχετική με το θέμα των συμβολισμών. «Ένας Έλληνας αρχιτέκτων σε πολύ νεαρή 

ηλικία εργαζόταν στο γραφείο του Le Corbusier και αυτός του ανέθετε αρχικά τις 

αγγαρείες, τον έβαλε λοιπόν να μελετήσει ένα μικρό κτήριο για κάτι, σαν 

βιολογικό καθαρισμό λυμάτων. Ο νεαρός έκανε σχέδια επί σχεδίων για να τον 

καταπλήξει και εκείνος στάθηκε από πάνω του και αναφώνησε γελώντας «Oh! Le 

temple des merdes». 

Ο Spayer αγάπησε την Ελλάδα και ερχόταν τα καλοκαίρια. Μετά την 

μεταπολίτευση συγκεντρωθήκαμε όλοι οι απόφοιτοι του 1960 και 

παρακολουθήσαμε μαζί του μια από τις πρώτες συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη. 

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας  ήταν μεγάλος ζωγράφος και το έργο του το 

θαυμάζω. Όμως ο τρόπος διδασκαλίας του ήταν αντιπαιδαγωγικός. Μέσα στο 

εργαστήριο της ζωγραφικής όταν απευθυνόταν προσωπικά σε κάποιον η φωνή 

του ήταν αυστηρή και μιλούσε με σφιγμένα δόντια. Κυριολεκτικά τρέμαμε. Όταν 

καθόταν από πάνω σου κι έλεγε: «Ίσια την γραμμή» η γραμμή γινόταν 

τρεμουλιαστή. Ο πρώτος μου βαθμός ήταν 0 (μηδέν). Μια φορά είχε βάλει για 

μοντέλο την φιλενάδα μου την Λένια την Φαλιέρη, φορούσε κάτι γόβες που τις 

θαύμαζα, έκανα το περίγραμμα και άρχισα να σχεδιάζω τις γόβες, ήρθε από πάνω 

μου και είπε: «Εσύ, παπουτσής είσαι;». Σκεπτόμουνα αν υπάρχει βαθμός (-1)… 

Όταν όμως πηγαίναμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μας μιλούσε για τα 

εκθέματα και την δημιουργία ενός έργου τέχνης ήταν μοναδικός «δάσκαλος». 

Ακόμα και ο τόνος της φωνής του άλλαζε. Σε αυτές τις επισκέψεις μια ημέρα μας 

συγκέντρωσε στο αίθριο του Μουσείου και μας μίλησε για το «Ζεν». Στην Ιαπωνία 

ο δάσκαλος Ζεν βάζει τους μαθητές του να ζωγραφίζουν μπαμπού επί πολλά 

χρόνια και όταν κρίνει αυτός ότι ήρθε η στιγμή τους λέει: «Ξεχάστε ότι κάνατε 

έως τώρα, αδειάστε το μυαλό σας από κάθε άλλη σκέψη, ταυτιστείτε με τα 

μπαμπού και ζωγραφίστε μπαμπού». Κι αν με ρωτήσετε, είπε ο Χατζηκυριάκος, τι 

είναι Ζεν, θα σας απαντήσω αυτό που απάντησε ο δάσκαλος: «Το Ζεν είναι Ζεν». 

Αυτό μας έβαλε σε σκέψεις για το πώς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το μάθημα της 

ζωγραφικής και την τέχνη γενικά. 

Ένα απόγευμα τον Φεβρουάριο του 1957 είχαμε μάθημα Ζωγραφικής, όμως το 

βράδυ ήταν ο μεγάλος αποκριάτικός χορός. Ο Κώστας Φινές και ο Κώστας 

Μανέτας οι μεγάλοι σκιτσογράφοι-γελοιογράφοι ετοίμαζαν τα σκίτσα των 

καθηγητών για την διακόσμηση της αίθουσας. Οι υπόλοιποι σπουδαστές 

ετοίμαζαν τις μεταμφιέσεις τους. Πήγα στο εργαστήριο και ήμουνα μόνη μου, 

μπροστά μου είχα ένα ακέφαλο άγαλμα. Κάποια στιγμή μπήκε ο Χατζηκυριάκος 

έκατσε δίπλα μου και άρχισε να μου εξηγεί με κανονική φωνή, πώς έπεφτε ο 

φωτισμός και πού αντανακλούσε.  Από εκείνη την στιγμή έπαψα να τον φοβάμαι 

και οι βαθμοί μου άρχισαν να ανεβαίνουν. 
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Επίσκεψη στην Ακρόπολη, 1955. 

 

 

 

Μάθημα πλαστικής, 1957. 

 



 

Αποκριάτικος χορός και Γελοιογραφία του Π. Μιχελή, 1956. 

 

 

 

Ν. Εγγονόπουλος, Τ. Κορωναίος, Α. Κριεζής, 1956. 

 



 

Οι τελειόφοιτοι του 1960 με τον καθηγητή Τ. Κορωναίο. 

 

 

 

Απονομή διπλώματος από τον Κοσμήτορα Κ. Κιτσίκη, 1960. 


