
το παρόν άρθρο σκιαγραφεί ένα σύ-
νολο από ιδέες και αρχιτεκτονικά σχέδια 
που αφορούν ένα κεφαλαιώδες θέμα της 
σύγχρονης τέχνης, την ανανέωση της 
ορθόδοξης ναοδομίας. Και ενώ τα άλλα 
δόγματα στη Δύση έχουν προχωρήσει 
σε μια εκ βάθρων ανανέωση, με ναούς-
αρχιτεκτονικά τοπόσημα, η ορθόδοξη 
τέχνη εμμένει στη στείρα αντιγραφή 
νεοβυζαντινών τύπων.

Ο Γ.Π. Λάββας, Τακτικό Μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Ιστο-
ρίας της Αρχιτεκτονικής Ρυθμολογίας 
και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής είχε 
αναπτύξει έναν έντονο προβληματισμό 
ως προς το ζήτημα της ανανέωσης της 
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Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια 
αφότου «έφυγε» ο αείμνηστος 
Ακαδημαϊκός Γ.Π. Λάββας. Ακόμα 
και την τελευταία μάχη της ζωής 
του, όπως και τις άλλες μεγάλες της 
επιστήμης και της ζωής, την 
αντιμετώπισε με ακλόνητη πίστη 
στη δύναμη του Θεού και των 
ανθρώπων. Αυτή η ακλόνητη πίστη 
τον οδηγούσε στη φωτεινή πλευρά 

των πραγμάτων, στη λάμψη 
καινοτόμων ιδεών. Οι συνεργάτες 
και μαθητές του έχουμε χρέος να 
προσπαθήσουμε το έργο και οι 
ιδέες του να βρουν τη φυσική τους 
συνέχεια μέσα στο χρόνο, όχι μόνο 
ως μνήμη, αλλά ως εφαλτήριο νέων 
αναζητήσεων στην αρχαιολογία, 
την αρχιτεκτονική και την τέχνη.

01 Κάτοψη του ναού  
του Απ. Παύλου στο 
Ορθόδοξο Κέντρο του 
Οικουμενικού 
Πατριαρχείου  
στη Γενεύη.

02 Ο ναός του Απ. 
Παύλου. 
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ορθόδοξης ναοδομίας και τέχνης. Η 
κριτική του εστιαζόταν στην ιδεοληπτι-
κή επιλογή συγκεκριμένων τύπων της 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής και στην 
άκριτη και απνευμάτιστη υιοθέτησή 
τους.1 Ο πλουραλισμός των αρχιτεκτο-
νικών λύσεων της βυζαντινής ναοδομίας 
αφορούσε στην κάτοψη, στην κατασκευ-
αστική-στατική δομή του οικοδομήμα-
τος και στην οντολογική έκφραση μέσα 
από χωρικές ποιότητες του oρθόδοξου 
δόγματος σε θρησκευτικό βίωμα. Η σύγ-
χρονη χριστιανική τέχνη, κυρίως στην 
Έλλάδα, στερείται αυτής της καλλιτεχνι-
κής και κοινωνικοπολιτισμικής αξίας. Οι 
σύγχρονοι –νεοβυζαντινού τύπου– ναοί 
συνιστούν μια νεωτερική αρχιτεκτονική 
«έκφραση» της εποχής που βασίζεται 
στη στείρα αντιγραφή μορφολογικών 
και τυπολογικών λύσεων του παρελθό-
ντος με μια «ογκομετρική αμετροέπεια 
σε ύψος και έκταση»2 που αναιρεί την 
αρχιτεκτονική ποιότητα του προτύπου 
τους. 

στο πλαίσιο αυτό ο Γ.Π. Λάββας υπο-
στήριξε ότι η ανανέωση της ορθόδοξης 
ναοδομίας αποτελεί αίτημα της εποχής. 
Η στασιμότητα, η αγκύλωση και το αδι-
έξοδο της ορθόδοξης τέχνης μπορεί να 
γεφυρωθεί με την ελεύθερη και εμπνευ-
σμένη καλλιτεχνική δημιουργία, που θα 
βασίζεται στη χρήση των νέων υλικών 
δομής και στις αρχιτεκτονικές ποιότητες 
των χώρων που αυτά διαμορφώνουν. Η 
απομάκρυνση από την τυπολατρία της 
«κλειστής» κάτοψης (με κλίτη και εγ-
γεγραμμένους σταυρούς), η ελεύθερη 
οργάνωσή της βάσει του τελετουργικού 
τυπικού και των δογματικών κανόνων 
−όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την 
Ζ' Οικουμενική σύνοδο−, η αναγνώριση 
και συνθετική επίλυση των σύγχρονων 
αναγκών του εκκλησιάσματος, η ανα-
ζήτηση του υπερβατικού στοιχείου στη 
ναοδομία μέσα από την αξιοποίηση των 
νέων υλικών (οπλισμένο σκυρόδεμα, 
γυαλί) και η καλλιτεχνική πρωτοτυπία 
που θα κατευθύνεται από μια οντολογική 
ερμηνεία της αρχιτεκτονικής θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν οδηγούς προς αυτή 
την κατεύθυνση. 

Το λειτουργικό οργανόγραμμα του ορ-

θόδοξου ναού (νάρθηκας, κυρίως ναός, 
ιερό βήμα) υπαγορεύεται από το τυπικό 
της Θείας Λειτουργίας. Έπιτρέπει ωστό-
σο, όπως αναφέρει ο Γ.Π. Λάββας, την 
ελεύθερη άρθρωσή τους στην κάτοψη 
και τη διαμόρφωση νέων χώρων για την 
εξυπηρέτηση άλλων αναγκών, όπως το 
βαπτιστήριο. Έμφαση δίνει στην «αυ-
θεντική έκφραση της μεταφυσικής 
ανάγκης των ανθρώπων μέσα από τη 
θρησκευτική τέχνη»,3 όπως αυτή μπο-
ρεί να εκφραστεί με τα νέα υλικά. «Η 
υπέρβαση της ύλης», σημειώνει, «και 
η βίωση του άυλου πνεύματος αποτελεί 
στόχο κάθε εικαστικής θρησκευτικής 
δημιουργίας. Η αρχόμενη τρίτη χιλιετία 
έχει ασφαλώς πολλά και ποικίλα καλλι-
τεχνικά μέσα και δυνατότητες να επιτύ-
χει νέες κορυφώσεις και στη χριστιανική 
Ορθόδοξη τέχνη».4 

H ανάθεση από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως του 
σχεδιασμού του ναού του Απ. Παύλου 
στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου στη Γενεύη τού 
επέτρεψε να αναπτύξει έμπρακτα τους 
θεωρητικούς αυτούς προβληματισμούς.5 
Δύο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που πε-
ριγράφουν το συνθετικό πρόγραμμα του 
ναού: α. η υπερβατική χρήση του φωτός 
με την ιεραρχημένη ποσοτικά και ποιο-
τικά εισαγωγή του, β. η επανερμηνεία 
του κοσμικού συμβολισμού του τρού-
λου. Αναγνωρίζοντας στη στέγαση με 
τρούλο τους αρχέγονους συμβολισμούς 
ενός γεωκεντρικού κοσμολογικού συ-
στήματος επιδίωξε την επανεγγραφή 
του στην ορθόδοξη ναοδομία μέσα από 
τη σύγχρονη πλέον γνώση του ηλιοκε-
ντρικού κόσμου, όπου ο κύκλος αντι-
καθίσταται από τις ελλειπτικές τροχιές 
των πλανητών. Ο σχεδιασμός του ως μιας 
ελλειψοειδούς «βούτας» που αρχίζει 
πάνω από την Ωραία Πύλη και κλείνει 
σαν ορίζοντας, χωρίς να αποδυναμώνει 
τον τρούλο από τον κοσμικό του συμβο-
λισμό, τού προσδίδει ένα σύγχρονο πε-
ριεχόμενο. Η εσωτερική άρθρωση της 
κάτοψης, χωρίς κλίτη ή άλλες σχετικές 
με αλλοτινούς τύπους χωρικές υπομνή-
σεις, περιορίζεται στη διατήρηση μόνο 
των λειτουργικών της στοιχείων (ιερό 

βήμα, τέμπλο, νάρθηκας). Η υπέρβαση 
και η εξαΰλωση των όγκων του δομικού 
οργανισμού επιτυγχάνονται με την ιεραρ-
χημένη ποσοτικά και ποιοτικά χρήση του 
φωτός. Η νεωτερική αγιογράφηση από 
τον Ράλλη Κοψίδη, η διακοσμητική χρή-
ση του οπλισμένου σκυροδέματος στις 
όψεις, η πλαστικότητα των όγκων του 
ναού και του παρακείμενου εκπαιδευ-
τικού συγκροτήματος, η ισορροπημένη 
ένταξή τους στο περιβάλλον καθιστούν 
τον Απ. Παύλο μία από τις πρώτες αξιό-
λογες προσπάθειες ανανέωσης της ορ-
θόδοξης ναοδομίας.6 

στα σχέδιά του για την ανέγερση ενός 
νέου ορθόδοξου ναού στην περιοχή 
«Μπασίς» Θεσσαλονίκης από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινου-
πόλεως πρότεινε μια διαφορετική προ-
σέγγιση του συνθετικού προβλήματος 
της ναοδομίας. Αρνούμενος τη στείρα 
αντιγραφή μορφολογικών τύπων της 
βυζαντινής παράδοσης επιχείρησε την 
ελεύθερη και δημιουργική σύνθεση στη 
βάση ενός συγκεκριμένου αρχιτεκτονι-
κού προτύπου, του οκταγωνικού ναού 
του Καθίσματος της Παναγίας, που ο 
ίδιος είχε ανασκάψει. στην πρώτη πρό-
ταση, ο τύπος του σταυροειδούς εγγε-
γραμμένου ναού διαφοροποιείται τόσο 
στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική 
του ανάπτυξη. Το σταυρικό σχήμα δεν 
εγγράφεται, αλλά σχηματοποιείται εξω-
τερικά με επικλινή επίπεδα από γυαλί. 
Έπικλινείς τοίχοι διασπούν την αυστηρή 
οκταγωνική κάτοψη, διαμορφώνοντας 
παράλληλα λειτουργικούς χώρους (πα-
ρεκκλήσια). στη δεύτερη πρόταση, ο τύ-
πος του απλού ή σύνθετου οκταγωνικού 
ναού μεταπλάθεται ελεύθερα ως προς 
την καθ’ ύψος οργάνωσή του. Το ιερό 
ενσωματώνεται στο αρχικό οκτάγωνο με 
έναν ημισφαιρικό τρούλο. Ένας άλλος 
ημισφαιρικός τρούλος, σε χαμηλότερο 
επίπεδο, καλύπτει την υπόλοιπη οκτα-
γωνική κάτοψη, αφήνοντας ένα ελλει-
ψοειδές παράθυρο. Η ενοποίηση του 
τρίκογχου με τον οκταγωνικό ναό, του 
ιερού με τμήμα του λειτουργικού χώρου 
του ποιμνίου, εντείνει τον υπερβατικό και 
κοσμολογικό συμβολισμό του τρούλου. 
Ο πιστός με τη συμμετοχή του στη Θεία 

080 — τευχοσ 11 5



Λειτουργία εγκολπώνεται στην Ουρά-
νια βασιλεία. Τα σχέδια εκπονήθηκαν 
σε συνεργασία με τον δρα αρχιτέκτονα 
Μ. Λεφαντζή.

Το δίδαγμα από τον πλούτο της βυζα-
ντινής αρχιτεκτονικής παράδοσης, όπως 
το προσέλαβε ο Γ.Π. Λάββας, είναι ότι 
ο ναοδόμος επιδείκνυε «καλλιτεχνική 
ικανότητα και διαθεσιμότητα, αλλά πάνω 
απ’ όλα μια εσωτερική ετοιμότητα και 
θρησκευτική διάθεση, που αγνοεί ή δεν 
χρειάζεται καθιερωμένες τυπολογίες ή 

τεχνοτροπίες και εφευρίσκει σε άλλες 
περιπτώσεις ad hoc λύσεις και απαντή-
σεις που εκπλήσσουν και γοητεύουν, 
άσχετα αν ανήκουν σε κορυφαίες, με-
σαίες ή ταπεινές δημιουργίες, σύμφωνα 
με τα συνήθως στενά και στεγνά ακαδη-
μαϊκά κριτήρια».7 Απώτερος στόχος του 
ήταν να υπάρξει επιτέλους ένας γόνιμος 
και δημιουργικός διάλογος με την παρά-
δοση, μια ανανέωση που δεν θα πηγάζει 
από φορμαλιστικούς ιδεασμούς αλλά 
από τις εσωτερικές δομές που μέχρι σή-

μερα προώθησαν τη δημιουργική της 
εξέλιξη. Όπως χαρακτηριστικά σημει-
ώνει και ο αρχιτέκτονας Gio Ponti «το να 
σχεδιάζεις μια εκκλησία είναι λιγάκι σαν 
να επανασχεδιάζεις τη θρησκεία, σαν να 
επαναπροσδιορίζεις την ουσία της».8

03α-γ  Πρόταση για την ανέγερση μιας 
νέας ορθόδοξης εκκλησίας στο 
«Μπασίς».
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Σημειώσεις
* Έκφρασις είναι στην ιστορία της 

τέχνης η περιγραφή ενός έργου 
τέχνης, η οποία νοείται και ως μια 
ρητορική άσκηση για την κατανόηση 
και ερμηνεία του. Ο όρος ανάγεται 
στο έργο Εικόνες του ρήτορα 
Φιλόστρατου από τη Λήμνο (3ος αι. 
μ.Χ.). Οι Εικόνες αποτελούσαν 
περιγραφές ζωγραφικών πινάκων ή 
τοιχογραφιών της κλασικής 
παράδοσης εμπλουτισμένες από τη 
δημιουργική φαντασία του σοφιστή. 
Οι ευφάνταστες αυτές περιγραφές 
έγιναν γνωστές στην Ύστερη 
Αρχαιότητα και ως Εκφράσεις. Βλ. 
Edward Lucie Smith, The Thames & 
Hudson Dictionary of Art Terms, Thames 
& Hudson, 2003, σ. 80. Erika 
Langmuir / Norbert Lynton, The Yale 
Dictionary of Art and Artists, Yale 
University Press, 2000, σ. 528.

 Όλες οι φωτογραφίες του άρθρου 
προέρχονται από το Αρχείο Γ.Π. 
Λάββα.
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04 Κάτοψη νέας ορθόδοξης εκκλησίας 
στο «Μπασίς».

05 Ο οκταγωνικός ναός του 
«Καθίσματος» της Παναγίας, που ο 
Γ.Π. Λάββας ανέσκαψε, αποτέλεσε 
το πρότυπο για τις προτάσεις στα 
σχέδια της εκκλησίας στο «Μπασίς». 
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