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πραγματοποιήσεις. Το πρώτο θα γίνει το 1955 με τον Νίκο Βαλσαμάκη, με τον οποίο γνωρίζεται στη
Σχολή και με τον οποίο συνεργάζεται σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, κάποια επόμενα με
τον Δημήτρη Παπαζήση και τον Δημήτρη Κουτσουδάκη –δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Ιταλία, η
Ελβετία, η Δανία και η Γερμανία.2 Στο αρχείο του Μπογάκου εντοπίζεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φω-
τογραφικό υλικό από αυτά τα ταξίδια, χαρακτηριστικό των ενδιαφερόντων του αρχιτέκτονα, που μαθη-

2. «Τα ταξίδια στην Ευρώπη», γράφει η Αναστασία Τζάκου, «του έδωσαν αρκετές εμπειρίες, όπως η φροντίδα για τη μελέτη και κατασκευή της
αρχιτεκτονικής λεπτομέρειας στην Ιταλία και οι κατασκευές από γυμνό μπετόν στην Ελβετία και Γερμανία. Ειδικότερα στη Γερμανία, μαζί με τον
μετέπειτα συνεταίρο του Δ. Κουτσουδάκη, πρόσεξαν τους νέους κατασκευαστικούς τρόπους και τα υλικά, όπως τα προκατασκευασμένα οικο-
δομικά στοιχεία που προσπάθησαν να εφαρμόσουν και στην Ελλάδα» (βλ., Α. Τζάκου, «Η εξέλιξη της πολυκατοικίας στην Αθήνα μετά τον πό-
λεμο», Αρχιτεκτονικά Θέματα 12/1978, σελ. 131-143, 138). 

Η παράμετρος του Design
Σημειώσεις για την αρχιτεκτονική
του Βασίλη Μπογάκου

Το όνομα του Βασίλη Μπογάκου έχει συνδεθεί με τη γενιά της μεταπολεμικής νεωτερικότητας στην Ελ-
λάδα, με τους αρχιτέκτονες εκείνους που, μέσα στις συνθήκες της ανοικοδόμησης και της κοινωνι-
κοοικονομικής ανασύνταξης, επιχείρησαν να μεταφέρουν σε μια χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας
τους ιδεολογικούς, τεχνολογικούς και μορφολογικούς κώδικες του δυτικού μοντερνισμού, τους αισιό-
δοξους και δυναμικούς συμβολισμούς τους. Διακρίθηκε σε νεαρότατη ηλικία, μέσα από σημαντικές συ-
νεργασίες, σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και αργότερα κατόρθωσε να διατυπώσει ένα προσωπικό
γραφιστικό αρχιτεκτονικό κώδικα, βασισμένο στην εξαιρετική ικανότητά του ως designer, που εφάρ-
μοσε σε ποικίλα πεδία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.  

Ο Βασίλης Μπογάκος γεννήθηκε το 1932 στην Καλαμάτα, όπου τέλειωσε το γυμνάσιο. Σπούδασε στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. από το 1951 έως το 1956, σε μια μεταβατική περίοδο, μετά το τέλος
της ταραγμένης δεκαετίας του 1940, κατά την οποία η Σχολή αναζητούσε δειλά μια νέα εκσυγχρονιστική
φυσιογνωμία. Συμμαθητές του στην τάξη του 1951, αρχιτέκτονες που θα πραγματοποιήσουν αργότερα
σημαντικό έργο: ο Βασίλης Γρηγοριάδης, ο Νίκος Σαπουντζής, ο Βασίλης Γιαννάκης, ο Αλέξανδρος Σ.
Καλλιγάς, ο Σάββας Κονταράτος. Ανάμεσα στους καθηγητές ξεχωρίζουν ο Κώστας Κιτσίκης (στην έδρα
του οποίου θα εργασθεί για ένα μικρό διάστημα ως επιμελητής το 1958), ο Παναγιώτης Μιχελής και ο
επιμελητής του Δημήτρης Κωνσταντινίδης («από τις πιο θετικές παρουσίες της Σχολής», σύμφωνα με
τον Μπογάκο), ο Πικιώνης («αφόρητα ρομαντικός»), ο Κυπριανός Μπίρης («με θετική διδασκαλία στην
κατασκευή»). Και ακόμη ο Τάκης Κορωναίος στη διδασκαλία της στατικής, «με σημαντική προσφορά
στην κατανόηση της λειτουργίας του μπετόν και των σιδηρών κατασκευών», ο Περικλής Παρασκευό-
πουλος, ο Ιωάννης Χατζόπουλος στην παραστατική γεωμετρία. Η λειτουργιστική διδασκαλία, ιδιαίτερα
του Κιτσίκη, αποδεικνύεται καθοριστική για τους σπουδαστές της γενιάς αυτής, που αφομοιώνουν το συν-
τακτικό του διεθνούς ιδιώματος, αποκτώντας μια σχεδιαστική δεξιοτεχνία που, στην περίπτωση του
Μπογάκου,  αποτυπώνεται εύγλωττα σε μια σειρά σπουδαστικών θεμάτων, όπως το «Γενικόν Νοσοκο-
μείον», θέμα του 4ου έτους που εκπονεί σε συνεργασία με τους Βασίλη Γιαννάκη και Βασίλη Γρηγοριάδη.

Η επικοινωνία με το εξωτερικό γίνεται μέσα από τα βιβλία και τα αρχιτεκτονικά περιοδικά της εποχής,
ιδιαίτερα το L’Architecture d’aujourd’hui. «Είχαμε απόλυτη συνείδηση ότι ήμασταν μοντέρνοι», λέει ο Βα-
σίλης Μπογάκος. Η διάλεξή του, του 5ου έτους εστιάζει στον Niemeyer, ενώ η διπλωματική εργασία, που
εκπονεί μαζί με τον Χρήστο Λεμπέση στην έδρα του Κώστα Κιτσίκη, έχει ως θέμα ένα Συγκρότημα κτι-
ρίων Ωδείου, Αίθουσας συναυλιών και Βιβλιοθήκης, «εις συγχρονισμένον ελεύθερον ρυθμόν», όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοσίευση της Αρχιτεκτονικής:1 λίγο πριν γίνουν γνωστά τα σχέδια της
Μπραζίλια, οι επιρροές του μεγάλου Βραζιλιάνου, αλλά και του αμερικανικής έμπνευσης «διεθνούς
στυλ» που υιοθετεί τις ελεύθερες συνθέσεις πρισμάτων στα δημόσια συγκροτήματα (η έδρα του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, των Wallace Harrison και Max Abramovitz, έχει ολοκληρωθεί
το 1950), είναι εδώ εμφανείς.

Μετά το τέλος των σπουδών θα ξεκινήσουν τα ταξίδια στην Ευρώπη, τουλάχιστον επί ένα μήνα κάθε
χρόνο, ταξίδια στα οποία η αναψυχή συνδυάζεται με την ενημέρωση για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές

Παναγιώτης Τσακόπουλος

1. Ο Κ. Κιτσίκης επιλέγει και δημοσιεύει τη διπλωματική εργασία τον επόμενο χρόνο στο 1ο τεύχος της Αρχιτεκτονικής (τ. 1/1957, σελ. 52). 

Β. Γιαννάκης, Β. Γρηγοριάδης, Β. Μπογάκος, Γενικόν
Νοσοκομείον, σπουδαστικό θέμα στην έδρα του Κώστα
Κιτσίκη, 1955 (δεξιά)
Β. Μπογάκος, σπουδαστικά θέματα στη Σχολή Αρχιτε-
κτόνων Ε.Μ.Π., 1954

Χ. Λεμπέσης, Β. Μπογάκος, Συγκρότημα κτιρίων
Ωδείου, Αιθούσης συναυλιών, Βιβλιοθήκης, διπλωμα-
τική εργασία στην έδρα Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων
του Κ. Κιτσίκη, 1956
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1958, ο Μπογάκος θα ιδρύσει το αρχιτεκτονικό του γραφείο, όπου, από το 1968 θα συστεγαστεί με τον
Δημήτρη Κουτσουδάκη (1930-2010), με τον οποίο θα συνεργαστεί σε μελέτες και κατασκευές, κυρίως
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Μαζί τους θα έχουν για 12 χρόνια ως συνεργάτη το σχεδιαστή
Αγαμέμνονα Ξενάκη.

3. Βλ. François Loyer, L’ architecture de la Grèce contemporaine, διδακτορική διατριβή, Université de Paris I, 1966, δακτ., σελ. 1.192.
4. Σε ηλικία 14 ετών ο Μπογάκος θα παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής στο εργαστήριο του Καλαματιανού ζωγράφου Ανδρέα Βολιανίτη.
5. Το διαμέρισμα του αρχιτέκτονα, που έχει διαμορφώσει ο ίδιος στον 5ο όροφο πολυκατοικίας της οδού Ξενοκράτους στο Κολωνάκι, αποτελεί επι-
τομή των σχεδιαστικών του αντιλήψεων: ένα περιβάλλον interior design, αντικειμένων τέχνης και πλήθους αντικειμένων εξοπλισμού (φωτιστικών,
ρολογιών, sous-plats, πετασμάτων ηλιοπροστασίας, συνήθως από χρωματιστό πλεξιγκλάς), σχεδιασμένων και κατασκευασμένων κατά καιρούς από
τον ίδιο.

τεύει επί τόπου στην ευρωπαϊκό μεταπολεμικό μοντερνισμό, τη στιγμή της δημιουργίας του. Οι φωτογρα-
φίες πολυκατοικιών και κτιρίων γραφείων από τη Ρώμη, το Μιλάνο και τη Νάπολη, από το ταξίδι του 1955,
μας μαθαίνουν πολλά για τις αναφορές του ίδιου, αλλά και του Βαλσαμάκη, στις πρώτες αθηναϊκές εφαρ-
μογές τους. Μερικά χρόνια αργότερα, στο ταξίδι του 1959, φωτογραφίζει στο Ντύσελντορφ το κτίριο γρα-
φείων της Phoenix Rheinrohr, το περίφημο Dreischeibenhaus, των H. Hentrich, H. Petschnigg (1957-60),
στη φάση της κατασκευής του, στη Δανία το Δημαρχείο του Rodovre και το ξενοδοχείο της SAS στην Κο-
πεγχάγη, κορυφαία έργα του Jacobsen, στο Λονδίνο τα σχολεία της δεκαετίας του 1950. Στα τέλη της δε-
καετίας του 1960 επισκέπτεται την Ελβετία, φωτογραφίζει τις εφαρμογές του ανεπίχριστου σκυροδέματος
σε κτίρια γραφείων και πολυκατοικιών, που θα τον επηρεάσουν στις δικές του πραγματοποιήσεις στο Ψυ-
χικό και τη Φιλοθέη, αμέσως μετά. Συστηματικοί φωτογράφοι και οι δύο, ο Βαλσαμάκης και ο Μπογάκος
θα αγοράσουν αργότερα από κοινού την πρώτη τους καλή φωτογραφική μηχανή, μια Hasselbload 5OOC,
που θα χρησιμοποιήσουν εναλλάξ σε πολλές φωτογραφίσεις έργων τους, μέχρι και πρόσφατα.

Πρώτη επαγγελματική εμπειρία του Βασίλη Μπογάκου ήταν η συμμετοχή του στη μελετητική ομάδα
των έργων της Σαντορίνης, μια εμβληματική, ευρείας κλίμακας, πολεοδομική και αρχιτεκτονική πα-
ρέμβαση του ελληνικού μεταπολεμικού μοντερνισμού, στην οποία συμμετέχουν και οι συμμαθητές του
Βασίλης Γρηγοριάδης, Σάββας Κονταράτος και Νίκος Σαπουντζής, υπό την καθοδήγηση του Προκόπη Βα-
σιλειάδη και του Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα, κατά το διάστημα 1956-58. Αμέσως μετά θα εργαστεί για
ένα διάστημα στην Υπηρεσία Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, με προϊστάμενο τον Προκόπη
Βασιλειάδη, μια συνεργασία από την οποία θα αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα έρχεται και
η πρώτη διάκριση σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Μαζί με τους ίδιους συνεργάτες, τον Σάββα Κονταράτο
και τον Νίκο Σαπουντζή παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό του 1957 για το νέο κτίριο της Εθνικής Πινα-
κοθήκης στην Αθήνα και βραβεύονται με ένα από τα δύο βραβεία. 
Από πολύ νωρίς, ο Μπογάκος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας των εκσυγχρονιστών αρχιτεκτόνων της
δεκαετίας του 1960 στην Ελλάδα και θα δει τρία έργα του να επιλέγονται για δημοσίευση από τον εκ-
δότη Ορέστη Δουμάνη στο 1ο τεύχος των Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, το 1967. Ο Δουμάνης θα συμπερι-
λάβει εξάλλου το κτίριο γραφείων στην Πραξιτέλους, το ξενοδοχείο στο Κοντόκαλι και την πολυκατοικία
στην οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, στο Ψυχικό ανάμεσα στα έργα που επιλέγει να παρουσιάσει στην «Έκθεση
Σύγχρονης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής» που οργανώνουν τα Αρχιτεκτονικά Θέματα στο Ζάππειο, στο
πλαίσιο της Α’ Οικοδομικής Έκθεσης, το 1971. Ο François Loyer, από την άλλη, στη γνωστή διδακτορική
διατριβή του, το 1966, περιλαμβάνει τον Μπογάκο στους ανεξάρτητους αρχιτέκτονες της «γενιάς του
αύριο» (“jeunes de demain”), μαζί με τους Βασίλη Γρηγοριάδη, Σούλα Τζάκου, Αλέξανδρο Σ. Καλλιγά,
Γιώργο Νικολετόπουλο, Γιάννο Πολίτη, αναφέροντας ότι φαίνεται να επηρεάζεται από την εμπειρία της
συνεργασίας με τον Δεκαβάλλα και τον Βασιλειάδη, «αλλά αντιδρώντας σ’ αυτήν αρκετά θετικά, μέσα
από υπερβολές ή αδεξιότητες που μαρτυρούν μια άρνηση να υποταχθεί στην απλή αντιγραφή».3 Το

Οικισμός Καμάρι στη Σαντορίνη, 1956-58

Το κτίριο γραφείων στην οδό Πραξιτέλους στην «Έκ-
θεση Σύγχρονης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής», Ζάππειο,
1971

Φωτογραφίες του Βασίλη Μπογάκου από τα ταξίδια
του στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1950
Δημαρχείο του Rødovre, Κοπεγχάγη, 1959 [αρχ. Arne
Jacobsen, 1954-56]
Νάπολη, κτίριο γραφείων, 1955
Dusseldorf, Phoenix Rheinrohr (Dreischeibenhaus),
1959 [αρχ/νες H. Hentrich, H. Petschnigg, 1957-60]
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Ο Αρχιτέκτων ως designer

Με παππού λιθογράφο και ιδιαίτερη κλίση στο σχέδιο από μικρή ηλικία,4 ο Μπογάκος θα αναδειχθεί, σε
όλη τη διάρκεια της καριέρας του, σε έναν εξαιρετικό designer, με εξ ίσου μεγάλη επιδεξιότητα στο σχε-
διασμό κελυφών, όσο και εσωτερικών χώρων, επίπλων και φωτιστικών (που σχεδιάζει και κατασκευάζει
ο ίδιος από πλεξιγκλάς ή περγαμηνή, συχνά ως παραλλαγές διάσημων διεθνών παραδειγμάτων), αν-
τικειμένων εξοπλισμού, αλλά και εξωφύλλων βιβλίων.5 Πρότυπό του υπήρξε ο Δανός Arne Jacobsen
–ένας αρχιτέκτονας και σχεδιαστής γνωστός τόσο για τα κτίριά του, όσο και για το σχεδιασμό επίπλων
και βιομηχανικών αντικειμένων– και ο συνολικός σχεδιασμός του SAS Royal Hotel,6 ενώ αργότερα θα
τον εμπνεύσουν η πλαστικότητα και οι στιβαρές επινοήσεις των μπετονένιων επιδερμίδων του Paul
Rudolph στο Yale και τη Βοστώνη. 

Η γεωμετρική αφαιρετικότητα του σχεδίου, τα φινιρίσματα των κατασκευαστικών λεπτομερειών (που
στοχεύουν στο μινιμαλισμό του βιομηχανικού σχεδιασμού των αυτοκινήτων,7 με την απόκρυψη των
συνδέσεων και την αντικατάσταση των πλαισίων από σκοτίες) και ο χειρισμός του χρώματος, τα έντονα
πορτοκαλί, κίτρινα και μπλε που επιλέγει για λάκκες, μεταλλικά στοιχεία, φωτιστικά, πλακίδια και υφά-
σματα, οι στιλπνές επιφάνειες και οι καμπύλες φόρμες του, δημιουργούν ένα διακριτό ύφος και εντάσ-
σουν την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων του Μπογάκου στις διεθνείς τάσεις της δεκαετίας του ’60
και του ’70,8 δίπλα σε αντίστοιχες υλοποιήσεις Ελλήνων συναδέλφων του, όπως ιδιαίτερα ο Κωνσταν-
τίνος Δεκαβάλλας9 ο Νίκος Βαλσαμάκης,10 ο Τάκης Ζενέτος11 και η Αναστασία Τζάκου.12

Β. Μπογάκος, Φωτιστικά και ρολόγια γραφείου από
πλεξιγκλάς κατασκευασμένα από τον αρχιτέκτονα,
2015

Ξενοδοχείο Kontokali Palace Hotel, Κέρκυρα, 1968-
72, χώροι υποδοχής, σχεδιασμός επίπλων και λεπτο-
μέρεια διαχωριστικού πετάσματος.

Β. Μπογάκος, Εσωτερική διαρρύθμιση διαμερισμάτων
στη Γλυφάδα, 1964 [διακρίνονται οι καρέκλες του
Harry Bertoia (δεκαετία του 1950), που o αρχιτέκτο-
νας επιλέγει για την επίπλωση, όπως θα κάνει και η
Αναστασία Τζάκου στην κατοικία Καλδή]

Poul Henningsen, Artichoke Lamp, δεκαετία 1950 
Arne Jacobsen, ρολόι τοίχου για την Εθνική Τράπεζα
της Δανίας, 1971 

6. O Μπογάκος και ο Βαλσαμάκης μένουν στο ξενοδοχείο της SAS όταν επισκέπτονται την Κοπεγχάγη το 1959, σε ένα από τα ετήσια ταξίδια τους
(συνομιλία με τον Β.Μ., 21-1-2016).
7. «Η διδασκαλία των λεπτομερειών έρχεται από παντού, όπως π.χ. από τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων. Κι αυτό προσπαθούσα πάντα να πετύχω»
(συνομιλία με τον Β.Μ., 21-1-2016).
8. Ο Μπογάκος προμηθεύεται τακτικά το ιταλικό περιοδικό για το design, Ottagono, κατά τη δεκαετία του 1970. 
9. Ο Fr. Loyer εξαίρει τη δεξιοτεχνία του Δεκαβάλλα στον εσωτερικό σχεδιασμό, ό.π., σελ. 1020-22.
10. Βλ. Η. Κωνσταντόπουλος, «Οι τρεις κατοικίες της Αναβύσσου και Φιλοθέης», στο Η. Κωνσταντόπουλος και Π. Τσακόπουλος, [επιμ.], Νίκος Βαλ-
σαμάκης Ι 3 κατοικίες, Αθήνα: Niko Advertising, 2015, σελ. 10-15.
11. Η σχεδιαστική λογική του Ζενέτου προχωράει το ελληνικό interior design ένα βήμα πιο μπροστά, αφού συναρτάται πάντα με αναζητήσεις στον
τομέα της τεχνολογίας της κατασκευής. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και ο τεχνολογικός εξοπλισμός των εσωτερικών διαμορφώσεων των δια-
μερισμάτων του, όπως άλλωστε και των γραφειακών του χώρων, αποτελούν γι’ αυτόν ένα πεδίο τεχνολογικών πειραματισμών σε μικρή κλίμακα,
ένα simulator των εφαρμογών που οραματίζεται για την αρχιτεκτονική και την πολεοδομική σφαίρα.
12. Για το σχεδιαστικό έργο της Τζάκου, βλ. Αναστασία Τζάκου, Έπιπλο. Μελέτες-εφαρμογές 1960-1989, Αθήνα: Μπάστας, χ.χ. [1999;].

Σχεδιασμός λογότυπου για το ξενοδοχείο Kontokali
Palace Hotel, Κέρκυρα, 1968-72

Arne Jacobsen, τραπεζαρία Grand Prix στο Round house,
1957
Νίκος Βαλσαμάκης, διαμέρισμα του αρχιτέκτονα στην
πολυκατοικία της οδ. Ηροδότου, 1955
Αναστασία Τζάκου, εξοχική κατοικία Καλδή, 1970
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Από τις καλύτερες εφαρμογές αυτού του ύφους είναι αναμφισβήτητα οι διαμορφώσεις των εσωτερικών
χώρων και ο σχεδιασμός της σταθερής και κινητής επίπλωσης στο ξενοδοχείο Kontokali Palace της
Κέρκυρας, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα έργα του, το 1968-1972, καθώς και ο εσωτερικός σχεδιασμός
του διαμερίσματος Καραντινού, στο ρετιρέ της πολυκατοικίας που κατασκεύασε ο Κωνσταντίνος Δεκα-
βάλλας στις οδούς Δεινοκράτους, Λουκιανού και Κλεομένους στο Κολωνάκι το 1964.

Παράλληλα, το ιδιόμορφο πτυχωτό κέλυφος που σχεδιάζει το 1970 για το Σταθμό βενζίνης της Esso
Pappas (1ο βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχεδιαστι-
κής του δεξιότητας και πρωτοτυπίας, που θα συναντήσουμε σε μια μεγάλη γκάμα από τα έργα του, από
το corpus προαστιακών πολυκατοικιών της δεκαετίας του ’70, μέχρι τα τοιχοπετάσματα αλουμινίου του
κτιρίου γραφείων στην οδό Πανεπιστημίου, το 1985, την πολύπλοκη στερεομετρία του κτιρίου της έκ-
θεσης ειδών υγιεινής της εταιρείας Παπαπολίτη στη Λ. Βουλιαγμένης, το 1989-97 και τη γραφιστική σύν-
θεση του συγκροτήματος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, στη συμμετοχή του στον αντίστοιχο διαγωνισμό
του 2005.

Συγκλίσεις και αποκλίσεις: η πρώτη δεκαετία

Η πρώτη δεκαετία της αρχιτεκτονικής του Μπογάκου χαρακτηρίζεται από αναζητήσεις και πειραματι-
σμούς προς διαφορετικές κατευθύνσεις, από συγκλίσεις και αποκλίσεις από το διεθνιστικό κανόνα.
Δίπλα σε έργα, στα οποία οι διεθνιστικοί συντακτικοί κώδικες κυριαρχούν, όπως το σχολικό συγκρότημα
στην Αγ. Παρασκευή (1961-62) ή το κτίριο γραφείων στην Πραξιτέλους & Χαβρίου (1966), με τη στιλ-
πνή επιδερμίδα και τον ευρηματικό χειρισμό της γωνίας, συναντάμε μελέτες και υλοποιήσεις που επι-
λέγουν την υλικότητα του μπρουταλιστικού κώδικα (όπως η καπναποθήκη της Θεσσαλονίκης, το 1961
και το κτίριο γραφείων στη Λ. Συγγρού & Δημητρακοπούλου, το 1968) ή την ευαίσθητη ένταξη στο πα-
ραδοσιακό περιβάλλον (όπως το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη Δημητσάνα, το 1966), ή αντίθετα
την τεχνολογική εκφραστικότητα, όπως ο σταθμός βενζίνης της Esso Pappas (1970).

19

VA
SS

IL
IS

 B
OG

AK
OS

 | 
ΒΑ

ΣΙ
ΛΗ

Σ 
Μ

ΠΟ
ΓΑ

ΚΟ
Σ

18
19

Ένα από τα πρώτα έργα που υλοποιεί ο Μπογάκος είναι η εξαιρετική καπναποθήκη στη Θεσσαλονίκη,
μια μελέτη του 1961. Σχεδιάζοντας ένα αυστηρό και λιτό κέλυφος με αδρή επιδερμίδα από κόκκινα συμ-
παγή τούβλα, ο αρχιτέκτονας μεταπλάθει το μορφολογικό κώδικα του εργοστασίου Fix του Ζενέτου
(1957-1960), ενός έργου που επηρέασε ιδιαίτερα τους αρχιτέκτονες της γενιάς του,13 εισάγοντας και
στον ελληνικό χώρο το συντακτικό της οριζοντιότητας που χρησιμοποίησαν την ίδια εποχή στο σχεδια-
σμό βιομηχανικών κτιρίων αρχιτέκτονες του διεθνούς μεταπολεμικού ρεύματος14. Ο βιομηχανικός χα-
ρακτήρας του έργου τονίζεται μέσα από τη μονολιθικότητα ενός πενταώροφου πρίσματος διαστάσεων
84,00Χ34,00μ. και την αυστηρή σύνταξη της κάτοψής του πάνω σε τετραγωνικό κάνναβο περίπου
5,60Χ5,60μ. Ταυτόχρονα, με μια αυστηρή μορφολογία, χωρίς διακοσμητική διάθεση και με την έκθεση
των υλικών της επιδερμίδας του στη φυσική τους κατάσταση (“as found”),15 το κτίριο επιβάλλει με εν-
τυπωσιακό τρόπο την υλικότητά του στον αστικό ιστό της πόλης. Θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι
το κεντρικό κτίριο της Καπναποθήκης που σχεδιάζει τρία χρόνια αργότερα, το 1964, ο Κωνσταντίνος Δε-
καβάλλας, επίσης στη Θεσσαλονίκη, μοιράζεται με το αντίστοιχο έργο του Μπογάκου παρόμοιες συν-
θετικές και μορφολογικές παραδοχές. Η διαφοροποίηση έγκειται στις εξωτερικές παρειές της
επιδερμίδας που προβλέπονται εδώ να κατασκευαστούν από σκυρόδεμα βαμμένο λευκό.

Το 1966, ο Μπογάκος αναλαμβάνει, μετά από ανάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος, τη μελέτη του υποκαταστήματος της τράπεζας στη Δημητσάνα, στο πλαίσιο της πολιτικής
του προϊσταμένου της υπηρεσίας κατά τη δεκαετία του 1960, Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα, για αναθέσεις
μελετών υποκαταστημάτων και σε ανεξάρτητους νέους αρχιτέκτονες.16 Ανάμεσα σ’ ένα σύνολο μον-
τερνιστικών case studies17 που συνέβαλαν όσο λίγες άλλες υλοποιήσεις της δεκαετίας του ’60 στη νο-
μιμοποίηση και καθιέρωση του μεταπολεμικού μοντερνισμού τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην
ελληνική επαρχία, το υποκατάστημα της Δημητσάνας, μαζί με εκείνο του Καρπενησίου, που σχεδίασε ο
Νίκος Χατζημιχάλης,18 αποτελούν δύο διακριτές περιπτώσεις κριτικού μοντερνισμού, συγγενείς με τα
ιδιώματα που αναπτύσσονται αμέσως μετά τον πόλεμο στην Ιταλία και την Ισπανία. Σε αντίθεση με τις
νεοπαραδοσιακές εφαρμογές των καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας ή της Τράπεζας της Ελλάδος,
σε επαρχιακές πόλεις και παραδοσιακούς οικισμούς, ο Μπογάκος παραμένει στη Δημητσάνα ανυποχώ-
ρητα μοντέρνος, τόσο στη διαχείριση του κελύφους, όσο και του εσωτερικού του κτιρίου, συντάσσον-
τας τις κατόψεις και τις όψεις με λειτουργικό ορθολογισμό, γεωμετρική καθαρότητα και διαφάνεια και

13. Ένα χρόνο μετά, το 1962, ο φίλος και συμμαθητής του Μπογάκου Βασίλης Γρηγοριάδης κατασκευάζει, μαζί με τον Αντώνη Γεωργιάδη, το
εργοστάσιο ζυμαρικών της «Κορώνα» στον Πειραιά, ένα κτίριο παρόμοιας μορφολογικής αντίληψης, που επηρεάζεται όμως ευθέως από το
FIX, αφού η επιδερμίδα του διαμορφώνεται από προκατασκευασμένα πάνελ, εν προκειμένω με αρτιφισιέλ χτενιστό πάνω σε νερβομετάλ.
14. Όπως ο Arne Jacobsen στο εργοστάσιο της φαρμακευτικής εταιρείας Novo στην Κοπενχάγη, 1958-59. 

15. Ο Reyner Banham προσδιορίζει τρία ουσιώδη χαρακτηριστικά του μπρουταλιστικού πνεύματος, την «αναμνησιμότητα της εικόνας», την
καθαρή έκθεση της δομής και τη χρήση των υλικών στην πρωτογενή τους μορφή –“as found”, βλ., R. Banham “The New Brutalism”, Architec-
tural Review, 118/Δεκ. 1955, σελ. 355-361.
16. Αντίστοιχες αναθέσεις έλαβαν την ίδια περίοδο οι Αναστασία Τζάκου, Νίκος Βαλσαμάκης, Νίκος Καλογεράς, κ.ά., ενώ πολλές μελέτες
έκανε ο ίδιος ο Δεκαβάλλας.
17. Ο Μπογάκος θα είναι συνεργάτης του Νίκου Βαλσαμάκη στη μελέτη εφαρμογής του υποκαταστήματος της Ορεστιάδας, στο οποίο επίσης
υιοθετείται η διεθνιστική μοντερνιστική σύνταξη.
18. Μια φωτογραφία του υποκαταστήματος του Καρπενησίου δημοσίευσε η Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ στο, «Αρχιτεκτονκή επίσημη και “γοή-
τρου” στη μεταπολεμική Ελλάδα: 1945-1975», Θέματα Χώρου+Τεχνών, 15/1984, σελ. 34-73, 61.

Σταθμός βενζίνης της Esso Pappas, 1ο βραβείο
αρχ/κού διαγ/σμού, 1970
Κτίριο γραφείων και εκθέσεως ειδών υγιεινής στη Λ.
Βουλιαγμένης, Βούλα, 1989-97
Κτίριο γραφείων ΕΤΕ-ΕΧΑΕ στη Λ. Καβάλας, συμμετοχή
σε αρχ/κό διαγ/σμό, 2005

Κτίριο γραφείων, Πραξιτέλους & Χαβρίου, Αθήνα, 1966 Βασίλης Μπογάκος, Καπναποθήκη στη Θεσσαλονίκη,
1961
Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Καπναποθήκη στη Θεσσα-
λονίκη, 1964

Τάκης Ζενέτος, Αναδιαμόρφωση εργοστασίου FIX στη
Λ. Συγγρού, 1957-1960
Βασίλης Μπογάκος, Καπναποθήκη στη Θεσσαλονίκη,
1961
Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Καπναποθήκη στη Θεσσα-
λονίκη, 1964
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τερνιστικό μανιερισμό του 1ου βραβείου (Ν. Μουτσόπουλος, Π. Μυλωνάς, Δ. Φατούρος), επιλέγουν μια
μάλλον κλασικιστική τυπολογία δύο παράλληλων πτερύγων εκθεσιακών χώρων, που σχηματίζουν,
μαζί με εγκάρσιους διαδρόμους, μια διάταξη γύρω από κεντρικό αίθριο. Βασικό στοιχείο της μελέτης ο
φυσικός φωτισμός των πτερύγων από την οροφή, μέσω συστοιχίας φεγγιτών, ενώ το μορφολογικό συν-
τακτικό εναρμονίζεται με τα αφαιρετικά αμερικανικά πρότυπα.19

Ακολουθούν οι βραβευμένες συμμετοχές τους (με τη συνεργασία και του Π. Ψωμόπουλου) στους δια-
γωνισμούς σχολικών κτιρίων του 196120: 1ο βραβείο και ανάθεση μελέτης για το κτίριο Δημοτικού σχο-
λείου και Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής και 2ο βραβείο για το κτίριο του Ζ’ Γυμνασίου θηλέων Αθηνών. Η
πρώτη από αυτές τις μελέτες θα υλοποιηθεί, αποτελώντας μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πραγματο-
ποιήσεις σχολικών συγκροτημάτων της εποχής, με τη διεθνιστική σύνταξή της, την πλαστική συναρ-
μογή των πρισμάτων και την ιδιαίτερα επιτυχημένη προσαρμογή του συγκροτήματος στο επικλινές
οικόπεδο.

Η πρόταση του Μπογάκου για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου, στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του
1965, διαφοροποιείται από την κυτταρική και με κριτικό τοπικό πρόσημο σύνθεση του 1ου βραβείου
(Δημήτρης και Σουζάνα Αντωνακάκη)21 και την αιθριακή διάταξη του 3ου (Παπαϊωάννου – Φινές – Χα-
τζηθεοδώρου), με το σχεδιασμό ενός φονξιοναλιστικού κτιρίου διεθνιστικής γραφής που επιδιώκει τη
διάκριση και όχι την όσμωση με το οικιστικό περιβάλλον.22 Συναντάμε εδώ όλη τη ρητορική του μετα-
πολεμικού μοντερνισμού, την ευελιξία, την οικονομία, την εργονομία: Οι αίθουσες εκθέσεων ενοποι-
ούνται «σε έναν ευρύ πολυδύναμο χώρο, ελεύθερο από εσωτερικά φέροντα στοιχεία, που θα έχει
ελαστικότητα στη χρήση του και θα μπορεί να υποδιαιρείται με ελαφρά μεταθετά διαχωριστικά στοιχεία
σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις». Στην παρουσίαση της μελέτης στα Αρχιτεκτονικά Θέματα ο αρ-
χιτέκτονας υπερασπίζεται τις επιλογές του απέναντι σε (προφανώς) σε εκείνες του 1ου βραβείου: «Η
λύση αυτή», σημειώνει, «που παρουσιάζει συγχρόνως και το πλεονέκτημα της οικονομίας στην κατα-
σκευή, συντήρηση και λειτουργία του κτιρίου, προτιμήθηκε από μια περισσότερο γραφική διάταξη σε
μικρότερους όγκους. Επιδιώχθηκε δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κτίριο με κάποια σημαντική κλίμακα,
ανάλογη με τον προορισμό του, και όχι ένα ελεύθερο σύμπλεγμα περιπτέρων εκθέσεως».23 Η γενική
διάταξη σε σχήμα Π, με δύο αρθρωμένες με εγκάρσιο διάδρομο παράλληλες πτέρυγες, για την εξυπη-
ρέτηση των εκθεσιακών χώρων, δεν απέχει πολύ από την πρότασή του για το κτίριο της Εθνικής Πινα-

19. Αναλυτική αναφορά στο διαγωνισμό της Εθνικής Πινακοθήκης κάνει ο Δημήτρης Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα: Μέ-
λισσα, 1984, σελ. …-… Θα μεταφέρω με επιφύλαξη την άποψή του σχετικά με την «κορμπουζιανή γλώσσα» της πρότασης των Μπογάκου –
Κονταράτου - Σαπουντζή: «[η πρόταση] επιστρέφει ως ένα σημείο στις αρχές του α’ βραβείου, από το οποίο διαφέρει όμως γιατί έχει χαμηλό-
τερο βαθμό πολυπλοκότητας μια και χρησιμοποιεί μια πιο συγκρατημένη κορμπουζιανή γλώσσα. […] Η κάτοψη και οι όψεις αποπνέουν την
τυπική μεταπολεμική μορφολόγηση του Le Corbusier’ […]» (ό.π., σελ. …).
20. Σχετικά με το διαγωνισμό, που αποτέλεσε την αφετηρία ανανέωσης της αρχιτεκτονικής σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα μεταπολεμικά, βλ.
F. Loyer, ό.π., σελ. …-….
21. Που επιλέγουν τη μέγιστη προσαρμογή των κτιρίων στην κλίμακα του οικιστικού περιβάλλοντος και το ιδιαίτερα επικλινές οικόπεδο,
μέσω της ανάπτυξης μια επαναλαμβανόμενης κτιριακής μονάδας, της επεξεργασίας της πορείας και των μεταβάσεων και με κατασκευαστικές
λεπτομέρειες μπρουταλιστικής κατεύθυνσης.
22. Οι βραβευμένες μελέτες δημοσιεύονται στα Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1/1967, σελ. 264-266. Η συνύπαρξη των τριών προτάσεων, από αρχι-
τέκτονες της ίδιας γενιάς (με διαφορά μιας μόνο χρονιάς στα σχεδιαστήρια της Σχολής της Αθήνας), αλλά διαφορετικών προσλήψεων των
ιδεολογικών και κοινωνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής, εικονογραφεί με παραστατικό τρόπο το σημείο μετάβασης και των ελληνικών
εκδοχών του μοντερνισμού.
23. Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1/1967, σελ. 265

ερμηνεύοντας με διακριτικότητα και σχεδιαστική φινέτσα τα στοιχεία του τοπικού λεξιλογίου που αρ-
θρώνουν το κτίσμα με τον ιστορικό οικισμό. Θα εστιάσω στην επένδυση των εξωτερικών τοίχων με λί-
θινες πλάκες (που αφήνει με ειλικρίνεια να φανεί η δομή της στα σόκορα), στη χρήση του ξύλου σε
κουφώματα, ψευδοροφές και κλωστρά, στις μεγάλες προεξοχές της στέγης (που όμως η μικρή κλίση
της την κάνει ορατή μόνον από μακριά), στα ανοίγματα/σχισμές διπλού ύψους που επιδιώκουν μια κα-
τακόρυφη αίσθηση, οικεία με την τυπολογία των τοπικών κατοικιών, αποφεύγοντας τη μοντέρνα ορι-
ζοντιότητα. 

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Η πρώτη περίοδος της δουλειάς του Βασίλη Μπογάκου, περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονι-
κών διαγωνισμών, στους οποίους συμμετέχει αρχικά με τη συνεργασία των παλαιών του συμμαθητών
Σάββα Κονταράτου και Νίκου Σαπουντζή και κατόπιν με τη συνεργασία των Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα
και Νίκου Βαλσαμάκη, αποσπώντας συνήθως ένα από τα πρώτα βραβεία. 

Πρώτη συνεργασία των Μπογάκου – Κονταράτου - Σαπουντζή είναι η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό
για το νέο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα, το 1957, στην οποία, σε αντίθεση με το μον-

Β. Μπογάκος, Σ. Κονταράτος, Ν. Σαπουντζής, Νέο κτί-
ριο Εθνικής Πινακοθήκης, αρχ/κός διαγ/σμός, 3ο βρα-
βείο, 1957
Ν. Μουτσόπουλος, Π. Μυλωνάς, Δ. Φατούρος, Νέο κτί-
ριο Εθνικής Πινακοθήκης, αρχ/κός διαγ/σμός, 1ο βρα-
βείο, 1957

Υποκατάστημα ΕΤΕ Δημητσάνας, 1966
Νίκος Βαλσαμάκης, Υποκατάστημα ΕΤΕ Ορεστιάδας,
1964, συνεργάτης αρχ. Βασίλης Μπογάκος.

Β. Μπογάκος, Σ. Κονταράτος, Ν. Σαπουντζής, Π. Ψωμό-
πουλος, Δημοτικό σχολείο και Γυμνάσιο Αγ. Παρα-
σκευής, 1ο βραβείο αρχ/κού διαγ/σμού Υπουργείου
Παιδείας, 1961-62
Ντ. Παπαϊωάννου, Κ. Φινές, Μαρία Φινέ / Γ. Αναιρού-
σης, Λ. Γεροντάκης, Ν. Χατζηθεοδώρου / Μ. Δωρής –
Χ. Παπουτσάκης – Π. Βασιλάκης – Φ. Σωτηράκη, Γυ-
μνάσιο Αρρένων στην Κόρινθο, 1ο βραβείο αρχ/κού
διαγ/σμού Υπουργείου Παιδείας, 1961-62

Δημήτρης & Σουζάνα Αντωνακάκη, Αρχαιολογικό Μου-
σείο Χίου, 1ο βραβείο αρχ/κού διαγ/σμού, 1965
Β. Μπογάκος, Μουσείο Χίου, 2ο βραβείο αρχ/κού
διαγ/σμού, 1965
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