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Επιθυµία του Συλλόγου είναι, να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων µέσα από τις σελίδες του περιοδικού.
Είναι δυνατόν, όλες οι συνεργασίες που θα αποστέλλονται στο περιοδικό, είτε υπό µορφή παρουσιάσεων έργων, θέσεων και επιστολών να καταχωρούνται στις σελίδες του.
H Σ.Ε. ενηµερώνει όλους τους συναδέλφους που επιθυµούν να αποστείλουν υλικό, να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές
προδιαγραφές που ισχύουν για το περιοδικό.
ΤA KEIMENA ΠPEΠEI NA EINAI AΠOΘHKEYMENA ΣE ∆IΣKETA KAI NA ΣYNO∆EYONTAI AΠO PRINT-OUT KAI ΦΩTOΓPAΦIKO
YΛIKO. ΓIA APΘPA AΦIEPΩMATΩN Η EKTAΣH TOYΣ ΠPEΠEI NA KYMAINETAI AΠO 1000-1200 ΛEΞEIΣ (ΣYMΠEPIΛAMBANOMENΩN TΩN ΠAPAΠOMΠΩN Ή ΤΩΝ ΣHMEIΩΣEΩN), ΓIA APΘPA EΠIKAIPΩN 700 ΛEΞEIΣ KAI ΓIA EΠIΣTOΛEΣ 400 ΛEΞEIΣ.
ΕINAI AΠAPAITHTH ΠPOΫΠOΘEΣH ΓIA ΠEPAITEPΩ EΠEΞEPΓAΣIA AΠO THN Σ.Ε. TO YΛIKO NA AΠOΣTEΛΛETAI MONO ΣTHN
ΓPAMMATEIA TOY ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. ΤO I∆IO IΣXYEI KAI ΣTHN ΠEPIΠTΩΣH TΩN BIBΛIΩN ΓIA BIBΛIOΠAPOYΣIAΣH.
Θα είναι πολύ χρήσιµο για όλους το περιοδικό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ και να ασκείται κριτική για το περιεχόµενο και την εµφάνισή του από όλους τους συναδέλφους.

µε τη φαντασία. Η δηµιουργία αναφέρεται και συνδιαλέγεται µε πραγµατικότητα, εµπνέεται και
ισορροπεί µε φαντασία.
Η πραγµατικότητα µπορεί να φαίνεται διαφορετική απ’ ό,τι είναι; Ή έχει τελικά κάποια συγκεκριµένη µορφή; Προϋποθέτει την υλική υπόσταση ή απλώς την υπονοεί; Πραγµατικότητα θα µπο-

επίκαιρα

σηµείωµα της σύνταξης

Όλα ξεκινούν από την ίδια αφετηρία: Το παιχνίδι εναλλαγής και συνύπαρξης της πραγµατικότητας

ρούσε να είναι οτιδήποτε µας δίνει σχετικά πλήρη αντίληψη των πραγµάτων καθιστώντας τα κατανοήσιµα, τελεσίδικα αποτιµηµένα και όχι αναγκαστικά αληθή.
Ο ηλεκτρονικός φαντασιωσικός χώρος, είναι σαφώς µια νεόδµητη Media-Land. Πρόκειται για τη
νέα ψηφιακή φαντασία (;) που ήλθε να επιβάλλει το θέαµα. Μοίρασε την ζωή µας ανάµεσα σε
υλική υπόσταση και άυλους κόσµους. Βλέπουµε και συνοµιλούµε για γεγονότα και αντικείµενα
µη «πραγµατικά», των οποίων την εποπτεία –αντίθετα µε το παρελθόν– µπορούµε σήµερα να
έχουµε σε µια πιο ολοκληρωµένη βάση και κάτω από ένα ιδεατό πρίσµα. Έτσι ο διαχωρισµός ανάµεσα σε πραγµατικά ή µη γεγονότα, είναι πλέον σχεδόν αδιόρατος και δύσκολα αναγνώσιµος. Τα
«Νέα Μέσα Επικοινωνίας» «πακετάρουν» και διανέµουν τα µηνύµατα στο χώρο µέσω των δικτύων
τους, σε µορφές µαζικά αναγνωρισµένες, κατανοητές και αναµφίβολα εύπεπτες.
Σε µια σύγχρονη περιγραφή του κόσµου µας, η σύνδεση των γεγονότων γίνεται µε διακλαδώσεις.
Όλα τα συστήµατα ακολουθούν τροχιές, που ανάλογα µε τις καταστάσεις που αντιµετωπίζουν,
γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες, οδηγώντας σ’ ένα µελλοντικό κόσµο καθόλου βέβαιο ή προβλέψιµο. Η πραγµατικότητα είναι οι παραπάνω κόµβοι.
Οι αναπαραστατικοί τρόποι είναι πια εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Τα πέπλα αναπαράστασης ξεκινώντας από το δέρµα, τη σάρκα, εξελισσόµενα στο ένδυµα, οριοθετούµενα στον τοίχο και την επιφάνεια, δίνουν σηµάνσεις, ανακοινώσεις πραγµατικές ή πλασµατικές.
Το σώµα της πόλης συµπληρώνεται από ένα σύνολο κοµµατιών, τµηµάτων, γλωσσών, που είτε
εξηγούν είτε υποδηλώνουν είτε εξίσου εύκολα αποπροσανατολίζουν. Υποκείµενο και αστικός
χώρος γίνονται αντιληπτά όλο και περισσότερο ως προϊόντα των «Νέων Μέσων Επικοινωνίας» και
αναπτύσσουν σχέση απόλυτης εξάρτησης µεταξύ τους.
Η νέα διάλεκτος στην Αρχιτεκτονική γλώσσα –και όχι µόνον– διακρίνεται για την υπερρεαλιστική
παλέτα της. Οι µορφές είναι υπερβολικά λεπτοµερείς, ενταγµένες σε αφύσικα λαµπερές πραγµατικότητες. Τα υποκείµενα, οι χρήστες-καρικατούρες, είναι υπερδύναµοι, γυαλιστεροί, άψογοι.
Η απελευθέρωση της Αρχιτεκτονικής από τον τόπο και το χρόνο είναι σε µεγάλο βαθµό αποτέλεσµα της µηχανικής αναπαράστασης της εικόνας της. Η µεγάλη έκρηξη ήλθε µε την ασπρόµαυρη
φωτογραφία, που διέσπειρε τη µοντέρνα αρχιτεκτονική σε όλο τον κόσµο, µε τη φαντασµαγορία δε
της έγχρωµης, εξέλειψε ο λόγος να πας ο ίδιος στο πραγµατικό, αφού δυνάµει έρχεται εκείνο εδώ.
Στην εκάστοτε ψευδοειδυλλιακή, ψυχαγωγική, θεµατική Disney-Land, την πόλη των υποσχέσεων,
του παιχνιδιού και του ονείρου, µε τους ενδιαφέροντες γραφικούς κατοίκους, προσεγγίζονται
εκλάµψεις νοσταλγικής αναπόλησης µιας ανώδυνης εποχής αθωότητας, «αγγίζοντας» µε εύπεπτο τρόπο τον πολίτη-καταναλωτή. Η Αρχιτεκτονική απέχοντας από τα πεδία καθορισµού του
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της, περιχαρακώνεται στη µορφολόγηση, άρθρωση, µόρφωση ή
διακόσµηση άψυχων κελυφών, υποβιβάζεται σε «παπιοπεριπέτεια», και συρρικνώνεται σε
εκφράσεις απλοϊκής µεγαλοµανίας.
Τα κτίρια, ουδέτερα «κουτιά», φασουλήδες ενός Walt-τοπίου, ενδύονται ανάλογα µε τις πρόσκαιρες απαιτήσεις των επενδυτών. Και όλη τούτη η διαδικασία επισυνάπτει στο προς κατανάλωση
«κτιριακό» προϊόν «προσωπικότητα» και αίγλη, αναβαθµίζοντας την κτιριακή του αξία.
Μέσα σε όλα αυτά ο χρόνος σχεδιάζεται ώστε να παύει να υπάρχει. Γίνεται α-χρονικός, ξεκούραστος και αναπαυτικός. Είναι βολικός. ∆εν στεναχωρεί. Η πραγµατικότητα αντικαθίσταται από µια
καλή εκδοχή της, αποστειρωµένη, µε τον καταναλωτή ταυτόχρονα θεατή και πρωταγωνιστή στο
θέαµα.
Άλλαξε ο τρόπος σκέψης; Άλλαξαν οι ανάγκες; Ή µήπως η φαντασία έγινε ή καλείται να γίνει ελεγχόµενη; Είµαστε Disney-Media ήρωες και υπάρχουµε στο σκηνικό, βολικοί και εφησυχασµένοι;
Το ερώτηµα πλανάται µετέωρο πάνω από τη σύγχρονη «δηµιουργία».Είµαστε µπροστά σε ένα
αρχιτεκτονηµένο σύµπαν, ένα απίθανο συµπίληµα ξεχωριστών αρχιτεκτονικών, που θα είναι η
µία πιο πρωτότυπη από την άλλη και θα περπατάς στην πόλη σαν να περπατάς σε γκαλερί ή να
πηγαίνεις στο λούνα-πάρκ. Είναι η απώλεια του métier, η απώλεια του τόπου, η απώλεια της αρχιτεκτονικής;
Εάν η αρχιτεκτονική είναι δηµιουργία, τα αδιέξοδα γίνονται εξαιρετικά πιεστικά…

18

«Η µορφική υπερβολή του φυσικού - Η υποκριτική του τοπίου » µακέτα της πρόταση (κάτοψη)
της Anamorphosis Αρχιτέκτονες για το Snow Show, 50η Biennale Βενετίας

∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

∆ραστηριότητες

ΠΛATΦOPMA TOY ΣΑ∆ΑΣ-ΠANEΛΛHNIAΣ ΕNΩΣHΣ ΑPXITEKTONΩN ΓIA THN AΣKHΣH
THΣ APXITEKTONIKHΣ ΣTHN ΕYPΩΠAΪKH ΈNΩΣH KAI ΣTHN ΕΛΛA∆A
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, οι Έλληνες αρχιτέκτονες επικεντρώνουν όλες τους τις
δυνάµεις και προσπαθούν, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για:
• Την ανάδειξη της διακεκριµένης επιστηµονικής ταυτότητας του κλάδου.
• Την διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αρχιτεκτόνων.

έκφραση, πέραν των άλλων έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αισθητική των πόλεων, των
πολιτών.
Η απουσία της αρχιτεκτονικής, η περιφρόνηση των αρχιτεκτονικών – πολεοδοµικών διαγωνισµών και
η υλοποίηση των έργων µε το σύστηµα της µελετοκατασκευής απλώς αποτυπώνουν την αποτυχία των
δηµοσίων φορέων, αναπαράγοντας τα δοµικά προβλήµατα του αστικού χώρου, που συνθέτουν ένα
τοπίο οµοιόµορφο σε ένα περιβάλλον χωρίς ενδιαφέρον και αισθητική.
– Εκείνο που απαιτείται είναι η αντικατάσταση της πολιτικής των κατασκευών µε αυτή της ποιότητας
των έργων και παρεµβάσεων µέσω της αρχιτεκτονικής.

Στη νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τόσο για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων (CAE) όσο και για τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, συνιστούν το πλαίσιο για τις κοινοτικές πολιτικές για την άσκηση της αρχιτεκτονικής και το ρόλο του αρχιτέκτονα και αυτό γιατί:
– Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής ήταν και παραµένει εξαιρετικά επίκαιρος, αφού αποτελεί γνώρισµα της
ιστορίας, του πολιτισµού και της ίδιας της ζωής σε κάθε χώρα της Ε.Ε.
– Η αρχιτεκτονική ποιότητα και η συγκεκριµένη φύση των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε πολιτική, µέτρο και πρόγραµµα.

Τα αρνητικά αυτά φαινόµενα επιβεβαιώνονται και από την περιορισµένη παρουσίαση της αρχιτεκτονικής από τα ΜΜΕ. Αυτά επιτείνονται από:
• Την απουσία των συντελεστών ενός έργου (αρχιτεκτόνων και άλλων µηχανικών) από την όποια
παρουσίαση έργων δηµοσίου ενδιαφέροντος.
• Τη σύγχυση των αρµοδιοτήτων και των όρων άσκησης του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα που επικρατεί στη χώρα και που αµβλύνει τα επιστηµονικώς καθορισµένα όρια των διαφόρων επαγγελµάτων, νοθεύοντας τη δυνατότητα άσκησης της αρχιτεκτονικής.

Βασική επιδίωξη της αρχιτεκτονικής κοινότητας –σε όλες τις εκφάνσεις– είναι η ανατροπή της σηµερινής κατάστασης, που απαξιώνει την αρχιτεκτονική δηµιουργία, που διαιωνίζει τη θεσµική ασυναρτησία του 1930 και η προώθηση µιας ουσιαστικής µεταρρύθµισης για την άσκηση της αρχιτεκτονικής
από τους αρχιτέκτονες.
Η αρχιτεκτονική δηµιουργία και η προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων είναι για µας στο επίκεντρο
µε επιδιωκόµενους σκοπούς:
• Τη διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής.
• Την προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων και τη διάχυση της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας στην ελληνική κοινωνία.

Η προτεινόµενη πολιτισµική παρέµβαση για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής αναφέρεται και
στο ρόλο των ΜΜΕ, του Τύπου, που καλούνται να λάβουν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες προβολής της
αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, µε στόχο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, που επιδρούν και
διαµορφώνουν το περιβάλλον κατοικίας και το πολιτιστικό επίπεδο της χώρας τελικά.

∆ράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν:
• Η Τριεννάλε αρχιτεκτονικής
∆ιοργάνωση Πανελλήνιας Έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου και καθιέρωση βραβείων αρχιτεκτονικού
έργου, σε συνεργασία µε το ΥΠΠΟ – ∆ίκτυο αρχιτεκτονικής.
• Ο προγραµµατισµός του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου και η διοργάνωση της επόµενης Μπιεννάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.
• Η συγκρότηση Εθνικού Συµβουλίου αρχιτεκτονικής µε στόχο τη διατύπωση ενός Εθνικού Προγράµµατος για την αρχιτεκτονική (ενεργοποίηση του άρθρου 2 του ΓΟΚ και σύσταση του Ανώτατου Πολεοδοµικού Αρχιτεκτονικού Συµβουλίου ΑΠΑΣ).
• Για τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ έχει µεγάλη σπουδαιότητα η επεξεργασία ειδικής νοµοθεσίας στον τοµέα ελέγχου της ποιότητας της οικοδοµής και των κατασκευών και η κατάρτιση κυβερνητικής πολιτικής για
την προβολή της αρχιτεκτονικής ποιότητας (όπως υπάρχει σε νόµους θεσπισµένους από την Ισπανική Κυβέρνηση, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισµού, το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισµού, το Υπουργείο
Παιδείας της Φινλανδίας).
Πρόθεσή µας είναι να εισακουστούν οι ευρωπαϊκές συστάσεις και να θεσπιστεί µια Εθνική πολιτική
για την αρχιτεκτονική, αλλά ταυτόχρονα να µεταφερθούν αυτοί οι κρίσιµοι προβληµατισµοί στο κοινωνικό σύνολο µέσω των ΜΜΕ.

Άξονες για µια τέτοια παρέµβαση συνιστούν:
• Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτιστική αξία της αρχιτεκτονικής.
• Η κατανόηση της ανάγκης για τη βελτίωση του αρχιτεκτονικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
• Η διάδοση – προβολή – παρουσία της ελληνικής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας στον εθνικό χώρο
και στο διεθνές περιβάλλον.
Οι προτάσεις µας πρέπει να προβληθούν από τον τύπο και τα ΜΜΕ.
3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Ο χώρος όλων των τεχνικών επαγγελµάτων στη χώρα, βρίσκεται σε µια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση.
Οι επεξεργασίες – προτάσεις για µια νέα γενική οδηγία, σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκαλούν ζωηρό ενδιαφέρον πλέον σε
όλους. Η πρόταση Οδηγίας που ενσωµατώνει τις 89/48/ΕΟΚ, 92/50/ΕΟΚ αλλά και την Οδηγία
85/384/ΕΟΚ για τους αρχιτέκτονες, προκαλεί σοβαρές αναταράξεις.
Οι προτάσεις αυτές που ενσωµατώνουν και την Οδηγία για τους αρχιτέκτονες, επιχειρούν την περαιτέρω ενοποίηση και απλούστευση των διατάξεων που εφαρµόζονται στον τοµέα της αµοιβαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων.
Η επιχείρηση για την ακόµα περισσότερο αποζηµίωση της διασύνδεσης µεταξύ ακαδηµαϊκών προσόντων και πρόσβασης στα επαγγελµατικά δικαιώµατα, ανατρέπει την συγκεχυµένη ήδη κατάσταση,
όπως προέκυψε µε την εφαρµογή της 89/48/ΕΟΚ (και στον εθνικό χώρο µε το Π.∆. 165/00).
Το συνιστώµενο συµβούλιο αναγνώρισης επαγγελµατικών ισοτιµιών, χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλµατος παράλληλα µε το Τεχνικό Επιµελητήριο!

2. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΤΩΝ ΜΜΕ
Για τον ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων η µελέτη και η κατασκευή των έργων δηµοσίου συµφέροντος, έχει µεγάλη πολιτιστική αξία. Όλοι πρέπει να αναλογιστούν τα µεγάλα έργα και τις µείζονες παρεµβάσεις σε πλήθος ευρωπαϊκών και όχι µόνο πόλεων, που σηµατοδοτούν την πορεία τους,
που συνιστούν σηµαντικές επενδύσεις, διαφέρουν όµως σηµαντικά στην ποιότητα, την αισθητική, την
ανανεωµένη αρχιτεκτονική έκφραση και δηµιουργία.
Γι’ αυτό υποστηρίζουµε πως τα έργα (µεγάλα και µικρά) χωρίς έµπνευση, αρχιτεκτονική ιδέα και
20
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Σηµειώνουµε πως το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας είναι αντίθετο στην εφαρµογή της 89/48/ΕΟΚ και:
• Υπερασπίζεται την ανάγκη για έργα µε ποιότητα – ασφάλεια – αισθητική.
• Υπερασπίζεται το επίπεδο σπουδών των Πολυτεχνικών σχολών.
• Θεωρεί ότι οι διατάξεις της Οδηγίας (και του Π.∆. 165/00) οδηγούν:
– στην κατάργηση της αρχής της ισότητας και αξιοκρατίας.
– στην αναίρεση του Ν. 1486/84 που ρητά επιβάλλει τις ακαδηµαϊκές ισοτιµίες
και διαβλέπει πως γρήγορα θα ανατραπεί ο τρόπος άσκησης του επαγγέλµατος εάν δεν ληφθούν
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µέτρα. Συµπληρώνοντας την άποψή του, υποστηρίζει πως οι ελάχιστες
διασφαλίσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι:
– Οι 5ετείς ενιαίες σπουδές.
– Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος –µετά από εξετάσεις– από
το ΤΕΕ.
– Η εγγραφή στο ΤΕΕ.
Η θέση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων
στόχευε και στοχεύει στη διατήρηση της Οδηγίας των αρχιτεκτόνων. Αποτελεί ουσιαστική νοµοθετική προσέγγιση της αµοιβαίας αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων σχετικά µε την αρχιτεκτονική και του δικαιώµατος καθιέρωσης ελευθερίας για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική
αγορά.
Καθώς η Οδηγία θέτει κριτήρια για την εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων,
αποτελεί νοµικό εργαλείο το οποίο προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον,
διασφαλίζοντας ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες σύµφωνα µε την
Οδηγία, έχουν τα κατάλληλα προσόντα και αντιλαµβάνονται την πολιτιστική και κοινωνική σηµασία του έργου που αναλαµβάνουν.
Η προτεινόµενη Οδηγία δεν παρέχει καµία εγγύηση για την ποιότητα
εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική, θα διαβρώσει τα σηµερινά υψηλού επιπέδου προσόντα και ελάχιστα θα διασφαλίσει την προστασία του καταναλωτή.
Όπως και άλλοι κλάδοι τεχνικών επαγγελµάτων στη χώρα µας, υποστηρίζουµε επιπλέον πως:
– δεν µπορούν να ακυρωθούν οι ακαδηµαϊκές ισοτιµίες.
– δεν µπορούν να αντικατασταθούν τα πέντε (5) χρόνια εκπαίδευσης από
τρία (3) χρόνια προπτυχιακής εκπαίδευσης και δύο (2) χρόνια πρακτικής
άσκησης.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προάσπιση των όρων άσκησης του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα αλλά και του επαγγέλµατος των άλλων µηχανικών,
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες για το δηµόσιο όφελος.
✓ Για τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ είναι σηµαντική η επισήµανση του ΤΕΕ πως η οδηγία
για τους αρχιτέκτονες:
• Στηρίζεται στις ακαδηµαϊκές ισοτιµίες και όχι στις επαγγελµατικές, όπως
κάνει η 89/48/ΕΟΚ.
• Αναφέρει ρητά τις γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος και κατ’ αυτή την έννοια µε αυτές τις ρυθµίσεις
καλύπτονται όλοι οι µηχανικοί. (!)
Πρέπει να υπενθυµίσουµε για µια ακόµα φορά, πως µεταξύ των γνώσεων
και δεξιοτήτων που προβλέπονται στην οδηγία, συγκαταλέγονται:
• Η ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δηµιουργιών, που ικανοποιούν
αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.
• Η προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής.
• Η γνώση των καλών τεχνών, που επηρεάζουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.
• Η προσήκουσα γνώση της πολεοδοµίας και του πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Οι Έλληνες αρχιτέκτονες γνωρίζουν άριστα τις ρυθµίσεις της Κ.Ο.
85/384/ΕΟΚ όπως αυτή ισχύει στον εθνικό χώρο µε τα Π.∆. 107/93 και
272/00, που δίδεται έτσι η δυνατότητα εγκατάστασης επαγγελµατιών της
Ε.Ε. για την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα.
Γνωρίζουν όµως επίσης άριστα πως στην Ελλάδα πλήθος τεχνικών επαγγελµάτων ασκούν δραστηριότητες στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, χωρίς
να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σπουδών αρχιτεκτονικής.
Μέσα στο πλήθος των τεχνικών επαγγελµάτων, µηχανικοί κάθε κατηγορίας του ΤΕΕ, ασκούν την αρχιτεκτονική παρότι και το ίδιο το ΤΕΕ υπερθε22
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µατίζει για τις προβλέψεις της οδηγίας, σχετικές µε τις απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση της αρχιτεκτονικής.
✓ Η διατήρηση όµως όλων εκείνων των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ουσιαστικά παραβιάζει τις θεµελιώδεις αρχές του κοινοτικού
δικαίου, ιδιαίτερα τους κανόνες που διέπουν την ενιαία εσωτερική αγορά,
την προστασία των καταναλωτών αλλά και εκείνων που διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη άσκηση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων.
✓ Η κατάργηση των διατάξεων που επιτρέπει την πρόσβαση σε επαγγελµατικές δραστηριότητες στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, σε κατόχους που
δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σπουδών της αρχιτεκτονικής, θεωρείται επιβεβληµένη.
Ο αναχρονισµός του θεσµικού πλαισίου (Ν.4663/30) πρέπει να σταµατήσει. Η θέση αυτή συνιστά πολιτική διεκδίκηση για την αναθεώρηση του
θεσµικού πλαισίου στην Ελλάδα, την αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής και
της ποιότητας του καθηµερινού περιβάλλοντος.
✓ Όσοι πραγµατικά πιστεύουν ότι τα νεφελώµατα και οι θεσµικές διολισθήσεις οφείλουν να τελειώνουν, πρέπει να πιστέψουν πως στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής επιβάλλεται να σταµατήσει η απαξίωση και να ληφθούν
µέτρα προστασίας και αναβάθµισης του αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος.
• Το θεσµικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος:
– µε την άσκηση της αρχιτεκτονικής από όλα τα τεχνικά επαγγέλµατα,
όλων των βαθµίδων.
• Το θεσµικό πλαίσιο µελετών και κατασκευών:
– µε την απαξίωση της αρχιτεκτονικής.
– µε τον εκφυλισµό των διαδικασιών του Ν.716/77 (και µε όσα έπονται µε
την τροποποίησή του).
– µε τον τρόπο κατασκευής των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων (µελετοκατασκευή κ.λπ.).
– µε τη σχεδόν κατάργηση των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, είναι πλαίσιο
που καταφέρεται ευθέως στην όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.
Απαιτείται η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ως πολιτιστική αξία, που
εµπεριέχει την έννοια του δηµοσίου συµφέροντος.
4. ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4663/30
Η αναµενόµενη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου (Ν. 4663/30) αποτελεί την µέγιστη αναγκαιότητα για την απελευθέρωση του αρχιτεκτονικού
επαγγέλµατος και την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες.
• Ο Σύλλογός µας, οι Έλληνες αρχιτέκτονες προσαρµόζονται στην ουσία
της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. ∆εν µπορούν όµως να προσαρµοστούν στο Ν.
4663/30 που προβλέπει πως «…στην έννοια της άσκησης του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του
επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα… περιοριζόµενης εις καθαρά αρχιτεκτονικές οικοδοµικές εργασίες».
• Ο Σύλλογός µας έχει υποβάλλει ολοκληρωµένη πρόταση στο ΥΠΕΧΩ∆Ε
(έγγραφό µας Α.Π. 24692/12.7.1999) µε την οποία ζητείται η επίλυση
του προβλήµατος από το αρµόδιο Υπουργείο, η έκδοση εγκυκλίου για
την εφαρµογή του Π.∆. 107/93 και η προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης
για θέµατα που δεν εντάσσονται στο παραπάνω Π.∆.
Σηµειώνεται πως υπάρχει συµφωνία των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών µηχανικών (12.3.1985) και σύµφωνη γνώµη όλων των πολιτικών κοµµάτων, για την ενσωµάτωση και κυριαρχία των προβλέψεων του Π.∆.
107/93 στο εθνικό δίκαιο.
Πιστεύουµε πως όλα τα τεχνικά επαγγέλµατα και κυρίως όλοι όσοι εντάσσονται στο ΤΕΕ αισθάνονται την ανάγκη για έναν επαναπροσδιορισµό των
κανόνων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος σε όλη την
τεχνική πυραµίδα.

• Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, οι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα επιδιώκουν την άσκηση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων που προκύπτουν από την εκπαίδευσή
τους.
• Ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, οι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα αξιώνουν την ανατροπή της
ιδιότυπης άσκησης του επαγγέλµατος, που έλκει την καταγωγή της από
τη δεκαετία του ’30.
• Η αρχιτεκτονική δηµιουργία στους αρχιτέκτονες.
• Η άσκηση της αρχιτεκτονικής σε αρµονία µε ένα εκσυγχρονισµένο
θεσµικό πλαίσιο για όλα τα τεχνικά επαγγέλµατα.

3. Θεωρεί ότι η µελέτη και εκτέλεση των τεχνικών έργων είναι αντικείµενο
διεπιστηµονικής συνεργασίας των απαραιτήτων ειδικοτήτων, που κάθε
µία από αυτές πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά στο επιστηµονικό της
αντικείµενο. Γι’ αυτό η έννοια της µελετητικής οµάδας είναι προϋπόθεση
για εξορθολογισµό όλων των διαδικασιών. Ειδικότερα στα κτιριακά έργα
και γενικότερα σε όσα έργα η αρχιτεκτονική έχει θεµελιώδη σηµασία,
βασική προϋπόθεση του εξορθολογισµού και εκσυγχρονισµού είναι η
γενική ευθύνη του έργου και ο συντονισµός των µελετητών να ανήκει στον
αρχιτέκτονα.

Για την επιβολή των παραπάνω συσπειρώνεται όλη η αρχιτεκτονική κοινότητα (Οργανώσεις Αρχιτεκτόνων – αρχιτεκτονικές σχολές – διακεκριµένοι
αρχιτέκτονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και συγκροτεί εθνική επιτροπή, για το συντονισµό όλων των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων.

4. Εκτιµά ότι από την πλευρά των αρχιτεκτόνων πρέπει να επιδιωχθεί µια
νέα ποιότητα αρχιτεκτονικής, µέσω των µελετών και της εκτέλεσης των
έργων.

5. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Το ∆.Σ επεξεργάζεται θέσεις και απόψεις για όλο το φάσµα των επαγγελµατικών και θεσµικών προβληµάτων του κλάδου.
Επαγγελµατικά δικαιώµατα, οδηγίες και ρυθµίσεις για τα ιδιωτικά έργα
βρίσκονται στο επίκεντρο.
Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές
υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που επικρατούν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των ιδιωτικών έργων.
∆εν αρκεί όµως η εξυγίανση των πολεοδοµικών γραφείων για να λυθεί το
πρόβληµα. Εφόσον το υπόλοιπο σύµπλεγµα παραγωγής παραµένει ως
έχει, η όλη επιχείρηση θα είναι σίγουρα αναποτελεσµατική και αποτυχηµένη. Κατά συνέπεια η ποιοτική ανασυγκρότηση αντιµετωπίζεται µε τη
συνολική µεταρρύθµιση που επανατοποθετεί και επαναπροσδιορίζει
ρόλους, µέσα και προϋποθέσεις.
Η πληρότητα και η ποιότητα των µελετών, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη γρήγορη και σωστή ολοκλήρωση ενός έργου. Ερευνώντας
σοβαρά την πορεία των κατασκευών, θα διαπιστώσουµε ότι πολλές κακοδαιµονίες και προβλήµατα ξεκινούν από ελλιπείς ή πληµµελώς και ασαφώς υλοποιηµένες µελέτες που επιτρέπουν αυθαίρετες ερµηνείες των
κατασκευαστών.
Η πολυνοµία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις, οι άπειρες ερµηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δηµιουργήσει ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερµηνείες και οδηγεί σε νοµιµοφανείς παρανοµίες, που εντείνουν τη διαπλοκή και την απίστευτη
ταλαιπωρία µελετητών και πολιτών.
Η συζήτηση για την αλλαγή του τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών, από
την πλευρά της πολιτείας είναι «δηµοσιογραφικού χαρακτήρα» και ο Σύλλογός µας δεν έχει κληθεί και προφανώς δεν συµµετέχει σε καµιά συζήτηση. Ως κλάδος όµως πρέπει να προτάξουµε προτεραιότητες και να επιβεβαιώσουµε ένα πλαίσιο θέσεων για κάθε εξέλιξη.
Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων:
1. Αποκρούει τα διάφορα κείµενα που εκπορεύονται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και
δεν έχουν καν τη µορφή σ/ν.
Οι θέσεις που αναπτύσσονται σε αυτά απορρίπτονται συνολικά από το
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, καθώς περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση.
2. Επιβεβαιώνει τη βασική του θέση ότι θεσµικές ρυθµίσεις για την υπόσταση και λειτουργία των Πολεοδοµικών Γραφείων πρέπει να υπηρετούν
την έννοια του δηµοσίου συµφέροντος. Έτσι την ευθύνη ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής του δοµηµένου περιβάλλοντος, του ελέγχου των
µελετών και κατασκευών, πρέπει να την έχει το δηµόσιο.

Κατόπιν αυτού η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προτείνει µια δέσµη
συγκεκριµένων µέτρων που πρέπει να ληφθούν αµέσως:
4.1. Επαναπροσδιορισµός και υποχρεωτική τήρηση των προδιαγραφών
πληρότητας και ποιότητας των µελετών µε κλιµάκωση των απαιτήσεων
ανάλογα µε το µέγεθος και την κατηγορία του έργου.
4.2. Καθορισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών (αστικών - ποινικών - επαγγελµατικών) Μηχανικών - εργολάβων - ιδιοκτητών - Μηχανικών Εφαρµογής, σε σχέση µε την αντίστοιχη συµµετοχή του καθενός.
4.3. Καθιέρωση ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών ως προς τα υλικά,
ούτως ώστε να πιστοποιείται και να εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα όλων
των παραγόντων που εκτελούν κάθε έργο.
4.4. Αποσαφήνιση και κωδικοποίηση του συνόλου της πολεοδοµικής και
κτιριοδοµικής νοµοθεσίας και εξασφάλιση ενιαίας ερµηνείας νόµων και
εγκυκλίων. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για κεντρικό συντονισµό, µε
βάση θεσµοθετηµένο δηµόσιο όργανο, ώστε να εφαρµόζονται ενιαία οι
διαδικασίες και η νοµοθεσία.
4.5. Αναβάθµιση πολεοδοµικών γραφείων, µε στελέχωση από µηχανικούς
όλων των ειδικοτήτων, µε αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής και του
εξοπλισµού τους. ∆ιατήρηση µόνο όσων από αυτά µπορούν να εκπληρώσουν ορισµένες προϋποθέσεις, µε στελέχωση από µηχανικούς όλων των
ειδικοτήτων και διοικητικό εξειδικευµένο προσωπικό, µε αναβάθµιση της
κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού τους.
Άµεση επίλυση της νοµικής κάλυψης των ∆ιπλωµατούχων µηχανικών που
υπηρετούν στα Πολεοδοµικά γραφεία, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να
καλύπτουν µε δικές τους δαπάνες τις «πάσης φύσεως διώξεις» κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
4.6. Άµεση αύξηση των αµοιβών στα πλαίσια ενός νέου µισθολογίου
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας των συναδέλφων του ∆ηµοσίου.
4.7. Σύγχρονη αρχειοθέτηση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των φακέλων των µελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτηση (σε δύο αρχές).
4.8. Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας και κάλυψη επί της ουσίας των
ευθυνών των προϊσταµένων.
4.9. Η ασφάλιση των µελετών των ιδιωτικών έργων να είναι συµπληρωµατικό µέτρο εγγύησης της ποιότητας των µελετών και οπωσδήποτε όχι υποχρεωτική. Η ασφάλιση να είναι δυνατόν να παρέχεται και από το ΤΣΜΕ∆Ε.
4.10. Άµεση οργάνωση προγράµµατος βασικής εκπαίδευσης για το
σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην παραγωγή των ιδιωτικών
έργων, για να έχει τουλάχιστον τη στοιχειώδη εκπαίδευση που απαιτείται
για την ασφάλεια τη δική του αλλά και την αρτιότητα και ασφάλεια του
έργου. Σ’ αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται άµεσα και η οργάνωση σχολής εργοδηγών.
4.11. Επειδή διαπιστώνουµε ότι τα διάφορα κείµενα που κυκλοφορούν δεν
συµπεριλαµβάνουν τις παραπάνω βασικές κατευθύνσεις, οποιαδήποτε
προσπάθεια αλλαγών ή µεταρρύθµισης του υφιστάµενου καθεστώτος
είναι απορριπτέα από τον ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων. Και
δεν αποτελεί εκσυγχρονισµό καµία δέσµη µέτρων αν δεν ανατρέπει µε
δραστικό τρόπο και την ισχύουσα αναχρονιστική νοµοθεσία (Ν. 4663/30),
αναθέτοντας επιτέλους και στη χώρα µας την αρχιτεκτονική στους αρχιτέκτονες.
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συνέδριο

Mετασχηµατισµοί της ελληνικής πόλης
Γραµµατεία Συνεδρίου

Σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές
και καθηµερινή πράξη
Πραγµατοποιήθηκε από τις 9 έως τις 11 Μαΐου
2003 στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. στην Αθήνα το Συνέδριο µε
θέµα ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΗΣ, Σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και
καθηµερινή πράξη. Το Συνέδριο αυτό έγινε στα
πλαίσια του κύκλου συναντήσεων µε αντικείµενο «Αρχιτεκτονική, Πολεοδοµία και Επιστηµονικός Σοσιαλισµός» που ξεκίνησαν µε πρωτοβουλία του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων, και
έχει πραγµατοποιηθεί ήδη σειρά συναντήσεων
µε αρχή πριν δύο χρόνια στον Ξενώνα Στάµου
Στούρνα στο Βόλο. Το Συνέδριο ήταν αφιερωµένο στη µνήµη της Λουΐζας Γρηγοράκου-Μάρθα
που διετέλεσε από τα ιδρυτικά µέλη της οργανωτικής του επιτροπής.
Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι συνάδελφοι Βασίλης Γρηγοριάδης,
Χρυσούλα Μακράκη, Μαρία Μαντουβάλου,
Κώστας Μπαρδάκας, Παντελής Νικολακόπου-

λος, Κωστής Παπαντωνίου, Γεώργιος Σαρηγιάννης, Χρήστος Σελιανίτης, Νίκος Σιαπκίδης, Λευτέρης Τσουλουβής, Σήφης Φανουράκης.
Στο Συνέδριο εγγράφηκαν και το παρακολούθησαν 150 σύνεδροι, ανάµεσα στους οποίους 32
φοιτητές αρχιτεκτονικής από την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, καθώς και µεγάλος αριθµός
ακροατών. Τις εργασίες του παρακολούθησαν ο
Πρόεδρος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ κ. Τάκης Γεωργακόπουλος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης
Αλαβάνος, ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Συµπαράταξη για την Αθήνα», δηµοτικός σύµβουλος και µέλος του Π.Γ. του Κ.Κ.Ε. κ.
Σπύρος Χαλβατζής και άλλοι εκπρόσωποι
φορέων κ.λπ.
Παρουσιάστηκαν 32 εισηγήσεις κατανεµηµένες
σε 4 θεµατικές ενότητες:
1. οι δυνάµεις που διαµόρφωσαν τις πόλεις και
τους οικισµούς της Ελλάδας και η θεωρία για
την πόλη.
2. η πόλη σήµερα, κυρίαρχα φαινόµενα και
µετασχηµατισµοί.
3. ιδεολογικές πλευρές και κοινωνικές λειτουργίες της πόλης.
4. η κοινωνικοοικονοµική βάση και οι διαφαινόµενες εξελίξεις.
Εισηγητές ήταν (µε αλφαβητική σειρά): Σοφία
Αντωνοπούλου, αν. καθ. ΕΜΠ, Αρχ. Βασιλαρά,
αρχιτέκτων, Αθηνά Βιτοπούλου, υπ. διδ.
Universite Paris VIII (IFU), Φωτ. Γεωργακοπούλου, αρχιτέκτων, Στ. Γκιάλης, υπ. διδ. ΤΑΤΜΑΠΘ, Μαρία ∆ανιήλ, αρχιτέκτων υπ. διδ. ΑΠΘ,
∆ηµ. Ζυγοµαλάς, αρχιτέκτων υπ. διδ. ΑΠΘ, ∆ηµ.
Καλτσώνης, δρ. κοινωνιολογίας του ∆ικαίου,
Κώστας Καλφόπουλος, κοινωνιολόγος υπ. διδ.
Πολυτεχνείου Αµβούργου, Αλέκα ΚαραδήµουΓερόλυµπου, αν. καθ. ΑΠΘ, Ελένη Καρασαβίδου, παιδαγωγός Μs πολιτισµικής κοινωνιολογίας, Μάρω Καρδαµίτση-Αδάµη αν. καθ. ΕΜΠ,
Κική Καυκούλα, επ. καθ. ΑΠΘ, Μιχ. Λεφαντζής,
αρχιτέκτων δρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πολυξένη Μάντζου, αρχιτέκτων, διδ. ΕΤSA Madrid,
εντετ. επίκ. καθ. ∆ΠΘ, Μαρία Μαντουβάλου,
καθ. ΕΜΠ, Μαν. Μαρµαράς αν. καθηγ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Νίκος Μιτζάλης αρχιτέκτων,
υπ. διδ. ΕΜΠ, Χαρ. Μιχαηλίδου αρχιτέκτων, υπ.
διδ.Universite Paris I, Ευαγγ. Μπαλά, Αγρ. Τοπ.
υπ. διδ. ΕΜΠ, Νίκος Μπόµπολος, αρχιτέκτωνπολεοδόµος, Κώστας Οικονόµου, αν. καθηγ.
ΑΠΘ, Ιωάννης Παπαδόπουλος, αν. καθηγ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιουλία
Παπαευτυχίου, αρχιτέκτων, εκπαιδευτικός, υπ.
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διδ. ΕΜΠ., Πάρις Παπαθεοδώρου, αρχιτέκτων,
Φωτ. Περεσιάδου, αρχιτέκτων πολεοδόµος,
DEA Universite Paris X, ∆ηµ. Πολυχρονόπουλος
δρ. πολεοδόµος ΕΜΠ, εντετ. επικ. καθηγ. ∆ΠΘ,
Ιωάννης Ρέντζος, δρ. Γεωγραφίας, Γ. Μ. Σαρηγιάννης, καθηγ. ΕΜΠ, Χρ. Σελιανίτης, αρχιτέκτων, Ιωσήφ Στεφάνου καθηγ. ΕΜΠ, Μαρία Τρατσέλα, αρχιτέκτων Ms αρχιτεκτονικής τοπίου,
Κυριακή Τσουκαλά, αν. καθηγ. ΑΠΘ, Λευτέρης
Τσουλουβής, καθ. ΑΠΘ, Σήφης Φανουράκης,
αρχιτέκτων, Νίκος Φίλιας ∆/της ΜΕΘ Αγ. Σάββα,
Σπύρος Ψύχας.

θέµατα, όπως το πρόβληµα της ιδιοκτησίας της
αστικής γης, της αλλαγής των επενδυτικών
τάσεων στον αστικό χώρο, το ρόλο της αστικής
γης στην οικονοµία των εποµένων δεκαετιών,
τις περιβαλλοντικές συνθήκες της ελληνικής
πόλης, το ρόλο της ιδιοκτησίας της κατοικίας
στη διαµόρφωση της ταξικής συνείδησης, την
εικόνα της πόλης και την ταξική διάσταση της
ελληνικής πόλης σήµερα, κ.ά.

Στο Συνέδριο αναπτύχθηκε έντονος προβληµατισµός, τόσο για τις θεωρητικές αρχές που διαµορφώνουν τις πόλεις στον καπιταλισµό, το
ρόλο και τη δοµή τους, όσο και ειδικότερα για
τη συγκρότηση και την εξελικτική διαδικασία
διαµόρφωσης της ελληνικής πόλης µετά την
ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους ως σήµερα.

Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου θα παραµείνουν
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων
ΑΠΘ µέχρι την έκδοση των πρακτικών
(www.arch.auth.gr). Όσοι συνάδελφοι θέλουν
να προµηθευτούν το φάκελο µε τις εισηγήσεις,
πρέπει να έλθουν σε επαφή µε τη Γραµµατεία
της Οργανωτικής Επιτροπής, υπεύθυνος Κώστας
Σκλιάς, ∆αφνοµήλη 49Α 114 71, τηλ. 210.36 41
127 και 6977 99 38 24, e-mail : sklias_k@gnto.gr
ή στο xsel@tee.gr

Έτσι, κλείνοντας το Συνέδριο, είχε ήδη διαµορφωθεί η συνείδηση πως οι αναζητήσεις και οι
ερευνητικές δραστηριότητες πάνω σε καίρια
θέµατα που προέκυψαν από τις εισηγήσεις και
τις συζητήσεις που ακολούθησαν, θα πρέπει να
συνεχιστούν και είναι περισσότερο από σαφές
ότι οι δραστηριότητα αυτή θα συνεχιστεί µε
εξειδικευµένες πλέον ηµερίδες σε επί µέρους

Επίσης από τη Γραµµατεία µπορούν οι συνάδελφοι να προµηθευτούν το βιβλίο «Κ. Μαρξ-Φ.
Ένγκελς, Κείµενα για τις Πόλεις, για τη Γη, για
την Αρχιτεκτονική» αποδελτίωση και µετάφραση των αποσπασµάτων του Νίκου Τριάντη
που κυκλοφόρησε µε την ευκαιρία του Συνεδρίου από την «Τυποεκδοτική» µε επιµέλεια
του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων.
ε

π

ί

κ

α

ι

ρ

α

25

ηµερίδα

Ανάµεσα σε «Συµπληγάδες» η δηµόσια αρχιτεκτονική
Γραφείο τύπου ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ανάµεσα σε «Συµπληγάδες» φαίνεται ότι παραπαίει σήµερα η δηµόσια αρχιτεκτονική στην
Ελλάδα, καθώς πιέζεται από τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες που δηµιουργεί η παράκαµψη
αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και η αναστολή ή
και αλλοίωση βραβευµένων µελετών. Το αποτέλεσµα της υφιστάµενης κατάστασης είναι η µειωµένη ποιότητα, καθώς οι αρχιτέκτονες συχνά
αποκλείονται από τα έργα και οι διαπραγµατεύσεις για την ανάθεσή τους γίνονται µε καθαρά
οικονοµικά κριτήρια µεταξύ κράτους και εργολάβων, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα βιασύνη,
προχειρότητα και µειωµένη αισθητική στη
δηµόσια αρχιτεκτονική. Στο σκηνικό αυτό, η
ανάθεση δηµοσίων έργων µέσω διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισµών προβάλει πλέον σαν
µονόδροµος για τη βελτίωση της εικόνας των
ελληνικών πόλεων.
Αυτό ήταν το βασικό µήνυµα της ηµερίδας που
διοργάνωσαν το Σάββατο 17 Μαΐου, στον κινηµατογράφο «Ολύµπιον» στη Θεσσαλονίκη, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ) και η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Στη διάρκεια της ηµερίδας, η οποία πραγµατοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης Γεώργιου Πασχαλίδη, του
δηµάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου και του αρµόδιου αντινοµάρχη, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του αείµνηστου προέδρου του TEE, Κώστα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος έχασε πρόσφατα τη µάχη µε την
επάρατη νόσο.
Χαιρετίζοντας, ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης παραδέχτηκε ότι τα τελευταία χρόνια η
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δηµόσια αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη κινείται µε αργό βήµα, ενώ κάλεσε τους εκπροσώπους των αρχιτεκτόνων και των πολιτικών µηχανικών να συνεργαστούν µε την Πολιτεία, προκειµένου να ενισχυθεί η δηµόσια αρχιτεκτονική
της Θεσσαλονίκης, ενόψει της EXPO 2008. «Η
Θεσσαλονίκη χρειάζεται νέο αρχιτεκτονικό
σηµείο αναφοράς για την EXPO, δεδοµένου
ιδίως ότι η ελληνική υποψηφιότητα πάει καλά
και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να κερδίσουµε το στοίχηµα εντός του 2004», κατέληξε
ο κ. Πασχαλίδης.
Ουσιαστικές παρεµβάσεις που µελλοντικά θα
αλλάξουν την εικόνα της πόλης δροµολογούνται στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, όπως τόνισε ο κ.
Παπαγεωργόπουλος, διευκρινίζοντας ότι για
την περίοδο 2003-2010 έχουν προγραµµατιστεί
121 έργα και παρεµβάσεις, κόστους 6,8 δισ.
ευρώ. Παράλληλα, ο δήµαρχος διαβεβαίωσε ότι
βασική αρχή του δήµου είναι να αναθέτει έργα
µόνο κατόπιν διαγωνισµών, που αναδεικνύουν
την καλύτερη ιδέα, ενώ δροµολογείται η διενέργεια δύο ακόµη διαγωνισµών, για την ανάπλαση της ανατολικής και της δυτικής εισόδου
της πόλης.
Στο µεταξύ, το αρνητικό τοπίο που επικρατεί ως
προς την ανάθεση έργων δηµόσιας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, «φωτογράφισαν» στους χαιρετισµούς τους οι πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Σάκης Τζακόπουλος και του ΣΑΘ, Κώστας Μπελιµπασάκης. Ο κ. Τζακόπουλος επεσήµανε ότι,
τα τελευταία χρόνια, η ανανέωση των ελληνικών πόλεων πραγµατοποιείται µε απαξίωση της
αρχιτεκτονικής, αφού τα έργα ανατίθενται µε
τη µέθοδο της µελέτης-κατασκευής και η όλη
διαδικασία έχει λάβει χαρακτήρα οικονοµικής
συνδιαλλαγής µεταξύ πολιτείας και εργολάβων,
µε αποτέλεσµα να επικρατεί η νεοαστική βιασύνη και η παραγωγή ευτελών προϊόντων οικοδοµικής.
Από την πλευρά του, ο κ. Μπελιµπασάκης
τόνισε ότι η πλειονότητα των έργων δηµόσιας
αρχιτεκτονικής συντελείται στη χώρα µας ερήµην των αρχιτεκτόνων, µε αποτέλεσµα η ποιότητα να αποκτά δεύτερο ρόλο, αφού το
σύστηµα των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών
δυστυχώς δεν τυγχάνει µέγιστης προτίµησης
στην Ελλάδα. «Πρέπει να επιδιώξουµε θεσµικές
τοµές και αλλαγές στη συνείδηση πολιτών και
πολιτείας, ώστε να αρθεί το σηµερινό αρνητικό
κλίµα και να δοθεί δηµιουργικό διέξοδο στις
καλές ιδέες», σηµείωσε ο κ. Μπελιµπασάκης,
ενώ η πρόεδρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κ. Μακεδονίας
υπενθύµισε τα πάγια αιτήµατα του κλάδου προς
την πολιτεία για συνεχή επιµόρφωση και κατάρ-

τιση των µηχανικών που απασχολούνται στο
δηµόσιο τοµέα, αλλά και για εκσυγχρονισµό και
ανάπτυξη των δηµόσιων υπηρεσιών.
Μήνυµα αισιοδοξίας για µια καλύτερη κατάσταση στο µέλλον, έδωσαν οι τέσσερις µελέτες
–βραβευµένες όλες σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς– που παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα.
Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν:
– Η µελέτη Ανάπλασης της αλάνας της Τούµπας
από τους αρχιτέκτονες Μηνά Παπαδάκη και
Απόστολο Πάνο
– Η µελέτη Ανασχεδιασµού της Νέας Παραλίας
Θεσσαλονίκης από τον αρχιτέκτονα Πρόδροµο
Νικηφορίδη
– Η µελέτη του Νέου ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκη
από τον αρχιτέκτονα, καθηγητή ΕΜΠ, Αναστάσιο Μπίρη
– Η µελέτη του νέου κτιρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ, από τον
αρχιτέκτονα Χρήστο Παπλωµατά
Η αδήριτη ανάγκη, ώστε η δηµόσια αρχιτεκτονική να οικοδοµείται µέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, υπογραµµίστηκε και στη διάρκεια
της συζήτησης µε θέµα «δηµόσια αρχιτεκτονική: προτάσεις, όρια, οραµατισµοί», µε την
οποία έκλεισαν οι εργασίες της ηµερίδας. Στη
συζήτηση, που πραγµατοποιήθηκε µε συντονίστρια την αρχιτέκτονα ∆ήµητρα Χατζησάββα,
συµµετείχαν οι αρχιτέκτονες ∆ηµήτρης Φιλιππίδης, Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Ειρήνη Σακελλαρί-

δου και Θανάσης Παππάς (γενικός γραµµατέας
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ). Επί τάπητος τέθηκαν οι προοπτικές που διαγράφονται για τη δηµόσια αρχιτεκτονική σε συνθήκες κοινωνικής και τεχνολογικής παγκοσµιοποίησης, η ενσάρκωση των χαρακτηριστικών της τοπικής κουλτούρας στα δηµόσια κτίρια, αλλά και οι όροι µε τους οποίους σχεδιάζεται και υλοποιείται η δηµόσια αρχιτεκτονική.
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έκθεση

The Snow Show
Anamorphosis Αρχιτέκτονες

Η µορφική υπερβολή του φυσικού
Η υποκριτική του τοπίου
H Anamorphosis αρχιτέκτονες, Nίκος Γεωργιάδης, Tότα Mαµαλάκη, Κώστας Kακογιάννης,
Bάιος Zητωνούλης, παρουσιάζουν στην 50η
Έκθεση της Biennale της Βενετίας, την πρότασή
τους για το Snow Show. Πρόκειται για ένα έργο
που θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από πάγο
και χιόνι το Φεβρουάριο του 2004 στην Λαπωνία και συγκεκριµένα στην πόλη Kemi της Φινλανδίας.
Το Snow Show βασίζεται σε µία σύλληψη του
επιµελητή Lance Fung, που εξερευνά τη σχέση
µεταξύ αρχιτεκτονικής και τέχνης µε αφορµή
την ιδιοµορφία του υλικού. Το Snow Show προσκαλεί 28 διεθνώς αναγνωρισµένους αρχιτέκτονες και 28 αντίστοιχους καλλιτέχνες, να
συνεργαστούν ανά ζεύγη µε στόχο τη δηµιουργία 30 προτύπων εγκαταστάσεων από πάγο και
χιόνι. Στο πλαίσιο αυτό η Anamorphosis συνεργάζεται µε την βρετανή καλλιτέχνιδα Eva
Rothschild.*
«Η µορφική υπερβολή του φυσικού - Η υποκριτική του τοπίου » πρόταση της Anamorphosis Αρχιτέκτονες για το Snow
Show, 50η Biennale Βενετίας

Tέχνη και Aρχιτεκτονική
Στην πρόταση της «Anamorphosis» αυτό που
φέρνει κοντά την Tέχνη και την Aρχιτεκτονική

είναι η ανάδειξη αυτής καθεαυτής της γλώσσας
της µορφής – µιας ήπιας διαδικασίας που στέκεται κριτικά απέναντι στη φορµαλιστική ή αντιφορµαλιστική αντίληψη και γενικότερα την
ειρωνική έκφραση του καιρού µας.
Tόσο η Anamorphosis όσο και η Eva δεν διακατέχονται από µορφολογικά στερεότυπα ή προκαταλήψεις, ούτε επιβάλλουν «τα δικά» τους
«στυλ». Αντίθετα αποκαλύπτουν την αξία της
ενεργής µορφής ως εγγενή ποιητικό λόγο του
πολιτισµένου κόσµου.
Η Anamorphosis δεν σχεδιάζει ένα καλούπι για
ένα «παγωµένο αντικείµενο», ούτε ένα έργο
που θα µπορούσε να γίνει από οποιοδήποτε
υλικό (πέτρα, γυαλί, σκυρόδεµα...). ∆εν βλέπει
το χιόνι/πάγο σαν ουδέτερο/εύπλαστο υλικό
«χωρίς όρια», αλλά θέλει να ζωντανέψει το
«παγωµένο» και να αναδείξει τη δική του
λογική –µυθική και εφήµερη ταυτόχρονα– ως
ενεργή διαδικασία που σχετίζεται µε την «πίστη
στην κατασκευή», την επιδεξιότητα, την ενόραση κ.λπ. Θέλει να ανακαλύψει τη συγκεκριµένη µορφική γλώσσα του υλικού που βρίσκεται εκεί µπροστά µας (και όχι στο µυαλό µας), να
της δώσει το λόγο και να την χρησιµοποιήσει ως
σχεδιαστική αρχή.
Κύριος στόχος της «Anamorphosis» είναι η διε-

ρεύνηση του στοιχείου του πραγµατικού/
συγκεκριµµένου ως κοινή υπόθεση µεταξύ
τέχνης και αρχιτεκτονικής, σε κριτική αντιπαράθεση στις σύγχρονες τάσεις του «αντικειµενικού» και «αντι-αντικειµενικού» λόγου στην
τέχνη και αρχιτεκτονική. Η «Α» αντιλαµβάνεται
το στοιχείο του πραγµατικού, όχι ως σύµπτωµα
αλλά, ως ενεργή δήλωση που προσδιορίζει µία
χωρική πολιτική συνθήκη κοινή για τον αρχιτέκτονα και τον καλλιτέχνη, ικανή να αναιρέσει
κάθε εκφρασιασµό και εγωκεντρική αντίληψη
περί δηµιουργίας, καθώς και τα καθιερωµένα
όρια µεταξύ «λειτουργικότητας» - «ελεύθερης
έµπνευσης», «σχεδιασµού» - «δηµιουργίας»
κ.λπ.
Xαρά - Xώρος
Γιατί κάτι από χιόνι; Tο χιόνι/πάγος είναι ένα
υλικό όµορφο και παιγνιώδες... και γι’ αυτό
αποκαλύπτει µια ενδιαφέρουσα ψυχική διάσταση. Mας αρέσει να παίζουµε µε το χιόνι και
τον πάγο, γιατί αυτό µας απελευθερώνει από το
άγχος της παρουσίας ή της απουσίας, το άγχος
της τελειότητας κ.λπ., δηλαδή τις ναρκισσιστικές εµµονές µε το αντικείµενο. Είναι το υλικό
της συλλογικότητας και της συµµετοχής - όχι
της αποµόνωσης. Συλλογική επιθυµία παρά
ατοµική ανάγκη: το χιόνι το επιθυµούµε, δεν το
έχουµε ανάγκη. Xαρά και παιχνίδι παρά ηδονή.
H χαρά είναι πληθυντική και εκπληρωτική, ένα
είδος χωρικής ενέργειας... η ηδονή είναι κατευθυνόµενη και εγωκεντρική. Tο υλικό αυτό αλλάζει καταστάσεις, µεταµορφώνεται, βρίσκεται
σε αφθονία, ανήκει σε όλους, δεν έχει κόστος.
Λιώνει, και ίσως αυτό είναι η πιο σηµαντική ιδιό-
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τητά του! Φτιάχνουµε αντικείµενα από αυτό,
αντικείµενα που προορίζονται να εξαφανιστούν, να αποσυντεθούν ή και να ριφθούν.
Ψυχαναλυτικά µιλώντας, θα λέγαµε ότι το υλικό
αυτό δηµιουργεί µια παράξενη αίσθηση αφθονίας και απώλειας µαζί, και αυτό, η πρόταση το
αναδεικνύει ως την κύρια συνθετική παράµετρο.
Το αρχαϊκό θέατρο και ο κρύσταλλος
Το χιόνι είναι ένα προστιθέµενο τοπίο, ένα
τοπίο που πέφτει από τον ουρανό. Ένα τοπίο
«καθ’ υπερβολή» που εµψυχώνει το ήδη υπάρχον. Ένας πλεονασµός του ίδιου του φυσικού
τοπίου... ταυτόχρονη αίσθηση φυσικού και
τεχνητού... θέατρο υπερβολής (υποκριτικής!)
της φυσικής µορφής.
Το προτεινόµενο έργο είναι ένας συνδυασµός
µορφών αρχαϊκού θεάτρου και κρυστάλλων.
Στα όρια µεταξύ φυσικού και τεχνητού, η Eva
προτείνει µια σύνθεση από κρυστάλλους. Ο
κρύσταλλος δεν είναι ένα «αντικείµενο», αλλά
η ίδια η δοµική µορφή του φυσικού στοιχείου µυθική, και γενοτυπική (εξελισσόµενη από
µικροσκοπικές έως µεγάλες κατασκευές)... Από
την άλλη πλευρά η «Anamorphosis» θα επεξεργαστεί τη «στατική», συλλογική λειτουργικότητα του χιονισµένου/παγωµένου τοπίου, και
θα προτείνει τη µορφή του αρχαϊκού θεάτρου.
Είναι αλήθεια πως παίζοντας µε το χιόνι γινόµαστε αργοί, στατικοί, δεν τρέχουµε, πέφτουµε
κάτω... Το ίδιο το υλικό φέρνει τους ανθρώπους
κοντά και τους κάνει να αντιδράσουν µεταξύ
τους – δεν είναι τυχαίο ότι κτίζουµε ανθρώπινες
φιγούρες µε το χιόνι. Συλλογικότητα/παρά-

πάνω: Μακέτα της πρότασης. Γενική άποψη
σελ. 30: Μακέτα της πρότασης. Νυχτερινή άποψη
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* Συµµετέχοντες αρχιτέκτονες στο Snow Show:

Πολιτιστική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνολογία

Tadao Ando, FOA, Future Systems, Zaha Hadid, Heik-

Mαρία Λαφαζάνη, αρχιτέκτων

Σηµείωση

kinen Komonen, Coop Himmelblau, Steven Holl, Arata
Isozaki, Greg Lynn, Morphosis, MVRDV, Ocean North,
Lebbeus Woods, Anamorphosis, Shingerhu Ban,
Asymptote, Yung-Ho Chang, Hollmen Reuter, Sandman, Diller/Scofidio, Lot-Ek, Juhani Pallasmaa, Shohetta, Studio Granada, UN Studio, Ten Arquitectos,
Anders Wilhelmson, Williams & Tsien.

(W.W.W.) και διηγήθηκε την εντυπωσιακή περιπέτεια αυτής της κατασκευής-ανακάλυψης.

Συµµετέχοντες καλλιτέχνες στο Snow Show:
Ratchel Whiteread, Eva Rothchild, Anish Kapoor, Jene
Highstein, Yoko Ono, Kiki Smith, Jackie Winsor, Robert
Barry, Pawel Althamer, Lawrence Weiner, Ben Vautier,
Ricky Swallow, Do-Ho Suh, John Roloff, Osmo Rauhala, Nam JunePaik, Ernesto Neto, Tatsue Miyajama, Sol
Lewitt, Kaija Kiuru, Richard Humann, Lothar Hempel,
Grönlund/Nisunen, Top Changtrakul.

...Όταν χιονίζει οι κρύσταλλοι και το θέατρο
µιλούν την ίδια µορφική γλώσσα, υλοποιώντας,
µορφώνοντας, λειτουργώντας... Όταν χιονίζει η
τέχνη και η αρχιτεκτονική αλλάζουν ρόλους: Η
αρχιτεκτονική σµιλεύει το τοπίο και η τέχνη το
κτίζει και το υλοποιεί.

Η συµµετοχή της «Anamorphosis» στην έκθεση της
50ης Biennale της Βενετίας έγινε µε την υποστήριξη
του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού.

πάνω: Άποψη της αίθουσας στην Aκαδηµία Aθηνών, όπου
πραγµατοποιήθηκε η έναρξη του συνεδρίου

Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε
στην Αθήνα το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισµού µε γενικό θέµα: «Πολιτιστική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία».
Η τελετή έναρξης, οι χαιρετισµοί και η εναρκτήρια διάλεξη από τον Dr. Jose Encarnacao πραγµατοποιήθηκαν στην Ακαδηµία Αθηνών.
Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν την
Αίγλη Ζαππείου.
Η θεµατική διάθρωση του Συνεδρίου είχε ως
εξής:
• Ψηφιοποίηση του παρελθόντος
• Πολιτισµικοί οργανισµοί – Μουσεία
• Νέες µορφές αναπαράστασης του χώρου
Οι οµιλητές περιέγραψαν και ανέλυσαν τις εξελίξεις στον πολιτισµικό χώρο µε δεδοµένη την
παρουσία των νέων τεχνολογικών µέσων.
∆ιατυπώθηκαν σκέψεις και απόψεις για τη
σχέση των επιστηµών και των τεχνών –της Ιστορίας, της Μουσειολογίας, της Γεωγραφίας, της
Αρχιτεκτονικής– µε την ψηφιακή τεχνολογία.
Οι οµιλίες οδήγησαν σε διαφορετικές εκφάνσεις του γενικού θέµατος του Συνεδρίου µε ιδιαίτερα ελκυστικές θεµατολογίες όπως: ambient
intelligence, γλωσσική τεχνολογία, ψηφιακό
υλικό: το κυνήγι του ασώµατου θησαυρού, η
νέα λειτουργία της µνήµης, 3D CAGST, η «επισκεψιµότητα» του χάρτη, η τεχνο-λογία του
νέου Μουσείου της Ακρόπολης και οι απρόβλεπτες περιπέτειες κτηρίων στο χώρο του Ιnternet.
Η αποδόµηση των οµιλιών πραγµατοποιήθηκε
από την οµιλία του Tim Berners-Lee, ο οποίος
ηγήθηκε της κατασκευής του δικτυακού χώρου
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συνέδριο

σταση συγκροτούν τη βασική µορφική γλώσσα.
Το αρχαϊκό θέατρο είναι µορφή που εµψυχώνει
το φυσικό τοπίο µε ένα τρόπο όµοιο µε αυτό του
χιονιού. Αποτελεί ένα πλεονάζον τοπίο, οργανική προέκταση του υπάρχοντος επικλινούς
τοπίου, ταυτόχρονα φυσική και τεχνητή.
Παιχνίδι, Χαρά, Παράσταση... Φυσική Υποκριτική!
Η «Anamorphosis» αποδίδει το αρχαϊκό θέατρο
ως µία µορφική υποκριτική - πλοκή µε τον εαυτό
του. Σε µια πρώτη κίνηση οι αρχαϊκές κερκίδες
συστρέφονται δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα
σπήλαιο και ένα εξωστρεφές λοφώδες φυγόκεντρο σχήµα θεάτρου που απευθύνεται προς το
πάρκο. Σε δεύτερη κίνηση οι κερκίδες εξελίσσονται σε υψηλές διαφανείς οθόνες από πάγο ένα πιθανό θέατρο σκιών που απευθύνεται
στον περιβάλλοντα χώρο της πόλης.

Θα επιχειρήσουµε µια σύντοµη περιγραφήπεριήγηση στις οµιλίες, για να µεταφέρουµε
στον αναγνώστη την ατµόσφαιρα του Συνεδρίου
και, γιατί όχι, ένα συνοπτικό περιγραφικό
«οµοίωµά» του.
Στην πρώτη θεµατική ενότητα «Ψηφιοποίηση
του Παρελθόντος» διατυπώθηκαν απόψεις
γύρω από έννοιες όπως: πολιτιστικό απόθεµα
και κοινωνία-επικοινωνία της πληροφορίας.
Παρουσιάστηκαν από το Μάριο Κωστάκη τα νέα
προγράµµατα του Υπουργείου Πολιτισµού που
εξυπηρετούν τη νέα πολιτισµική κατάσταση.
Ο Dominique Mulliez παρουσίασε την ιστορία
της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και αναφέρθηκε στη µελλοντική της παρουσία µε το νέο
τεχνολογικό εξοπλισµό της και τις επιστηµονικές προοπτικές και πρακτικές που διανοίγονται.
Ο Gianfranco Manes του Πανεπιστηµίου της
Φλωρεντίας µίλησε για ambient intelligence σε
εφαρµογές και ευρωπαϊκά προγράµµατα που
σχετίζονται µε ειδικές κατασκευές τουριστικών
οδηγών και υψηλών προδιαγραφών παροχή
πολιτισµικών πληροφοριών σε απαιτητικούς
περιηγητές-επισκέπτες.
Αναπτύχθηκαν θέµατα γύρω από τη νέα λειτουργία της µνήµης σε τεχνολογικά περιβάλλοντα από το Μιχάλη Βαρλά, και ο Manfred Thaller
επισήµανε τις νέες συµβατικότητες και ανήγγειλε το ξεπέρασµα ήδη των νέων µέσων αναπαράστασης στον ψηφιακό κόσµο.
Ο Γεώργιος Καραγιάννης οδήγησε την προσοχή
µας στην τεράστια ποσότητα της πληροφορίας
και στις δυσχέρειες διαχείρισής της καθώς και
σε ενδιαφέροντες όρους της γλωσσικής τεχνολογίας που αναφέρονται σε νέες λεκτικές µονάδες και τη δυναµική της λέξης στο λεκτικό
κόσµο.
Η Αικατερίνη Πολυµέρου-Καµηλάκη αναρωτήθηκε κριτικά για τις νέες «µηχανές αφήγησης»
και παρουσίασε τον εκσυγχρονισµό του Kέντρου
Λαογραφίας σαν µια ηλεκτρονική κιβωτό του
ελληνικού πολιτισµού.
Στη θεµατική ενότητα «Πολιτισµικοί Οργανισµοί
– Μουσεία» o Άγγελος ∆εληβορριάς µίλησε για
τη δραστηριότητα του τµήµατος Πληροφορικής
του Μουσείου Μπενάκη και την επικοινωνιακή
πολιτική του προς άλλους πολιτισµικούς τόπους.
Οι Ανδροµάχη Γκαζή, Αλεξάνδρα Νικηφορίδου
και Θεανώ Μουσούρη παρουσίασαν τη νέα
µόνιµη έκθεση του Iδρύµατος Μείζονος Eλληνισµού «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Kόσµο
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πάνω: Το panel των οµιλητών στην Aίγλη Zαππείου
µέση: Ο Dr. Tim Berners-Lee, ο εµπνευστής και δηµιουργός
του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web)

των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηµατικών». Η
έκθεση βασίζεται στη χρήση τεχνολογικών
εφαρµογών: βίντεο, ψηφιακά διαδραστικά
εκθέµατα, τρισδιάστατα µοντέλα, εκθέµατα
εικονικής πραγµατικότητας.
Ο ∆ηµήτρης Εφραίµογλου µίλησε για τους
λόγους δηµιουργίας από την οικογένεια Εφραίµογλου του Ιδρύµατος Μείζονος Eλληνισµού
καθώς και του «Ελληνικού Κόσµου» στην οδό
Πειραιώς 254: ένας πρώην βιοµηχανικός χώρος
διαµορφώθηκε σε χώρο πολιτισµού υψηλής
αισθητικής µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό.
Με τη λέξη «ασώµατος» στον τίτλο της οµιλίας
του ο Πάνος Κωνσταντόπουλος µας εισήγαγε
στον άυλο κόσµο µιας πολιτισµικής αναγέννησης µε την ποικίλη αξιοποίηση των ψηφιακών
αποθεµάτων.
Η Μαλαµατένια Σκαλτσά, η Νίκη Νικονάνου και
ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης εισάγοντας την
παράµετρο της µανίας και του φόβου
(«Τechnoµανία – Τechnoφοβία») στο περιβάλλον των τεχνολογικών νεωτερισµών περιέγραψαν το ρόλο του Μουσείου και την ανάγκη µιας
νέας θεωρητικής θεµελίωσης της µουσειολογικής επιστήµης.
Η τελευταία θεµατική ενότητα «Νέες Μορφές
Αναπαράστασης του Χώρου» άνοιξε µε ένα
λογοπαίγνιο που συσχετίζει το Monet και το δει-
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νόσαυρο σε µια αρνητική εξίσωση «Ένας Monet
δεν είναι δεινόσαυρος». Αναφερόµαστε στην
οµιλία του Martin Doerr, που ανέλυσε τη σηµασία των µουσειακών αντικειµένων και την πολιτισµική διαδικασία που τα καθιστά ξεχωριστά
αντικείµενα.
Η «επισκεψιµότητα» του χαρτογραφικού χώρου
και η δυναµική του εµφάνιση έθεσε νέα ερωτήµατα στην οµιλία του Γιώργου Σιδηρόπουλου και
αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού του χάρτη και της χαρτογραφικής εικόνας.
Στη συνέχεια ο Γιάννης Τσιώµης παρουσίασε την
ιστορία του αρχιτεκτονικού σχεδίου σε σχέση µε
το διαχρονικό ζήτηµα της αναπαράστασης στην
αρχιτεκτονική: «…από τα σκίτσα λεπτοµερειών
ενός Scarpa, το φανταστικό σχέδιο του Bruno
Taut ή τη ζωγραφική αντιµετώπιση του Αldo
Rossi, του Massimo Scolari, των Rem Koolhas
και Ζέγγελη και Isozaki στην εικονική αναπαράσταση που είτε προτείνεται ως αναπαράσταση
µιας πραγµατικότητας ως διαφήµιση είτε ως
αναπαράσταση µιας διανοητικής επεξεργασίας
του χώρου».
Οι νέες τεχνολογίες σε εφαρµογές προσοµοιώσεων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων για το
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού ήταν το κεντρικό
θέµα της οµιλίας του Βαγγέλη Χριστοδούλου
και παράλληλα η παρουσίαση του τρόπου κατασκευής, καθώς και τα είδη των τρισδιάστατων
γραφικών.
Με ενδιαφέρουσα θεµατολογία γύρω από τα νέα
νοητικά εργαλεία του αρχιτέκτονα όπως είναι η
ροϊκότητα, η µεταβολή στο χρόνο, η διαφάνεια, η
µη ευκλείδεια γεωµετρία, η σχέση γραµµωτού
και λείου χώρου, ο ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος
περιέγραψε το «αποτέλεσµα» της χρήσης αυτών
των εργαλείων που οδηγεί σε «νέες µορφές αναπαράστασης οι οποίες δε συνδέονται µε την αναπαράσταση µιας τελικής µορφής».
Η οµιλία του Βασίλη Παππά µάς µετέθεσε στο
γεωγραφικό χώρο µε όρους που αναπτύσσονται
στην περιοχή των νέων τεχνολογιών. Ανέπτυξε
την ιστορία των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών παρουσιάζοντας την ερευνητική και
παραγωγική δραστηριότητά τους στο περιβάλλον της ελληνικής πραγµατικότητας.
Η επικαιρότητα της κατασκευής του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης έκανε ιδιαίτερα ξεχωριστή την οµιλία του Μιχάλη Φωτιάδη, κατά τη
διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκε η γενική
περιγραφή του έργου.
Τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα αλλά και το
Συνέδριο συνολικά έκλεισε η οµιλία του Ανδρέα
Αγγελιδάκη για τις εντυπωσιακές σκιές του
εικονικού στο πραγµατικό και την υπονόηση του
αντίθετου.
Με την υπόσχεση από τη διοίκηση του Ιδρύµατος για συστηµατική οργάνωση συναντήσεων
και ηµερίδων όπου θα αναπτύσσονται προβληµατικές και θα παρουσιάζονται απόψεις γύρω
από σηµαντικά επιστηµονικά ζητήµατα αλλά και
µε την αναγγελία του 2ου Συνεδρίου το ερχόµενο
έτος, πραγµατοποιήθηκε η λήξη του Συνεδρίου.

αφιέρωµα

H ÂÚÈÔ¯‹ Shibuya ÛÙÔ TﬁÎÈÔ

MediaLand - DisneyLand

‰›Ï· Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿: EÈÎ. 3, ∞ÓÙËÏÈ·Îﬁ ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡ ‰Â›ÎÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜

Πραγµατικότητες

Ì¤ÛË: EÈÎ. 4, ¡¤·, BBC network
Î¿Ùˆ: EÈÎ. 5, The Sims. ∆Ô ÈÔ ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ
computer game ÙÔ˘ 2000. ™Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
«·›ÍÂÈ˜» ÙÔ £Âﬁ ÛÂ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, Ï‹Úˆ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯ÈÛÌ¤ÓË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÁÂÈÙÔÓÈ¿

του ∆ηµήτρη Ρότσιου, αρχιτέκτονα

Η πραγµατικότητα µπορεί να φαίνεται πολύ διαφορετική
απ’ ό,τι είναι. Αν έχει τελικά κάποια συγκεκριµένη µορφή.
Η αντίληψη που έχουµε γι’ αυτή συχνά εµπεριέχει πολλαπλές ερµηνείες, µη τελεσίδικες εντυπώσεις, προβολές σ’
ένα µη προκαθορισµένο µέλλον. Κάθε εµπειρία είναι ενσωµατωµένη σ’ ένα περιβάλλον χώρου-χρόνου που την πλαισιώνει. Η πραγµατικότητα φαίνεται να προϋποθέτει την
υλική υπόσταση, την απτή παρουσία. Όµως η επαφή µας
µε αυτή είναι συχνά αυθαίρετη, αφού δεν διασφαλίζεται
από κάποια σταθερότητα της στάσης µας απέναντί της.
Και αν είναι τόσο αυθαίρετες οι λεπτοµέρειες της στάσης
µας, είναι γιατί δεν προκαλούνται από την πραγµατικότητα,
µε µια γενική θεώρηση της έννοιάς της, αλλά απ’ την εκάστοτε στιγµή, από τον εκάστοτε άνθρωπο. (εικ. 1)

κάποια µεταξύ τους σχέση γίνεται αντιληπτή. Η ερµηνεία
του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα
είναι ένα σύνθετο πρόβληµα που αποτέλεσε και αποτελεί
ένα σηµαντικό ζήτηµα έρευνας. (εικ. 2)

τητα αντίληψης αυτής της κατάστασης. Έθεσε επίσης τις
βάσεις για ένα πέρασµα από τη σύσταση της πραγµατικότητας σαν ένα σύνολο υλικών ή µη µερών, σ’ έναν έλεγχο
σχέσεων οντοτήτων, που µπορεί να οδηγεί σε µια άλλη
θεώρησή της. Οι ζωές µας είναι συχνά µοιρασµένες ανάµεσα σε µια υλική υπόσταση πραγµάτων και σε άυλους
κόσµους. Οι εξελίξεις που επέφεραν οι νέες τεχνολογίες
στην καθηµερινή ζωή δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον τρόπο
µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε το χώρο. Μιλούµε και µοιραζόµαστε συχνά τις ίδιες φαινοµενικά εµπειρίες, έχοντας
κοινό σχεδόν τρόπο αντίληψης µη «πραγµατικών» γεγονότων κάτω από µια συλλογική αντίληψη πραγµάτων. Οι διαφορές αµβλύνονται. Ο διαχωρισµός ανάµεσα σε πραγµατικά ή µη γεγονότα γίνεται συχνά αδιόρατος. (εικ. 3)
Η πραγµατικότητα ιδωµένη µε µη υλικούς όρους θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε µας δίνει σχετικά πλήρη αντί-

των οποίων η λειτουργία έγκειται στη σφαίρα του δυνατού,
και από την άλλη, ανοιχτά συστήµατα, των οποίων η τελική
έκβαση της σχέση τους µε το χώρο και το χρόνο είναι
αντικείµενο προς διαπραγµάτευση, η λογική της ολοκλήρωσής τους τοποθετείται στο µέλλον.
Σε µια σύγχρονη περιγραφή του κόσµου µας, η σύνδεση
των γεγονότων γίνεται µε διακλαδώσεις. Όλα τα συστήµατα ακολουθούν τροχιές, που ανάλογα µε τις καταστάσεις που αντιµετωπίζουν, γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, οδηγώντας ένα µελλοντικό κόσµο καθόλου βέβαιο
ή προβλέψιµο. Η πραγµατικότητα είναι οι παραπάνω κόµβοι. Αυτές οι στάσεις που σε ένα ακαριαίο έστω χρονικό
διάστηµα µας δίνουν τη δυνατότητα να θεωρήσουµε τα
γεγονότα οικειοποιήσιµα. Οι διακλαδώσεις είναι ανοιχτές
διαδικασίες επιλογών κατευθύνσεων και αφίξεων σε επόµενο κόµβο. Επειδή ο άνθρωπος δεν είναι µηχανή για να

Οι δυνατότητες επιρροής ψηφιακών κόσµων στον «πραγµατικό» χώρο φαίνονται ακόµη σήµερα περιορισµένες.
∆εν είναι εκεί όµως η ουσία. Ο άνθρωπος είχε ανέκαθεν
τρόπους να εικονοποιεί την έµφυτη ικανότητά του να δυνητικοποιεί την πραγµατικότητα (π.χ. όνειρο). Η δυνατότητα,
µέσω τεχνολογικών επιτευγµάτων, να βλέπουµε και να
συνοµιλούµε πάνω στην ίδια βάση για γεγονότα ή αντικείµενα µη «πραγµατικά», των οποίων την εποπτεία –αντίθετα
µε το παρελθόν– µπορούµε σήµερα να έχουµε σε µια πιο
ολοκληρωµένη βάση και πάντως κάτω από ένα κοινό πρίσµα παρατήρησης, πρόσθεσε απλά µια παραπάνω δυνατό-

¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: EÈÎ. 1, ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎ‹ Î·Ì¿ÓÈ· Miu Miu. Viviane Sassen. √È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜
ÁÈ· ÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎ‹ Î·Ì¿ÓÈ· ÙË˜ Prada ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ·ÔÍ¤ÓˆÛË˜.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓË ÛÂ «·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÂ˜»
Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ﬁ ÙÔ ÔÏ‡¯ÚˆÌÔ ÚÔ‡¯Ô, Û˘Á¯¤ÂÈ ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù·
Ì¤ÏË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ
¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿: EÈÎ. 2, ™ÂÙ ÙÛ·ÁÈÔ‡. Broken Family. Jurgen Bey. ∆Ô ÛÂÙ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
·ﬁ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û·ÛÌ¤Ó· ‹ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ŸÓÙ·˜ Â·ÚÁ˘ÚˆÌ¤Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» ¯ˆÚ›˜ Ó’ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È
·ﬁ ÔÌÔÈﬁÌÔÚÊ· Ì¤ÚË. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÌÔÚÂ› Ó·
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ù¤ÚÌÔÓ·
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Το σώµα δεν είναι κάτι που µπορεί να αποµονωθεί και να
ειδωθεί αυτόνοµα. Λειτουργεί σαν ένα µέρος µιας διαδικασίας εντολών στην περιοχή των αναγκών. Η διαδικασία
δεν είναι ποτέ ολοκληρωµένη και είναι πάντα ανοιχτή σε
µελλοντικές προόδους, µέσα από συνθήκες αµοιβαιότητας. Υπήρξαµε, από τη µία πλευρά, ικανοί να εξοικειωθούµε µε τα πράγµατα του περιβάλλοντός µας, επειδή
ακριβώς αυτά τα ίδια αποτελούνται από δυνάµεις αντιληπτικής οργάνωσης, που δρουν πριν και ανεξάρτητα από
την εµπειρία, επιτρέποντάς µας να αποκτήσουµε την εµπειρία τους. Από την άλλη, η αλληλεπίδραση του σχήµατος
π.χ. ενός αντικειµένου που βλέπουµε τώρα και εκείνων των
σχηµάτων που έχουµε δει στο παρελθόν, δεν είναι αυτόµατη και πανταχού παρούσα, αλλά εξαρτάται από το εάν

ληψη των πραγµάτων, καθιστώντας τα κατανοήσιµα, τελεσίδικα αποτιµηµένα, αν και όχι αναγκαστικά αληθή. (εικ. 4)
Είναι έννοια που έγκειται στην αντίληψη, και σήµερα περισσότερο από ποτέ, νοµιµοποιείται να το κάνει. Αν δεν
ασπαστούµε την αντίληψη περί κιναισθητικής επαφής µας
µε το πραγµατικό, δεν φαίνεται να υπάρχουν ικανοί όροι
για να χαρακτηρίσουν ένα γεγονός, ένα περιβάλλον, ένα
αντικείµενο σαν πραγµατικό ή µη. Υπάρχουν µόνο είδη
σχέσεων, τρόποι αντίληψης που µπορούν να καταστήσουν
ένα γεγονός σαν τετελεσµένο, αντιληπτικά ολοκληρωµένο.
Τέτοια είδη σχέσεων µπορούµε να έχουµε και σε περιπτώσεις µη υλικών συνθηκών. Σε µια εποχή που το µέλλον έχει
γίνει σε ικανοποιητικό βαθµό αισθητηριακά προσλήψιµο, η
εκτεταµένη χρήση της τεχνολογίας µπορεί να παράγει
ψηφιακούς κόσµους που σε καµία περίπτωση δεν προϋποθέτουν δυνατότητες εµπλοκής µε την έννοια του δυνητικού. (εικ. 5)
Στην ουσία, από τη µια έχουµε κλειστά συστήµατα, τετελεσµένα, συγκεκριµένα σε ερµηνείες, ασφαλώς αποτιµηµένα,

λειτουργεί µόνο στη λογική των δυνατοτήτων, µπορεί να
δηµιουργεί αλληλοεπιδράσεις, νέες διακλαδώσεις, που
χαρακτηρίζονται από τη διαλεκτική του δυνητικού –του µη
πραγµατικού– ακόµη και µε υλικούς όρους.
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‰›Ï·: EÈÎ. 1, 2, ™ÎËÓ¤˜ ·ﬁ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Peter Greenaway, «The Pillow Book»

Νέα µέσα επικοινωνίας
και αναπαράσταση στο χώρο

Ì¤ÛË: EÈÎ. 3, Issey Miyake, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·ﬁ
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ Internet ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ìﬁ‰·˜ ÊıÈÓﬁˆÚÔ/¯ÂÈÌÒÓ·˜ 2002-2003

του Γιάννη Ζαβολέα, αρχιτέκτονα

«Μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του δικτύου,
έχουµε ήδη εισέλθει σε µια παγκόσµια σκηνή. Όλος ο κόσµος
είναι ένα θέαµα. Το πολιτισµικό µας περιβάλλον, που κάποτε
ήταν αντιληπτό ως ένα απλό δοχείο κατοίκησης και ανάπτυξης
του ανθρώπου, µε τη χρήση των µέσων επικοινωνίας και των
δορυφόρων µετασχηµατίζεται σε ζωντανό οργανισµό... (Η
µοντέρνα συνείδηση) γίνεται ολοένα και πιο οµογενοποιηµένη
και περιεκτική, καθώς ολόκληρη η ανθρώπινη οικογένεια περικλείεται από µια παγκόσµια µεµβράνη».1
Marshal Mcluhan
Ο Marshal Mcluhan σχετίζει το πολιτισµικό µας περιβάλλον µε ένα ζωντανό οργανισµό. Τα νέα µέσα επικοινωνίας2
(ΝΜΕ) «πακετάρουν» και διανέµουν τα µηνύµατα στο
χώρο µέσω των δικτύων τους, σε µορφές µαζικά αναγνωρίσιµες και κατανοητές. Καθώς τα NME παρέχουν µια διεθνοποιηµένη εµφάνιση, ο χώρος τείνει να οµογενοποιείται
ολοκληρωτικά. Μια αντίληψη του χώρου αναπτύσσεται σε
σχέση µε το υποκείµενο: τα ΝΜΕ αποτελούν τη γέφυρα
σύνδεσής τους, µα επίσης και το σύνορο µεταξύ τους. Τα
ΝΜΕ εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του χώρου, όπως
το νευρικό σύστηµα που µεταφέρει τις εντολές από τον
εγκέφαλο προς τα ανθρώπινα µέλη, διαιωνίζοντας το διπολικό µοντέλο µυαλό-σώµα.

Πέπλα αναπαράστασης – Το δέρµα
Το δέρµα είναι το πρώτο πέπλο αναπαράστασης. Συγκρατεί τα ζωτικά όργανα και τα µέλη του σώµατος. Αποτελεί
το όριο µεταξύ εσωτερικού του σώµατος και εξωτερικού
περιβάλλοντος. Έχει το διπλό ρόλο να συγκρατεί τα µέλη
που εξασφαλίζουν τη ζωή και ταυτόχρονα να συµβολίζει
αυτή τη ζωή. Ο Roger Caillois αναλύει τον αναπαραστατικό ρόλο του δέρµατος στη φύση.6 Στο βασίλειο των
εντόµων, οι σχηµατικοί χρωµατισµοί του δέρµατος µιµούνται µοτίβα του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Caillois διακρίνει ότι, διαφορετικά µε ό,τι θα φανταζόταν κανείς, ο αντι-
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Καλύπτοντας το δέρµα: το ένδυµα ως κείµενο
Το ένδυµα είναι το επόµενο πέπλο αναπαράστασης. Ο
Roland Barthes περιγράφει το ένδυµα ως ένα µέσο κάλυ-

Η Donna Haraway προτείνει µια διαφορετική σχέση
µεταξύ υποκειµένου και χώρου: το υποκείµενο είναι ένα
υποπροϊόν της σύγχρονης κοινωνίας, ένα cyborg. Το
cyborg δεν είναι ένα µέρος, ούτε ένα σύνολο µερών, είναι
ένα «υβρίδιο µηχανής και οργανισµού, χωρίς γένος... κάτι
σαν είδος αποσυναρµολογηµένο και επανασυναρµολογηµένο... µια Χίµαιρα που συγκρατεί τα µέρη µεταξύ τους.»3
Το cyborg θα µπορούσε να ερµηνευτεί σε σχέση µε τα
ΝΜΕ και τη διείσδυση αυτών στο σύστηµά του. Υπολείπεται λοιπόν να επαναπροσδιορισθεί ο «χώρος» σε σχέση
µε τα ΝΜΕ, όχι ως απλό «δοχείο» που περιβάλλει την
αστική δραστηριότητα, αλλά ως υποπροϊόν του νέου πολιτισµικού πλαισίου. Καλούµαστε να διακρίνουµε τη Χίµαιρα4
στη σύλληψη του χώρου, να περιγράψουµε τη φυσική υπόσταση και τις ιδιότητές του καθώς διαµορφώνει το σύγχρονο αστικό δίκτυο.
Το cyborg εµφανίζεται στο χώρο µέσω πέπλων αναπαράστασης. Από τις σφαίρες της προσωπικής του ζωής το
cyborg φοράει διαφορετικά πέπλα, που επεκτείνονται από
το δέρµα του προς τα έξω, στο ένδυµα, το σπίτι, το κοινωνικό του πλαίσιο. Κάπου µεταξύ ενδύµατος και χώρου,
αναλαµβάνουν να το παραστήσουν τα ΝΜΕ. Σε γειτονική
περιοχή αναδύεται ο τοίχος ως το κυρίαρχο µέσο καθορισµού του χώρου. Ο τοίχος διαχωρίζει το µέσα από το
έξω, το ανοικτό από το κλειστό, το ιδιωτικό από το δηµόσιο. Όπως φαίνεται, ο τοίχος ήδη επέβαλε µια οργάνωση
του χώρου, βασισµένη σε διπολικές σχέσεις.5 Αυτή η τάση
διπολισµού ίσως εξουδετερωθεί εάν προσδιοριστεί ο τοίχος σε σχέση µε τα ΝΜΕ. Αλλά πρώτα χρειάζεται να
συστηµατοποιηθεί ο τοίχος στη σειρά πέπλων της αναπαραστατικής αλληλουχίας του cyborg.

κειµενικός στόχος της διαδικασίας χρωµατισµού δεν είναι
η άµυνα µέσω καµουφλάζ. Τα αρπακτικά δεν ξεγελιούνται
από την εξοµοίωση µορφής και χρώµατος στη φύση:
τρώνε τζιτζίκια που µπερδεύονται στο φύλλωµα της οξιάς
και σκαθάρια που µοιάζουν µε µικρές πέτρες. Εξάλλου,
µερικά είδη που δεν τρώγονται και συνεπώς δε θα είχαν
τίποτα να φοβηθούν, είναι επίσης µιµητικά. Η µίµηση στη
φύση «αποτελεί µια επιπρόσθετη ιδιότητα, της οποίας η
αµυντική χρησιµότητα φαίνεται να είναι µηδενική».7
Ο Caillois επισηµαίνει ότι η τάση αυτή µίµησης έχει κληρονοµηθεί και εξελιχθεί στον «πολιτισµένο» άνθρωπο: το
αστικό περιβάλλον δε χρησιµοποιείται µόνο για να µας
παρέχει αυτούσια αισθητικά µοτίβα, µα επίσης ιδέες και
ιδεολογίες που εγγράφονται µε τρόπο πιο πνευµατικό στα
πέπλα αναπαράστασης του υποκειµένου. Μια τέτοια µεταφορά διερευνά ο Peter Greenaway στην ταινία του «The
Pillow Book». Ο Greenaway παρουσιάζει το δέρµα ως µια
επιφάνεια γραψίµατος/ανάγνωσης. Η υπόθεση αφορά µια
νεαρή Γιαπωνέζα, τη Nagiko, η οποία απολαµβάνει τη
µεγαλύτερη σαρκική ηδονή καθώς κάποιος καλλιγραφεί
επάνω στο σώµα της, ενώ εκείνη ταυτόχρονα διαβάζει8
(εικ. 1). Ο Roland Barthes τονίζει τη σχέση µεταξύ της
σαρκικής ηδονής και της ηδονιστικής εµπειρίας γραψίµατος/ανάγνωσης, καθώς και οι δύο ανάγονται σε πνευµατικές.9 Όπως προτείνει ο Greenaway, οι ηδονές του κειµένου και της σάρκας είναι πέρα από σεξουαλικές προτιµήσεις γένους, καθώς ο Jerome, ο εραστής της Nagiko, γίνε-
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ται και εραστής του εκδότη του, γένους αρσενικού (εικ. 2).
Η ηδονή του κείµενου εκτείνεται και πέρα από τη διάρκεια
ζωής του σώµατος: µετά το θάνατο του Jerome, ο εραστής του αποχωρίζει το δέρµα από το σώµα, σε ένα τελετουργικό που ανάγει το γραµµένο δέρµα σε αντικείµενο
λατρείας.10 Το δέρµα, αποκολληµένο από το πτώµα, ανήκει
πλέον µόνο στο κείµενο, εξακολουθώντας να ζει.

ψης του σώµατος µε σκοπό την προστασία, τη σεµνότητα
και το στολισµό του.11 Στη σειρά µόδας φθινόπωρο/χειµώνας 2002-3 του Issey Miyake, το σώµα συχνά ξεπροβάλλει
ως ασυνέχεια του ρούχου, µιµούµενο κατά κάποιο τρόπο
τις ασυνέχειες του αστικού ιστού.12 Το ένδυµα ξεκινάει ένα
τελετουργικό αποκάλυψης του σώµατος, µια διαδικασία
που παραµένει ανολοκλήρωτη, προκαλώντας πόθο. Στην
παρουσίαση της σειράς στο Internet, το ένδυµα φαίνεται
να µεσολαβεί µεταξύ σώµατος και αστικού χώρου. Τα
µοντέλα προβάλλονται πάνω σε κατόψεις κτιρίων και φώτα
της πόλης (εικ. 3). Επίσης, ο σχεδιαστής προτείνει χρωµατική µονοτονία, σε χρώµατα γκριζωπά και ουδέτερα, συγγενή µε αυτά του αστικού χώρου. Τα µέρη του ενδύµατος
είναι δυσδιάκριτα. Το ένδυµα ανάγεται αφαιρετικά στο
περίγραµµά του, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται µε τις
γραµµές των κατόψεων των κτιρίων. Το ένδυµα µπορεί
λοιπόν να προεκτείνει την ερµηνεία της µίµησης του
Caillois: όπως τα έντοµα χρησιµοποιούν τεχνικές µίµησης
προς το φυσικό περιβάλλον, αυτό επιτυγχάνει και το
ένδυµα, ως µέσο µίµησης προς το αστικό περιβάλλον. Τα
αφαιρετικά περιγράµµατα του κτισµένου περιβάλλοντος
και των ντυµένων µορφών προτείνουν την αµοιβαία γέννησή τους το ένα από το άλλο. Στη φθινοπωρινή/χειµερινή
σειρά 1999-2000 της σχεδιάστριας Barbara Bui, το
µοντέλο παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε πολλά στιγµιότυπα
να φοράει διαφορετικά ενδύµατα, µπροστά από µία φωτογραφία της πόλης13 (εικ. 4). Μέσω του ενδύµατος, το υποκείµενο µπορεί να αναπαριστάται µε πολλούς τρόπους.
α

φ

ι

έ

ρ

ω

µ

α

53

Υποκείµενο και αστικός χώρος αντανακλούν και ενισχύουν
το ένα το άλλο, σε µια περίπλοκη διαδικασία ανακύκλωσης
νοηµάτων, συµβάλλοντας στη σύνθεση της εικόνας της
πόλης.
Ε-πε-νδύοντας το χώρο: Η επιφάνεια του τοίχου ως
επιφάνεια αλληλεπίδρασης (wall-surface ως inter-face)
Ο τοίχος αναλαµβάνει να επεκτείνει την αναπαραστατική
αλυσίδα ως το κυρίαρχο πέπλο ορισµού του χώρου. Η
οµάδα αρχιτεκτόνων deCOi ανέπτυξε ένα σύστηµα το
οποίο προκαλεί σχηµατικές µεταβολές του τοίχου, µε την
αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπου και χώρου. Στη µελέτη
Αegis Ηyposurface,14 οι deCOi αντιλαµβάνονται τον τοίχο
ως µια ελαστική µεµβράνη που καταγράφει επάνω της
κωδικοποιηµένες πληροφορίες της γύρω δράσης των
ανθρώπων και των εξωτερικών φυσικών µεταβολών. Αισθητήρια όργανα καταγράφουν τη δράση και τη µεταφράζουν
σε ηλεκτρονικό κώδικα. Ο κώδικας διαβάζεται από ένα
προηγµένο ψηφιακό σύστηµα και επανακωδικοποιείται σε
νέες δυναµικές µορφές της επιφάνειας του τοίχου.

Magazine, March 1969. Πηγή στο Internet: http://www.ifi.uio.no/

του εραστή, είναι µια απλή αναπαράσταση της επιθυµίας να χρησι-
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µοποιηθεί το δέρµα ως µια επιφάνεια γραφής... σαν να υπέθεταν
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6. «Mimicry and Legendary Psychasthenia», OCTOBER: The First

16. Η Elizabeth Grosz περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο το

Decade 1976-1986, John Shepley translator, the MIT Press, Cam-

ανθρώπινο σώµα εντάσσεται στο µητροπολιτικό σώµα. Μια τέτοια

bridge, 1977, σελ. 59. Πηγή στο Internet: http://members.ly-

περιγραφή θα µπορούσε να αναφέρεται στο cyborg. Elizabeth

Σηµειώσεις

cos.nl/vadercats/2001/Caillois-on-mimicry.htm

Grosz, «Bodies - Cities», in Sexuality & Space, Princeton Architec-

1. Marshal McLuhan, «Playboy interview», Essential Mcluhan, σελ.

7. Ibid., σελ. 71.

tural Press, Princeton, 1992, σελ. 244.

258. Επίσης, «The Playboy Interview: Marshall McLuhan», Playboy

8. Ο David Pascoe προτείνει ότι «το κείµενο, γραµµένο στο σώµα

17. Caillois, σελ. 72.

µέσα στο χώρο και σε ανταπόδοση ο χώρος εγγράφεται
πάνω σε αυτό. Πρόκειται για µια αµφίδροµη σχέση προβολής και εισροής, µια πολύπλοκη συµβίωση, στην οποία
ούτε το cyborg ούτε ο χώρος µπορούν να θεωρηθούν
αυτόνοµες µονάδες. Ο Caillois πρόβαλε στον άνθρωπο τη
θεωρία µίµησης στη φύση, προκειµένου να διατυπώσει µια
νέα µορφή ψυχασθένειας του υποκειµένου. Στην παρούσα
περίπτωση θα έκανε διάγνωση ψυχασθένειας εξελιγµένης
µορφής του υποκειµένου, αλλά και του χώρου ταυτόχρονα. Μια τέτοια µορφή ψυχασθένειας θα ήταν θεµελιωµένη στην «παροξυσµική διάθεση απώλειας ταυτότητας
µέσω ταύτισης»,17 εάν δεχθούµε να χρησιµοποιήσουµε τον
όρο αυτό για την κρίση στις διαπιστωµένες έως σήµερα
σχέσεις µεταξύ υποκειµένου και χώρου.
(Πιθανά να διαπιστώσαµε για ακόµα µια φορά την ανάγκη επέκτασης του τι ορίζεται ως κανονικό σε περιοχές όπου παραδοσιακά ανήκαν στο χώρο της σχιζοφρένειας).

Στην Times Square της Νέας Υόρκης, η νέα τεχνολογία
χρησιµοποιείται στην ένδυση του τοίχου. Οι εξωτερικοί
τοίχοι των κτιρίων καλύπτονται µε σηµάνσεις, διαφηµιστικές πινακίδες και οθόνες προβολής (εικ. 5, 6). Η κύρια
χρηστική υπόσταση του τοίχου δεν είναι πλέον να παριστά
ένα χωρικό όριο, παρά να φιλοξενεί συστήµατα ανακοινώσεων. Οι ανακοινώσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να
αντανακλούν τις χρήσεις του χώρου που βρίσκεται πίσω
τους: η παρουσία διαφηµιστικών της Coca-Cola, οίκων
µόδας ή λογότυπων εταιρειών δεν υπονοούν τη φιλοξενία
αντίστοιχων χρήσεων στα κτίρια στα οποία είναι αναρτηµένες. Ο τοίχος ενδύει τους δηµόσιους χώρους της κατανάλωσης, και σχετίζεται πλέον µε λιγότερο φυσικά και
περισσότερο εφήµερα µέσα, στα οποία διαµορφώνεται η
κοινή γνώµη και συνείδηση, όπως η τηλεόραση, ο κινηµατογράφος, ο τύπος, ο υπολογιστής, το Internet.15

¿Óˆ: EÈÎ. 4, Barbara Bui, ÛÂÈÚ¿ Ìﬁ‰·˜ ÊıÈÓﬁˆÚÔ/¯ÂÈÌÒÓ·˜ 1999-2000
‰›Ï·: EÈÎ. 5, 6, ∏ Times Square, ÛÙË ¡¤·
ÀﬁÚÎË, ﬁˆ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ ÛÂ ÌÈ· ‰ÂÎ·ÂÙ›·. ∏
Â˘ÚÂ›· ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¡ª∂ ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ
·ÛÙÈÎﬁ ÙÔ›Ô. ∏ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ﬁ„Ë, ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ ÊÒÙˆÓ, Û›ÁÔ˘Ú· ÂÓÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘
ÂÊ‹ÌÂÚÔ˘
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Υποκείµενο και αστικός χώρος γίνονται αντιληπτά όλο και
περισσότερο ως προϊόντα των ΝΜΕ και αναπτύσσουν µια
πιο άµεση σχέση µεταξύ τους. Το υποκείµενο είναι ένα
cyborg, όπως θα ισχυριζόταν η Haraway, το οποίο εξαπλώνεται µέσα στο σώµα της πόλης µε τη συνεχή του
αλληλεπίδραση µε αυτήν. Συνδυάζει µε τρόπο αποσπασµατικό και αυθαίρετο, διάσπαρτα κοινωνικά και χωρικά
φαινόµενα, δραστηριότητες, διαδικασίες, σχέσεις, πραγµατικές και εικονικές, στοιχεία που αποτελούν τα ζωτικά της
όργανα.16 Αλλά και ο αστικός χώρος αποτελεί πεδίο µίµησης και αναφοράς του cyborg. Το cyborg εγγράφεται
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Mην κυνηγάτε µάγισσες
εκεί που δεν υπάρχουν
του Παναγιώτη Tουρνικιώτη, αρχιτέκτονα

Το 1831 ο Βίκτωρ Ουγκώ έγραφε στην Παναγία των Παρισίων, που έµελλε να γίνει επιτυχία της Walt Disney, πως «η
αρχιτεκτονική έχει πεθάνει, έχει πεθάνει αµετάκλητα»,
επειδή «η αρχιτεκτονική... δεν θα χτίζεται πια: θα τυπώνεται». Και εξηγούσε µε φοβερή διαύγεια τον εκρηκτικό
αφορισµό του: «Κάτω από την έντυπη φόρµα, η σκέψη
είναι περισσότερο από ποτέ ακατάλυτη· είναι πετούµενη,
ασύλληπτη, άτρωτη. Αναµιγνύεται µε τον αέρα. Στον καιρό
της αρχιτεκτονικής γινόταν βουνό και κατελάµβανε ρωµαλέα έναν αιώνα κι ένα τόπο. Τώρα γίνεται σµήνος πουλιά,
σκορπάει στους τέσσερις ανέµους και καταλαµβάνει ταυτόχρονα όλα τα σηµεία του αέρα και του χώρου.»

Αυτό που τώρα µοιάζει ξαφνικά στα µάτια των περισσοτέρων να είναι είτε µια κοσµογονία ή µια συµφορά που µας
την έχει φέρει η πλανητική διάσταση της επικοινωνίας και η
κυριαρχία της ψηφιακής εικόνας πάνω στην πραγµατικότητα, είναι στην ουσία του µια παλιά ιστορία. Βέβαια, στο
σύγχρονο κυνήγι των µαγισσών για όλα φταίει ο υπολογιστής, το διαδίκτυο, η εικονική πραγµατικότητα και η
παγκοσµιοποίηση, µαζί µε όλες τις ρηµατικές εκδοχές και
τα συνδηλούµενα αυτών και όλων των συναφών όρων.
∆ηλαδή για όλα φταίνε οι µηχανές και οι «κακοί», ή αντίστροφα οι «καλοί», ανάλογα µε το αν θα δώσουµε ευεργετική ή καταστροφική ερµηνεία στην ίδια ευθύνη. Μεταλ-

λάσσεται ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον
κόσµο και οραµατιζόµαστε την οικοδόµησή του; Ή δεν
µπορούµε να βγάλουµε τη σκέψη µας έξω από τον εαυτό
µας για να δούµε το πλέξιµο και την πορεία των πραγµάτων στα οποία εµείς οι ίδιοι συµµετέχουµε; Το πιθανότερο
είναι ότι συµβαίνουν και τα δύο ταυτοχρόνως.
Κατά τα άλλα, ο Βίκτωρ Ουγκώ είχε δίκιο αλλά εξαρτάται
παντοτε από ποια µεριά το βλέπεις και κυρίως πού αποβλέπεις – στη νοσταλγία του παλιού καλού καιρού ή στη
συνείδηση του σύγχρονου που συνεχίζεται και είναι εντελώς πραγµατικό; Οι «καθαρές» απαντήσεις κρύβουν πίσω
τους δογµατικές ερµηνείες και την αιώνια επίκληση του
«ορθού δρόµου» που στέλνει τις µάγισσες στην πυρά. Και
αν δεν υπάρχουν µάγισσες; Αν η µόνη µάγισσα είσαι εσύ
που τις κατασκευάζεις; Αυτά είναι δύσκολα ερωτήµατα
απέναντι στη σύγχρονη πόλη και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, γιατί είναι στην ουσία τους ερωτήµατα απέναντι στη
σύγχρονη κοινωνία και το σύγχρονο άνθρωπο.

‰›Ï· ·ÚÈÛÙÂÚ¿: Disney, ∏ ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ, 1996
‰›Ï· ‰ÂÍÈ¿:Pierre Koenig, ∫·ÙÔÈÎ›· ÛÙÔ Los
Angeles, 1959-1960. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Julius
Shulman.
¿Óˆ: √ Á·Ï·Ù¿˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÙÔ
‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌﬁ), 1940. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Reggie
Speller
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Η απελευθέρωση της αρχιτεκτονικής από τον τόπο και
από το χρόνο, δηλαδή από την προσωπική επικοινωνία
του ανθρώπου µε το κτίριο, και η διασπορά της σε «όλα τα
σηµεία του αέρα και του χώρου» (η ρευστοποίησή της)
είναι σε µεγάλο βαθµό αποτέλεσµα της µηχανικής αναπαραγωγής της εικόνας της. Στην αφετηρία της διαδικασίας
αυτής βρίσκεται βεβαίως η Αναγέννηση µε την τυπογραφία, στην οποία αναφέρεται ο Ουγκώ, αλλά η πραγµατική
έκρηξη του φαινοµένου ήρθε µε την ασπρόµαυρη φωτογραφία, που διέσπειρε τη µοντέρνα αρχιτεκτονική σε όλο
τον κόσµο, και µε τη φαντασµαγορία της έγχρωµης, που
σχεδόν υποκατέστησε το λόγο να πας ο ίδιος στο πραγµατικό, αφού δυνάµει έρχεται εκείνο εδώ. Η εικόνα της
αρχιτεκτονικής έγινε πιο δυνατή και αληθινή από την
πραγµατικότητα και η φαντασία, η αναπαράσταση της
ουτοπίας, στάθηκαν δίπλα της ισάξια. Όλα όσα λέγονται
σήµερα για τον καταλυτικό ρόλο της ψηφιακής εικόνας,

ήταν ήδη εκεί από παλιά. Είναι εκεί µαζί µε την προοπτική,
που ανακαλύπτεται στην Αναγέννηση ως νέα θέαση του
κόσµου και ως θεαµατοποίηση του αρχιτεκτονικού χώρου.
Είναι εκεί µαζί µε τη φωτογραφία και µε τον κινηµατογράφο, που έχουν επιβάλει ως πραγµατικότητα µια
τεχνητή και αποσπασµατική αναπαράσταση του κόσµου.
Στον 20ό αιώνα το ανθρώπινο µάτι επαναπροσδιορίστηκε
και η πραγµατικότητα απορροφήθηκε µέσα στην εικόνα
της πραγµατικότητάς της.
Αυτή η αναγωγή της εικόνας σε πραγµατικότητα διασταυρώνεται µε µια άλλη διαδικασία που έχει επίσης την αφετηρία της στην Αναγέννηση και αναδεικνύει τον αρχιτέκτονα
σε εµπνευσµένο δηµιουργό πλάι σε εκείνους που συνθέτουν τα έργα τέχνης. Η ουσιαστική άρνηση της χειρωνακτικής και της κοινωνικής υπόστασης του έργου, η καταλυτική απόδοση στο κτίριο της προσωπικής ταυτότητας του
αρχιτέκτονα, ακόµα και η χρήση του όρου σύνθεση για να
περιγραφεί µια οικοδοµική τέχνη µε όρους έµπνευσης,
πρωτοτυπίας και µοναδικότητας, αποτελούν χαρακτηριστικές ιδιότητες του αρχιτέκτονα των νεωτέρων χρόνων µε
αποκορύφωµα τον 20ό αιώνα. Στην κατεύθυνση αυτή µοιάζει απολύτως φυσικό να δηµοσιεύονται τα έργα των αρχιτεκτόνων όπως δηµοσιεύονται τα έργα των καλλιτεχνών,
να ζητείται η προστασία της αρχιτεκτονικής από τους
πραγµατικούς ιδιοκτήτες της στο όνοµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, να προβάλεται αλαζονικά η αρχιτεκτονική στην
πόλη ως θέαµα. Η αναγνώριση αυτών των αξιών αποτελεί
βασικό θεµέλιο της Disneyland-τοποίησης της σύγχρονης
πόλης και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Τα µεµονωµένα
κτίρια-δηµιουργίες είναι τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο
άλλο, σαν τους φασουλήδες, και αφηγούνται τη δική τους
ιστορία που αγνοεί πεισµατικά τη διπλανή τους. Πάνω στα
κτίρια αυτά δεν αναγνωρίζεται ο τόπος, αναγνωρίζονται οι
αρχιτέκτονές τους. Η αρχιτεκτονική µεταλλάχθηκε από
κοινωνική έκφραση του χώρου σε προσωπικό ιδίωµα, σε
επιθυµία του δηµιουργού.
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θανο συµπίληµα ξεχωριστών αρχιτεκτονικών, που θα είναι
η µία πιο πρωτότυπη από την άλλη, θα είναι δηµοσιευµένες
πριν χτιστούν και θα αφήνουν να µαντέψεις το δηµιουργό
τους. Θα περπατάς στην πόλη σαν να περπατάς σε γκαλερί, σαν να πηγαίνεις λούνα-παρκ, σαν να κάνεις shopping
σε εµπορική γειτονιά. Αυτό είναι το αρχιτεκτονηµένο
σύµπαν και είναι µια νέα Disneyland, είναι η ολική
Disneyland, που επιτρέπει σε όλους να δηµιουργήσουν το
θαυµαστό αριστούργηµά τους, να ξεχωρίσουν. Γι’ αυτό
ακριβώς αποτελεί το ανοµολόγητο όραµα των περισσότερων αρχιτεκτόνων. Αυτή είναι όµως µια τεράστια απώλεια
– είναι η απώλεια του métier, η απώλεια του τόπου, η απώλεια της αρχιτεκτονικής. Αν αυτή η τεράστια απώλεια σας
ενοχλεί, τουλάχιστον µην κυνηγάτε µάγισσες εκεί που δεν
υπάρχουν.

¿Óˆ: Iakov Tchernikhov, ™‡ÓıÂÛË ·ÚÈıÌﬁ˜
30, ·ﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ Ê·ÓÙ·Û›Â˜», §¤ÓÈÓÁÎÚ·ÓÙ, 1933
Ì¤ÛË: François Schuiten, ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË
ÛÂÈÚ¿ ™ÎÔÙÂÈÓ¤˜ ﬁÏÂÈ˜, 1989
Î¿Ùˆ: Norman Foster, ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, 1998-2002

Aπεικόνιση και
πραγµατικότητα: νέοι δρόµοι
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού
της Ρούλης Λεκατσά*, αρχιτέκτονος
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κές δυνατότητες έκφρασης για την παρουσίαση του αρχιτεκτονικού έργου, που συνεχίζουν να εξελίσσονται συνε-

Μικρά, ασήµαντα γεγονότα, που συχνά περνούν απαρατήρητα,
συµβαίνει να αποκαλύπτουν αλήθειες, που κανείς δεν είχε υποψιαστεί. Για παράδειγµα, η γεµάτη απορία ερώτηση πελάτη µου,
στον οποίο µόλις είχα παρουσιάσει τη µακέτα του σπιτιού του,
εξαιρετικά επιµεληµένη σε λεπτοµέρειες και σε κλίµακα 1:50:
«∆ηλαδή πώς θα είναι;...».
Για να µπορέσει να φανταστεί το κτίριο καλύτερα, ζήτησε µια
παρουσίαση σε φωτορεαλιστική απεικόνιση. Η έκπληξή µου
ήταν απόλυτη. Η υλική απεικόνιση, τρισδιάστατη, δεν είχε λειτουργήσει. Προφανώς η εικονική πραγµατικότητα του υπολογιστή θα ήταν περισσότερο εύγλωττη...
Είναι γεγονός ότι οι τεχνικές δυνατότητες του υπολογιστή
µεταµόρφωσαν την πρακτική του αρχιτεκτονικού σχεδίου
την τελευταία δεκαετία. Πολύ πιο καθοριστικό όµως είναι
ότι άλλαξε και η επικοινωνία στη σφαίρα της αρχιτεκτονικής. Όπως και σε άλλους τοµείς που κυριαρχούνται από
τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, έτσι και εδώ η «εικόνα»
πέρασε στο προσκήνιο.

χώς σε νέες κατευθύνσεις. Ο µέσος όρος των ποιοτικών
απαιτήσεων για την οπτική αναπαράσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τα
ιδιοφυή σκαριφήµατα, αν σκεφτεί κανείς τα σκίτσα του Le
Corbusier για την πόλη του µέλλοντος, δεν αντιστοιχούν
πλέον στις απαιτήσεις της αγοραίας ζήτησης. Οι σηµερινοί
πελάτες και επενδυτές δεν προσελκύονται από αφηρηµένα
σκίτσα. Αντιθέτως µια φωτορεαλιστική απεικόνιση, που
αναδεικνύει το κτίριο στο συγκεκριµένο οικόπεδο, µε φως
και σκιές προσαρµοσµένα στην επιλεγµένη εποχή της
αρεσκείας µας, παρουσιάζει ένα «προϊόν» σε πιο αξιόπιστη συσκευασία. Το σκίτσο, το σχέδιο, η ακουαρέλα ξεπεράστηκαν από το συνθετικό φωτογραφικό ρεαλισµό του
υπολογιστή. ∆ιαµορφώθηκε µια νέα «διάλεκτος» στην
αρχιτεκτονική γλώσσα, που τείνει να επικρατήσει ολοκληρωτικά και που διακρίνεται για την υπερρεαλιστική παλέτα
της. Όµως: «When too perfect, τότε ο καλός Θεός
θυµώνει» κατά τον κορεάτη πρωτοπόρο καλλιτέχνη Nam
Jun Paik. Η νέα σχηµατική υλικότητα της αρχιτεκτονικής
παρουσιάζει σε υπερβολική λεπτοµέρεια τους πόρους και
την απόχρωση κάθε υλικού, έχοντας ως φόντο έναν αφύσικα λαµπρό, γαλανό ουρανό.

Οι δύο προηγούµενες παρατηρήσεις συνδυάζουν την
κυριαρχία της εικόνας µε την πρωτοκαθεδρία του αρχιτέκτονα και αποκτούν το πλήρες νόηµά τους όταν αντιµετωπίσεις την αρχιτεκτονική ως υλικό προϊόν της κοινωνίας
του θεάµατος, που συµπυκνώνει µέσα στη µορφή τις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις αλλά προβάλλει στην
πόλη-οθόνη την εικονική της υπόσταση. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο που η σύγχρονη αρχιτεκτονική επιστρατεύεται
όλο και περισσότερο για την προώθηση καταναλωτικών
προϊόντων ή για την εξυπηρέτηση πολιτικών και οικονοµικών σχηµατισµών, λειτουργώντας σαν δούρειος ίππος
δηλωµένων και άδηλων στόχων. Αυτό το τελευταίο, θα
µου πείτε, το γνωρίζαµε όλοι και το θεωρούσαµε αυτονόητο. Στις περισσότερες περιπτώσεις το καταδικάζαµε
δείχνοντας µε το δάχτυλο τους «κακούς» - τους εργολάβους, το κεφάλαιο, τους πολιτικούς. Αλλά το κύριο αίτηµα
ήταν και συνεχίζει να είναι η ανάθεση των ίδιων έργων
στους «καλούς» (αρχιτέκτονες), που θα δώσουν στο δούρειο ίππο την προσωπική τους εµπνευσµένη έκφραση. Ε,
λοιπόν αυτό γίνεται ήδη γύρω µας και θα γίνεται διαρκώς
περισσότερο. Αυτό που έρχεται, αυτό που δυνάµει βρίσκεται εµπρός µας, είναι το αρχιτεκτονηµένο σύµπαν, ένα απί-

¿Óˆ: ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ §Ô˘Î¤ÚÓË˜, Jean
Nouvel, ·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚÈÛÌÔ› (ÊˆÙ. Rouli Lecatsa)
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«When too perfect, τότε ο καλός Θεός θυµώνει»
Nam Jun Paik

Κάθε νέα εξέλιξη διαµορφώνει καινούργιες πραγµατικότητες και καταστάσεις, όπως και απαιτήσεις στην αγορά. Σε
σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα προέκυψαν εκπληκτι-
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¿Óˆ: Erlach House (ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿) 1999, M.
Cho, J. Slade, ·ﬁ «Young architects second
nature», Princeton Architectural Press, 2000
‰›Ï· ¿Óˆ: Holger Kleine, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÛÙÔ
µÂÚÔÏ›ÓÔ, Ô ÓÈÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Ë Ì·ÓÈ¤Ú·
ÂÌÚﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ (ÊˆÙ. Hutmacher)
‰›Ï· Î¿Ùˆ: The Hotel : ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÂ ÚÔ‚ÔÏ‹
ÛÙËÓ ﬁÚÔÊ‹, Jean Nouvel, §Ô˘Î¤ÚÓË

Νόµοι της εικονικής πραγµατικότητας
Ήδη από το 2000 παρατηρείται η συντέλεση της ολοκληρωτικής µετάβασης από τους παραδοσιακούς τρόπους
απεικόνισης στα ηλεκτρονικά µέσα, παράλληλα µε την εξοικείωση στο χειρισµό των τεχνικών του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα χρειαστεί ωστόσο χρόνος για τον επαναπροσδιορισµό περιεχοµένων και µορφών, δεδοµένου ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από το σχεδιασµό επιφανειών.
Ο κυβερνοχώρος αποτελεί ένα φαντασιακό, βιωµατικό
κόσµο, ο οποίος γίνεται αντιληπτός στο νοητικό επίπεδο.
«Είναι σα να µπορούσε κανείς να µεταθέσει την αντιληπτική του ικανότητα εκτός σώµατος.» («Derrick
Kerckhove, die Architektur der Intelligenz», σελ. 50, Βασιλεία 2002). Κατ’ αυτό τον τρόπο καθίσταται απόλυτα κατανοητή η ιδέα του «αντικειµενικά φαντασιακού». Ο βιωµένος χώρος στον κυβερνοχώρο δεν έχει όρια. Μπορεί
κανείς να µετακινείται σε αρχιτεκτονικά πεδία, τα οποία
είναι ρευστά, µεταβαλλόµενα και υποδύονται την έλλειψη
βαρύτητας. Ο χώρος είναι διαδραστικός. Το σηµείο τοµής
µεταξύ εικονικού και πραγµατικού ορίζει εκ νέου τη σχέση
τόπου και χρόνου.
Οι κυρίαρχες εικόνες των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας επιζητούν την επιβεβαίωση της ύπαρξής τους στην
πραγµατικότητα. Οι αρχιτέκτονες καλούνται να λάβουν
υπόψη τις απαιτήσεις της δικτυακής επικοινωνίας σε περιπτώσεις προσαρµογής κτιρίων στη νέα τεχνολογία. Αυτό
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έχει κατά συνέπεια επιπτώσεις σε µορφές εργασίας και λειτουργίες κτιρίων.
Τα θέµατα του µέλλοντος, όπως µείωση της υλικής µάζας,
µείωση των µετακινήσεων και αυτοµατοποίηση, θα καθιερώσουν ένα εξατοµικευµένο και αυστηρά προδιαγεγραµµένο πλέγµα σχέσεων του υποκειµένου προς το αντικείµενο.
Τα κτίρια θα έχουν όλο και περισσότερη τεχνολογία, που
όµως θα είναι όλο και λιγότερο εµφανής. Η τεχνητή νοηµοσύνη θα αναλαµβάνει καθολικά τα συστήµατα λειτουργίας κτιρίων, προσόψεων, τρόπου χρηµατοδότησης. Πρόκειται εν τέλει για µια πολυλειτουργικότητα. Πέραν αυτού,
ο παθητικός ενεργειακός σχεδιασµός προδιαγράφει το
κτίριο σα µια επιδερµίδα που χωρίζει το «µέσα» από το
«έξω». Με αυτά τα δεδοµένα απαιτούνται καινούργιοι
αρχιτεκτονικοί τύποι.
Νέες αρχιτεκτονικές γλώσσες
Μια «ψηφιακή» αντίληψη αρχιτεκτονικού σχεδιασµού
εκφράζεται στη µελέτη των νεοϋορκέζων αρχιτεκτόνων Μ.
Cho και J. Slade «Erlach house», που διακρίθηκε το 1999 µε
το βραβείο για «progressive architecture». Με την εξύψωση του τοπίου σε υποκείµενο ισότιµο προς τη φιλοξενούµενη σε αυτό αρχιτεκτονική, χάνονται τα όρια µεταξύ
κτίσµατος και τοπίου και συντάσσεται µία µοναδική ενότητα. Οι συναρµογές του κτιρίου είναι επεξεργασµένες µε
τέτοιο τρόπο, ώστε ο χώρος να φαίνεται ενιαίος, χωρίς

γωνίες και απότοµες µεταβάσεις. Ανοίγµατα στους τοίχους, σε ασυνήθιστα ύψη και διαστάσεις καδράρουν το
«Έξω» επικεντρώνοντας ένα κοµµάτι ουρανού, κορµών
δένδρων, πρασίνου. Εδώ ξεχνάει κανείς την κλασική παραδοχή κλίµακας και αναλογιών. Η παρουσίαση µεταβάσεων
πολλαπλών όψεων θυµίζει κάπου την απλοϊκότητα κινουµένου σχεδίου, σαν προσοµοίωση στην αισθητική γλώσσα
του κυβερνοχώρου.
Με παρόµοια λογική και συνέπεια ο νέος αρχιτέκτονας
Holger Kleine στο Βερολίνο διασπά το χώρο, χρησιµοποιώντας καθρέπτες διπλής όψεως που προκαλούν µια
οφθαλµαπάτη της προοπτικής. Θέτει τον παρατηρητή,
ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο βρίσκεται, αντιµέτωπο µε
αποσπάσµατα χώρου που µοιάζουν κυβιστικά. («Design
Report», σελ. 61 ). Τα υλικά που χρησιµοποιεί είναι λεία και
διαφανή, τα χρώµατα έντονα και φωτεινά. Ο χώρος φαίνεται επίπεδος, χωρίς βάθος.
Ήδη στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο Jean Nouvel ξεκίνησε µε τη «γυάλινη» αρχιτεκτονική του, ένα διάλογο
µεταξύ ύλης και διαφάνειας. Στο κτίριο του πολιτιστικού
κέντρου της Λουκέρνης είναι σαν να έχουν αρθεί τα όρια
του κτιρίου προς τη λίµνη και την πόλη. Με σκούρα
δάπεδα και µε την επιδέξια χρησιµοποίηση υλικών, διαφανειών, αντανακλάσεων του φωτός και των υδάτινων επιφανειών, δηµιουργούνται ασυνήθιστοι χώροι και αντικατοπτρισµοί που παράγουν συνειρµικές εικόνες της αρχιτεκτονικής. Εδώ κινείται κανείς σε ακολουθίες χώρου και επίπεδα που συνεχώς εκ νέου ερµηνεύουν τη σχέση του κτιρίου µε το τοπίο. Με το κτίριο «The Hotel», ο Nouvel
δίνει ένα σαφές στίγµα για την τρανς-µοντέρνα αρχιτεκτονική του παρόντος. Η πρόσοψη του κτιρίου θυµίζει διάτρητη επιφάνεια, από την οποία διαχέουν φθορίζουσες
εικόνες. Η εντύπωση προκύπτει από ταινίες που προβάλλονται στις οροφές των δωµατίων. Εκράν, πίσω από τα
οποία έχει τοποθετηθεί φωτισµός, οφθαλµαπάτες µε
φωταγωγούς που ενώνουν διαφορετικά επίπεδα, ολοκληρώνουν το θέαµα. Ο επισκέπτης εισέρχεται σε ένα διαδραστικό χώρο, ένα αριστούργηµα τεχνικής. Πιο ακραία
ακόµα είναι τα έργα των Ολλανδών Spuybroek (NOX) και
Osterhuis, που µε την αρχιτεκτονική τους µπορούν να
ενεργοποιούν ολόκληρα συστήµατα.
Η avant-garde της αρχιτεκτονικής σκηνοθετεί τρισδιάστατες «εικόνες», οι οποίες επιδιώκουν να είναι περισσότερο
εντυπωσιακές από τα δυνητικά πρότυπα των µέσων ενηµέρωσης, για να συνδεθούν µε τον κόσµο του συλλογικού
φαντασιακού της κοινωνίας των ηλεκτρονικών µέσων. Ο
αστικός χώρος και τα σύµβολά του περιορίζονται όλο και
περισσότερο στην έννοια µιας αντίληψης που εµφανίζει το
χώρο στερηµένο από το ιστορικό του βάθος και λειτουργικότητα. Ο αστικός χώρος πρέπει να επαναπροσδιορισθεί µε νέες συναισθηµατικές και βιωµατικές αξίες. Αλλιώς
υπάρχει ο κίνδυνος µελλοντικά, προκειµένου να γίνεται
κανείς κατανοητός, να προβάλλει στον κόσµο του πραγµατικού είδωλα µεταφερόµενα από τα δυνητικά πρότυπα.
Σε αυτή την περίπτωση θα είµαστε στο σηµείο που η
«εικόνα» θα έχει κυριαρχήσει πάνω στην ανθρώπινη
ύπαρξη.
* Η Ρούλη Λεκατσά διδάσκει Αρχιτεκτονική Σύνθεση στο Πολυτεχνείο
του Bielefeld και είναι ιδιοκτήτρια του «Atelier für architectur & design»,
στο Αµβούργο.
Ευχαριστώ τους Κ. Σκλήρη και Ν. Παπαµιχαήλ για τη βοήθειά τους στην
απόδοση του κειµένου στα ελληνικά.
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‰›Ï· ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ÕÔ„Ë ÙË˜ «ÂÈ‰˘ÏÏÈ·Î‹˜»
ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ Celebration, Florida, Robert A.M.
Stern Î·È Jaquelin Robertson, ÁÈ· ÙËÓ Disney
Development Corporation

Από Genius Loci
σε Genius Mickey

‰ÂÍÈ¿: Desert Passage, Aladin Hotel, ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÌÔÚÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ, Las Vegas,
RTKL Associates

του Αριστοτέλη ∆ηµητρακόπουλου, αρχιτέκτονα

Μετα-ιστορικά αναπτυξιακά ήθη
και η αρχιτεκτονική του appliqué
Στο τυπικό αµερικανικό ηµιαστικό και προαστιακό τοπίο
–έκφραση απόλυτων µοντέλων χωροταξικής οργάνωσης
µε βάση τη µονοδιάστατη αποµόνωση λειτουργικών ενοτήτων– ο αφανισµός των βιώσιµων µορφών αυτονοµούµενου δηµόσιου χώρου και η εξάλειψη κοινωνικών δεσµών
υπεραναπληρώνεται µε αχανή κτίρια-κουτιά καταναλωτισµού και «ψυχαγωγίας», ερµητικά κλειστά ιδιωτικά βασίλεια ανακυκλούµενου διάκοσµου, αισθητικά φθηνού σκηνογραφικού χαρακτήρα, επίπλαστα υποκατάστατα δηµόσιας ζωής χωροθετηµένα σε µοναχικές παρειές ατέρµονων αυτοκινητοδρόµων µε πνεύµα αποστροφής προς οιαδήποτε περιβάλλουσα αστική πλοκή. Στα πλαίσια του διογκούµενου experience economy, το εσωτερικοποιηµένο
τοπίο εύρωστων shopping mall, προς µεγιστοποίηση της
καταναλωτικής δραστηριότητας, ανασύρει γλυκερά θεµα-

τικά και εικονογραφικά στερεότυπα, προσεγγίζοντας
εκλάµψεις νοσταλγικής αναπόλησης µιας ανώδυνης εποχής αθωότητας, «αγγίζοντας» µε εύπεπτο τρόπο τον
πολίτη-καταναλωτή.
Επισφαλώς θεωρείται πως οι πανίσχυρες τυπολογικές
εκφάνσεις της καπιταλιστικής αναπτυξιακής νοµοτέλειας
βρίσκονται σε απόσταση ασφάλειας από τον ανεπανάληπτα ιστορικό τόπο της Ελλάδας και τις «ατόφιες» πτυχές
της εγχώριας αρχιτεκτονικής πραγµατικότητας – η οποία
συχνά εναποθέτει τον αυτο-εξαγνισµό της στο de facto
πλεονέκτηµα της πλειοδοσίας µνηµειακής κληρονοµιάς.
Φαινόµενα που ήδη διαγράφονται αχνά στην ελληνική
δοµική πραγµατικότητα, ιχνογραφούν πιστά τις πανίσχυρες και άκαµπτες τυπολογίες του επιχειρηµατικού καπιταλισµού: ανερχόµενοι εγχώριοι κατασκευαστικοί και real
estate κολοσσοί προαναγγέλλουν πλάνα χωροθέτησης
γιγάντιων ψυχαγωγικών µη-αστικών «πάρκων», ενώ ταυτόχρονα οι παρυφές των αστικών κέντρων ξεχειλίζουν µε

καταναλωτικές λειτουργίες που παρατάσσονται απλοϊκά
εκατέρωθεν αχανών αυτοκινητοδρόµων.
Πιθανόν σε δύο γενιές, οι παιδικές µνήµες κατοίκων επαρχιακών ηµιαστικών κέντρων να µην ανακαλούν δηµόσιες
πλατείες και γειτονιές, αλλά ιδιωτικά ελεγχόµενα τοπία
θεµατικής ψυχαγωγίας. Ήδη ως προνοµιακοί τόποι κατοικίας αναδεικνύονται φρουρούµενα οικιστικά ψευδο-ειδυλλιακά θεµατικά ghettos ιδιωτικής αστυνόµευσης, ενώ ως
περιβάλλον εργασίας ανέρχεται η τυπολογία του αυτόνοµου επιχειρηµατικού πάρκου-κόµβου πλατύτερων επιχειρηµατικών δικτύων, αντικαθιστώντας το «ανεπαρκώς σχεδιασµένο» τοπικό αστικό κέντρο, το οποίο εντέλει «περισώζουν» corporate αναπλάσεις – βλέπε «Disney» Times
Square, Manhattan.
Μύκονος ή Mickey-οιωνός;
Αντίστοιχα µε θεµατικούς ψευδο-ειδυλλιακούς ψυχαγωγικούς τοµείς όπως η Far-West συνοικία µιας Disneyland, σε
εγχώριους ιστορικούς οικισµούς τις µάζες έλκει πρώτιστα
το µορφοκρατικό µοτίβο, η µυθοπλασία ενός θεµατικού
resort σύντοµης και ήπιας διαφυγής. Φαινόµενο αποκαλυπτικό σύγχρονων τάσεων µετα-ιστορικής θεώρησης του
παρόντος, σε παραδοσιακές κοινότητες, όπως της Χώρας
της Μυκόνου, στέκει µόνο το απτό και άψυχο κέλυφος –
hardware, µαρτυρώντας περασµένες εποχές, των οποίων
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οι δοµές οργάνωσης – software, πασιφανώς φθίνουν ή
έχουν εκλείψει, µαζί µε το τοπικό βιοτικό ιδίωµα που τις
γέννησε. Πλέον απαντώνται προγραµµατικές δοµές παροχής νεοσύστατων υπηρεσιών της σύγχρονης υπερεθνικής
οικονοµίας, σε ανακαινισµένα ή νεόδµητα κτίρια, παράγωγα κτιριολογικών κανονισµών που πλέον δεν συστήνουν
απαγορεύσεις, αλλά υποδεικνύουν άµεσα το επιτρεπτό –
αντίστοιχα µε µανιεριστικές πολεοδοµικές αρχές µεταµοντέρνων πειραµατικών εταιρικών οικισµών, όπως η Celebration, Florida της Disney Development Corporation. Το
κέλυφος-σκηνικό οργανώνει αφανής υπερ-τεχνολογική
υποδοµή, ενώ οι αναπτυξιακή στρατηγική είναι πανοµοιότυπη: η µεγιστοποίηση επενδυτικού ενδιαφέροντος και η
εµπορικοποίηση της τοπογραφίας, η ρευστοποίηση των
ιδιαιτεροτήτων και ιδιωµάτων, η επιχειρηµατική υπερδιόγκωση, υιοθετώντας παγκοσµίως ισχύοντα επιχειρηµατικά
αναπτυξιακά πρότυπα.
Η καταληστευτική οικειοποίηση και θεµατοποίηση της
εγχώριας παραδοσιακής µήτρας θα µπορούσε µε µοντερνιστικά κριτήρια να κριθεί ως σαφέστατα πιο προκλητικό
γεγονός από τη δηµιουργία –προς εµπορική εκµετάλλευση– πολλαπλών θεµατικών ενοτήτων τύπου Disneyland
επί tabula rasa, καταλύοντας µια από τις ισχυρότερες
δικλείδες ασφαλούς θεώρησης και αποστασιοποίησης
από διεθνώς αναπτυσσόµενα σύγχρονα φαινόµενα του
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ταχύτατα επεκτεινόµενου entertainment retail που φέρονται ως τώρα να αφορούν µόνο µη-ιστορικούς τόπους.
Ιστορικοί οικισµοί ως µουµιοποιηµένοι Μίκυ-ισµοί
Ο επιλεκτικός νοσταλγισµός και η εξιδανίκευση παραδοσιακών τοπίων ιστορικών περιοχών ή ακόµη και µοντερνιστικών avant garde µύθων είναι φύσης συναφούς, αν όχι
ταυτόσηµης, του ψευδο-ιδεαλιστικού οραµατισµού θεµατικών τόπων, µιας παραµυθένιας Disney χίµαιρας, από σύγχρονους πολίτες που de facto περιέχονται, βιώνουν και
προφανώς αναπαράγουν σύγχρονες τεχνοκρατικές δοµές
οργάνωσης του βίου. Αυτό που στη γηραιά ήπειρο εθελοτυφλικά καλείται ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς και
αυθεντικότητας, στον στυγνά καπιταλιστικό κόσµο υποστηρίζεται κύρια από ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς κολοσσούς µεταµοντέρνου ήθους, προερχόµενους από απόλυτα αντίθετη σκοπιά, εκπροσωπώντας το σκληροπυρηνικό συντηρητισµό και συνεπάγουσες αντι-αειφόρες αναπτυξιακές στρατηγικές εµπορικοποίησης και συγκεντρωτισµού.
Η ισχύουσα θεώρηση του «σήµερα» ως µετα-ιστορικό
πεδίο, δηµιουργεί ένα ψευδές ιστορικό σχίσµα και ασυνέχεια, αναστέλλοντας τη διαπίστωση της επιδηµικής εξάπλωσης ταχέως µετεξελισσόµενων δοµών οικονοµικής
οργάνωσης, συνεπαγόµενης εξαναγκαστικής κοινωνικής
µετάλλαξης και τελικά της ανερχόµενης αστικής και περιβαλλοντικής οικονοµοκεντρικής οργάνωσης.
Το κίνηµα του critical regionalism, προβάλλοντας ουσιαστικά το εναποµείναν και φθίνον και όχι το δυναµικά
«επερχόµενο», ανάγεται σε νοσταλγικό τοπικισµό, εξιδανι64
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κεύοντας τα πολιτισµικά δεδοµένα ηµι-παρθένων περιφερειακών γεωγραφικών τόπων: δεν πρόκειται για γεωπολιτικές ζώνες δυναµικής συλλογικής ταυτότητας, αλλά για κληρονοµικά βιωτικά ιδιώµατα που φωλιάζουν απόµερα, απολαµβάνοντας την ασφάλεια της –σταδιακά εξαλειφόµενης– απόστασής τους από τα πεδία πλήρους ισχύος της
«ενοποιηµένης» οικονοµίας και από τα κέντρα αποφάσεων του παγκόσµιου επιχειρηµατικού συστήµατος. Υπό
την απειλή της επιβολής απόλυτου υπερ-τεχνοκρατικού
συγκεντρωτισµού, πολιτιστικής αλλοτρίωσης και οµοιογενοποίησης από πολωµένους ολιστικούς διοικητικούς
µηχανισµούς κολοσσιαίων επιχειρηµατικών συµφερόντων,
σπασµωδικά, ως αµυντική τακτική ανασύρονται ιδεαλιστικές τάσεις προάσπισης της κατά τόπους πολιτιστικής
αυτονοµίας µέσω της διατήρησης και ανάδειξης εθνικών ή
τοπικών καλλιτεχνικών και µορφολογικών ιδιωµάτων, τα
οποία ερµηνεύονται ως απτοί φορείς των ιδιαίτερων πολιτιστικο-κοινωνικών τοπικών δοµών και της καθηµερινής
πρακτικής αυτών.
Kατά τον Fredric Jameson, η επιχειρηµατολογία του Kenneth Frampton καταρρίπτεται µεγαλειωδώς µέσα από το
ίδιο το πνεύµα του σύγχρονου postmodernist marketing
µέσω του προφανούς επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για
ανταπόκριση σε τοπικές καταναλωτικές ιδιαιτερότητες και
ένταξη νέων γεωγραφικών ζωνών στις αγκάλες του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος: η µουµιοποίηση ψευδοπαραδοσιακών µορφολογικών ιδιωµάτων δεν εγγυάται την
ενδυνάµωση της πολιτιστικής ταυτότητας, αντίθετα µάλλον, εγκρίνει την άµεση επέλαση των επενδυτικών megaσυµφερόντων στην καρδιά της τοπικής και περιφερειακής
κουλτούρας, τα οποία ενδυόµενα την ψευδο-παλαιά ιστορικίζουσα «καλλιτεχνική» µανιέρα, εκφυλλίζουν ανεπιστρεπτί την αυθεντικότητα των πολιτιστικών ηθών. Το υποκειµενικά «κριτικό» του critical regionalism υποσκάπτεται και το
«περιφερειακό» ή ιδιάζον γίνεται αντικείµενο επιχειρηµατικών συντεχνιών, οι οποίες εγγυώνται ότι δύνανται να αναπαράγουν την εικονογραφία του τοπικού µορφολογικού
ιδιώµατος για εµάς, χωρίς εµάς, καλύτερα από εµάς και
από τους αρχικούς εµπνευστές του.
Mc Duck Σύνθεση: από ψευδο-αειφόρα Fun Palaces
σε αναλώσιµα Toon Towns
Με το ιστορικό µανιφέστο του 1972 Learning from Las
Vegas καταρρίφθηκαν για πρώτη φορά ισχυρές εθελοτυφλικές µυθοπλασίες της αρχιτεκτονικής στη µοντέρνα
εποχή: ανεξάρτητα από την ποιότητα της οικοδοµικής
λεπτοµέρειας, το συνδυασµό των υλικών, την ευρηµατικότητα της εκάστοτε στυλιστικής µανιέρας, το κτίριο παραµένει µια «πάπια» –building as a duck, ένα «εξωραϊσµένο
παράπηγµα»– decorated shed, που εξυπηρετεί δοµές
οργάνωσης αποσχισµένες από τα χέρια των αρχιτεκτόνων-δηµιουργών.
Προέκταση της σκέψης δεν αποτελεί η πρόταση του
Venturi για αποδοχή της µεταµοντέρνας συνθετικής αρχής
της «συρραφής» µορφολογικών ιδιωµάτων και της κατάλυσης κάθε αισθητικής αρχής, αλλά ο επαναπροσανατολισµός της αρχιτεκτονικής σκέψης προς τις δοµές οργάνωσης του δοµηµένου περιβάλλοντος, σε ανταπόκριση µε
προτεινόµενα µοντέλα κοινωνικής λειτουργίας. Αν αποξεστεί ο µορφολογικός φλοιός των κτιρίων, προβάλλει ως
ουσιαστική πρόκληση η προγραµµατική οργάνωση λειτουργικών ενοτήτων και δυναµικού συσχετισµού συνθηκών
αστικής βιωσιµότητας, καθώς και ο προσδιορισµός νεοσύστατων κτιριακών και πολεοδοµικών τυπολογιών.

‰›Ï· ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ÎÙ›ÚÈÔ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ÙË˜ Disney
Development Corporation, Celebration, Florida, Aldo Rossi
Î¿Ùˆ: ÚﬁÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Arquitectonica
ÁÈ· Û‡ÌÏÂÁÌ· ‡ÚÁÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Times Square, New York, 1995

Η αρχιτεκτονική, απέχοντας από τα πεδία καθορισµού του
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της, αυτόµατα περιχαρακώνεται στη µορφολόγηση, άρθρωση, µόρφωση ή διακόσµηση –ανάλογα µε την ορολογία των εκάστοτε κινηµάτων– άψυχων κελυφών, υποβιβάζεται σε «παπιοπεριπέτεια», συρρικνώνεται σε στυλιστικές εφαρµογές, εκφράσεις
απλοϊκής µεγαλοµανίας. Τα κτίρια, ουδέτερα κουτιά,
«ενδύονται» ανάλογα µε τις πρόσκαιρες εµπορικές απαιτήσεις των επενδυτών. Ο κοσµητικός εξπρεσιονισµός,
ανεξάρτητα αν πρόκειται για νεοµοντέρνο Prada Store του
Rem Koolhaas, νεο-αρχαιοπρεπή οίκο µόδας Versace,
τυποποιηµένο franchise υποκατάστηµα corporate υπερκολοσσών όπως η Levi’s και η Warner Bros, νεο-παραδοσιακό κουτούκι στου Ψυρρή, σαγηνευτικού χαρακτήρα
θεµατικό ξενοδοχειακό resort, µοντερνιστική διανοουµενίστικη ιδιωτική οικία, ψευδο-πολυτελή ενυπόγραφη παραδοσιακίζουσα µεζονέτα µε προκατασκευασµένα
styrofoam κυµάτια ή ιδιωτικό avant garde µουσείο πεφωτισµένης φιλάνθρωπης αριστοκρατίας, οικειοποιείται και επισυνάπτει στο προς «κατανάλωση» κτιριακό προϊόν «προσωπικότητα» και αίγλη, επιδιώκει τη σκηνογραφική προσοµοίωση ή υπενθύµιση µιας «αυθεντικής. αίσθησης, αναβαθµίζοντας την εµπορική του αξία. Αν εκλείψει η ψευδαίσθηση της συνύφανσης εµπειρίας και µορφής, το υλικό
προϊόν-κτίριο απογυµνώνεται, ως µόνο εργαλείο προώθη-

σης µένει το χαµηλό της τιµής – βλέπε τα συχνά ακαλαίσθητης συσκευασίας, µη-επώνυµα ά-µορφα προϊόντα υπεραγορών που εντείνουν την αίσθηση ανωνυµίας και ισοπεδωτικής µαζικότητας, χαρακτηριστικά που, τι ειρωνεία, ο
µοντερνισµός αρχικά πρόβαλλε ως το καινοτόµο ήθος
του τεχνολογικού νεωτερισµού.
Ville Radieuse και EPCOT: Ουτοπία εναντίον
νέας Walt-τοπίας
Στα πλαίσια του ανερχόµενου experience economy, τα
καταναλωτικά προϊόντα µεταλλάσσονται από κοινότυπα
υλικά αγαθά σε άυλη ηδονιστική προσοµοίωση «ειδικών»
και αυθεντικών –real– εµπειριών σε ελεγχόµενο περιβάλλον µε αναλώσιµο σκηνογράφο την ίδια την αρχιτεκτονική.
Στο δοµηµένο περιβάλλον, η ιδιοµορφία, µη-προβλεψιµότητα, συνθετότητα, οι δεσµοί και το αυτόνοµο των ιστορικά ισχυρών αστικών πλοκών αποξέεται και αντικαθίσταται µε ένα πανεθνικό ιδίωµα, µια γενικευµένη πρωτογενή
φόρµουλα υποτυπώδους νεο-αστικισµού, οριζόµενου
τυπολογικά µέσω απόλυτα µη-αρχιτεκτονικών οικονοµικών
παραµέτρων και αρθρωµένου µορφολογικά αποκλειστικά
µέσω προσθετικών appliqué στοιχείων.
Καθώς η µπογιά των υποτιθέµενα «ειλικρινών» αδρών επιφανειών beton brute εγχώριων νεο-κωνσταντινιδικών
έργων ξεφτίζει και ο συγκεντρωτικός δογµατισµός ιδεοληπτικών γλυκερών εκφάνσεων ενός ψευδο-ορθολογικού
«έντιµου» µοντερνισµού εξατµίζεται, το δίληµµα διαφαίνεται πιο ξεκάθαρα: το banal αφορά τα υπερφίαλα ιδιωτικά
εµπορικά κτιριακά έργα µε φλύαρο προσθετικό διάκοσµο
και αδιάφορη αρχιτεκτονική ποιότητα ή την εθελοτυφλικά
σοβαροφανή, αυτο-περιθωριοποιηµένη και πασιφανώς
άκαµπτη ψευδο-ηρωϊκή «αρχιτεκτονική» ενός υποτιθέµενα
low-profile στείρου ελιτισµού;
Αποδεκτό ή µη, τα στεγανά µεταξύ υψηλής τέχνης και
εµπορικής λαϊκίστικης υποκουλτούρας λύονται και τα πρότυπα διαχέονται: η «υψηλή τέχνη» Andy Warhol ενέτασσε
εµπορικές βιοµηχανικές τεχνικές αναπαραγωγής εικόνων,
ο Luciano Pavarotti εκλαµβάνεται εξίσου ως pop αστέρας,
ενώ αυθεντικοί Mondrian κοσµούν αίθουσες καζίνο στο
kitsch βασίλειο του Las Vegas. Η κρίση του αρχιτεκτονικού
κόσµου κείται στην άρρηκτη αποδοχή του ακρωτηριασµένου ρόλου του και την εµµονή µηρυκασµού παρηκµασµένων ψευδο-ιδεολογικών δογµάτων. Ίσως η πρόκληση δεν
σχετίζεται µε τον αφορισµό της πολιτιστικά «παραπαίουσας» οικονοµικής δυναµικής, αλλά µε τάσεις ένταξης των
σύγχρονων φαινοµένων σε υγιή και δυναµικά µοντέλα
περιβαλλοντικής και αστικής ανάπτυξης, εάν νοείται η επαναδυνάµωση του σηµερινού νωθρού και αποπροσανατολισµένου κοινωνικού προσώπου της αρχιτεκτονικής.

Σηµειώσεις
1. The Experience Economy, Joseph Pine, James Gilmore, Joseph
Pine II, Harvard Business School Press, January 1999, ISBN:
0875848192
2. Fredric Jameson , The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham, NC, 1992, ISBN: 0822310902.
3. Learning from Las Vegas, Revised Edition: The Forgotten Symbolism
of Architectural Form, Robert Venturi, Steven Izenour, Denise Scott
Brown, MIT Press, 1977, ISBN: 026272006X
4. Ville Radieuse: Ριζοσπαστικό µοντέλο µοντέρνας πολεοδοµικής
οργάνωσης, Le Corbusier. EPCOT: Experimental Prototype Community of Tomorrow, µεγαλεπήβολο πλάνο δηµιουργίας εταιρικής
µεγαλόπολης που πέθανε µε τον εµπνευστή του, Walt Disney.
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‰›Ï· ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· È‰·ÓÈÎ‹ ﬁÏË. Buonaiuto Lorini, Delle Fortificatione Libri Cinque,
µÂÓÂÙ›·, 1592
‰›Ï· ‰ÂÍÈ¿: ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· È‰·ÓÈÎ‹ ﬁÏË. Vincenzo Scamozzi, L’ Idea dell architettura universale, µÂÓÂÙ›·, 1615

Aπό την ουτοπία
στη Disneyland

Ì¤ÛË: TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Disneyland ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

του Μιχάλη Α. Βιδάλη, March., αρχιτέκτονα,

Ουτοπία: το φανταστικό νησί, από το βιβλίο του Sir
Thomas More (1478-1535), «De Optimo Reipublicae Statu,
deque Nova Insula Utopia» (1516), που περιγράφει την πολιτεία µε το ιδανικό πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα. Η ιδέα
της «τέλειας» κοινωνίας, µέσα από την κοινωνιολογική
µελέτη του More. «Ο κοινωνιολογικός νεολογισµός ουτοπία του More, έλαβε κατά τους νέους χρόνους και την
έννοια της ιδανικής προτάσεως, ανεδαφικής, χιµαιρικής και
ανεφάρµοστης όµως». 1 (Ου-τόπος: όχι [ανύπαρκτη]
χώρα).
Οι ουτοπίες είναι «προσανατολισµοί που υπερβαίνουν την
πραγµατικότητα ...οι οποίοι, όταν παρουσιαστούν, τείνουν να διαλύουν, µερικώς ή ολικώς, τις υπάρχουσες ισορροπίες [τα δεδοµένα] τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή», παρατηρεί ο Karl
Mannheim.

Η προβληµατική της συλλογιστικής µας αναπτύσσεται
µεταξύ της διπολικότητας «Ουτοπία - Disneyland» και της
άποψης ότι και οι δύο αυτές καταστάσεις ουσιαστικά αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας «πραγµατικότητας. µε κυρίαρχες τις τάσεις για φυγή, για απελευθέρωση, για φαντασίωση. Ίσως η µόνη διαφορά, ότι η Disneyland αποτέλεσε
τη σύγχρονη φιλελεύθερη εφαρµογή της «ουτοπίας», αναπαραγόµενη πολλαπλώς, και όχι απλά περιορισµένη σε
ένα νησί...

σµια κυριαρχία των κινηµατογραφικών ονείρων ή η ωµή
εµπορευµατοποίηση του ονείρου...
Η επέλαση του φαινοµένου Disneyland και όλων των
συνακόλουθων αυτής, στην άµεση ή έµµεσή της εφαρµογή (βλέπε Allou park, κ.ά.), αν και µε χρονική καθυστέρηση στην Ελλάδα όπως συµβαίνει πάντοτε µε κάθε εισαγόµενη ιδέα, κυρίως από το χώρο της αρχιτεκτονικής, είναι
φυσική απόρροια της αµερικανικής «αυτοκρατορίας. του
θεάµατος. Αυτή η διείσδυση του φαινοµένου (και όχι
µόνο) εν µέρει ήλθε να συµπληρώσει κάποιο «κενό» που
υπήρχε λόγω της έλλειψης πρωτοπορίας στη σύγχρονη
ελληνική αρχιτεκτονική σκηνή, όσο δυσάρεστο και να
ακούγεται. Ο Παύλος Μυλωνάς παρατήρησε ότι «...στον
δηµιουργικότατο 20ό αιώνα, η Ελληνική Αρχιτεκτονική
Οικογένεια έχει βαδίσει ένα δρόµο απλώς παράλληλο του
Μοντέρνου Κινήµατος, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τις
πλείστες άλλες µη-µεγάλες χώρες. Τούτο επισηµαίνεται

Στην πλανητική κοινωνία της καθολικής κατανάλωσης πώς
αλλιώς θα µπορούσε να αντισταθεί η αρχιτεκτονική –έχοντας αποβάλλει τις ψυχοκοινωνικές καταβολές τις– αν µη τι
άλλο αναλαµβάνοντας το ρόλο του εντεταλµένου παθητικού αναµεταδότη; (Η τέχνη «τρέφεται» από τη µοναδικότητα ενώ ο καπιταλισµός «τρέφεται» από τη µαζικότητα).
Άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι η ένταξη στον υφιστάµενο πολεοδοµικό ιστό, στο αστικό περιβάλλον, και διερωτάται κανείς, πώς µπορεί να υπάρξει αστική «συνάφεια» ή
έστω ένας διάλογος.
Όταν επιζητείται µία αλλοιωµένη πραγµατικότητα αυτό
υποθάλπει ίσως ψυχασθένεια, ή απλά δηλώνει την έλλειψη
σύγχρονων προτύπων, µέσα από την έλλειψη αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης, και εθνικής συνείδησης (είτε πρόκειται περί της Γαλλίας είτε πρόκειται περί της ίδιας της
Ελλάδας). Χωρίς να επιθυµούµε να υπεισέλθουµε εδώ σε

Το φαινόµενο Disneyland, η σουρεαλιστική υπέρβαση της
«πραγµατικότητας., µόνο προϊόν της αµερικανικής κουλτούρας θα µπορούσε να είναι, απόλυτα συµβατό µε τους
«τοίχους-σκηνικά. των ταινιών γουέστερν, τις ταινίες-προϊόντα που εξάγει το Hollywood, και την εµµονή στο «αµερικάνικο όνειρο» (επιεικώς, µάλλον η «ψευδαίσθηση» του
αµερικανικού ονείρου, καθώς µοιάζει περισσότερο µε
«εφιάλτη», αποτελεσµατικό όµως εργαλείο ψυχολογικής
χειραγώγησης αυτού του καλολαδωµένου οµοσπονδιακού
µηχανισµού, ειρωνικά, τη στιγµή που περίπου σαράντα
εκατοµµύρια πολίτες τους κοιµούνται νηστικοί κάθε
βράδυ...).
Η Disneyland, πνευµατικό παιδί του αµερικανού κινηµατογραφικού παραγωγού Walter (Walt) Elias Disney (19011966), που ίδρυσε το σύστηµα των κινούµενων σκίτσων,
«επιβεβαίωσε» το αµερικανικό όνειρο σε µία χώρα λαβωµένη από τη µεγάλη οικονοµική ύφεση και αργότερα από
το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Το πρώτο θεµατικό
πάρκο έγινε πλησίον του Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας,
µε τη σουρεαλιστική συνύπαρξη της φαντασίας και της
αλλοιωµένης πραγµατικότητας, µία συνταγή που προφανώς πούλησε αφού εφαρµόστηκε επίσης στη Florida
(Disney world) και στο Παρίσι (Euro Disney).2. Η παγκό-

«Η ουτοπία και η εικόνα µίας πόλης είναι αδιαίρετες.»,
γράφει ο Colin Rowe στην εισαγωγή του στο «The
Architecture of Utopia». Η αναγεννησιακή ιδέα της ιδανικής
πόλης είναι αναµφισβήτητα ουτοπιστική, µε εµµονή στο
φυσικό και ευχάριστο σχήµα του κύκλου, συνδεδεµένη µε
τον κλασικισµό και συνακόλουθα µε τη στατικότητα. Η
ουτοπία έχει µεν µεταφυσική υπόσταση, αλλά είναι αποστειρωµένη, και πάντοτε ενεργεί περιοριστικά ως προς την
ελευθερία του ατόµου. Κλείνει λέγοντας εν µέρει ότι ενώ
αντιτίθεται σε µία σύγχρονη ουτοπία (οι προτάσεις
σίγουρα θα συνεχίσουν), «...κάποια επιβεβαίωση µίας
περιορισµένης ουτοπίας αποτελεί ψυχολογική ανάγκη» (Η
Palma Nova του Scamozzi, 1593, αποτέλεσε την πρώτη
ενσάρκωση της «ιδανικής πόλης» αν και οι ιδέες κυκλοφορούσαν ήδη από το 1500. Ενώ πιο πρόσφατα, παραπέµπουµε στο πρωτότυπο της Letchworth Garden City του
Ebenezer Howard, 1898).
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όχι διότι αξιόλογες ελληνικές συνθέσεις δεν έχουν αναγραφεί εις το ∆ιεθνές Πάνθεον, αλλά κυρίως –εφ’ όσον
αναφερόµαστε στη Θεωρία– διότι, από την εποχή του αείµνηστου Έλληνα αισθητικού της Αρχιτεκτονικής, Παναγιώτη Μιχελή, δεν έχει αναγνωριστεί ουσιαστική ελληνική
συµβολή στο σύγχρονο διεθνή αρχιτεκτονικό θεωρητικό
προβληµατισµό. Και τούτο, ίσως, διότι στον τόπο µας δεν
δηµιουργήθηκαν εγκαίρως οι προϋποθέσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πραγµατώσεις µιας εν γένει
νεωτερικότητας».3
Ελλείψει µίας σύγχρονης γηγενούς ή εθνικής «αισθητικής»,
µα κυρίως ελλείψει αντίστασης, είµαστε ευάλωτοι σε κάθε
εισαγόµενη ιδέα, γινόµενοι αναµεταδότες της συχνά ασυζητητί. Ακόµη και όταν αυτή η ιδέα είναι ένα συγκαλυµµένο
«αθώο» µαζικό «ναρκωτικό», η αθρόα «αποχαύνωση».

µία συζήτηση περί άγραφου µηνύµατος, συµβολισµού και
σηµειολογίας, αντικείµενα που δικαιωµατικά απαιτούν
ξεχωριστή αντιµετώπιση, επιτακτική είναι η ανάγκη «πρωτοπορίας», διερεύνησης µίας σύγχρονης εθνικής συνεκτικής «γλώσσας», µίας κατάλληλης τυπολογίας στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η εµβάθυνση, η αναγνώριση της ψευδαίσθησης, αποτελεί και το πρώτο βήµα. Μόνο τότε θα
υπάρξει γόνιµος αντίλογος...
Παγκοσµιοποίηση και τέχνη µπορούν να συνυπάρξουν;
Το µόνιµα ζωγραφισµένο χαµόγελο, η αποστειρωµένη
ατµόσφαιρα, το µεταφορικό ταξίδι µε όλα τα στηµένα
δήθεν, είναι αφύσικα για το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και σκέπτεσθαι. Η Ευρώπη καλείται να ανακτήσει τον ηγεµονικό
της ρόλο στην αρχιτεκτονική και στις τέχνες ευρύτερα, να
αναπτύξει ένα σύγχρονο αυτούσιο και ουσιαστικό πολιτια
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Mickey Mouse (ŒÓ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎﬁ˜ ÎﬁÛÌÔ˜
ÁÈ· ...ÔÓÙ›ÎÈ·)

“It’s a small world
after all”
της Πολυξένης Μάντζου, ∆ρ. αρχιτέκτονος

σµικό κώδικα, ως αντίπαλο δέος στο διαταραγµένο ισοζύγιο της σχέσης της µε τις ΗΠΑ.
Στον αντίποδα, υπάρχουν και οι θαµώνες αυτής της
«φυγής», που τη βρίσκουν ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Χρώµα, αλλαγή κλίµακας, αλλαγή σκηνικού, οτιδήποτε να αλλάξει τη γκρίζα ανιαρή καθηµερινότητα των
αστών. Ή την ίδια τη «γκρίζα» αισθητική των πόλεών µας.
Η πλήρης πνευµατική απραγία ή στην καλύτερη των περιπτώσεων η όποια παθητική συµµετοχή, αποτελεί «όαση»

και «βάλσαµο. κατά της σκληρής πραγµατικότητας. Εξ’
άλλου µία περιορισµένη ουτοπία αποτελεί ψυχολογική
ανάγκη σύµφωνα µε τον Colin Rowe όπως προαναφέραµε. Ίσως είναι ο «καλός µαστός» της Melanie Klein.4
Πιθανόν οι ίδιοι να ήταν θαµώνες οποιουδήποτε άλλου
θεάµατος προς µαζική κατανάλωση. ∆εν έχει τόσο σηµασία το «τι» αλλά το «πως»! (Μήπως τα µαζικά θεάµατα
στο Κολοσσαίο της Ρώµης, για 48.000 θεατές; Το γιγαντιαίο αµφιθέατρο άλλοτε χρησίµευε για θηριοµαχίες και
άλλοτε πληµµυρίζοντας την αρένα από την παρακείµενη
λίµνη, χρησιµοποιείτο για ναυτικές εκδηλώσεις).5 Μήπως η
«µεγάλη ιδέα» της αρχιτεκτονικής, κάθε επιτυχηµένο parti,
δεν ξετυλίγεται σαν ένα καλοστηµένο σκηνικό; Εν τέλει όλη
η αρχιτεκτονική δεν εδραιώνεται στη φαντασία, αυτή δεν
αποτελεί εν µέρει και τη µοναδικότητά της;
Όπως παρατηρεί ο More για τις πόλεις της δικής του
ουτοπίας, «Όποιος γνωρίζει µία τις γνωρίζει όλες, µοιάζουν τόσο µεταξύ τους, εκτός εκεί που η περίσταση απαιτεί κάποια διαφοροποίηση».6 Μήπως το ίδιο ισχύει και για
τις Disneyland;
Το δίληµµα Ουτοπία ή Disneyland είναι προβληµατικό εξ’
αρχής. Η ειρωνεία είναι ότι η εξαγωγή του ονείρου είναι
άσκοπη, αφού το ίδιο το όνειρο είναι µία ψευδαίσθηση...

Σηµειώσεις
1. «“Περί Αρχιτεκτονικής” Άλλοτε και Τώρα». Οµιλία του κ. Παύλου
Μυλωνά κατά την επίσηµη υποδοχή του ως Ακαδηµαϊκού, στην
έκτακτη συνεδρία της Ακαδηµίας Αθηνών, της 21ης Ιανουαρίου
1997. Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήνα, Τ. 72, Τευχ. Β
(1997), σ. 35. (Ο Άγγλος πολιτικός και συγγραφέας εκτελέστηκε,
για να ανακηρυχθεί άγιος το 1935. Γνωστός και ως Saint Thomas
More).
2. Webster’s New World Dictionary of the American Language, Second College Edition (έκδοση1980), λήµµα «Disney».
3. Μυλωνάς Π., Ως σηµ. 1 ανωτέρω, σ. 44.
4. Μαθήτρια του Sigmund Freud, η οποία εστίασε κυρίως στη
µετανηπιακή ηλικία.
5. John Julius Norwich (General Editor), Great Architecture of the
World. (Νέα Υόρκη: Bonanza Books, 1979), σ. 70.
6. Colin Rowe, The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays.
(Κέϊµπριτζ, Μασσαχουσέτη: The M.I.T. Press, 1976), σ. 206.
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Αν «για τη δηµόσια ζωή πρέπει κανείς να πληρώνει», όπως
υποστήριζε ο Charles Moore, η Disneyland είναι ο ιδανικός χώρος για να φιλοξενήσει αυτή την επί αντιτίµου
δηµόσια ζωή, ένας µικρόκοσµος ελεγχόµενος, επί πληρωµή, ηθικοπλαστικός, άσπιλος και καθωσπρέπει, αυτοαναφορικός, µε τα δικά του µοντέλα, κανόνες και περιορισµούς, καθαρός, γυαλιστερός και φρεσκοβαµµένος, προβλεπόµενος και αποστειρωµένος.
Η ενασχόληση του Walt Disney µε τον κινηµατογράφο
και την τηλεόραση εξηγεί τη σχέση της Disneyland µε τα
οπτικοακουστικά µέσα, αλλά και γενικά το θέαµα και προσδιορίζει κάποιες από τις ιδιοµορφίες της. Η αφήγηση, το
σενάριο, η χρήση του οπτικοακουστικού ερεθίσµατος, η
σκηνογραφία και η διαδοχή αναπαριστώµενων σκηνών,
είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που ανάγουν τη
Disneyland σε τρισδιάστατη υλική µεταφορά κινηµατογραφικών ή τηλεοπτικών σκηνικών.

Εκεί ο επισκέπτης, εκτός των άλλων, βιώνει µε την ιδιότητα
του πρωταγωνιστή έναν κόσµο που αναγνωρίζει και που
αν και ξεδιπλώνεται µπροστά του σχεδόν σαν οπτικοακουστική αναπαράσταση, διεκδικεί σε αυτόν τόσο το ρόλο
του θεατή όσο και του πρωταγωνιστή, έστω στα δικά του
και µόνο µάτια. Η άλλοτε κινηµατογραφική και άλλοτε
τηλεοπτική αντιµετώπιση αφορά τις συνθετικές επιλογές
που προσανατολίζονται στην παράλληλη διαχείριση
χώρου και χρόνου, σε µια σφαιρική αντιµετώπιση δηλαδή
των αναγκών του επισκέπτη, ο οποίος καθοδηγείται στο
χώρο αλλά και στο χρόνο της διαµονής του, βάση σεναρίου. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη καθώς οτιδήποτε
αρκεί για να καταστρέψει τη σύµβαση. Έτσι, η αρχιτεκτονική της Disneyland απαντά σε τεχνικές κινηµατογραφικές
και δοµές τηλεοπτικές, η κλίµακα είναι περίτεχνα αλλοιωµένη, η προοπτική είναι διαστρεβλωµένη, οι εστιάσεις είναι
ελεγχόµενες και τα βλέµµατα κατευθύνονται, οι πανοραµικές απόψεις αποκλείονται, όπως εξαφανίζεται και ο ορίζοντας, δίνοντας µόνη διέξοδο προς τα πάνω, οι σκηνές διαδέχονται η µια την άλλη, προσέχοντας τις µεταβάσεις.
Η διαχείριση του χρόνου ως σχεδιαστικής παραµέτρου,
είναι σηµαντική κληρονοµιά των οπτικοακουστικών µέσων
στη Disneyland. Ο κόσµος του Disney δεν κατασκευάζει
τοπία, δεν προσφέρει µια οικειοποιηµένη εκδοχή της
φύσης, προσφέρει τοπία µε ενσωµατωµένη χρονική διάρκεια, δηλαδή θέαµα. Ο χρόνος σχεδιάζεται µε αξιοσηµείωτη προσοχή ώστε να πάψει να υπάρχει για τον επισκέπτη.
Το παρόν δεν έχει θέση στη Disneyland, ο επισκέπτης
πρέπει να ξεχάσει το πέρασµα του χρόνου και την πραγµατικότητα του έξω κόσµου, ο χρόνος γίνεται ελαστικός,
το παρελθόν είναι ένα παρελθόν που δεν αντιστοιχεί σε
τίποτα άλλο παρά µόνο στη φαντασία, η οποία επενεργεί
ακόµη και στη µνήµη, το µέλλον είναι το µέλλον του
παρελθόντος, ένα µέλλον νοσταλγικό και καθησυχαστικό.
Ο αποκλεισµός του παρόντος και η ένταξη παρελθόντος
και µέλλοντος στο πλαίσιο που υποδεικνύει η φαντασία,
όχι µόνο επιτρέπει το πάγωµα του χρόνου, αλλά επιπλέον
προσδίδει στον επισκέπτη τη χαρά της επαλήθευσης, της
αναγνώρισης, του καθησυχασµού.
Αυτός ο µικρός κόσµος (It’s a small world after all) είναι
οικείος, σπιτικός, φτιαγµένος για να µην κουράζεται και να
µη χάνεται κανείς εκτός αν το επιδιώξει, είναι ευχάριστος,
φιλικός, ανακουφιστικός, έτσι ώστε ο επισκέπτης να µη
χρειάζεται να παίρνει αποφάσεις παρά το ότι έχει την
εντύπωση ότι έχει απόλυτο έλεγχο των κινήσεων του και
πλήθος επιλογών, είναι ψυχαγωγικός και αναπαυτικός, και
προσφέρει παράθεση παραµυθιών, φαντασίας αλλά και
σύνοψη εξωτικών εποχών και ηπείρων σε µια ελάχιστη
έκταση, και το σπουδαιότερο είναι συνεπής και αυθεντικός,
τα πρότυπά του τα αντλεί από στερεότυπα που µε ευλαβική προσοχή εξελίσσει χωρίς ποτέ να τα αµφισβητήσει
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και που εκτείνονται στο πριν και στο µετά της επίσκεψης
στη Disneyland. Με το πρόσχηµα της αναψυχής, η σχεδιασµένη κι ελεγχόµενη χωροχρονική εµπειρία ενός εναλλακτικού κι ασφαλούς µικρόκοσµου, πακετάρεται στη
Disneyland µε µαεστρία και προσφέρεται λαµπερή και
εύπεπτη στον αδρανή και φαντασιόπληκτο καταναλωτή.
Η επιτυχία της Disneyland δεν οδήγησε µόνο στη δηµιουργία αντίστοιχων προορισµών όπως τα θεµατικά πάρκα
που ξεφυτρώνουν οπουδήποτε, ούτε κι επέδρασε µόνο σε
περιπτώσεις µε ιστορικές ιδιαιτερότητες όπως το Las
Vegas, που, τις τελευταίες δεκαετίες, στηρίχτηκε στη λογική
της Disneyland για να µετατραπεί σε οικογενειακού χαρα-
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κτήρα κέντρο αναψυχής και κατανάλωσης, αλλά επέδρασε
καταλυτικά και στη σύγχρονη καθηµερινότητα, µε τη διείσδυση και την εξάπλωση του θεµατικού. Η σταδιακή εξάπλωση του θεµατικού δεν είναι µόνο χωρική. Το θεµατικό
επεκτείνεται σε λειτουργίες, που σχετίζονται µε την αναψυχή και την κατανάλωση, θεσπίζοντας τους δικούς του
κανόνες σε πλήθος δραστηριοτήτων που αποκτούν τουριστική λογική. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι αυτά της
Disneyland, ασφάλεια, έλεγχος, αποστείρωση, κατασκευή
της καλής εκδοχής της πραγµατικότητας πέρα από χρόνο
και χώρο και καταναλωτής που είναι ταυτόχρονα θεατής
και πρωταγωνιστής αυτού του καλοστηµένου θεάµατος.
Αυτό όµως που αλλάζει είναι ότι ενώ η Disneyland είναι
οριοθετηµένη µε τρόπο εξαιρετικά σαφή και καθορισµένο,
το θεµατικό διαχέεται και αφοµοιώνεται µε τρόπο τέτοιο
ώστε τα όριά του να είναι ασαφή και δυσδιάκριτα.
Οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και οποιαδήποτε χρονική στιγµή της ιστορίας µπορούν να προσφέρουν υλικό
για την κατασκευή ενός θέµατος. Το θέµα βέβαια θα αναπαράγει πιστά την εικόνα που έχουµε για το πρωτότυπο
και όχι το ίδιο το πρωτότυπο. Τα θέµατα µπορούν να διαδέχονται το ένα το άλλο, να γειτνιάζουν, άσχετα µε το αν
τα πρωτότυπά τους βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους
ή απέχουν αιώνες. Έτσι, εγκαθιδρύεται η ύπαρξη ενός
πλαισίου ξεχωριστού, αυτόνοµου κι εναλλακτικού, που λειτουργεί σα µονάδα αδιαπέραστη και αυτορυθµιζόµενη.
Η πραγµατικότητα αντικαθίσταται από µια εκδοχή της η
οποία επιτρέπει τον έλεγχο τόσο στο χώρο όσο και στο
χρόνο, που συµπυκνώνονται σε πακέτα προσφορών, αλλά
και γενικότερα τον έλεγχο όλων εκείνων των στοιχείων που
µας δυσαρεστούν. Το κοινό εισέρχεται στη σύµβαση επιθυµώντας να πειστεί, να συµµετάσχει σε αυτό το µικρόκοσµο
που οργανώνεται κι επιτηρείται από άλλους σύµφωνα µε τις
ίδιες αρχές που συναντούµε γενικότερα στη θεαµατική

δοµή, διάκριση δηλαδή οργανωτών και οργανωµένων, χειραγώγηση, διαρκής ανανέωση, αέναο παρών. Κατασκευάζεται κατά αυτό τον τρόπο η καλή εκδοχή της πραγµατικότητας, ελεγχόµενη, α-γεωγραφική και α-χρονική, και στην υπηρεσία της αναψυχής και της κατανάλωσης. Η οµογενοποίηση που επιφέρει το θεµατικό, η αποστείρωση, ο έλεγχος
και η ισοπέδωση των πολιτιστικών και άλλων παραµέτρων,
έχει σα στόχο την αναίρεση του τόπου και του χρόνου, ο
τελικός στόχος του θεµατικού είναι η αυτονόµησή του από
την πραγµατικότητα, έως του σηµείου που και οι αναφορές
του να πηγάζουν κατά αποκλειστικότητα από το ίδιο.

Ακόµη όµως και στις περιπτώσεις που το θέµα δεν κατασκευάζεται εξαρχής και επί τούτου, συντελείται συχνά µια
µερική θεµατοποίηση που βασίζεται στη δηµιουργία στερεοτύπων και ισχυρών εικόνων, ικανών να εξασφαλίσουν αναγνωσιµότητα κι εντυπωσιασµό προσφέροντας έτσι τη συνύπαρξη του οικείου αλλά και του εξωτικού που χαρακτηρίζει
το θεµατικό. Το θέµα λοιπόν δεν είναι πάντα ορατό ή
δηλωµένο, σε κάποιες περιπτώσεις οι αλυσίδες καταστηµάτων ή ξενοδοχείων λειτουργούν ως θέµα του εαυτού τους,
καθώς µέσα από διαδικασίες εικονοποίησης κατασκευάζουν στερεότυπα και σύµβολα που εξασφαλίζουν αναγνωρισιµότητα, αλλά κι ένα περιβάλλον που αποµονώνεται από
τον περίγυρό του φυσικό ή πολιτιστικό και παραπέµπει
µόνο σε αντίγραφά του σε άλλα σηµεία του πλανήτη. Η
θεµατοποίηση όµως µπορεί να αφορά ακόµη και ολόκληρες πόλεις που αποµονώνουν κάποιο θέµα που προέρχεται από την ίδια τους την ιστορία, τη χωρική τους θέση ή
την παράδοση και προβάλουν µια εικόνα που στήνεται
κατά κύριο λόγο πάνω σ’ αυτό το θέµα. Σε κάθε περίπτωση,
µόλις ένα ή περισσότερα τέτοια στοιχεία αποµονώνονται
από το πραγµατικό τους πλαίσιο, από το περιβάλλον,
χωρικό και χρονικό, που τα παρήγαγε και την εξέλιξή του,
και απολιθώνονται σε εικόνες, το θέµα έχει κατασκευαστεί.
Ο λεπτοµερής και προσεκτικός σχεδιασµός του θεµατικού
περιβάλλοντος, ώστε από ένα θέµα, µια εικόνα να παραχθεί ένα αυτόνοµο χωροχρονικό σύστηµα, ένας ελεγχόµενος, προσχεδιασµένος και χωρίς απρόοπτα κόσµος σε
σµίκρυνση, που στηρίζεται στη θεαµατική λογική και όπου
απερίσπαστα µπορεί ο ψυχαγωγούµενος επισκέπτης να
καταναλώσει, µετατρέπει το αρχιτεκτονικό, πολιτιστικό
αλλά και φυσικό περιβάλλον σε δευτερευούσης σηµασίας
παραµέτρους, που το θεµατικό καλείται να υποτάξει, να
ενσωµατώσει και τελικά να αφοµοιώσει.
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‰›Ï· Ì¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿: EÈÎ. 1, ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ
Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ
ÚÔÛÔÌÔÈˆÌ¤ÓË Ï·ÙÂ›· ÙÔ˘ ∞Á. ª¿ÚÎÔ˘
ÛÙËÓ Epcot, ·Ú¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ﬁÔ˘ ÙËÓ
ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÓÙÈÎÚÔ‡Ô˘Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ·ÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙË˜ µÂÓÂÙ›·˜
‰›Ï· Ì¤ÛË ‰ÂÍÈ¿: EÈÎ. 2, ∆Ô ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎﬁ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ﬁÏË ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙË˜ Ó¤·˜
ﬁÏË˜ («Domus», no. 787, 1996 Nov, ÛÂÏ. 45)

Walt-ουτοπία Real Estate
της Eλεάνας Ξύδα, αρχιτέκτονος

Οικόπεδα µε θέα στο παρελθόν
«Στο Σικάγο του 1893 µπορούσε κανείς να επισκεφτεί την Ιάβα,
το Κάϊρο, τη Βιέννη, τη Λαπωνία, και την Αρκτική, όλα σε ένα
µοναδικό απόγευµα... Χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονταν τους
παραδοσιακούς δρόµους...», µια επινόηση που είχε ως σκοπό την
προσέλκυση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, µε την αναπαράσταση τόπων και πολιτισµών που ήταν δύσκολο να γνωρίσουν
από κοντά. Παράλληλα, «...οι περισσότερες σηµαντικές εκθέσεις
της εποχής προσέφεραν για διασκέδαση αποµιµήσεις δρόµων,
όπου ο επισκέπτης µπορούσε να περιπλανιέται ανάµεσα σε
ροµαντικά επεισόδια της αστικής ζωής απ’ όλο τον κόσµο. Τα κτίρια είχαν αρχιτεκτονική ακρίβεια, αλλά η ολική εντύπωση ήταν
εκτός πραγµατικότητας...».1 Αυτοί οι δρόµοι απεικόνιζαν τη ζωή
στην πόλη όχι όπως ήταν, αλλά όπως θα επιθυµούσαν να ήταν.
Έναν αιώνα αργότερα, το 1982, η Disney Corp. ιδρύει την
πόλη Epcot, λίγα χιλιόµετρα µακριά από το πάρκο
DisneyWorld, στη Florida. Πρόκειται για ένα θεµατικό
πάρκο, αφιερωµένο στον κόσµο του µέλλοντος, αλλά και
στην παγκόσµια αρχιτεκτονική ιστορία. Οι ψυχαγωγικές

λειτουργίες του πάρκου αναπτύσσονται ανάµεσα σε αναπαραστάσεις χαρακτηριστικών συνόλων ή µνηµείων από
διάφορες πόλεις του κόσµου.2 Μία προσοµοίωση, µια ψευδής αναπαράσταση αστικών εικόνων ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του επισκέπτη, καθώς είναι προγραµµατισµένη να λειτουργεί γι’ αυτό το σκοπό. (εικ. 1)
¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿: EÈÎ. 3, ∆˘ÔÏÔÁ›· Î·ÙÔÈÎ›·˜ ÛÙËÓ
Celebration («Domus», no. 787, 1996 Nov,
ÛÂÏ. 48)
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Σχεδιάζοντας την Πόλη-Ψευδαίσθηση
Τo 1996 η Disney Corp., εκτιµώντας την εµπορική αξία της

ψευδαίσθησης, όπως προέκυψε από τα προσοδοφόρα
θεµατικά της πάρκα, αποφασίζει να µετατρέψει τον περιστασιακό επισκέπτη τους σε µόνιµο κάτοικο και προχωρά
στην ίδρυση της Celebration, µίας ιδιωτικής πόλης νότια

Î¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: EÈÎ. 4, Michael Graves, ÙÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ÛÙËÓ Celebration («Domus», no.
787, 1996 Nov, ÛÂÏ. 50)
Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿: EÈÎ. 5, ∫¤ÚÎ˘Ú·, TÔ˘ÚÈÛÙÈÎﬁ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îﬁ ¯ˆÚÈﬁ ¢ÈÓ›ÏÈ·, Ô ÎÂÓÙÚÈÎﬁ˜ ‰ÚﬁÌÔ˜, ·Ú¯. µ·Û. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, 1975 (ÊˆÙ. µ·Û.
°ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë)

Με την τυχαία και αποσπασµατική χρήση παρελθόντων
αρχιτεκτονικών τυπολογιών, η Celebration συµπυκνώνει
ιστορικές περιόδους και πολιτισµούς σε ένα και µόνο
σενάριο, πέρα από συµβάσεις τόπου και χρόνου. Το θεµατικό πάρκο εµπλουτίζεται µε µια νέα διάσταση, τη δυνατότητα για πραγµατική ζωή.
Η ανάκληση εικόνων του παρελθόντος µετατρέπεται σε
προϊόν εµπορεύσιµο, µία αγορά νοσταλγίας.
Τα δηµόσια κτίρια δε θα ακολουθήσουν τη λογική της
αυτούσιας αναπαραγωγής τυπολογιών και µορφών του
παρελθόντος. Εκεί θα αναζητηθεί η συµβολή των διασήµων του µεταµοντέρνου. (εικ. 4)
«Η Celebration σηµατοδοτεί την απώλεια της ιστορίας και την
αντικατάστασή της από την πραγµατικότητα των εικόνων...».4
Σηµατοδοτεί την απαρχή ενός σηµειακού και αδιάστατου
χρόνου, όπου η ταυτόχρονη ανάκληση εικόνων του
παρελθόντος και προβολών του µέλλοντος, θα επιφέρουν
την απουσία του. Η «αχρονική ουτοπία» του J. Baudrillard,
ο µη–τόπος αρχίζει να διαφαίνεται. Υπερβαίνοντας τα
όρια της µαζικής κουλτούρας, ανοίγεται ο δρόµος για την
αισθητική της ανακυκλώσιµης, άρα και αναλώσιµης ψευδαίσθησης.

του πάρκου DisneyWorld (εικ. 2). Η πρόταση της εταιρείας έχει ως κεντρικό σηµείο την επιστροφή στις αξίες
της κοινότητας κάτω από ιδανικές κοινωνικές και αρχιτεκτονικές συνθήκες, όπως προσδιορίζονται από τη Disney
ιδεολογία της ψευδαίσθησης και αποτελεί απάντηση στην
αµερικανική πόλη και τα προάστιά της. (εικ. 3)
Ο αστικός σχεδιασµός της θα στηριχτεί στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της γειτονιάς και θα αποτελέ-

Η DisneyUtopia
Είναι κοινός τόπος ότι το εικονικό αντικαθιστά βαθµιαία το
πραγµατικό σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Αν αυτή η
διαδικασία εντυπωσιάζει χωρίς ηθικές αναστολές, είναι
ίσως γιατί η πραγµατικότητα έχει µεταλλαχθεί σε µία διαδραστική performance, ένα µεγάλο Luna Park ιδεολογιών
και συνθηµάτων.5 «Spectacular Inc.», είναι ο χαρακτηρισµός που έδωσε ο Guy Debord στην κοινωνία του θεάµατος. Η Disneyland είναι ο συνδυασµός θεάµατος και λαϊκής κουλτούρας. Ο Disney κόσµος ουσιαστικά διαγράφει

σει απλοϊκή ερµηνεία των πολεοδοµικών standards, όπως
εκφράστηκαν τη δεκαετία του ’60 στις νέες πόλεις της
Αγγλίας και παλαιότερα στις Κηπουπόλεις. Η συγκεκριµένη πολεοδοµική πρακτική, προωθείται επιχειρηµατικά
σήµερα από την εταιρεία ως διέξοδος στα οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα της εποχής. Η Celebration προσφέρει µία ασφαλή αστική εµπειρία,3 πίσω από την οποία
υποθάλπτεται ένας κρυφός µηχανισµός κοινωνικού ελέγχου.

τον πραγµατικό χρόνο και µεταλλάσσει τον πραγµατικό
κόσµο σε µία εικόνα χωρίς βάθος.
«...Μεταξύ σηµάτων και µνήµης, πειραµατισµών, συµβόλων
και φαντασίας, η Disney αρχιτεκτονική είναι πλέον ένα αδιαµφισβήτητο κεφάλαιο της παγκόσµιας αρχιτεκτονικής ιστορίας...».6 Οι πολίτες –citizens ή µάλλον οι σύγχρονοι netizens–
αντιµετωπίζουν µε ανακούφιση αυτή την επιστροφή στη
Χώρα του Ποτέ, τη Never Land του Peter Pan. Ίσως πρόκειται για την απέλπιδα προσπάθεια µιας εθελοτυφλούσας κοι-

νωνίας στην τελευταία ηρωική της έξοδο. Η DisneyUtopia ως
πιθανή διέξοδος στην οργουελική Νέα Τάξη Πραγµάτων.
Και στα καθ’ ηµάς
Στην Ελλάδα των αρχών της δεκαετίας του ’70, εποχή της
µεγάλης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και εποχή που συνδέεται άρρηκτα µε την επιστροφή στη λαϊκή παράδοση σε
κάθε πολιτισµική της έκφραση, τα διδάγµατα της
Disneyland και των θεµατικών πάρκων καταφθάνουν
δειλά-δειλά µε σκοπό να υπηρετήσουν το ντόπιο κεφάλαιο, τον τουρισµό. Η τουριστική πολιτική συνειδητοποιεί
την εµπορική αξία της παραδοσιακής εικονογραφίας, αλλά
και τη δυνατότητά της να λειτουργήσει ψυχαγωγικά για
τους επισκέπτες, ως αναπαράσταση ενός ειδυλλιακού τρόπου ζωής. Είναι η εποχή που θα χτιστεί µεγάλος αριθµός
τουριστικών «παραδοσιακών χωριών» στην Ελλάδα, αλλά
και η εποχή που αναντίρρητη αρχιτεκτονική αξία ενός
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, θεωρείτο η καλύτερη
δυνατή συναρµογή παραδοσιακών και σύγχρονων στοιχείων.
Έχοντας ως στόχο την ενθάρρυνση ενός ειδυλλιακού
παρελθόντος που έντονα αναζητείται στις διακοπές, οι
αρχιτέκτονες δεν θα διστάσουν να ακολουθήσουν µια
εκλεκτικιστική αντίληψη, και θα ανασύρουν ορισµένα στοιχεία στην επιφάνεια προβάλλοντάς τα ως «παράδοση».7
Στις περιπτώσεις των τουριστικών παραδοσιακών χωριών,
η αναπαράσταση δεν περιορίζεται απλώς σε αρχιτεκτονικές αναπαραγωγές τοπικών αγροτικών κοινοτήτων, αλλά
περιλαµβάνει και δια ζώσης µίµηση δραστηριοτήτων του
χωριού από εργαζοµένους. Το χωριό ∆ινίλια στην Κέρκυρα, γνωστό ως χωριό του Μπούα (εικ. 5), σχεδιασµένο
στα 1975 από τον αρχιτέκτονα Βασίλη Γρηγοριάδη, αποτελεί µια από τις χαρακτηριστικότερες εκφράσεις αυτής της
τάσης. Ως επιχειρηµατικός στόχος είχε τεθεί η πλήρης
εκµετάλλευση του χρόνου των τουριστών σε ένα τεχνητό

παραδοσιακό περιβάλλον πλήρως ελεγχόµενο, µια συνολική εµπορία προκατασκευασµένης ψευδαίσθησης µε τα
ανάλογα κέρδη. Ο αρχιτέκτων εν µέσω σοβαρών αρχιτεκτονικών προβληµατισµών, αποφασίζει να προχωρήσει
τελικά στο σχεδιασµό αφού έχει ολοκληρώσει τη συστηµατική µελέτη των κερκυραϊκών παραδοσιακών οικισµών
και των τυπολογιών τους, στις οποίες στηρίχθηκε.
Το συγκρότηµα αναπτύσσεται πάνω σε ένα βασικό άξοναα
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τη γνώση, την ψυχαγωγία αλλά κυρίως τη νοσταλγική αναπόληση χρόνων παρελθόντων, ασφαλώς µε το ανάλογο
τίµηµα.8
Η επιτυχία του συγκροτήµατος προκάλεσε επιγόνους,
όπως για παράδειγµα το «παραδοσιακό χωριό» Αρόλιθος
στην Κρήτη (εικ. 6). Σήµερα την επιτυχηµένη πορεία συνεχίζουν τα ψυχαγωγικά πάρκα allou και Village Parkcomplex cinemas στην περιοχή του Ρέντη, ενώ µε την
ευκαιρία των ολυµπιακών αγώνων κατασκευάζεται θεµατικό πάρκο στην Ανάβυσσο, αναφερόµενο στην Ελληνική
Μυθολογία. Το επιτυχηµένο Pueblo Espagnol σε επαφή µε
τα Ολυµπιακά έργα στη Βαρκελώνη, δείχνει το δρόµο.
Η αρχιτεκτονική της ψευδαίσθησης στην Ελλάδα θα βρεί
εξ’ ίσου καλά πρόσφορο έδαφος στις πλέον αστικοποιηµένες περιοχές. ∆εν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούµε
ότι η αθηναϊκή λεωφόρος Κηφισίας, ένα ετερόκλητο σκηνικό, υπηρετεί ένα σενάριο, την προβολή του νέου επιχειρηµατικού-διαφηµιστικού πολιτισµού (εικ. 7). Αν η ψευδαίσθηση είναι ο κοινός τόπος της Disney αρχιτεκτονικής,
τότε η λεωφόρος Κηφισίας, η Main Street του Κεφαλαίου,
αποτελεί τον καθαυτό τόπο της ψευδαίσθησης, προβάλλοντας µία υπερτιµηµένη έως και ανύπαρκτη οικονοµική
ευµάρεια.
Η διαχείριση του φαντασιακού του ατόµου είναι πλέον µία
ιδιωτική και καθ’ όλα επιτυχηµένη επιχείρηση µε κύριο
εργαλείο της την κουλτούρα της ψευδαίσθησης. Η ψευδαίσθηση όµως κάποια στιγµή σβήνει και η προσγείωση στην
πέτρινη πραγµατικότητα απογοητεύει.
«...Πίσω από την αφελή παρόρµηση των θεατών να φωνάξουν
“κοίτα πόσο µοιάζει!” βρίσκεται µια ασυναίσθητη, περίεργη και
λίγο ενοχλητική αίσθηση ανασφάλειας µπροστά σ’ αυτό το παιχνίδι µεταξύ αυταπάτης και πραγµατικότητας...».9
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δρόµο –η Main Street παρούσα– ο οποίος ορίζεται από
διώροφα κτίσµατα µε καταστήµατα-εργαστήρια στο ισόγειο και κατοικίες των εργαζοµένων στον όροφο, παραδοσιακό καφενείο και εκκλησία και καταλήγει σε αίθριο. Οι
τουρίστες ξεναγούνται, ψωνίζουν χειροτεχνήµατα και
τοπικά προϊόντα και καταλήγουν στο αίθριο, όπου διασκεδάζουν µε παραδοσιακούς χορούς και άλλα θεάµατα. Η
επίσκεψη στο παραδοσιακό κερκυραϊκό χωριό συνδυάζει

σελ. 42
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∆ηµαρχειακό Mέγαρο
Λαµπείας

α΄ βραβείο

Ο οικισµός της Λαµπείας είναι ένα παραδοσιακό περιβάλλον
το οποίο παραπέµπει στις πρώτες νεότερες εικόνες κατοίκισης των περιοχών της κεντρικής Πελοποννήσου. ∆ιατηρεί
αναφορές σε πηγαίες έννοιες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (όπως η ανθρώπινη κλίµακα, οι µικροκλιµατικές αρετές
των κτισµάτων κ.λπ.). Στην παρούσα σύνθεση η µικροκλιµατική διάσταση ελέγχεται µε τα εργαλεία του ενεργειακού, του
βιοκλιµατικού και του οικολογικού σχεδιασµού.
Οι ερµηνείες που δόθηκαν για την απόδοση της σύνθεσης
εντοπίζονται στις έννοιες του τοπικού και του διεθνικού της
αρχιτεκτονικής σήµερα. Το «τοπικό» ορίζεται από τα πρωτογενή, ιστορικά και ιδιαίτερα τοπιακά χαρακτηριστικά της κάθε
περιοχής µε τη συµπαρουσία της µνήµης ή και άλλων στοιχείων που επιδρούν σε ένα ευρύτερο χώρο που ορίζεται από
τη νοητική µορφολογία. Το διεθνικό ερµηνεύεται ως διαπολιτισµικό στοιχείο το οποίο οµογενοποιεί τους πολιτισµούς, τις
τεχνολογίες-τεχνικές των υλικών και κατ’ επέκταση το εκφραστικό επίπεδο των µορφών.
Ένα πρώτο ερώτηµα προς επίλυση αποτέλεσε η κλίµακα
αυτού του κτιρίου δηµόσιας χρήσης - περιορισµένων τετραγωνικών, στο φυσικό περιβάλλον του επαρχιακού οικισµού
της Λαµπείας, που διασχίζεται από ένα ήπιο εθνικό αυτοκινητόδροµο, υπονοώντας την απαίτηση για την εµβέλεια του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου στην ευρύτερη περιοχή των υπολοίπων οικισµών του επαρχιακού ∆ήµου.
Οι παράµετροι του ενεργειακού σχεδιασµού και των τεχνολογικών υποδοµών για τη διαχείριση της ενεργειακής ροής, υπαγορεύουν ένα επόµενο λεξιλόγιο έκφρασης των κατασκευαστικών δοµών των κτιρίων µε την αξιοποίηση του παθητικού

ενεργειακού σχεδιασµού και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που εξυπηρετούν τη γενικότερη ιδέα της αειφορίας.
Επαναπροσδιορίζονται λοιπόν, ο ρόλος και οι σχέσεις της
ένταξης ενός συγχρονικού µας κτιρίου, στο ειδικό φυσικό
περιβάλλον του και στο ιδιαίτερο οικιστικό περιβάλλον του,
συνυπολογίζοντας τις νέες τεχνολογίες που είναι συµµέτοχες
και αυτές στο σύγχρονο σχεδιασµό.
Η πολυ-λειτουργικότητα και η εναλλακτικότητα των χώρων, η
απρόσκοπτη και ανεµπόδιστη πρόσβαση των α.µ.ε.α. σε
όλους τους χώρους, υλοποιούνται µε τη συνέχεια ενός
«λιτού» σχεδιασµού από το κτίριο προς το ειδικό του περιβάλλον και σε σχέση µε αυτό που συµβαίνει έξω από τα όρια του
οικοπέδου, µε την ελάχιστη επέµβαση στο φυσικό ανάγλυφο
για τη διατήρηση της υπάρχουσας εικόνας του τοπίου.
Ένα άλλο στοιχείο που αξιολογήθηκε και µεταφέρθηκε από
τη λαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση και αφορά τον οικισµό,
είναι η ύπαρξη ενός οικονοµηµένου και χαρακτηριστικού
«διά-κενου» χώρου που προκύπτει τυχαία από την ελεύθερη
σχέση των κτισµάτων και αφορά τη σύνθεση ανάλογων υπαίθριων χώρων, όπως πλατώµατα, εξέδρα, πεζούλια - µε ιδιότυπες κατόψεις. Η εύρεση και η ανασύσταση αυτών των εικόνων και σχέσεων στο σχεδιασµό, αποσκοπούν στην ενίσχυση, την αποκατάσταση της σχέσης της κοινωνικής µε τη
χωρική δοµή.
Αυτά τα δεδοµένα µας οδήγησαν (και για λειτουργικούς
λόγους) στην υλοποίηση δύο αυτόνοµων ξεχωριστών κτιρίων σε ελεύθερη σχέση και σε απόσταση µεταξύ τους, µε
συνθετικό εργαλείο τη διαχείριση των υπαίθριων διάκενων
χώρων.

Το κτίριο του ∆ηµαρχείου προσανατολίζεται σε άξονα
βορρά–νότου, µε «κλειστή» τη βόρεια όψη του, µε τη χρήση
πέτρινου αναλληµατικού τοίχου για µεγαλύτερη θερµική
αδράνεια (και κατά συνέπεια µικρότερες απώλειες) και µε
«ανοικτή» τη νότια όψη του και ενίσχυσή του από την παρουσία του θερµοκηπίου για µεγαλύτερα ηλιακά οφέλη.
Η ενδιαφέρουσα θέα συµπίπτει µε την κεντρική είσοδο που
οδηγείται από τη ράµπα στην ανατολική όψη. Η πρωινή χρήση
των χώρων του ∆ηµαρχείου προϋποθέτει την υλοποίηση ανατολικών ανοιγµάτων, πράγµα που συµπίπτει µε το χαρακτήρα
της «προσπελασιµότητας» και της αναφοράς των λειτουργιών
του κτιρίου προς τους πολίτες, όπως και τη διαφοροποίησή
του από τα γειτονικά κτίρια της κατοικίας.
Ο δυτικός (ενοχλητικός) ήλιος αντιµετωπίζεται µέχρι την
πρώτη στάθµη από το κεκλιµένο του οικοπέδου, ενώ στο ανώτερο επίπεδο µε τη χρήση κάθετων στοιχείων ηλιοπροστασίας
στους φεγγίτες. Η οριζόντια ηλιοροφή συνεισφέρει στο
φυσικό φωτισµό των εσωτερικών χώρων. Στα επιπρόσθετα
οφέλη του κτιρίου συνεισφέρει η µονωτική ιδιότητα του εδάφους.
Το δεύτερο ανεξάρτητο κτίσµα-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
και πολιτιστικών εκδηλώσεων, προσανατολίζεται νοτιοανατολικά µε τη διαµήκη του πλευρά να ακολουθεί αυτή τη διεύθυνση και τη βόρεια να εκµεταλλεύεται επίσης τη µεγάλη
θερµική αδράνεια του πέτρινου τοίχου και του εδάφους. Η
βορειοδυτική πλευρά ακολουθεί την υπάρχουσα έντονη
κλίση του εδάφους, είναι υπόσκαφη ώστε να δηµιουργούνται
οι απαραίτητες συνθήκες δροσισµού και εύκολης συσκότισης
της αίθουσας για προβολές.

Μελετητές:
Kώστας Nτάφλος, Aργυρώ Παναγούλη, αρχιτέκτονες
Συνεργάτης:
Eλένη Παναγούλη, σπουδάστρια αρχιτεκτονικής EMΠ
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επιµέρους όγκους προκειµένου να αποκτήσει κλίµακα και σε
δύο επίπεδα.
Στο Ισόγειο χωροθετούνται οι υπηρεσίες του ∆ήµου, στις
οποίες παρατηρείται η µεγαλύτερη και η συχνότερη προσέλευση κοινού, δηλαδή ο χώρος της Γραµµατείας-Λογιστηρίου,
κ.λπ. και η Αίθουσα εκδηλώσεων, που συµπληρώνονται µε την
είσοδο και το χώρο αναµονής –foyer– στην κεντρική περιοχή,
η οποία χαρακτηρίζεται από το εσωτερικό αίθριο και τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως ηµιυπαίθριος χώρος. Η Αίθουσα
εκδηλώσεων, µελετηµένη για κάθε είδους εκδηλώσεις, προβλέπεται να ενοποιείται µε το χώρο αναµονής και να εκτονώνεται άµεσα σε υπαίθριο χώρο. Ο χώρος αυτός εντάσσεται
στην ενότητα των υπαίθριων χώρων, που υποστηρίζουν την
κοινωνική και δηµόσια λειτουργία του ∆ηµαρχείου.
Στον όροφο οργανώνονται τα γραφεία των ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και δηµοτικών συµβούλων και ένας δεύτερος µικρός
χώρος αναµονής.
Για πλήρη βιοκλιµατικό σχεδιασµό θα χρειαζόταν κάλυψη
ολόκληρων όψεων από υαλοστάσια, µια τέτοια µορφολογία
όµως είναι ξένη προς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, γι’
αυτό και δεν υιοθετείται.
Σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο (ανοικτό χώρο-πλατεία απέναντι από το κτίριο και υπαίθριους χώρους του κτιρίου) επικρατεί µια έντονη ελευθερία χαράξεων, που σαν τρόπος σχεδιασµού επαναλαµβάνει και ολοκληρώνει συνειδητά τις µορφές
των αντίστοιχων κατασκευών των ανώνυµων δηµιουργών, στις
οποίες η ορθή γωνία δεν αποτελεί τον κανόνα.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το νέο κτίριο τοποθετείται πέρα από την οικοδοµική γραµµή σε
επαφή µε το νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου, τρία µέτρα ψηλότερα από το επίπεδο του δρόµου, µε τη µια πλευρά του κλειστή
να ακολουθεί το φυσικό όριο και την άλλη ανοικτή στο δρόµο.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:
α. Η απελευθέρωση του µεγαλύτερου µέρους του οικοπέδου
από τον κύριο όγκο του κτιρίου, δίνοντας τη δυνατότητα για
πιο ευέλικτη διαµόρφωση του υπαίθριου χώρου.
β. Η αξιοποίηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό του χώρου για την
εξασφάλιση των απαραιτήτων προσπελάσεων, κυκλοφοριακών συνδέσεων και των θέσεων στάθµευσης του κτιρίου.
γ. Η ένταξη του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον µε µια αµφίδροµη σχέση, όπου το νέο κτίριο θα αποτελεί φυσική προέκταση της διαµόρφωσης του χώρου και αντίστροφα.
δ. Η ανάδειξη του όλου συγκροτήµατος και η ενδυνάµωση του
δηµοσίου χαρακτήρα του.
ε. Η αποµάκρυνση των κυρίων λειτουργιών από το δρόµο, που
σε αντίθετη περίπτωση θα µπορούσε να επιβαρύνει το κτίριο,
είτε κυκλοφοριακά είτε ηχητικά.
ζ. Η εξασφάλιση ανεµπόδιστης θέας των διαµορφωµένων
χώρων προς το κέντρο, αλλά και άλλων σηµείων του οικισµού.
η. Η αποφυγή κατακερµατισµού του οικοπέδου σε µικρότερα
τµήµατα νεκρών χώρων και η δηµιουργία ενιαίου χώρου πλατείας.

γ΄ βραβείο

β΄ βραβείο

∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Λαµπεία είναι ορεινή κωµόπολη της Ηλείας, χαρακτηρισµένη ως «ενδιαφέρων οικισµός» µε ειδικούς περιοριστικούς
όρους δόµησης (όπως επιβολή στέγης, µικρό ποσοστό ανοιγµάτων κ.ά.). Τα λίγα, αλλά σηµαντικά αρχιτεκτονικά δείγµατα
του παρελθόντος, ξεπροβάλλουν µε ένταση και δραµατικότητα από τις έντονες κλίσεις του βουνού.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
Σε µια τέτοια περιοχή επιχειρείται, µέσα από τη διαδικασία
του διαγωνισµού, η αναζήτηση της συνέχειας της παραδοσιακής µας αρχιτεκτονικής. Το κτίριο που προτείνεται, αυστηρό
και λιτό, µε καθαρούς ορθογωνικούς όγκους, διατηρεί από τα
στοιχεία της παράδοσης τις αρχές οργάνωσης και τις αναλογίες των όγκων, καθώς και τη σχέση τους µε τις έντονες κλίσεις του εδάφους, την ορθογωνική κάτοψη, τη διώροφη οργάνωση, την κλίµακα των επιµέρους µερών, τις σχέσεις πλήρων
και κενών, τα υλικά του τόπου –πέτρα και ξύλο–.
Ταυτόχρονα όµως το Κτίριο αυτό του ∆ηµαρχείου καλείται να
σηµατοδοτήσει το νέο σηµαντικό δηµόσιο χώρο µε σύγχρονο
σχεδιασµό και πνεύµα ανανέωσης και εξέλιξης. Σύµφωνα µε
αυτό όπου παρουσιάζονται προβλήµατα προτείνεται µια διαφορετική αντιµετώπιση. Παράδειγµα το µορφολογικό στοιχείο της στέγης, που «αποκολλάται» από τη συµπαγή µάζα
του κτιρίου µε την παρεµβολή φεγγιτών σε όλη την περίµετρο
του κτιρίου, καθώς η συναντώµενη κεραµοσκεπή ξεκινά πολύ
κοντά στα παράθυρα.
Το Κτίριο συνολικής έκτασης 600,00 τ.µ., οργανώνεται σε δύο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Η πλατεία, υπερυψωµένη από το επίπεδο του δρόµου κατά
τρία µέτρα, τοποθετηµένη στον άξονα βορρά-νότου και προστατευµένη από το βορρά µε πυκνή δενδροφύτευση, αποτελεί και το βασικό στοιχείο της σύνθεσης.
Γύρω από αυτήν οργανώνονται οι κύριες προσπελάσεις των
πεζών προς το κτίριο. Η πλατεία δηµιουργείται στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέδου, δίνοντας τη δυνατότητα επέκτασης του δηµοτικού χώρου προς τα νότια.
Το κτίριο εφάπτεται µε το πίσω όριο, ακολουθώντας το
φυσικό του εδάφους και είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος της
δυτικής πλευράς του υπόσκαφο.
Ένας φλοιός από πέτρα περιβάλει το φέροντα οργανισµό του
κτιρίου, που είναι από µπετόν, αφήνοντας ακάλυπτα ορισµένα τµήµατά του, δηµιουργώντας µια διαλεκτική σχέση
µεταξύ µοντέρνας και παραδοσιακής τεχνικής, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει στο κτίριο µια συµµετρική-ασύµµετρη όψη.
Ο ευδιάκριτος όγκος του χώρου υποδοχής που τοποθετείται
σε στρέψη στο κέντρο του κτιρίου και είναι καλυµµένος µε
στέγη, παραπέµπει στα µονολιθικά πέτρινα πυργόσπιτα των
γύρω οικισµών, ενώ παράλληλα αποτελεί το σηµείο αναφοράς και αναγνώρισης του ∆ηµαρχείου.

Μελετητής:
Aνδροµάχη ∆αµαλά, αρχιτέκτων
Μελετητής:
Εµµανουήλ Σέγκος, αρχιτέκτων
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ειδήσεις-βιβλιοκριτική
λωση ενδιαφέροντος που αφορά τη
συµµετοχή µε εισήγηση στις θεµατικές ενότητες (call for session topics)
σύµφωνα µε το πρόγραµµα, δίδονται µέσω του site:
http://www.le.ac.uk/urbanhist/urb
anconf/athens.html. Για περαιτέρω
πληροφορίες και εγγραφές, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:
karachalis@panteion.gr.,
τηλ. 210- 9214689.

70 ∆IEΘNEΣ ΣYNE∆PIO ΓIA THN
ΙΣTOPIA THΣ ΠOΛHΣ KAI
THΣ ΠOΛEO∆OMIAΣ
Αθήνα-Πειραιάς, Οκτώβριος 2004
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Ιστορικών των Πόλεων, οργανώνει συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα και τον Πειραιά στις 27-30
Οκτωβρίου του 2004 µε γενικό
τίτλο: «European City in
Comparative Perspective». Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27
Οκτωβρίου, µε την εναρκτήρια διάλεξη (opening lecture) του Καθ. Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά. Τις
επόµενες ηµέρες θα παρουσιαστούν
οι εισηγήσεις των Συνέδρων σε 12
γενικές και 21 ειδικές Συνεδρίες,
καθώς και 3 συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης, εκ των οποίων για πρώτη
φορά οι 5 διοργανώνονται από έλληνες επιστήµονες. Το συνέδριο θα
κλείσει µε την οµιλία του καθ. Jean
Luc Pinol και θα πλαισιώνεται από
σειρά παράλληλων εκδηλώσεων.
Το Συνέδριο υποστηρίζεται επιστηµονικά από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, την Ελληνική Eταιρεία
Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδοµίας, το Κέντρο Αστικής Ιστορίας

ΜAXH ΚAPAΛH, ΟI AΓPOTIKEΣ
KATOIKIEΣ ΣTHN ΕΞΩMEPIA THΣ
ΤHNOY, Πολιτιστικό Τεχνολογικό
Ίδρυµα ΕΤΒΑ, σελ. 352, Αθήνα
2002
Πρόκειται για την διδακτορική διατριβή της συγγραφέως στη Σχολή
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, στην οποία
αναλύει τις αγροτικές κατοικίες και
εγκαταστάσεις της Εξωµεριάς της
Τήνου. Τα κτίσµατα αυτά, είναι σκορπισµένα σε µια περιοχή η οποία σε
καιρούς περασµένους ήταν παραγωγική και χρησιµοποιούµενη, µε
κόπο, ακόµη και µε ησιόδεια γεωργικά εργαλεία.

Μετά τη «γενιά του ’30» που άρχισε
η στροφή στην αυτογνωσία του λαϊκού πολιτισµού µας, έστω και αν
αυτή τότε προήλθε περισσότερο
από την ελληνική αστική διανόηση,
όπως η Χατζηµιχάλη, ο Πικιώνης, ο
Κόντογλου κ.ά. ή ακόµη και από
ξένους όπως ο Μερλιέ, ο ΜπωΜποβύ, η Άννα Πάλµερ-Σικελιανού,
που πολλές φορές διχογνωµούσε
µεταξύ αρχαιολατρίας και παράδοσης, εν τούτοις έγιναν πάρα πολλά
τουλάχιστον στη συλλογή και κατα-

του Πανεπιστηµίου του Λέστερ και
τη Maison des Scienses de l'
Homme (Παρίσι). Το γενικό συντονισµό του συνεδρίου, έχει η Πρόεδρος της διεθνούς Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορικών
των Πόλεων Κα Λυδία Σαπουνάκη∆ρακάκη, Επίκ. Καθ. του Τµήµατος
Οικονοµ. και Περιφ. Ανάπτυξης του
Παντείου Πανεπιστηµίου.
Ο χρόνος υποβολής των εισηγήσεων,
λήγει τον Οκτώβριο του 2003.
Πληροφορίες σχετικά µε την εκδή80
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γραφή των δεδοµένων. Έχοµε έτσι
σειρά εκδόσεων, άλλες που εκδόθηκαν τότε και άλλες µετά τον πόλεµο
µε υλικό που συλλέχτηκε στο Μεσοπόλεµο, µε την επιµέλεια του
Πικιώνη όπως τα λευκώµατα «Αρχοντικά της Καστοριάς» και «Σπίτια της
Ζαγοράς» ή η σειρά της Αθηνάς Ταρσούλη «∆ωδεκάνησα», «Κύπρος»
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κ.ά. Μετά το ’50, πραγµατοποιείται
στα πλαίσια των µαθηµάτων της
Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ
σειρά αποτυπώσεων παραδοσιακής
και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής,
πολλές από τις οποίες εκδόθηκαν
στο κλασικό πλέον «Ελληνικό Λαϊκό
Σπίτι», ενώ έχουµε και αυξανόµενο
πλήθος από διατριβές ή άλλες εργασίες συλλογής και ανάλυσης υλικού,
δηµοσιευµένου ή µη.
Το βιβλίο της Μάχης Καραλή, θα το
θεωρήσουµε ως ένα βήµα παραπέρα, µια και επιχειρείται εκτός από
την απλή συλλογή υλικού –πάντοτε
χρήσιµη ως ακρογωνιαίος λίθος της
έρευνας– και µια γενικότερη πλέον
ανάλυση του ιστορικού και κυρίως
του οικονοµικού και κοινωνικού
υπόβαθρου που δηµιούργησε το
συγκεκριµένο υλικό. Ήδη ο ∆ιονύσης Ζήβας, σε ένα «τυπικό» θέµα
όπως οι προβιοµηχανικές κατασκευές (στο βιβλίο του «προβιοµηχανικές αγροτικές εγκαταστάσεις στη
Ζάκυνθο», Αθήνα 2000) έχει κάνει
το βήµα να ερευνήσει το πώς και το
γιατί και µε ποιες εργασιακές σχέσεις δοµούνται και παράγονται
αυτές οι κατασκευές. Τώρα, στο
βιβλίο της Μ. Καραλή, αναλύονται
και ερµηνεύονται οι αγροτικές εγκαταστάσεις µέσα από το ευρύτερο
οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο
που συνεπάγεται αυτές τις κατασκευές και τη σχέση τους µε τον
παραγωγικό χώρο. Σε µια γη που
έχει από αιώνες απολέσει τα αρχαία
δάση της, ξεπλυµένη εδώ και τουλάχιστον διακόσια χρόνια από το χώµα,
πετρώδη και ελάχιστη, όπου το
καθάρισµα του χωραφιού αποτελεί
και πηγή προµήθειας οικοδοµικού

υλικού συγκεκριµένης δοµής, τις
σχιστολιθικές πλάκες, το κτίσµα
τελικά αποτελεί προέκταση του εδάφους και του τοπίου. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο ούτε η διασπορά στην
ύπαιθρο αυτών των εγκαταστάσεων,
ούτε η συγκεκριµένη τους θέση,
ούτε το µέγεθος και η κατασκευή
τους, και φυσικά ούτε και η µορφολογία τους. Για το θέµα αυτό, η συγγραφέας αφιερώνει εκτεταµένη ανάλυση των οικονοµικών συνθηκών
στη γεωργία και κτηνοτροφία της
Τήνου, στις κοινωνικές σχέσεις της
εποχής των εγκαταστάσεων αυτών,
και ακόµη και στο πολιτιστικό εποικοδόµηµα, στο λαϊκό πολιτισµό που
παράγει και αναπτύσσει αυτού του
είδους η οικονοµικοκοινωνική
βάση. Αναλύονται ακόµη οι διαφορές µεταξύ της «Εξωµεριάς» και του
υπόλοιπου νησιού, ιστορικές, παραγωγικές, αλλά και γεωλογικές
ακόµη, και βλέπει κανείς το µη
τυχαίο της διασποράς, του κατακερµατισµού αλλά και της συνοχής και
συσπείρωσης του πληθυσµού στην
κοινότητά του, στη µονάδα του.
Έτσι, η αποτύπωση, παρουσίαση και
ανάλυση των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων που ακολουθούν, αποκτούν πλέον άλλη θέση από µια
απλή «φωτογράφηση», µια και έχει
ήδη ο αναγνώστης τα εργαλεία της
ερµηνείας, τα οποία και εξειδικεύονται στα παραδείγµατα, στο τρίτο
µέρος, την «ανάλυση και ερµηνεία»
του βιβλίου. Παράλληλα, ο πλούτος
των σχεδίων και φωτογραφιών, των
οικοδοµικών λεπτοµερειών, η συλλογή της ονοµατολογίας τους, η κτιριολογία και η κατασκευή τους, αποτελούν ένα µοναδικό σύγγραµµα
που έχει επιτέλους ξεπεράσει το
ροµαντισµό ή την ψυχρή αποτύπωση που χαρακτήριζε τους ως
τώρα µελετητές της λαϊκής αρχιτεκτονικής.
Έχοντας και εγώ περπατήσει την
περιοχή αυτή το 1958 και γνωρίζοντας τι συµβαίνει σήµερα όπου οι
νεοαστοί των µεγαλουπόλεων ανακάλυψαν το χαµένο τους παράδεισο,
επιπίπτοντας σαν τα κοράκια επάνω
τους για να τα σώσουν «αξιοποιώντας» τα, σκέπτοµαι τι θα απογίνουν
τα ταπεινά αλλά ιδιαίτερα σηµαντικά
αυτά µνηµεία του λαϊκού µας πολιτισµού. Φοβάµαι ότι πολύ δίκαια αναρωτιέται η συγγραφέας για το πότε
ήταν καλύτερα «τώρα που όλος ο
κόσµος ενδιαφέρεται γι’ αυτά ή τότε
που όλοι αδιαφορούσαν για την
τύχη τους και έµενε ο χρόνος να
ρυθµίζει το τέρµα της ζωής τους»…

Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης

