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«...και πώς ακόµα µπορεί να γίνει τούτο σε τούτους

τους βιαστικούς καιρούς, όπου δουλεύουν 

στις επιταγές των καθηµερινών αναγκών και 

που το σκοτεινό νέφος µας κυκλώνει ολούθε;»1

Η διαµόρφωση του αρχιτέκτονα ξεκινά από τη Σχολή του, αλλά στη διάρκεια της άσκησης

του επαγγέλµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προσωπικές του επιλογές.

Στο τεύχος αυτό, και στο αµέσως επόµενο, εξετάζεται η φάση διαµόρφωσης του αρχιτέ-

κτονα στις σπουδές του. Έτσι, επαγγελµατικά θέµατα, θέµατα που µεταβάλλουν το προ-

φίλ του κάτω από τις ανάγκες επιβίωσης, θέµατα που σχετίζονται µε την παγκοσµιοποίηση

της αγοράς στην άσκηση του αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος, είναι ιδιαίτερα σοβαρά και γι’

αυτό αποτελούν αντικείµενο ενός άλλου τεύχους. 

Η µορφή και το περιεχόµενο που έχουν λάβει η εκπαιδευτική διαδικασία και το περιεχό-

µενο σπουδών σήµερα στις αρχιτεκτονικές σχολές, έχουν πολύ µεταβληθεί από εκείνα

που υπήρχαν πριν από την επαγγελµατική «διεθνοποίηση» και την εισαγωγή των ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών. Ο αρχιτέκτονας που χειρίζονταν µε ευαισθησία και αρτιότητα µια

σειρά από «χειρωνακτικές» τεχνικές σχεδίασης, έχει µεταβληθεί σε χρήστη έτοιµων

λεπτοµερειών που παρέχουν οι οικοδοµικές βιοµηχανίες, και από την άλλη, η ευχέρεια

σχεδίασης µέσω υπολογιστή σεν είναι πανάκεια. Πολλές φορές αφαιρεί από το φοιτητή

της αρχιτεκτονικής τη δυνατότητα ανάπτυξης του προσωπικού του ταλέντου, της ευαισθη-

σίας του, της δηµιουργικότητάς του: ο φοιτητής (και ο αρχιτέκτονας) αποκόπτεται από το

χώρο, το υλικό και το κατασκευαστικό σύστηµα και µεταβάλλεται σε αυτό που ίσως απο-

ζητά η αγορά εργασίας, ένα πειθήνιο εκτελεστικό όργανο της εργολαβίας. Τελικά, κατα-

λήγει σε ένα αγωνιώδες κυνήγι πρωτοτυπίας, πρωτοτυπίας όµως χωρίς νόηµα και εσωτε-

ρική δοµή, µε αποτέλεσµα το παραγόµενο έργο να είναι εξωφρενικό, εντυπωσιακό, «πρω-

τότυπο» αλλά να µην έχει καµµία οργανική σχέση µε τη λειτουργία, την κατασκευή και τη

στατική του κτιρίου. 

Ερευνώντας αυτά τα προβλήµατα, προχωρήσαµε στη διαµόρφωση των δύο αυτών συνεχό-

µενων τευχών, µε αναλύσεις από διδάσκοντες, από φοιτητές και από επαγγελµατικούς

χώρους, εξετάζοντας την κατάσταση στις Σχολές και πώς αυτή συνδυάζεται µε την επαγ-

γελµατική δεξιοτεχνία των αποφοίτων, σε τελική ανάλυση, προσπαθούµε να δώσουµε

εναύσµατα για προβληµατισµούς για την πορεία της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης αλλά και

της ίδιας της Αρχιτεκτονικής σήµερα.

1 Ο ∆ηµήτρης Πικιώνης για τους νέους αρχιτέκτονες. Καταγραφή Ν. Μουτσόπουλου, στο «∆ιαδροµή

Αυτογνωσίας» Σκόπελος 2000, σελ. 48

O προγραµµατισµός των εποµένων τευχών του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ περιλαµβάνει τα εξής αφιε-

ρώµατα:

- Tεύχος 42: Η διάπλαση των αρχιτεκτόνων (2ο µέρος)

- Tεύχος 43: Επαγγελµατικοί χώροι

- Tεύχος 44: Φύση και Αρχιτεκτονική

- Tεύχος 45: Μνήµη και Αρχιτεκτονική

- Tεύχος 46: Αρχιτεκτονική και παράδοση

- Tεύχος 47: Η αρχιτεκτονική της «λωρίδας»

Άποψη της έκθεσης του Erich Mendelsohn στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)
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Προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Θέµα: Λειτουργία ΣΧΟΠ 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων που παρακολουθεί τα τεκταινόµενα σχετικά µε τις ρυθµί-

σεις για τη δόµηση στα νησιά του Αιγαίου, είχε προσκαλέσει τον τότε Γενικό Γραµµατέα σε συνε-

δρίασή του και συντάσσεται µε τις θέσεις – απόψεις που εκφράζονται από τους Τοπικούς Συλλόγους

και κυρίως από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Λέσβου. 

Οι θεσµικές και διοικητικές ελλείψεις και ανεπάρκειες επισυσσωρεύουν προβλήµατα που επηρεά-

ζουν και τη λειτουργία του ΣΧΟΠ. Γινόµαστε δε αποδέκτες παραπόνων συναδέλφων, που υποβαθµί-

ζουν την έννοια της αρχιτεκτονικής µελέτης και θεµελιώνουν την πεποίθηση ότι οι αποφάσεις του

ΣΧΟΠ είναι αναιτιολόγητες, υποκειµενικές και κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων. 

Αναφέρουµε παραδειγµατικά την περίπτωση του συν. Γ. Κατραµαδάκη ο οποίος για µελέτη του στην

Ποσειδωνία Σύρου αντιµετωπίζει τη διελκυστίνδα του ΣΧΟΠ για τις αποφάσεις του οποίου θα µπορού-

σαµε να παρατηρήσουµε πως: 

Οι αποφάσεις δεν είναι µε επάρκεια δικαιολογηµένες όπως σαφώς ορίζει το Π.∆. 327/98 στο άρθρο 2

παρ. 8 (ΦΕΚ 221/Α/1998). 

1. Ειδικά η πρώτη απόφαση (41η συνεδρίαση, 13ο θέµα) που αναφέρει ότι «οµόφωνα δεν εγκρίνεται

διότι θα υπάρχει πολύ πιο ήπια επέµβαση στο συγκεκριµένο περιβάλλον» εκτός του ότι δεν είναι

καθόλου δικαιολογηµένη, είναι και εντελώς ασαφής. 

2. Όσον αφορά στη δεύτερη απόφαση (99η συνεδρίαση, 12ο θέµα) 

Α) Η πρώτη παρατήρηση που αφορά σε προσαρµογή της στάθµης του ισογείου στις κλίσεις του φυσι-

κού εδάφους έτσι ώστε «σε κανένα σηµείο το περίγραµµά του δεν θα προεξέχει πάνω από 0.50 µ. από

το φυσικό έδαφος» αντιβαίνει στο άρθρο 17 παρ. 1 του ΓΟΚ όπου σαφώς παραπέµπει το άρθρο 2,

παράγραφος 4 του ΦΕΚ 504/∆/1988, καθώς και το άρθρο 1, παράγραφος 2δ, υποπαράγραφος β του

ΦΕΚ 133/∆/1987 στο κεφάλαιο ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ-∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ. 

Β) Η δεύτερη παρατήρηση που αφορά στο «να περιορισθούν τα υπόγεια στα απολύτως απαραίτητα

για τη λειτουργία του κτιρίου» πέραν του ότι δεν λαµβάνει υπ΄ όψιν της το άρθρο 7 παρ. 1Ββ του ΓΟΚ,

δεν αναφέρει ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα υπόγεια, και µε βάση ποια αρχιτεκτονικά και νοµικά

κριτήρια ορίζονται.

Γ) Το δεύτερο σκέλος της ίδιας παρατήρησης που ορίζει ότι «η πρόσβαση 

στα υπόγεια θα γίνεται αποκλειστικά από το εσωτερικό των κτιρίων» σε συνδυασµό µε την 3η παρατή-

ρηση ότι «δεν θα υπάρχουν κενά στην κατασκευή» προκύπτει πως σαφώς αντιβαίνουν στα οριζόµενα

στο άρθρο 17 παρ.2δ του ΓΟΚ. 

Η παραδειγµατική αυτή περίπτωση οδηγεί αβίαστα στο συµπέρασµα πως οι αναιτιολόγητες και υπο-

κειµενικές «δίκην µελετητή» αποφάσεις δηµιουργούν αδιέξοδες καταστάσεις. 

Η επιστήµη της αρχιτεκτονικής, η υλοποίηση µελετών µε βάση τις υφιστάµενες νοµοθετικές ρυθµί-

σεις, η πλήρης αιτιολόγηση αποφάσεων συλλογικών οργάνων, συνιστούν προϋποθέσεις για την υλο-

ποίηση των έργων µε σεβασµό στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. 

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ θεωρεί πως η προσπάθεια για προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής

φυσιογνωµίας του νησιωτικού χώρου και όχι µόνο επιβάλλει την οργανοτεχνική επάρκεια αφενός και

την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ποιότητας ως κυρίαρχου στοιχείου για την ποιοτική αναβάθµιση του

αστικού χώρου. Και όλα αυτά µε σαφείς όρους και προϋποθέσεις. 

Έτσι σας παρακαλούµε να λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω και είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε

συνεργασία.

Κοινοποίηση: 
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Λέσβου

Προς τον Υπουργό Πολιτισµού

κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Θέµα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, ένα από τα σηµαντικότερα µουσεία σε διεθνές επίπεδο,

κατασκευάστηκε την περίοδο 1860-1889 πάνω σε σχέδια του L. Lange, τα οποία τροποποιήθηκαν και

συµπληρώθηκαν από τον Ε. Ziller. 

Η έκθεση έγινε µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο από το µεγάλο αρχαιολόγο Χρήστο Καρούζο (τότε

διευθυντή του µουσείου), τη σύζυγό του Σέµνη Καρούζου και τους συνεργάτες τους. Το µουσείο είναι

διεθνώς γνωστό για τον απέριττο τρόπο παρουσίασης των έργων καθώς και για την ορθή χρήση του

φυσικού φωτισµού.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων εκτιµά ως ιδιαίτερα σηµαντικές τις επικείµενες

εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, καθώς προ-

βλέπεται: 

• εκτεταµένη χρήση ψευδοροφών στους εκθεσιακούς χώρους του µουσείου µετά την εγκατάσταση

συστήµατος κλιµατισµού.

• αισθητή µείωση του φυσικού φωτισµού των εκθεσιακών χώρων µε αντίστοιχη σηµαντική αύξηση του

τεχνητού φωτισµού.

• πιθανή αντικατάσταση των δαπέδων.

• αντικατάσταση των παλαιών δρύινων προθηκών µε ταυτόχρονη αλλαγή του τρόπου έκθεσης. 

Επειδή το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου αποτελεί προστατευόµενο µνηµείο και ένα από τα

σηµαντικότερα κτίρια της πόλης των Αθηνών, χαρακτηρισµένο ήδη από το 1952 µε την πρώτη πράξη

χαρακτηρισµού κτιρίων, (υπουργική απόφαση αριθ.21980/250 ΦΕΚ 54/05.03.1952), θεωρούµε ότι οι

όποιες αποφάσεις για πιθανές επεµβάσεις οφείλουν να γίνουν µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων: 

Α. Εκτιµά ως µη δόκιµο το συγκεκριµένο τρόπο επέµβασης στο κτίριο και ως εκ τούτου ζητά την άµεση

αλλαγή της µελέτης εγκατάστασης κλιµατισµού, ώστε να µην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των εκθε-

σιακών χώρων του µουσείου, ως αποτέλεσµα της σηµαντικής µείωσης του ύψους των αιθουσών.

Αυτό άλλωστε ακολουθείται σε αντίστοιχα ιστορικά κτίρια διεθνώς στα οποία τοποθετήθηκε εκ των

υστέρων σύστηµα κλιµατισµού. 

Β. Η οποιαδήποτε επέµβαση στις επιφάνειες φυσικού φωτισµού και στα σιδηρά κουφώµατα των

εκθεσιακών χώρων µας βρίσκει τελείως αντίθετους, καθώς µια µείωση του φυσικού φωτισµού θα

ανέτρεπε ένα από τα κύρια στοιχεία της λογικής αυτού του κτιρίου που το έχουν άλλωστε καταστή-

σει διεθνώς κορυφαίο παράδειγµα τρόπου έκθεσης αρχαιολογικών συλλογών και κυρίως γλυπτών

που ως γνωστόν απαιτούν φυσικό φωτισµό.

Γ. Τυχόν αντικατάσταση των δαπέδων επιβάλλεται να αποκλεισθεί ως αδόκιµη επέµβαση στο κτίριο.

Επισηµαίνουµε ότι αντίστοιχο δάπεδο υπάρχει στο µουσείο Γκούγκενχάιµ της Βενετίας που βεβαίως

δεν έχει αντικατασταθεί.

∆. Η έκθεση των συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, που έγινε από τον Χρήστο

και τη Σέµνη Καρούζου, έχει καταξιωθεί διεθνώς και θεωρείται παραδειγµατική ως προς τον άµεσο

και λιτό τρόπο παρουσίασης των εκθεµάτων. 

Θεωρούµε ότι η διατήρηση των παλαιών δρύινων προθηκών ενισχύει τη λογική του τρόπου έκθεσης

∆ραστηριότητες
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Όλα τα επίκαιρα θέµατα που απασχολούν τους αρχιτέκτονες και γενικό-

τερα τους διπλωµατούχους µηχανικούς της χώρας, συζητήθηκαν κατά τη

συνάντηση εργασίας του προέδρου του ΤΕΕ µε το προεδρείο του ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ. Στη συζήτηση συµµετείχαν ο κ. Ν. ∆εσποτίδης, µέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ

και µέλη των ειδικών Επιστηµονικών Επιτροπών Αρχιτεκτόνων.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος έκανε µια εκτενή αναφορά στις

πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει ή σχεδιάζει να αναλάβει το ΤΕΕ αυτή την

περίοδο, υπογραµµίζοντας ότι µια σειρά ζητήµατα µείζονος σηµασίας για

τους µηχανικούς, αλλά και το κοινωνικό σύνολο, εξαγγέλλονται και επιχει-

ρείται να προωθηθούν προς νοµοθετική ρύθµιση, χωρίς τον οφειλόµενο

διάλογο µε τους φορείς των µηχανικών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του επονοµαζόµενου «πολυνοµοσχε-

δίου» που ετοιµάζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, για το οποίο έχουν γίνει πολλές δηλώ-

σεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου -αρκετές από αυτές αντιφα-

τικές-  και το οποίο κατά δήλωση θα εισαχθεί ως το τέλος του µήνα προς

συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Κοινή άποψη του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ είναι ότι ένα τέτοιο «πολυνοµο-

σχέδιο» δεν µπορεί να µη γίνει αντικείµενο ενδελεχούς προηγούµενης

συζήτησης µε τον τεχνικό κόσµο.
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που ακολουθεί το αρχαιολογικό µουσείο. Είναι σηµαντικό να επισηµά-

νουµε ότι η πρόσφατη επανέκθεση των ελληνορωµαϊκών συλλογών του

Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης (1999), βασίστηκε στον τρόπο

έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών κατά δήλωση της εφόρου

του εκεί µουσείου Τζόαν Μέρτενς.

Συνεπώς εκτιµούµε ότι παρ’ όλο το επείγον της υποθέσεως, το θέµα του

αρχαιολογικού µουσείου θα πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστεί κατά προτε-

ραιότητα µε τρόπο που να εξασφαλίζει τα αυτονόητα, την αποφυγή

δηλαδή µη αναστρέψιµων επεµβάσεων και κυρίως την ουσιαστική προ-

στασία και ανάδειξη ενός τόσο σηµαντικού κτιρίου.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων έχει για

µεγάλο διάστηµα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή µε τις αρµόδιες διευ-

θύνσεις του Υπουργείου σας για τη συνεργασία πάνω στο καίριο αυτό

θέµα, κάτι που όµως δεν έγινε δυνατό, ζητάµε την άµεση παρέµβασή

σας ώστε να αποτραπεί µια ανεπανόρθωτη βλάβη στο ιστορικό αυτό µνη-

µείο.

Κοινοποίηση: 
1. Γεν. Γραµµατέα ΥΠΠΟ κ. Στ. Μενδώνη

2. Γενική ∆ιεύθυνση Μελετών Μουσείων

3. ∆ιεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού ΥΠΠΟ

4. Α΄ Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων

5. Μ.Μ.Ε. - Εφηµερίδες

6. Ενηµερωτικό ∆ελτίο Τ.Ε.Ε.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι χτεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για ρυθµίσεις πολεοδοµικού σχε-

διασµού, αποτελούν αναποτελεσµατικές παρεµβάσεις για το µέλλον των

πόλεων και των αναπτυσσόµενων περιοχών της χώρας.

Συγκεκριµένα οι εξαγγελίες για τις «ρευµατοδοτήσεις» δεν εντάσσονται

σε µία σοβαρή και συνολική πολιτική γης, που να προηγείται των αυθαιρέ-

των, να εξειδικεύεται κατά περιοχή, να µελετά τις οικιστικές πιέσεις, να

σχεδιάζει τις µορφές ανάπτυξης, να προβλέπει τις ανάγκες προσφοράς

και ζήτησης γης, έτσι ώστε να προσφέρει αδόµητη πολεοδοµηµένη γη σε

αξία προσιτή στους πολίτες που θέλουν να ξεφύγουν από τον ασφυκτικό

κλοιό των µεγαλουπόλεων και να µην αναγκάζονται να αγοράσουν γη

εκτός σχεδίου και να αυθαιρετούν.

Χωρίς σοβαρή πολιτική γης οι «ρευµατοδοτήσεις» θα είναι αποσπασµα-

τική και καθόλου αποτελεσµατική πολιτική, η οποία θα συνεχίσει να δηµι-

ουργεί νέες γενιές αυθαιρέτων.

Οι εξαγγελίες για αλλαγές στην έκδοση οικοδοµικών αδειών, αποτελούν

και αυτές µια αποσπασµατική προσέγγιση του προβλήµατος των πολεοδο-

µικών γραφείων, όπου η διαδικασία που προτείνεται, δεν βελτιώνει αλλά

αντίθετα επιδεινώνει τη σηµερινή κατάσταση και θα δηµιουργήσει σοβα-

ρότερα προβλήµατα, τόσο στους χρόνους έκδοσης όσο και σε ζητήµατα

διαφάνειας και διαπλοκής.

Στο νοµοσχέδιο ουδόλως αντιµετωπίζεται η ανεπάρκεια των πολεοδοµι-

κών γραφείων σε υποδοµή και σε επιστηµονικό προσωπικό, η πολυνοµο-

θεσία και οι προδιαγραφές πληρότητας και ποιότητας των µελετών, οι

αρµοδιότητες και οι ευθύνες των µηχανικών, οι ευθύνες των εργολάβων

και των ιδιοκτητών.

Μέσα σ’ ένα πολεοδοµικό περιβάλλον απαράδεκτο, καλούνται οι µηχανι-

κοί να πάρουν τις ευθύνες τους και είναι οι µοναδικοί που απόλυτα ποινι-

κοποιούνται, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Καλούµε την Υπουργό να ξεκινήσει ένα σοβαρό επιστηµονικό διάλογο µε

την κοινότητα των µηχανικών και µόνο έτσι µπορούµε να οδηγηθούµε στη

λύση των σοβαρών αυτών προβληµάτων.

Προς τη ∆ιεύθυνση Πολιτιστικών Κτιρίων

και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνηµείων

Θέµα: Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη
του Παναθηναϊκού Σταδίου

Κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένης επίσκεψης (04.08.2003) τριµελούς

αντιπροσωπείας του ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στο χώρο του Πανα-

θηναϊκού Σταδίου, έγινε ενηµέρωση για την πορεία εκτέλεσης των εργα-

σιών στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του σταδίου εκ µέρους

του προϊσταµένου της ∆ΠΚΑΝΜ (Γ΄ Τµήµα) και των επιβλεπόντων αρχιτε-

κτόνων της Υπηρεσίας. Εξετάστηκαν θέµατα που σχετίζονται µε την προ-

σπάθεια για την αρτιότερη εκτέλεση των εργασιών καθώς και την προστα-

σία του µνηµείου από επεµβάσεις που θα αλλοίωναν το χαρακτήρα του ή

θα προξενούσαν σηµαντικές φθορές σε αυτό.

Παραθέτουµε µια σειρά εκτιµήσεων που θεωρούµε ως τις πλέον σηµα-

ντικές:

α. Ο καθαρισµός των µαρµάρων στις κερκίδες του σταδίου που έγινε µε

υδροβολή κρίνεται ως άστοχος, καθώς καταστρέφει την επιφάνεια των

µαρµάρων και θα έχει ως µελλοντικό αποτέλεσµα τη φθορά τους από

την ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγαλύτερο βάθος. Επιπλέον, αλλοιώνει

την ιστορικότητα του µνηµείου καθώς αναιρείται η έννοια του χρόνου

µε την αφαίρεση της patina.

Προτείνεται η άµεση διακοπή αυτού του τρόπου καθαρισµού και η αντι-

κατάστασή του µε την ηπιότερη δυνατή µέθοδο (σκούπισµα µε νερό

δίχως πίεση).

β. Παρατηρήθηκαν τραυµατισµοί µαρµάρων κατά τις εργασίες συντήρη-

σης των κερκίδων, καθώς και προβλήµατα κατά την επανατοποθέτησή

τους. 

Προτείνεται η άµεση ενίσχυση του εργοταξίου µε 2-3 έµπειρους τεχνίτες,

και ως καλύτερη λύση θεωρείται αυτή των τεχνιτών µε προϋπηρεσία στο

εργοτάξιο της Ακρόπολης. Επιπλέον, προτείνεται η ελάχιστη δυνατή επέµ-

βαση επισκευής σε τραυµατισµένα µέλη.

γ. Κατά την επανατοποθέτηση των κερκίδων και των άλλων µελών, προτεί-

νεται η χρήση ειδικού κονιάµατος που σε ενδεχόµενη µελλοντική αντι-

κατάσταση δεν θα τραυµάτιζε τα µάρµαρα. Παράλληλα, χρειάζεται ιδι-

αίτερη προσοχή ώστε η αρµολόγηση να γίνεται όπως και στα άλλα τµή-

µατα του µνηµείου, διατηρώντας την ξηρά δόµηση στα στοιχεία που

είναι κατασκευασµένα µε αυτή τη µέθοδο. 

Έχοντας επίγνωση των χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των

εργασιών, ελπίζουµε ότι οι προτάσεις µας θα συµβάλλουν στο αρτιότερο

δυνατό αποτέλεσµα αποκατάστασης του Παναθηναϊκού Σταδίου, που

όπως είχαµε τη δυνατότητα να διαπιστώσουµε είναι και δική σας επιδίωξη.

Κοινοποίηση:
1. Γ. Γραµµατέα Υπουργείου Πολιτισµού

2. Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων

3. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο

Πολύ περισσότερο όταν οι διατάξεις του αναφέρονται στη νοµιµοποίηση

των αυθαιρέτων (σταθερά επαναλαµβανόµενες τις παραµονές των βου-

λευτικές εκλογών), στην ιδιωτική πολεοδόµηση, την οργάνωση και λει-

τουργία των Πολεοδοµικών Γραφείων, τις αλλαγές στον τρόπο εργασίας

και τις ευθύνες των µηχανικών κ.ά. και καθίσταται πρόδηλο ότι τόσο σηµα-

ντικά ζητήµατα αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά.

Ιδιαίτερη και εκτενής συζήτηση έγινε και για το θέµα της ισοτίµησης των

πτυχίων των Πολυτεχνικών Σχολών µε το master των αντίστοιχων σχολών

του εξωτερικού. Κοινή θέση του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ είναι ότι θα πρέπει

άµεσα να υλοποιηθεί η δέσµευση του υπουργού Παιδείας κ. Πέτρου Ευθυ-

µίου, η οποία έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόµου «για την αναµόρφωση του

θεσµικού πλαισίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών και της Πανεπιστηµιακής

έρευνας».

Τέλος, µια σειρά θέµατα που αναφέρονται στις σχέσεις και τη συνεργασία

του ΤΕΕ µε τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και τους άλλους συλλογικούς φορείς των µηχα-

νικών, τέθηκαν στο «τραπέζι» της συζήτησης και αποφασίστηκε να προω-

θηθούν άµεσα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9.9.2003 
ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΕΕ – ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ



– οι διαδικτυακές αποµακρυσµένες σχέσεις

µικρών τόπων, 

– η ανταλλαγή και ο εµπλουτισµός γνώσης

µεταξύ απόµακρων κοινοτήτων,

– η αναγνώριση για άλλη µια φορά ότι τοπικές

γνώσεις µνήµης παράγουν προσωπικότητα και

τόπο, 

– η κριτική των εννοιών που παράγουν τόπο και

προσωπικότητα,

– η επαναδιατύπωση της ιστορίας και της µνή-

µης,

– η ικανότητα γεφύρωσης γλωσσών και πολιτι-

σµικών συµπεριφορών, 

– η ανανέωση των µορφών ενσάρκωσης του

τόπου από τους µικροτοπικούς πολιτισµούς, 

– οι διαφορές αποµακρυσµένων µικροτοπικών

πολιτισµών, 

«∆ΙΑΤΟΠΙΑ»: ∆IANYONTAΣ TO TOΠIO, 
ΠAPAΓONTAΣ ∆IKTYA TOΠOY
Στεµνίτσα, gallery Gazon Rouge, ∆ιαδίκτυο

Τρείς εικαστικοί, ο Πάνος Κούρος (Εργαστήριο

Εικαστικών Τµ.Αρχ.Πάτρας), ∆ήµος ∆ηµητρίου

και Βάντα Χαλυβοπούλου, και δεκαέξι φοιτητές

Αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών εγκαταστά-

θηκαν στην αρκαδική Στεµνίτσα (20-25/7/2003)

και έστησαν ενα πρωτότυπο εργαστήριο, ένα

έργο σε εξέλιξη µε θέµα την αναπαραγωγή της

προσωπικής εµπειρίας µετακίνησης στο τοπίο

και της επικοινωνιακής ανάδρασης διαµέσου

αποµακρυσµένων συµµετεχόντων.

Όρια και µνήµες, ανθρώπινες ιστορίες ,ο

παφλασµός του Λούσιου και το αντάµωµα των

Νυµφών, σχέδια, κείµενα, φωτογραφίες, video,

καρπός της περιπλάνησης της οµάδας στην

ιστορική Γορτυνία, ταξίδευαν το ίδιο βράδυ στο

∆ιαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του σεµιναρίου

(http://diatopia.cti.gr), ενώ στην Αθήνα, η

αίθουσα τέχνης Gazon Rouge λειτουργεί ως

τοπικός κόµβος αποµακρυσµένης ελεύθερης

αναπαραγωγής/ανάγνωσης/παρέµβασης. 

Μια άλλη οµάδα προσώπων, καλλιτέχνες και

πανεπιστηµιακοί από ευρωπαϊκά και αµερικα-

νικά ερευνητικά κέντρα προσλάµβανει την

αρκαδική αύρα µέσω του διαδίκτυου, απόµα-

κρα και χωρίς άµεση εµπειρική συµµετοχή µε

τις εργασίες στον πραγµατικό τόπο, επεξεργά-

ζεται τα δεδοµένα. Με κριτική, συνεργασία,

θέση ερωτηµάτων, συχνά µε αντιπαράθεση,

αλλά και µε παραγωγή έργων κατέθετει τη δική

της συµβολή-ανάδραση. Εt in Arcadia ego.

Καίρια τα θέµατα που ανοίγονται: 

– η κριτική της αναπαράστασης και των µέσων, 

– η σχέση τοπικότητας και αποµακρυσµένης

διεθνικότητας, 

τητικών εργασιών, επετηρίδων σχολών και εται-

ρειών, πρακτικών συνεδρίων κ.λπ. Η ηλεκτρο-

νική τεκµηρίωση της βιβλιοθήκης έχει ήδη ολο-

κληρωθεί, η µηχανογράφηση των σχεδίων βρί-

σκεται σε εξέλιξη και το ερευνητικό υλικό βρί-

σκεται στη διάθεση κάθε µελε-

τητή.(http://www.dipa.gr)

Το Ινστιτούτο επιδιώκει την πραγµατοποίηση

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτή-

των καθώς και σχετικών εκδόσεων, τον εµπλου-

τισµό του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης Ν. Κ.

Μουτσόπουλου, και τη δηµιουργία ηλεκτρονι-

κού αρχείου πληροφοριών.

Ήδη, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του

πραγµατοποιήθηκε (30/8-3/10 2002) το Euro-

pean Heritage Campus, µια δράση 12 φοιτητών

που µε την καθοδήγηση επιστηµόνων αποτύπω-

σαν καλλιτεχνικά, δείγµατα βαλκανικής αρχιτε-

κτονικής 18ου-19ου αι. στην Ελλάδα, ∆υτ. Τουρ-

κία, Βουλγαρία και FYROM. Η οµάδα κατέληξε

στη Βέροια όπου επεξεργάστηκε το υλικό και το

παρουσίασε σε συµπόσιο τον Φεβρουάριο του

2003.

Τον Ιούλιο 2003 εκδόθηκαν και τα πρακτικά του

∆ιεθνούς Συνεδρίου Παραδοσιακής Βαλκανικής

Αρχιτεκτονικής (Οκτώβριος 2000, Βέροια). Πρό-

κειται για έναν καλαίσθητο τόµο µε 41 πρωτότυ-

πες ανακοινώσεις ελλήνων και ξένων µελετητών

που καλύπτουν ευρύ φάσµα της βαλκανικής

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σειρά εξειδικευ-

µένων ερευνών (πχ: Α. Meksi, Les «Konaks» des

Monastères et l’architecture pοpulaire), ευρύτε-

ρων θεµάτων (πχ: Ν. Μουτσόπουλος, ∆ιερεύ-

νηση των περίκεντρων κατασκευών-Από την

προϊστορική καλύβα στους µυκηναϊκούς

τάφους) έως και γενικότερων θέµατων αισθητι-

κής (πχ: Μ. Μπίρης, Συµβολή στην εφαρµογή

καθολικών εννοιών αισθητικής κρίσης πάνω στις

µορφές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής),

αποτελούν τον καµβά όπου υφάνθηκε µια σηµα-

ντική συµβολή στη µελέτη της.

Το υποτονικό εδώ και τρείς περίπου δεκαετίες

ενδιαφέρον γιά την παραδοσιακή αρχιτεκτο-

νική, επανέρχεται δυναµικά στις µέρες µας

σαφώς επαναπροσδιορισµένο. Στο στόχαστρο

του επιθετικού µοντερνισµού αλλά συχνά και

ως νεοσυντηρητικό καταφύγιο, η αρχιτεκτονική

παράδοση δεν επιβιώνει πλέον ως απλή µετα-

φορά του παρελθόντος αλλά κρίνεται ως αξία

ανάλογα µε τη σύγχρονη δραστικότητα του

περιεχοµένου της.

∆ύο πρόσφατες φαινοµενικά αντιδιαµετρικές

προσεγγίσεις προκάλεσαν το διεθνές ενδιαφέ-

ρον και απέδειξαν ότι το απόθεµα των κριτικών

εννοιών και οι πολυσχιδείς µορφές της ετερότη-

τας που αυτή προσκοµίζει, µπορούν να αποτε-

λέσουν µοχλούς αµφισβήτησης των αξιών ,των

αρχών και των ψευδαισθήσεών µας.

ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 
Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτο-

νικής, µιά αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία του

∆ήµου Βεροίας, ιδρύθηκε µε σκοπό τη µελέτη

της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από την

άποψη της γενετικής, της τυπολογίας και της

κατασκευής, µε έµφαση στην αρχιτεκτονική της

Βαλκανικής και της Μέσης Ανατολής. Οι χώροι

του στο αρχοντικό Μπέκα εγκαινιάστηκαν τον

Οκτώβριο 2000 στα πλαίσια του ∆ιεθνούς Συνε-

δρίου Βαλκανικής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονι-

κής.

Ο οµ. καθηγητής ΑΠΘ Νίκος Κ.Μουτσόπουλος

προίκησε το ∆ΙΠΑ προσφέροντας µέρος του

ογκώδους αρχείου του, 16.000 σχέδια αποτυ-

πώσεων παραδοσιακών και εκκλησιαστικών κτι-

σµάτων, καθώς και το φωτογραφικό του αρχείο

µε εκατοντάδες θεµάτων παραδοσιακής αρχι-

τεκτονικής, αποτέλεσµα πολύχρονης ατοµικής

και συλλογικής ερεύνης. Σε αυτό προστίθεται η

δωρεά 2.200 τόµων παραδοσιακής αρχιτεκτονι-

κής και αρχαιολογίας, πλήθος περιοδικών, φοι-

δ
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ς Ίχνη τοπίων - ∆ίκτυα τόπου
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Αµαλία Κωτσάκη, αρχιτέκτων

2244 ε π ί κ α ι ρ α

µέση: ∆ιατόπια/Στεµνίτσα/abandonment & new

inhabitants/φωτογραφίες

κάτω: ∆ιατόπια/Στεµνίτσα/το εργαστήριο

πάνω: Το υποδειγµατικά αποκατεστηµένο αρχοντικό Μπέ-

κα (19ος αι.) στην εβραϊκή συνοικία της Μπαρµπούτας

όπου στεγάζεται το ∆ΙΠΑ [Ολγανού 12, 59100 Βέροια, τηλ.

+302331075202]

κάτω αριστερά: Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου Παραδοσια-

κής Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής (12-15 Οκτωβρίου 2000),

επιστ. υπευθ. Ν. Μουτσόπουλος, επιµ. έκδοσης Ν. Καλο-

γήρου, εκδ. ∆ΙΠΑ, ∆ήµος Βεροίας, 2003, σελίδες 368

κάτω δεξιά: Ν. Μουτσόπουλος, Βέροια, σκίτσο, 1966



Erich Mendelsohn (1887-1953)
Αναστασία Πεπέ, αρχιτέκτων

2277ε π ί κ α ι ρ α

έκ
θ

εσ
η

Στο Μεσόπολεµο, ο Mendelsohn σχεδίαζε

κατοικίες, πολυκατοικίες και εµπορικά κατα-

στήµατα, κτίρια για εκθέσεις και εργοστάσια.

Με τον Neutra το 1923 κέρδισε Α΄ βραβείο στον

αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για το Business-

Center Company στη Χάιφα.

Ιδιαίτερα γνωστό τον κάνουν τα πολυκαταστή-

µατα όπως των SCHOCΚEN στη Νυρεµβέργη

(1925) στη Στουτγάρδη (1928) κ.λπ.

Μέσω της αρχιτεκτονικής και της µορφολογίας

µιας κινητικής φόρµας τους, συνέθεταν, στο

κέντρο της πόλης, απίστευτη δυναµική παρου-

σία.

Το κατακόρυφο κλιµακοστάσιο των καταστηµά-

των SCHOCΚEN στη Στουτγάρδη στην πρόσοψη

είναι εντυπωσιακό καθώς τα καµπύλα υαλοστά-

σιά του επιτρέπουν στον ήλιο και στο φως να

εισβάλλουν στο κτίριο, όταν ανεβαίνει κανείς

τους ορόφους. 

Χρησιµοποιώντας το beton-arme σε συνδυασµό

µε διατοµές µορφοσιδήρου ο Μendelsohn,

πέτυχε τη στέγαση µεγάλων ανοιγµάτων µε

µικρής διατοµής δοκούς, και συνέθετε την πρό-

σοψη µε συνεχή ή καµπύλα υαλοστάσια. Ο µορ-

φοσίδερος µπορούσε να καµπυλωθεί και να

συναρµολογηθεί σαν σκελετός, σε όσους ορό-

φους ήθελε, δίνοντας στο κέλυφος ασυνήθιστη

δυναµική, που ερχόταν σε αντίθεση µε τα

σύνολα των παραδοσιακών κτισµάτων του

Μεσοπολέµου.

Το 1928 κτίζεται το όνειρό του, η ιδιωτική κατοι-

κία του στο Rupenhorn, που θα χρησιµεύσει ως

πρότυπο για τις βίλες στην Αγγλία, την Παλαι-

στίνη και την Αµερική. Σχεδιάζει τα έπιπλα και

τα φωτιστικά .

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΜΕΝDELSΟΗΝ µε αρτιότητα και ολοκληρωµένο

τρόπο είναι συγκινητική καθώς το έργο του

είναι άγνωστο µετά το 1933. Καθώς το Γ΄ Ράιχ µε

την άνοδό του έκανε συλλήψεις, ο Mendelsohn

εγκατέλειψε τη Γερµανία. Ο ίδιος είχε προσχω-

ρήσει στην εβραική κοινότητα και η σύζυγός

του τσελίστα Luise ήταν εβραϊκής καταγωγής.

Κατέφυγε στην Ολλανδία, µετά στην Αγγλία στο

γραφείο του Serge Chermayeff. Μαζί του κερδί-

ζει το Α΄ βραβείο στο διαγωνισµό του Περιπτέ-

ρου De-La-Warr στο Σάσεξ, ένα από τα πρώτα

µοντέρνα κτίρια της Αγγλίας, νότια του Λονδί-

νου.

Το 1935 ανοίγουν µαζί γραφείο στην Ιερουσα-

λήµ. Κατασκευάζει Νοσοκοµεία στο Hadassah

(1934-39) και στη Χάιφα (1937-38) και ιδιωτικές

κατοικίες.

Το 1941 µετακοµίζει οριστικά στην Αµερική.

«Εφαρµοσµένα οράµατα ενός 
κοσµοπολίτη αρχιτέκτονα» 

ΚΑΜ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)
ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΡΕΝΑΛΙ, ΧΑΝΙΑ

11 Απριλίου - 11 Μαΐου

Μια έκθεση αρχιτεκτονικής στην περιφέρεια,

εφάµιλλη των εκθέσεων στην πρωτεύουσα,

πραγµατοποιήθηκε στο ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτο-

νικής της Μεσογείου) για το έργο του αρχιτέ-

κτονα Erich Mendelsohn υπό την Καλλιτεχνική

∆ιεύθυνση του αρχιτέκτονα ∆ηµ. Αντωνακάκη,

σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Goethe και το

Ινστιτούτο Εξωτερικών Σχέσεων της Στουτγάρ-

δης.

Είναι η δεύτερη κατά σειρά Έκθεση αρχιτεκτο-

νικής που πραγµατοποιήθηκε εφέτος στο

Μεγάλο Αρσενάλι, ανακατασκευασµένο πρό-

σφατα από το ΚΑΜ.

Χωρίς την έντονη τουριστική κίνηση και τους

κυκλοφοριακούς φόρτους, τα Χανιά παραµέ-

νουν σήµερα παράδειγµα πρωτεύουσας νοµού

χωρίς δείγµατα «ανάπτυξης», ένας πόλος ζωής

που διοχετεύει µια πηγή ανεξαρτησίας της

τέχνης προς όλους τους τοµείς της καλλιτεχνι-

κής δραστηριότητας: αρχιτεκτονική, χορός,

λογοτεχνία, θέατρο, µουσική.

Ο MENDELSOHN ΕΝΑΣ ΑΠΟ τους πρωτοπόρους

του 20ού αιώνα, ονειρεύτηκε τη δυνατότητα

συνένωσης της αρχιτεκτονικής µε τις άλλες

τεχνες, µέσα στον ιδιαίτερο χώρο της Μεσο-

γείου. Ως ιδρυτικό µέλος της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» συνεργάστηκε

µαζί µε τον αρχιτέκτονα από το Αµστερνταµ Η.Τ.

Wijdeveld και τον ζωγράφο A. Ozenfant από το

Παρίσι συνεργάστηκε για την ίδρυσή της, το

1933, κάτι που εµπόδισε ο πόλεµος.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ

ΜΕNDELSOHN στο Μεγάλο Αρσενάλι, προστίθε-

ται σαν εµπειρία στον επισκέπτη, στο συνολικό

χώρο του Λιµανιού των Χανίων. 

Η έκθεση περιλαµβάνει το υλοποιηµένο έργο

του από το γραφείο του στο Βερολίνο τον Μεσο-

πόλεµο και το έργο του των δύο επόµενων

δεκαετιών (1933-53) ως αυτοεξόριστου, στην

Ευρώπη και την Αµερική. Τα έγχρωµα χαρακτη-

ριστικά σκίτσα του, λίγα σχέδια και µακέτες

έργων του από το Πανεπιστήµιο της Στουτγάρ-

δης, κόσµησαν το Μεγάλο Αρσενάλι, στους δυό

ορόφους και τα πατάρια του.

Ο Πύργος Einstein είναι το πρώτο του έργο (1920),

που έγινε σε συνεργασία µε τον αστροφυσικό

Freundlich, µε ενσωµατωµένο ουρανοστάτη, για

τα πειράµατα της Θεωρίας της Σχετικότητας. 

Είναι κοινός τόπος ότι µια κοινωνία κρίνεται όχι

µόνο από τα προτάγµατα που θέτει για το µέλ-

λον, αλλά και από τα φορτία του παρελθόντος

που φρόντισε να αποβάλει. Αυτά, όταν δεν εξα-

λείφονται πλήρως από τον χρωστήρα του χρό-

νου, εµφανίζονται ως αποσπάσµατα, ως κατά-

λοιπα και ως ψίθυροι ενός λόγου που µαρτυρά

αυτό που αντίκειται στο παρόν, αυτό που θα µπο-

ρούσε να το αλλάξει ,αλλοιώνοντας τις προδηλό-

τητες και διαβρώνοντας τις βεβαιότητές µας.

Η διαχείρηση των παραδόσεων όπως και η αξιο-

λόγησή τους διαφαίνεται ήδη από τον ορισµό

των αυθεντικών χαρακτηριστικών τους.

Εάν τα στερεότυπα και οι κοντόφθαλµες αυτα-

ρέσκειες του παρόντος πρέπει να διαταρα-

χθούν και οι συλλογικότητες πρέπει να αποτε-

λέσουν πραγµατικά ανθρώπινα σύνολα ,ίσως η

παράδοση δεν µπορεί παρά να τοποθετηθεί στο

επίκεντρο της σύγχρονης σκέψης.

– η εµφάνιση και κριτική της διαφθοράς στη

διαχείρηση µικροτοπικών κοινοτήτων, 

– η κριτική των διεθνών συνθηκών παραγωγής

αξιών της ζωής,

– ο άµεσα µελλοντικός εµπλουτισµός των γλωσ-

σών. 

Στην ιστοσελίδα του «∆ιατόπια», το υλικό δια-

µορφώνεται διαρκώς, δηµιουργώντας εναν και-

νούριο πιά «τόπο», ανοικτό για µελλοντικά

δίκτυα επικοινωνίας.

Από 4 έως 14 Οκτωβρίου 2003 ,το έργο «∆ιατό-

πια» συµµετέχει στο AJAC Art Show που πραγµα-

τοποιείται στο Metropolitan Art Museum του

Τόκυο.

2266 ε π ί κ α ι ρ α

πάνω: ∆ιατόπια/gallery Gazon Rouge-ενδιάµεσος δικτυα-

κός κόµβος/παρουσίαση του έργου στην Αθήνα,

28/7/2003

κάτω: ∆ιατόπια–∆ιανύοντας το τοπίο, παράγοντας δίκτυα

τόπου/Ιστοσελίδες επικοινωνίας



ΤΟΠΟΣ / Φως , Χώρος,  Ύλη
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΙ∆ΗΣ
Έκθεση αρχιτεκτονικής-γλυπτικής

χρηστικών αντικειµένων
Μουσείο Εφαρµοσµένων Τεχνών, Βελιγράδι

4-25/9/2003

Προσκεκληµένος του Μουσείου Εφαρµοσµέ-

νων Τεχνών του Βελιγραδίου, ύστερα από πρό-

ταση του Milos Perovic, καθηγητή της Ιστορίας

της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, ο συνάδελφος

Μιχάλης Σουβατζίδης εξέθεσε έργα του από τις

4 έως τις 25 Σεπτεµβρίου 2003 στη Σερβική

πρωτεύουσα. Η έκθεση διοργανώθηκε υπό την

αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού.

Για το έργο του αρχιτέκτονα µίλησε στα εγκαί-

νια ο Παν. Τουρνικιώτης, καθηγητής της Θεω-

ρίας της Αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ. Το γεγονός

πλαισίωσαν διαλέξεις των Μιχ. Σουβατζίδη και

Παν. Τουρνικιώτη.

Η έκθεση περιελάµβανε την παρουσίαση του

συνολικού έργου του αρχιτέκτονα σε 60 πίνα-

κες σχεδίων και φωτογραφιών, 12 γλυπτά, 4

χρηστικά αντικείµενα και 5 µακέτες κτιρίων. Στα

εκθέµατα περιλαµβάνονταν τα σχέδια επέκτα-

σης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, σχέ-

δια ∆ιαγωνισµού για το κτίριο του ΤΕΕ –ένα κτί-

ριο– σχόλιο του κτιστού περιβάλλοντος της

πρωτεύουσας των Αθηνών, σχέδια ∆ιαγωνισµού

εκπαιδευτικού κτιρίου στην Αλεξανδρούπολη -

ένα κτίριο χαραγµένο πάνω στις καµπύλες της

γης, µια κατοικία στην Αίγινα, αφιέρωµα στη

µνήµη του τεχνίτη Αλεξ. Ροδάκη, όπως και ένα

από τα τελευταία έργα του, µια κατοικία και

studio για ένα µουσικό, αφιέρωµα του αρχιτέ-

κτονα στη µνήµη του γλύπτη Γερ. Σκλάβου.

Το κτίριο είναι µια σύνθεση λείων και αδρών επι-

φανειών, ψυχρών και θερµών υλικών, µια συνι-

σταµένη διαφορετικών επεξεργασιών που ανα-

δύονται µέσα από την ύλη και επιβάλλονται στο

περιβάλλον. 

Το ατελές, σχεδόν ηµιτελές, που αποπνέει ο

µπρουταλισµός των λεπτοµερειών στους τσιµε-

ντένιους λίθους και το εµφανές σκυρόδεµα, είναι

Συγκινητικές φωτογραφίες µε το φίλο και παλιό

συνεργάτη του Neutra και µε τον Frank Loyd

Wright αποκαλύπτουν τις τραγικές στιγµές της

προσωπικής ιστορίας του. Συνάντηση µε τον

Mies van der Rohe, συνάδελφό του στο Bau-

haus. Ο Kahn του προσφέρει χώρο στο γραφείο

του .

Το 1946 παίρνει επίσηµα άδεια και ανοίγει δικό

του γραφείο στο Σαν Φραντσίσκο. Μακέτες από

το Κτίριο της Συναγωγής στο Οχάιο και της ιδιω-

τικής κατοικίας Russell.

Το 1942 έδωσε διαλέξεις στο Berkley, οι οποίες

δηµοσιεύτηκαν το 1944. Το 1951 αρχίζει να γρά-

φει την αυτοβιογραφία του, «My life in Sketch-

es». Γεννηµένος το 1887 στη Αν. Πρωσσία είναι

ήδη 64 ετών. Πεθαίνει το 1953 από καρκίνο.

∆ίδασκε στους φοιτητές στο Μπέρκλεϋ:

«...βρίσκετε την έµπνευση οπουδήποτε...

να κοιτάτε το παρελθόν

για να µπορείτε να αλλάξετε

την ενέργεια του παρόντος...»

Εκδόσεις και κατάλογος των έργων του διατίθενται

από το ΚΑΜ: e-mail: @kam-arsenali.gr-www.kam-

arsenali.gr

Επιµέλεια: Regina Stephan, Ιστορικός Τέχνης

Κωστής Μαυρακάκης, αρχιτέκτων

Συνεργάτης: Elke Lagansky, ζωγράφος

σελ. 28: Πολυκατάστηµα SCHOCKEN στην Στουτγάρδη

(1926-28)

πάνω και κάτω: Φωτογραφίες από την έκθεση στο ΚΑΜ

κάτω: Μουσείο Εφαρµοσµένων Τεχνών του Βελιγραδίου.

Άποψη της έκθεσης αρχιτεκτονικής του Μιχ. Σουβατζίδη

(4-25/9/2003)
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βαίνει. ∆εν οδηγείται από την αγορά, αντίθετα

την χρησιµοποιεί, έως και την υπονοµεύει.

Τα ίδια κοινά υλικά, αυτά «του εµπορίου», που

κατακλύζουν τη συνήθη ελληνική κατασκευή, µε

την εισαγωγή νέων σχεδιαστικών παραµέτρων

µεταπλάθονται, ανανεώνουν το µορφολογικό

λεξιλόγιο αποδίδοντάς του νεωτερικότητα και

γίνονται φορείς ενός αντικαταναλωτικού µηνύµα-

τος µε αναφορά στο περιβαλλοντικό πρόβληµα

το οποίο απασχολεί τον αρχιτέκτονα εδώ και 23

χρόνια.

Το αποτέλεσµα προσεγµένο αλλά και ηθεληµένα

ατελές, υπενθυµίζει ότι η αρχιτεκτονική διαδικα-

σία δεν τελειώνει στο σχεδιαστήριο αλλά συνεχί-

ζεται επί τόπου του έργου, στη «µαστοριά». Ίσως

αυτή να είναι και η σηµαντικότερη διδαχή.

Αµαλία Κωτσάκη, σχόλιο στην αρχιτεκτονική

του Μιχάλη Σουβατζίδη

στην ύλη, η πλαστική διάσταση του έργου.

Η διαδικασία της σύνθεσης και η γενικότερη προ-

σέγγιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού έχουν

ρίζες που –περισσότερο ή λιγότερο– αναφέρο-

νται σε µιαν ανάγνωση της ιστορίας και µια σχέση

µε τον τόπο. 

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες ο Μιχά-

λης Σουβατζίδης συλλαµβάνει την αρχιτεκτονική

του µέσα από τη βιωµατική, τη µυθολογική και

την ιστορική ερµηνεία του τόπου, ακόµα και αν το

κάνει υπαινικτικά ή αλληγορικά, ακόµα και αν

χρειάζεται καµιά φορά να της προσθέσει τα δικά

του λόγια, µέχρι να µιλήσει το βαθύτερο νόηµα

των µορφών του. Η διαρκής αναφορά στον τόπο

και το παρελθόν, αυτή η προσωπική προσέγγιση

της ιστορίας, βρίσκει το ευθέως ανάλογό της σε

µια διαρκή αναφορά στην τέχνη, που υπερβαίνει

κάθε καλλιτεχνική αναζήτηση στην ίδια τη σύν-

θεση του έργου για να καταστεί έργο τέχνης και

να γίνει ένα µε το έργο αρχιτεκτονικής. Στην

τελευταία τουλάχιστον δεκαετία τα περισσότερα

έργα του Μιχάλη Σουβατζίδη έχουν στο σώµα

τους και ένα µεταλλικό γλυπτό. 

Όλα είναι κατασκευασµένα από ανακυκλωµένα

εξαρτήµατα αυτοκινήτων, ελικοπτέρων και

άλλων φοβερών «µηχανών» του εικοστού αιώνα.

Τα ανακυκλωµένα αυτά εξαρτήµατα, ξαναχρησι-

µοποιηµένα ως γλυπτά δεν εξωραΐζουν απλώς

µια αρχιτεκτονική της σύγχρονης µεταβιοµηχανι-

κής κοινωνίας. Η παρουσία τους είναι συχνά

ευρηµατική και αποτελεί ένα πολλαπλό σχόλιο.

Τα γρανάζια, το µισό κιβώτιο των ταχυτήτων, το

αµορτισέρ είναι το ανάλογο ενός ready-made

αλλά είναι επίσης µια αναφορά στον Le Corbusier

και στη δική του ερµηνεία της σχέσης ανάµεσα

στην τέλεια µηχανή και την ιδανική αρχιτεκτο-

νική. Η κύρια αντιστροφή είναι πως εκεί είχαµε το

γρήγορο, γυαλιστερό και ολοκαίνουριο αυτοκί-

νητο να συγκρίνεται µε τη διαχρονική αξία του

Παρθενώνα, ενώ εδώ έχουµε τα φθαρµένα σπα-

ράγµατα αχρηστεµένων µηχανών, φορέων του

αδιεξόδου µιας καταναλωτικής και µηχανοκρα-

τούµενης ζωής, να διεκδικούν µια σκοτεινή θέση

απέναντι στον ίδιο, τον πραγµατικό Παρθενώνα.

Π. Τουρνικιώτης, κείµενο µε τίτλο «Η αρχιτεκτο-

νική σύνθεση των αντιθέσεων στο έργο του Μιχ.

Σουβατζίδη» που συνόδευε την έκθεση

Εµπόδια στάθµευσης και χειρολαβές από αµορτι-

σέρ, φωτιστικά από κάρτερ, καφασωτά από καρέ

µεταλλικών ψευδοροφών, κουφώµατα από δια-

τοµές ψευδοροφών αλουµινίου, αδιαβροχοποιη-

µένοι έγχρωµοι τσιµεντόλιθοι επινόησης του

αρχιτέκτονα.

Όταν οι αγοραίοι κανόνες της παραγωγής ολοένα

και περισσότερο επιβάλουν την αποµάκρυνση

του αρχιτέκτονα από τη διαδικασία και κυρίως τη

σκέψη του «χειροποίητου» µε συνακόλουθη την

έκπτωση του εκφραστικού πλούτου του αρχιτε-

κτονικού έργου, η αρχιτεκτονική του Μιχάλη

Σουβατζίδη έχει πολλά να κοµίσει. 

Ο Μιχάλης Σουβατζίδης είναι γνώστης των κανό-

νων της, αλλά γνωρίζει καλύτερα να τους υπερ-

εντελώς υποταγµένο σε µια γεωµετρική κανονι-

κότητα, στην πρωτοκαθεδρία της ορθής γωνίας,

µε φανερά τα ίχνη του κανάβου και ενίοτε σηµά-

δια από χαράξεις και χρυσές τοµές. Το τέλειο

είναι πάντα εκεί, σε µια κρυφή αντίθεση που

ισορροπεί δυναµικά τα ανόργανα υλικά και το

γεωµετρικό περίγραµµά τους. Αυτή η συνολική

υποταγή του χτισµένου στην τάξη του ορθού

λόγου και τα ολοκληρωµένα γεωµετρικά σχή-

µατα ως βαθύτερη υποδοµή της αρχιτεκτονικής

µορφής, εκφράζονται ιδανικά στα αξονοµετρικά

σχέδια του αρχιτέκτονα, που αναπαριστούν µε

µετρηµένη ακρίβεια τα κτίριά του. Και όµως δε

πρόκειται για απλές γεωµετρικές ασκήσεις. Οι

καθαροί όγκοι µε τις τόσο εναρµονισµένες διαι-

ρέσεις έχουν πλαστεί µε γνώµονα τις λειτουργίες

και τα στοιχεία της φύσης. 

Η καθηµερινή κίνηση του ήλιου και το φυσικό

φως, η διαρκώς µεταβαλλόµενη γωνία µε την

οποία πέφτουν οι ακτίνες πάνω στην επιφάνεια

του κτιρίου, η άλλοτε επιθυµητή και άλλοτε ανε-

πιθύµητη διείσδυση τους, είναι παράγοντες πρω-

ταρχικοί που συµµετέχουν στο σχεδιασµό και σε

ένα βαθµό τον καθορίζουν. Η µια διάσταση της

λογικής αυτής υποταγής του ήλιου είναι σαφώς

ενεργειακή, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκεται η ποι-

ότητα των διαβαθµίσεων και εναλλαγών του

φυσικού φωτός, το γράψιµο της φωτοσκίασης

δίπλα πάνω: Κέντρο Τέχνης, Χαρ. Τρικούπη 121-Αθήνα, 1997

δίπλα κάτω: Οικία µουσικού µε studio, Ν. Φιλοθέη, 2003 -

αφιέρωµα στον γλύπτη Γερ. Σκλάβο

κάτω: Ο αρχιτέκτων και το τελευταίο του γλυπτό Ερµής -

σηµαδούρα, µεταλλικές σχάρες, σερµπαντίνα ψυγείου,

ηλεκτρικός µονωτήρας πυλώνα και εξαρτήµατα µηχανών,

2003
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Η διάπλαση 
των αρχιτεκτόνων

Zaha Hadid, One North Singapore [·fi ÙÔ Autodesk, Vision and Reality, 2002] 

narios for the European city and territory». Ανα-

φερόµενος στην υπερβολική διάσταση του

αστικού φαινοµένου, ο Secchi είπε ότι µεταξύ

των δεκαετιών ’60 και ’80, η Ευρωπαϊκή πόλη

εγκατέλειψε τη µοντέρνα περίοδο για να µπει

στη σύγχρονη, µε νέου τύπου µορφή. Τόνισε τη

σηµασία του µετασχηµατισµού αυτού, βασισµέ-

νου στην παρουσία του αυτόνοµου ατόµου, τη

σπουδαιότητα της καθηµερινής ζωής και τον

εκδηµοκρατισµό του χώρου και της κοινωνίας:

Οι αξίες εξαρτώνται από τον εκδηµοκρατισµό

των αγαθών και του πολιτισµικού επιπέδου.

Ο Stephen Graham καθηγητής, για την απειλή

της διαχυµένης µητρόπολης και την πρόκληση

της συνεκτικής πόλης. Παρουσίασε τάσεις που

απειλούν τη σύνδεση και τη συνοχή των πόλεων

και τόνισε την ανάγκη φυσικής και τεχνολογικής

υποδοµής. Είναι αναγκαίο και δυνατό να συν-

δυαστούν παραδοσιακά και ψηφιακά δίκτυα,

καθώς η διαχείριση επιτυγχάνεται από από-

σταση. Μπορούµε να φανταστούµε τον αστικό

σχεδιασµό από τηλεοπτική κλίµακα, καθώς η

πόλη είναι προϊόν της διασύνδεσης και της κινη-

τικότητας. Εισήγαγε τον όρο glocal (global-

local), καθώς δεν αποσκοπούµε να αντικατα-

στήσουµε τα φυσικά µεγέθη µε αριθµούς, αλλά

πειραµατιζόµαστε στην αύξηση φυσικής-

ψηφιακής κινητικότητας. Ο κοινωνικός αποκλει-

σµός προέρχεται από την ιδιωτικοποίηση του

δηµόσιου χώρου και τον ελιτισµό της τεχνολο-

γίας.

Ο Manuel Castells καθηγητής, επανέλαβε ότι η

κοινωνία µας υφίσταται δοµικό µετασχηµατι-

σµό διαφορετικό απ’ ό,τι στη βιοµηχανική κοι-

νωνία. Χωρίς να είµαστε σε θέση ακόµα να αξιο-

λογήσουµε τη σύγχρονη κοινωνία µπορούµε να

την αποκαλέσουµε κοινωνία δικτύων. Σήµερα

µισός πληθυσµός του πλανήτη ζει σε αστικό

περιβάλλον και στο τέλος του αιώνα το ποσοστό

των κατοίκων πόλης θα ανέλθει σε 80%. Προω-

θηµένα συστήµατα επικοινωνιών δηµιουργούν

νέα γεωγραφία, χαρακτηρισµένη από συγκε-

ντρωτισµό και αποκέντρωση µη αντικρουόµε-

νες ως ρεαλιστικές. ∆ηµιουργούµε µια χωρική

αρχιτεκτονική συγκέντρωσης/αποκέντρωσης

στο αστικό περιβάλλον και στη διάχυση πληθυ-

σµού και δραστηριοτήτων. ∆ε µιλάµε πλέον για

κέντρο και περιφέρεια αλλά για διαφορετικά

συνδεόµενα κέντρα. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν

τη δυνατότητα συγκέντρωσης/αποκέντρωσης

των αστικών πυρήνων. Η κοινωνία µας χαρακτη-

ρίζεται από συλλογικότητα λόγω δικτύων και

αποκλεισµό λόγω διεύρυνσης και διασποράς

Συνδέοντας πόλεις - Συνδέοντας πολίτες
Mαρία Λιλιµπάκη, αρχιτέκτων-αρχαιολόγος-πολεοδόµος
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του χώρου. Τα κοινωνικά κινήµατα διχάζονται

στις ανθιστάµενες τοπικές κοινότητες που

µπλοκάρουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και

στα περιβαλλοντικά κινήµατα που επιδιώκουν

κοινωνική αλλαγή µε σκοπό την αυξανόµενη

ευηµερία.  

Ο Nikos A. Salingaros καθηγητής, µε θέµα

«Connecting the fractal city». Οι πόλεις έχουν

ιδιότητες διαρκούς διαίρεσης (fractal). Η πίεση

να συµβιβάσουµε τη χρήση αυτοκινήτου και τη

διαρκή αύξηση πληθυσµού, οδήγησε τους

πολεοδόµους του 20ού αιώνα να επιβάλουν µη

κλασµατικές (anti-fractal) γεωµετρικές τυπολο-

γίες. Οι ιδιότητες της παραδοσιακής πόλης εξα-

λείφθηκαν µε δυσοίωνες επιπτώσεις στον

αστικό ιστό. Για να τις ανατρέψουµε πρέπει να

κατανοήσουµε τις ιδιότητες του φαινοµένου

fractal, πώς να ολοκληρώσουµε τις φυσικές/

ηλεκτρονικές συνδέσεις και να αξιολογήσουµε

τη συνεκτικότητα µε τοπολογικά κριτήρια και

την εξέλιξη των βιολογικών συστηµάτων και του

διαδικτύου. Οι πυκνότητες λόγω αστικής δόµη-

σης και διασποράς προαστίων, είναι παθολογι-

κές. Η πρόκληση για τη σύγχρονη πόλη είναι να

επιβάλλει βέλτιστα, ανταγωνίσιµα, συνεκτικά

δίκτυα.

Από µέρους της ελληνικής συµµετοχής έγιναν οι

παρακάτω εισηγήσεις:

Μαρία Βογιατζάκη: E-polis: The transformation

of Urban Space Properties under the influence

of internet and digital economy.

Μαρία Λιλιµπάκη: Technicalities and social sub-

structures according to the Strategic Plan for

the Sustainable Development of the Metropoli-

tan Thessaloniki

Αθανάσιος Παγώνης: The Global- Local connec-

tivity deficit in Urban development related to

special events.

Πραγµατοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το 5ο Συνέ-

δριο των Ευρωπαίων Πολεοδόµων µε θέµα

«Connecting the city: connecting citizens» στις

10, 11, 12 Απριλίου 2003. Η 5η Biennial έγινε µε

την υποστήριξη της Κυβέρνησης Καταλωνίας,

του ∆. Σ. Βαρκελώνης και της Ισπανικής και

Καταλανικής Ένωσης Πολεοδόµων.   

Το Συνέδριο επιχείρησε να εξερευνήσει τις

χωρικές επιπτώσεις των µεταφορικών και

άλλων δικτύων (πληροφοριών, ύλης, ενέργειας

κ.λπ.), στο σχεδιασµό ώστε να απαντήσει σε

προκλήσεις και ερωτήµατα, όπως: 

– Επιτυγχάνεται η διαχείριση των επιπτώσεων

της διάχυσης επεµβάσεων στο περιβάλλον και

την ποιότητα ζωής των πολιτών;

– Η διασύνδεση των δικτύων προωθεί ανάπτυξη

µη συγκεντρωτική;

– Μπορούν οι πολεοδόµοι να αναπτύξουν ικα-

νοποιητικά δίκτυα και να τα καταστήσουν συµ-

βατά µε τη λειτουργία πόλεων ώστε να γίνουν

φιλικά στο περιβάλλον;

– Μπορεί να επιτευχθεί ισότητα στην αποδοχή

των υπηρεσιών που παρέχουν τα δίκτυα και να

αποφευχθούν οι χωρικοί και κοινωνικοί απο-

κλεισµοί;

Οι ανακοινώσεις των συνέδρων επιµερίστηκαν

σε 4 εργαστήρια: 

– Ευρωπαϊκό επίπεδο:Συνδέοντας πόλεις στην

Ευρώπη

– Περιφερειακό επίπεδο: πόλεις περιφέρειας

– Επίπεδο πόλης: «κοινωνικές οµάδες

– Τοπικό επίπεδο: «πολίτες.

Τις κεντρικές οµιλίες έκαναν:

Ο Bernando Secchi καθηγητής, µε θέµα «Sce-
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1. Η κατάσταση στη χώρα µας

Όλα ξεκινούν από την παντελή αδυναµία της πολιτείας και
των φορέων της, εδώ και πολλά χρόνια, να αναγνώσει
µέσα από τη φρενήρη ανάπτυξη των κατασκευών και των
οικοδοµικών έργων, δηµόσιου και ιδιωτικού συµφέροντος,
τον ιδιαίτερο ρόλο και το νόηµα της αρχιτεκτονικής για το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
∆εν αντιλήφθηκαν ότι ο ρόλος της αρχιτεκτονικής αποτε-
λεί γνώρισµα της ιστορίας, του πολιτισµού και της ίδιας της
ζωής.
Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, δεν έµαθε να έχει απαιτή-
σεις ποιότητας στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλο-
ντος, δεν έχει απαιτήσεις από την Αρχιτεκτονική. 
Υπ’ αυτή την έννοια η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει
σχέση µε την Αρχιτεκτονική, το µέγεθος και η ποιότητα
της οποίας κρίνεται φυσικά από τα αποτελέσµατα στο
χώρο.
Το σηµερινό δοµηµένο περιβάλλον στην πατρίδα µας
εκφράζει την «ήττα της Αρχιτεκτονικής», την ήττα των
ανθρωπίνων αξιών, του οράµατος της ποιότητας ζωής. Η
σηµερινή ελληνική πόλη είναι απάνθρωπη και αβίωτη από
την κυκλοφοριακή ασφυξία, τη ρύπανση, την οικιστική
παραµόρφωση, την αυθαιρεσία και την αισθητική υποβάθ-
µιση.
Το πρόβληµά µας είναι ότι η πολιτεία αρνείται µέχρι
σήµερα να χρησιµοποιήσει σωστά το γνωστικό αντικεί-
µενο των Ελλήνων Τεχνικών Επιστηµόνων.
Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόηµα που έχει για
το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, η Αρχιτεκτονική.
Αρνείται πεισµατικά και για µας αυτό είναι πάρα πολύ
σοβαρό και η πορεία λαθεµένη. 
Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώ-
ντας να επιβιώσουν σ' αυτές τις συνθήκες, έχουν αρχίσει
να συµβιβάζονται µε αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα.
Η αρχιτεκτονική ξεπουλιέται και εκδίδεται φτηνά στους
πάγκους της πολεοδοµίας. Στην εποχή της εξειδίκευσης
όλοι «αρχιτεκτονούν» και όλοι κατασκευάζουν. Όλοι είναι
ελεύθεροι να αυθαιρετούν, να παρεµβαίνουν, να παραµορ-
φώνουν την πόλη, χωρίς φραγµούς και κανόνες.
Είµαστε χωρίς θεσµικό πλαίσιο που να καθορίζει τους
κανόνες συµµετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επι-
στηµόνων και επαγγελµατιών στην παραγωγή των έργων.
Πλήρης αδυναµία της πολιτείας.
Από το νόµο Ν. 4663/30 (ΦΕΚ. 149/Α/09.05.1930 - Πρόε-
δρος ∆ηµοκρατίας Αλεξ. Ζαΐµης) που έλεγε: «Στην έννοια
της άσκησης του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού
νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµατος του
Αρχιτέκτονα… περιορισµένης εις καθαρά αρχιτεκτονικές
και οικοδοµικές εργασίες …», φτάνουµε στο 2003 όπου
έχουν εκδοθεί δεκάδες προεδρικά διατάγµατα, για µέσες,

ανώτερες (Τ.Ε.Ι.) και ανώτατες (Α.Ε.Ι.) σχολές, όπου µε τη
δηµιουργία δεκάδων ειδικοτήτων, δίνουν τη δυνατότητα
να ασκούν το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα άπαντες από-
φοιτοι αυτών, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό – ακαδη-
µαϊκό πρόγραµµα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαι-
τούνται.
Σήµερα κυριαρχεί ένα απίστευτο χάος στις υπευθυνότητες
και στη συντεταγµένη µορφή των τεχνικών επαγγελµάτων,
οριζόντια (Αρχιτέκτονας – Πολιτικός Μηχανικός – Τοπο-
γράφος) και κάθετα (Αρχιτέκτονας – ∆οµικός Μηχανικός
– Συντηρητής κ.λπ.), στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλ-
λοντος.
Πλήρης απαξίωση της Αρχιτεκτονικής.
Άσκηση της Αρχιτεκτονικής από όλα τα τεχνικά επαγγέλ-
µατα όλων των βαθµίδων.
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να επισηµάνω και τον αρνητικό
ρόλο του Τ.Ε.Ε. που επέτρεπε τη δηµιουργία του «θολού
τοπίου» στις αρµοδιότητες των τεχνικών επιστηµόνων.
Εάν το Τ.Ε.Ε. είχε προωθήσει την καθαρότητα των αρµο-
διοτήτων οριζόντια (Αρχιτέκτονας – Πολιτικός – Τοπο-
γράφος Μηχανικός κ.λπ.), θα µπορούσε να αποφύγει τη
µεγάλη διολίσθηση και απαξίωση, που όλα αυτά τα χρόνια
πραγµατοποιείται και ολοκληρώθηκε µε την ισοτιµία µε τα
Τ.Ε.Ι., υπερασπίζοντας τις επαγγελµατικές αρµοδιότητες
που απαιτούνται για την ποιότητα των παραγόµενων
έργων. 

2. Οι κοινοτικές επιθυµίες

Στην υπόλοιπη Ευρώπη το πρόβληµα της συντεταγµένης
συµµετοχής των τεχνικών επαγγελµάτων, εν πολλοίς, έχει
προ πολλού λυθεί, µε βάση το γνωστικό αντικείµενο που
εκπορεύεται από τα προγράµµατα σπουδών.
Ιδιαίτερα η Αρχιτεκτονική και ο ρόλος της στην ιστορία και
τον πολιτισµό, αποτελεί µορφωτικό δεδοµένο των λαών, οι
οποίοι δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία σ’ αυτούς που την
ασκούν, έτσι ώστε συνήθως το κάθε οικοδοµικό έργο να
είναι ταυτόχρονα και επώνυµο Αρχιτεκτονικό έργο.
Παρ’ όλα αυτά όµως, µε στόχο την οικονοµική συµπίεση
των ελεύθερων επαγγελµάτων και µε πρόσχηµα την καθιέ-
ρωση ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική
αγορά, επιχειρείται µεθοδικά η ανατροπή και η «απλού-
στευση» διατάξεων, που εφαρµόζονται στον τοµέα της
αµοιβαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων.
Αυτή τη στόχευση τη διευκόλυναν οι αποφάσεις της Μπο-
λόνιας, που επιχειρούν την ακύρωση και ανατροπή των
Ακαδηµαϊκών ισοτιµιών των πέντε χρόνων εκπαίδευσης, µε
εκείνων των τριών χρόνων βασικής Ακαδηµαϊκής εκπαί-
δευσης συν δύο χρόνια πρακτικής άσκησης.
Έτσι λοιπόν τώρα επεξεργάζονται µια νέα γενική οδηγία

του Τάκη Γεωργακόπουλου, Προέδρου ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Εκπαίδευση και 
επαγγελµατικά δικαιώµατα

• Να συγκροτήσει το πλαίσιο αρχών για την άσκηση της
Αρχιτεκτονικής και το ρόλο του Αρχιτέκτονα.
• Να αναδείξει τη συγκεκριµένη επιστηµονική ταυτότητα
του κλάδου στην ελληνική κοινωνία, παρέχοντας µέσω της
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, πιστοποίηση εγκυρό-
τητας αποκλειστικά στους Αρχιτέκτονες πενταετούς εκπαί-
δευσης.
• Να διασφαλίσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του κλά-
δου.
• Να προάγει την αρχιτεκτονική δηµιουργία και την προ-
βολή του έργου των Αρχιτεκτόνων, στην ελληνική κοινωνία
και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την πολιτισµική
αξία της Αρχιτεκτονικής
• Να προωθήσει άµεσα τη σύσταση του Ανώτατου Πολε-
οδοµικού και Αρχιτεκτονικού Συµβουλίου (ΑΠΑΣ), από το
Υπουργείο Χωροταξίας.
• Να καθιερώσει τριενάλε Αρχιτεκτονικής για τη διοργά-
νωση Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου, σε

συνεργασία µε το ΥΠΟ – ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής. 
• Να προασπίσει την υπάρχουσα κοινοτική Οδηγία
85/384/ΕΟΚ για τους Αρχιτέκτονες. Η θέση του ΣΑ∆ΑΣ-
ΠΕΑ και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων στό-
χευε και στοχεύει στη διατήρηση της Οδηγίας των αρχιτε-
κτόνων. Αποτελεί ουσιαστική νοµοθετική προσέγγιση της
αµοιβαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, σχε-
τικά µε την αρχιτεκτονική και του δικαιώµατος ελευθερίας
για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Καθώς
η Οδηγία θέτει κριτήρια για την εκπαίδευση των αρχιτε-
κτόνων, 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.

αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, που δηµιουργεί επαγγελµατικές ισοτι-
µίες, στη βάση ενός αµβλυµµένου τοπίου ακαδηµαϊκών
ισοτιµιών και διευκολύνουν την πρόσβαση και την επικά-
λυψη σε πλήθος επαγγελµάτων.
Το συνιστώµενο συµβούλιο αναγνώρισης επαγγελµατικών
ισοτιµιών, χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλµατος παράλ-
ληλα µε το Τ.Ε.Ε. (ουσιαστικά το καταργεί).

3. Προτάσεις και επιδιώξεις 
της Αρχιτεκτονικής Κοινότητας

• Αν θέλουµε να πιστεύουµε ότι είµαστε µια ευηµερούσα
πολιτεία, πρέπει να βάλουµε φραγµό στην άναρχη ποσο-
τική µεγέθυνση των οικοδοµικών έργων και να ενσωµατώ-
σουµε την έννοια της ποιότητας, που εµπεριέχεται στην
έννοια της Αρχιτεκτονικής ως πολιτισµική αξία.

• Με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε. και µε συµµετοχή όλης της
επιστηµονικής κοινότητας των τεχνικών, η πολιτεία πρέπει
τώρα να επαναπροσδιορίσει και να καθορίσει τις αρµοδιό-
τητες των τεχνικών επιστηµόνων, µε βάση το γνωστικό
τους αντικείµενο και τις ακαδηµαϊκές τους σπουδές.
• Πενταετείς ενιαίες σπουδές µε ταυτόχρονη υπεράσπιση
του επιπέδου σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών, στη
βάση των οποίων θα καθορίζονται κατ’ αρχήν οι ακαδη-
µαϊκές ισοτιµίες και επ’ αυτών οι επαγγελµατικές ισοτιµίες.
• Να υπερασπιστεί την ανάγκη για έργα µε ποιότητα –
ασφάλεια – αισθητική.
• Η Αρχιτεκτονική κοινότητα πρέπει να λειτουργήσει και
να δράσει συσπειρωµένη για να πετύχει την ανατροπή της
σηµερινής κατάστασης.
• Να εκλέξει και να ορίσει ενιαίο συντονιστικό όργανο
Ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής κοινότητας.
• Να έχει ενιαία στάση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων (CAE).
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γραµµικού– η πλαστική αντίληψη, η έκφραση της αρµονίας
του σχήµατος, του όγκου και της µορφής, του χρώµατος,
του τόνου και της συνθέσεως γενικά. ∆εν αρκούν όµως
αυτά για τον νέο αρχιτέκτονα. Πρέπει ακόµη, πρώτον να
εξακριβωθεί εάν πρόκειται περί υφής δοµικού καλλιτεχνι-
κού ταλέντου και όχι περί παρεξηγήσεως ζωγραφικού ή
γλυπτικού, που έχει τελείως διάφορο χαρακτήρα. ∆εύτερο
πρέπει να διαπιστωθεί και να διασφαλιστεί µήπως το τάλα-
ντο άφορα απλή δεξιοτεχνική ικανότητα ή επιφανειακή
αναιτιολόγητη διαίσθηση, και δεν ανταποκρίνεται –όπως
επιβάλλεται, για το ιδιόµορφο καλλιτεχνικό έργο– σε
βαθύτερη στοχαστική τεκµηρίωση του ωραίου. Αν συνο-

Ο Κυπριανός Μπίρης, ένας από τους θεµελιωτές της µετα-
πολεµικής αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε
άρθρο του στην εφηµερίδα Καθηµερινή (4/7/1964), συνοψί-
ζει µε τρόπο διαχρονικό τα βασικά σηµεία της «µόρφω-
σης των νέων ελλήνων αρχιτεκτόνων» (όπως ήταν και ο
τίτλος του άρθρου):

«Οι βασικές αρχές, πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η µόρ-
φωσις των νέων αρχιτεκτόνων, είναι αναλλοίωτες, όπως και
τα βασικά χαρακτηριστικά µιας πανάρχαιας τέχνης, όπως
η Αρχιτεκτονική. Αυτή δεν έπαψε στο πέρασµα του χρό-
νου, ούτε και θα πάψει, ν’ αποτελεί αντικείµενο υψηλής
συλλήψεως και οραµατισµού. Ακόµη δεν έπαψε να εκφρά-
ζει τη σχηµατική και πλαστική αρµονία των δοµικών και
των κτιριολογικών στοιχείων, και να είναι απόλυτα συνυφα-
σµένη µε την αίσθησι του ωραίου, όπως αυτό κάθε εποχή
το απολαµβάνει. Από την άλλη πλευρά όµως, δεν έπαψε
να έχει τη γένεσή της, στην εξυπηρέτηση υλικών ανθρώπι-
νων αναγκών, από τις πιο απλές και αδρές, µέχρι τις λεπτό-
τερες πνευµατικές και ψυχικές. Επίσης, ενώ εξακολουθεί να
προπορεύεται και σε πολλά σηµεία, και να προδιαγράφει
ακόµα –πραγµατικά, ή έστω, και συµβολικά– την πορεία
του πολιτισµού, δεν έπαψε πάντως και να είναι άρρηκτα
δεµένη µε τον τόπο και το χρόνο δηµιουργίας της, και να
προσαρµόζεται στις τάσεις και τα µέσα κάθε εποχής.
Πάνω σ’ αυτές τις βάσεις στηρίζεται και η σηµερινή µόρ-
φωσις των νέων στην Ελληνική Αρχιτεκτονική Σχολή…»

Παρότι η σύγχρονη αρχιτεκτονική εκπαίδευση είναι σε
µεγάλο βαθµό βασισµένη στις ίδιες αρχές, υπάρχει
σίγουρα µια σειρά από αλλαγές που δεν µπορούν να µας
αφήσουν αδιάφορους. Η αρχιτεκτονική πραγµατικότητα
των κυρίαρχων κατασκευαστικών –και µη– εταιρειών που
παράγουν «ανώνυµα» αρχιτεκτονικά έργα µεγάλης κλίµα-
κας, δεν αφήνουν περιθώρια για οραµατισµούς και υψηλές
συλλήψεις. Οι φοιτητές των αρχιτεκτονικών σχολών του
µέλλοντος, θα έχουν λιγότερες ευκαιρίες, πολύ περισσό-
τερο ανταγωνισµό και απειροελάχιστη επαγγελµατική
αυτονοµία. Θα διαθέτουν πολυσυλλεκτική γνώση, γενική
και την ίδια στιγµή αποσπασµατική, πληθωρική αλλά και
λειψή. Οι λίγες βασικές και αναγκαίες αρχές που αναφέρει
ο Κυπριανός Μπίρης, έχουν κιόλας αποδυναµωθεί µέσα
σε ένα ορυµαγδό πληροφοριών. Κάθε εποχή, διαθέτει και
τη δική της αντίληψη για τη µόρφωση, αυτό όµως δε
σηµαίνει πως η µόρφωση, αλλάζει χαρακτήρα:  

«...Βασική διαφορά ως προς τις παλαιότερες αντιλήψεις
µορφώσεως, αφορά την καλλιτεχνική αγωγή. Το τάλαντο
αποτελεί φυσικά βασική προϋπόθεση. Και γι' αυτό ελέγχε-
ται ως προς τούτο, µε µεγάλη προσοχή: η δεξιοτεχνία και
η αίσθησις του καλλιτεχνικού σχεδίου –ελευθέρου και

«Η αρχιτεκτονική είναι µεγάλη Τέχνη αλλά δεν θέλει παρά τα
πιο φτωχά υλικά για να διδαχτεί. Μερικές αίθουσες µε ένα προ-
βολέα εικόνων, λίγα σχεδιαστήρια, µερικούς µπάγκους, λίγα
καβαλέτα και µία - δύο συλλογές. Όσο για τα ψυχοπλαστικά
στοιχεία, που είναι και τα πιο ουσιαστικά και θεµελιώδη, ο τόπος
µας είναι πραγµατικά προνοµιούχος...» (Συνέντευξη Κυπριανού
Μπίρη, Βήµα, 1943)

Όταν στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, ο Κυπριανός Μπί-
ρης µιλούσε για τη ριζική ανασυγκρότηση της αρχιτεκτονι-
κής εκπαίδευσης, αναφερόταν στους 60 φοιτητές της
Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ και στους 350 αρχιτέκτο-
νες που βρίσκονταν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 
Σήµερα, στην Ελλάδα των 5 Αρχιτεκτονικών Σχολών (στις
οποίες φοιτούν µερικές χιλιάδες φοιτητές) και των 16.000
(ίσως και παραπάνω) αρχιτεκτόνων, η πραγµατικότητα
είναι µεν διαφορετική αλλά όχι τόσο ώστε να µην υπάρχει
λόγος υπόµνησης ή καλύτερα υπενθύµισης κάποιων κειµέ-
νων που να αφορούν την αρχιτεκτονική εκπαίδευση εκεί-
νης της περιόδου. Άλλωστε, σε γενικές γραµµές οι αναζη-
τήσεις των αρχιτεκτόνων δεν έχουν κατ’ ουσίαν αλλάξει:
και αυτοί (όπως και οι παλιότεροι) βρίσκουν νέες διεξό-
δους. δανειζόµενοι (όπως πάντα) υλικό από τον περιρρέ-
οντα χώρο των φιλοσοφικών, καλλιτεχνικών και αρχιτεκτο-
νικών ρευµάτων του εξωτερικού, και αυτοί εκφράζουν τις
προθέσεις τους για την αλλαγή του αστικού τοπίου αµφι-
σβητώντας τις εκάστοτε «κλασικές» µεθόδους επέµβασης,
παρέµβασης, ερµηνείας, αποκατάστασης και αναπαράστα-
σής του. Απλώς, έχουν γίνει περισσότεροι...

Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση 
µέσα από ένα κείµενο του

Κυπριανού Μπίρη
του Μιχάλη Λεφαντζή, αρχιτέκτονα

Zaha Hadid, Wolfsburg Science Centre [·fi
ÙÔ Autodesk, Vision and Reality, 2002]

δεύεται δηλαδή µε βαθειά καλλιτεχνική γνώση, διάθεσι για
αισθητική διερεύνηση και είσδυσι, και µε ικανότητα ωρίµου
καλλιτεχνικής κρίσεως. Εξαιρετικό στοιχείο διασφαλίσεως
αυτών των ικανοτήτων, αποτελεί η ταυτόχρονος βασική
µόρφωσις των νέων Αρχιτεκτόνων στις θετικές επιστήµες
και γενικά η υψηλή πνευµατική στάθµη καταρτίσεώς των...
Η δυσκολία, τέλος, που είναι φυσικό να προκύπτει σήµερα
από το πλήθος, την ειδικότητα, την έκτασι και το βάθος
των περιοχών µορφώσεως (καλλιτεχνικής, ιστορικής ερεύ-
νης, επιστηµονικής τεχνολογίας κ.λπ.), ιδίως στα πρώτα
χρόνια της γνωσιολογικής συγκεντρώσεως, καταβάλλεται
προσπάθεια να αντιµετωπισθεί µε τη συγχώνευσή τους
κατά τις ασκήσεις σε ενιαία συνθετικά θέµατα µε πολύ-
πλευρο περιεχόµενο και µε την προαγωγή της συνεργα-
σίας...»

Η αρχιτεκτονική αγωγή όπως εµφανίζεται µέσα από το
κείµενο του Κυπριανού Μπίρη, βασίζεται στο αρµονικό
στάθµισµα των συνολικών µε τις ειδικές θεωρήσεις, δίνο-
ντας την ευκαιρία στους φοιτητές «να µορφώσουν µέσα
τους αυτοπεποίθησι και αίσθηµα σιγουριάς, για να στηρι-
χθούν γερά, στις δικές τους δυνάµεις και στα µέσα που
τους παρέχουν οι σηµερινές κατακτήσεις. Και µ’ αυτά, να
δηµιουργήσουν το δικό τους έργο, αντιπροσωπευτικό της
δικιάς τους εποχής».
Ο εικοστός αιώνας, άφησε στην ελληνική αρχιτεκτονική
µια σηµαντική παρακαταθήκη, της οποίας βασικά χαρα-
κτηριστικά ήταν τα χιµαιρικά οράµατα και οι ανεκπλήρωτες
προθέσεις. Η ελπίδα έρχεται από το χώρο της αρχιτεκτο-
νικής εκπαίδευσης, µέσα στον οποίο µπορούν αυτές οι
ανεκπλήρωτες προθέσεις να µετατραπούν σε δηµιουργι-
κές πρωτοβουλίες...
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Η πρόκληση της διδασκαλίας θα είναι πάντα συνδυασµός
δέους και απελπισµένης τόλµης. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα
πιο επίφοβο από την αντιπαράθεση µε ένα ακροατήριο
που πρέπει να κατακτήσεις. Αντιπαράθεση, γιατί ο δάσκα-
λος κρίνεται και βαθµολογείται κάθε λεπτό της ώρας και οι
αντιδράσεις διαβάζονται σχεδόν αυτόµατα, ακόµα και στις
πιο κλειστές φυσιογνωµίες από κάτω, στην τάξη. Είναι σαν
να δίνεις συνέχεια εξετάσεις έχοντας επίγνωση πως κανείς
δεν πρόκειται να σου χαριστεί. Αυτή η επίγνωση, που προ-
καλεί ανεξέλεγκτο πανικό, παράδοξα συνδυάζεται µε την

απαίτηση να επιβληθείς στο κοινό πείθοντας µε την
παρουσία σου. Κατάκτηση σε αυτή την περίπτωση σηµαί-
νει: να τους κερδίσεις µε το µέρος σου, κατανικώντας τις
έµφυτες αντιστάσεις τους και τα φράγµατα αδράνειας που
έχουν σηκώσει για λόγους αµυντικούς. Είναι, κατά κάποιο
τρόπο, ένα στοίχηµα που βάζεις µε τον εαυτό σου ότι θα
κερδίσεις τη µάχη παρ’ όλα τα ενάντια προγνωστικά.
Τίποτε δεν είναι πιο λανθασµένο από το µύθο ότι φτάνει
κανείς εκεί που έφτασε µε το πρώτο, χωρίς αµφιβολίες και

αναθεωρήσεις, χωρίς συνεχείς προσπάθειες. Έτσι και
αλλιώς, η διδασκαλία είναι η περιοδική επιστροφή στον
τόπο του εγκλήµατος, κάτι σαν την εναλλαγή των εποχών
του χρόνου. Κάνεις κάτι που διαρκεί µερικούς µήνες, αυτό
προχωράει µε τον τρόπο του και κάποτε τελειώνει για να
πάρεις µια ανάσα. Και να, που πάλι σκέφτεσαι τι θα κάνεις
πιο πέρα, τι θα είναι αυτό το άλλο που έρχεται, πώς θα
αποφύγεις τα προηγούµενα λάθη. Μέσα µου κουβαλώ
συσσωρευµένες αποτυχίες και επιτυχίες από το παρελθόν,
πράγµα που αλλοιώνει τις αντιδράσεις µου σε ό,τι συµβαί-

νει µέσα στην τάξη. ∆εν είχα ποτέ την πολυτέλεια να µένω
αργός.
Η εξέλιξη δεν ήρθε από µόνη της. Γρήγορα κατάλαβα ότι
δεν έφτανε η βελτίωση µόνο του τι διδασκόταν αλλά χρει-
αζόταν αναθεώρηση του πώς γινόταν η διδασκαλία:
δηλαδή αλλαγή όλου του σκηνικού του έργου. ∆οκίµασα
διάφορους τρόπους, ξεκινώντας από τους πιο βατούς –να
ήταν άραγε σύµπτωση ότι ήταν ίσως και οι περισσότερο
συµβατικοί; δεν το ξέρω– και σταδιακά, όσο αποκτούσα

Η πρόκληση
της διδασκαλίας

του ∆ηµήτρη Φιλιππίδη, αρχιτέκτονα

«...Φανερό είναι, λοιπόν πως ο αρχιτέκτονας δεν µπορεί να
υπάρξει χωρίς τα πρακτικά και λειτουργικά προβλήµατα µιας
κοινωνίας. Όσο φανερό είναι πως και µια κοινωνία δεν µπορεί
να σταθεί χωρίς τον αρχιτέκτονά της, δηλαδή το µορφοποιό των
πρακτικών λειτουργιών της ζωής της.

...Και έτσι που ο ο αρχιτέκτονας να βλέπει και να πλάθει το κάθε
χτίσµα του σαν ένα κάτοπτρο της ζωής που τηνε ζει και ο ίδιος.
Μιας ζωής που δεν θα δικαιώνεται µονάχα από τις τεχνικές και
µηχανιστικές κατακτήσεις της µιας ή της άλλης στιγµής, αλλά
που θα δείχνει πως λογαριάζει και ενδιαφέρεται για τον
άνθρωπο, δηλαδή και για το πνευµατικό του ανάστηµα και για
την ηθική του υπόσταση και για το µέτρο που θα καθορίζει τον
ψυχικό του κόσµο.

...το κάθε αρχιτεκτόνηµα δεν γίνεται έργο και µορφή παρά από
τη στιγµή που θα δικαιώνει την ύπαρξή του µέσα από µια πρα-
κτική και λειτουργική ανάγκη... αυτό είναι η ικανότητα (του αρχι-
τέκτονα) στο να υπηρετεί τη ζωή και τους ανθρώπους της, σε
όλες τις πιο αληθινές ανάγκες της (δηλαδή και στις ψυχικές και
στις ηθικές και στις συναισθηµατικές ανάγκες που έχει η κάθε
ζωή στον κάθε άνθρωπο και σ’ αυτές (τις πιο αληθινές ανάγκες
και λειτουργίες) να δίνει την πιο κατάλληλη µορφή, στην κάθε
περίπτωση, στην κάθε χρονική στιγµή».

(Άρης Κωνσταντινίδης, Για την Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1987)

«Πιστεύω ότι η Αρχιτεκτονική είναι λιγότερο ένα επάγγελµα και
περισσότερο µια κλίση... κάποιος θα έπρεπε να γίνει αρχιτέκτο-
νας, επειδή δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνει στην ζωή του,
παρά να εκφράσει τη δηµιουργική του ορµή και να συνεισφέρει
στους συνανθρώπους του. Νοµίζω ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη
γι’ αυτό το σπάνιο ζώο, τον αντικοµφορµιστή, έναν άνθρωπο
αρκετά ζωντανό να έχει πεποιθήσεις και αρκετά γενναίο να τις
υποστηρίζει... η ποινή είναι µεγάλη για τα λίγα άτοµα που τολ-
µούν να είναι διαφορετικά και δεν µπαίνουν στα καλούπια που

έχουν ετοιµαστεί γι’ αυτούς από την κοινωνική προκατάληψη ή
τον γενικά αποδεκτό κοµφορµιστικό τρόπο σκέψης...

...να κάτι που λέω στους φοιτητές µου: πάρα πολλοί αρχιτέκτο-
νες βιάζονται να ασπασθούν τις τελευταίες φαντασιοπληξίες της
αρχιτεκτονικής, ενώ πάρα πολύ λίγη έµφαση δίνεται στη διερεύ-
νηση κάθε παρουσιαζόµενου σχεδιαστικού προβλήµατος... και
στο να αφήνεται η αρχιτεκτονική να αναπτυχθεί µέσα από την
ουσία του προβλήµατος και όχι να της επιβάλλεται µια προκα-
θορισµένη µορφή...

(Ισαάκ Σαπόρτα συνέντευξη στην The Atlanta Journal and
Constitution 22.8.1965)

«...καµµιά αρχιτεκτονική δεν θα έπρεπε να θεωρείται χωρίς το
φυσικό, ανθρώπινο και ανθρωπογενές περιβάλλον της. Κάποιος
που ασχολείται µε την αρχιτεκτονική στην Ατλάντα πρέπει να
ξεκινήσει µε την κατανόηση της φυσικής οµορφιάς που υπάρχει
γύρω µας, τα δένδρα, τις λίµνες τα ποτάµια και το ελαφρό κυµα-
τιστό τοπίο. Ύστερα να κοιτάξει τους ωραίους άνδρες, τις γυναί-
κες και τα παιδιά, το ζεστό και ζωντανό χαρακτήρα και την
ευκολία να πλησιάζουν ο ένας τον άλλο, συµµετέχοντας στη
χαρά και τη λύπη... Εµείς οι αρχιτέκτονες θα έπρεπε µέσα σ’
αυτό το πλαίσιο που διαµορφώνουν η φύση, το κλίµα και η
ζωντανή και ενθουσιώδης ανθρώπινη παρουσία, να προσπαθή-
σουµε να δηµιουργήσουµε ένα ανθρωπογενές περιβάλλον αντά-
ξιο των συµπολιτών µας...»

(Ισαάκ Σαπόρτα, εισαγωγή στο Λεύκωµα των Αρχιτεκτόνων
της Ατλάντα. Ο Σαπόρτα, στο Λεύκωµα αυτό δεν έδωσε
σχέδια ή φωτογραφίες έργων του όπως οι άλλοι αρχιτέ-
κτονες, αλλά το πιο πάνω κείµενο και τα δύο σκίτσα που
δηµοσιεύονται εδώ).

Τα αποσπάσµατα από τα δύο αυτά κείµενα του Ι.
Σαπόρτα, αναδηµοσιεύονται από το περιοδικό Εν Βόλω
του ∆ηµοτικού Κέντρου Ιστορίας του ∆ήµου Βόλου, τεύ-
χος 6/2002
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Αποσπάσµατα
Ισαάκ Σαπόρτα και 
Άρη Κωνσταντινίδη
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το ρόλο, την πληρότητα και την αποτελεσµατικότητα µιας
σύγχρονης πολεοδοµικής επέµβασης στον αστικό ιστό,
τουλάχιστον σύµφωνα µε τις σηµερινές αντιλήψεις για το
ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της πολεοδοµίας. Ειδικά
για την περίπτωση της άσκησης πολεοδοµίας, πρόθεσή
µου είναι να διδάξω έναν τρόπο αντίληψης, άρα και αντι-
µετώπισης, της πόλης-όπως-είναι-ακριβώς, µε τη χρήση
σύγχρονων τρόπων αναγνώρισης του «αστικού τοπίου».
Περιµένω ένα ξύπνηµα της συνείδησης γι' αυτό το τόσο
περιφρονηµένο και σε πολλούς αδιάφορο περιβάλλον
µέσα στο οποίο ζούµε. Εκείνο που µένει µέσα από τα
µαθήµατα ήταν µια άλλη αίσθηση για τα πράγµατα, η γνω-
ριµία, η πρώτη επαφή µε τη βιωµατική γλώσσα της αισθη-
τής εµπειρίας πλάι στην αναλυτική γλώσσα της επιστήµης. 
Από τα παραπάνω έχει ίσως φανεί η δυσχέρεια εκφοράς
ενός λόγου που οφείλει να µείνει πιστός σε µια νέα θεώ-
ρηση της διδασκαλίας γενικά, και όχι µόνο µιας άλλης
πολεοδοµίας. Και την ίδια στιγµή, να µεταφέρει µε αντικει-
µενικό τρόπο στον σπουδαστή τα όσα διαδραµατίζονται
διαχρονικά ή συγχρονικά.
Ο καθαρά επιστηµονικός λόγος δεν επαρκεί γιατί θα βρα-
χυκύκλωνε τη συζήτηση σε συµβατικές πορείες, από όπου
δεν υπάρχει τρόπος άµεσης µετάδοσης της ουσίας του
µαθήµατος. Το καθαρά προσωπικό ύφος από την άλλη
µεριά, ενώ δυνητικά θα κάλυπτε καλύτερα τις ιδιοτυπίες
του µαθήµατος, θα συναντούσε εµπόδια στη δηµιουργία
µιας απόστασης από τα γεγονότα. Γι' αυτό ο λόγος πότε
παρεκκλίνει προς τη µια κατεύθυνση και πότε προς την
άλλη. Αυτός ο διχασµός, που δεν είναι τυχαίος ή µονοσή-
µαντος, φοβάµαι ότι διακρίνεται ακόµα περισσότερο όταν
δοκιµάζω να εξηγήσω τον τρόπο που γίνεται το µάθηµα.
Για τη διεξαγωγή του µαθήµατος, κατέληξα µε τον καιρό
σε έναν λίγο-πολύ κοινό τύπο οργάνωσης, δίνοντας
έµφαση στην κρίσιµη σχέση δασκάλου µε σπουδαστές.
Στην τόσο γνωστή έννοια της επικοινωνίας και αλληλεξάρ-
τησης. Η ύλη που περιέχεται στα οποιαδήποτε ειδικά συγ-
γράµµατα που µοιράζονται δεν αναπτύσσεται ποτέ διεξο-
δικά ή δεν αναφέρεται καν ως η επίσηµη γνώση, µια και
µπορεί κανείς εύκολα να ανατρέξει στα σχετικά κεφάλαια
των βιβλίων, αν αισθανθεί µια τέτοια ανάγκη. Αντίστροφα,
βάζω έµφαση στη συνθετική θεώρηση των διάσπαρτων
πληροφοριακών στοιχείων και µεθόδων ανάλυσης, ώστε οι
σπουδαστές να αποκτήσουν δικό τους µηχανισµό αντίλη-
ψης και ερµηνείας των φαινοµένων. Με άλλα λόγια, ζητού-
µενο είναι η ταχύτερη ανάπτυξη µιας µεθόδου, ενός κριτι-
κού εργαλείου, που θα βοηθήσει να καταλάβουν όχι µόνο
τι είναι πολεοδοµία αλλά και οτιδήποτε άλλο θα τύχει
αύριο στο δρόµο τους. 
Είναι εφόδιο λοιπόν µιας άλλης παιδείας, που δεν στοχεύει
στην άµεση εφαρµογή αλλά µπορεί να αποδειχτεί ότι έχει
σηµαντική αξία στην περίπτωση που βρίσκεται κανείς σε
απρόβλεπτο περιβάλλον, χωρίς δεκανίκια. ∆ηλαδή στους
νέους δρόµους που συνέχεια θα ανοίγονται στο επάγ-
γελµά µας µελλοντικά.

Σηµείωση

Τα παραπάνω είναι απόσπασµα ανέκδοτου κειµένου πάνω στο ίδιο θέµα

εµπειρίες στην τάξη και στην πράξη, προχωρώντας µε και-
νούριες υποθέσεις εργασίας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να
αναπαραστήσω µέσα από πόσα στάδια πέρασα, µέσα από
πόσο βασανιστικές αµφιβολίες και παλινδροµήσεις.
∆εν είναι ποτέ εύκολο να αναγνωρίσεις σε ποιον και τι
ακριβώς χρωστάς. Αυτά βγαίνουν στο φως συµπτωµατικά.
Η µνήµη πάντα µας παίζει παιχνίδια. ∆εν θα ξεχάσω τον
ενθουσιασµό µου σε κάθε τέτοια συνάντηση καθώς άνοιγε
το µυαλό µου. ∆εν έλειψαν άλλωστε ποτέ οι περιπτώσεις
που ανακαλύπτω ότι εκείνο που σκέφτηκα το είχε ήδη πει
κάποιος δέκα-είκοσι χρόνια νωρίτερα. Από τη µια µεριά
είναι επιβεβαίωση πως πάω καλά και από την άλλη, η
αίσθηση πως έχω αργήσει απελπιστικά, ότι αυτά οπουδή-
ποτε αλλού θα είχαν δροµολογηθεί εδώ και χρόνια. Του-
λάχιστον έχεις την παρηγοριά πως βρίσκεσαι σε καλή
συντροφιά. Φαντάζεσαι όλες αυτές τις συναντήσεις σαν
κάτι ζωντανό, υπαρκτό. Μιλάς και τους αισθάνεσαι πίσω
από την πλάτη σου. Κρατάς τα βιβλία τους στο χέρι και τα
δείχνεις στην τάξη, και είναι σαν να µιλάς για κάποιο
µακρινό φίλο ή συγγενή.
Το µάθηµα, ύστερα από διαδοχικούς µετασχηµατισµούς
κατέληξε να αναφέρεται στην ανάγνωση, στο διάβασµα
του αστικού ιστού στο κέντρο της πόλης, ως τρόπο ανα-
ζήτησης του νοήµατός της. Όσα ακολουθούν περιγρά-
φουν µια σχετικά πρόσφατη –αλλά όχι αναγκαστικά την
τωρινή– οργάνωσή του.
Η «εκπόνηση» (πόσο ακριβής, αλήθεια, λέξη) της άσκη-
σης γίνεται µε τη βοήθεια της τεχνικής του παιχνιδιού,
αφού το παιχνίδι έχει και διδακτικές ιδιότητες, µας µαθαί-
νει κάτι χρήσιµο άµεσα και απρόσκοπτα. Έτσι οι σπουδα-
στές καλούνται να επινοήσουν ένα παιχνίδι µε αντικείµενο
την πόλη. Το παιχνίδι αυτό, όπως κάθε παιχνίδι, θα έχει
προκαθορίσει τους κανόνες λειτουργίας του. Επίσης, θα
διαθέτει φυσική έκφραση, δηλαδή θα επινοηθεί και η
µορφή του. Όπως κάθε παιχνίδι, πάλι, αυτή η «κατα-
σκευή» θα έχει εσωτερική λογική – δηλαδή θα θέλει κάτι
να πει και θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να
το εκφράσει.
Η άσκηση που επεξεργάζονται οι σπουδαστές είναι,
τελικά, ένα τέτοιο παιχνίδι – δεν θα µπορούσε να είναι
τίποτε άλλο. Αν η πρόταση που κάνουµε στην «πραγµα-
τική ζωή» καθοδηγείται υποτίθεται νοµοτελειακά προς την
εφαρµογή, η πρόταση επέµβασης που εκπονείται στη
διάρκεια των σπουδών είναι η προετοιµασία του σπουδα-
στή για ό,τι θα επακολουθήσει, άρα από τη φύση της και
αυτή ένα «παιχνίδι». Ο χωρισµός της τάξης σε οµάδες
(όπου κάθε άτοµο αναγκάζεται να συνεργαστεί µε άλλους)
και η συµµετοχή όλων των οµάδων σε κοινές παρουσιά-
σεις (όπου όλοι µαζί εκτελούν τέτοιες 'ασκήσεις' κοινωνι-
κοποίησης) αποτελούν την πρωτοβάθµια, τη διαδικαστική
έκφραση του παιχνιδιού. Το ίδιο το περιεχόµενο του παι-
χνιδιού αποτελεί τη δευτεροβάθµια, τη σηµασιολογική του
έκφραση. Με αυτό τον τρόπο, η άσκηση –µάλλον, καλύ-
τερα: η εξάσκηση– γίνεται µε τη µορφή ενός «κυνηγιού
του θησαυρού».
Οι παίκτες παίρνουν ορισµένες στοιχειώδεις οδηγίες στην
εκκίνηση –κάτι που αντιστοιχεί στη θεωρητική κάλυψη του
µαθήµατος– και αναλαµβάνουν, µε βάση ορισµένα «σηµά-
δια» που έχουν κατάλληλα χωροθετηθεί µέσα στην πόλη
(που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάγνωσή της) να ακο-
λουθήσουν την «πορεία» που στο τέλος θα τους οδηγήσει
στο «θησαυρό» – δηλαδή στην ολοκλήρωση του κύκλου
µε την πρόταση επέµβασης.
Πρόκειται δηλαδή για µια αλληγορία για το περιεχόµενο,
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αποκωδικοποίησης (compilers) ή διασυνδετικών διατά-
ξεων (interfaces).

Με το σηµερινό ρυθµό ανάπτυξης εξεζητηµένων σχεδια-
στικών προγραµµάτων αργά ή γρήγορα οι σπουδαστές
αισθάνονται περιορισµένοι από τις τεχνικές που µπορούν
να εφαρµόσουν στα όρια των αυτοσχέδιων προγραµµά-
των τους. Για το λόγο αυτό, η χρήση σχεδιαστικών προ-
γραµµάτων παραγωγής δεν µπορεί τελικά να αποκλειστεί.
Όµως τα ψηφιακά αυτά µέσα, επισηµαίνουν οι R. Coyne
και A. Snodgrass (1993), πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν
«µέσα συνεργασίας» και σαν βοηθήµατα που κάνουν

δυνατή ή βελτιώνουν µια συγκεκριµένη δραστηριότητα.4 Η
προτίµηση προς το απλό πρέπει να παραµένει και πάλι ο
βασικός άξονας. 
Εκτός από τη διδασκαλία τεχνικών προγραµµατισµού το
διδακτικό περιεχόµενο µιας υπολογιστικής προσέγγισης
του σχεδιασµού πρέπει να ενθαρρύνει την έρευνα σε
θέµατα σχετικά µε την ιστορία των υπολογιστικών µεθό-
δων και τη σχέση τους µε τις ποικίλες προσεγγίσεις του
σχεδιασµού, µεθοδικές και µη. Η µικτή εξέταση τεχνικών
και φιλοσοφικών ζητηµάτων αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον διευκολύνοντας τους φοιτητές να τοποθετούν τις επι-
λογές τους µέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Είναι σηµα-
ντικό να µπορεί κανείς να εξηγεί πώς και γιατί µία συγκε-
κριµένη υπολογιστική τεχνική είναι κατάλληλη για την
έκφραση µιας δηµιουργικής διαδικασίας. Οι πιο «αποδοτι-
κές» από αυτές τις τεχνικές µπορούν να ξαναχρησιµοποι-
ηθούν από τον σπουδαστή σε ανάλογες περιπτώσεις. Ο
εργαστηριακός αυτός τρόπος δουλειάς βρίσκει εφαρµογή
όχι µόνο στο σχεδιασµό αλλά και σε όλες τις ερευνητικές
διαδικασίες της επιστήµης. Εκτός από τη σύνθεση, οι υπο-
λογιστικές τεχνικές βρίσκουν χρήση στην ανάλυση του
σχεδιασµού. Ασκήσεις ανάλυσης µπορούν να διδάσκονται
σε συνεργασία µε τη µορφολογία, ή την ιστορία της αρχι-
τεκτονικής. Η συνύπαρξη επάλληλων εποπτικών σηµείων
ανάλυσης, όπως το ιστορικό, το µορφολογικό, το υπολογι-
στικό, κ.λπ., οξύνει την κρίση των σπουδαστών καθώς επι-
χειρούν να εξηγήσουν τα έργα της αρχιτεκτονικής. Ανα-
πτύσσοντας έναν ώριµο προσωπικό τρόπο αντίληψης και
κατανόησης οι σπουδαστές αποφεύγουν την αβασάνιστη

ανεξάρτητα από τη χρήση συγκεκριµένων πακέτων
software. Ο G. Stiny (1978) υποστηρίζει πως «επειδή ένας
αλγόριθµος πρέπει να αποσαφηνιστεί µε λεπτοµέρεια,
ακόµα και η προσπάθεια να κατασκευαστεί ένας αλγόριθ-
µος για µία δοσµένη διαδικασία παρέχει ένα εξαιρετικό
µέσο για τη διερεύνηση της διαδικασίας σε όλα της τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες»1 και άρα ένα καλό µέσο
διδασκαλίας. Στην αντιµετώπιση των υπολογιστών σαν
διδακτικό µέσο, η διδασκαλία αποδεικνύεται πιο αποδο-
τική όταν τα άτοµα καλούνται να οργανώσουν τα προσω-
πικά τους «νοήµατα» και να τα αποκρυσταλλώσουν στην
µορφή κάποιου προϊόντος ή αντικειµένου. Η µέθοδος που

παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στη χρήση του υπολογιστή
σαν µέσο δηµιουργικής έρευνας και όχι αναπαράστασης. 

Εκπαιδευτικά υποστηρίζεται η χρήση ποικίλων υπολογιστι-
κών τεχνικών όπως αυτής των «γραµµατικών» σαν µια
προσέγγιση µε συνδετικό χαρακτήρα,2 αλλά και η χρήση
ιδιοκατασκευασµένων προγραµµάτων. Ανεξάρτητα από
την καθεαυτό χρησιµότητα των αυτοσχέδιων προγραµµά-
των στη διερεύνηση και αποσαφήνιση της δοµής των συν-
θέσεων, η γνώση προγραµµατισµού κάνει τα πακέτα CAD
–που ούτως ή άλλως χρησιµοποιούν οι αρχιτέκτονες–
ασύγκριτα πιο διαφανή ως προς τον τρόπο λειτουργίας
και τους περιορισµούς τους. Όµως, οι περισσότερες
γλώσσες προγραµµατισµού είναι σύνθετες και η εκµά-
θησή τους απαιτεί εκτεταµένο χρόνο ώστε να µπορεί
κανείς µε ευχέρεια και να εκφράζεται µε αυτές. Ο Ν.
Negroponte (1975) επισηµαίνει: «το παιδαγωγικά κρίσιµο
ζήτηµα είναι... η επιστροφή στη µικρή επένδυση χρόνου...
η αµεσότητα είναι σηµαντικός παράγοντας για την εισα-
γωγή στην επιστήµη των ηλεκτρονικών υπολογιστών».3 Η
εισαγωγή στον υπολογιστικά υποβοηθούµενο σχεδιασµό
(ΥΥΣ) είναι προτιµότερο να γίνεται µε απλές τεχνικές που
µπορούν να αναπτυχθούν µέσα στα πλαίσια των µεγάλων
προγραµµάτων παραγωγής. Οι τεχνικές αυτές (scripting)
οδηγούν συντοµότερα σε απτά αποτελέσµατα δηµιουρ-
γώντας κίνητρο στους σπουδαστές να αναζητήσουν
περισσότερες λεπτοµέρειες. Ακόµα επιτρέπουν τη χρησι-
µοποίηση µίας προϋπάρχουσας σχεδιαστικής-υπολογιστι-
κής πλατφόρµας χωρίς την ανάγκη ειδικών διατάξεων

Περιγράφεται µια υπολογιστικά υποβοηθούµενη προσέγ-
γιση του σχεδιασµού κατάλληλη για την αρχιτεκτονική
εκπαίδευση. Σκιαγραφούνται τα κυριότερα χαρακτηριστικά
της και εξετάζεται η σχέση της µε τις παραδοσιακές µεθό-
δους. Τέλος, συζητείται ποιος θα ήταν ο προτιµότερος
χρόνος και τρόπος για την εισαγωγή της σε ένα ακαδη-
µαϊκό πρόγραµµα διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής.  

Πριν προταθεί µια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία του
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, είναι σκόπιµο να εξετασθούν
οι λόγοι που δικαιολογούν την ύπαρξή της. Το βασικό
πρακτικό κίνητρο για την εισαγωγή µιας υπολογιστικά υπο-
βοηθούµενης προσέγγισης σε ένα πρόγραµµα διδασκα-
λίας της αρχιτεκτονικής, είναι να δοθεί στους σπουδαστές
ένα νέο µέσο σχεδιασµού (computer) και να γίνει κατα-
νοητή η έκταση και το είδος των δυνατοτήτων του. ∆εν
προτείνεται η ολοκληρωτική αντικατάσταση των παραδο-
σιακών µεθόδων από καινούργιες που βασίζονται αποκλει-
στικά στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άρα το
ζητούµενο δεν είναι πώς θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα
προσέγγιση, αλλά πώς θα συµπεριληφθεί επιτυχώς η νέα.
Η άποψη που διατυπώνεται εδώ είναι πως η προσέγγιση
της αρχιτεκτονικής µε βάση τη θεωρία του υπολογισµού
και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µπορεί να συνυπάρ-
ξει αρµονικά µε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και να λει-
τουργήσει συνεκτικά µεταξύ των διαφορετικών γνωσιολο-
γικών τοµέων της διδασκαλίας. Η κατανόηση του σχεδια-
σµού µέσω της θεωρίας του υπολογισµού µπορεί να απο-
τελέσει καινούργιο µέσο ανάλυσης και κατανόησης αυτών
που σχεδιάζουµε κι αυτών που σχεδιάζουν οι άλλοι. Στα-
θερή προϋπόθεση παραµένει η απαίτηση για εποπτική
θεώρηση, όπως τη θέτει η θεωρία του υπολογισµού να
ενεργεί σαν κίνητρο για να δει και να εξηγήσει κανείς τα
πράγµατα από διαφορετική σκοπιά.  

Η θεώρηση του σχεδιασµού σαν ένα είδος υπολογισµού
µε γραµµές, επίπεδα και στερεά, µε βάση ένα σύνολο
κανόνων που καθορίζουν πώς τα στοιχεία αυτά µετέχουν
σε «συνθέσεις», σχετίζεται τόσο µε τη δράση του σπου-
δαστή στο σχεδιαστήριο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
όσο και µε την ικανότητά του να αναλύει και να ερµηνεύει
τη χτισµένη αρχιτεκτονική που βλέπει γύρω του, ή την
αρχιτεκτονική άλλων εποχών και πολιτισµών. Στην ιδανική
περίπτωση η εισαγωγή σε µια τέτοια θεώρηση πρέπει να
γίνεται παράλληλα µε την εισαγωγή στην αρχιτεκτονική
σύνθεση, περιλαµβάνοντας κάποιο µικρό υποχρεωτικό και
κάποιο προαιρετικό µέρος. Η εκµάθηση σχεδιαστικών
προγραµµάτων είναι σκόπιµο να µην εξισώνεται σε σπου-
δαιότητα µε την ενασχόληση του σπουδαστή µε τα µικρά
και µεγάλα ερωτήµατα που τίθενται στο σχεδιαστήριο. Η
κατανόηση της έννοιας «υπολογισµός» πρέπει να τίθεται

Μία πρότυπη µέθοδος 
εισαγωγής στον υπολογιστικά

υποβοηθούµενο σχεδιασµό
του Σωτήρη ∆. Κωτσόπουλου*, αρχιτέκτονα
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µεµονωµένων προγραµµάτων ψηφιακής σχεδίασης ή και
σχεδιασµού.

Εν ολίγοις µιλάµε για ένταξη στο υπάρχον και όχι για
αυτόνοµη εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών και αυτό
µε έµφαση στην πολιτισµική διασύνδεση µε χώρους εκτός
της αρχιτεκτονικής σχολής.

«∆ια Βίου»
Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η διδασκαλία ψηφια-
κών τεχνολογιών αναδεικνύει τον χαρακτήρα της σηµερι-
νής κατάστασης πραγµάτων ως «κοινωνίας ελέγχου».1 Η
εκµάθηση, για παράδειγµα, προγραµµάτων αρχιτεκτονικής
σχεδίασης, αποτελεί ένα απλό µόνο έναυσµα γνώσης χρή-
σης, αφού τα λογισµικά αλλάζουν, µεταβάλλονται και εξε-
λίσσονται συνεχώς. Ο αρχιτέκτονας, πρώην σπουδαστής,
θα βρίσκεται σε ένα δια βίου έλεγχο της ικανότητας χειρι-
σµού των νέων εκδόσεων προγραµµάτων, αφού η από-
κτηση πτυχίου, σε τίποτα δεν πιστοποιεί οριστικά αυτή την
πρόσκαιρα αποκτηµένη ικανότητα. Το πανεπιστήµιο θα
είναι απλώς το αρχικό στάδιο της δια βίου (τεχνικής)

∆ιανύουµε τη δεύτερη δεκαετία παρουσίας των ψηφιακών
τεχνολογιών στην εκπαίδευση του αρχιτέκτονα. Η αρχή
της εισαγωγής των υπολογιστών στην εκπαίδευση και
κυρίως στο επάγγελµα του αρχιτέκτονα είναι µια πραγµατι-
κότητα που βρίσκεται αρκετά πίσω µας και όχι µπροστά
µας. Στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα στη Σχολή Αρχιτεκτό-
νων του Ε.Μ.Π. υπάρχει ήδη µια πολυετής συζήτηση µε
θεσµοθετηµένες αλλά και άτυπες µορφές, καθώς και µια
παρουσία σπουδαστών και διδασκόντων στο διεθνή χώρο
µε εργασίες και απόψεις τους. Καταγράφεται πλέον
αρκετό υλικό, πειραµατισµοί και εµπειρία για να µπορούµε
να βγάζουµε συµπεράσµατα και να προτείνουµε απόψεις
και κατευθύνσεις. Στόχος είναι να αναδείξουµε µια σειρά
σηµείων, που υποστηρίζουν µια διπλή θέση:
– Θα πρέπει να προωθούµε περισσότερο την ένταξη της
διδασκαλίας των ψηφιακών τεχνολογιών στα ήδη υπάρχο-
ντα µαθήµατα, από την αυτόνοµη διδασκαλία προγραµµά-
των και την ύπαρξη ανεξάρτητων εργαστηρίων υπολογι-
στών.
– Θα πρέπει να δώσουµε µεγαλύτερη σηµασία στη διδα-
σκαλία εφαρµογών στο διαδίκτυο από τη διδασκαλία

Εισαγωγή Vs Ένταξη
Σηµειώσεις µε αφορµή την «δια

βίου» ψηφιακή εκπαίδευση
του ∆ηµήτρη Παπαλεξόπουλου, αρχιτέκτονα
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την κατάρτιση µιας γενικής «βιβλιοθήκης» και µιας προσω-
πικής «λίστας ανάγνωσης»7 που πρότεινε για την οργά-
νωση της αρχιτεκτονικής σχολής του Harvard (GSD) στα
τέλη της δεκαετίας του ’80. Η άποψη συνοψίζεται στα
εξής: η εκµάθηση υπολογιστικών πακέτων αναπαράστα-
σης πρέπει να παρέχεται ανεξάρτητα από το κανονικό
πρόγραµµα της αρχιτεκτονικής σχολής, υπό τη µορφή
αυτοτελών εργαστηρίων, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται στο
πρόγραµµα σπουδών και χωρίς ο σπουδαστής να λαµβά-
νει credit για την παρακολούθησή τους. Τα εργαστήρια
µπορούν να διδάσκονται όπως τα αντίστοιχα µαθήµατα
φωτογραφίας, η κατασκευής µοντέλων, που προσφέρο-
νται στις περισσότερες σχολές αρχιτεκτονικής, παράλληλα
µε το κανονικό πρόγραµµα ή αµέσως πριν την έναρξη ή
µετά το τέλος της διδακτικής περιόδου. Το υπολογιστικά
υποβοηθούµενο στούντιο –µέρος του κανονικού προ-
γράµµατος σπουδών– δεν πρέπει να αναλώνεται στην
εκµάθηση τεχνικών αναπαράστασης, όπως ακριβώς τα
παραδοσιακά «αναλογικά» στούντιο δεν περιλαµβάνουν
διδασκαλία κατασκευής σχεδίων και µοντέλων. Και στις
δύο περιπτώσεις οι σπουδαστές παρουσιάζονται στα
στούντιο έχοντας ποικίλες γνώσεις και ικανότητες. Μέληµα
των διδασκόντων είναι να εξισορροπούν την ανοµοιοµορ-
φία των γνώσεων συγκροτώντας οµάδες και οργανώνο-
ντας ασκήσεις που προϋποθέτουν οµαδική δουλειά. Ο
διαχωρισµός αναπαράστασης-σύνθεσης θα επιτρέψει στο
ψηφιακό στούντιο, που θα διδάσκεται από κατάλληλα
καταρτισµένους αρχιτέκτονες, να επικεντρώσει στο δηµι-
ουργικό τµήµα της δουλειάς που του αναλογεί.

Συνοψίζοντας τη θέση µου σχετικά µε τη χρήση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχεδια-
σµού, σκιαγράφησα µια προσέγγιση που περιλαµβάνει τη
χρήση ΥΥΣ στο πρόγραµµα σπουδών της αρχιτεκτονικής.
Νοµίζω πως η στιγµή αυτή της διευθέτησης του ακριβούς
ρόλου των ηλεκτρονικών υπολογιστών µέσα στις αρχιτεκτο-
νικές σχολές, προσφέρεται για την επανεξέταση του ρόλου
του «υπολογισµού» στις δηµιουργικές διαδικασίες της αρχι-
τεκτονικής σύνθεσης. ∆ύο σηµεία απαιτούν ιδιαίτερη προ-
σοχή. Κάθε ανάλογη απόπειρα δεν πρέπει να εισαχθεί
περιοριστικά, σαν στιλιστική µέθοδος, αλλά σαν µια προσέγ-
γιση ανοιχτού, ερευνητικού χαρακτήρα. Και η έννοια του
ΥΥΣ δεν πρέπει να ταυτιστεί µε τη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή συγκεκριµένων προγραµµάτων, παρόλο που
η χρήση τους µπορεί ενίοτε να ενισχύει το αποτέλεσµα. 
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µίµηση αυτού που απλά τους εντυπωσιάζει. Κατανοώντας
τις αρχές µιας αρχιτεκτονικής προσέγγισης, µπορούν
ενδεχοµένως να αναπτύξουν τις πρωτότυπες ιδέες τους
σε συνάρτηση µε τις αρχές αυτές.

Στο σηµείο αυτό τίθεται το ερώτηµα: πόσο είναι αναγκαία
η διδασκαλία συγκεκριµένων υπολογιστικών πακέτων µέσα
στο πρόγραµµα σπουδών της αρχιτεκτονικής σχολής; Η
διδασκαλία τέτοιων προγραµµάτων συνήθως οργανώνεται
µε δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι επικε-
ντρώνοντας σε κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα και
παρέχοντας ένα αµιγώς τεχνικό είδος διδασκαλίας που
περιλαµβάνει αρχιτεκτονικά παραδείγµατα. Η προσέγγιση
αυτή προετοιµάζει τους σπουδαστές να εφαρµόσουν ανά-
λογες τεχνικές στο αρχιτεκτονικό στούντιο, όπου κατά
κανόνα οι διδάσκοντες δεν είναι καταρτισµένοι στα υπο-
λογιστικά µέσα. Ενώ αποδεικνύεται αποτελεσµατική στην
προετοιµασία σπουδαστών-σχεδιαστών απονεκρώνει τις
δηµιουργικές προεκτάσεις του ΥΥΣ και περιορίζει τον
υπολογιστή σε µέσο αναπαράστασης. Ο δεύτερος εναλ-
λακτικός τρόπος επιχειρεί να εισάγει την εκµάθηση προ-
γραµµάτων στο στούντιο, αναµιγνύοντας τη διαδικασία
των συνθετικών ασκήσεων µε την εκµάθηση εντολών
software. Ενώ η πρώτη αντιµετώπιση θέτει υπερβολική
σηµασία στην εκµάθηση ενός συγκεκριµένου υπολογιστι-
κού πακέτου, η δεύτερη δηµιουργεί σύγχυση. Οι σπουδα-
στές δεν έχουν το χρόνο να καταρτιστούν στη χρήση του
προγράµµατος, ώστε να µπορούν να παράγουν το επιθυ-
µητό αποτέλεσµα, πράγµα που καταλήγει σε βάρος της
διδακτικής διαδικασίας του στούντιο.5

Το ερώτηµα αν τα σχεδιαστικά προγράµµατα πρέπει να
αποτελούν ειδικά τεχνικά µαθήµατα, ή πρέπει να εισάγονται
στα µαθήµατα σύνθεσης, ή ακόµα αν δεν πρέπει να διδά-
σκονται καθόλου στις αρχιτεκτονικές σχολές, τίθεται επί-
µονα από τις αρχές της δεκαετίας του 80.6 Τότε υπήρχαν
τρία ή τέσσερα υπολογιστικά πακέτα που µπορούσαν
εύκολα να συνυπάρξουν. Όµως σήµερα ο ρυθµός παρα-
γωγής υπολογιστικών σχεδιαστικών µέσων έχει επιταχυνθεί. 

Για παράδειγµα, οι δύο εισαγωγικές τάξεις στα υπολογιστικά
µέσα αναπαράστασης, που διδάσκονται οι φοιτητές της
αρχιτεκτονικής του ΜΙΤ κινούνται σε τρεις άξονες: αναπα-
ράσταση, κατασκευή φυσικών διοραµάτων και συναρµολό-
γηση (representation – building – assemblage). Η πρώτη
εισαγωγική τάξη καλύπτει συνοπτικά το θέµα της αναπαρά-
στασης. ∆εν διδάσκονται συγκεκριµένα προγράµµατα, αλλά
η αποτελεσµατική παράλληλη χρήση τους. Η δεύτερη επικε-
ντρώνει στην κατασκευή διοραµάτων από τις ψηφιακές ανα-
παραστάσεις τους (rapid prototyping) και περιλαµβάνει τη
χρήση µηχανηµάτων κοπής (laser cutters) και ψηφιακών
τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d-printers). Επιπλέον, ο ικανο-
ποιητικός χειρισµός databases, η οργάνωση χρονοδιαγραµ-
µάτων και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και η εµπειρία
πάνω στα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας (teleconferencing),
έχουν αναδειχθεί σε σηµαντικές ανάγκες, χωρίς κανείς να
αναφερθεί στην απαίτηση γνώσης προγραµµατισµού για
την αποτελεσµατική «ενορχήστρωση» όλων των παραπάνω
σε αλληλο-υποστηριζόµενα συστήµατα.

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η απάντησή µου στο ερώτηµα
τι υπολογιστικά «πακέτα» πρέπει να διδάσκονται οι σπου-
δαστές αρχιτεκτονικής και µε ποιο τρόπο, δεν απέχει πολύ
από την τοποθέτηση του W. Mitchell (1990), σχετικά µε

* Ο Σωτήρης ∆. Κωτσόπουλος είναι υποψή-

φιος διδάκτωρ ΜΙΤ στον τοµέα Design &

Computation.
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Ο χώρος της εκπαίδευσης θα πρέπει να δει µε νέο πρίσµα
τις σχέσεις µεταξύ όλων όσων συµµετέχουν στη χρηµατο-
δότηση, προγραµµατισµό, σχεδιασµό, παραγωγή προϊό-
ντων και κατασκευή και να κατανοήσει το πώς η µετατό-
πιση του κέντρου ενδιαφέροντος προς τη βέλτιστη διαχεί-
ριση της πληροφορίας, αλλάζει τη θέση και το ρόλο του
αρχιτέκτονα. Αν µη τι άλλο, η περίφηµη «οικονοµία της
κατασκευής», που στήριζε τις στρατηγικές µορφογένεσης,
έχει πλέον τελείως διαφορετικό νόηµα, ενώ η ένταξη του
«χρόνου» ως κρίσιµης παραµέτρου του χώρου, επιτρέπει
στο σχεδιασµό να ξαναβρεθεί σε κεντρική θέση.6

Τέλος, είναι δύσκολο να µην διεκδικηθεί ενεργά από τις
αρχιτεκτονικές σχολές ο ψηφιακός δηµόσιος χώρος τους,
µε τη δηµιουργία διασυνδεδεµένων κόµβων διαδίκτυου,
portals, ανοικτών βάσεων δεδοµένων ερευνών και σπου-

δαστικών εργασιών. Με την ίδια ακριβώς ένταση που οι
σχολές πρέπει να συνεχίσουν να διεκδικούν το φυσικό
δηµόσιό τους χώρο. Η δηµιουργία συµπλεγµάτων φυσικού
και ψηφιακού πανεπιστηµιακού χώρου, φαίνεται να είναι
ένα κρίσιµο θέµα του άµεσου µέλλοντος, όπου διακυβευό-
µενο είναι η ταυτότητα του πανεπιστήµιου.7
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βρει αργότερα το δρόµο της προς την τεχνολογική εξειδί-
κευση, στο βαθµό που οι στόχοι που θέτει το απαιτούν;
Υπάρχει περιθώριο για µια ριζωµατική διασύνδεση µαθη-
µάτων που δεν αποκλείει το καινοφανές, αλλά που οπωσ-
δήποτε δεν το εξαρτά από προεπεξεργασµένα τεχνικά
µοντέλα; Τόσο στην ένταξη των µέσων όσο και στη δια-
σύνδεση των µαθηµάτων, οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει
να δίνουν τη δυνατότητα µιας πολυεπίπεδης προσέγγισης,
που συνεχώς ανοίγεται σε νέα ερωτήµατα, που ανιχνεύει
περισσότερο µια πολιτική στάση απέναντι σε ένα µεταβαλ-
λόµενο περιβάλλον, παρά διδάσκει την προσαρµογή σε
αλλεπάλληλα αναδυόµενες νέες τεχνικές.

Άνοιγµα
Μια τέτοια προσέγγιση δεν θα απέφευγε, µε απλοποιητι-
κούς αφορισµούς, µια σειρά από νέα ζητήµατα, που ανα-

φέρουµε επιλεκτικά, χωρίς ιεράρχηση και επιγραµµατικά,
στα οποία η εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων καλείται να
δώσει απαντήσεις ή να πάρει θέση:

Φαίνεται µάλλον δύσκολο να µην ασχοληθεί κανείς µε το
πώς οι τεχνολογίες της πληροφορίας µεταβάλλουν τις
έννοιες της λειτουργίας και δραστηριότητας και κατά
συνέπεια τη φύση και τη συγκρότηση του κτιριολογικού
προγράµµατος. Η αδυναµία να συλλάβουµε νέους ανα-
δυόµενους τύπους κτιρίων και ριζικές µεταβολές παλαιών,
οδηγεί µε µαθηµατικό τρόπο στην περιθωριοποίηση των
αρχιτεκτόνων. Παράλληλα η σκέψη πάνω στην πόλη και τις
µεταβολές της απαιτεί νέες κριτικές θεωρήσεις και νέα
εργαλεία σχεδιασµού.4

Ο χώρος της εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων πρέπει να
εξοπλιστεί µε τη δυνατότητα να γίνει το θέατρο συζήτησης
και επεξεργασίας κρίσιµων θεµάτων, όπως η πιθανότητα
διεύρυνσης του επαγγελµατικού ορίζοντά τους µε το σχε-
διασµό εικονικών/ψηφιακών χώρων. Η συζήτηση είναι
ανοικτή και υπερπροσδιορίζεται από το γεγονός ότι δρα-
στηριότητες που εξελίσσονται στο φυσικό χώρο (κατ’ εξο-
χήν τοµέα ενασχόλησης του αρχιτέκτονα) δεν µπορούν
να αντιµετωπιστούν ανεξάρτητα από εκείνο το τµήµα τους
που εκτυλίσσεται στον ψηφιακό χώρο.5

του ίδιου νοµίσµατος δεν πρέπει να προκαλούν εντύπωση.
Η ύπαρξη στις αρχιτεκτονικές σχολές απόψεων υπέρ των
νέων τεχνολογιών, που οχυρώνονται πίσω από την αυτό-
νοµη και ανεξάρτητη διδασκαλία και έρευνα νέων τεχνο-
λογιών, απαντά και συνδιαλέγεται µε την άποψη που απο-
κλείει τις νέες τεχνολογίες. Και οι δύο δηµιουργούν ένα
δίπολο – παγίδα, που δεν αφήνει περιθώρια να δούµε τα
ενιαία συµπλέγµατα τεχνολογίας, πολιτικής και λόγου που
αναπτύσσονται ραγδαία και στηρίζουν τους µηχανισµούς
παγκοσµιοποίησης.

Ρίζωµα
Μια εναλλακτική άποψη που κερδίζει έδαφος είναι αυτή
που υποστηρίζει τη δύσκολη ένταξη των ψηφιακών τεχνο-
λογιών στα ήδη υπάρχοντα µαθήµατα καθώς και τη συνύ-
παρξη των «νέων» µέσων µε τα «παλαιά», µέσα σε ένα

εκπαιδευτικό περιβάλλον που ευνοεί ριζώµατα παρά
ιεραρχίες.3

Για πολλά χρόνια µας απασχολούσαν λάθος ερωτήµατα
και συγκρίσεις. Για παράδειγµα, συζητούσαµε γύρω από
την αντίθεση φυσικού προπλάσµατος και ψηφιακού µοντέ-
λου. Θεωρούσαµε ότι το ένα απέκλειε το άλλο και µάλιστα
ότι το δεύτερο έθετε σε αχρηστία το πρώτο. Μπορούµε
να δεχθούµε τη µέσα από ένταση συνύπαρξή τους, ότι
έχουν διαφορετικούς ρόλους, ότι ο αργός χρόνος και
σκέψη πριν την υλοποίηση της µακέτας, συνυπάρχουν µε
τη σχεδόν ακαριαία δηµιουργία πλήθους εναλλακτικών
λύσεων του υπολογιστή και ότι το καθένα από αυτά έχει τη
θέση του στη διαδικασία σχεδιασµού; Μπορούµε να
δεχτούµε µια ριζωµατική σχέση όλων των µέσων χωρίς να
διακρίνονται ιεραρχίες και χρονικές προτεραιότητες, παρά
µόνον όσες θέτει επί τόπου ο ίδιος ο σχεδιασµός µε τους
στόχους του;
Είναι δυνατόν να δεχτούµε ότι δεν είναι αναγκαίο να γνω-
ρίζει ένας σπουδαστής αρχιτεκτονικής CAD για να συµµε-
τέχει σε ένα µάθηµα τηλεκπαίδευσης; Ότι το καίριο
ζήτηµα δεν είναι η δηµιουργία ισχυρά εξοπλισµένων
«digital design studios», που επικοινωνούν ψηφιακά, αλλά η
πολιτισµική επικοινωνία αποµακρυσµένων µαθηµάτων, που
θα µπορούσε να αρχίσει µε email, αν όχι µε fax ή sms (!)
και ταξίδια φυσικής συνάντησης των σπουδαστών, για να

εκπαίδευσης ή θα κινηθεί δραστικά προς τη µεριά της παι-
δείας. Η εισαγωγή αυτόνοµων µαθηµάτων διδασκαλίας
ψηφιακών τεχνολογιών γέρνει προς την πρώτη, η ένταξή
τους στα ήδη υπάρχοντα µαθήµατα και η µεταβολή και
των δύο προς νέες κατευθύνσεις, κλίνει προς τη δεύτερη. 

Ο λόγος περί «ελέγχου της εισαγωγής του υπολογιστή»
Αν και έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια από την «εµφά-
νιση του υπολογιστή», ο λόγος που αναζητά τις προϋπο-
θέσεις εισαγωγής του στην εκπαίδευση, που διακρίνει
καλές και κακές χρήσεις του και θέτει όρια και περιορι-
σµούς, υφίσταται ισχυρός και όχι µόνο στον ελληνικό
χώρο. Ο λόγος αυτός υποστηρίζει µια εξωτερικότητα και
διάκριση τεχνολογίας και κοινωνίας. Όταν είναι σοβαρός,
υποστηρίζεται από την άποψη διάκρισης επιστήµης και
πολιτικής. Ένα µοντέρνο «εµείς», περιγράφει τα τεχνικά

αντι-κείµενα σαν να βρίσκονται έξω από αυτό, απέναντι, τα
επιλέγει, αξιολογεί τις πιθανές χρήσεις τους και τα απορρί-
πτει ή τα εντάσσει στις δραστηριότητές του µε όρους. Λες
και τα τεχνικά αντικείµενα δεν είναι φορείς και καταλύτες
κοινωνικών σχέσεων, λες και δεν µπορείς να δεις µέσα
από µια µηχανή ή ένα σφυρί τον κόσµο ολόκληρο. Αυτός
ο ίδιος λόγος παίρνει δύο µορφές, που παρουσιάζονται
δήθεν αντιµαχόµενες: Από τη µια µεριά οι υπέρµαχοι των
ψηφιακών τεχνολογιών αναπτύσσουν σενάρια µελλοντο-
λογίας. Από την άλλη, οι σκεπτικιστές/επικριτές ανησυχούν
για το ταλέντο, την ευαισθησία, τη δηµιουργικότητα, την
καθολική σύλληψη του έργου από το δηµιουργό. Οι
θέσεις αυτές είναι απόλυτα κατανοητές: Σε καιρούς αστά-
θειας, οφείλουν οι αρχιτέκτονες να εξασφαλίσουν τη θέση
τους στα µελλοντικά δρώµενα είτε µε τον άµεσο ασπασµό
της καινοτοµίας, είτε µε την προβολή του επαγγέλµατος
ως θεµατοφύλακα ηθικών αξιών για λογαριασµό όλης της
κοινωνίας. Αυτό που παρατηρείται είναι η συνύπαρξη αλλά
και ταυτόχρονα η προσεκτική διάκριση αυτών των δύο
µορφών ενός και ίδιου λόγου, ακόµα µοντέρνου και στιβα-
ρού, που προβάλει την εξωτερικότητα τεχνολογίας και κοι-
νωνίας. Από την αντίθετη µεριά. µεταµοντέρνοι, αποδοµι-
στές, απολογητές της αυτονοµίας του νοήµατος, υποστη-
ρικτές των περιθωριακών συµβάντων, έδωσαν και έχασαν
τη µάχη2. Οι επί του πεδίου συγκρούσεις των δύο όψεων

√È ÂÈÎfiÓÂ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÈ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·-
Û›Â˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÙˆÓ ¡ÈÎÔÏ¤Ù· §·¯·Ó¿,
∞ı·Ó·Û›· °ÈÔ˘Û¿ÎË, ∫·ÙÂÚ›Ó· ™Î¿ÏÎÔ˘, ¡Â-
ÎÙ¿ÚÈÔ˘ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶··-
ÛÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ·fi ÙÈ˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
ÙˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÈ¯·Ï¿ÙÔ˘, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜ ª¿Ï·-
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γία. Και τι συµβαίνει; Η άσκηση γίνεται από άλλους διδά-
σκοντες που (ας µου επιτραπεί µία δόση υπερβολής και
ίσως και άδικης κατηγορίας) πολύ λίγο ενδιαφέρονται για
τα της θεωρίας. Και ο σπουδαστής τι καταλαβαίνει; Ότι
είναι επιτέλους ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, ν’ απαλλαγεί
από εκείνα τα βαρετά και να συνθέσει σαν «µεγάλος δηµι-
ουργός»... Και επειδή σχεδιασµός δεν υπάρχει χωρίς
περιορισµούς, σχεδιασµός στο κενό είναι αδύνατος, εφευ-
ρίσκει τους δικούς του φανταστικούς περιορισµούς, αυτά
που τον ενδιαφέρουν και µόνο, αυτά που θα τον βοηθή-
σουν στο όνοµα της ελευθερίας να δικαιολογήσει εκ των
υστέρων τις σχεδιαστικές του αποφάσεις.

Ενώ η πραγµατικότητα, η ζωή, η θεωρία είναι τόσο γεµάτη
από καταπληκτικούς περιορισµούς (και ενίοτε και κανό-
νες!) που δεν θα έπρεπε να είναι τίποτε άλλο παρά οι βαλ-
βίδες αφετηρίας για την καταπληκτική διαδικασία που
λέγεται αρχιτεκτονικός σχεδιασµός.

Συµπέρασµα: Πιστεύω ότι είναι ανάγκη η αρχιτεκτονική
θεωρία και η αρχιτεκτονική σύνθεση να διδάσκονται σαν
ενιαία διαδικασία και ενιαίο σύνολο µέσα από τον αρχιτε-
κτονικό σχεδιασµό. Και αν πάλι, για λόγους πρακτικούς,
χρειάζεται να γίνεται κάποια χωριστή παρουσίαση, η ουσία
να βασίζεται (εάν έχω δίκαιο) στην ενιαία αυτή συνύπαρξη.

Πρόβληµα 2: Ο Η/Υ ή η λεγόµενη εικονική 
πραγµατικότητα

Είναι ανάγκη η χρήση του καταπληκτικού αυτού εργαλείου
να διδάσκεται και µάλιστα πολύ, αλλά σαν εργαλείο και όχι
αυτοσκοπός. Η εικονική πραγµατικότητα δεν είναι ταυτό-
σηµη µε την πραγµατικότητα και συνεχώς (και είναι
φυσικό) πληθαίνουν τα παραδείγµατα που το τελικό απο-
τέλεσµα πολύ διαφέρει (και συχνά απογοητεύει) σε σχέση
µε την ονειρική εκείνη αρχική ψευδο-οπτασία.

∆εν φθάνει µάλιστα που έχουµε ήδη το πρόβληµα ο αρχι-
τέκτων να σκέφτεται, να αισθάνεται και να συνθέτει µε
µόνο µέσο τα µάτια του, αγνοώντας τόσους άλλους παρά-
γοντες. Έχουµε τώρα και το ότι δεν βλέπει µόνο µε τα
µάτια του, αλλά µε τα µάτια µιας µηχανής!

Επιπλέον η χρήση του Η/Υ έχει ανατρέψει την παραδο-
σιακή (και σοφή) διαδοχική προσέγγιση του σχεδιασµού,
δηλαδή τη διαδοχική αύξηση της σχεδιαστικής κλίµακας
(ανάλογα φυσικά µε το µέγεθος του έργου και το βαθµό
ολοκλήρωσης του σχεδιασµού) από κλίµακα 1/500 σε
1/200, 1/100, 1/50, 1/20 κ.λπ.

Η διαδοχική αυτή προσέγγιση εσωκλείει πολύ σοφία και
λογική διότι αυξάνει διαδοχικά τον απαραίτητο βαθµό
ακρίβειας. Το κακό µε τη µηχανή είναι ότι παραείναι ακρι-
βολόγος ευθύς εξαρχής.

Συµπέρασµα: Κατά τη γνώµη µου η µηχανή είναι ένα
εξαιρετικά σηµαντικό, πρόσθετο όµως, εργαλείο και δεν
πρέπει να είναι υποκατάστατο της ολοκληρωµένης αρχιτε-
κτονικής σκέψης και παιδείας.

Πρόβληµα 3: Η αποστασιοποίηση από 
την αρχιτεκτονική πρακτική και εφαρµογή

Με την υπόθεση ότι το ακαδηµαϊκό περιβάλλον προσφέ-
ρει τις ιδανικές συνθήκες µάθησης, πιστεύω ότι είναι
φυσικό να λείπει η επαφή του σπουδαστή µε την πράξη.
Ο αντίλογος θα µπορούσε να είναι: και τι είναι τα 5-6 χρό-
νια σπουδών µπροστά στα 35-40 χρόνια πράξης; ∆εν
πιστεύω όµως ότι είναι έτσι τα πράγµατα. Πιστεύω ότι είναι
κρίσιµο µετά τα πρώτα 3 περίπου χρόνια σπουδών και
πριν από τα υπόλοιπα 2-3 να υπάρχει αυτή η επαφή, όπως
υπάρχει σαν υποχρεωτική προϋπόθεση διπλώµατος σε
διάφορα κράτη του εξωτερικού.

Μερικές σκέψεις
για την εκπαίδευση του 

αρχιτέκτονα της νέας χιλιετίας 

∆εν αγνοώ την αξία της εκπαίδευσης σαν µέσο διεύρυν-
σης της γνώσης και άσκησης του πνεύµατος άσχετα από
τον τυχόντα επαγγελµατικό προσανατολισµό. Θα περιορι-
στώ όµως στην εκπαίδευση του αρχιτέκτονα, που έχει
τάξει τον εαυτό του στο να κτίσει και να µην ακολουθήσει
έναν από τους τόσους άλλους παράλληλους δρόµους της
αρχιτεκτονικής, όπως είναι η διδασκαλία, η ιστορία, η θεω-
ρία κ.λπ. Στο τέλος-τέλος δεν θεωρώ µια τέτοια κατεύ-
θυνση παιδείας λιγότερο σηµαντική ή πιο περιοριστική.

Η όλη ιστορία ξεκινά, γι’ αυτό άλλωστε και η τόση συζή-
τηση, από τον πολυσύνθετο ρόλο του Αρχιτέκτονα και τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζει, όπως:

1. Η διχασµένη προσωπικότητα που µοιραία έχει κινούµε-
νος µεταξύ Τέχνης και Τεχνικής. Η σύνθεση των δύο
αυτών πεδίων γνώσης (και ενδιαφέροντος) υπάρχει από
τότε που πρωτοάρχισε να «διδάσκεται» η αρχιτεκτονική
και πιστεύω ότι δεν θα πάψει να µας συνοδεύει πάντα διότι
στο τέλος-τέλος πρόκειται περί της πεµπτουσίας της αρχι-
τεκτονικής δηµιουργίας. Αφήστε δε το τι συµβαίνει εάν
προσθέσει κανείς στον όλο προβληµατισµό τις τόσες
άλλες παραµέτρους του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού,
όπως είναι θέµατα κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, οικολο-
γίας, οικονοµικών, διοίκησης κ.λπ., κ.λπ.
2. Το γεγονός ότι ο αρχιτέκτων (που τελικά κτίζει) οφείλει
να ολοκληρώσει µία και µόνο πολύ συγκεκριµένη λύση σε

ένα και µόνο δεδοµένο χρόνο, σε ένα και µόνο δεδοµένο
τόπο. Και όλο τούτο µε αφετηρία του κόσµου τους περιο-
ρισµούς. Πόσοι νέοι αρχιτέκτονες/σπουδαστές διδάσκο-
νται τις φιλοσοφικές (αλλά και πρακτικές!) συνέπειες ενός
τέτοιου τρόπου σκέψης;

Ένας µηχανικός φτάνει να ξέρει όλο και περισσότερα για
όλο και λιγότερα πράγµατα, µέχρις ότου ξέρει τα πάντα
για το τίποτε. Ενώ ο αρχιτέκτοντας τείνει να ξέρει όλο και
λιγότερα για περισσότερα και περισσότερα πράγµατα
ώσπου να ξέρει τίποτε για τα πάντα... Ίσως γι’ αυτό δεν
είναι τόσο εύκολο να εκπαιδεύσεις έναν αρχιτέκτονα. Μ’
αυτά τα δεδοµένα ήθελα να αποµονώσω από τα τόσα
προβλήµατα που υπάρχουν τα παρακάτω τρία:

Πρόβληµα 1: Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός δεν µπορεί
να αποµονώνεται από το θεωρητικό του υπόβαθρο

Τι συµβαίνει στην πράξη; Συνήθως διδάσκεται η θεωρία
(πολλές φορές κατά τρόπο όχι ελκυστικό για το σπουδα-
στή) στην τάξη. Πολλές φορές µάλιστα η θεωρία αυτή
είναι αυτοσκοπός και καµία φορά απλοϊκή (αναγκαστικά
λόγω της περιορισµένης προσέγγισης) και δεν έχει σκοπό
να εµπλουτίσει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, αλλά να
προσθέσει απλώς γνώση. Μετά έρχεται η ώρα του ατελιέ,
δηλαδή η ώρα της άσκησης στη λεγόµενη αρχιτεκτονική
σύνθεση, δηλαδή την ουσιαστική αρχιτεκτονική δηµιουρ-

του Αλέξανδρου Ν. Τοµπάζη, αρχιτέκτονα

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌÂÏ¤-
ÙË ÙÔ˘ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ∫·ıÂ‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ∆ÈÚ¿-
ÓˆÓ, 2001 („ËÊÈ·Î‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË)

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ÌÂÏ-
ÏÔÓÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ·ÛÙÈÎ‹˜ Î·ÙÔÈÎ›·˜, ∆fiÎ˘Ô, 1966
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Με την ευκαιρία αυτού του πονήµατος συζήτησα περισσό-
τερο µε σπουδαστές και αρχιτέκτονες που µόλις τελείω-
σαν την Σχολή, για να ξεκαθαρίσω και να αντιληφθώ καλύ-
τερα τον τρόπο διδασκαλίας σήµερα.
Εντύπωση µου έκανε η αδυναµία της πλειονότητας των
σπουδαστών –λίγες ήταν οι εξαιρέσεις– να περιγράψουν
µε σαφήνεια τις διαδικασίες και να θυµηθούν πότε διδά-
χθηκαν το κάθε µάθηµα. Πολλοί επικαλούνται τη δυσλει-
τουργία των σχολών, τη δυσκολία συνεννόησης µε τους
δασκάλους τους, αλλά και τις µεγάλες περιόδους που οι
σχολές παραµένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της διδακτι-
κής χρονιάς.

Τελικά µέσα απ’ όλες τις συζητήσεις, διαπιστώνεται ότι
όλοι οι σπουδαστές της αρχιτεκτονικής, τυπικά τουλάχι-
στον, έχουν τις δυνατότητες να πάρουν από τη Σχολή,
όσα τους χρειάζονται «για να βάλουν το νερό στο
αυλάκι». Ουσιαστικά όµως, πολύ λίγοι φαίνεται να το
κατορθώνουν. Και αυτό δεν είναι γνώρισµα µόνο των ελλη-
νικών Αρχιτεκτονικών Σχολών.

Εδώ θα ήθελα να κάνω µία παρένθεση και να θυµηθώ την
περίοδο που το ΤΕΕ µε είχε επιλέξει, ως µέλος των εξετα-
στικών οµάδων για την άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος .
Ήταν η περίοδος που απόφοιτοι Σχολών του εξωτερικού
συνωστίζονταν για να πάρουν άδεια εξάσκησης επαγγέλ-
µατος, παρουσιάζοντας τη διπλωµατική τους εργασία. Επι-
εικώς, ένας στους δέκα, µπορούσε να δικαιολογήσει και να
ξεναγήσει την επιτροπή στη µελέτη που παρουσίαζε και
που πολλές φορές ήταν καλή και σε περιεχόµενο και σε
παρουσίαση.
Μέσα από την, όσο το δυνατόν, διακριτική ανάκριση, και
όταν ο εξεταζόµενος δεν έπειθε ότι είχε συµµετοχή σ’
αυτό που παρουσίαζε, καταφεύγαµε σε ερωτήσεις απλές,
που η αδυναµία να απαντηθούν έδειχνε το µέγεθος του
προβλήµατος.
Έµενε τότε να διαπιστώσουµε τη στοιχειώδη ικανότητα
σχεδίασης, ζητώντας τους να σχεδιάσουν, µε ελεύθερο
χέρι, ένα δωµάτιο π.χ. 4 x 4. Για την ποιότητα της γραµµής
ή τον τρόπο που κρατούσαν το µολύβι δεν συζητάµε. Το
αποτέλεσµα, σε αναλογίες, ήταν πότε 2 x 4 πότε 3 x 8 και
αν ζητούσαµε στο δωµάτιο αυτό να σχεδιασθεί και µία
πόρτα, τότε από αυτή πότε χωρούσε να περάσει «ποντι-
κός» και πότε «φορτηγό».
Η παραποµπή τους στην επόµενη εξεταστική περίοδο, µε
ζητούµενο τη µελέτη ενός µικρού σπιτιού και την παρου-
σίασή του, συνοδευόταν µε αντιδράσεις που έφθαναν
µερικές φορές και σε απειλές! Ευγενικά τους αιτιολογού-
σαµε ότι η επιτροπή δεν απονέµει δίπλωµα αρχιτεκτονικής,
αλλά άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, στη χώρα που
ζητούν να εργασθούν.

Όταν µου ζητήθηκε να γράψω το άρθρο αυτό, η πρώτη
µου αντίδραση ήταν να διερωτηθώ πόσο κοντά βρίσκοµαι
στην Αρχιτεκτονική σχολή και αν είµαι πραγµατικά σε
θέση να έχω άποψη για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση, µη
γνωρίζοντας τις λεπτοµέρειες του συστήµατος σε βάθος
σήµερα, αφού αναγκάσθηκα από το 1973 να εγκαταλείψω
τη Σχολή.

Η ανάγκη όµως που ένοιωθα να περνάω τη γνώση και τις
µεθόδους δουλειάς στα νέα παιδιά, σε συνδυασµό µε τη
δική τους διάθεση για µελέτη και έρευνα και µε τα αποτε-
λέσµατα που προέκυπταν µέσα από αυτή τη συνεργασία,
µου έδωσαν την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι κάποια αρχι-
τεκτονικά γραφεία λειτουργούν για τους νέους αρχιτέκτο-
νες ως κέντρα µετεκπαίδευσης. Σε διάστηµα 2-3 χρόνων,
ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, µπορούσαν να αποκτή-
σουν τα προσόντα, είτε για να αποτελέσουν στελέχη του
Γραφείου, είτε για να εργαστούν σε άλλα γραφεία, προκει-
µένου να εκµεταλλευθούν άλλες ευκαιρίες, είτε ακόµη,
αποκτώντας δύναµη και σιγουριά για προσωπική τους
αρχιτεκτονική άποψη και τρόπο δουλειάς, να δηµιουργή-
σουν τα δικά τους γραφεία, αντιµετωπίζοντας θαρραλέα
τη δύσκολη πραγµατικότητα.

Με την πείρα που µου δίνουν τα 40 χρόνια στο επάγγελµα,
θα απαριθµήσω τα θετικά και τα αρνητικά που διαπιστώνω
στους νέους αρχιτέκτονες µόλις αποφοιτούν από την
Αρχιτεκτονική Σχολή, και ειδικότερα την εξέλιξη στα
τελευταία 20 χρόνια.

του Κυριάκου Κυριακίδη, αρχιτέκτονα

Η αρχιτεκτονική παιδεία
των νέων αρχιτεκτόνων από την

επαγγελµατική σκοπιά

Συµπέρασµα: Προτείνω τη θέσπιση ενός τέτοιου συστή-
µατος πρακτικής (αµοιβόµενης) εξάσκησης σε γραφεία
ή/και εργοτάξια. Και επειδή η εργασία αυτή πρέπει να είναι
αµοιβόµενη, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και από
πλευράς του εργοδότη η δυνατότητα επιλογής µε κάποιο
σύστηµα αξιολόγησης, ώστε η όλη ιστορία να µην κατα-
λήξει να είναι άλλη µια τυπική-τυπολατρική µόνο διαδικα-
σία.  Γιατί να µην θεσπιστεί κάποια αναλογία απασχόλη-
σης σπουδαστών από γραφεία µελετών και εργολαβι-
κές/οικοδοµικές επιχειρήσεις ανάλογα µε το τζίρο τους ή
τον αριθµό απασχολούµενων στην επιχείρηση; Θεωρώ
επίσης ιδιαίτερα σηµαντική την απασχόληση του σπουδα-
στή στο εξωτερικό και του αλλοδαπού φοιτητή στην
Ελλάδα.  Παρά τα λεγόµενα περί διεθνοποίησης, θεωρώ

αυτή την αλληλογονιµοποίηση ιδιαίτερα επωφελή για
όλους.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε µια εµπειρία και
πρακτική του γραφείου µας που εφαρµόζουµε εδώ και
πολλά χρόνια, προκειµένου να προσλάβουµε ένα νέο
συνάδελφο, όχι υπό µορφή εξέτασης αλλά γνωριµίας.
Κατά κάποιο τρόπο απεικονίζει αυτό που πιστεύω ότι ζητά
κανείς από µια ολοκληρωµένη προσωπικότητα ενός νέου
αποφοίτου.

Του δίνεται να δουλέψει ένα µικρό θέµα για περίπου 8
ώρες. Ζητούνται:
– σκίτσα ανάλυσης. Έτσι φαίνεται η ευχέρειά του σε σκί-

τσα και ο τρόπος αναλυτικής σκέψης.
– βασικά σχέδια κατόψεων, τοµών, όψεων ώστε να πρέπει
να συγκεκριµενοποιήσει το θέµα, να φαίνεται η σχεδια-
στική του γνώση και κυρίως οι συνθετικές του ικανότητες.
– µέρος των παραπάνω σε ηλεκτρονική σχεδίαση (εάν
ξέρει).
– ένα σκίτσο προοπτικό ή αξονοµετρικό του θέµατος.
– µία σύντοµη γραπτή περιγραφή µισής σελίδας της λύσης
και των προτεινοµένων υλικών και
– µία δεκάλεπτη προφορική παρουσίαση της δουλειάς του.
Εδώ και στο προηγούµενο φαίνεται η ικανότητα συγκρότη-
σης της σκέψης, δηλαδή λίγα λόγια µε περιεχόµενο.

Όλα τα παραπάνω είναι περισσότερα από ό,τι φυσιολο-
γικά προλαβαίνει να ολοκληρώσει κανείς στο δεδοµένο
χρόνο. Έτσι βλέπει κανείς την επιλογή προτεραιοτήτων
που και αυτή έχει πολλά να πεί. Παρ’ όλα αυτά µπορεί να
πέσει κανείς έξω στις εκτιµήσεις του, αλλά πιστεύω ότι είναι
ένας αρκετά καλός τρόπος γνωριµίας για να βρίσκει κανείς
νέους συναδέλφους µε τους οποίους να προσδοκά ν’ ανα-
πτύξει γόνιµο και δηµιουργικό διάλογο και που να έχουν
µε τον καιρό όλες εκείνες τις ικανότητες που χρειάζονται
στην άσκηση της τόσο καταπληκτικής υπόθεσης που λέγε-
ται αρχιτεκτονική.

¿Óˆ: ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Ù· ÁÚ·ÊÂ›· Ì·˜
˘fi Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, ¶ÔÏ‡‰ÚÔÛÔ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘,
1994-95

Ì¤ÛË: ¶ÚÒÙÔ ÛÎ›ÙÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ
‰ÈÂıÓ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·˚ÚÔ˘, 2002
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φαντασία, διδασκαλία τάξης, σειράς, οργάνωσης, βήµατα
δηλαδή που σε κάθε λύση πρέπει να τηρηθούν. Εκεί ανα-
καλύπτεις την αδυναµία των νέων αρχιτεκτόνων, όταν τους
ζητάς να δουλέψουν δοκιµαστικά στο Γραφείο σου, πάνω
σε ένα απλό θέµα προκειµένου να συνεργασθείς µαζί
τους. Πολλοί αρνούνται να υποστούν την εξέταση και οι
λόγοι είναι προφανείς. Αλλά και από αυτούς που δέχονται,
σπάνια προκύπτει, στο τέλος της ηµέρας, ένα σχέδιο που
να αποτυπώνει µε συνέπεια όσα επί πέντε ή έξη χρόνια
διδάχθηκαν στη Σχολή.

Για να αξιολογηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να πούµε ότι
το θέµα της εξέτασης αναφέρεται σε ένα µικρό σπίτι, και
µάλιστα όπως θα το µελετούσαν αν ήταν δικό τους. Κατά
τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει ένας εκνευρισµός. Παρ’
όλη τη βοήθεια που έχει ο εξεταζόµενος, διαπιστώνεται
στην πλειονότητα ότι δεν ξέρουν να σχεδιάζουν, δεν χρη-
σιµοποιούν την κλίµακα ως όργανο ακριβείας, τα γράµ-
µατα στο σχέδιο είναι κακογραµµένα. Η Τεχνική ορολο-
γία, όπου απαιτείται, ασαφής, παρ’ όλο που οπωσδήποτε
έχει διδαχθεί. Ανύπαρκτες οι στοιχειώδεις γνώσεις για
Η/Μ εγκαταστάσεις, που µπορεί να αλλοιώσουν, κατά την
υλοποίησή τους, την όλη σύνθεση. Φαίνεται ακόµη να
αγνοούν τα ελάχιστα απαιτούµενα της ανθρωποµετρίας. 
Οι διαστάσεις των χώρων έχουν αναλογίες που δεν
χωράνε σωστά τα έπιπλα, και οι λειτουργίες δεν στοιχειο-
θετούν λογική. Το προοπτικό σκίτσο ή το γραµµικό σχέ-
διο δεν αποδεικνύει ότι γνωρίζουν τους απλούς κανόνες
στησίµατός του. Στο κείµενο µιας σελίδας για την αιτιολό-
γηση της λύσης, τα συντακτικά και τα ορθογραφικά λάθη
είναι τόσα, που διερωτάσαι τι έγιναν όσα στο Λύκειο και
στα Φροντιστήρια διδάχτηκαν για να µπουν στο Πολυτε-
χνείο.

∆εν έχουν συνηθίσει να εξετάζονται στη σχολή και µάλι-
στα στα συνθετικά µαθήµατα, ώστε µέσα σε ένα ορισµένο
χρόνο να παράγουν, έστω, τις πρώτες σκέψεις τους, να τις
σχεδιάζουν και να τις αιτιολογούν. Στη δική µας εποχή, τα
προγραµµατισµένα ή τα απρογραµµάτιστα τετράωρα και
οκτάωρα ήταν ρουτίνα. ∆εν γνωρίζω ακριβώς πότε σταµά-
τησε το σύστηµα αυτό, αλλά και αν γίνεται, δεν είναι στην
απαιτούµενη συχνότητα.

Για το θέµα της σχεδίασης, δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαί-
τερη έννοια και επιµονή, στην εξάσκηση των σπουδαστών.
Σηµαντικό θα ήταν να πεισθούν ότι πρέπει πρώτα να χρη-
σιµοποιούν τον φοβερό σε δύναµη και ταχύτητα σκληρό
δίσκο του µυαλού τους, µεταφέροντας µε το χέρι τους στο
χαρτί όσα σκέφτονται, και µετά να χρησιµοποιούν τον Η/Υ
ως εργαλείο σχεδίασης και όχι σύνθεση. Βέβαια η χρήση
των Η/Υ είναι επιβεβληµένη πλέον σήµερα, αλλά θα πρέπει
να µας προβληµατίσει η τόσο µεγάλη εξάρτηση από
αυτούς.
Και πάλι είναι απαραίτητο να επισηµανθεί ότι όσα αρνητικά
έχουν καταγραφεί αφορούν το µέσο όρο των νέων αρχι-
τεκτόνων και όχι όσους τον έχουν ξεπεράσει αντιλαµβα-
νόµενοι, µόνοι τους, την ουσία και βάζοντας σε δεύτερη
θέση τον τύπο.
Άλλωστε η πρόοδος όλων των Επιστηµών και των Τεχνών,
αλλά κυρίως της Αρχιτεκτονικής, που µας αφορά άµεσα,
δεν προχωράει µε τους παλιούς αλλά µε τους νέους. Και
για να είναι πολλοί αυτοί, πρέπει τα συστήµατα της Αρχιτε-
κτονικής διδασκαλίας και οι δάσκαλοι να επιµείνουν, έτσι
ώστε να ανέβει η στάθµη του µέσου όρου. 
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∆εν είµαι σε θέση να γνωρίζω πόσοι από τους συναδέλ-
φους αυτούς ασκούν τo επάγγελµα. Κάποιες υποψίες µπο-
ρεί να έχει κανείς παρατηρώντας τον ευρύτερο δοµηµένο
χώρο, είτε στις µεγάλες πόλεις είτε στην επαρχία.
Αξίζει όµως να αναφέρω ότι µετά από τρεις εξεταστικές
περιόδους το ΤΕΕ δεν µε επανεξέλεξε ως εξεταστή. 
Η Πολιτεία είχε αποφασίσει αλλιώς.
Ευτυχώς, ο τρόπος που έδιναν τα διπλώµατα Αρχιτεκτονι-
κής στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Ιταλία, άλλαξε τα
τελευταία χρόνια. Τα προβλήµατα όµως των νέων Αρχιτε-
κτόνων από το εξωτερικό και από τη χώρα µας συνεχίζο-
νται σε µεγάλο βαθµό.

Ο µέσος όρος δεν έχει γνώση της πραγµατικότητας, ανυ-
ποψίαστος για τα προβλήµατα που περιµένουν µόλις απο-
φοιτήσουν και δυστυχώς, η σφραγίδα και το δικαίωµα
υπογραφής δίδεται πριν από την απόκτηση της ελάχιστης
εµπειρίας, όπως αντίθετα απαιτείται για τους γιατρούς,
τους δικηγόρους και άλλους.
Μία λύση για το πρόβληµα αυτό θα ήταν ο θεσµός της
εργασίας σε γραφεία Αρχιτεκτονικά κατά τη διάρκεια των
σπουδών να γίνει υποχρεωτικός, όπως σε πολλές σχολές
του εξωτερικού επιβάλλεται.

Σκοπός όµως του άρθρου είναι να προσεγγίσει το πρό-
βληµα, µε τη σειρά που η συντακτική επιτροπή όρισε, έτσι
ώστε συγκρίνοντας τις απόψεις απ’ τη σκοπιά των διδα-
σκόντων, των φοιτητών και των επαγγελµατιών, να καταλή-
ξει σε χρήσιµα συµπεράσµατα. 

Σε ό,τι αφορά τη Μεθοδολογία διδασκαλίας η εντύπωσή
µου είναι ότι εξαρτάται κάθε φορά από τον διδάσκοντα.
∆άσκαλοι της Αρχιτεκτονικής σχολής, καταξιωµένοι στον
επαγγελµατικό χώρο, δεν φαίνεται να κατευθύνουν πάντα
τους µαθητές τους µε γενικές αρχές χαλιναγωγώντας τη
σκέψη τους και τη λύση τους. 
Έτσι τα θέµατα, µε έντονη τη σφραγίδα της προσωπικότη-
τάς τους, προδίδουν εύκολα ποιος είναι ο δάσκαλος και
το πρόβληµα, στην περίπτωση αυτή, είναι η δυσκολία προ-
σαρµογής σε άλλα αρχιτεκτονικά δεδοµένα, που πιθανόν
θα επιβάλλει η πραγµατικότητα.

Για τη Μεθοδολογία σύνθεσης από το φοιτητή και για το
περιεχόµενο και την κατεύθυνση της διδασκαλίας, άποψή
µου είναι ότι και τα δύο προϋποθέτουν, πέρα από τη

·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ: ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi Î·ÙÔÈ-
Î›·˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫ÚfiÎÔ˜, 1967 Î·È •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô
ÛÙÔ §·ÈÌfi, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ª›ÚË˜, 1967

√È ÂÈÎfiÓÂ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «√È ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎ¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ∂ª¶ 1917-1974»
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∆ηµαρχειακό Mέγαρο
Αγίας Παρασκευής



δρόµο αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου, την πολιτιστική ενό-

τητα µε τη δική της ανεξάρτητη είσοδο, το υπαίθριο θέατρο,

το κυλικείο.

Η εικόνα της «ροής» του ανοικτού περιπάτου γενικεύεται

στην όλη σύνθεση. Η κεντρική ιδέα του κτιρίου εκφράζει µια

συνεχόµενη σπειροειδή κίνηση στο χώρο, η οποία ξεκινά από

τους υπόγειους χώρους στάθµευσης και ανυψώνεται διαµέ-

σου των πλακών στα δώµατα. Η κίνηση αυτή είναι µια κίνηση

από και προς τη γη: το κτίριο «αναδύεται» σταδιακά από το

επίπεδο του εδάφους, ενώ συγχρόνως ενώνει την κλίµακα

του µετώπου των προσόψεων της πόλης µε το επίπεδο των

ακαλύπτων στο εσωτερικό του πολεοδοµικού τετραγώνου. 

Κυρίαρχο στοιχείο της κατασκευής αποτελεί η επιπεδότητα

των πλακών, που εκφράζονται στην όψη και την οποία

συµπληρώνουν οι «θύλακες» που περικλείουν τις δύο σηµα-

ντικές ενότητες δηµόσιας συνάθροισης: αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων, αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου.

Η όλη σύνθεση διέπεται από δοµική αυστηρότητα και λιτό-

τητα. Ενώ, σε λειτουργικό επίπεδο, η καθ΄ ύψος διαστρωµά-

τωση των επιµέρους ενοτήτων γίνεται µε τρόπο σαφή και

εύληπτο.

Το δηµαρχείο συνιστά ένα ιδιαίτερο, λειτουργικά και συµβο-

λικά, δηµόσιο κτίριο. Σε πρώτο επίπεδο αποτελεί τον ειδικό

χώρο λήψης αποφάσεων και επίλυσης πρακτικών λειτουργι-

κών θεµάτων, που προκύπτουν από τη συµµετοχή του δηµότη

σε µία κοινωνική συγκρότηση. Σε δεύτερο, συµβολικό επί-

πεδο αποκτά ένα ιδιαίτερο πολιτικό νόηµα, καθώς εκφράζει

το είδος και την ποιότητα της σχέσης του ατοµικού µε το συλ-

λογικό βίο των πολιτών, σε µια άµεση µορφή του. 

Αποτελεί ως εκ τούτου έναν τόπο, ένα ισχυρό σηµείο αναφο-

ράς της πόλης, όπου διαµέσου της έκφρασης της συλλογικότη-

τας, εµπλουτίζεται ο δηµόσιος βίος σε περισσότερα επίπεδα.

Η παρούσα πρόταση παρουσιάζει ένα διπλό χαρακτήρα: κτί-

ριο-δοχείο (δηµόσια λειτουργία) κτίριο-πέρασµα (ως τµήµα

ενός ανοικτού δηµόσιου περιπάτου). Τούτος ο συσχετισµός

του υπαίθριου περιπάτου µε τον καθεαυτό κτιριακό όγκο,

αποτελεί το βασικό ιδίωµα της λύσης.

Το οικόπεδο του διαγωνισµού βρίσκεται σε πολύ κεντρική

θέση στην πόλη, αλλά παρουσιάζει σαφή µειονεκτήµατα:

υψοµετρικές διαφορές, στενή πρόσοψη και µεγάλο βάθος,

κατά κορυφήν και διακοπτόµενη (από τον κεντρικό δρόµο του

δήµου) σχέση µε την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. 
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Η µελέτη προτείνει ακολούθως ένα κτίριο που, περισσότερο

από αυτοτελές αντικείµενο, προσπαθεί να ενταχθεί και ν΄

ακολουθήσει την τοπογραφική ιδιοµορφία και τις πολεοδοµι-

κές απαιτήσεις της περιοχής. Στη λύση κυριαρχεί η διαγώνια

τοποθέτηση του βασικού άξονα του µεγάρου µέσα στο οικό-

πεδο. Η στροφή του κύριου όγκου ανοίγει το µέγιστο δυνατό

κτιριακό µέτωπο προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής,

καθιστώντας εντονότερη τη σχέση τους. Η χάραξη αυτή δηµι-

ουργεί µια διείσδυση του δηµόσιου χώρου στον περίβολο του

δηµαρχείου, διαιρώντας τον υπαίθριο (ακάλυπτο) χώρο του

οικοπέδου σε δύο αυλές µε συµπληρωµατικό χαρακτήρα. Η

µία, βορινή, σε άµεσο συσχετισµό µε το δηµόσιο χώρο της

πόλης, ανοίγεται προς την πλατεία Αγίας Παρασκευής, σηµα-

τοδοτώντας την υποδοχή στο µέγαρο. Η άλλη, προσήλια, πιο

εσωτερική, αποτελεί έναν πιο κλειστό χώρο συνάθροισης που

απολήγει σε υπαίθριο θέατρο. Η νότια αυτή αυλή ενοποιείται

οπτικά µε τους γειτονικούς ακαλύπτους, συµπληρώνοντας το

τετράγωνο σχήµα τους. Οι δύο αυλές επικοινωνούν, µέσω

Pilotis, δηµιουργώντας µια συνεχή, σχεδόν κυκλική πορεία, η

οποία αποτελεί µια προέκταση-«θηλειά» του δηµόσιου

χώρου της πόλης. Κατά µήκος αυτού του περιπάτου, ο επισκέ-

πτης συναντά, πέρα από την κύρια είσοδο, κάποιες βασικές

δηµόσιες λειτουργίες του µεγάρου: την προβεβληµένη στο

Μελετητές:
Αλέξανδρος Βαζάκας, Κωνστάντιος ∆ασκαλάκης,

Μαρία Μανδαλάκη, Μαρίνα Στασινοπούλου, αρχιτέκτονες

Σύµβουλος αρχιτεκτονικής µελέτης:
Τάσος Μπίρης

Συνεργάτες σπουδαστές αρχιτεκτονικής:
∆ηµήτρης Παπανικολάου, Ιωάννης Παπαδόπουλος

Σύµβουλος πολιτικός µηχανικός: 
Μάνος Κυριαζής

Σύµβουλος µηχανολόγος µηχανικός: 
Κίµων ∆ασκαλάκης

Σύµβουλος αρχιτέκτων για ενεργειακά θέµατα: 
Ελίνα Ευγενίου



σµό µε ένα σύστηµα περσίδων και ανοιγµάτων σχεδιασµένο

µε γνώµονα την ήπια ενεργειακή λειτουργία του κτιρίου. 

– Η στοά αυτή, η οποία αποτελεί το λειτουργικό και κυκλοφο-

ριακό πυρήνα του κτιρίου, επιχειρεί να αποτελέσει, στην

ουσία, τον εσωτερικό µηχανισµό για τη δηµόσια λειτουργία

του. Όλες οι κύριες κινήσεις του κοινού γίνονται µε ράµπα,

εδώ βρίσκονται όλες οι δηµόσιες λειτουργίες του κτιρίου

(είσοδος, καφετέρια, φουαγιέ θεάτρου, χώρος εκθέσεων,

φουαγιέ αίθουσας δηµοτικού συµβουλίου), από εδώ γίνεται η

πρόσβαση όλων των γραφειακών ενοτήτων του δηµαρχείου

και ο χώρος αυτός αποτελεί τη διαρκή οπτική αναφορά των

ενοτήτων αυτών.

Ενώ το κτίριο εντάσσεται θετικά και ήπια στο φυσικό και

αστικό περιβάλλον, η πρόταση αναζητεί το δηµόσιο χαρα-

κτήρα του στο εσωτερικό του, στην ίδια τη δοµή του.

Το δηµαρχείο αποτελεί, τόσο πραγµατικά όσο και συµβολικά

κοµβικό σηµείο της ζωής της Αγίας Παρασκευής. Ο κύριος

προβληµατισµός της πρότασης στρέφεται γύρω από τον

τρόπο µε τον οποίο το κτίριο µπορεί, απ’ τη µια πλευρά να

ανταποκριθεί στο δηµόσιο χαρακτήρα του και, απ’ την άλλη,

να τοποθετηθεί και να συνδιαλλαγεί θετικά µε το συγκεκρι-

µένο αστικό ιστό και τα πραγµατικά δεδοµένα του οικοπέδου. 

Οι βασικές επιλογές της πρότασης, σε σχέση µε τα παρα-

πάνω, είναι οι εξής:

– Ο κτιριακός όγκος τηρεί το οικοδοµικό µέτωπο µε την κορυ-

φογραµµή του, ενώ η όψη παρουσιάζει σηµαντικές διαµπερό-

τητες στο βόρειο τµήµα της, που αντίκειται στην πλατεία. Ο

βασικός όγκος των γραφείων εκτείνεται γραµµικά ως το

βάθος του οικοπέδου, µε εκτεταµένα υαλοστάσια προς το

βορρά. Στη νότια πλευρά αυτού του όγκου αναπτύσσεται µια

γραµµική πολυώροφη στοά που αντιµετωπίζει το νότιο ηλια-

Tο ∆ηµαρχείο κατασκευάζεται σε οικόπεδο 3691.05 τ.µ. µε

µικρή πρόσοψη κσι µεγάλο βάθος, στη Λεωφόρο Aγ. Iωάννου

και σε ιδιαίτερα βεβαρυµένο κυκλοφοριακά σηµείο. Eίναι

εντός περιοχής συνεχούς οικοδοµικού συστήµατος µε κτίρια

µεγάλου ύψους χωρίς µορφολογική ταυτότητα.

H µελέτη προτείνει συγκρότηµα τριών κτιριακών όγκων µε

τους ακόλουθους στόχους:

• Aποφυγή µονολιθικότητας κτιρίου. Μεγέθη φιλικά πρός το

άτοµο.

• Προοδευτική ανάπτυξη του συγκροτήµατος καθ’ ύψος από

την είσοδο προς τα πίσω, δηµιουργώντας οπτική µόνωση από

τον όγκο της εννιαώροφης γειτονικής πολυκατοικίας.

• Aυτοτέλεια των επιµέρους λειτουργικών ενοτήτων του

δήµου (∆ιοίκηση, εξυπηρέτηση κοινού, µαζικές εκδηλώσεις).

Iδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη χωροθέτηση, εντός του συγκρο-

τήµατος, των διαφόρων τµηµάτων του ∆ηµαρχείου, καθώς και

των επιµέρους χώρων τους, προκειµένου να εξασφαλισθεί η

άριστη λειτουργικότητά τους, τόσο σε σχέση µε τον πολίτη όσο

και µε τις εσωτερικές δραστηριότητες των υπηρεσιών.
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Μελετητής:
Nικόλαος A. Mουρίκης, αρχιτέκτων

Σύµβουλος έργων πολιτικού µηχανικού: 
Γρηγόριος E. Πενθερουδάκης, πολιτικός µηχανικός

Σύµβουλος H/M εγκαταστάσεων:
Aσηµούλα N. Σταµατοπούλου, ηλεκτρολόγος µηχ/λόγος

Σύµβουλος πυροπροστασίας:
Kωνσταντίνα N. Kαλαµίτση, αρχιτέκτων

Μελετητές:
Χριστίνα Λουκοπούλου, Ηρώ Μπερτάκη, Κωστής Πανηγύρης,

αρχιτέκτονες

Πρωταρχικό κριτήριο των επιλογών µας υπήρξε η σωστή επί-

λυση του ζητούµενου κυκλοφοριακού κόµβου-εισόδου στον

υπόγειο χώρο στάθµευσης, ο οποίος καλείται να καλύψει

εκτός από τις ανάγκες του ∆ηµαρχείου και τις τρέχουσες ανά-

γκες της ευρύτερης περιοχής. Για τη µεγιστοποίηση της δυνα-

µικότητάς του σε θέσεις, επιλέχθηκε η λύση ανεξάρτητου

καννάβου υποστηλωµάτων από αυτά του υπολοίπου κτιρίου

(µε χρήση στην οροφή του εσχάρας δοκών). Έτσι επιτύχαµε

χωρητικότητα 302 θέσεων, αντί των 250 που ήταν η απαίτηση

του αγωνοθέτη.

Για τη διαµόρφωση των όψεων των κτιριακών όγκων επιλέ-

χθηκαν το µπετόν, το γυαλί και τα εξωτερικά στοιχεία ηλιο-

προστασίας, σε µια µορφολογική σύνθεση χαµηλών τόνων,

που εντάσσεται µε συνέπεια στο υφιστάµενο δοµηµένο περι-

βάλλον. Ταυτόχρονα η ογκοπλαστική οντότητα και η συνολική

µορφή του συγκροτήµατος αποδίδει τον απαιτούµενο χαρα-

κτήρα του δηµοσίου κτιρίου.
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σφαιρα της πόλης και οδηγεί οµαλά στις εισόδους του κτι-

ρίου,

Β) την αυλή της ενότητας των πολιτιστικών χώρων, η οποία

είναι προσπελάσιµη από την κεντρική πλατεία µε µια καθο-

δική πορεία, που διέρχεται κάτω από το µεσαίο σκέλος του

κτιρίου.

Η στενή σχέση κλειστού και υπαίθριου χώρου χαρακτηρίζει το

κτίριο στο σύνολό του, καθώς επεκτείνεται στις υψηλότερες

στάθµες έως την αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου. Έτσι το

δηµαρχείο είναι ανοιχτό και οικείο προς το δηµότη, σύµφωνο

µε το δηµόσιο χαραχτήρα του.

Βασικό ρόλο στη διαµόρφωση της πρότασης έπαιξαν τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά του οικοπέδου· τα πεύκα µε την ιδιαί-

τερη παρουσία τους στο µπροστινό µέρος του οικοπέδου και η

έµµεση –υπό γωνία– γειτνίαση µε την πλατεία.

Πάνω από το τεχνητά διαµορφωµένο ανάγλυφο του εδάφους

–µέσα στο οποίο εντάσσονται οι χώροι των πολιτιστικών δρα-

στηριοτήτων– αναπτύσσεται ελεύθερα ο βασικός κορµός του

κτιρίου µε τις γραφειακές ενότητες και το δηµαρχείο να βρί-

σκονται στον άξονα µιας συνεχούς τεθλασµένης γραµµής, η

οποία επιµερίζει το οικόπεδο σε δύο διακριτές ενότητες:

Α) την κεντρική πλατεία µε το αλσύλλιο, το οποίο διατηρείται

ανέπαφο. Η πλατεία αυτή λειτουργεί ως µια µεγάλη πρασιά,

ως ένα είδος κοινόχρηστου κήπου, που φιλτράρει την ατµό-

αυλές-πλατείες, οι οποίες χωρίζονται από την κεντρική

είσοδο και αποτελούν µια ενότητα από την οποία ξεπροβάλ-

λουν τα κτίρια. Στην πρώτη αυλή (εισόδου) κυριαρχούν τα

πεύκα. Η δεύτερη αυλή, που είναι προσπελάσιµη και ανεξάρ-

τητα από κεκλιµένο επίπεδο, αποτελεί την αυλή των πολιτι-

στικών δραστηριοτήτων και τη στέγη του θεάτρου.

Οι γραφειακοί χώροι οργανώνονται κατά µήκος ενός πυρήνα-

κορµού κινήσεων, που εξυπηρετεί όλο το κτίριο και κατα-

σκευάζεται από σκυρόδεµα. Τα γραφεία είναι µεταλλικής

κατασκευής και αποτελούν προβόλους από τον πυρήνα. Ο

πυρήνας έχει σχήµα Ζ. Τα δύο άκρα αποτελούν τις ενότητες,

ενώ το κεντρικό τµήµα αποτελεί την κεντρική είσοδο στα δύο

επίπεδα των αυλών.

Οι αρχές που ενσωµατώνει η πρότασή µας είναι οι εξής:

1) η ανάδειξη της εισόδου του δηµαρχείου σε πρόσωπό του

προς την πόλη

2) η διατήρηση των υπαρχόντων πεύκων

3) η σύνδεση των λειτουργικών ενοτήτων µέσω του υπαίθριου

δηµόσιου χώρου

4) η λειτουργική αναγνωσιµότητα του κτιρίου

5) η φιλικότητα προς το χρήστη και

6) η χρήση βιοκλιµατικού σχεδιασµού.

Το συγκρότηµα οργανώνεται σε τρεις βασικές ενότητες:

Του δηµαρχείου, των δηµόσιων υπηρεσιών και του πολιτιστι-

κού χώρου. Οι ενότητες αυτές οργανώνονται γύρω από δύο
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Μελετητές:
Ελένη Τσιγαρίδα, Μιχαήλ Καραβάς, Έλενα Κουρή,

Παναγιώτης Κυριακάκης, Αλέξανδρος Παπαδιάς, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες: 
Λυδία Μουσµούτη, αρχιτέκτων

Γ. Παγώνης, ∆. Σούσης, πολιτικοί µηχανικοί

Π. Κατσαρός, Β. Παξινός, µηχανολόγοι µηχανικοί 

Χ. Μαυρίκας, ηλεκτρολόγος µηχανικός

Βιοκλιµατική αξιολόγηση:
Κ. Παπακωνσταντίνου, µηχανολόγος µηχανικός

Κυκλοφοριακή µελέτη: 
Ι. Μαρής, συγκοινωνιολόγος

Μελετητές: 
Αγγελής Γιώργος, Βερυκίου Ανθή, Κλειδωνάς Αλέξανδρος, 

Παπαγιαννόπουλος Γιώργος, Παπαδέλη Χρύσα, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες αρχιτέκτονες:
Γιαλούρη Αλεξάνδρα, Θεοτοκάτου Ελένη

Πολιτικός µηχανικός:
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στον α΄, β΄ και γ΄ όροφο, ενώ το ∆ηµαρχείο βρίσκεται στους

δύο τελευταίους ορόφους στην απόληξη των οποίων στο

∆υτικό άκρο, το γραφείο του ∆ηµάρχου «βλέπει» στην

κεντρική πλατεία. 

Η ενοποίηση του υπαίθριου χώρου και η δηµιουργία πλατείας
∆ηµαρχείου
Για τη δηµιουργία του µεγαλύτερου δυνατού ελεύθερου

χώρου γύρω από το κτίριο, έγινε εξάντληση του µέγιστου

ύψους και η κτιριακή µάζα συσσωρεύτηκε στο βασικό

κεντρικό άξονα του γηπέδου στη Νότια πλευρά του.

Τα τµήµατα του κτιρίου που προεξέχουν του κεντρικού κορ-

µού στηρίζονται σε pilotis η σε πρόβολο, έτσι ώστε ο ελεύθε-

ρος χώρος να εισχωρεί στη µάζα του κτιρίου. 

Η αρχιτεκτονική έκφραση – Η φυσιογνωµία του κτιρίου 
Η υλοποίηση των τριών σχεδιαστικών αξόνων είναι εµφανής

στο τελικό αποτέλεσµα.

Ο διαγώνιος άξονας υλοποιείται µε γυάλινη «µαλακιά» επιφά-

νεια και ξεπροβάλει από την κύρια «σκληρή» µάζα του κτι-

ρίου που συνθέτουν οι δύο βασικοί άξονες. Η χρήση γυάλινου

υαλοπετάσµατος στη βόρεια πλευρά του κτιρίου βοηθά στον

άπλετο φωτισµό των εργασιακών χώρων.

Τα κενά στο πίσω-ανατολικό µέρος του κτιρίου, σε συνδυασµό

µε τη συσσώρευση της κτιριακής µάζας προς τα εµπρός-

δυτικά, «σπρώχνουν» το κτίριο να απεγκλωβιστεί, δηµιουρ-

γώντας πρόσωπο προς την οδό Αγίου Ιωάννου.

Τεχνική έκθεση
Οι τρεις βασικοί σχεδιαστικοί άξονες

1. Ο κύριος άξονας του οικοπέδου, παράλληλος προς τη

µεγάλη του διάσταση, που συµπίπτει µε τον κύριο άξονα της

κεντρικής πλατείας καθώς και µε τον άξονα της Λεωφόρου

Μεσογείων.

2. Ο άξονας ο παράλληλος µε το πρόσωπο του οικοπέδου, και 

3. Η διαγώνια νοητή γραµµή που ενώνει το οικόπεδό µας µε το

σηµείο αναφοράς, την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Η κτιριακή οργάνωση
Έγκειται σε ένα γραµµικό κτίριο-οθόνη που διατρέχει το

µεγάλο-κεντρικό άξονα του οικοπέδου. Πάνω του προβάλλε-

ται η κεντρική πλατεία, η εκκλησία και το σύνολο της Πολεο-

δοµικής ενότητας του Κέντρου της Πόλης.

Από το βασικό κορµό αυτό αναδύονται οι επιµέρους όγκοι του

κτιρίου, δίνοντας στο κτίριο κάτοψη σχήµατος Γ, οριοθετώ-

ντας έτσι τον εναποµένοντα ακάλυπτο χώρο και ταυτόχρονα

την επέκταση της Κεντρικής πλατείας µέσα στο οικόπεδό µας.

Η χωροθέτηση των 3 λειτουργικών οµάδων στη γενική κτι-
ριακή οργάνωση
∆εσπόζουσα θέση στην κτιριακή οργάνωση κατέχει η ενότητα

των Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων. Βρίσκεται στην «καρδιά»

του γηπέδου και δίνει τη δυνατότητα άµεσης και απρόσκοπτης

πρόσβασης από το επίπεδο της διαµορφούµενης πλατείας. 

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου συγκεντρώνονται στο β΄ ισόγειο,

αυλή-αίθριο του κτιρίου, δηµιουργώντας έναν ενιαίο υπαίθριο

χώρο µε διαστάσεις πλατείας στην είσοδο του οικοπέδου,

προέκταση της κεντρικής πλατείας.

Η στοά υποβαστάζει τον επιµήκη όροφο των κύριων λειτουρ-

γιών του ∆ηµαρχείου και αποδίδει στο κτίριο ένα «εσωτε-

ρικό» µέγεθος που το διαφοροποιεί από την κλίµακα του

περιβάλλοντος, χωρίς όµως στην πραγµατικότητα το ίδιο το

κτίριο να την υπερβαίνει.  

Από το πλήρες τµήµα του µετωπικού όγκου, στην άνω, νότια,

πλευρά ξεκινά µία διώροφη πτέρυγα που διατρέχει το νότιο

τµήµα προς το βάθος του οικοπέδου. 

Η πτέρυγα αυτή καταλήγει στον χαµηλό, αυτόνοµο όγκο του

Πολιτιστικού χώρου, που διατάσσεται στο βάθος του οικοπέ-

δου ολοκληρώνοντας το κτιριακό συγκρότηµα και οριοθετώ-

ντας µία εσωτερική αυλή-αίθριο. Η εσωτερική πλατεία αποτε-

λεί την «καρδιά» του κτιρίου, και αποδίδει την αίσθηση της

«κοινότητας» στο ∆ηµαρχείο. Αποτελεί χώρο εκτόνωσης για

τους εργασιακούς και πολιτιστικούς χώρους και κυρίως έναν

προφυλαγµένο χώρο συγκέντρωσης, ανοικτό και αντιληπτό

από τον εξωτερικό χώρο και χαρακτηρισµένο από τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά του ίδιου του κτιρίου και όχι από το κτισµένο

περιβάλλον.

Το δώµα του πολιτιστικού χώρου είναι βατό και συν-λειτουρ-

γεί µε τον υπαίθριο χώρο στην ανατολική πλευρά του οικοπέ-

δου, φιλοξενώντας έναν υπαίθριο χώρο συγκέντρωσης -

δηµοτικό κινηµατογράφο, και διατηρώντας την διαµπερή προ-

σβασιµότητα του ∆ηµαρχείου από τις πίσω γειτονιές.

Βασικοί στόχοι 
• ∆ηµοτικό κτίριο «ανοικτό» - προσβάσιµο, µε µέτωπο προς

την πλατεία, µε οπτική και εποπτική αναφορά από και προς

τον γενικότερο δηµόσιο χώρο.

• ∆ηµιουργία υπαίθριου χώρου υποδοχής – εκτόνωσης και

δράσεων εντός του οικοπέδου του ∆ηµαρχείου.

• ∆ιατήρηση των βασικών χαράξεων του ιστού.

• ∆ιαβάθµιση της πυκνότητας των λειτουργικών δραστηριοτή-

των αλλά και της κτιριακής µάζας, από την αρχή (οδός Αγ.

Ιωάννου) µέχρι το τέλος του οικοπέδου (ακάλυπτοι πολυκα-

τοικιών). Μη ανάπτυξη κύριων όψεων και µη διεύρυνση του

ιστού προς το βάθος του οικοπέδου, όπου υπάρχουν ιδιαίτερα

αισθητικά, ποιοτικά και λειτουργικά προβλήµατα (υποβαθµι-

σµένοι ακάλυπτοι χώροι).

• Η «λιγότερη» δυνατή κτιριακή µάζα. «∆ιαπνοή» των ακαλύ-

πτων – «αναπνοή» στην πόλη.

Ο βασικός όγκος του κτιρίου, µε ύψος πέντε ορόφων, έχει

µέτωπο στην οδό Αγ. Ιωάννου και διατάσσεται στην πρόσοψη

του οικοπέδου και σε σχετικά µικρή υποχώρηση από την οικο-

δοµική γραµµή. 

Ο όγκος αυτός είναι στο µεγαλύτερο τµήµα της βάσης του

κενός, δηµιουργώντας µία στοά ύψους τριών ορόφων, που

επιτρέπει τη διαµπερότητα προς το βάθος του οικοπέδου και

αναιρεί το κλειστό µέτωπο από την πλευρά του δρόµου. ∆ια-

µορφώνει δηλαδή µία µορφή «πύλης» που υποδέχεται την

κίνηση των επισκεπτών και ενοποιείται µε την εσωτερική
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Architecture). Tο βιβλίο συµµε-

τείχε, κατόπιν επιλογής, σε διαγωνι-

σµό αρχιτεκτονικών βιβλίων και

περιοδικών της τριετίας 2000-2003

ο οποίος διοργανώθηκε από τη ∆ιε-

θνή Aκαδηµία Aρχιτεκτονικής στο

πλαίσιο της 10ης Tριενάλε Aρχιτε-

κτονικής (Σόφια, 18-20/5/2003) και

κρίθηκε από τριµελή επιτροπή

ξένων ειδικών. Mέλη της επιτροπής

ήσαν οι Konstantin Boyadjiev,

καθηγητής Iστορίας της Mοντέρνας

Aρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήµιο

Aρχιτεκτονικής, Mηχανικών και Γεω-

δαισίας της Σόφιας, ο καθηγητής

Dr. Vladimir Kheit, διευθυντής του

Iνστιτούτου Θεωρίας και Iστορίας

της Aρχιτεκτονικής και Πολεοδο-

µίας της Pωσικής Aκαδηµίας Eπι-

στηµών, και ο αρχιτέκτων – καθηγη-

τής του Πανεπιστηµίου της Mάλτας

Richard England.

Tο βιβλίο, στο οποίο προσεγγίζο-

νται κριτικά ιδέες, πρόσωπα και

έργα που σηµάδεψαν την ελληνική

αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα,

εκδόθηκε το 2001 µε χορηγία του

Iδρύµατος Iωάννου Φ. Kωστοπού-

λου. H βιβλιοπαρουσίασή του στο

περιοδικό Aρχιτέκτονες (τεύχος

29/Σεπτ.-Oκτ. 2001, σσ. 81-82)

έγινε από τον οµ. καθηγητή και ακα-

δηµαϊκό Γεώργιο Λάββα.

ΒIΛMA ΧAΣTAOΓΛOY, ΒΟΛΟΣ,
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΝ 19ο

ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ, Έκδοση ∆ηµοτικού

Κέντρου Ιστορίας και Τεκµηρίωσης

Βόλου, Βόλος 2002, σελ. 248

Το ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και

Τεκµηρίωσης του Βόλου που το

διευθύνει ένα ισχυρό επιστηµονικό

επιτελείο, είναι πια καταξιωµένο

αφ’ ενός σε εργασία υποδοµής µε

συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργα-

σία ιστορικού υλικού, και αφ’ ετέ-

ρου σε δηµοσιοποίηση των αποτε-

λεσµάτων της όλης δράσης του µε

τεκµηριωµένες εκδόσεις µονογρα-

φιών για θέµατα της ιστορίας του

Βόλου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι

ο Βόλος χαρακτηρίζεται από ριζο-

σπαστική πνευµατική δραστηριό-

τητα από την εποχή του ∆ελµούζου,

του Σαράτση και του Κορδάτου, και

το ∆ΗΚΙ συνεχίζει και στον ίδιο

δρόµο. Από την άλλη µεριά, η

συνάδελφος κ. Βίλµα Χαστάογλου,

έχει µε τη δουλειά της καθιερωθεί

ως µια από τις ιστορικούς της Πολε-

οδοµίας που εργάζονται στον ελλη-

νικό χώρο µε συνέπεια και ιστορική

ευσυνειδησία. Χωρίς να θέλω να

υποτιµήσω τους συναδέλφους µου

στο Μετσόβιο, οφείλω να σηµει-

ώσω ότι µια συγκεκριµένη οµάδα

συναδέλφων στο Αριστοτέλειο, έχει

ξεπεράσει περισσότερο από τα

άλλα Πανεπιστήµια τον ερασιτεχνι-

σµό και το κυνήγι της δήθεν «πρω-

τοτυπίας» από τη µια, και από την

άλλη έχει ξεπεράσει επίσης την

κλασική µορφή αποστεωµένης

ιστοριογραφίας που εν πολλοίς δια-

κρίνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά µας

Ιδρύµατα, και είναι γνωστό ότι

αυτές οι αρετές επιβράδυναν -και

επιβραδύνουν ακόµη- την εξέλιξη

σε όλα τα µέλη αυτής της συγκεκρι-

µένης οµάδας (συµπτωµατικά;) στο

Αριστοτέλειο.

Ο συνδυασµός λοιπόν του ∆ηµοτι-

κού Κέντρου Ιστορίας και της

συγκεκριµένης συγγραφέως του

βιβλίου αυτού, ήταν ο ιδανικότερος

για την παραγωγή αυτής της ερευ-

νητικής εργασίας. Η µονογραφία,

εξετάζει την πολεοδοµική ιστορία

του Βόλου ως ένα ενιαίο σύνολο µε

την οικονοµική, κοινωνική, πολιτι-

στική ιστορία του, και δεν έχει

τίποτα να κάνει µε εκείνα τα πονή-

µατα του τύπου «Η Εθνικούπολις

δια µέσου των αιώνων και η επίδρα-

σίς της εις τον καθ’ όλου ελληνο-

χριστιανικόν πολιτισµόν» που συνή-

θως υπογράφουν µεγάλα και τιµη-

µένα ονόµατα των ΑΕΙ µας, και

συνοδεύονται από την υποσηµεί-

ωση «βραβείον της Ακαδηµίας, του

Υπουργείου» κ.λπ, κ.λπ. ∆εν

θέλουµε να ισχυριστούµε ότι το

βιβλίο είναι «πολιτική» ιστορία, στο

κάτω κάτω δεν υπάρχουν αυτοτελή

κεφάλαια για την οικονοµία, τα κοι-

νωνικά δρώµενα ή την πολιτική

ιστορία της πόλης. Όµως η αξιολό-

γηση και η ερµηνεία του υλικού, η

αλληλουχία των αναλύσεων σε

πολεοδοµικό επίπεδο, αλλά και οι

συνεχείς συσχετίσεις του µε όλους

τους παράγοντες εκείνους που

δηµιουργούν την Ιστορία, δίνουν

ως αποτέλεσµα την πραγµατική

εικόνα της Πολεοδοµίας και για

έναν που γνωρίζει να διαβάζει, το

βιβλίο είναι τελικά και πολιτικό µε

την ευρύτερη έννοια.

Μέσα από την εξέλιξη αλλά και τη

διαδικασία εκπόνησης και εφαρµο-

γής ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου

σχεδίου λόγω της αλµατώδους ανά-

πτυξης της πόλης από το τέλος του

19ου ως τις αρχές του 20ού αιώνα,

βλέπει κανείς µέσα από το πλούσιο

υλικό που αναλύεται σειρά θεµά-

των που το καθένα θα µπορούσε να

αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης

έρευνας. Για παράδειγµα οι σχέσεις

των ελληνικών δηµοτικών αρχών µε

την οθωµανική διοίκηση στα προ-

βλήµατα επέκτασης της πόλης και

των σχεδίων της, οι αρχές που διέ-

πουν τα πρώτα σχέδια µετά το 1881

που είναι κοινές σε όλη την επικρά-

τεια εκείνη την εποχή, όπως και η

προσπάθεια του «εξευρωπαϊσµού»

µε ιπποδάµειο σύστηµα και η απά-

λειψη κάθε στοιχείου του «τουρκι-

κού» παρελθόντος – που ουσια-

στικά δεν ήταν µόνο τουρκικό αλλά

και βυζαντινό τουλάχιστον, ή ακόµη

και οι πρώτες µορφές κερδοσκο-

πίας στην αστική γη και µάλιστα από

τον ίδιο το ∆ήµαρχο (1892), επιση-

µαίνονται και αναλύονται µε τεκµη-

ριωµένο και σαφή τρόπο. Η µετα-

τροπή του Βόλου από εµπορική

πόλη –λιµάνι του θεσσαλικού

κάµπου– σε βιοµηχανική πόλη µε

όλες τις συνέπειες, εισροή κεφα-

λαίων των παροικιών, ανάπτυξη

τραπεζικού συστήµατος, και

αύξηση πληθυσµού µέχρι την στα-

σιµότητα του Μεσοπολέµου και την

παρακµή στη µέση του περασµένου

αιώνα, αναλύεται τόσο, όσο και οι

επιπτώσεις στο εποικοδόµηµα, τον

κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα. Η

ανάπτυξη αυτή, έδωσε έναυσµα σε

µακροπρόθεσµα σχέδια (1919) για

τον Βόλο που τον καθιστούσαν

πύλη της ∆ύσης στην Ανατολή, και

αυτό εκφράστηκε στα σχέδια της

σιδηροδροµικής σύνδεσης Ιταλίας,

Αλβανίας και µέσω Ηπείρου και

Θεσσαλίας στο λιµάνι του Βόλου,

το οποίο θα συνδεόταν µε την άλλη

όχθη του Αιγαίου. Τα σχέδια αυτά

δεν πραγµατοποιήθηκαν µετά τις

πολιτικές και ιστορικές συγκυρίες

του Μεσοπολέµου και θα µπορού-

σαµε εδώ να κάνουµε έναν ακόµη

θλιβερό παραλληλισµό για τα σχέ-

δια της σιδηροδροµικής σύνδεσης

του Βόλου µε την Ήπειρο-Αλβανία

και τη χρήση του λιµανιού του ως

σύνδεση µε την Λαττάκεια της

Συρίας, σχέδιο που χρονολογείται

από το 1970 περίπου, και από το

οποίο κατασκευάστηκε µόνο η υπο-

δοµή για φέρυ µπότ τραίνων στο

λιµάνι του Βόλου, και µετά, τίποτα.

Ιδιαίτερα κεφάλαια αφορούν το

προσφυγικό ζήτηµα στην πόλη του

Βόλου στο Μεσοπόλεµο, τις επε-

κτάσεις και τη διαδικασία τους στη

βολιώτικη περιφέρεια, στη Νέα

Ιωνία του Βόλου, καθώς και τις συν-

δέσεις µε την ανάπτυξη συγκεκρι-

µένων βιοµηχανιών.

Μεγάλα κεφάλαια του βιβλίου αφο-

ρούν την ανοικοδόµηση µετά τους

σεισµούς του 1954 και την κατα-

στροφική εµφάνιση της πολυκατοι-

κίας. Η συγγραφέας εδώ, αναλύει

τη διαφορά από τα αίτια της αθηναϊ-

κής πολυκατοικίας ακόµη και των

άλλων θεσσαλικών πόλεων από

εκείνες του Βόλου, και ένα µεγάλο

µέρος αφορά τη σηµερινή κατά-

σταση, τις επιπτώσεις από ορισµέ-

νες µεγάλες παρεµβάσεις όπως η

βιοµηχανική ζώνη και το Πανεπι-

στήµιο, τα σχέδια και τις προτάσεις

που πλαισιώνουν τη σηµερινή

εποχή και τις προοπτικές τους.

Υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένας

καταιγισµός εκδόσεων, άλλες

νοσταλγικές σε µορφή συλλογής

αναµνήσεων ή λευκωµάτων

παλαιών εικόνων, άλλες σε µορφή

στεγνής «ιστορικής» απαρίθµησης,

και άλλες σε µορφή επιφανειακής

κριτικής. Υπάρχει όµως και µια

σειρά εκδόσεων οι οποίες υπηρε-

τούν σωστά την ιστορική έρευνα

στην πολεοδοµία, και το βιβλίο της

κ. Χαστάογλου είναι ένα από αυτά.

Ιστορική ανάλυση των πολεοδοµι-

κών δρώµενων σε βάθος, ιδιαίτερα

πλούσια τεκµηρίωση µε εικόνες,

έγγραφα, σχέδια και πίνακες.

Ακόµη, κάλυψη όλης της κλίµακας,

από τις γενικές χωροταξικές συσχε-

τίσεις µέχρι αρχιτεκτονικά σχέδια

κατοικιών. Και φυσικά πολεοδοµι-

κοί χάρτες, τόσο σε πρωτότυπη

δηµοσίευση όσο και επεξεργασµέ-

νοι από τη συγγραφέα, οι οποίοι

δείχνουν κάθε πτυχή των πολεοδο-

µικών παρεµβάσεων αλλά και προ-

τάσεων που παρέµειναν στο επί-

πεδο του σχεδιασµού – και αναλύε-

ται το γιατί.

∆εν µπορεί κανείς παρά να ευχηθεί,

η οµάδα αυτή του Αριστοτελείου να

συνεχίσει το δρόµο που µε προσω-

πικές θυσίες χάραξε. Είναι δύσκο-

λος, απαιτεί και άλλες θυσίες, αλλά

στο τέλος οι αναφορές των µελλο-

ντικών ερευνητών θα είναι στις

δικές τους εργασίες και όχι στις
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έξω από τον τόπο δράσης της.

Τέλος, αν εκµεταλλευτεί τη συνύ-

παρξη µε την Καλών Τεχνών, µπο-

ρεί να δηµιουργήσει µια διαφορε-

τική φυσιογνωµία σε σχέση µε τις

υπόλοιπες σχολές στην Ελλάδα. Αν

επιχειρήσει τα παραπάνω, σε αυτή

της την προσπάθεια θα έχει ένα

σηµαντικό πλεονέκτηµα, τους φοι-

τητές της. Νέους που θέλουν να

ερευνήσουν, να αντιµετωπίσουν µε

κριτική µατιά την αρχιτεκτονική, να

σκεφτούν, να επικοινωνήσουν, να

δράσουν, να διεκδικήσουν, να

ζήσουν οραµατιζόµενοι... 

Νεκτάριος Κεφαλογιάννης

∆IEΘNHΣ TIMHTIKH ∆IAKPIΣH
EΛΛHNIKOY APXITEKTONIKOY
BIBΛIOY

Tο δίγλωσσο βιβλίο της Eλένης

Φεσσά-Eµµανουήλ ∆οκίµια για τη

Nέα Eλληνική Aρχιτεκτονική.

Essays on Neohellenic

Architecture, κέρδισε πρόσφατα

τιµητική διάκριση της ∆ιεθνούς

Aκαδηµίας Aρχιτεκτονικής

(International Academy of

χώρο του πολιτισµού. Αυτή η προ-

σπάθεια χρειάζεται τη στήριξη

όλων µας. Εκτιµώ ότι αρωγοί στην

προσπάθεια αυτή θα είναι πολλοί

αρχιτέκτονες που ενδιαφέρονται για

τον τόπο. Για εκείνους, αυτός δεν

είναι τυχαίος. Είναι ένας τόπος γενέ-

θλιος (ή οικείος), ένας τόπος µε τον

οποίο έρχονται σε άµεση επαφή,

που διατηρούν συναισθηµατική

σχέση, από τον οποίο τροφοδοτού-

νται ψυχικά και πνευµατικά...

Θεωρώ πολύ σηµαντικό το γεγονός

ότι µια δηµόσια σχολή συγκροτεί

µια ενεργή κοινότητα γύρω της.

Αναφέροµαι σε µια οµάδα επιστη-

µόνων που τροφοδοτείται ουσια-

στικά από τη λειτουργία της και στη-

ρίζεται από αυτήν. Στην προκειµένη

περίπτωση, η λειτουργία της Αρχι-

τεκτονικής Σχολής θα ενισχύσει την

αρχιτεκτονική κοινότητα της Κρήτης

και θα την υποστηρίξει µε επιχειρή-

µατα αλλά και νέες σύγχρονες γνώ-

σεις στο συνεχώς µεταβαλλόµενο

γνωστικό της πεδίο. Αυτό θα επιφέ-

ρει µια βελτίωση της παρεχόµενης,

επαγγελµατικής τους δραστηριότη-

τας. 

Μπορεί αυτή η σχολή να µην έχει,

άµεσα, την παράδοση και τη δοµή

άλλων σχολών που λειτουργούν

χρόνια, αλλά έχει τη δυνατότητα να

σχεδιάσει και να διαπραγµατευθεί

την παρουσία της στην τοπική κοι-

νωνία και στην εκπαιδευτική κοινό-

τητα χωρίς τις προκαταλήψεις, την

αδράνεια και τη συντηρητικότητα

που φέρνει µια µακρόχρονη λει-

τουργία. Αν η σχολή αναλάβει ένα

ουσιαστικό, εξωστρεφή (προς την

τοπική κοινότητα) ρόλο (συγκροτώ-

ντας τις αναγκαίες στρατηγικές συµ-

µαχίες µε αντίστοιχους τοπικούς

φορείς και πολιτιστικές οµάδες),

ίσως καταφέρει να βελτιώσει την

αισθητική για τον αρχιτεκτονικό

χώρο της περιοχής και να αποτελέ-

σει ένα σηµαντικό πολιτιστικό πόλο.

Ακόµα αν καταφέρει, µε ψυχραιµία

και χωρίς στερεότυπα, να αναλύσει

τη σηµερινή αρχιτεκτονική πραγµα-

τικότητα που επικρατεί σε ακαδη-

µαϊκό και επαγγελµατικό επίπεδο,

να συνειδητοποιήσει πως είναι προς

όφελός της µια πολιτική στρατηγι-

κής συνεργασίας µε ανάλογες σχο-

λές της Ελλάδας και του εξωτερι-

κού, να επικοινωνήσει τις ιδέες και

τις απόψεις της, να συγκροτήσει µια

καθαρή στόχευση για το µέλλον και

ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό πρό-

γραµµα σπουδών, ίσως καταφέρει

να απεµπλακεί από τη φθορά και τη

µιζέρια που συνήθως καλλιεργεί

εσωτερικά ένα περιφερειακό εκπαι-

δευτικό ίδρυµα και να καταστήσει

την παρουσία της σηµαντική και

Η ΑPXITEKTONIKH ΣXOΛH 
ΣTA ΧANIA

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το

Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση Σχο-

λής Αρχιτεκτόνων στα Χανιά. Πολλά

σχόλια ακολούθησαν, συχνά υποτι-

µητικά και αρνητικά για τις νέες

σχολές –όχι πάντα αδικαιολόγητα–

που καταλόγιζαν προχειρότητα στις

επιλογές. Όµως η προσπάθεια γενί-

κευσής τους, µάλλον αδικεί τη

µακρόχρονη προσπάθεια ορισµέ-

νων συµπολιτών µας και τη σοβαρή

προετοιµασία που κατέβαλαν... 

Πιστεύω ότι η Αρχιτεκτονική Σχολή

στην Κρήτη είναι µια θετική εξέλιξη

στην προσπάθεια πολλών κρητικών

να βελτιώσουν το πολιτιστικό επί-

πεδο του νησιού και να ευαισθητο-

ποιήσουν τους συµπολίτες τους στα

αρχιτεκτονικά, πολεοδοµικά και

περιβαλλοντικά προβλήµατα του

τόπου µας. Σε συνεργασία µε τη

Σχολή Καλών Τεχνών στα Χανιά,

εκτιµώ πως µπορεί να συγκροτήσει

µια πολύ σηµαντική κοινότητα στο

νησί, που να δραστηριοποιείται στο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Ν. ΑΧΑΪΑΣ – 4Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Παράλιες ζώνες και Αστικά Συµβά-

ντα», 1 έως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας

οργανώνει 4η Πανελλήνια Έκθεση

Αρχιτεκτονικού Έργου µε θέµα:

«Παράλιες ζώνες και Αστικά Συµβά-

ντα» στο χώρο του Λιµανιού της

Πάτρας αίθουσα DOCK 3. 

Εγκαίνια 1η Νοεµβρίου 2003 και

ώρα 20:00 µ.µ.

Η Οργανωτική Επιτροπή:

Αντώνης Αθανασόπουλος 

Ρηνιώ Αργυριάδου 

∆ήµητρα Ασηµακοπούλου

Μαρία Κουρµπανά

Ελίνα Κυριακού

Κώστας Μπάρλας

Γιάννης Πανταζόπουλος

Νικόλας Τραβασάρος

Αγγελική Τσονάκα
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εργασίες της «κλασικής» ή της τάχα

«µοντέρνας» θεώρησης της πολεο-

δοµίας και της ιστορίας της, που

ξεχνιώνται µόλις σβήσει το κοινω-

νικό (ή υπηρεσιακό) στάτους των

συγγραφέων τους παρ’ όλες τις

τιµές και τις δόξες που τους έχουν

επιδαψιλευτεί.

Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης
καθηγητής Πολεοδοµίας ΕΜΠ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ,
ΜONTEPNA APXITEKTONIKH ΣTHN
ΕΛΛA∆A, Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ,

Αθήνα 2001, σελ. 292

Ήδη από το 1984 ο εκδοτικός οίκος

«Μέλισσα» δια χειρός και πάλι ∆.

Φιλιππίδη, έχει εκδώσει τη «Νεοελ-

ληνική αρχιτεκτονική», ένα εργα-

λείο παρουσίασης και πρώτης

ουσιαστικά προσέγγισης του τοπίου

της αρχιτεκτονικής των τελευταίων,

τότε, 150 χρόνων. Στην τωρινή

«Μοντέρνα αρχιτεκτονική» του, ο

Φιλιππίδης, «ιχνηλάτης µε εφόδιο

το βλέµµα» όπως ο ίδιος δηλώνει

(σελ. 15), συµπυκνώνει την κριτική

του µατιά στο «κοινό και το κύριο»

ώστε να αντιπαρέλθει τις αντιφά-

σεις του αντικειµένου του. Γιατί το

«υποψιασµένο» µάτι, τοποθετη-

µένο σε απόσταση, απαιτεί συγκρά-

τηση ώστε να υπερπηδηθούν οι

προκύπτουσες παραµορφώσεις από

την εικονοκλαστική πραγµατικότητα

του συγκαιρινού µας µαζικού πολι-

τισµού. Για τον Φιλιππίδη, παρά την

αντιφατικότητα της θέσης της αρχι-

τεκτονικής στην Ελλάδα, η αναζή-

τηση του µοντέρνου προσώπου της

γίνεται, άλλοτε συνειδητά και

άλλοτε ασύνειδα, άξονας προσωπι-

κής εγρήγορσης του κάθε αρχιτέ-

κτονα και ταυτόχρονα ανάδειξης

«της επιβίωσης της ουτοπίας σε µια

σκληρή εποχή», (σελ. 9). Μ’ ένα

διαρκή καταιγισµό ανατροπών στον

τρόπο εγγραφής της αρχιτεκτονικής

δράσης στη «µοντέρνα» ελληνική

πόλη και παρά τη φαινοµενικά

παραχθείσα έτσι αταξία, σχηµατίζο-

νται µια σειρά από νέες συνθήκες.

Πρώτη εξ αυτών, η ανάδειξη της

πόλης σε κυρίαρχο πεδίο αναφοράς

που κατεβάζει από το βάθρο του, το

µεµονωµένο κτίριο ως «επίδικο»

αντικείµενο της αρχιτεκτονικής. Η

πόλη, αποσπασµατική και αντιφα-

τική οντότητα, είναι πια ορατή. Με

τη µετατόπιση του πλαισίου αναφο-

ράς της αστικής αρχιτεκτονικής

στην ίδια την πόλη, συνδέεται

άµεσα η δεύτερη συνθήκη που ανι-

χνεύεται ως κατάργηση πια του

ορίου µεταξύ ανώνυµης µαζικής

παραγωγής και επώνυµης δηµιουρ-

γίας. Τρίτη συνθήκη θα είναι η επα-

ναφορά της έννοιας του τοπίου σε

µεταφορική όµως διάσταση, µια και

η φύση ως καθαρή έχει πεθάνει,

άυλη υπόσταση που δρα πια υπο-

µνηστικά. Τέταρτη και τελευταία

συνθήκη αναγνωρίζεται η αρχιτε-

κτονική ως χωρικό συµβάν, όχι ως

«κλειστό έργο», αλλά ως διαδικα-

σία φθοράς και επανασύστασης,

αποκαθαρµένη από ψευδαισθήσεις

αιωνιότητας. Η αρχιτεκτονική εν

τέλει ως φυσικό φαινόµενο, ως η

πόλη ολόκληρη.

Εν είδει «αφορισµού» διατυπώνει

τη θέση πως το ελληνικό µοντέρνο

«σχετίζεται αλλά δεν ταυτίζεται» µε

το διεθνές µοντέρνο (σελ. 22).

Πρόκειται για µια «διττή αίσθηση

νοσταλγίας»: από τη µια ο χαµένος

παράδεισος της «παράδοσης» και

από την άλλη το αντικρουόµενο

αίτηµα του «εκσυγχρονισµού». Το

τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει, το

µοντέρνο στην Ελλάδα αφορά τη

στάση απέναντι στο παρελθόν και

λιγότερο απέναντι στο µέλλον.

Ο Φιλιππίδης ανιχνεύει ήδη έναν

«πρώιµο» ελληνικό µοντερνισµό,

στη µετάβαση της αρχιτεκτονικής

δηµιουργίας από τα «επώνυµα»

µνηµειακά νεοκλασικά δηµόσια κτί-

ρια στη µικροκλίµακα της «ανώνυ-

µης» ιδιωτικής κατοικίας (σελ. 83-

84). Στην εξωτερική ανωνυµία της

αστικής πολυκατοικίας του ’50-’70,

σκιαγραφεί όχι την απουσία της

αρχιτεκτονικής, αλλά αντίθετα µια

παρουσία της, απόλυτα συνεπή

στον κοινωνικό της στόχο, την προ-

στασία δηλαδή της ανωνυµίας,

αίτηµα της µαζικής στέγασης. Ένα

µοντέρνο λοιπόν ενταγµένο στον

τόπο, προσαρµοσµένο σοφά. Για τη

µατιά του Φιλιππίδη αυτή ακριβώς

θα όφειλε να είναι και η «δύναµη»

της µοντέρνας αρχιτεκτονικής στην

Ελλάδα, αντίθετη στην «αδυναµία»

που διαρκώς της προσάπτουµε.

Το µότο του Φιλιππίδη είναι πεντα-

κάθαρο. Βρισκόµαστε στη µαζική

κοινωνία, όλα παράγονται πια

µαζικά. Έχουµε εγκαταλείψει ορι-

στικά την κυριαρχία του ενός και

µοναδικού, είµαστε ο καθένας

κυρίαρχος και κυριαρχούµενος του

άγνωστού µας, σε κατάληξη, παιχνι-

διού της κατανάλωσης. Το τοπίο της

µαζικής αρχιτεκτονικής συντεθει-

µένο κατ’ αντιστοιχία από την

πορεία της ελληνικής κοινωνίας µε

τους γνωστούς όρους (αστικοποί-

ηση, αντιπαροχή, άτακτη οικιστική

ανάπτυξη), συγκροτεί και το πλαί-

σιο ανάδειξης της επώνυµης αρχι-

τεκτονικής. Οι δυο τους αλληλένδε-

τες στο εξασκηµένο µάτι του, συν-

θέτουν τη «Μοντέρνα αρχιτεκτο-

νική στην Ελλάδα», µπλέκουν αξε-

διάλυτα σ’ ένα σφιχτό υφάδι, που

δεν είναι άλλο από το πυκνοδοµη-

µένο αστικό τοπίο και το άναρχο

οικιστικό περιβάλλον των προα-

στίων και της υπαίθρου. Το

µοντέρνο λοιπόν, ως «ύπατο διακύ-

βευµα», συντίθεται µε τους τοπι-

κούς όρους και κινείται ανάµεσα

στις δικές του κορυφώσεις και

οριογραµµές, χωρίς να εξαντλείται

στα «ηρωικά χρόνια» του ’30, χρό-

νια της εντυπωσιακής αφοµοίωσης

του διεθνούς µοντέρνου κινήµατος.

Έτσι µέσα από επάλληλες µεταµορ-

φώσεις και αντιπαραθέσεις, για τον

Φιλιππίδη µοντέρνος δεν είναι

µόνον ο Ζενέτος, αλλά και ο Πικιώ-

νης στο «µη-τυπικό» έργο του,

όπως η οικία Καραµάνου ή τα

«αινιγµατικά κολλάζ» στους τοίχους

του Λουµπαρδιάρη. Στην περί-

πτωση δε του Κωνσταντινίδη θεω-

ρεί πως «η πιο καθαρή µοντέρνα

διάστασή του είναι εκεί όπου ο

ίδιος ανεξαρτητοποιείται από τους

νόµους που ο ίδιος έχει επιβάλλει

στον εαυτό του», όπως στην κατοι-

κία Ξύδη στο Παγκράτι (σελ. 253,

257). 

Με τη «Μοντέρνα αρχιτεκτονική

στην Ελλάδα», ο Φιλιππίδης ταξι-

δεύει µε το εξασκηµένο µάτι του,

θα συµπληρώναµε δε και µε το

σώµα του, ως απαραίτητο εργαλείο

κατ’ εξοχήν βιωµατικής συγκρότη-

σης, στο «µοντέρνο» χώρο και

χρόνο. Αποκαλύπτει έτσι τη σύν-

θεση της ύλης µε τη σηµασιολογία

της µνήµης, τη διατήρηση και την

εγγραφή του κάθε φορά µοντέρ-

νου, κλείνοντάς µας πονηρά το µάτι,

«υπακούοντας» ίσως και εκείνος µε

τη σειρά του, «στη νοσταλγία του

ανέφικτου».

Βασιλική Παναγιωτοπούλου
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