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Επιθυµία του Συλλόγου είναι, να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων µέσα από τις σελίδες του περιοδικού.
Είναι δυνατόν, όλες οι συνεργασίες που θα αποστέλλονται στο περιοδικό, είτε υπό µορφή παρουσιάσεων έργων, θέσε-
ων και επιστολών να καταχωρούνται στις σελίδες του.
H Σ.Ε. ενηµερώνει όλους τους συναδέλφους που επιθυµούν να αποστείλουν υλικό, να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές
προδιαγραφές που ισχύουν για το περιοδικό. 
Κάθε συνάδελφος που εκδηλώνει την πρόθεσή του για αρθρογραφία στα προγραµµατισµένα αφιερώµατα πρέπει να
αποστέλει πρώτα ενηµερωτική περίληψη του άρθρου του.
ΤA KEIMENA ΠPEΠEI NA EINAI AΠOΘHKEYMENA ΣE ∆IΣKETA KAI NA ΣYNO∆EYONTAI AΠO PRINT-OUT KAI ΦΩTOΓPAΦIKO
YΛIKO. ΓIA APΘPA AΦIEPΩMATΩN Η EKTAΣH TOYΣ ΠPEΠEI NA KYMAINETAI AΠO 1000-1200 ΛEΞEIΣ (ΣYMΠEPIΛAMBANO-
MENΩN TΩN ΠAPAΠOMΠΩN Ή ΤΩΝ ΣHMEIΩΣEΩN), ΓIA APΘPA EΠIKAIPΩN 700 ΛEΞEIΣ KAI ΓIA EΠIΣTOΛEΣ 400 ΛEΞEIΣ.
ΕINAI AΠAPAITHTH ΠPOΫΠOΘEΣH ΓIA ΠEPAITEPΩ EΠEΞEPΓAΣIA AΠO THN Σ.Ε. TO YΛIKO NA AΠOΣTEΛΛETAI MONO ΣTHN
ΓPAMMATEIA TOY ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. ΤO I∆IO IΣXYEI KAI ΣTHN ΠEPIΠTΩΣH TΩN BIBΛIΩN ΓIA BIBΛIOΠAPOYΣIAΣH.
Θα είναι πολύ χρήσιµο για όλους το περιοδικό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ και να ασκείται κριτική για το περιεχόµενο και την εµφά-
νισή του από όλους τους συναδέλφους.
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Oι επαγγελµατικοί χώροι αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό ποσοστό της αρχιτεκτονικής παραγωγής εντός

και εκτός Ελλάδας µε επακόλουθο τη δραστική τους παρέµβαση στα νέα τοπία πόλης, που προκύπτουν από

τη συγκέντρωση ή τη διάχυσή τους. Παράλληλα, η ιδιότυπη κτιριακή και αστική τυπολογία που αποδίδουν,

είναι παρούσα, δηµιουργώντας αµφιβολίες για το πόσο προάγεται τελικά η αρχιτεκτονική. 

Ένα σύντοµο ιστορικό και εικονογραφικό οδοιπορικό στα σηµαντικότερα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα του

περασµένου αιώνα, µαζί µε την προσέγγιση των νέων τάσεων σχεδιασµού και ένας σχολιασµός των νέων

τοπίων πόλης, φωτίζουν αµυδρά το σχετικά αδιερεύνητο τοπίο αυτού του τοµέα της αρχιτεκτονικής παρα-

γωγής.

Στη σειρά των αµιγώς θεωρητικών άρθρων έρχεται να προστεθεί και η προσέγγιση του, επιβεβληµένου στις

µέρες µας, βιοκλιµατικού σχεδιασµού αλλά και θέµατα ακουστικής στους επαγγελµατικούς χώρους, τα

οποία εµπλουτίζουν την προβληµατική του αφιερώµατος, αποδίδοντάς του και έναν πρακτικό – τεχνικό

χαρακτήρα.

Το αφιέρωµα ολοκληρώνεται µε τη συνέντευξη του συναδέλφου Ηλία Ζέγγελη, η οποία δεν περιορίζεται

στο θέµα του αφιερώµατος, αλλά επεκτείνεται σε καίρια αρχιτεκτονικά ζητήµατα, άκρως ενδιαφέροντα,

καθώς προέρχονται από ένα συνάδελφο καταξιωµένο διεθνώς, τόσο στον επαγγελµατικό όσο και στον ακα-

δηµαϊκό χώρο.

Το 2004 σηµατοδοτείται από τη διεύρυνση της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού, η οποία αριθµεί

πλέον 20 µέλη, την εισαγωγή της τετραχρωµίας στην εκτύπωση και γόνιµες αλλαγές στον τρόπ0 οργάνωσής

του. Είναι ευχή αλλά και έκκληση από όλους εµάς, που εθελοντικά φροντίζουµε για την έκδοση αυτή, να

υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη συµµετοχή από όλους τους συναδέλφους, τηρώντας όµως πάντα τις διαδικα-

σίες, που πάντα σηµειώνονται αναλυτικά στην πρώτη σελίδα της ταυτότητας του περιοδικού. Κάθε τεύχος

συντονίζεται εκ περιτροπής από ένα ή δύο µέλη της επιτροπής, που είναι οι επιµελητές. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιµελητές για τα προηγούµενα τεύχη ήταν: 

Τεύχος 34/Ιούλιος-Αύγουστος 2002, «Το ιδιωτικό σύµπαν ως νέος δηµόσιος τόπος;» 

Επιµελητές: Α. Κωτσάκη, Β. Παναγιωτοπούλου, Γ. Σαρηγιάννης   

Τεύχος 35/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2002, «www.arch.art.gr»

Επιµελήτρια: Α. Κωτσάκη

Τεύχος 36/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2002, «Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες 1ο» (απόλυτος ρεαλισµός-

ελληνική συµµετοχή στην Biennale Βενετίας) 

Επιµελητής: Μ. Λεφαντζής (συνεργ. Τ. Κουµπής)

Τεύχος 37/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, «Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες 2ο»

Επιµελητής: Μ. Λεφαντζής

Τεύχος 38/Μάρτιος-Απρίλιος 2003, «∆ηµόσια συζήτηση για την αρχιτεκτονική;» 

Επιµελήτρια: Β. Παναγιωτοπούλου

Τεύχος 39/Μάιος-Ιούνιος 2003, «Αθήνα ± 2004»

Επιµελήτρια: Ε. Λαϊνά

Τεύχος 40/Ιούλιος-Αύγουστος 2003, «Μedialand-Disneyland»  

Επιµελήτριες: Φ. ∆ορκοφύκη, Β. Παναγιωτοπούλου

Τεύχος 41/Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2003, «Η διάπλαση των αρχιτεκτόνων 1ο» 

Τεύχος 42/Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2003, «Η διάπλαση των αρχιτεκτόνων 2ο»

Επιµελητές: Μ. Λεφαντζής, Γ. Σαρηγιάννης

Τεύχος 45/Μάιος-Ιούνιος 2004, αφιέρωµα «Μνήµη & Αρχιτεκτονική», επιµελήτρια: Αµαλία Κωτσάκη

Το αφιέρωµα συζητά αρχιτεκτονικές, πολεοδοµικές και καλλιτεχνικές πρακτικές στο δηµόσιο χώρο σε σχέση

µε τρόπους διαπραγµάτευσης της πολιτισµικής, ιστορικής και συλλογικής µνήµης.

Θέµατα όπως:

– η συλλογική µνήµη ως συντελεστής παραγωγής του δηµοσίου χώρου,

– το µνηµείο ως έκφραση της αισθητικής, των πολιτικών ανατροπών καθώς και της ευρύτερης κρίσης της

αναπαράστασης,

– ιδεολογική χρήση και ρόλος των µνηµείων στη νεοελληνική πόλη – προοπτικές,

– ιστορικό τοπίο – ιστορική µνήµη – το παράδειγµα της Μακρονήσου,

– προβληµατική ανάδειξης χώρων «ιστορικής µνήµης» στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο (στρατόπεδα

συγκεντρώσεως, τοπία µαχών , προσφυγικά κ.λπ.),

– η διχογνωµία ιστορίας- µνήµης,

– η έννοια της µνήµης και οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές πρακτικές,

– συλλογική µνήµη ή λήθη; ο χώρος ως εργαλείο χειραγώγησης της µνήµης,

θα αποτελέσουν τον καµβά του αφιερώµατος.

Στόχος είναι η διεπιστηµονικότητα του αφιερώµατος και ως εκ τούτου προσεγγίσεις από την πλευρά της

πολιτικής επικοινωνίας, της πολιτιστικής διαχείρισης, της πολιτιστικής διαχείρισης, της ψυχιατρικής, της

κοινωνικής ανθρωπολογίας και της λογοτεχνίας σε συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική, αναµένονται µε ενδια-

φέρον. 

Ασ’ τον εκεί. Πού ξέρεις. 
Ίσως ο πρώην τραγουδιστής 
την ανωτέρα δύναµη ανασκύπτοντας 
να ξαναβγαίνει σε κρυµµένο κάτωθέ της 
δροµάκι χυµών και ασµάτων. 

Ξοπίσω του και µεις.

Κική ∆ηµουλά, «Αντιγραφείς αισιοδοξίας»,

από το βιβλίο Ήχος αποµακρύνσεων
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Προς 

τον Υπουργό Πολιτισµού

κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Θέµα: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (1965-1966), αποτελεί κορυφαίο έργο του Άρη Κωνσταντινίδη,

έργο καταξιωµένο διεθνώς ως ένα εξαιρετικό δείγµα µουσείου, που βασίζεται σε µία αυστηρή τυπο-

λογία εναλλαγής κλειστών και ηµιυπαίθριων χώρων, µιας οργανικής αλληλουχίας δηλαδή εκθεσιακών

χώρων και αίθριων που συνδέονται µέσω µιας γραµµικής κίνησης. Η αµφίδροµη σχέση µεταξύ της

κάτοψης και της τοµής του κτιρίου, αποτέλεσµα της καθαρής λειτουργίας του, δηµιουργεί κενά και

πλήρη στοιχεία στις όψεις του µουσείου, καθώς και µία εναλλαγή στα ύψη των όγκων του. 

Η αρχική σύλληψη του µουσείου προϋποθέτει τη χρήση υλικών στη φυσική τους µορφή, όπως το

εµφανές και ανεπίχριστο σκυρόδεµα, την εµφανή λιθοδοµή, τα ξύλινα κουφώµατα και τις σιδεριές

των αίθριων, στοιχεία που συναντιώνται αυτούσια και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κοµοτηνής (1967),

έργο του ίδιου αρχιτέκτονα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων εκτιµά ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

υπό τον τίτλο: «Επέκταση και Εκσυγχρονισµός Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων» (προµελέτη 1997,

µελέτη 02/2001, Αρ. Αδείας 29/2001 ∆ήµου Ιωαννιτών) και που συγχρηµατοδοτούνται από το Γ΄ ΚΠΣ

2000-2006, αποτελούν µία αδόκιµη µορφή επέµβασης σε ένα αρχιτεκτονικό έργο που αποτελεί

σηµείο αναφοράς για τους Έλληνες Αρχιτέκτονες αλλά και που διδάσκεται στις Αρχιτεκτονικές Σχολές

της Ελλάδας και του εξωτερικού.

∆υστυχώς, µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη:

• Κατεδαφίζονται τµήµατα των όψεων του κτιρίου από εµφανή λιθοδοµή, καθώς δηµιουργούνται νέοι

είσοδοι και διευρύνονται οι ζώνες των παραθύρων.

• Κλείνονται και ενσωµατώνονται ηµιυπαίθριοι χώροι (ακολουθώντας τη νοοτροπία  των αυθαίρετων

κατασκευών).

• Αλλοιώνεται η µορφή του δώµατος µέσω συστάδας κλιµατιστικών µονάδων.

• Κλείνει ο χώρος κάτω από το πρόπυλο της εισόδου και εντάσσεται στο υπόγειο, αλλοιώνοντας την

αρχιτεκτονική και νοηµατική σαφήνεια της εισόδου  του Μουσείου.

• Αφαιρούνται όλα τα ξύλινα κουφώµατα και αντικαθίστανται µε κουφώµατα αλουµινίου (αντί της επι-

βαλλόµενης συντήρησης των αυθεντικών ξύλινων κουφωµάτων).

Ταυτόχρονα, διαφοροποιούνται οι έως τώρα συνθήκες λειτουργίας του µουσείου προς όφελος άλλων

χρήσεων:

• Η έκτη αίθουσα εκθέσεων µετατρέπεται σε Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και οι παρακείµενοι ηµιυ-

παίθριοι χώροι µετατρέπονται σε βεστιάριο και café.

• Επεκτείνονται σηµαντικά τα γραφεία της ΙΒ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,

καταλαµβάνοντας µεγάλο τµήµα της βόρειας πλευράς του κυρίως επιπέδου (στάθµη 2), καθώς και

τµήµα του υπογείου.

Τα παραπάνω, εκτός από τη λειτουργική ασάφεια που προκαλούν, αλλοιώνουν το περίγραµµα του κτι-

ρίου µε την ενσωµάτωση ηµιυπαίθριων χώρων, και έχουν ως αποτέλεσµα τη βάναυση αλλαγή των

τριών εκ των τεσσάρων όψεων του κτιρίου (Βορινή, Ανατολική και ∆υτική).

Κύριε Υπουργέ,

Κανείς δεν αρνείται την ανάγκη συντήρησης και επισκευής ενός κτιρίου, ανάγκη που προκύπτει από

τη φυσιολογική φθορά, όπως αυτή της αλλαγής των µονώσεων ή της επισκευής των ξύλινων κουφω-

µάτων. Όµως, η λογική των επιχειρούµενων επεµβάσεων προκαλεί θλίψη για το πρόσθετο γεγονός

ότι, ακόµα και σήµερα, ένα τόσο σηµαντικό έργο σύγχρονης αρχιτεκτονικής αντιµετωπίζεται µέσα

από µία ωφελιµιστική λογική εξυπηρέτησης εφήµερων αναγκών, που είναι αντίθετες µε την αρχική

ιδέα του κτιρίου και στην προσπάθεια για «εκσυγχρονισµό» του µουσείου, καταστρέφεται και αναι-

ρείται η µοναδική αρχιτεκτονική του ποιότητα.

Η υπόθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων έρχεται ως συνέχεια αυτής του Εθνικού Αρχαιο-

λογικού Μουσείου Αθηνών, για την επικείµενη καταστροφή του οποίου σας ενηµερώσαµε µε την από

11/09/03 επιστολή µας, ζητώντας την άµεση παρέµβασή σας. Η µέχρι τώρα αντιµετώπιση των δύο

αυτών περιπτώσεων, µας κάνει να πιστεύουµε ότι ακόµα και εάν η υπηρεσία σας επρόκειτο να ακο-

∆ραστηριότητες
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λουθήσει τις αρχικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες

κατά τη φάση των εργασιών, θα ήταν πολύ δύσκολο να τις εφαρµόσει

ορθά, καθώς προκύπτει πλέον ότι στερείται του απαιτούµενου βαθµού

γνώσεων και ευαισθησίας για την αντιµετώπιση έργων αντίστοιχης δυσκο-

λίας.

Κύριε Υπουργέ, το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ζητά επειγόντως τη

διακοπή όλων των εργασιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και την

αναπροσαρµογή της µελέτης η οποία θα αποκαθιστά το κτίριο στην αρχική

του µορφή, µε την τήρηση όλων των αυθεντικών κατασκευαστικών στοι-

χείων και υλικών.

Παράλληλα ζητούµε τον άµεσο χαρακτηρισµό και την προστασία του Μου-

σείου Ιωαννίνων µε τον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και του Αρχαιολο-

γικού Μουσείου Κοµοτηνής, ώστε να αποτραπεί µία αντίστοιχη εξέλιξη.

Γνωρίζοντας ότι τα σηµαντικά έργα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής του δεύ-

τερου µισού του 20ού αιώνα έχουν καταξιωθεί ιστορικά σε όλη την

Ευρώπη, ελπίζουµε ότι µε τη συνδροµή σας θα µπορούσε και στην Ελλάδα

να υπάρξει αντίστοιχη µέριµνα για την προστασία σύγχρονων έργων µεγά-

λης αρχιτεκτονικής αξίας. 

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

2. Γενική ∆ιεύθυνση Μελετών Μουσείων

3. ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΥΠΠΟ

4. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο

5. 6η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων

6. ΤΕΕ Τµήµα Ηπείρου

7. 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων

8. Μ.Μ.Ε. - Εφηµερίδες

9. Ενηµερωτικό ∆ελτίο Τ.Ε.Ε.

Προς 1) τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ

2) Το ΥΠΕΧΩ∆Ε

Θέµα: Μητροπολιτικό Πάρκο και πολεοδοµική ανάπτυξη Ελληνικού.
∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Ιδεών

Με τη δηµοσίευση της διακήρυξης του παραπάνω ∆ιαγωνισµού στο Ε.∆.

του ΤΕΕ (αριθµός 2275/15.12.2003), το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένω-

σης Αρχιτεκτόνων συζήτησε το θέµα το οποίο θεωρείται µείζον για ολό-

κληρη τη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. 

Κατ’ αρχήν ο ∆ιεθνής αυτός ∆ιαγωνισµός δεν στηρίζεται, ούτε εκπορεύε-

ται από το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο, Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργειά του αποτελεί η συµµόρφωση

µε το Πλαίσιο περί Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών. 

Ωστόσο το µείζον θέµα είναι ο βασικός προσανατολισµός της «αξιοποίη-

σης» µε την οικοδόµηση χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων κατοικιών και

άλλων κτιρίων που αφενός αλλοιώνουν την πρόθεση για δηµιουργία

Μητροπολιτικού Πάρκου και αφετέρου δίδουν προτεραιότητα στην ιδιω-

τική οικοδόµηση χωρίς ουσιαστική αντιστάθµιση σε ουσιαστικές παροχές. 

Όπως έχει συµβεί σε κρίσιµες περιοχές (Ελαιώνας κ.λπ.), ο προσανατολι-

σµός, οι πολεοδοµικές και χωροταξικές προτεραιότητες και επιλογές επι-

τείνουν το αδιέξοδο για µια µακροπρόθεσµη πολιτική βιώσιµης ανάπτυ-

ξης. 

Εποµένως η εκµετάλλευση των τελευταίων χώρων για το κοινωνικό

σύνολο µέσω της οικοδόµησης αποτελεί τον αντίποδα στην οφειλόµενη

στόχευση που συνίσταται στην αρχική εξαγγελία της Κυβέρνησης για

δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. 

Με αυτές τις συνθήκες αλλά και τις προδιαγραφές δεν µπορεί να τελε-

σφορήσει τέτοιος διαγωνισµός, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να ανα-

σκευαστούν πλήρως και στο τυπικό και στο ουσιαστικό µέρος, για να είναι

χρήσιµος για το µέλλον της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. 

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ προσδοκά ότι θα βρει ανταπόκριση, διαφορετικά

θα αναγκαστεί να υπερασπιστεί τόσο το Πλαίσιο περί Αρχιτεκτονικών ∆ια-

γωνισµών όσο και την ουσία που σχετίζεται µε τη διαφύλαξη των τελευ-

ταίων δηµόσιων χώρων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος και των

µελλοντικών γενεών. 

Προς τον Υπουργό Παιδείας 

κ. Π. Ευθυµίου

Θέµα: Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων ΤΕΙ

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή πληροφορηθήκαµε ότι βρίσκεται στη  διαδικασία έκδοσης το Προ-

εδρικό ∆ιάταγµα που αφορά στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοί-

των του Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ

Πάτρας, παρακαλούµε να συµµετέχουµε στον διάλογο πριν την έκδοση

του παραπάνω Π.∆. 

Προς τον Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε

κ. Γ. Τσακλίδη

Θέµα: Σχέδιο Π.∆.  «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, 
ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων µελετών και συναφών υπηρεσιών»

Κύριε Υφυπουργέ,

Κατά την περίοδο της αναθεώρησης του Ν. 716/77, είχαµε καταθέσει ολο-

κληρωµένη πρόταση κατευθύνσεων την οποία και σας επισυνάπτουµε

(κεφάλαιο Γ του εγγράφου µας).

Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε µπροστά στη διαµόρφωση του Προεδρικού

∆ιατάγµατος το οποίο προβλέπει ο νέος νόµος περί µελετών. Γι’ αυτό το

λόγο, επανερχόµαστε µ’ αυτό το έγγραφό µας, παρότι οι τότε διατυπωµέ-

νες απόψεις µας δεν συµπεριελήφθησαν στο νόµο, και πιο συγκεκριµένα

αναφέρουµε τη θέση µας για τις κατηγορίες µελετών και πτυχίων.

Στα πλαίσια πλέον του νέου νόµου και µε βάση το σχέδιο Π.∆. το οποίο

προτείνετε, ζητάµε οι τέσσερις κατηγορίες µελετών που αφορούν στο

αρχιτεκτονικό έργο και πιο συγκεκριµένα οι κατηγορίες:

1. Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες

2. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες

3. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Να συµπτυχθούν σε δύο κατηγορίες δηλαδή:

1. Χωροταξικές, Ρυθµιστικές, Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες

2. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Ειδικές Αρχιτεκτονικές

Μελέτες 

Κύριε Υφυπουργέ,

Παρακαλούµε οι απόψεις µας τουλάχιστον αυτές να γίνουν αποδεκτές.

Προς τον ∆ήµαρχο Ηρακλείου 

κ. Γ. Κουράκη

Θέµα: Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου 

Πρόσφατα δηµοσιεύθηκε στο Ε.∆. του Τ.Ε.Ε. (19.1.04) επιστολή των συνα-

δέλφων Τ. Μπίρη και Π. Κόκκορη, µελετητών του Πολιτιστικού Κέντρου

Ηρακλείου. Σ’ αυτήν, ασκείται εύστοχη κριτική (τύποις και ουσία) στο

ενδεχόµενο η επιστηµονική τους εργασία, δηλαδή η αρχιτεκτονική τους

µελέτη –µε κατοχυρωµένη την πνευµατική της πατρότητα και αναγνωρι-

σµένο το κύρος της ως προϊόντος Α΄ Βραβείου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονι-

κού ∆ιαγωνισµού, εκπονηµένη όχι µόνο σε στάδιο πλήρους µελέτης αλλά

και αποτέλεσµα µεταγενέστερων περαιτέρω επεξεργασιών δι΄ αναθέ-

σεως από πλευράς ∆ήµου Ηρακλείου στους ίδιους πάντα µελετητές, όλα

αυτά στο χρονικό διάστηµα από το 1984 µέχρι σήµερα– να αλλάξει χέρια

και να παραδοθεί µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τρί-

τους µελετητές αρχιτέκτονες. Για να επεξεργασθούν αυτοί, και όχι οι αρχι-

κοί και κατοχυρωµένοι µελετητές λεπτά ζητήµατα επικαιροποίησης και

πιθανών αλλαγών σε ουσιαστικά ζητήµατα της υφιστάµενης µελέτης.

Και αντί άλλης εξέλιξης έκπληκτοι διαβάσαµε στο Ε.∆. της 26.1.04 τη

δηµοσίευση από την ∆ΕΠΤΑΗ ακριβώς µιας τέτοιας πρόσκλησης εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος.

Η ενέργεια αυτή προδίδει ανεπίτρεπτη νοοτροπία ∆ηµόσιου Φορέα που

• Προσβάλλει κάθε έννοια επιστηµονικής δεοντολογίας

• Θίγει τα πνευµατικά δικαιώµατα των µελετητών του έργου

• Προσβάλλει κάθε έννοια ουσιαστικής αξιοκρατίας καθόσον πρόκειται

όχι για ανάθεση ρουτίνας αλλά για αλλότρια επέµβαση σε προβεβληµένο

και αναγνωρισµένο αρχιτεκτονικό έργο υψηλού επιπέδου

• Αντίκειται στο χρηστό πνεύµα οικονοµίας καθόσον παρακάµπτει τη

νόµιµη δυνατότητα διαπραγµάτευσης µε τους αρχικούς µελετητές, προ-

κρίνοντας την εξ ορισµού δαπανηρότερη διαδικασία της εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, και τέλος

• Προσβάλλει συνολικά το θεσµό και τις περιεχόµενες αξίες των Πανελλή-

νιων Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις καταστρατήγησης του σηµαντικότατου

αυτού θεσµού όπου αντέδρασε ακαριαία, έτσι και τώρα ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλή-

νια Ένωση Αρχιτεκτόνων δεν δέχεται ότι µε το πρόσχηµα της νοµιµοφα-

νούς διαδικασίας (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) µπορεί να

συγκαλυφθεί µια τέτοια αδόκιµη µεταχείριση κατά ποιοτικού αρχιτεκτονι-

κού έργου, προϊόντος του θεσµού αυτού, καθώς και ο αδικαιολόγητος

παραµερισµός των συναδέλφων που το εξεπόνησαν, δηλαδή η στέρηση

του κατοχυρωµένου πνευµατικού δικαιώµατός τους να είναι οι µόνοι

κατάλληλοι για την οποιαδήποτε επέµβαση σε αυτό. 

Ο Σύλλογός µας θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της υπόθεσης

συµπαριστάµενος στους συναδέλφους µελετητές. Στα πλαίσια αυτά, στη-

λιτεύει την άστοχη επιλογή της ∆ΕΠΤΑΗ και ζητά την επανόρθωσή της,

δηλαδή την άµεση ανάκληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

και την αποκατάσταση της αδικαιολόγητα διακοπείσας µακρόχρονης

συνεργασίας µε τους αρχικούς µελετητές.

Κοινοποίηση:
1. Μέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου

2. ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης (∆ΕΠΤΑΗ)

3. TΕΕ

4. TEE - Τµήµα Ανατολικής Κρήτης

5. Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ

Κοπή πίτας του περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

Η νέα Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-

ΝΕΣ», αναλαµβάνει τα ηνία της µέχρι τώρα επιτυχούς πορείας των παλαιό-

τερων συναδέλφων, θα εξασφαλίσει µε συνεχή προσπάθεια την απρόσκο-

πτη λειτουργία και έκδοση και θα επιτύχει ακόµα ευρύτερη και πληρέ-

στερη ενηµέρωση των συναδέλφων σε όλη τη χώρα. Αυτό τόνισε ο πρόε-

δρος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τάκης Γεωργακόπουλος στην κοπή της πίτας της

Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, που πραγµατοποιήθηκε παρουσία

των περισσότερων από τα µέλη της, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2004, στα

γραφεία του Συλλόγου. Το… έργο της κοπής ανέλαβε ο συνάδελφος Νίκος

Σιαπκίδης, ως παλαιότερος. Το επιθυµητό «τρόπαιο – φλουρί» κέρδισαν,

διαπιστωµένα, εξ’ ηµισείας η επιµελήτρια του περιοδικού Όλγα Σηµαιο-

φορίδη και ο συνάδελφος Κυριάκος Πιπίνης. Η κοινή πρόποση όλων των

παρευρισκοµένων ήταν η ευχή για Καλή Επιτυχία στο έργο της νέας Συντα-

κτικής Επιτροπής.



Οι τρεις αυτοί καταστατικοί δόµοι του Χριστιανι-

σµού συνέβαλαν στην ανάδειξη της ναοδοµίας

ως το θεµέλιο λίθο για τη συµβολική ερµηνεία

στο χώρο θεολογικών και κοσµολογικών δογµά-

των. Η σηµασία τους σήµερα, σε µια εποχή που η

Ορθόδοξη ναοδοµία περνάει κρίση είναι επί-

καιρη και ουσιαστική «για να βρει», όπως κατα-

λήγει ο Γ. Π. Λάββας, «τη δική της σύγχρονη και

αυθεντική Ορθόδοξη έκφραση».
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Ακαδηµαϊκός ο Γεώργιος Λάββας
Μάνος Μικελάκης, αρχαιολόγος Μιχάλης Λεφαντζής, αρχιτέκτων
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κληρώθηκε µε το ναό της Ανάληψης στο όρος

των Ελαιών, στον τύπο της ροτόντας, τον οποίο

ανέγειρε η Αυγούστα Ελένη. Μετά την κατα-

στροφή του από τον χαλίφη Ελ Χακέµ το 1090

µ.Χ., οι Σταυροφόροι ανέγειραν νέο οκταγωνικό

κτίσµα που µετατράπηκε από τον σουλτάνο

Σαλαδίνο σε τζαµί το 1187 µ.Χ. Το µνηµείο παρα-

χωρείται στους χριστιανούς στην εορτή της Ανά-

ληψης για να αναβιώσει το όραµα της Νέας

Ιερουσαλήµ.

ενός θεού, την Ανάσταση ενός νεκρού και την

Ανάληψή του στους Ουρανούς. Αυτά τα «µνή-

µατα µνήµης αιωνίου γέµοντα», όπως αναφέρει

ο ιστορικός Ευσέβειος, ανεγέρθηκαν µε εντολή

του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως συνειδητή πράξη

εγκαθίδρυσης και ανάδειξης της νέας θρη-

σκείας. «Με το ναό της Γεννήσεως, της Ανάστα-

σης και της Ανάληψης αρχίζει, όπως αναφέρει ο

Γ. Π. Λάββας “η χριστιανική ναοδοµία” ως πνευ-

µατικό ανάπτυγµα θεολογικών, κοσµολογικών

και πολιτικών αντιλήψεων. Είναι το καταστατικό

πέρασµα από το απλό, προκωνσταντίνειο, λει-

τουργικό ή χρήσιµο, αλλά κοινότυπο κτίσµα

συνάθροισης πιστών, στον τύπο του Ναού αφιε-

ρωµένου στο θεό, όπως ο ∆όµος ∆ιός στην

Αρχαιότητα». 

Έµφαση δόθηκε στο ναό της Αναστάσεως, για

την έρευνα και αποκατάσταση του οποίου εργά-

ζεται ο τιµώµενος ως εµπειρογνώµονας του

Πατριαρχείου.

Οι ανασκαφές του στο χώρο του Γολγοθά ανέ-

δειξαν επίσης κάποια ουσιαστικά σηµεία της

τοπογραφίας του, όπως το ότι η ευρύτερη πε-

ριοχή γύρω από το ναό της Αναστάσεως ήταν

λατοµείο ήδη από τον 7° αιώνα π.Χ. και ταφική

περιοχή, καθώς αποκαλύφθηκαν τέσσερις του-

λάχιστον τάφοι, ανάµεσα στους οποίους, ο

τάφος του Χριστού λαξευµένος σε τµήµα του

λατοµείου είχε τη µορφή αρκοσολίου. Κατά τις

ανασκαφές του 1987 αποκαλύφθηκε διαµπερής

σεισµική ρωγµή στο βράχο του Γολγοθά, η οποία

υπενθυµίζει τις αναφορές του ευαγγελιστή Ματ-

θαίου «...και η γη εσχίσθη και αί πέτραι εσχίσθη-

σαν», ενώ οι µετρήσεις και οι ανασκαφικές

τοµές αποκαθιστούν την πραγµατική τοπογρα-

φία του Γολγοθά όχι ως λόφο αλλά ως βύθισµα.

Μολονότι η ιδέα αυτή καλλιεργήθηκε περισσό-

τερο µέσα από την εικονογραφική παράδοση,

υπάρχει µόνο µια γραπτή πηγή όπου σηµειώνε-

ται σαν λοφίσκος, από τον Προσκυνητή των Βορ-

διγάλλων (333 µ.Χ). Σύµφωνα µε τη διαδροµή

που εκείνος ακολούθησε, θα πρέπει να συνυπο-

λογίζει στο χαρακτηρισµό αυτό µαζί µε τον

κήπο-λατοµείο τη λοφώδη περιοχή Γαρήβ.

Στη συνέχεια ο Ακαδηµαϊκός παρουσίασε τις

διάφορες οικοδοµικές φάσεις του ναού: από την

κάλυψη του τάφου και του Γολγοθά από τον

αυτοκράτορα Αδριανό για την οικοδόµηση του

ναού της Αφροδίτης (135 µ.Χ.), την ανέγερση του

ναού της Αναστάσεως το 326 µ.Χ. από τον Κων-

σταντίνο και τις επάλληλες καταστροφές του

από τους Πέρσες και τους Μουσουλµάνους,

µέχρι την ανακατασκευή του από τους Βυζαντι-

νούς και τους Σταυροφόρους και τις νεότερες

εργασίες του 19ου αιώνα. Η παρουσίαση ολο-

Στις 27 Ιανουαρίου 2004 έγινε η τελετή επίση-

µης υποδοχής του οµότιµου καθηγητή του Πανε-

πιστηµίου Αθηνών κ. Γ. Π. Λάββα στην Ακαδηµία

Αθηνών, στην έδρα της Ιστορίας, Θεωρίας και

Μεθοδολογίας της Αρχιτεκτονικής. Στην τελετή,

θα πρέπει ίσως να σηµειωθεί η πολυπληθής

προσέλευση του κοινού, τα λίγα αλλά ουσια-

στικά λόγια του Προέδρου Σ. Ιακωβίδη και ο πρό-

λογος του ακαδηµαϊκού Χρύσανθου Χρήστου, ο

οποίος ανέπτυξε εκτενώς το έργο και τις δρα-

στηριότητες του νέου µέλους της Ακαδηµίας.

Η τιµητική αυτή διάκριση στον Γ. Π. Λάββα, απο-

τελεί το επιστέγασµα µιας µακράς ακαδηµαϊκής

και ερευνητικής πορείας στο Οµοσπονδιακό

Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, την Αρχιτεκτονική

Σχολή του Α.Π.Θ. και το Τµήµα Μ.Μ.Ε. του Πανε-

πιστηµίου Αθηνών. Οι σπουδές του στην αρχαιο-

λογία στο Πανεπιστήµιο ΑΘηνών και στην αρχι-

τεκτονική στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης διαµόρ-

φωσαν το ευρύ επιστηµονικό πεδίο προς τα

οποίο κατηύθυνε τις έρευνές του. Τόσο µε τη

διατριβή του µε θέµα «Αρχαίο Τέµενος: οικοδο-

µήµατα και διαµόρφωση χώρου – ιδεόγραµµα

της οργάνωσης αρχιτεκτονικών συνόλων» όσο

και µε το ανασκαφικό του έργο στη Μαρώνεια

Θράκης, ερεύνησε το ζήτηµα της οργάνωσης

του χώρου και της κατοικίας στην αρχαιότητα. Η

θητεία του ως εµπειρογνώµονα του Ελληνορθό-

δοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων στην Παλαι-

στίνη από το 1984 µέχρι σήµερα, θα του επιτρέ-

ψει να διευρύνει τους προβληµατισµούς του

αυτούς στην αποκαλούµενη από τον ίδιο «πολε-

οδοµία των αγίων» κατά την πρωτοβυζαντινή

περίοδο. Παράλληλα η συνεργασία του µε τον

διεθνούς φήµης ιστορικό Sigfried Giedion στο

Πολυτεχνείο της Ζυρίχης έστρεψε το ενδιαφέ-

ρον του στη µελέτη και ανάδειξη της νεότερης

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (ιστορία νεότερης

αρχιτεκτονικής. Προστασία µνηµείων και συνό-

λων, Πολιτιστική ∆ιαχείριση, ∆ιαχείριση Κληρο-

νοµιάς), εισάγοντας τα αντίστοιχα µαθήµατα για

πρώτη φορά στην Ελλάδα στο A.Π.Θ. και στη

συνέχεια στο Τµήµα των Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστη-

µίου Αθηνών. Το έργο συµπληρώνεται από πλή-

θος δηµοσιεύσεων για τα θέµατα αυτά και το

άγνωστο στους περισσότερους αλλά εξίσου

σηµαντικό αρχιτεκτονικό έργο, µε σηµαντικό-

τερα το ναό του Απ. Παύλου στη Γενεύη και το

Μπελώνειο ίδρυµα στη Σαντορίνη.

Η διάλεξή του είχε ως θέµα τους τρεις καταστα-

τικούς δόµους «“µνήµατα µνήµης αιωνίου” του

Χριστιανισµού» τα τρία κορυφαία ναοδοµικά

µνηµεία, τα οποία σηµατοδοτούν στο χώρο τα

τρία βασικά στοιχεία του «Πιστεύω», του Χρι-

στιανικού Συµβόλου της Πίστεως, τη Γέννηση

αριστερά: Τρισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο και αναπαρά-

σταση του Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου πριν από την

κατασκευή της Κωνσταντίνειας Βασιλικής, προερχόµενο

από τα ανασκαφικά δεδοµένα που έδωσε η έρευνα στα

θεµέλια του Ναού της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήµ. (Με-

λέτη: καθ. Γ. Π. Λάββας, δρ. Μ. ∆. Λεφαντζής, 2001-2003)
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προκαλέσει συζήτηση µε επιλεκτική παρου-

σίαση έργων.

Πρόσθετο όφελος από µια τέτοια διαδικασία θα

είναι η ενθάρρυνση του γόνιµου διαλόγου

(debate) και της κριτικής σκέψης που υστερούν

στην Ελλάδα – η αναζήτηση των προβληµάτων

µέσα από τα ίδια τα έργα, η προσπάθεια αποκά-

λυψης των αιτίων και οπωσδήποτε όχι η οµφα-

λοσκοπική περιχαράκωσή µας σε αυτοαναφο-

ρές περί νεωτερικότητας κ.λπ.

Στις γνωστές δυσκολίες των συλλογικών διαδι-

κασιών, που µε τρόπο µαγικό φαίνεται ότι

ξεπερνώνται στην Πάτρα, πρέπει να προστε-

θούν και αυτές που απορρέουν από την κατ’

ανάγκη συνοπτική παρουσίαση των έργων.

Θέµατα πολεοδοµικά για παράδειγµα είναι

δύσκολο να παρουσιασθούν ικανοποιητικά σε

δύο πινακίδες. Από την άλλη πλευρά, η (ιδιαί-

τερα καλαίσθητη) παρουσίαση παρέχει ευκολία

αποσυναρµολόγησης και µεταφοράς.

Με τις εκθέσεις που διοργανώνει τα τελευταία

χρόνια ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Αχαΐας πραγ-

µατοποιείται συστηµατική προβολή επιλεγµέ-

νων έργων ελλήνων αρχιτεκτόνων και φοιτητών

αρχιτεκτονικής. Πρωτοβουλία αξιέπαινη ως

ενέργεια ενός συνδικαλιστικού χώρου που

απευθύνεται σε ενεργούς αρχιτέκτονες και

πολίτες, ως γιορτή της αρχιτεκτονικής που αντι-

στέκεται. Γιορτή απαραίτητη αλλά και πικρή.

(θεµιτό και αναµενόµενο) να προκύψει προϊόν

χαρακτηριστικό ενός φορέα µαζικού όπως είναι

ο σύλλογος και οι αρχικές προθέσεις να µη

γίνουν αρκετά κατανοητές. 

Η δυσκολία προσδιορισµού ενός θεωρητικού

υπόβαθρου θα µπορούσε να παρακαµφθεί µε

την προβολή του προβληµατισµού που αναδύε-

ται –στο βαθµό που αναδύεται– από τις συµµε-

τοχές. Χωρίς άλλη κριτική αξιολόγηση, που

άλλωστε δε θα είχε νόηµα, θεωρώ ότι µπορού-

σαν να επισηµανθούν σε κάθε ενότητα τα έργα

που εξυπηρετούν το στόχο της έκθεσης , επα-

ναπροσδιορίζουν, δηλαδή, τη «σχέση του κατοι-

κούµενου χώρου µε τα φυσικά στοιχεία και ιδι-

αίτερα µε το νερό». Οι µελέτες ή έργα, δηλαδή,

που προκύπτουν από ανάλυση, αφοµοίωση και

χειρισµό των χαρακτηριστικών του τόπου και

ενεργοποιούν τη «σχέση». Προϋπόθεση θα

ήταν να επισηµανθούν οι κύριες συνιστώσες

του όρου, µε προφανή τη συνθήκη της γειτνία-

σης του έργου µε το υγρό στοιχείο, τη σύνδεση

του δοµηµένου µε το νερό. Η «σχέση» που

παράγεται µε τα µικρά γεγονότα των έργων και

πώς επιδρά στην αυτονοµία τους, οι εκφάνσεις

της συνάντησης της πόλης µε το νερό. Η σύν-

θεση του γραµµικού στοιχείου της ακτής µε την

πυκνή µάζα του αστικού ιστού. Η δυναµική

αυτού του ορίου. Είναι απλά το µέτωπο της

πόλης, σύνορο, φραγµός, ή και άνοιγµα, ορίζο-

ντας, διέξοδος, υπέρβαση;

Ποια τα χωρικά επακόλουθα αυτής της σύνδε-

σης (επέκταση, διείσδυση, επικοινωνία); Η ιδι-

αίτερη επαφή µε τα στοιχεία της φύσης (έκθεση

στον άνεµο, τα σύννεφα και τη βροχή) πώς απο-

τυπώνεται στο κτίριο; Παραµένει µόνο ως επι-

δίωξη αξιοποίησης της θέας; Αλήθεια, από πού

πηγάζει σύγχρονη λατρεία της θέας προς τη

θάλασσα; Είναι, άραγε απόρροια της ανάγκης

επανασύνδεσης µε τη φύση; Είναι σύνδροµο

στέρησης η στροφή µας προς τη θάλασσα που

ακόµη αντιστέκεται και παραµένει φυσική;

Θα ήταν, εποµένως, προτιµότερη από την απλή

παράταξη µια ad hoc οµαδοποίηση, όπου θα

υποδεικνύονται ιδιαίτερες ποιότητες σε κάθε

επιµέρους ενότητα.

Για να επιτευχθούν άλλα οφέλη, όπως φιλοδο-

ξεί ο σύλλογος, εκτός από κέφι, πείσµα και

αυτοθυσία που ευτυχώς υπάρχουν, χρειάζεται

συστηµατική δουλειά για εξαγωγή συµπερα-

σµάτων. Οι ηµερίδες που συνόδευσαν την

έκθεση πρέπει να συνεχισθούν. Απαιτείται γι’

αυτό συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα

Κριτική θεώρηση της 4ης Πανελλήνιας Έκθεσης
Αρχιτεκτονικού Έργου

Τα σχόλια που ακολουθούν αποτελούν ανταπό-

κριση στην πρόσκληση της συντακτικής επιτρο-

πής του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και αφορούν µόνο στην 4η

έκθεση (Νοέµβριος 2003) για την οποία έχω

προσωπική άποψη.

Η φετινή έκθεση, η καλύτερη, σε χειρισµό όπως

λέγεται, από τις προηγούµενες, είχε ως θέµα:

«Παράλιες ζώνες και αστικά συµβάντα», θέµα

καυτό και επίκαιρο για την Πάτρα. Εκεί, όπως

και στον συνοδευτικό κατάλογο, καταγράφεται

και αρχειοθετείται µέρος της σύγχρονης ελληνι-

κής αρχιτεκτονικής. Αναδύεται, όµως, και το

ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο δράσης

των αρχιτεκτόνων, το έδαφος που ευνοεί ή απο-

κλείει τη δυνατότητα να ριζώσουν ιδέες και να

φυτρώσουν άνθη. Ποιο είναι όµως το σηµερινό

αυτό πλαίσιο – προϋπόθεση; Μήπως, η ανυπαρ-

ξία δηµόσιας αρχιτεκτονικής, οι ελλείψεις υπο-

δοµής, η αδιαφορία της πολιτείας;

Στα έργα διαχείρισης του δηµόσιου χώρου,

αλλά και του ιδιωτικού, οι αρχιτέκτονες, παρα-

γκωνισµένοι από το κλίµα αυθαιρεσίας, καλού-

νται να εφαρµόσουν πρακτικές που συχνά αγγί-

ζουν τα όρια της διαστροφής. Μέσα στο πλαίσιο

αντιστροφών προτεραιοτήτων, περιστροφών

από την αλήθεια και µε ενδιάµεσους τους κάθε

είδους εργολάβους, χάνεται η ουσία της αρχιτε-

κτονικής. Πολλοί συνάδελφοι απορροφώνται

από τις απαξιωτικές συνθήκες εργασίας τους,

κάποιοι άλλοι, όµως, επιµένουν. Οι αρχιτεκτονι-

κές εκθέσεις διατρανώνουν την κατάσταση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η δυσκολία

ανταπόκρισης στο θέµα ήταν αναµενόµενη και

οδήγησε, πιστεύω, στην απόφαση να συµπερι-

ληφθούν µελέτες που έχουν µικρή ως καµιά

σύνδεση µε το πλαίσιο της έκθεσης. Μόνο που

αυτό είχε ως συνέπεια την αποδυνάµωσή του,

καθώς µεγάλο δείγµα µελετών και έργων που

παρουσιάσθηκε ξέφευγε από την εξυπηρέτησή

του. Η υποστήριξη του θέµατος, επιπλέον, δε

στηρίχθηκε σε θεωρητικό υπόβαθρο που θα

απαιτούσε αυστηρότερη επιλογή. Έτσι το υλικό,

ταξινοµηµένο σε πέντε ενότητες, τέσσερις

τυπολογικές (χώροι κατοικίας, συλλογικότητας,

κατανάλωσης και αναψυχής, εργασίας και

παραγωγής) και µία πέµπτη µε σπουδαστικές

εργασίες κάθε τύπου, υστέρησε σε προβολή

θεµάτων που πηγάζουν από το περιεχόµενο. Η

µεγιστοποίηση της συµµετοχής υπερνίκησε την

εξυπηρέτηση του στόχου, µε αποτέλεσµα
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ξεχειλίζει, στιγµατίζει, προβληµατίζει. Ταυτό-

χρονα χαλαρώνει από την ανησυχία µιας εσωτε-

ρικευµένης νοηµατικής δυσπραγίας.

Η Τέχνη ξεδιπλώνεται ως «οθόνη» των τεκταινο-

µένων στην παγκόσµια «πόλη-οθόνη», και δεν

φαντάζει διόλου ακατανόητη. Η «τετριµµένη»3

πραγµατικότητά της έγινε το απόλυτο έργο

τέχνης. Στο σώµα της, γνωστό σε όλους µας, είναι

ανιχνεύσιµες οι αγωνίες του καλλιτέχνη, ο ναρ-

κισσισµός του, το µητροπολιτικό σοκάρισµά του,

η ανίχνευση του ορίου ανάµεσα στο φυσικό και

το τεχνητό τοπίο, η α-πολιτική πολιτική της δρά-

σης του. Ζητήµατα που µας αφορούν άµεσα,

σαρξ εκ της σαρκός µας. Ζητήµατα που καλά θα

κάνουν να αναµοχλεύσουν όχι µόνο ερωτήµατα

για το εάν η τέχνη αυτιστικά περικυκλωµένη βρί-

σκεται να περπατάει δρόµο αδιέξοδο. Αλλά ως

άµεσα συνδεδεµένη µε την πόλη, το δηµόσιο

λόγο και ως εκ τούτου και το δηµόσιο χώρο, θέτει

καίρια ερωτήµατα συνύπαρξης και συγκατοίκη-

σης, µε µιαν ατµόσφαιρα σκοταδισµού. Είναι εδώ

ακριβώς που η έκθεση εγείρει το καίριο πολιτικό

ζήτηµα που οφείλει να µας απασχολεί σαν κοινω-

νία «ερµητικά κλειστή», αντίθετα µε ότι φαντα-

σιωσικά θέλουµε να πιστεύουµε. Πώς πορευόµα-

στε, ελλειµµατικά αναστοχαστικοί και κωφεύο-

ντας στις όποιες επιχειρούµενες κριτικές θεωρή-

σεις. Άρνηση διαλόγου µε το διαφορετικό, υπα-

γωγή σε ισοπεδωτικές οµοιοµορφίες καταναλω-

τικής χειραγώγησης συγκροτούν ένα πυρήνα

πολιτισµικού συντηρητισµού, που δεν διακρίνε-

ται εύκολα και παρασύρει µαζί του φωνές που

φύσει και θέσει βρίσκονται στον αντίποδα.  

Στο συγκλονιστικό βίντεό του, «Ταξίδι στη σε-

λήνη», ο Νοτιοαφρικανός Γουίλιαµ Κέντριτζ, µας

αποκαλύπτει πως όταν ένας καλλιτέχνης δηµι-

ουργεί, βρίσκεται αποκοµµένος, στοιχειωµένος

από τα φαντάσµατά του. ∆εν έχει, ούτε κατά διά-

νοια, µπροστά του την έννοια του κοινού. Στο

πίσω µέρος του µυαλού του θα αναζητά πάντοτε,

εκείνους τους ελάχιστους ίσως, που διαβάζοντας

διαγώνια το έργο του, ξεπερνώντας την επιφά-

νεια, θα τον ακολουθήσουν στις δυσπρόσιτες(;)

διαδροµές του. 

Αν φαντάζει «αθώα» η εκδοχή, συγχωρήστε µε.

Πηγαίνοντας στην OUTLOOK, «ξέχασα την οµπρέλα

µου».
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Ντερριντά Ζ., Έµβολα. Τα ύφη του Νίτσε, Εστία, Αθήνα

2002, σελ. 80-94.

2. Bourriaud N., Παγκοσµιοποίηση και σύγχυση,

OUTLOOK, Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτι-

σµού Α.Ε., Αθήνα 2003, σελ. 21.

3. Τζιρτζιλάκης Γ., Το σύνδροµο του χειρουργού, ό.π.

σελ. 42.

Ευτυχώς, δεν είµαι κριτικός τέχνης, µα ούτε και

καλλιτέχνης(;). Ευτυχώς, είµαι ακόµα «παιδί», µε

την «ελαφράδα», το «αθώο» ξάφνιασµα, την

απόλαυση του εδώ και τώρα, της στιγµής.

Πώς αλλιώς θα µπορούσα άλλωστε να προσεγ-

γίσω αυτή τη διεθνούς εµβέλειας έκθεση τέχνης;

Αφού πρώτα εξαγγέλθηκε ως το απόλυτο καλλι-

τεχνικό γεγονός της Ολυµπιακής Αθήνας, ύστερα

κατηγορήθηκε για έλλειµµα πρωτοπορίας.

Κάποιοι, ευτυχώς, προσπάθησαν να την τοποθε-

τήσουν στις πραγµατικές της διαστάσεις, όσο

είναι δυνατόν σε ενεστώτα χρόνο. Μετέπειτα

έγινε το αντικείµενο βανδαλισµών και γι’ αυτόν

ακριβώς το µιντιακό λόγο φιγουράρισε στα δελ-

τία ειδήσεων. Κατόρθωσε έτσι να εισχωρήσει

στην τηλεοπτικά καλλιεργηµένη συνείδηση πολ-

λών και να ανεβάσει τον αριθµό των επισκεπτών.

«Ουδέν κακόν αµιγές καλού», σχολίασαν αρκε-

τοί. Εν µέσω αποκαθηλώσεων, πολιτικάντικων

δηλώσεων και αφορισµών έµεινε ανυπεράσπι-

στη, στην ουσία της, από τους ίδιους τους υπερ-

µάχους της. Η προστασία των τεχνών αποδεί-

χτηκε για άλλη µια φορά φαντασίωση.

Κι εγώ να έχω χρεωθεί το εν λόγω άρθρο. Αποφά-

σισα, ως πρώτη στρατηγική κίνηση του εγχειρή-

µατος, να την προσεγγίσω τις τελευταίες ηµέρες

της λειτουργίας της, ώστε να επικαθίσει επάνω

µου και ο τελευταίος αρνητικός απόηχος. Όταν

πια «ήγγικεν» η ώρα άφησα κατά µέρους όλους

µου τους ενδοιασµούς, ως δεύτερη στρατηγική

κίνηση κρέµασα την «οµπρέλα» των πάσης

φύσεως νοητικών εξοπλισµών µου στην κρεµά-

στρα και προσήλθα καθαρή και αµόλυντη. Τρίτη

και τελευταία στρατηγική κίνηση ήταν το ξεκί-

νηµα της περιήγησης από το νέο κτίριο του Μου-

σείου Μπενάκη στην Πειραιώς 138. Θα είχα από

κάπου να πιαστώ, για παν ενδεχόµενον.

Πραγµατικά το κτίριο των αρχιτεκτόνων Μ. Κοκκί-

νου-Α. Κούρκουλα µου έδωσε το διαβατήριο της

οµαλής εισχώρησης στον πυρήνα διάδρασης της

OUTLOOK. Οι ίδιοι µιλούν για «παιχνίδι µνήµης

και φαντασίας» απέναντι στα δίπολα κλειστό –

ανοικτό, υλικό – άυλο. Πέρα από τη δυναµική

διείσδυση του κτιρίου στην εικονογραφία της

οδού Πειραιώς, το εσωτερικό συνδέθηκε ευέλι-

κτα µε τις σύγχρονες εκφράσεις της τέχνης. Οι

εγκαταστάσεις βρήκαν εδώ τον ιδανικό συνοµι-

λητή τους. 

Αλλά ας επιστρέψουµε στη ίδια την έκθεση. Μια

σειρά οικείων θεµάτων της καθηµερινότητας

συγκροτούν το πεδίο δράσης των καλλιτεχνών.

Με κυριαρχικά εργαλεία τις εικόνες, αυτό το

«καταδυναστευτικό» υλικό του σύγχρονου υπο-

κειµένου και µε σύνθηµα το «Εγώ ως µέσον» της

Elke Krystufek,2 η επεξεργασία που επιχειρούν,

πάνω: Damien Hirst, Φιλανθρωπία, 2002

κάτω: Tobias Rehberger, Pont du Blin 2003

δίπλα: Νίκος Αλεξίου, Χωρίς τίτλο, 2003
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Υφαρπαγή µορφών – Άρση συνειδήσεων
Αµαλία Κωτσάκη, αρχιτέκτων
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τρανό δεν συντελέστηκε ποτέ στον κόσµο»,

σύµφωνα µε την εγελιανή διατύπωση, αποτε-

λούν αδιαµφισβήτητα γεγονότα της εποχής

µας. Η χρήση της κλασικιστικής έκφρασης όµως

που δικαιολογηµένα τα εξέφραζε, εξακολουθεί

να επικρατεί στις µέρες µας –στην εποχή του

τέλους της πολιτικής;– και µάλιστα να εµφανί-

ζεται σε επικοινωνιακούς συνδυασµούς ποικί-

λους, λιγότερο ή περισσότερο φανερούς, συχνά

άδηλους και ευρηµατικούς.  

Από τη συνάντησή της µε την πολιτική σκέψη

και πράξη έχει παραχθεί ένα σηµειακό αποτέ-

λεσµα που µε τη µελέτη του θα ήταν προτιµό-

τερο να ασχοληθεί ο επιστηµονικός κλάδος της

πολιτικής επικοινωνίας.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Α-Ι. ∆. Μεταξάς

στο πρόσφατο βιβλίο του Η υφαρπαγή των µορ-

φών1 – Από την πολιτική οµιλία του κλασικισµού,

που απετέλεσε ερέθισµα για σύνταξη αυτού

του σχολίου, «η κλασική µορφοτυπία, ως επικοι-

νωνιακό εργαλείο πολιτικού εντυπωσιασµού,

εµφανίζει το σύνδροµο της καταξιωτικής αρχαιο-

δοξίας.

Η κατ’ επίφασιν κλασικότητα λατρεύτηκε ευρέως

και προσφέρθηκε για αισθητικοποίηση της εξου-

σίας σε ένα σχεδόν διαταξικό αλλά και διακαθε-

στωτικό επίπεδο, εποχές που η άκριτη αποδοχή

του κλασικόµορφου διαπερνούσε κάθε κοινω-

νική τάξη ή πολιτισµική κατηγορία. Και λειτουρ-

γούσε σχεδόν εραλδικά, στο µέτρο που σε πολ-

λούς παρήγαγε µια αίσθηση αυτοπεποίθησης

απέναντι στους “άλλους” και “ευγενούς ταυτότη-

δεν µπορεί να αφήσει αδιάφορη την αρχιτεκτο-

νική κοινότητα, αλλά και κάθε ενεργό πολίτη. 

Ασφαλώς δεν πρόκειται για κάτι καινοφανές.

Αρκεί να αναλογιστούµε τις αρχιτεκτονικές επι-

λογές της εξουσίας για το ∆ικαστικό Μέγαρο

της Αθήνας του 1930, ένα ποµπώδες νεοµπαρόκ

κτίριο, το οποίο έτυχε της ένθερµης υποστήρι-

ξης του Ελευθερίου Βενιζέλου την ίδια εποχή

που ο ίδιος προωθούσε επιµελώς το περίφηµο

πρόγραµµα κατασκευής των «µοντέρνων»

µεσοπολεµικών σχολείων. Η αναφορά στο διε-

θνή διαγωνισµό για το Μέγαρο της Κοινωνίας

των Εθνών στη Γενεύη το 1927, όπου το Α΄ βρα-

βείο κέρδισαν οι µποζαρίστες Nénot, Broggi και

Lefebvre τη στιγµή που ανάµεσα στις συµµετο-

χές περιλαµβάνονταν και µελέτες των Le

Corbusier και Hannes Mayer, αποδεικνύει ότι

και η προηγµένη ∆ύση δεν υπολείπεται αναλό-

γων περιπτώσεων.

Το ζήτηµα κατά συνέπεια είναι περισσότερο

πολύπλοκο και ασφαλώς καθόλου αθώο, καθότι

εµµένει, παρά του ότι οι εµφανείς τάσεις της

εποχής µας σε ό,τι αφορά την πολιτική της

φυσιογνωµία είναι σαφές ότι τη διαφοροποιούν

πλήρως από τις προηγούµενες. 

Η παντελής σήµερα εξάλειψη των «κοσµοϊστο-

ρικών φυσιογνωµιών» του Hegel, που έφτια-

χναν ιστορία ως φορείς του «παγκοσµίου πνεύ-

µατoς» (Weltgeist), των χαρισµατικών ηγετών

του Max Weber, που συνήγειραν τους λαούς ως

εµπνευστές µιας αδάµαστης συλλογικής συνεί-

δησης, η κατάρρευση των µύθων του Sorel που

φόρτιζαν τη συλλογική συνείδηση µε πεποιθή-

σεις και βεβαιότητες, η οριστική εγκατάλειψη

των µεγάλων παθών, χωρίς τα οποία «τίποτε το

Πρόθεση αυτού του σύντοµου σχολίου δεν είναι

µε κανένα τρόπο να κρίνει τη διαδικασία ή το

αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα.

∆εν µπορεί όµως να αντισταθεί στην πρόκληση

να σχολιασθούν οι µορφολογικές επιλογές του

Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Συµβόλου της

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, προκειµένου να στεγά-

σει υπηρεσίες του σε ένα κτίριο που βρίσκεται

σε απόσταση αναπνοής από την κεντρική έδρα

του και την επίσης συµβολικά φορτισµένη Πλα-

τεία Συντάγµατος. Και αυτό γιατί οι επιλογές

αυτές δεν καλύπτουν αµιγώς αρχιτεκτονικές

ανάγκες, αλλά κυρίως συµβολικές, επικοινω-

νιακές, ρητορικές. Ο καταξιωµένος κλασικισµός

και τα µεταγενέστερα παράγωγά του θα αποτε-

λέσουν για µια ακόµη φορά το ασφαλές κατα-

φύγιο.

Το γεγονός ότι η «κλασικιστική» µορφολογία εν

έτει 2004, µετά τη µοντερνιστική «λαίλαπα» της

δεκαετίας του ’60, τη φαλκιδευµένη επανεκτί-

µησή της ως µεταµοντέρνα πλέον εκδοχή τη

δεκαετία του ’80 και την πλήρη «επανενοχοποί-

ησή» της τη δεκαετία του ’90, εξακολουθεί να

παραµένει η εκλεκτή της εκάστοτε εξουσίας,

ανεξαρτήτως των ρητών ή αρρήτων ιδεολογι-

κών θέσεών της, και να αποτελεί ζήτηµα που

Aut prodesse volunt aut delectare poetae.

Οράτιος, Ποιητική, στ. 333

Οι ποιητές ζητούν να ωφελούν ή να ευφραί-

νουν. Σκόπιµο θα ήταν να γνωρίζουν και ποιον

και τι εξυπηρετούν.

∆εν πάει πολύς καιρός που στις συζητήσεις περί

«καλλωπισµού» των κεντρικών αρτηριών της

πρωτεύουσας στα πλαίσια της προετοιµασίας

για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, αναφέρθηκε και

η ολοκλήρωση του επί δεκαετίες ηµιτελούς κτί-

σµατος στη λεωφόρο Αµαλίας 22-24, δίπλα στη

Ρωσική εκκλησία. 

Η Βουλή των Ελλήνων στην οποία πλέον ανήκει

το κτίσµα πρόκειται εκεί να στεγάσει διοικητι-

κές υπηρεσίες της. Έχει ήδη µεσολαβήσει

αρκετό διάστηµα από την προκήρυξη του κλει-

στού αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για τη διαρ-

ρύθµισή του κτιρίου και το σχεδιασµό των

όψεών του. Καταξιωµένοι συνάδελφοι συµµε-

τείχαν (∆. & Σ. Αντωνακάκη, Αλ. & Στ. Καλλιγάς,

Αλ. Τοµπάζης), η κριτική επιτροπή άκρως αξιό-

πιστη και τελικά το πρώτο βραβείο απονέµεται

στους αρχιτέκτονες Αλέξανδρο και Στέφανο

Καλλιγά. 

πάνω: Συµµετοχή του γραφείου αρχιτεκτονικών µελετών

Α. Τοµπάζη-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

µέση: Συµµετοχή του Α66 Εργαστηρίου Αρχιτεκτόνων

Αντωνακάκη και ΣΙΑ ΟΕ

δίπλα: Το κτίριο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Βουλής στη

λεωφόρο Αµαλίας 22-24 (φωτ. Α. Κωτσάκη)
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Επαγγελµατικοί χώροι
Επιµέλεια: Κυριάκος Πιπίνης
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τος” συνάµα. Και υπηρέτησε αυτή η αποδοχή

τόσο την επιβλητικότητα όσο και την υποβλητι-

κότητα, δύο διαµεσολαβούσες ψυχολογικές

καταστάσεις, “αναγκαίες” για την παραγωγή

κατεξουσίασης. Ό,τι δανείζεται λοιπόν κανείς

από τη “µεγάλη τέχνη” ή είναι ένα “έργο της δια-

νόησης” που αρχικά παράχθηκε σε µια συγκεκρι-

µένη εποχή, θεωρούµενη εξίσου “µεγάλη” –και

η οποία όχι απλώς θεωρείται αλλά είναι και το

φυσιολογικό της χρονικό πλαίσιο– φαίνεται ότι

µπορεί να επιτρέψει “νοµοφανέστερα” µια µετα-

γενέστερη αισθητική παράφραση που δεν είναι

πάντα άµεσα αντιληπτή».

Μια τέχνη «καταληγµένη» αλλά και «µεγάλη»,

όπως ο κλασικισµός, µια διαχρονική «αξία» εξα-

κολουθεί να γεννά το ερώτηµα µήπως αυτή η

διπλή ιδιότητά της µπορεί να θεωρηθεί ως ένα

οιωνεί επιγενόµενο διακριτό στοιχείο που διευ-

κολύνει εγγενώς την παράχρηση.

Η κριτική προσέγγιση κάθε «αξίας» παραµένει

διαρκής πολιτική αλλά και αρχιτεκτονική υπο-

χρέωση.

Σηµείωση

1. Α-Ι. ∆. Μεταξάς, Η υφαρπαγή των µορφών – Από την

πολιτική οµιλία του κλασικισµού, εκδόσεις Καστα-

νιώτη, Αθήνα, 2003.

Το βιβλίο παρουσιάζεται από το συνάδελφο Γιάννη

Μιχαήλ στη σελίδα των βιβλιοπαρουσιάσεων του

παρόντος τεύχους, βλ. σ. 80.
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πάνω και κάτω: Α΄ Βραβείο κλειστού αρχιτεκτονικού δια-

γωνισµού για τη διαµόρφωση του Κτιρίου ∆ιοικητικών

Υπηρεσιών της Βουλής (Λ. Αµαλίας 22-24, Σουρή και Ψύλ-

λα, Αθήνα), Φθινόπωρο 1999

Γραφείο αρχιτεκτονικών µελετών Α. & Σ. Καλλιγάς Ο.Ε. 

Αρχιτέκτων έργου: Στέφανος Α. Καλλιγάς.
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Από την ανατολή του µοντέρνου, στην Ελλάδα του ’30,
έχει διανυθεί πολύς δρόµος, έχουν καλουπωθεί τόνοι
οπλισµένου σκυροδέµατος, κατ’ αντιπαράθεση έχει χυθεί
και έχει στεγνώσει πολύ µελάνι για την περιγραφή της
«πτώσης» του, που δεν έγινε ακαριαία.
Μετά τον εµφύλιο στη δεκαετία του ’50, η ανοικοδόµηση,
που ξεκινά τότε, δεν συνεχίζει το έργο των «ηρωικών» του
’30. Οι µεγάλες ανάγκες στέγασης που προήλθαν από τις
καταστροφές των πολέµων και την έντονη αστυφιλία, ήταν
ευνοϊκές για την ανάπτυξη της αστικής πολυκατοικίας. Σ’
αυτή την κοµβική στιγµή, η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα αντί
να προσφέρει µια νέα περίοδο άνθησης του µοντερνισµού
«σωπαίνει».
Για τα πολυώροφα κτίρια –δηµόσια και ιδιωτικά– που ανα-
ζητούν τον ελληνικό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής, σε
συνδυασµό µε το συντηρητισµό της τότε ισχυρής οικονο-
µικής τάξης και σε σχέση µε µιαν «αγορά» που βρίσκεται
σε εµβρυακή ηλικία, υιοθετείται ως µορφή ένας ενιαίος
λευκός όγκος-κουτί, προαπαιτούµενο της αντιπαροχής. Η
κάτοψη που προκύπτει έτσι, αντιστοιχεί σε µιαν «αδιά-
φορη» όψη, ενώ η πλήρης εκµετάλλευση απαγορεύει κάθε
σπατάλη εµβαδού ώστε να προκύψουν πιο ενδιαφέροντες
όγκοι στην πρόσοψη. Τα οικόπεδα, σχετικά µε τη θέση
τους στο οικοδοµικό τετράγωνο, µεσαία - γωνιαία - δια-
µπερή, δεν επιτρέπουν ποικιλίες συνθέσεων, τα κλιµακο-
στάσια και οι υγροί χώροι αποκτούν δεδοµένη θέση στην
κάτοψη. Η επιτυχηµένη συνταγή της εποχής επιβιώνει
µέχρι σήµερα, 50 χρόνια µετά.

Αν στο κτίριο της πολυκατοικίας η τυποποίηση δεν είχε
συγκεκριµένους κανόνες, στα κτίρια γραφείων οι κανόνες
γίνονται συγκεκριµένοι. Από το 1949 ο Θ. Βαλεντής εισάγει
ένα σύστηµα κανάβου τόσο στις κατόψεις όσο και στις
όψεις. Η διάταξη των επίπλων προσδιορίζει τον ζητούµενο
κάναβο που παράγει την κύρια όψη του κτιρίου (µεσαία
οικόπεδα), συνδέει δε τα στοιχεία της όψης µε τις δοκούς
και τις πλάκες.
Ο Ν. Βαλσαµάκης αντίθετα, την ίδια περίοδο (στα 1958)
στο κτίριο γραφείων της οδού Ερµού, στηρίζεται στη
λογική διαχωρισµού ανάµεσα σε φέροντα και µη στοιχεία.
Το µάρµαρο στην όψη «καθησυχάζει τους συνεχιστές της
ελληνικότητας», το δε υαλοστάσιο στέκει ουδέτερο και
ήρεµο, δεύτερο πλάνο για την Καπνικαρέα. Με το Travel
Stop στην εθνική οδό (Εκάλη) του Ι. Ρίζου, αναπαράγεται
πιστότερα «η έννοια του γυάλινου κουτιού που διάφοροι
τοίχοι το διαλύουν και το προεκτείνουν στον εξωτερικό
χώρο». 
Τα κτίρια γραφείων τυπολογικά ακολουθούν δύο κατευ-
θύνσεις: Η πρώτη συνεχίζει την παράδοση των µεταπολε-
µικών γραφείων του Θ. Βαλεντή, δηλαδή «του εµφανούς
σκελετού από µπετόν µε τις όποιες κορµπουζιανές παραλ-

Έρευνα-Επιµέλεια: Βασιλική Παναγιωτοπούλου, Κυριάκος Πιπίνης

Έτσι... για την ιστορία...
ή... ποιος φοβάται (σ)την

Αθήνα το 2004;

λαγές του, στα πλαίσια ενός ελληνικού µπρουταλισµού».
Οι επενδύσεις του σκελετού µε «ευγενή» υλικά που υιοθε-
τούνται αντιστοιχούν στην προσπάθεια διάκρισης των κτι-
ρίων γραφείων από τα βιοµηχανικά. ∆εύτερη κατεύθυνση
είναι η λύση του τοιχοπετάσµατος – υαλοπετάσµατος, που
από εδώ και πέρα γίνεται το σήµα κατατεθέν στην αρχιτε-
κτονική γραφείων της Αθήνας, ακολουθώντας την εξέλιξη
της αντίστοιχης µορφολογίας στο εξωτερικό. Ο Πύργος
των Αθηνών (1968-71), η προσθήκη του Υπουργείου Εξω-
τερικών (1973-77), και ο επιβλητικός Πύργος στο συγ-
κρότηµα γραφείων στον Παράδεισο Αµαρουσίου (1977-
83) του Γ. Βικέλα, σκηνοθετούν την αποθέωση της νέας
τεχνολογίας, που άραγε τι σχέση είχε µε την Ελλάδα; 

Σιγά-σιγά, η κατασκευή των κτιρίων γραφείων, αλλά και
–των παιδιών, της καταναλωτικής πια εποχής– των εµπορι-
κών κέντρων, παίρνει διαστάσεις εµπορευµατοποίησης
όµοιες µε εκείνες της πολυκατοικίας στη δεκαετία του ’60.
Η Λεωφόρος Κηφισίας, µεταµορφωµένη σε λεωφόρο του
«µέλλοντος», παραθέτει «καλλίγραµµα σώµατα» το ένα
δίπλα στο άλλο. Η «Αρχιτεκτονική» όλο και πιο συχνά
απουσιάζει. Τα κτίρια γραφείων – εµπορικών κέντρων είναι

σαφώς ενταγµένα σε ένα απ’ ευθείας σύστηµα οικονοµι-
κών ανταλλαγών, ταυτόχρονα βέβαια υπηρετούν και τις
συµβολικές ανταλλαγές που προϋποθέτει ο λόγος της
κατασκευής τους. Κτίρια τραπεζών, ασφαλιστικών-ναυτιλια-
κών εταιρειών, φορέων οικονοµικού κύρους εν γένει,
«απαιτούν αρχιτεκτονικούς χειρισµούς που παραπέµπουν
στους νόµους του καταναλωτισµού». Μαζί µε τα εµπορεύ-
µατα, που στεγάζει η αρχιτεκτονική (όχι πια χρήστες, αλλά
προϊόντα, σήµατα εταιρειών µε προδιαγραφές έτοιµες-
κονσερβαρισµένες απ’ τα µεγάλα οικονοµικά κέντρα απο-
φάσεων), γίνεται και εκείνη αντικείµενο κατανάλωσης.
Επί σκηνής µια αρχιτεκτονική «γοήτρου» που παραπέµπει
σε ένα πρότυπο, γενικά αποδεκτό. Η Τράπεζα Πίστεως στη
Σταδίου του Ν. Βαλσαµάκη (1987) «γίνεται σύµβολο τάξης
και status» για οποιαδήποτε τράπεζα-ασφαλιστική εταιρεία
θέλει να σέβεται τον εαυτό της.
Ο χαρακτηριστικός κτιριακός τύπος της δεκαετίας του ’80
είναι τα εµπορικά κέντρα. Πρώτος διδάξας ο Γ. Βικέλας µε
τη «Galleria» στη Γλυφάδα (1980): Πολυτέλεια, χρήση γυα-
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τρίτης χιλιετίας, του «ψυχολογικού φόβου» και του καθολι-
κού ελέγχου. Στην εποχή του «όλα επιτρέπονται», του
«απόλυτου πλουραλισµού» και της παγκοσµιοποίησης.
Ο µεταµοντερνισµός αποδεικνύει πως δεν πρόκειται για
µια περαστική µόδα, (κτίριο ∆. Πορφύριου στη Λ. Συγ-
γρού). Αποδόµηση, high tech, βιοκλιµατική αρχιτεκτονική
σε αποπνικτικό περιβάλλον, απ’ όλα έχει ο µπαξές... µήπως
όχι γιατί επιτρέπονται όλα, αλλά γιατί διανύουµε το τέλος
της βεβαιότητας;
«Κάθε γενιά πρέπει να χτίζει τη δική της πόλη», θα απο-
φανθούν οι φουτουριστές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
όµως, αυτός που κτίζει τη δική µας πόλη είναι οι µεγάλες
κατασκευαστικές εταιρείες. Κτίζουν τα τεράστια «επωνύ-
µως ανώνυµα αρχιτεκτονικά» συγκροτήµατα του αερο-
δροµίου των Σπάτων, των Ολυµπιακών, το καταπατηµένο
κτήµα Θων, αποτελειώνουν τη Λ. Κηφισίας, τη Λ. Συγγρού
και προχωρούν ακάθεκτες στα Μεσόγεια κ.ά.
Η «πόλη-οθόνη» διαρκώς κερδίζει χώρο. Εκεί που η δηµό-
σια συµπεριφορά ενθαρρυνόταν να ανθίσει, τώρα η πόλη
θέτει διαρκώς το εφήµερο σε πρώτο πλάνο. Το ανθρώπινο
πρόσωπο µιας «συν-εταιρικής» αρχιτεκτονικής έχει για τα
καλά εµφανιστεί, στήνει δε τις αρχές ενός «βάρβαρου»
αρχιτεκτονικού ορίου µιας «οχύρωσης» που οριοθετεί το
καινούργιο και ταυτόχρονα εξουσιάζει και ελέγχει.
Μπροστά σε µια τέτοια νέα µορφή χωρικής εξουσίας που
χρησιµοποιεί προς όφελός της τη διευρυµένη και «εικο-
νικά» πια παγκόσµια αγορά, υπάρχει ανεξάρτητη αρχιτε-
κτονική παραγωγή; Είναι δυνατή η διάνοιξη µιας «πύλης»
απ’ όπου να εισέλθει η ελπίδα, η ανατροπή; Πώς θα ενερ-
γοποιήσουµε τα ίχνη; Πώς θα υλοποιήσουµε το αρχιτε-
κτονικό σχέδιο µέσα σε έναν σύµπαν, φυσικό και διανοη-
τικό, που διαρκώς µετασχηµατίζεται; Η θραυσµατοποιη-
µένη, η «αποσπασµατική» πόλη, που συνεχώς διαφεύγει
κάτω από τις δυνάµεις ενός δικτύου, µιας ανεξάντλητης
µεταλασσόµενης ροής εικόνων-πληροφοριών-προϊόντων,
είναι κιόλας εδώ;
Αλήθεια; Ποιος φοβάται το 2004;
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λιού, µαρµάρου, γρανίτη, µοντέλο που υιοθετείται κατά
κόρον στην αρχιτεκτονική των κτιρίων γραφείων και όχι
µόνο. Η επιχειρούµενη πολυτελής συνύπαρξη της τεχνο-
λογικής εξέλιξης, µε το αρχαιοελληνικό πνεύµα και το
πρόσφατο παρελθόν του νεοκλασικισµού, γίνεται το
άλλοθι πολλαπλών µιµήσεων και αναπαραγωγών που
δίνουν υποτιτλισµό ανάλογων επιδιώξεων: Agora Center,
Αtrium, Atrina κ.λπ.

Αν στη δεκαετία του ’60 εντοπίσαµε δύο κατευθύνσεις
στην τυπολογία των κτιρίων γραφείων –πλέγµα καννάβου
σε εµφανή σκελετό οπλισµένου σκυροδέµατος και υαλο-
πέτασµα– αµφότερα να ανταποκρίνονται και να αντιστοι-
χούν σε µια αυστηρά οργανωµένη κάτοψη, στη δεκαετία
του ’90 παρατηρούµε αυτονόµηση της όψης από την
αρχιτεκτονική οργάνωση της κάτοψης. Το πλέγµα των
φερόντων στοιχείων µεταβάλλει τη δοµική του σηµασία,
µερικές φορές ξεκολλάει από το κέλυφος του κτιρίου.
∆ιακρίνουµε δύο διατυπώσεις όγκων: Είτε ως ενιαίο οργα-
νικό κέλυφος να αναιρείται, µε την εισχώρηση στο εσωτε-
ρικό του πλέγµατος των φερόντων στοιχείων, είτε ως
πολυπρισµατικά στερεά να παρατίθενται, να συµπληρώνο-
νται ή να αναιρούνται, παράγοντας έναν τρισδιάστατο κάν-
ναβο. Όσον αφορά δε την όψη, διατυπώνονται δύο προ-
τάσεις: η «σιωπηλή» και η «οµιλούσα»: Η σιωπηλή όψη
υφαίνεται πάνω σε ένα γεωµετρικό κάνναβο που λειτουρ-
γεί σαν θέαµα, µε το τετράγωνο κύριο πρωταγωνιστή να
παράγεται και να παράγει, να κλιµακώνει σχέσεις διαφά-
νειας-αδιαφάνειας, να αποκρύπτει την εσωτερική αλήθεια
των κτιρίων. Το εγχείρηµα της σιωπηλής όψης είναι ιδιαί-
τερα χρήσιµο στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι γνω-
στοί οι χρήστες των κτιρίων – γραφείων – µαζική κατα-
σκευή προς ενοικίαση, πώληση ή leasing. Στην «οµιλούσα»
εξέλιξη της όψης αντιστοιχούν όλα εκείνα τα εικονογρα-
φικά στοιχεία διαχείρισής της, σαν αναφορά στην αρχιτε-
κτονική άλλων εποχών και στην επιχειρούµενη µε αγοραί-
ους όρους, σύζευξη του ισχυρού παρελθόντος: κολώνες –
αετώµατα – γείσα, µε το παντοδύναµο marketing. Το
προϊόν προς πώληση, δίνει την εικόνα του κτιρίου προς
κατανάλωση (χρώµα-σχήµα) και αντίστροφα. Μια διαρκής
εναλλαγή σηµαίνοντος-σηµαινόµενου, όπου ενώ το κτίριο
συντίθεται µε «µοντέρνο» τρόπο, µεταφέρει µηνύµατα
δανεισµένα από άλλους τόπους, περιοχές και εποχές. Το
προϊόν διαφηµίζεται σε συσκευασία κτιρίου. 
Σκιαγραφείται έτσι το αίτηµα-ερώτηµα της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής, για την πορεία της δηµόσιας αρχιτεκτονι-
κής στην Αθήνα, στο οποίο έρχονται να τοποθετηθούν
κάποια «επώνυµα» κτίρια.

Ενδεικτικά στεκόµαστε εδώ στην επεξεργασία των όψεων
του κτιρίου γραφείων της Ελληνικής Τεχνοδοµικής στους
Αµπελόκηπους, έργο των αρχιτεκτόνων Τ. και ∆. Μπίρη,
όπου η υπογράµµιση της δυναµικής του χαρακτήρα της
ιδιοκτήτριας κατασκευαστικής εταιρείας (οικονοµική ευρω-
στία-σύγχρονη τεχνολογία), σχηµατοποιείται από τη
χρήση του γυµνού σκυροδέµατος. Επίσης το Α΄ βραβείο
του διαγωνισµού µελέτης του νέου κτιρίου διοίκησης της
Εθνικής Τράπεζας, έργο των αρχιτεκτόνων Ρ. Σακελλαρί-
δου και Μ. Παπανικολάου (µε σύµβουλο το Mario Botta),
οι οποίες προτείνουν ένα κτίριο που να «δίνει ένα σήµα
στην Τράπεζα» ισχυροποιώντας όµως και πλουτίζοντας
την εµπειρία της διαλεκτικής: λειτουργία – µορφή – περιε-
χόµενο, κ.ά. 
Και φθάνουµε στο σήµερα, στην εποχή του Millennium, της
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Κάτι στραβό γίνεται και τόσος κόσµος θέλει ν’ ακολουθή-
σει αυτές τις σπουδές.
Λίγοι όµως θα γίνουν πολύ καλοί. 
Οι νέοι δεν πρέπει να επηρεάζονται από τους γονείς.
Η Αρχιτεκτονική δεν µπορεί να είναι δεύτερη επιλογή.
Να υπάρχει «θεία κλίσις».
Να την αγαπάς, να το ξέρεις και να θέλεις να το κάνεις!
Να ξέρεις από πριν τι είναι η Αρχιτεκτονική.
«∆υστυχώς»... είναι µια Τέχνη.
Να έχεις ταλέντο αλλά δε φτάνει.
Να µελετάς. 
Τρία ερωτήµατα: «Μ’ αρέσει; είµαι αρκετά καλός; την αγα-
πάω;».
Είναι «τεστ», που το περνάει κανείς µόνος του τελικά.
Ένα είδος αυτοκριτικής.
∆ιαβάζω βιβλία πριν πάω να το κάνω.
Πρέπει να έχεις ΠΑΘΟΣ για να το κάνεις, όχι µόνο ταλέ-
ντο.

Όπως αυτός που θέλει να γίνει µουσικός.

Το κοινό πρέπει να είναι µορφωµένο, ώστε να απαιτεί
περισσότερα.
Οι Έλληνες ταξίδεψαν πολύ και ζητούν περισσότερα στο
φαγητό τους. Έτσι η µαγειρική στα καλά εστιατόρια της
Αθήνας εξελίχθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια.
Κάπως έτσι πρέπει να γίνει και µε την Αρχιτεκτονική.
Να διδάσκεται η ιστορία της από την αρχαιότητα µέχρι και
τα πλέον σύγχρονα κτίρια. 
Είναι υποχρεωτικά µέρος της Ιστορίας του κόσµου, που
διδασκόµαστε στα σχολεία.
Να πάψει η Πολιτεία να την αγνοεί!
Είναι κοµµάτι του Πολιτισµού µας.
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Με την είσοδο της πληροφορικής, το ότι δουλεύω στο
σπίτι ή οπουδήποτε, είναι µια φαντασίωση τραβηγµένη
από τα µαλλιά, µια µόδα.
∆εν θέλω να κάνω τον προφήτη, δε γνωρίζω τι θ’ απογί-
νουν κάποτε τα κτίρια γραφείων.
Οι λύσεις θα βρεθούν.
«We will cross the bridge when we come to it.».
Σήµερα τα κτίρια γραφείων καταδεικνύουν το αρχέτυπο
της «Γενικής Πόλης».
∆εν αντιπροσωπεύουν τίποτα, όντας από γυαλί και καθρέ-
φτες.
∆εν προσδίδουν συµβολισµό και χαρακτήρα στην πόλη.
Τα περισσότερα είναι ανώνυµα.
Αντί λοιπόν, να προάγουν την Coca Cola, καλό θα ήταν να
προάγουν τον εαυτό τους και την πόλη, να σχεδιάζονται
έτσι, ώστε αύριο να µπορούν να γίνουν κατοικίες ή κάτι
άλλο.
Το κτίριο είναι Container.

∆εν έχει άµεση ανταπόκριση µε τη χρήση του.
Αντίθετα σήµερα η ΟΜΑ συνιστά το branding. Ο
Koolhaas λέει κάνε PRADA...

Υπάρχει µεγάλο ταλέντο στις γυναίκες.
Στη «macho» πατριαρχική κοινωνία τι συµβαίνει άραγε
µετά και αγνοούνται οι γυναίκες; 
Παντρεύονται και ξεχνούν την Αρχιτεκτονική;
Χιλιάδες άνθρωποι παίρνουν κάθε χρόνο το δίπλωµα
Αρχιτεκτονικής.
Αρκετοί από αυτούς θ’ αλλάξουν επάγγελµα.
Το 80% ίσως δεν γίνουν καν καλοί αρχιτέκτονες.
Ίσως θα έπρεπε να ελαττωθεί ο αριθµός.
Οι σχολές δυστυχώς δεν απορρίπτουν ακόµα.
Όλοι παίρνουν το δίπλωµά τους.

Το Αττικό τοπίο έχει καταστραφεί οριστικά.
Η πηγαία αντίδραση του πολίτη, µια µορφή συνείδησης,
δηµιουργεί τα κάθετα πάρκα, δηλαδή τις πολυκατοικίες µε
τις γλάστρες στα µπαλκόνια τους.
Μια συνείδηση, που οι επαγγελµατίες δεν έχουν, όχι οι
νέοι, αλλά οι σκληροί επαγγελµατίες και εργολάβοι. 
Το σύστηµα επιτρέπει τη δηµιουργία ενός αρχιπελάγους
από κτίρια γραφείων και εµπορικά κέντρα, που αντί να είναι
διάσπαρτα, θα έπρεπε να πυκνώσουν.
Η εξάπλωση της πόλης υπερπηδάει βουνά.
Ο Υµηττός είναι πια σαν ένας λόφος στην πόλη, που δεν
καθορίζει το όριο πόλης-φύσης.
Επειδή λοιπόν δεν µπορούµε να έχουµε την εξοχή µας, θα
την εξαφανίσουµε; 

Όλα ξεκινούν από την παιδεία, την εκπαίδευση.
Η πολιτεία αγνοεί την Αρχιτεκτονική.
Η Αρχιτεκτονική όµως είναι αυτό που ήταν πάντα.
Η Τέχνη του κτιρίου.
Αντανακλά, αντικατοπτρίζει και ασκεί κριτική στον Πολιτι-
σµό της εποχής της.
Είναι όργανο της κοινωνίας.
Προσφέρεται σ’ αυτήν.
Πρέπει να φέρνει κάθε φορά το Νέο, το Καινούριο.
Νέα έκφραση. Νέα υπόσταση.
Αντίθετα, η Πολιτεία τοποθετεί σε άθλια µοίρα την Αρχιτε-
κτονική.
Ας το σκεφτούµε σε σχέση µε άλλες χώρες:
Ισπανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, σε αντίθεση µε Αγγλία και
Ελλάδα.
Η γνώση του πολίτη για τους Αρχιτέκτονες εδώ είναι ανύ-
παρκτη.
Αν ζητήσεις από ένα ταξιτζή στη Βαρκελώνη να σε πάει σ’
ένα αρχιτεκτονικό έργο, το γνωρίζει και θα σου πει ότι
δίπλα υπάρχει κι ένα άλλο κτίριο, που αξίζει να δεις.
Αν ζητήσεις στην Αθήνα από κάποιον να σε πάει, για
παράδειγµα, σ’ ένα έρζγο του Πικιώνη, δε θα ξέρει για τι
του µιλάς...
Η Εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει από τα σχολικά χρόνια,
να διδάσκουν Αρχιτέκτονες-Ιστορικοί.
Καλλιεργείται έτσι η συνείδηση της ανάγκης για την Αρχι-
τεκτονική.
Όπως µαθαίνουµε για τον Ντα Βίντσι και τον Ερµή του
Πραξιτέλους.
Έτσι όσοι νέοι κάποτε γίνουν πολιτικοί, θα γνωρίζουν την
Αρχιτεκτονική, θα µπορούν να ασκήσουν κριτική και δε θα
γίνονται εύκολα µαριονέτες των εργολάβων.
Στην Ολλανδία τα νέα αρχιτεκτονικά γραφεία υποστηρίζο-
νται από το κράτος µε χορηγίες, δωρεές ή χαµηλότοκα
δάνεια.
Όχι υποκρισία.

Στις 27 Ιανουαρίου του 2004, ο αρχιτέκτων Ηλίας Ζέγγε-
λης, βρέθηκε στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστη-
µίου Πάτρας για µια προγραµµατισµένη διάλεξή του. Στη
συνέχεια, έδωσε µια σύντοµη συνέντευξη στον συνάδελφο
Κ. Πιπίνη για το αφιέρωµα στους Επαγγελµατικούς
Χώρους του περιοδικoύ «Αρχιτέκτονες» ύστερα από
πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής.
Μια συνέντευξη όµως, που τελικά είχε πολλές πτυχές:
συζήτηση, ακρόαση, σχεδόν κλοπή µιας δωρεάν διδακτι-
κής ώρας, γνωριµία µ’ ένα συνάδελφο που κινείται εδώ και
πολλά χρόνια επιτυχώς στο διεθνή αρχιτεκτονικό στίβο. 
Ο Ηλίας Ζέγγελης, έχοντας διαβάσει τις ερωτήσεις, πριν
τη συνάντησή µας, έδωσε µια συνολική απάντηση. Έτσι
προέκυψε ένα κείµενο, που αποτυπώνει ακριβώς τη ροή
του συλλογισµού του. Αφαιρώντας τις ελάχιστες διακοπές
και διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρατίθεται αυθόρµητα η
σκέψη του.

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó¤· ÙÔ›·
fiÏË˜ (ÌÂ ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙË-
Ì¿ÙˆÓ, ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜). ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ
Ï‹ÚË ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙÂ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯›Â˜ ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÛÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ÙÔ›Ô, ÂÛÂ›˜ ÌÂ ÙË Ì·ÙÈ¿ Û·˜
·fi ·fiÛÙ·ÛË; ¶fiÛÔ Ë ∞ı‹Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ ·fi Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
ÙË˜ «ÁÂÓÈÎ‹˜ fiÏË˜»; ∞Ó Ë ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Â›Ó·È fiˆ˜ Ï¤ÙÂ ¤Ó· ·fi
Ù· ·ÓÙ›‰ÔÙ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ, ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈËÌ¤Ó·, ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·Ûı¤-
ÓÂÈ·, Ò˜ ÌÔÚÂ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ, ÙˆÓ
ÌÂÏÂÙÔÎ·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ, ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ó· ÌÂÙ·ÁÁÈÛıÂ› Ë
˙ˆÔÁfiÓÔ˜ ‰‡Ó·Ì‹ ÙË˜;
∑Â›ÙÂ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ ÛÙË ¢˘ÙÈÎ‹ ∂˘ÚÒË. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ;
∫¿ÔÈÂ˜ ÊˆÓ¤˜ ÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó, ˆ˜ Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Âı¿-
ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Ì¤Ûˆ ÙˆÓ laptop Î·È ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒ-
ÓˆÓ ·Ó·ÈÚÂ› ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ¤‰Ú·˜, «ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ·». ∞˘Ù¿ Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙÈ ı· Ù· Î¿ÓÔ˘ÌÂ;
∆È ı· Â›¯·ÙÂ Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÛÂÙÂ ¤Ó· Ó¤Ô, Ô˘ ı· ‹ıÂÏÂ Ó· ·ÎÔÏÔ˘-
ı‹ÛÂÈ ÛÔ˘‰¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜; 
∞Ó Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈ‰ÈÒÙË˜ Û·˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, Û·˜ ¤ıÂÙÂ ÙÔ
·Ïfi ÂÚÒÙËÌ·, ÙÈ Â›Ó·È ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Û‹ÌÂÚ·, ÙÈ ı· ÙÔ˘ ··ÓÙÔ‡-
Û·ÙÂ ÌÂ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË;

Είναι αλήθεια πως τα νέα τοπία πόλης που προέκυψαν
στην Αθήνα, η οποία παρ’ όλα αυτά διατηρεί τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της, είναι συµπτώµατα της «Γενικής Πόλης»,
που αναπόφευκτα συνδέονται µε την Πολιτική και την
Οικονοµία.
Εφόσον έχουµε αυτό το σύστηµα πολιτικής και εξουσίας,
είναι επόµενο να επιτρέπονται τέτοια συµβάντα, δηµιουρ-
γώντας ένα είδος αστικού πελάγους.

Συνέντευξη µε τον
αρχιτέκτονα Ηλία Ζέγγελη

του Κυριάκου Πιπίνη, αρχιτέκτονα

¿Óˆ: ∆ÛÈÁ¿ÓÙÂ-∑¤ÁÁÂÏË˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ™˘Á-
ÎÚfiÙËÌ· µ¤ÏÎ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÌÂÏ¤ÙË, 1995 -97 
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ριστεί µε ακρίβεια η έκταση του χώρου και του χρόνου
εργασίας. Κατ’ ανάγκη, επαναπροσδιορίζονται όλες οι
υποθέσεις για τις σχέσεις ανάµεσα στο σώµα, το κτιριακό
κέλυφος και τα φυσικά αντικείµενα που εξοπλίζουν τον
επαγγελµατικό χώρο. Το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο
αναπτύσσονται οι παραπάνω αλλαγές εντοπίζεται σε µια
σειρά νέων σχέσεων και δεδοµένων:  
Οι νέες µορφές κατανάλωσης κυριαρχούνται σταδιακά
από την ιδέα των αµοιβών «εισόδου», της συνδροµής ή
εισφορών για την απόκτηση των παροχών µέλους µε βρα-
χυπρόθεσµες προσβάσεις. Για τις σηµερινές ανάγκες της
société de Consommation του Baudrillard, οι αγορές ευγε-
νικά παραχώρησαν την θέση τους στα δίκτυα και η ιδιο-
κτησία αντικαθίσταται σταδιακά από την πρόσβαση. Ο
Rifkin επισηµαίνει πως η κατοχή και συσσώρευση φυσικού
κεφαλαίου που κάποτε υπήρξε ο πυρήνας του βιοµηχανι-
κού τρόπου ζωής, γίνεται όλο και πιο περιθωριακή ως
προς τη συντελούµενη οικονοµική διαδικασία. Αντίθετα το
«πνευµατικό κεφάλαιο» αποτελεί καθοδηγητική δύναµη
και είναι εξαιρετικά επιθυµητό. Γενικές έννοιες, ιδέες και
εικόνες είναι εµπορεύµατα µε µετρίσιµη αξία. 
Παράλληλα, µια αγορά που συγκροτήθηκε µέσα στο δυα-
δικό σχήµα πωλητών και αγοραστών, αποδοµείται και επα-
ναπροσδιορίζεται µέσα από τη σχέση προµηθευτές-χρή-
στες, υπό το πλαίσιο ενός διαρκούς «εµπορικού θεάµα-
τος». 
Αυτή η µετατόπιση ενδιαφέροντος από την ιδιοκτησία

στην πρόσβαση αποτελεί µια ουσιώδη αλλαγή της σχέσης
ανάµεσα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τα συνοδεύ-
ουν, αλλά και µια θεµελιώδη εννοιολογική µεταβολή στη
διάρθρωση των ανθρώπινων συναλλαγών. Η έννοια της
απόκτησης και κατοχής αντικειµένων, σταδιακά κλονίζεται.
Μια πρώτη ένδειξη των παραπάνω αποτελεί το γεγονός
ότι ενώ στο πρόσφατο παρελθόν η έµφαση δίδονταν στην
πώληση των αγαθών και συνάπτονταν εγγυήσεις δωρεάν
παροχής υπηρεσιών –απλώς σαν κίνητρο για την αγορά
ενός αξιόπιστου προϊόντος– αντίθετα σήµερα ένας µεγά-
λος αριθµός εταιρειών προσφέρουν σχεδόν δωρεάν
πολλά προϊόντα, προσβλέποντας στη µακροχρόνια
παροχή υπηρεσιών. Το ζητούµενο εδώ είναι η εγκαθί-
δρυση µακροπρόθεσµων προσωπικών σχέσεων µε το
χρήστη. Η σχέση ανάµεσα στο προϊόν και τις υπηρεσίες
είναι σαφές ότι έχει οριστικά αντιστραφεί.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση τα «αγαθά» ενσωµατώ-
νουν τις έννοιες της αλληλεπίδρασης και της συνεχούς
αναβάθµισης, ενώ η αξία που προκύπτει από την κατοχή
τους χωρίς τις έννοιες αυτές είναι συχνά ασήµαντη. Το
σχήµα αυτό αποπνέει µια έντονη αίσθηση «έµψυχου»
προϊόντος. Αν ο Benjamin θεωρεί, ότι όταν ο Baudelaire
µιλά για µια «θρησκευτική µέθη των µεγάλων πόλεων» το
µη κατονοµαζόµενο υποκείµενό της είναι κατά πάσα πιθα-
νότητα ένα εµπόρευµα µε ψυχή, τότε αυτό δεν θα µπο-
ρούσε να βρει καλύτερη θέση από εκείνη που του παρέ-
χουν τα σηµερινά δίκτυα των «virtual spaces». Για τον
Mitchell (1999) ένα «...δίκτυο που περιρρέει, ανάµεσα στο
εδώ και το οπουδήποτε...» είναι ο πιθανός ιδανικός τόπος
του cyber flâneur. Θα προσέθετα όµως ότι το «εµπό-
ρευµα», ταυτίζεται εδώ µε τον τόπο της περιπλάνησης. Η
περιπλάνηση (flânerie) καθαυτή, αποτελεί στο εξής µια
εµπορευµατοποιηµένη εµπειρία. Το σχήµα αυτό αποτελεί
µια νέα οριακή σχέση, τη δεύτερη ίσως µετά την εδραίωση
των συναλλαγών για την πρόσβαση στην εικόνα του αντι-
κειµένου και όχι το ίδιο. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι φανερή η δυσκολία της
απάντησης στο ερώτηµα, πώς ορίζεται η νέα λειτουργική
διάρθρωση αλλά και πώς γίνεται αντιληπτή η δυναµική
παρουσία ενός επαγγελµατικού χώρου. Με την ανέγερση
ενός γιγάντιου κτιρίου µε προκλητική µορφή; Με την
«κατασκευή» ενός εικονικού (virtual) διαµεσολαβητικού
τόπου µέσα σε ένα ανοικτό-παγκόσµιο-πεδίο ενηµέρω-
σης, συναλλαγών και υπηρεσιών; Σε ποιο βαθµό επηρεά-
ζουν τα νέα στοιχεία, την αισθητική, το συµβολισµό και τις
απόψεις περί λειτουργικότητας; 
Έως τώρα η Αρχιτεκτονική στο βαθµό που εµπλέκονταν
στις παραπάνω σχέσεις είχε ως δεδοµένη την «τοπικό-
τητα» του πλαισίου, µε την έννοια ότι ο χώρος, µπορεί µεν
να αποτελεί αφηρηµένη συνθήκη, η υλοποίηση όµως της
δοµής αποτελούσε a priori ζήτηµα αναφοράς σε τόπο.
Μιλάµε συνεπώς µέχρι εδώ, για µια συµβατική προβολή,
της γεωγραφίας των δραστηριοτήτων σε αστικό έδαφος.
Τι συµβαίνει όµως όταν εκατοµµύρια εργαζόµενοι µετατο-
πίζονται σταδιακά στην κατηγορία των εξ αποστάσεως
συνεργατών (teleworkers);
Πώς απογράφεται η δυναµική των χρήσεων γης µε τα
συνηθισµένα πολεοδοµικά εργαλεία, όταν το Μετρό του
Λονδίνου αποτελεί πλαίσιο που εξυπηρετεί ταυτόχρονα µε
τη µεταφορά ατόµων, ανάγκες τους για πρόσθετο χρόνο
εργασίας και παροχής υπηρεσιών από απόσταση; Αν κατά
τη διάρκεια της µετακίνησης συντελούνται επαγγελµατικές
συνδιαλλαγές, ή χρεώνονται προσβάσεις σε αποµακρυ-
σµένες υπηρεσίες ψυχαγωγίας (virtual games) και ενηµέ-

∆οµές και µορφές των τόπων εµπορίου και παροχής
υπηρεσιών στην εποχή µιας «ανοικτής» 

και «εικονικής» επικοινωνίας

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από µια «αποϋλοποί-
ηση» των διεργασιών των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Καθώς το εικονικό (virtual) περιβάλλον διεκδικεί το χαρα-
κτηρισµό του επαρκούς και αυτόνοµου πλαισίου, τι µπορεί
να σηµαίνει για τη συγκρότηση των πόλεων η δυνατότητα
εργασίας, σε ένα «εικονικό επαγγελµατικό χώρο» που
µετακινείται µαζί µας στο ταξί, στο τρένο και τέλος εγκαθί-
σταται µέσα από ένα ανοικτό υπολογιστή στην κατοικία
µας;  
Οι εταιρείες αναγγέλλουν το θάνατο του «προσωπικού

γραφείου» µε την έννοια της κατοχής χώρου. Οι υπάλλη-
λοι εξοπλίζονται µε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογι-
στές, µικροεξαρτήµατα. Στην εργασία παρεισδύει η έννοια
του «παιχνιδιού» και της ανακάλυψης νέων δυνατοτήτων.
Επεκτείνεται σταδιακά ο χρόνος απασχόλησης, στην
κατοικία, στο αυτοκίνητο, στο Μετρό, στην εξοχή. Οι νέες
τεχνολογίες επιτρέπουν τη διασύνδεση (online) της εργα-
σίας όπου και αν συντελείται, ενώ ένας προσωπικός υπο-
λογιστής λόγω της δυνατότητας πολλαπλών εκτελούµενων
εντολών και αποθήκευσης αρχείων, θεωρείται ισοδύναµος
µε ένα εξοπλισµένο πολυώροφο γραφειακό χώρο του
παρελθόντος. Ο εικονικός χώρος εργασίας ακολουθεί
παντού. Σ’ αυτό το πλαίσιο δηµιουργείται η αίσθηση µιας
έντονης ασάφειας και είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιο-

Από το «open space»
στο «virtual space»

του ∆ηµήτρη Πολυχρονόπουλου, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή ∆ΠΘ

Î¿Ùˆ Î·È ‰›Ï·: Potsdamer Platz, µÂÚÔÏ›ÓÔ
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Το κτίριο γραφείων έχει την εξής ιδιορρυθµία: καθώς στε-
γάζει την κατ’ εξοχήν οικονοµική δραστηριότητα µίας κοι-
νωνίας υπηρεσιών, είναι πιο ευαίσθητο στις αλλαγές και
στους τρόπους που αυτή διαχειρίζεται την εργασία της.
Όσο αυξάνεται η σηµασία των υπηρεσιών σε µία κοινωνία
τόσο αυξάνεται και ο αριθµός των κτιρίων γραφείων, το
µέγεθός τους, η έµφαση στην αναγνωρισιµότητά τους, η
µετωνυµική σηµασία της µορφής τους.

Παρά τη δυνατότητα που προσφέρει η τεχνολογία για σύν-
δεση µε τα δεδοµένα εργασίας από οποιοδήποτε σηµείο,
και άρα την αµφισβήτηση του προσδιορισµένου σηµείου
εργασίας, τα κτίρια γραφείων εξακολουθούν να αποτελούν
το µεγαλύτερο ίσως µέρος της οικοδοµικής δραστηριότη-
τας στον ανεπτυγµένο κόσµο. Εντυπωσιακό το παράδειγµα
της Σαγκάης, η οποία µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα
χρόνων µετέτρεψε µία αγροτική περιοχή σε αχανές τοπίο
από ουρανοξύστες. Εντυπωσιακή και η αύξηση των κτιρίων
γραφείων στα κέντρα ή στις περιφέρειες των µεγάλων
πόλεων. ∆εν είναι µόνον αξίες γης και οικονοµικά µεγέθη
που οδηγούν στον εκάστοτε πιο ψηλό ουρανοξύστη στο
πλαίσιο του διαρκούς ανταγωνισµού των ανερχόµενων επι-
χειρησιακών κέντρων των πόλεων. Η αναζήτηση της δια-
φορετικότητας και της δηµιουργίας ταυτότητας επιβάλλουν
µορφές, υλικά, και, ίσως, σχεδιασµό χώρου. 

Άραγε η ανάπτυξη αυτή φέρει και νέες σχεδιαστικές
παραµέτρους; Υπάρχουν συνθετικοί χειρισµοί που αφο-
ρούν το χώρο, χειρισµοί µορφής, ή πειραµατισµοί εφαρ-
µογής νέων υλικών που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κτί-
ριο γραφείων; Από τον δηµόσιο χώρο στον απολύτως
ιδιωτικό, πού εντοπίζεται σήµερα η εξέλιξη του κτιρίου
γραφείων στο εσωτερικό του; Πώς διαχέεται το δηµόσιο
στο ιδιωτικό ή ποιες οι αλλαγές του ιδιωτικού σε σχέση µε
παλαιότερα µοντέλα; 

Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η ειδοποιός δια-
φορά έγκειται στη διαφοροποίηση των ορίων ανάµεσα
στο ιδιωτικό και το δηµόσιο, που τελείται είτε στο εσωτε-
ρικό είτε στη σχέση του µέσα µε το έξω. Η διάχυση των
ορίων ανάµεσα στο δηµόσιο και το ιδιωτικό µεγεθύνεται
καθώς αφορά όχι µόνον το εσωτερικό αλλά διαµορφώνει
το περίβληµα, τον φλοιό, εκφράζεται µέσα από την επι-
λογή των υλικών. Συνθετικοί χειρισµοί που ενσωµατώνουν
την ενοποίηση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, έννοιες
όπως του ελαφρού, του διαφανούς/ηµιδιαφανούς, ή η
απουσία υλικότητας, έρχονται να αντικαταστήσουν τις
συµπαγείς διαφοροποιήσεις µάζας, γεωµετρίας και υλι-
κών. 

Η διαφάνεια, κυριολεκτική και µεταφορική, συντελεί στη

Κτίρια γραφείων: 
διαθλάσεις της εικόνας

των Ρένας Σακελλαρίδου, Μόρφως Παπανικολάου, αρχιτεκτόνων
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ρωσης (e-mails, e-books, virtual libraries, κλπ) τότε δεν
µπορεί να χαρακτηριστεί ως απλό µεταφορικό µέσο. Πώς
υπολογίζεται άραγε το οικονοµικό όφελος των συναλλα-
γών και προσβάσεων, που συντελούνται ανάµεσα σε δύο
στάσεις του µέσου αυτού;
Αν για τον Mumford η Μητρόπολη προσδιορίζεται ως το
σηµείο µέγιστης συγκέντρωσης δύναµης και πολιτισµού,
τουλάχιστον ως προς τη χωρική έννοια της συγκέντρωσης,
υπό τις διαµορφούµενες συνθήκες δεν είναι πλέον σαφές
το νόηµα. Πολύ περισσότερο, αν σε αντιπαραβολή εκλαµ-
βάνονταν τα κεντρικά γραφεία µιας πολυεθνικής εταιρείας,
ως το σηµείο αναφοράς, για τη µέγιστη συγκέντρωση δρα-
στηριοτήτων και παρεχόµενων από αυτή υπηρεσιών. 
Αναδύεται όµως το «αφελές» ίσως ερώτηµα, τι µπορεί να
σηµαίνουν τα γιγάντια, επιδεικτικής τεχνολογίας και µορ-
φών, κτίρια γραφείων που συνεχίζουν να ανεγείρονται µε
φρενήρεις ρυθµούς. Πού έγκειται το πεδίο ανταγωνισµού
τους; Με τι µέσα προσδιορίζουν τη σηµασία τους; Στο
«οικόπεδο» Potsdamer Platz, ένα πρώην τόπο καταστρο-
φής, που αναδείχθηκε στη µεταψυχροπολεµική εποχή, µια
τράπεζα γιορτής για εργολάβους και διακεκριµένους µόδι-
στρους της Αρχιτεκτονικής, οι απόπειρες κατανόησης των
σχέσεων –αρκετών από τα «εγκατεστηµένα» κτίρια– µε τη
σύγχρονη τέχνη και την κοινωνία, καταλήγουν στην περι-
γραφή σύνθετων αυτιστικών µορφωµάτων. Όπως και αν
αναζητηθεί µια απάντηση στα επίπεδα της έκφρασης και
του περιεχόµενου, τόσο για τη µορφή όσο για την υπό-
σταση του αντικειµένου (κτίριο), η ανάλυση οδηγεί σε
φιλολογικές αντιφάσεις. Αναδεικνύεται µάλλον ότι τα
περισσότερα είναι αποτέλεσµα ασύγχρονων σχέσεων
µεταξύ αυτών που συµβαίνουν στο ευρύτερο κοινωνικοοι-

κονοµικό πλαίσιο και µιας τάσης για πολύπλευρη επίδειξη.
Καθώς η καθαρότητα σκέψης και µορφής, των εποχών της
«αθωότητας» της αρχιτεκτονικής έχει περάσει ανεπιστρε-
πτί, η φράση πολύ κακό για το σχεδόν τίποτα, θα ταίριαζε
ίσως αρκετά καλά. Είναι γεγονός πλέον ότι τα εκατοµµύρια
«επισκεπτών» του εικονικού επαγγελµατικού χώρου
(virtual Home) µιας πολυεθνικής, πέραν κάποιου πολύ
µικρού ποσοστού, δυστυχώς ή ευτυχώς αγνοούν το πού
βρίσκονται και τι µορφή έχουν τα κτίρια της εταιρείας.
Συχνά µάλιστα δέχονται εντονότερες επιρροές στα αισθη-
τικά τους πρότυπα από τον εικονικό χώρο των «cyber
builders». Άλλωστε πώς υπολογίζεται η διαφορά έντασης
της εµπειρίας ανάµεσα στο εικονικό και το πραγµατικό
περιβάλλον;  
Αν κλείνοντας, δεν είναι δυνατή µια επαρκής διασάφηση ή
η ανάδειξη µιας προφανούς κατεύθυνσης, µπροστά στη
θολή ρευστότητα που διακρίνει τις παραπάνω σχέσεις,
τουλάχιστον θα επιστρατεύσω ως παρηγορητικό λόγο ένα
µικρό απόσπασµα από το εξαίσιο κείµενο «The urban
landscape» της Sharon Zukin, «We owe the clearest
cultural map of structural change not to novelists or
literally critics, but to architects...Their products, their social
role as cultural producers...» Απορρίπτοντας να δεχτούµε
ότι δεν γνωρίζει περί τίνος ακριβώς οµιλεί, ας ελπίσουµε
ότι αυτά περίπου, θα συνεχίσουν να είναι αντιπροσωπευ-
τικά του ρόλου και της σηµασίας του αρχιτέκτονα στο
προσεχές µέλλον.  
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φείων αποµένουν χωρίς αστική ταυτότητα. Έχουν ανάγκη
από µεικτή χρήση και έµφαση στην πολλαπλότητα της λει-
τουργίας για να διατηρήσουν ζωντανά τα στοιχεία της
αστικότητάς τους, σε αντίθεση µε τις περιοχές του
κέντρου όπου η µεγάλη πυκνότητα και η µείξη λειτουργιών
δηµιουργεί ενδιαφέρουσες συνθήκες αστικότητας. Αντί-
θετα, κατά µήκος µεγάλων αξόνων ταχείας κυκλοφορίας
κάθε έννοια οικείας αστικότητας ανατρέπεται. Το κτίριο
γραφείων µετατρέπεται σε εικόνα που καταναλώνεται γρή-
γορα µέσα από την ταχύτητα. Ο ιστός παύει να υφίσταται,
η προσπελασιµότητα, η κίνηση του πεζού, η στάση, η µείξη
των λειτουργιών αποτελούν πλέον έννοιες χωρίς περιεχό-
µενο. Η εικόνα κυριαρχεί ολοκληρωτικά.

Πιθανόν, στα επόµενα χρόνια σε αναζήτηση φτηνής γης
το κτίριο γραφείων όλο και περισσότερο να αρκείται στην
αυξηµένη δύναµη της εικόνας σε βάρος της αστικότητας
και της ένταξης στην πόλη. Πιθανόν, η τεχνολογία να ανα-
τρέψει την έννοια του προσδιορισµένου σηµείου εργασίας
σε µεγαλύτερο βαθµό. Ίσως οι βαθύτερες ανατροπές να
αφορούν την αύξηση της κινητικότητας µέσα από τη διά-
χυση της έννοιας του τόπου εργασίας, την άρνηση της
κυριολεκτικής εργασιακής κοινότητας και την αντικατά-
στασή της µε την virtual κοινότητα χωρίς τη δέσµευση του
τόπου. Η έννοια του δικτύου, η αναίρεση του συγκεκριµέ-
νου τόπου, η κυριαρχία της εικόνας αποτελούν βεβαίως
χαρακτηριστικά των καιρών ευρύτερα ενός συγκεκριµένου
κτιριακού τύπου. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της ταυ-
τότητας, της ένταξης στον αστικό ιστό, της έµφασης στον
δηµόσιο χώρο και στις συντακτικές του παραµέτρους, ενώ
αποτελούν τον αντίποδα, κερδίζουν µε ενδιαφέροντα
τρόπο έδαφος στο σχεδιασµό του κτιρίου γραφείων.
Καθώς καθετί εµπεριέχει εν δυνάµει την ανατροπή του, το
κτίριο γραφείων µάλλον δεν έχει προδιαγράψει µονοσήµα-
ντα την πορεία του. 

του µέσα µε το έξω. Η εργασιακή κοινότητα πιο διάφανη
από ποτέ προβάλλεται προς τα έξω. Το κτίριο γραφείων
διαστέλλει, διευρύνει την παρουσία του και µε το φως της
νύκτας. Η εικόνα δίνει αναγνωρισιµότητα που γίνεται τόσο
πιο σηµαντική όσο ελαττώνεται η όσµωση µε την αστική
χρήση. Η εικόνα γίνεται κυρίαρχη όταν παύει να υφίσταται
η πόλη. 

Αν η αναγνωρισιµότητα απευθύνεται στην εικόνα, η πόλη
έχει άλλες απαιτήσεις. Ο αστικός ιστός ζητά χρήση,
κίνηση, στάση. Χωρίς υποστηρικτικές λειτουργίες, χωρίς
χρήσεις που πυκνώνουν την κίνηση, τη στάση, χωρίς µείξη
λειτουργιών, οι νέες περιοχές επέκτασης των κτιρίων γρα-

Μήπως η έµµεση ανατροπή του ιδιωτικού έρχεται να απο-
καταστήσει την οπτική διαπερατότητα του ενιαίου χώρου
και την αντίληψη του συνόλου που έδινε το open plan
µέσα από αρχιτεκτονικούς χειρισµούς που επιτρέπουν
µερικές θέες, πολλαπλές εικόνες, θεάσεις και ανακλάσεις
του εργασιακού περιβάλλοντος; Η πρόθεση δήλωσης δια-
φάνειας εργασιακών συνθηκών επιχειρείται να εκφραστεί
µέσω της διαφάνειας σε αρχιτεκτονικούς όρους.

Στο πλαίσιο της διάχυσης των ορίων ανάµεσα στο ιδιωτικό
και το δηµόσιο, η σηµερινή χωρική δοµή του κτιρίου γρα-
φείων ενσωµατώνει έννοιες όπως απρογραµµάτιστη συνά-
ντηση, έµφαση στην επικοινωνία, ανατροπή του αυστηρού
χωρισµού ανάµεσα στο δηµόσιο και το ιδιωτικό. Ο ιδιωτι-
κός χώρος χαρακτηρίζεται ως δηµιουργικός χώρος εργα-
σίας µε έµφαση στην οµαδικότητα και στην επαφή, στην
ανταλλαγή και στη δόµηση νέας γνώσης, στην κοινότητα
και στην κινητικότητα. Ο δηµόσιος χώρος, από την άλλη
πλευρά, αποκτά βαρύτητα, καθώς αποτελεί το χώρο
συµπύκνωσης της κίνησης και της αντίληψης της παρου-
σίας του άλλου. Το απρόβλεπτο διεισδύει στο σχεδιασµό.
Έννοιες όπως του δρόµου ή της πλατείας, πολυώροφα
αίθρια, εσωτερικά κενά που επιτρέπουν την οπτική επαφή
και την αντίληψη του όλου, αντιστρέφουν τη λογική του
λειτουργικού κατακερµατισµού. Και ακόµη µικροί χώροι για
συναντήσεις, διάδροµοι που ανοίγουν σε σηµεία κοµβικά ή
δηµιουργούν εσοχές, περιµετρικές διαδροµές γύρω από
εσωτερικά αίθρια αποτελούν στοιχεία χωρικής οργάνωσης
που υποθάλπουν τη δυνατότητα για συνεύρεση. Όσο και
αν η τεχνολογία αναιρεί τον προσδιορισµένο εργασιακό
τόπο, η ανάγκη για τον τόπο παραµένει, καθώς αυτός
εµπλουτίζεται µε δυνατότητα για επαφή, ανταλλαγή, επικοι-
νωνία.

Τα όρια διαχέονται καθώς όλο και περισσότερο η αναζή-
τηση της ατοµικότητας ή της ιδιωτικότητας, διαθλάται
µεταφορικά µέσα από διαφάνειες και ανακλάσεις, ή κυριο-
λεκτικά µε την κινητικότητα που επιτρέπουν οι τεχνολογι-
κές καινοτοµίες. Καθώς η έννοια του απόλυτα προσδιορι-
σµένου σηµείου εργασίας ανατρέπεται από την τεχνολο-
γία, ο τόπος εργασίας γίνεται ρευστός, πολλαπλός. Η
κίνηση, από την άλλη πλευρά, δεν προσδιορίζεται µονοσή-
µαντα. Λοξοδροµεί. Στάση, απρογραµµάτιστη συνάντηση.
Η κίνηση εµπλουτίζεται από την εικόνα. 

Η µορφή προσδίδει αναγνωρισιµότητα, διαφοροποιεί το
ένα κτίριο γραφείων από το άλλο σε ένα συνεχές ανάπτυ-
ξης. Το εταιρικό κτίριο γραφείων διαπραγµατεύεται
έννοιες φυσιογνωµίας, αναγνωσιµότητας και δηµοσίας
προβολής, καθώς η προβεβληµένη παρουσία µορφής και
περιεχοµένου ταυτίζεται µε δήλωση επιτυχηµένης δραστη-
ριότητας. Η διαφοροποίηση δίνει έµφαση στη δηµιουργία
εικόνας και αυτή µε τη σειρά της καλείται να γίνει ολοένα
και πιο ελκυστική. Ίσως, γι αυτό το λόγο, σηµαντική ανα-
τροπή στο κτίριο γραφείων και στην εικόνα του είναι η
αναίρεση της στατικότητας και της αυτιστικής ή εσωστρε-
φούς παρουσίας του. Η εικόνα στο εξωτερικό προβάλλε-
ται ανοικτή, πολλαπλή και όχι µονοσήµαντη. Το εσωτερικό
υποδηλώνεται, γίνεται διαφανές προς το εξωτερικό. Η
εξωτερική επιφάνεια γίνεται ο τόπος όπου οι έννοιες της
κινητικότητας, της διαφάνειας ή της µεταβλητότητας που
χαρακτηρίζουν τη δοµή του εσωτερικού χώρου αποτυπώ-
νουν, µε διαφορετικούς κάθε φορά χειρισµούς, καταστά-
σεις έντασης, πύκνωσης ή ροής διευρύνοντας τη σχέση

διαφοροποίηση της εικόνας. Η εικόνα γίνεται πολλαπλή
και επαναπροσδιορίζεται. Η διαφάνεια στο εσωτερικό
φέρει διάχυση των ορίων, διαθλάσεις της εικόνας. Η συνο-
λική εικόνα συντίθεται από πολλές επιµέρους, από ανακλά-
σεις, από µερικές θεάσεις. Το είδωλο διαθλάται, δίνεται η
ψευδαίσθηση της προσιτής εικόνας, καθώς το συµπαγές
όριο δεν παρεµβάλλεται πλέον για να προσδιορίσει το
όριο του ιδιωτικού και άρα απροσπέλαστου, από το δηµό-
σιο και άρα προσιτό. Το όριο γίνεται διαφανές, ηµιδιαφα-
νές. Επεκτείνεται. Επιτρέπει τη θέαση. Οι γεωµετρίες
κάµπτονται, γίνονται πολύπλοκες. Η εικόνα δεν υπονοείται,
δηλώνεται, παρουσιάζεται πλέον στην πολλαπλότητά της,
ανοικτή, όχι εκ των προτέρων γνωστή.
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εµπορική δραστηριότητα, αποφεύγοντας συγκρούσεις µε
εγκαθιδρυµένες επιχειρηµατικές πεποιθήσεις.

Φωταγωγία: σκηνορραφικοί αρχιτεκτονισµοί
Ο τεχνητός φωτισµός ως προέκταση των δυνάµεών µας προ-
σφέρει το καθαρότερο παράδειγµα για το πώς τέτοιες προεκτά-
σεις µεταβάλλουν τις αντιλήψεις µας ...Είναι εξίσου αντιληπτό ότι
η ηλεκτρική προέκταση της διαδικασίας [διαµόρφωσης] συλλο-
γικής συνείδησης, δηµιουργεί συνείδηση-χωρίς-τοίχους... ως
άµεση προσοµοίωση της συνείδησης....1

Lewis Lapham

Η εξαΰλωση του χειροπιαστού οικοδοµήµατος τη νύχτα
αποτελεί αυτοσκοπό και αποθέωση της δηµιουργίας του:
τα απτά κτιριακά όρια διαχέονται, οι συµπαγείς µάζες σβή-
νουν και η πραγµατική αρχιτεκτονική πρόθεση ανελκύεται.
Οι αναλώσιµες υποσχέσεις της καταναλωτικής πλησµονής
σκηνογραφούνται ως φωτοχυσία, ως µνηµειακοί ιστοί νάρ-
κωσης, οπτικής µη-συνείδησης.2

Το νέο ηµιαστικό τοπίο διαρθρώνεται ως γραµµική παρά-
θεση δηµοσιοποιηµένων εσωτερικών χώρων, αποκαλυ-
πτική εναπόθεση θεµατικών µοντέλων διαβίωσης, ως προ-
σποιητή εκµυστήρευση φωτεινών προτύπων ήπιας έκλυ-
σης, ως άλλο συλλογικό peep-show, εξιδανικευµένη παρά-
σταση που επιτρέπει στον [επιβαίνοντα] οδοιπόρο να

εκµαιεύσει τις υποτιθέµενα απόκρυφες ηδονιστικές φόρ-
µουλες ενός απενοχοποιηµένου καταναλωτισµού. 

Εκθάµβωση: πανοπτική συνοµολόγηση
...ήρθε να πραγµατώσει µια απόλυτα διάφανη µορφή, ένα βουβό
σώµα εκκενωµένο από εσωτερικό εαυτό ή διάνοια δική του,
εντελώς χειραγωγήσιµο και ελεγχόµενο.3

Christine Boyer

Το νυχτερινό αστικίζον τοπίο πέρα από τον ιστορικό
πολεοδοµικό πυρήνα, αρθρώνεται ως διαλεκτικό δίπολο
µεταξύ απόλυτα ιδιωτικών, προσωπικών χώρων που στιγµι-
αία γειτνιάζουν: του κλιµατικά ελεγχόµενου και λειτουργικά
αυτόνοµου θαλάµου επιβατών ιδιωτικού οχήµατος και του
επιµελώς φωτισµένου εκθεσιακού χώρου της παρόδιας
βιτρίνας. Μεταξύ των δύο, ο καθ’ εαυτό δηµόσιος χώρος
–λεωφόρος, πάροδος και πεζοδρόµια- υποβιβάζεται σε
σκοτεινή αφιλόξενη ζώνη εξαναγκαστικά δευτερεύουσας
λειτουργίας, αντιτάσσεται στις εφήµερες αισθήσεις θαλπω-
ρής, οικειότητας, ασφάλειας και ιδιαιτερότητας του ιδιωτι-
κού. Η αντίληψη του δηµόσιου χώρου διαστρέφεται, το
όχηµα καθίσταται ο πραγµατικός κάτοικος της πόλης, µε
σαφή την απώλεια της συλλογικότητας και της ανθρώπινης
κλίµακας, σε δυναµική και διάσταση.

Νεύρωση: ηδονιστική συναισθησία
Το αίσθηµα του απόξενου υπονοεί την επιστροφή στη συγκεκρι-
µένη δοµή του χώρου στην οποία όλα συρρικνώνονται σε µέσα
και έξω, και όπου το µέσα είναι επίσης το έξω.4

Sigmund Freud

Πανταχόθεν ελεύθερα ψευδο-πολυτελή µετα- ή νεο-
µοντέρνα κουτιά που εναπόκεινται στον εφήµερο θεµατικό
διάκοσµο για άµεσο εντυπωσιασµό, τα λαµπερά κουτιά-κτί-
ρια των οποίων η µια πλευρά [προς την υπερτοπική λεω-
φόρο] εξέλιπε, ως πύλες, αυλαίες σε παράταξη, ανάγουν την
εσωτερική διαµόρφωση σε εξωτερική όψη µέσω της αυτο-
αναίρεσης του κτιριακού περιβλήµατος, µε διασφάλιση της
µέγιστης οπτικής διαπερατότητας και εγγύτητας, εισάγοντας
την έννοια του αυτοκινητιστικού window-shopping. Αινιγµα-
τικά τοπία, εναποθέσεις θηλυκών χώρων θέασης, επιθυµίας,
υποδοχής, υποθάλπουν ανδροπρεπείς αντιδράσεις απόκτη-
σης, εξαγοράς, απόλαυσης, κατανάλωσης.

Ανοικείωση: µη-κρύφια πεδία αυταπάτης
Το «πεδίο ανησυχίας» ορίζεται από το ανοίκειο... το οποίο δια-
µορφώνεται ως ξαφνική φανέρωση, σαν µέσα από παράθυρο.5

Anthony Vidler

Μέσω της παρόδιας προθήκης, οικιακά (απενοχοποιη-
µένα) αγαθά ανάγονται σε κεντρικά συστατικά και απτά
κριτήρια του επιτυχηµένου και άξιου βίου. Η λειτουργική
και συναισθηµατική τους βαρύτητα µεταποιείται και ανα-
προσαρµόζεται υπηρετώντας εγχώρια πρότυπα διαβίω-
σης. Αλλότρια προϊόντα, πλέον ενταγµένα στην ιδιωτική,
(αντιπροσωπευόµενη) τοπική αγορά, συνθέτουν αναπό-
σπαστα θραύσµατα του «ελληνικού ονείρου»: φαντα-
χτερά, πληθωρικά, ιδιωτικά νοικοκυριά µε ξενόφερτο εξο-
πλισµό. Συνήθεις συναισθηµατικές εκλάµψεις ευτυχίας
αποσπώνται από τον καθηµερινό βίο και επανασυστήνο-
νται ως εξαγοράσιµη απόρροια εµπορεύσιµων αγαθών.

Κινητισµός: Πανδώρας επί-θεση
H εµφάνιση συγκαλύπτει την ουσία. Η ίδια η έλξη της ορατής

Παρόδιες προθήκες και
υπεραστική ανοικ[ει]οδόµηση:

ένα ανα-δροµικό ιδεολόγηµα

Η απουσία ενδογενούς τυπολογίας κτιρίων επαγγελµατι-
κής χρήσης θεωρείται χαρακτηριστική του βίαια γιγαντού-
µενου νεοελληνικού άστεως. Ενώ η σύγχρονη ελληνική
πόλη οργανώνεται µονοσήµαντα µε την ατέρµονη επανά-
ληψη µιας µοναδικής κτιριακής τυπολογίας –της πολυκα-
τοικίας– εξισώνοντας κάθε δραστηριότητα και προγραµ-
µατική δοµή σε ένα αποκλειστικό και ολιστικό κατασκευα-
στικό προϊόν-πανδοχείο, τα αναπτυσσόµενα τµήµατα των
προαστιακών οδικών αρτηριών αναδεικνύονται ως καινο-
φανή πεδία εκτόνωσης, αντιπαραθέτοντας µια σαφώς ορι-
σµένη τυπολογία κτιρίων κατ’ εξοχήν επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας. 

Ηδύφωτα αντι-προσωπεία
∆ηµιουργήµατα προσωποπαγών επιχειρήσεων, τυπικά
προοριζόµενα για ιδιοχρησία, τα κτίρια πραγµατώνουν
–τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων– τις αντιλήψεις των
επενδυτών/δηµιουργών τους περί ιδεατού επαγγελµατικού
περιβάλλοντος. Αντικατοπτρίζοντας τη δοµή της δευτερο-
γενούς εγχώριας οικονοµίας, τους κτιριολογικούς κανονι-
σµούς και τις συχνά υποσυνείδητα –ή ακατάληπτα– προσ-
διοριζόµενες αντιλήψεις για τη δόµηση, την αισθητική και
το χώρο, η επιχειρηµατικότητα διαρθρώνεται µε δραστη-
ριότητες µεταπώλησης ετοίµων ειδών και η προγραµµα-
τική οργάνωσή της µετουσιώνεται σε υβριδικά κτίρια στέ-
γασης γραφειακών χώρων στον όροφο και εκθετηρίου
στο ισόγειο.

Γ.Ο.Κ. ως ιδεότυπο: το υψηλό (sublime)
Πρώτιστη –και συχνά αποκλειστική– σύγχρονη µορφο-
πλαστική αρχή αποτελεί η εξάντληση –ή υπέρβαση– των
όρων δόµησης. Η µεταποίηση των προαστιακών και
εκτός-σχεδίου κτιριολογικών κανονισµών γεννά εµπρό-
θετα παραποιηµένες κατασκευές: µε την εξάντληση του
µέγιστου αριθµού ορόφων, το ανακόλουθα περισσό επι-
τρεπόµενο ύψος αποδίδεται στο ισόγειο µέχρι εξάντλη-
σης του νόµιµου κτιριακού όγκου. Η κλίµακα του χώρου
εµπορικής προβολής αναπροσαρµόζεται και άµεσα προ-
διαγράφεται η αυθαίρετη εισαγωγή νέας εσωτερικής στάθ-
µης, µερικού ηµι-ορόφου/παταριού σε υποχώρηση. Οι

άνω όροφοι, τυπικού ύψους, ανάγονται σε στοιχεία µόρ-
φωσης της στέψης. 
Η υπερµεγέθης παρόδια βιτρίνα αναδεικνύεται µε την
αδιάκοπη µεγιστοποίηση του συνεχούς φέροντος υαλο-
στασίου, ενώ τα αδιαφανή ελεύθερα δοµικά στοιχεία ελα-
χιστοποιούνται, αποµακρύνονται από την περίµετρο,
εµφανίζονται ως στοιχεία του εσωτερικού χώρου και
συχνά αποσιωπώνται µε ανακλαστικές επενδύσεις.
Με αυθαίρετη επι-ασφάλτωση, η πρασιά, συχνά και η
πάροδος, µεθερµηνεύονται ως οικειοποιηµένες επιφάνειες
ιδιωτικής στάθµευσης ή υπαίθριας έκθεσης. 
Ο αναλώσιµος αρχιτεκτονικός εξωραϊσµός ακολουθεί ως
επουσιώδες µέσο εικονογράφησης και σύνταξης λαϊκίστι-
κων εταιρικών φυσιογνωµίων χωρίς να παρακωλύει την

του Αριστοτέλη ∆ηµητρακόπουλου, αρχιτέκτονα
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σουν την απαρχή για πιο φιλικές προς το περιβάλλον
παρεµβάσεις του ανθρώπου και των επιτευγµάτων του. Η
επιδίωξη του έργου του αρχιτέκτονα στο µέλλον µπορεί
να προσανατολιστεί στο σχεδιασµό των κτιρίων και των
αστικών χώρων µε τρόπο ώστε οι φυσικές πηγές να συντη-
ρηθούν, καθώς ανανεώσιµες µορφές ενέργειας –κυρίως η
ηλιακή και η αιολική ενέργεια– θα χρησιµοποιηθούν όσο
πιο εκτεταµένα γίνεται, αποφεύγοντας έτσι µια ανεπιθύ-
µητη ανάπτυξη – σπατάλης.

Νέα σχεδιαστικά πρότυπα µπορούν να αναπτυχθούν
καθώς αυξάνεται η γνώση για τον τρόπο αντιµετώπισης
του ήλιου και του ανέµου ως πηγών φωτισµού, δροσισµού
και θέρµανσης µέσα στα κτίρια. Εξάλλου για να γίνει απο-
δεχτή από το ευρύ κοινό η ηλιακή και αιολική τεχνολογία,
ως µία νέα σύγχρονη και βιώσιµη αντίληψη στην κατα-
σκευή, πρέπει πρώτα να υπάρξουν παραδείγµατα ορατά
και εφαρµοσµένες ιδέες. Έτσι η µορφή του κτισµένου
περιβάλλοντος του µέλλοντος µπορεί να βασιστεί σε µία
υπεύθυνη προσέγγιση της φύσης και στη χρήση του αει-
φόρου ενεργειακού δυναµικού του ήλιου και του ανέµου. 

Ενεργειακό Ισοζύγιο των Κτιρίων Γραφείων 
Ειδικότερα στην κατηγορία βιοκλιµατικός σχεδιασµός και
«κτίρια γραφείων» οι σχεδιαστικοί και περιβαλλοντικοί
περιορισµοί µοιάζουν εκ πρώτης όψεως αντιθετικοί. Στο
κέντρο πόλης όπου συνήθως συναντώνται τα κτίρια γρα-
φείων, το περιβάλλον είναι ήδη επιβαρηµένο (ρύπανση
στα χαµηλότερα επίπεδα, υφιστάµενα ψηλά κτίρια τα
οποία επισκιάζουν τον περίγυρο, κυκλοφοριακός θόρυ-
βος, προβλήµατα ασφάλειας που οδηγεί σε λύσεις «σφρα-
γισµένων» κτιρίων). Οι εφαρµογές του βιοκλιµατικού σχε-
διασµού εστιάζονται:
• Στον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του
κτιρίου καθώς και σε ένα εσωτερικό προβλεπόµενο
σύστηµα κυκλοφορίας του ήλιου και του αέρα µέσα σε
αυτό.
• Στα υλικά που χρησιµοποιούνται (τύπος υαλοστασίων,
µορφή περσίδων, σύστηµα θερµοµόνωσης, υλικά επενδύ-
σεων και επιστρώσεων κ.λπ.).
• Στην εξωτερική µορφή και επιδερµίδα του κτιρίου και
στα χρώµατα.

Τα φυσικά δεδοµένα που συναντώνται σε κάθε τοποθεσία,
ειδικότερα δε ο ήλιος και ο αέρας, µπορούν να τιθασευ-
τούν για να εξυπηρετήσουν τις εσωτερικές κλιµατικές ανά-
γκες του κτιρίου. Οι τοπικοί παράγοντες που συµβάλλουν
στον βιοκλιµατικό σχεδιασµό είναι:
• Προσανατολισµός προς τον ήλιο και κατάλληλη χρήση
του ηλιακού φωτός ως προς τον ηλιασµό των εσωτερικών
χώρων. 

H υπεύθυνη προσέγγιση της φύσης και η χρήση του αει-
φόρου ενεργειακού δυναµικού αποτελούν σήµερα µία
αναµφισβήτητη αναγκαιότητα που επηρεάζει σχεδόν κάθε
σύγχρονη δραστηριότητα του ανθρώπου. Ο ρόλος της
αρχιτεκτονικής, σαν υπεύθυνο επάγγελµα, είναι να βρει την
ερµηνεία αυτής της εκτίµησης στον τοµέα του σχεδιασµού
και οργάνωσης του κτισµένου περιβάλλοντος. 

Αν κάποιος, πριν από µερικές δεκαετίες, την περίοδο της
άναρχης και ασύδοτης στη σχέση µε το περιβάλλον, ανά-
πτυξης της πόλης της Αθήνας και της περιφέρειάς της (και
κατ’ επέκταση των πλείστων ελληνικών πόλεων) µιλούσε
για επιστροφή σε φιλοσοφικές αναζητήσεις του αρχαίου
ελληνικού πολιτισµού, θα χαρακτηριζόταν «αιθεροβάµων»
και «ουτοπιστής». Σήµερα, η σοβαρή διαταραχή που υπέ-
στη η ελληνική πόλη και µαζί της το ανθρώπινο δυναµικό
της –θύτης και θύµα ταυτοχρόνως– δικαιολογεί αλλά και
καθοδηγεί προς τέτοιου είδους ανάδροµες διαδροµές,
προς αναζήτηση ενός µελλοντικού πιο ήπιου τρόπου ανά-
πτυξης του αστικού περιβάλλοντος.

Σε µία τέτοια πολεοδοµική προοπτική, η θεωρία των προ-
σωκρατικών φιλοσόφων για τα τέσσερα στοιχεία της
φύσης, ήλιος – αέρας – γη – νερό, και τις τέσσερις ποιό-
τητες, θερµό – ψυχρό, υγρό – ξηρό, µπορούν να αποτελέ-

Βιοκλιµατικές αρχές και
τάσεις στην αρχιτεκτονική των

κτιρίων γραφείων
του Νίκου Φιντικάκη, αρχιτέκτονα, διευθυντή του διεθνούς προγράµµατος της UIA 
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επιφάνειας υποθάλπει µια αντινοµία, µια «διαλεκτική του µέσα
και του έξω», µια τοπογραφία που αντανακλά τη διχογνωµία
έλξης/ταραχής η οποία εγείρεται από τη σκηνογραφία της θηλυ-
κότητας ως µάσκα. Το σχίσµα είναι κρίσιµο.6

Laura Mulvey

Η αγορά ως τόπος προσαρµοζόµενος στην αυξανόµενη
κινητικότητα του αγοραστικού κοινού χωροθετείται ακρι-
βώς επί των πορειών κίνησης. Πλέον πρόκειται όµως για
οδούς ταχείας κυκλοφορίας, πολυδιάστατα και υπερτο-
πικά δίκτυα µεταφοράς, αποσυσχετισµένα από την ίδια την
πόλη, διατυπώνοντας το νεοσύστατο οδικό αστικισµό: τη
µετάλλαξη της παραδοσιακής γραµµικής εµπορικής αγο-
ράς των ιστορικών κέντρων. 
Αν στην «πεζή» πόλη η εγγύτητα και η διαφάνεια, η εικόνα
και βιτρίνα στοχεύει στην αποπλάνηση του φιλήδονου
περιπατητή, στον εγχώριο αυτοκινητιστικό αστικισµό η
προβολή της «πραγµάτειας» και η άµεση οπτική προσέλ-
κυση παραµένει ως αυτοσκοπός αλλά η κλίµακα αναπρο-
σαρµόζεται στις προδιαγραφές της υπερταχείας θέασης.
Οριακά διογκούται η αστική διάρθρωση του πεζού αστι-
κού πυρήνα και παραµορφωτικά γεννώνται καινοφανείς
αστικές πλοκές.

Αναστροφή: τυπολογική αντιπαραβολή
Η προσέγγιση της αντίστροφης κτιριακής τυπολογίας, όπως
αυτή εισάγεται από ενδυναµούµενους µη-προσωποπαγείς
εταιρικούς οµίλους, αναπαράγοντας επιβαλλόµενα διεθνή
επιχειρησιακά πρότυπα, αποκαλύπτει σχίσµα αντιλήψεων. 
Πολυ-αγορές, υπερ-καταστήµατα, και εµπορικά χωριά
–γνώριµες και οικείες παραστάσεις εµπορευµατικής οµοιο-
γένειας– τυφλά κουτιά, µε ελάχιστο διάκοσµο τα εταιρικά
λογότυπα να σηµειοδοτούν και να αναγγέλλουν την κατα-
ναλωτική δραστηριότητα, αποµακρύνονται από τα όρια της
παρόδου, προβάλλοντας την ατέρµονη και «φιλόξενη»
εικόνα της υπαίθριας στάθµευσης. Πελάγη ασφάλτου πλαι-
σιώνουν απλοϊκά, αποκρουστικά µεγα-κτίρια εγκιβωτίζο-
ντας εσωστρεφή, σφραγισµένα τοπία πληθωρικής ευµά-
ρειας και εύπεπτου εντυπωσιασµού, υποτασσόµενα στο

αυστηρό, γενικευµένο τυπολογικό λεξιλόγιο των πολυεθνι-
κών αγορών-αλυσίδων. Η υπερµεγέθης «ταµπέλα», µη-
αρχιτεκτονικό στοιχείο, και µοναδικό επικοινωνιακό µέσο
µετά την εξάλειψη της βιτρίνας και της διαφάνειας, ακυρώ-
νει κάθε έννοια συµβολισµού και ποιητικής µεταφοράς υπε-
ραπλουστεύοντας το λειτουργικό διάγραµµα. Η καταναλω-
τική αποκάλυψη συµβαίνει όταν ο επιβαίνων σταθµεύσει το
όχηµα και επανασυσταθεί στον πλέον εσωτερικευµένο
εµπορικό χώρο ως πεζός. Ως πρωτογενές κίνητρο κυριαρ-
χούν πλέον οι διαθέσιµες θέσεις στάθµευσης.

Μετώπια: σταλίστρες ή προθήκες;
Οι επιφάνειες υπαίθριας στάθµευσης οι οποίες στην πόλη έχουν
το ίδιο δηµόσιο κύρος µε ένα διάδροµο που οδηγεί σε αποχω-
ρητήριο (δηλαδή είναι δηµόσιοι χώροι, αλλά είναι προτιµότερο
να µη τις προσέξεις), έχουν εδώ αναχθεί σε τελετουργικά στοι-
χεία, αποκτούν µνηµειακή υπόσταση.7

Robert Venturi

Η χωροθέτηση της υπαίθριας στάθµευσης, ανηρωϊκό αίτιο
διαφοροποίησης των δύο τυπολογιών, αποτελεί προτεραι-
ότητα που τυπικά παρακάµπτεται από τις εντόπιες, µικρό-
τερης κλίµακας επιχειρήσεις που ανεγείρουν ιδιόκτητους
επαγγελµατικούς χώρους. 
Η εγχώρια τυπολογία των κτιρίων-προθηκών επί του οικο-
δοµικού ορίου, ανέρχεται και αναπαράγεται σε πλαίσιο
ανοχής και εθελοτυφλικής αποστροφής προς το ζήτηµα
της στάθµευσης. Στο πλαίσιο µιας αποδεκτής συνήθους
συλλογιστικής της καταστρατήγησης των δηµόσιων
χώρων, οι ιδιώτες ανθίστανται στη θυσία τοµέα ακίνητης
περιουσίας για τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης. 

Μετά-σταση: στάθµευση 
Με την πεποίθηση πως η πόλη µπορεί να παραµείνει ως
έχει, πως το όχηµα είναι δεδοµένο είδος απενοχοποιηµέ-
νης πολυτέλειας και ο πεζός εξ ορισµού ατυχής πολίτης,
θεωρείται πως οι αστικές δοµές δε χρειάζεται να ανασυ-
νταχθούν ώστε να προσαρµοστούν στη δυναστεία του.
Συνειδητά και συλλογικά το απόλυτο νεοελληνικό επικοι-
νωνιακό µέσο, το ιδιωτικό όχηµα, αγνοείται ως παρουσία,
καταλήγοντας να καταλαµβάνει κάθε άτιτλη επιφάνεια,
ώστε ο δηµόσιος χώρος να νοείται ως κατ’ εξοχήν πεδίο
άναρχης στάθµευσης.
Ο υδροκεφαλισµός, ή αντίστοιχα η θανάτωση της εµπορι-
κής προθήκης, ορίζει τα δύο είδη υπεραστικού παρασιτι-
σµού: της βδέλλας και της κοίλης ή θρόµβωσης αντί-
στοιχα, στην υπηρεσία του µετα-αστικού πολίτη: των ιδιω-
τικών οχηµάτων.
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• Κλιµατολογικά δεδοµένα περιοχής (θερµοκρασιακές
µεταβολές, ταχύτητα και κατευθύνσεις ανέµων, περίοδοι
ανέµων, ποσότητα βροχόπτωσης) και συµβολή τους στο
σωστό κλιµατισµό του κτιρίου (θέρµανση και ψύξη).
• Φυσικά τοπολογικά δεδοµένα περιοχής και συνύπαρξη
κτιριακού όγκου µε τον περιβάλλοντα χώρο (κλίση εδά-
φους, περίγραµµα οικοπέδου).
• Τεχνητά τοπολογικά δεδοµένα περιοχής που προκύ-
πτουν από το υφιστάµενο κτισµένο περιβάλλον (πιθανό
άνοιγµα προς ανοικτό δηµόσιο χώρο, προσπτώσεις σκια-
σµού από διπλανά ψηλά κτίρια, αντανακλάσεις από τα
υλικά των διπλανών κτιρίων, υφιστάµενη κορυφογραµµή)
και η δυνατότητα ένταξης του νέου κτιρίου στον υφιστά-
µενο ιστό.
• Εναρµόνιση µε τους ισχύοντες κτιριακούς κανόνες
χωρίς να διαταραχθεί η κλίµακα ή ο πιθανός αρχιτεκτονι-
κός χαρακτήρας µιας περιοχής.
• Κατεύθυνση και ταχύτητα των ανέµων (η διαµπερής ή
παράλληλη µε το κτίριο κίνηση του αέρα συµβάλλει στον
εξαερισµό του κτιρίου, διαµόρφωση διόδων ψυχρού και
θερµού αέρα στο κτίριο).  
• Υδρολογία περιοχής (συνύπαρξη µε το νερό εάν υπάρ-
χει, ή πιθανή εισαγωγή του στοιχείου εάν δεν υπάρχει).

ταυτόχρονα συµβάλλει στη βιοκλιµατική κατανοµή του
ηλιακού φωτός και της κίνησης του αέρα. Παράλληλα η
κάλυψη των εργαστηρίων µε φυτική γη εξασφαλίζει τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες µόνωσης, τόσο το χειµώνα
όσο και το καλοκαίρι.   

Το Παράδειγµα ενός Νέου Προτύπου που βρίσκεται
στη Φάση Σχεδιασµού: «Κτίριο ∆ηµαρχείου του
∆ήµου Λάρισας»
Η αρχιτεκτονική µελέτη γίνεται µε συνεργασία της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λάρισας και του Αρχιτε-
κτονικού Γραφείου: Σύνθεση & Έρευνα ΕΠΕ. 
Συντονιστής Αρχιτέκτων: Ν. Φιντικάκης
Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Μ. Τζαβέλη, Μ. Φιντικάκη
Σύµβουλος Βιοκλιµατικών: καθ. Μ. Σανταµούρης 

Ανάγνωση του Κτιριακού Όγκου: Το νέο δηµαρχείο του

δήµου Λάρισας έχει κύρια βορεινή όψη προς το ποτάµι. Η
ιδιαίτερη κυµατιστή µορφή της, η οποία προσοµοιάζει την
κίνηση του νερού, αποσκοπεί στην καλύτερη ένταξη του
κτιρίου στο ιδιαίτερο αυτό τοπίο της πόλης, ενώ ταυτό-
χρονα επιτυγχάνεται η αξιοποίηση πολλών βιοκλιµατικών
προτύπων. Η µορφή αυτή που άλλοτε επιτρέπει τη δια-
µόρφωση µικρών µπαλκονιών και άλλοτε δηµιουργεί περ-
σίδες ηλιοπροστασίας και ανεµοπροστασίας, ανάλογα µε
τις εσοχές και εξοχές της κυµατιστής όψης, εξασφαλίζει
τόσο την προστασία της όψης το χειµώνα από το κρύο και
τον άνεµο όσο και το καλοκαίρι από την άµεση ακτινοβο-
λία. 
Κατανοµή των Χώρων και Βιοκλιµατική Λειτουργία τους:
Η βορεινή όψη του κτιρίου αποτελείται από διπλές λωρί-
δες υαλοστασίων, και περιλαµβάνει µία απλή και µία
διπλή σειρά υαλοπινάκων χαµηλού συντελεστή εκπο-
µπής, µεταξύ των οποίων διαµορφώνεται διάκενο για τη
κυκλοφορία του αέρα. Σε αυτό το διάκενο τοποθετείται
επίσης σειρά εσωτερικών περσίδων σκίασης για τη ρύθ-
µιση της ποιότητας του φυσικού φωτισµού. Στις περιπτώ-
σεις που η όψη υποχωρεί, οπότε και διαµορφώνονται
εξωτερικά µπαλκόνια, χρησιµοποιούνται µόνο µία σειρά
διπλών υαλοπινάκων, ενώ οι περσίδες σκιασµού είναι
εξωτερικές. 
Στη νότια όψη διαµορφώνεται µία ‘βιοκλιµατική ζώνη
πρασίνου’, δηλαδή µία κατακόρυφη ζώνη (buffer zone)
µέσα στην οποία αναπτύσσεται χώρος πρασίνου. Αυτή
λειτουργεί ως θερµική καµινάδα για όλο το κτίριο, καθώς
µέσω ειδικών σωλήνων απαγωγής διοχετεύεται ο αέρας
και διανέµεται στην κεντρική µονάδα κλιµατισµού, στην
ταράτσα του κτιρίου. Εποµένως λειτουργεί ως όαση για
το καλοκαίρι και ως θερµοκήπιο για το χειµώνα. Το καλο-
καίρι ανοίγει και τα φυτά δηµιουργούν µια εξαιρετική
αίσθηση δροσιάς, και εποµένως προστασία από την
υπερβολική θερµότητα. Το χειµώνα συλλέγει τη θερµό-
τητα και τη διανέµει, όπως προαναφέρθηκε, στον υπό-
λοιπο κτιριακό όγκο. Τέλος η λειτουργία της ζώνης εξυ-
πηρετεί στο φιλτράρισµα του έντονου νότιου ηλιακού
φωτισµού, ενώ είναι σηµαντική και η σηµασία µιας ‘πράσι-
νης’ οπτικής παρέµβασης µεταξύ του κτιρίου και του
υπόλοιπου αστικού ιστού. 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί η σπουδαία
συµβολή του ∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λάρισας στην προώθηση και εφαρµογή βιοκλιµατικών
αρχών. 

Επίλογος
Τα κτίρια γραφείων, έχουν την ιδιαιτερότητα εκείνη, και
ενώ κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικούς
φορείς, αποτελούν πολύ περισσότερο κτίρια που αναφέ-
ρονται στη δηµόσια ζωή της πόλης παρά στην ιδιωτική.
Ως εκ τούτου επιβάλλεται η αρχιτεκτονική τους να ακο-
λουθεί τις σύγχρονες τάσεις βιοκλιµατικού σχεδιασµού
στον εκάστοτε αστικό ιστό. 
Η διερεύνηση περιβαλλοντικών και οικολογικών προσεγγί-
σεων στην εφαρµογή της αρχιτεκτονικής των κτιρίων γρα-
φείων, µε επιδίωξη την βελτίωση ή και ανατροπή του κατα-
πονηµένου περιβαλλοντικά αστικού τοπίου, µε τη βοήθεια
µάλιστα παρεµβάσεων των φυσικών στοιχείων, όπως είναι
ο ήλιος, ο αέρας, η γη και το νερό, µπορεί να αναζητηθεί,
στη µορφή και στα υλικά της κατασκευής, στην εσωτερική
λειτουργία και οργάνωση των κτιρίων και στην εναρµόνιση
της αρχιτεκτονικής τους µε τον περίγυρο, (φυσικό ή
αστικό), όπου καλείται να ενταχθεί. 
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• Κατανοµή χώρων φύτευσης έξω και µέσα στο κτίριο η
οποία συµβάλλει στην παροχή οξυγόνου, στην ισορρό-
πηση της θερµοκρασίας, στον σκιασµό των χώρων, ως
φράγµα ανέµων και σε αποµόνωση της σκόνης.

Κατά το σχεδιασµό τους, τα κτίρια γραφείων πρέπει να
λογαριάζονται ως αυτάρκη ενεργειακά συστήµατα, τα
οποία είναι ικανά, βάση της µορφής και των υλικών κατα-
σκευής τους, να προσαρµόζονται σε διάφορες χρήσεις.
Ταυτόχρονα µπορεί να λειτουργήσει η βέλτιστη εκµετάλ-
λευση των περιβαλλοντικών πηγών ενέργειας, που είναι
ικανές να καλύψουν διάφορες απαιτήσεις και ανάγκες. Με
άλλα λόγια:
• Η εσωτερική λειτουργία του κτιρίου να µπορεί να συµ-
βάλλει στη σωστή διανοµή του φυσικού ηλιασµού και αερι-
σµού. 
• Η εξωτερική επιδερµίδα του κτιρίου καθώς και άλλα
υλικά κατασκευής να µπορούν να αναπροσαρµόζονται
ανάλογα µε τις ώρες της ηµέρας και τις εποχιακές αλλαγές
κλιµατικών συνθηκών, ώστε στο εσωτερικό του κτιρίου να
επικρατούν συνθήκες άνεσης για τους χρήστες.
• Η εξωτερική µορφή του κτιρίου να είναι φιλική προς το
περιβάλλον όπου εντάσσεται.

Το Παράδειγµα ενός Εφαρµοσµένου Προτύπου: 
«Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας στη Βιοµηχανική
Ζώνη της Θεσσαλονίκης»
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Σύνθεση και Έρευνα ΕΠΕ
Συντονιστής Αρχιτέκτων: Ν. Φιντικάκης 
Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: ∆. Μαυρωτάς, Κ. Κατωπόδη, Μ.
Τζαβέλη, Μ. Φιντικάκη
Ειδικός Σύµβουλος Βιοκλιµατικών: Καθ. Μ. Σανταµούρης &
Συνεργάτες 

Ανάγνωση του Κτιριακού Όγκου: Το κτίριο αυτό είναι
κυρίως υπό το έδαφος, ενώ προς τα πάνω προβάλλει µόνο
µία πυραµίδα. Στη µία πλευρά της το ισόγειο βυθίζεται,
δηµιουργώντας έτσι ένα µεγάλο αίθριο, γύρω από το
οποίο διαµορφώνονται χώροι οι οποίοι έχουν άνοιγµα
προς αυτό το αίθριο που τους παρέχει το φυσικό φωτισµό
και αερισµό. 
Κατανοµή των Χώρων και Βιοκλιµατική Λειτουργία τους:
Στους ορόφους της πυραµίδας διατάσσονται οι χώροι
υποδοχής, οι χώροι συναθροίσεων και εκδηλώσεων,
καθώς και οι διάφορες κατηγορίες χώρων γραφείων. Όλοι
οι παραπάνω χώροι βρίσκονται περιµετρικά του κτιρίου,
ενώ στο κέντρο βρίσκεται το κεντρικό κλιµακοστάσιο.
Κατά αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασµό µε το µικρό βάθος
των χώρων, επιτυγχάνεται ο καλύτερος φυσικός ηλιασµός
των χώρων κοινού και εργασίας. Ταυτόχρονα η κεντρική
τοποθέτηση του κλιµακοστασίου λειτουργεί και ως φυσική
καµινάδα κίνησης του αέρα, διευκολύνοντας έτσι τον ορθό
αερισµό των χώρων. 
Στους υπό το έδαφος και περί το αίθριο χώρους διατάσ-
σονται τα εργαστήρια, τα οποία έχουν ανάγκη από απο-
φυγή της απευθείας έκθεσης στο ηλιακό φως αλλά και από
προστασία από εξωτερικές οχλήσεις (θόρυβοι, κραδα-
σµοί). Η διαµόρφωση ενός περιµετρικού διαδρόµου
κυκλοφορίας µεταξύ των εργαστηρίων και του αίθριου
διευκολύνει τη σωστή λειτουργική κατανοµή και ταυτό-
χρονα αποτελεί ένα επιπλέον φράγµα προστασίας των
εργαστηρίων.
Η διαµόρφωση του εσωτερικού αιθρίου, λειτουργεί τόσο
ως υπαίθριος χώρος εκτόνωσης των εργαζοµένων, ενώ
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τητα. Για παράδειγµα ένας εργαζόµενος µιλάει στο τηλέ-
φωνο, δεν ακούει καλά από τη φασαρία, υψώνει τη φωνή
του για να ακουστεί και συµβάλλει µε τη σειρά του στη
συνολική φασαρία και την ακουστική ενόχληση των άλλων.
Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται ακουστικός ανταγωνισµός
ανάµεσα στο χώρο και τα άτοµα, είναι αποτέλεσµα µιας
κακής ακουστικής, και είναι σύνηθες φαινόµενο κύρια
στους χώρους εστίασης (ταβέρνες, κ.ά.). Mικρός όγκος µε
µεγάλη ηχοαπορρόφηση έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέ-
λεσµα.

Aκουστική ποιότητα στους χώρους γραφείων

Eυκρίνεια οµιλίας. Εξαρτάται από την απόδοση στα σύµ-
φωνα (µικρή διάρκεια, υψηλή συχνότητα, µικρή ισχύς) και
στα φωνήεντα (µεγάλη διάρκεια, χαµηλή συχνότητα,
µεγάλη ισχύς). H επιλογή των υλικών µπορεί να κάνει τα
σύµφωνα να ακούγονται περισσότερο από τα φωνήεντα ή
το αντίθετο οπότε, χάνεται η καταληπτότητα οµιλίας αφού
µία λέξη όπως η «καταληπτότητα» θα ακούγεται «ααη-
όηα» ή «κτλπτόττ». 

Hχοαπορροφητικά υλικά και διατάξεις. Tα ηχοαπορροφη-
τικά υλικά συνήθως αποδίδουν µέγιστη ηχοαπορρόφηση
σε µικρής ευρύτητας φάσµατα ήχου. Πρέπει να επιλέγο-
νται ηχοαπορροφητικά υλικά που τα διαγράµµατα ηχοα-
πορρόφησής τους να καλύπτουν, όσο το δυνατό, µεγάλα

ακουστικά φάσµατα και να αποφεύγονται υλικά ή διατάξεις
που απορροφούν περιορισµένο φάσµα συχνοτήτων όπως
π.χ. οι κοιλότητες, οι εσοχές, οι θόλοι, κ.ά. 

Bέλτιστος χρόνος αντήχησης. Στα γραφεία επιδιώκεται ο
χαµηλός χρόνος αντήχησης ώστε να επιτυγχάνεται η βέλ-
τιστη επικοινωνία. Xαµηλός χρόνος αντήχησης συνεπάγε-
ται χώρους µε ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές, ηχοα-
πορροφητικές επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες, ινόπλα-
κες) και ηχοαπορροφητικά δάπεδα (π.χ. µοκέτες). Ηχοα-
πορροφητικά έπιπλα και ηχοαπορροφητικά χωρίσµατα
ανάµεσα στα γραφεία µε NRC noise reduction coefficient

> 0.6 συµβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση του επιδιωκό-
µενου ακουστικού περιβάλλοντος

Ακουστική Ιδιωτικότητα. H εξασφάλιση της ακουστικής
ιδιωτικότητας στα γραφεία ανοιχτής κάτοψης είναι ένα
από τα πλέον σηµαντικά αλλά και δύσκολα ζητήµατα. Η
λειτουργία των χώρων γραφείων αυτού του τύπου οργά-
νωσης θα αποτύχει αν δεν αντιµετωπισθούν αποτελεσµα-
τικά αντίστοιχα θέµατα. Για την εξασφάλιση της συν-
εννόησης ανάµεσα στους εργαζόµενους µε τους επισκέ-
πτες τους, της ακουστικής ιδιωτικότητας ανάµεσα σε συνε-
χόµενες θέσεις γραφείων (π.χ. να µην ακούγονται από
τους διπλανούς όταν µιλούν στο τηλέφωνο), εφαρµόστηκε
µία λύση αύξησης της ηχοστάθµης θορύβου µε παράλ-
ληλο ελέγχο της ακουστικής ιδιωτικότητας. H λύση αυτή
βασίζεται στην εισαγωγή από τα µεγάφωνα οροφής

Ακουστικός σχεδιασµός
χώρων γραφείων

Σ’ αυτό το κείµενο, θα θιγούν επιγραµµατικά µερικά από τα
ζητήµατα τα οποία είναι σηµαντικά στο σχεδιασµό χώρων
γραφείων.

Το σχήµα των χώρων. Καταρχήν καλό είναι να διευκρινι-
σθεί (να ειπωθεί) ότι δεν υπάρχει (δεν διακρίνεται) ως
προς τον ακουστικό σχεδιασµό «ιδανικό» σχήµα για ένα
γραφείο. Τα διάφορα σχήµατα παρουσιάζουν πλεονεκτή-
µατα και αδυναµίες. Tα µη συµµετρικά σχήµατα, τα τραπε-
ζοειδή και τα σχήµατα µε κυρτές εσωτερικές επιφάνειες,
διαχέουν τον ήχο και µειώνουν τις πιθανότητες δηµιουρ-
γίας στασίµων κυµάτων. Αντίθετα στα ορθογώνια παραλ-
ληλεπίπεδα αναπτύσσονται στάσιµα κύµατα από τις
παράλληλες επιφάνειες. Στα σχήµατα µε κοίλες εσωτερι-
κές επιφάνεις, για παράδειγµα στους θόλους, δηµιουργού-
νται ακουστικά λάθη όπως εστιάσεις και παραµορφώσεις
του ήχου καθώς και µεγάλοι χρόνοι αντήχησης.

Aπευθείας ήχος και διάχυτο ηχητικό πεδίο. Oι µικρές
αποστάσεις απευθείας ήχου µεταξύ οµιλητών π.χ. εργαζό-
µενου – επισκέπτη είναι επιθυµητές. Στις µικρές αποστά-
σεις η οµιλία γίνεται κατανοητή ακόµη και σε περιβάλλον
µε µεγάλο θόρυβο βάθους.
Συµπαγή σχήµατα χώρων γραφείων των οποίων οι ιδανι-
κές αναλογίες πλάτους, µήκους, ύψους είναι αυτές της
χρυσής τοµής. ∆ιάχυτο ηχητικό πεδίο δεν µπορεί να επι-
τευχθεί σε χώρους στους οποίους η µία διάσταση είναι

δυσανάλογη σε σχέση µε τις άλλες όπως είναι οι διάδρο-
µοι, οι χαµηλοτάβανοι µεγάλοι χώροι, κ.ά.

Kατευθυντικότητα, ευκρίνεια και ηχοδιάχυση. Mε βάση την
κατευθυντικότητα της ανθρώπινης φωνής στο οριζόντιο
επίπεδο, η διάταξη ακροατών σε σχέση µε τον οµιλητή
πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε η γωνία απευθείας ήχου
του οµιλητή προς τους ακροατές να είναι µικρότερη από
140°. Η µέγιστη ευκρίνεια στην οµιλία επιτυγχάνεται µε
ακόµη µικρότερη γωνία εκποµπής ήχου από 140°. H κατευ-
θυντικότητα του ήχου είναι από τα βασικά κριτήρια ακου-
στικού σχεδιασµού όταν επιδιώκεται σχέση οµιλητή και
ακροατή. H τοποθέτηση µιας ανακλαστικής επιφάνειας

ανάµεσα στον εργαζόµενο και το συνοµιλητή ενισχύει την
επικοινωνία. Mετά την ανάκλαση, για να µη δηµιουργηθεί
ακουστικό χάος, πρέπει ο ήχος να κατευθυνθεί σε µια
ηχοαπορροφητική επιφάνεια. ‘Aν αυτό δεν είναι εφικτό,
πρέπει να δηµιουργηθεί ηχοδιάχυση είτε µε ηχοδιαχυτές
που συνήθως είναι κυρτής µορφής διατάξεις, είτε µε τοπο-
θέτηση αντικειµένων όπως είναι τα έπιπλα, οι αρχιτεκτονι-
κές προεξοχές, τα γλυπτά, κ.ά. 

Όγκος και ηχοαπορρόφηση. O όγκος του χώρου και η
συνολική ηχοαπορρόφηση καθορίζουν σε πολύ µεγάλο
βαθµό το ακουστικό αποτέλεσµα. Mεγάλος όγκος χώρου
µε µικρή ηχοαπορρόφηση (σκληρά υλικά εσωτερικού
χώρου) συνεπάγονται µεγάλο χρόνο αντήχησης (φασα-
ρία, βαβούρα), µικρή ευκρίνεια, χαµηλό ποσοστό καταλη-
πτότητας οµιλίας και πολύ µειωµένη ακουστική ιδιωτικό-

του Νίκου Τσινίκα, αρχιτέκτονα, καθηγητή ΑΠΘ
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συγκεκριµένου φάσµατος ροζ θορύβου. Tο αντίστροφο
αυτό φάσµα από το φάσµα του κατώφλιου ακοής επικαλύ-
πτει την οµιλία. Στο ακουστικό φαινόµενο της επικάλυψης
ακόµη και ένας απλός τόνος µε υψηλή ηχοστάθµη, επικα-
λύπτει ένα ευρύτερο φάσµα συχνοτήτων π.χ. απλός τόνος
1000Hz µε ηχοστάθµη 100dB επικαλύπτει ήχους χαµηλότε-
ρης και υψηλότερης συχνότητας από 1000Hz µε ηχοστάθ-

µες χαµηλότερες των 100dB. ‘Eτσι, ανάµεσα στην οµιλία
του ενός εργαζόµενου και την ακοή του διπλανού εργαζό-
µενου, πλανάται ένας θόρυβος που υπερκαλύπτει την οµι-
λία. Εξασφαλίζεται έτσι η ακουστική ιδιωτικότητα αφού το
περιεχόµενο της συζήτησης δεν γίνεται αντιληπτό από
τους άλλους. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνεχής θόρυ-
βος βάθους που υπάρχει στο χώρο είναι ενοχλητικός όταν
τα άτοµα δεν απασχολούνται στο τηλέφωνα ή δεν οµι-
λούν. ‘Ετσι ενώ η επίλυση αυτή ξεκίνησε φιλόδοξα και
εφαρµόσθηκε σε πολλά κτίρια (π.χ. γραφεία ανοιχτής
κάτοψης της IBM στη δεκαετία του ’70) η εφαρµογή του
σταµάτησε σχετικά γρήγορα. 
H εισαγωγή θορύβου επικάλυψης για την εξασφάλιση της
ακουστικής ιδιωτικότητας µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα
και περιστασιακά. Για παράδειγµα η τοποθέτηση ενός
µικρού ανεµιστήρα µακρυά από τα συνοµιλούντα άτοµα
και κοντά στους ανεπιθύµητους ακροατές συµβάλλει στην
επιθυµητή επικάλυψη.

Eξασφάλιση χαµηλής στάθµης θορύβου για διάφορες
δραστηριότητες

O κανονισµός ηχοµόνωσης (άρθρο 12 Kτιριοδοµικού
κανονισµού 3-2-1989), ορίζει: 
Α) ως απαίτηση ηχοµόνωσης γραφείων από άλλο χώρο
κύριας χρήσης τιµή Φαινόµενου Σταθµισµένου ∆είκτη
Hχοµείωσης R’w = 40 dB, δίπλα σε κατοικία R’w = 52 dB
και από χώρους εγκαταστάσεων R’w = 53 dB και 
B) ως απαίτηση ηχοπροστασίας από εξωτερικούς θορύ-
βους και θορύβους εγκαταστάσεων τιµές 40 και 35 dB(A)
αντίστοιχα.
Tα βαρειά κτιριακά στοιχεία όπως είναι οι ανελκυστήρες,
οι σκάλες, οι χώροι υγιεινής, εµπεριέχουν ικανοποιητικές
τιµές ηχοµόνωσης, µεγαλύτερες συνήθως από 40 dB. 
Tα ελαφρά χωρίσµατα των χώρων γραφείων, γυάλινα
συχνά, πρέπει να επιλέγονται ώστε να εξασφαλίζουν την
αναγκαία ηχοµόνωση. Βασικό είναι να κατασκευάζονται
µέχρι την οροφή και όχι µέχρι την ψευδοροφή. Tα χωρί-
σµατα από γυψοσανίδες διαθέτουν ηχοµόνωση περισσό-
τερο από 40 dB. Oι υαλοπίνακες για να αποδώσουν τιµή
40 dB πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 10 χιλ. Ή να
είναι διπλοί σε απόσταση κατ’ ελάχιστον 10 εκ. µεταξύ
τους. 
Το πλέον ευαίσθητο σηµείο στην ηχοµόνωση των γρα-
φείων είναι οι πόρτες. Eάν οι πόρτες συνδέουν δύο διαφο-
ρετικά γραφεία τότε πρέπει να είναι ηχοµονωτικές στον
ίδιο βαθµό που είναι και οι τοίχοι. Για να αποδώσουν οι
πόρτες τιµή 40 dB είναι αναγκαίο να είναι συµπαγείς, να
έχουν µεγάλο επιφανειακό βάρος και περιµετρικά λάστιχα
αεροστεγανότητας. Eάν όµως οι πόρτες συνδέουν γρα-
φεία µε διαδρόµους, τότε η ηχοµόνωσή τους είναι δυνατό
να είναι µικρότερη.

Tα παραπάνω ζητήµατα ακουστικού σχεδιασµού γρα-
φείων πρέπει να εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια
δηµιουργίας αρχιτεκτονικού εσωτερικού περιβάλλοντος,
πάντα µε γνώµονα ότι η προτεραιότητα σχεδιασµού πρέ-
πει να δίδεται στους χρήστες για µία ποιοτική καθηµερινό-
τητα.

Aν επιδίωξη στο σχεδιασµό γραφείων είναι η δηµιουργία
χώρων µε µέγιστη καθηµερινή άνεση και ποιότητα, τότε τα
ζητήµατα ακουστικού σχεδιασµού πρέπει να έχουν την
αναγκαία προτεραιότητα.
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Κεντρική πλατεία και
Εµπορικό κέντρο
Νέας Ορεστιάδας



Με αφορµή τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για τη «∆ιαµόρ-

φωση του Εµπορικού κέντρου και της Κεντρικής πλατείας της

Ορεστιάδας» (Οκτώβριος 2000), προσπαθήσαµε να επανα-

ξιολογήσουµε την πόλη ως έναν εν δυνάµει πόλο ανάπτυξης

της Θράκης και να απαντήσουµε µε ένα σύγχρονο δυναµισµό

στις ανάγκες του υπό διαµόρφωση χώρου του κέντρου της.

Η βασική επιδίωξη είναι η διαµόρφωση ενός ενιαίου συστή-

µατος υπαίθριων χώρων που οργανικά να αποτελεί τη ραχο-

κοκκαλιά των κοινωνικών δρώµενων της πόλης. Η αλληλουχία

χωρικών ενοτήτων που προτείνεται, αρθρώνει ένα αδιάσπα-

στο σύνολο εναλλαγής φυσικού µε τεχνητό στοιχείο, το οποίο

γίνεται αντιληπτό ως µία συνεχής συνθετική χειρονοµία. 

Η πρόταση στηρίζεται στη χάραξη ενός ιστού αξόνων που

αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της σύνθεσης. Αποκορύφωσή

τους, είναι η οργάνωση του χώρου της κεντρικής πλατείας. 

Οι άξονες –σε διάφορες συνθετικές παραλλαγές– οριοθε-

τούν και αναδεικνύουν τις οπτικές φυγές προς τα ενδιαφέρο-

ντα σηµεία, οργανώνοντας ένα σύνολο υπαιθρίων διαµορφώ-

σεων. ∆εν επιθυµούµε να αναιρέσουµε το δεδοµένο ότι είναι

ένας χώρος διέλευσης, αυτό είναι µια από τις µοναδικές και
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ιδιάζουσες αρετές του. Προσπαθούµε όµως να χειριστούµε

αυτό το αλλεπάλληλο των ροών και προσπελάσεων.

Όταν οι άξονες είναι σε παράλληλη σχέση, ο χώρος διευρύνε-

ται και οργανώνει µικρές στάσεις, πλατώµατα των οποίων η

υψοµετρική διαστρωµάτωση βρίσκεται ελαφρώς χαµηλό-

τερα. Όταν οι άξονες τέµνονται τότε υψώνονται ελαφριές

µεταλλικές κατασκευές που φιλοξενούν υπόστεγα ή περί-

πτερα.

Αυτές οι σχέσεις µεταξύ των διαγραφοµένων χαράξεων, συν-

θέτουν ένα ανάγλυφο τοπίο µε συχνές αναφορές στις 3 δια-

στάσεις, που γεµίζει µε δραστηριότητες τη διαδροµή της αγο-

ράς. Οι κόµβοι προτείνονται προκειµένου να αρθεί η χωρική

µονοτονία των 700µ. µήκους και 30µ. φάρδους, ώστε να

µεταλλαχθεί αυτό το αστικό «κενό» σε «πλήρες».

Στα σηµεία επέµβασης η δαπεδόστρωση υποχωρεί και µορ-

φώνει περιοχές πρασίνου, αποκαλύπτοντας το έδαφος. Η

φύτευση των δένδρων ακολουθώντας τις συνθετικές χαρά-

ξεις, δηµιουργεί ενότητες 

σκιασµού και οριοθετεί στις τρεις διαστάσεις τις ενδιαφέρου-

σες φυγές.

Στο κέντρο της πλατείας χωροθετείται ένας καθαρός τετρα-

Μελετητές:
Βάσω Αγοραστίδου, Λητώ Ιωαννίδου, Μιχάλης Καραβάς, 

Πανίτα Καραµανέα, Έλενα Κουρή, αρχιτέκτονες

Συνεργάτης:
Ιουλία ∆ρούγα, αρχιτέκτων

γωνικός χώρος, µία tabula rasa. Η επιφάνεια αυτή χαρακτηρί-

ζεται από µια απαλή κλίση, διαµορφώνοντας ένα ήπιο ανά-

γλυφο. 

Ο περιέχων εσώτερος χώρος της πλατείας, περιβάλλεται

πλευρικά από δύο ζώνες, για τις ανάγκες εκτόνωσης των

µαγαζιών. 

Το πάνω επίπεδο λειτουργεί σαν περιοχή υποδοχής, σαν εξέ-

δρα θέασης, που παραλαµβάνει την αθρόα κίνηση από τον

άξονα της αγοράς. 

Ερµηνεύοντας την εναλλαγή των κινήσεων σε αυτό το σηµείο,

διατηρείται σε µικροκλίµακα το χαρακτηριστικό του χώρου

διέλευσης και συναναστροφής, ενώ σε µακροκλίµακα επιτυγ-

χάνεται η λειτουργία του σα συνδετήριος κρίκος ανάµεσα σε

πλατεία και άξονα.

∆ηµιουργείται µια βαθµιαία προσέγγιση στο χώρο, µια εισχώ-

ρηση που φιλτράρει και διαχειρίζεται τις κινήσεις, διαµορφώ-

νοντας υποπεριοχές θέασης προς το εσωτερικό.

Το φυσικό στοιχείο απαντάται υπό τη µορφή µεγάλης ζώνης

πρασίνου στα νότια. Αποτελεί µια φυσική κοιλότητα από υψί-

κορµα δένδρα που λειτουργούν σαν αντιληπτικό όριο του

χώρου της πλατείας. 

Τα φυλλοβόλα δέντρα που προτείνονται προσδίδουν χρώµα

και εναλλαγή κατά τη διάρκεια του χρόνου, τα δε αειθαλή,

επισηµαίνουν την τρίτη διάσταση είτε µε την κατακορυφό-

τητά τους, είτε µε τον όγκο τους. 

Λόγω της φυσικής ανηφορικής κλίσης του εδάφους από το

Σιδηροδροµικό σταθµό, ο επισκέπτης αντιλαµβάνεται σιγά-

σιγά το χώρο, διεισδύει στο εσωτερικό της διαµόρφωσης και

βιώνοντάς την, εµψυχώνει µε την οικειοποίηση και την ιδιο-

ποίησή του τον τόπο. 

Οι οπτικές φυγές του αποκαλύπτονται σταδιακά, καθώς η

προοπτική βαθµιαία αλλάζει.



κτο σύστηµα γεωµετρικών χαράξεων παραπέµπει στη φύση,

ενώ το υφιστάµενο ορθοκανονικό παραπέµπει στην πόλη.

Συνύπαρξη φύσης και πόλης, δηµιουργία φυσικού περιβάλλο-

ντος µέσα στην πόλη, είναι από τα βασικά ζητούµενα του προ-

τεινόµενου οργανωτικού πλαισίου της επέµβασης.

Τα δύο συστήµατα γεωµετρικών χαράξεων συνυπάρχουν,

αλληλοσυµπληρώνονται και ορίζουν τα κανάλια και τις διευ-

ρύνσεις του υδάτινου στοιχείου, τις διαµορφώσεις των δαπέ-

δων, τις φυτεύσεις, τις συστοιχίες των φωτιστικών σωµάτων

και του αστικού εξοπλισµού. Επίσης υποδεικνύουν ροές

πεζών, διαµορφώνουν στάσεις και καθιστικά, και υποδηλώ-

νουν τις δυνατότητες διέλευσης τροχοφόρων οχηµάτων.

Η αναβάθµιση, ο εξωραϊσµός και η αναδιάρθρωση του κεντρι-

κού άξονα (οδός Β. Κωνσταντίνου και κεντρική πλατεία) ώστε

να δηµιουργηθεί ένας τόπος στον οποίο να µπορούν να ανα-

πτυχθούν εκείνες οι λειτουργίες και δράσεις που αντιστοι-

χούν στο εµπορικό, οικονοµικό και κοινωνικό κέντρο της Νέας

Ορεστιάδας αποτελούν τους βασικούς στόχους της πρότασης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών πιστεύουµε ότι θα πρέπει

να δηµιουργηθεί µια περιοχή πρασίνου, ένας τόπος µε στοι-

χεία φυσικού περιβάλλοντος τα οποία απουσιάζουν σήµερα

από την πόλη. Στο νέο αυτό τόπο θα πρέπει να εξασφαλίζο-

νται οι προϋποθέσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς κίνησης

των πεζών, ευχάριστων διαδροµών στις εµπορικές περιοχές,

ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς

και ευχάριστων τόπων συνάντησης, τόσο των ενηλίκων όσο

και των παιδιών.

Βασικά στοιχεία οργάνωσης της υπό µελέτη περιοχής προτεί-

νεται να είναι το χαµηλό και ψηλό πράσινο, το νερό, οι δια-

δροµές και οι στάσεις των πεζών, οι διαµορφώσεις των δαπέ-

δων, οι συστοιχίες των φωτιστικών σωµάτων και του αστικού

εξοπλισµού και οι περιορισµένες δυνατότητες κυκλοφορίας

των οχηµάτων.

Η ένταξη «φυσικών στοιχείων» καθώς και η δηµιουργία µιας

«φυσικής διαδροµής» σε ένα αυστηρό ορθοκανονικό

σύστηµα ρυµοτοµίας, µας οδήγησε στην αναζήτηση ενός

άλλου οργανωτικού πλαισίου γεωµετρικών χαράξεων, το

οποίο θα διαφοροποιείται µεν από το υφιστάµενο ορθοκανο-

νικό, αλλά θα είναι σε διάλογο µε αυτό εξασφαλίζοντας ένα

είδος αρµονικής συνύπαρξης. Το νέο αυτό φαινοµενικά άτα-

Γενικές αρχές της µελέτης
Η πεζοδρόµηση της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου επιτρέπει

την αποφόρτιση του κέντρου από την τοπική κίνηση. ∆ιαµορ-

φώσαµε έναν άξονα που ενοποιεί τις λειτουργίες εκατέρωθεν

της πλατείας, µε δίκτυα ροών πεζών που ξεκινάνε και καταλή-

γουν σε αυτήν. Το εύρος του άξονα, 24µ, καθιστά δυνατή την

παράλληλη δηµιουργία χώρων συγκέντρωσης και περιπάτου

καθ’ όλο το µήκος του. 

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
∆ιακρίνονται 4 υποπεριοχές µε τρεις κόµβους. Στους κόµβους

δίνεται προτεραιότητα στον πεζό, επιβραδύνοντας το αυτοκί-

νητο και διατηρώντας ενιαίο τον πεζόδροµο και την πλατεία.

∆ιατηρήθηκαν δύο λωρίδες µικρού πλάτους, που χρησιµοποι-

ούνται αφενός για την τροφοδοσία των καταστηµάτων και τη

διέλευση ασθενοφόρων, και αφετέρου ως ποδηλατόδροµοι. 

Υποπεριοχές [χωρικές ενότητες]
Ο χαρακτηρισµός υποπεριοχή αφορά περισσότερο στην

έµφαση που επιδιώκουµε να δοθεί σε αυτήν παρά στην

ύπαρξη σαφούς διαχωρισµού. Οι επιµέρους κατασκευές λει-

τουργούν ως τοπόσηµα του εκάστοτε τµήµατος. Η ενιαία

δαπεδόστρωση αποσαφηνίζει το επίπεδο της απρόσκοπτης

κίνησης των πεζών ακόµα και στην περίπτωση της αλληλοτο-

µίας της µε την κίνηση των αυτοκινήτων. Χωροθετήθηκαν

διευρυµένες περιοχές πρασίνου, που προσανατολίζουν, σκιά-

ζουν, δηµιουργούν φυγές, καθ' όλο το µήκος και σε ελεύθερη

διάταξη αναιρώντας, όπου είναι επιθυµητό, το αυστηρά αρχι-

τεκτονηµένο τοπίο. Η σύνθεση συµπληρώθηκε από επανα-

λαµβανόµενα στοιχεία αστικού εξοπλισµού.
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Μελετητές:
Χριστίνα Γαληφιανάκη, Μανώλης Βότσης, Ευγενία Μπουράζου,

Αγγελική Γαλάτη, αρχιτέκτονες

Μελετητές:
Αναστασία Αβραµίδου, Εµµανουήλ Αναγνωστίδης, αρχιτέκτονες

Στυλιανή Γεωργιάδου, Μαρία ∆ούση, αρχιτέκτονες, MSc στην

αποκατάσταση ιστορικών πόλεων και µνηµείων

Μιχαήλ Νοµικός, αρχιτέκτων, αναπ. καθ. ΑΠΘ

Συνεργάτες:
Πρόδροµος Βασιλειάδης, Αντώνιος Αναγνωστίδης,

φοιτητές αρχιτεκτονικής

1η Χωρική Ενότητα

Βρίσκεται στο δυτικό άκρο της περιοχής επέµβασης. Για την

σηµατοδότηση της εισόδου τοποθετήθηκε ένα σιντριβάνι, µία

επαλληλία τριγωνικών επιπέδων νερού, σαν ένα βέλος που

στρέφεται προς την καρδιά της επέµβασης. 

2η Χωρική Ενότητα

Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη του δηµοτικού σχολείου. Ο

χώρος µπροστά σε αυτό λειτουργεί ως επέκταση της αυλής

και σηµατοδοτείται από µία κατασκευή στο έδαφος, µία σύν-

θεση κεκλιµένων επιπέδων για παιχνίδι.

3η Χωρική Ενότητα

Αποτελεί την καρδιά της πόλης. Ο κύριος πεζόδροµος εξοπλί-

ζεται µε εµπορικά κιόσκια και οι παράλληλοι µε στέγαστρα.

Το κατέβασµα στο εσωτερικό της πλατείας επιτυγχάνεται στο

χαµηλότερο τµήµα της µε σκαλιά, και ισόπεδα στο τµήµα της

που στρέφεται στο ∆ηµαρχείο. Στη βορειοανατολική γωνία

της βρίσκουµε µία δεξαµενή µε πίδακες νερού, της οποίας

µέρος υπερκαλύπτεται από µία ξύλινη πλατφόρµα. Η νότια

παρειά της παρουσιάζεται ως χώρος στάσης και παιχνιδιού

ανάµεσα στα δέντρα. 

4η Χωρική Ενότητα

Το τµήµα της που βρίσκεται κοντά στην πλατεία είναι σχεδόν

συνεπίπεδο µε αυτήν, ενώ το υπόλοιπο µέχρι το σταθµό

παρουσιάζει έντονη κατηφορική κλίση. Κινούµενοι από την

πλατεία προς το σταθµό, ακολουθούµε µία αξονική πορεία

που ορίζεται από δεντροστοιχίες. Στο δώµα του αναψυκτη-

ρίου διαµορφώθηκε χώρος στάσης µε φυγές προς την ύπαι-

θρο. 
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Το θέµα και τα προβλήµατα – Ερµηνευτική προσέγγιση
Η πόλη της Νέας Ορεστιάδας αποτελεί ένα ακραία τεχνητό

περιβάλλον, σαφώς οριοθετηµένο και εσωτερικά οργανω-

µένο µε το Ιπποδάµειο σύστηµα, που περιβάλλεται από

φυσικό περιβάλλον και καλλιέργειες.

Οι δηµόσιοι χώροι της πόλης είναι ποσοτικά επαρκείς αλλά

υποτάσσονται στην ουδετερότητα του ρυµοτοµικού σχεδίου

και δεν «παρακολουθούν» τις κατά τόπους λειτουργικές ιδιαι-

τερότητές της. Οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια έχουν υπερβο-

λικό πλάτος που δεν διαφοροποιείται, οι εµπορικοί, διοικητι-

κοί και πολιτιστικοί χώροι διαχωρίζονται από πλατιές λεωφό-

ρους, ενώ η κεντρική πλατεία περιζωσµένη από την κυκλοφο-

ρία αυτοκινήτων υπολειτουργεί.

Το «ορθολογικό» ρυµοτοµικό σχέδιό της αποβαίνει ανορθο-

λογικό όσο αφορά την έκφραση του δυναµικού της πόλης και

το πρόβληµα εκτός από λειτουργικό είναι και βαθύτατα

αισθητικό, αφού το αδιαφοροποίητο σύστηµα δρόµων και

πεζοδρόµων τελικά δηµιουργεί µια ανοίκεια κλίµακα.

Κεντρική ιδέα πρότασης
Προτείνεται η δηµιουργία µιας ευρείας ζώνης πεζών ως

κεντρικός κορµός του δηµόσιου χώρου. Η ζώνη αυτή αποτε-

λείται από φυσικά και τεχνητά στοιχεία, διαπερνά το σώµα

της πόλης διαβαθµίζεται λειτουργικά και κλιµακώνεται µορ-

φολογικά κατά τόπους µε σχεδιαστικές χειρονοµίες.  

Η κεντρική πλατεία διευρύνεται και αποτελείται από δύο τµή-

µατα. Η διαµόρφωση διαδοχικών επιπέδων σε συνδυασµό µε

τα πλευρικά στέγαστρα των καταστηµάτων δηµιουργούν

δυνατότητα υποδοχής πολιτισµικών εκδηλώσεων.

Ακολουθώντας τη γενική αρχή µιας ήπιας και φιλικής επέµβα-

σης, προσπαθήσαµε να αξιοποιήσουµε τα φυσικά στοιχεία.

Έτσι, χωρίς να χάνεται ο αστικός χαρακτήρας της κύριας δια-

δροµής, οι φυτεύσεις έχουν σηµαντικό ρόλο. Μέσα στο άλσος

χωροθετείται ένα ανοιχτό θέατρο 300 θέσεων µε ελαφρά

ξύλινη κατασκευή. 

Αντίστοιχη κατασκευή είναι το παρατηρητήριο που σηµατοδο-

τεί την αρχή της διαδροµής. Η παρουσία του υγρού στοιχείου

είναι ένα διακριτικό, αλλά επαναλαµβανόµενο θέµα. Κατά

µήκος της διαδροµής δηµιουργείται µια ακολουθία από περί-

πτερα, στέγαστρα, σηµεία στάσης και ειδικές διαµορφώσεις.

Αυτά τα αστικά «επεισόδια» κρατούν αµείωτο το ενδιαφέρον

του περπατητή και στεγάζουν ελαφρές χρήσεις. 

Βασική αρχή είναι η προτεραιότητα στους πεζούς κατά µήκος

της κεντρικής λεωφόρου, η οποία αποτελεί πλέον άξονα περι-

πάτου, αναψυχής και εµπορικών δραστηριοτήτων. Ο συνολι-

κός χαρακτήρας παραµένει ήπιος και οικολογικός µε επεµβά-

σεις, που δεν αλλοιώνούν την αρχική γεωµετρία του άξονα,

είναι αντιστρεπτές και αξιοποιούν φυσικά υλικά (πέτρα-ξύλο)

ή φυσικά στοιχεία (πράσινο-νερό). 

Η κύρια διαδροµή διατρέχει όλο το µήκος της υπό ανάπλαση

περιοχής, αποτελώντας τη σπονδυλική στήλη που συνδέει και

οργανώνει τις επί µέρους επεµβάσεις. Αποτελείται από ευθύ-

γραµµα τµήµατα, που εµφανίζουν παράλληλες µικροµετατο-

πίσεις για τον εµπλουτισµό της µονοσήµαντης αξονικότητας. 

Στα σηµεία «ολίσθησης» οι διαδροµές συνδέονται µε µικρές

διευρύνσεις-«πλατείες» κοµβικά σηµεία στάσης – αλλαγής

κατεύθυνσης. Ο χαρακτήρας µεταβάλλεται στον άξονα ανα-

τολής-δύσης. 

Από την οδό Ζαρίφη έως την κεντρική πλατεία κυριαρχούν οι

εµπορικές χρήσεις και αντίστοιχα τα υλικά είναι περισσότερο

σκληρά και ευκολοσυντήρητα. 

Από την κεντρική πλατεία έως το Σιδηροδροµικό Σταθµό το

φυσικό στοιχείο επικρατεί και η κύρια διαδροµή, ελαφρά

υπερυψωµένη από το φυσικό έδαφος, επιστρώνεται µε ξύλι-

νες σανίδες. 

Μελετητές:
Βασίλης Γκανιάτσας, αρχιτέκτων, επίκ. καθηγητής ΕΜΠ

Παναγιώτης Τούρλας, αρχιτέκτων MSc ΕΜΠ

Συνεργάτες: 
Ιωσήφ Λεοντής, Γιάννης Τσίλης, Γεωργία Ψαλλίδα

Σύµβουλοι: 
Θάνος Βλαστός, συγκοινωνιολόγος, επίκ. καθηγητής ΕΜΠ

Αντώνης Σκορδίλης, φυτοτέχνης

Μελετητές:
Νίκος Καλογήρου, αρχιτέκτων

Σωτήρης Κουβόπουλος, Γιώργος Παπαδάκης,

φοιτητές αρχιτεκτονικής

Αυτή η διαβάθµιση της µορφής της ανάλογα µε τις λειτουρ-

γίες, στοχεύει στην εισαγωγή µιας ασυµµετρίας δηλωτικής

της ζωής της πόλης που συνδιαλέγεται µε το συµµετρικά δια-

τεταγµένο ουδέτερο κάνναβο του ρυµοτοµικού σχεδίου.

Στοιχεία της πρότασης
1. ∆ηµιουργία ζώνης πεζών πλάτους 5-16 µ. σε απόσταση από

την κίνηση των αυτοκινήτων στη βόρεια πλευρά της Β.

Κων/νου, ώστε να ενοποιήσει τα περισσότερα σχολεία και

δηµόσια κτίρια και να εντάξει στη διαδροµή της την κεντρική

πλατεία.

2. Εισαγωγή του φυσικού στοιχείου, που κυριαρχεί στο ευρύ-

τερο περιβάλλον της πόλης, µε σηµειακές αποκαλύψεις του

φυσικού αναγλύφου και τη δηµιουργία υδάτινου καναλιού σε

συνέχεια υφιστάµενου ρέµατος πλάτους 1 µ στο όριο της

οικοδοµικής γραµµής που συλλέγει όµβρια, τροφοδοτεί

σιντριβάνια και αρδεύει το πράσινο.

3. Εξοπλισµός της ζώνης πεζών µε την επαναλαµβανόµενη

παρουσία ενός δοµικού στοιχείου µε κάτοψη κυκλικού τοµέα

από µεταλλικές διατοµές, που θα δίνει έµφαση στη συνέχεια

της ζώνης και θα εξυπηρετεί πολλαπλές χρήσεις (χώρος κερ-

κίδων, εκθεσιακός χώρος, κιόσκι, χώρος διοραµάτων, καθι-

στικά, αγορά, χώρος προβολών, εξέδρα-belvedere).
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– Bruno DESLANDES, αρχιτέκτων,

εµπειρογνώµων στην UNESCO.

– Didier REBOIS, αρχιτέκτων, Γενι-

κός Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής

Γραµµατείας ΕUROPAN, ως παρατη-

ρητής.

Μετά την τελευταία συνάντηση της

Κριτικής Επιτροπής (3 και 4 Οκτω-

βρίου 2003 και 21 Νοεµβρίου

2003 ) διακρίθηκαν οι παρακάτω

αρχιτέκτονες:

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ

Βραβείο - Μελέτη PC 247 

Παύλος Φιλίππου, Πάρης Φιλίππου,

Μιχάλης Κοσµάς, αρχιτέκτονες

Συµµετοχή: Talar Kouyoumdjan,

αρχιτέκτων

Έπαινος - Μελέτη ΙG 150 

Gabor Stark, αρχιτέκτων

Συµµετοχή: Rudolph Ines-Ulrike,

αρχιτέκτων 

∆ΕΕΑΠ, εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης.

– Παναγιώτης ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ, αρχι-

τέκτων-πολεοδόµος, καθηγητής

ΕΜΠ, µέλος Εθνικής Επιτροπής

EUROPAN 7, εκπρόσωπος ΕΜΠ

– Γιάννης ΑΙΣΩΠΟΣ, αρχιτέκτων,

καθηγητής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων

του Πανεπιστηµίου Πατρών, µέλος

Εθνικής Επιτροπής EUROPAN 7,

εκπρόσωπος του ΣΑ∆ΑΣ

– Ουρανία ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ, αρχιτέ-

κτων-πολεοδόµος, εκπρόσωπος

ΤΕΕ, µέλος Εθνικής Επιτροπής

EUROPAN 7

– Σοφία-∆οµινίκη ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ-

ΛΟΥ, αρχιτέκτων-πολεοδόµος.

– ∆αµιανός ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ, αρχι-

τέκτων, βραβευµένος µελετητής

EUROPAN 3, µέλος Εθνικής Επιτρο-

πής EUROPAN 7.

– Γιώργος ΠΡΟΚΑΚΗΣ, αρχιτέκτων,

καθηγητής στο Τεχνικό Πανεπιστή-

µιο του Βερολίνου.

– Nathalie DE VRIES, αρχιτέκτων,

βραβευµένη µελετήτρια EUROPAN 3.

γίνουν “αποδιοποµπαίοι τράγοι” οι

αρχιτέκτονες και να υποτιµηθεί η

αξία των διαγωνισµών, µε αφορµή

το θέµα της Οµόνοιας. Γιατί η επιτυ-

χία ή η αποτυχία της βραβευµένης

πρότασης θα µπορούσε να κριθεί

µόνο µετά τη συνεπή εφαρµογή της

και όχι µε αφορµή την κακοποίησή

της. Γιατί δεν µπορεί να διευκολύ-

νεται η σύγχυση σχετικά µε το ποιο

είναι το αντικείµενο της κριτικής: η

σηµερινή πραγµατικότητα ή αυτή

καθεαυτή η µελέτη όπως ποτέ δεν

θα εφαρµοστεί».

Βοζάνη Αριάδνη
αρχιτέκτων, µέλος της οµάδας

µελετητών της πλατείας Οµονοίας

ANΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
EUROPAN 7

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, η ∆ιεύθυνση Οικι-

στικής Πολιτικής και Κατοικίας και η

Εθνική Γραµµατεία ΕUROPAN 7,

προκήρυξε στις 12.1.2002 τον

Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνι-

σµό EUROPAN 7 µε θέµα «Προα-

στιακή Πρόκληση, Ενίσχυση Αστικό-

τητας και Οικιστική ∆ιαφοροποί-

ηση».

Το θέµα του τελευταίου αυτού δια-

γωνισµού βρίσκεται στην ενδιά-

µεση κλίµακα µεταξύ πολεοδοµίας

και αρχιτεκτονικής.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη

µεταµόρφωση της διάχυτης πόλης,

προκειµένου να δηµιουργηθεί

ένας βιώσιµος αστικός χώρος και

στη δηµιουργία νέων οικιστικών

περιοχών µε καινοτόµες τυπολο-

γίες και πολυπλοκότητα προγραµ-

µάτων.

Η Ελλάδα συµµετείχε µε 4 περιο-

χές στους ∆ήµους: Ιλίου (Αττική),

Πυλαίας (Θεσ/νικης), Νεάπολης

(Λάρισας) και Νέας Ιωνίας (Μαγνη-

σίας).

Η Τεχνική Επιτροπή EUROPAN 7

αποτελείτο από τα εξής µέλη:

– Ελένη ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗ, αρχιτέκτων-

πολεοδόµος στη ∆ΟΠΚ, µέλος Εθνι-

κής Γραµµατείας ΕUROPAN

– Γιώργος ΜΑΛΛΙ∆ΗΣ, αρχιτέκτων-

πολεοδόµος στη ∆ΟΠΚ µέλος Εθνι-

κής Γραµµατείας EUROPAN

– Λενούσα ΧΟΛΕΒΑ, αρχιτέκτων-

πολεοδόµος στη ∆ΟΠΚ µέλος Εθνι-

κής Γραµµατείας EUROPAN   

Η Κριτική Επιτροπή EUROPAN 7

αποτελείτο από τα εξής µέλη:

– Παναγιώτα ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ∆/ντρια

Απάντηση στο άρθρο του κου
Σαρηγιάννη «Το σύστηµα διδασκα-
λίας είναι η διδασκαλία του συστή-
µατος», όπως δηµοσιεύτηκε στο
τεύχος 42, του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΕΣ

«Ο κύριος Σαρηγιάννης στο άρθρο

του αναφέρεται απαξιωτικά στις

προτάσεις που βραβεύτηκαν για τις

κεντρικές πλατείες της Αθήνας

–πλατείες Οµονοίας, Μοναστηρα-

κίου, Κουµουνδούρου– εκτιµώντας

ότι έχουν λίγο πολύ κοινές αρχές

σχεδιασµού. Έτσι λοιπόν θεωρεί

“υπεύθυνους” τους αρχιτέκτονες,

τους κριτές των διαγωνισµών αλλά

και τους καθηγητές που τους «διέ-

πλασαν» να παράγουν σχεδιαστικές

προτάσεις µε τις οποίες ο ίδιος δια-

φωνεί. Αν και κανείς θα µπορούσε

να έχει πολλές ενστάσεις για το αν

και κατά πόσο όλες αυτές οι λύσεις

έχουν συνθετικά ή και ιδεολογικά

κοινό τόπο αφετηρίας το σηµαντι-

κότερο λάθος του κύριου Σαρη-

γιάννη είναι ότι θεωρεί την Οµόνοια

ως “το παράδειγµα που εξόργισε

την κοινή γνώµη” λόγω ακριβώς

του σχεδιασµού της – και όχι λόγω

της κακοποιηµένης, ηµιτελούς και

κακοκατασκευασµένης εκδοχής της

που είδαµε στην πράξη. 

Σαν συνάδελφος δεν έτυχε να ενη-

µερωθεί από τις δηµόσιες καταγγε-

λίες της οµάδας αρχιτεκτόνων ότι η

σηµερινή κατάσταση της πλατείας

δεν αποτελεί παρά παράφραση της

µελέτης που βραβεύτηκε; Είναι

απολύτως θεµιτό να διαφωνεί

κανείς µε τη βράβευση µίας πρότα-

σης, µε τους κριτές ή το πρό-

γραµµα, η συµµετοχή όµως στην

παραπληροφόρηση που επιχειρή-

θηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση

µε σκοπό να πεισθούµε όλοι ότι “οι

αρχιτέκτονες φταίνε που σχεδιά-

ζουν λάθος”, είναι αλήθεια συνει-

δητή; Γιατί για να στηρίξει τη δια-

φωνία του µε τη βραβευµένη πρό-

ταση ο κ. Σαρηγιάννης ταυτίζεται µε

την άποψη της ΕΑΧΑ, την οποία µε

ζήλο προέβαλαν και τα περισσό-

τερα ΜΜΕ, ότι αυτό που βλέπουµε

σήµερα δεν είναι παρά η εφαρµογή

της µελέτης του διαγωνισµού. Ίσως

για κάποιους να είναι “ψιλά γράµ-

µατα”, το αν η µελέτη κακοποιή-

θηκε, το αν δηµοπρατήθηκε µισή,

το αν η κατασκευή της κρίθηκε απα-

ράδεκτη από τους συµβούλους επί-

βλεψης, το αν παραδόθηκε στο

κοινό ατελής, µε πλήθος κακοτε-

χνιών, χωρίς να λειτουργούν ζωτικά

στοιχεία της λύσης (φωτισµός,

συστήµατα νερού κ.λπ.). Θα περι-

µέναµε όµως από συναδέλφους και

δασκάλους µας να έχουν καταλάβει

ποιους και γιατί εξυπηρετεί να

ειδήσεις

Η περιοχή µελέτης στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Η περιοχή µελέτης στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας
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Ανάµεσα στα πειθαρχηµένα αυτά όρια ο χώρος πάλλεται µε

ελεύθερες δυναµικές χαράξεις, αναπτύσσοντας ένα µωσαϊκό

από καµπύλα και ευθύγραµµα σχήµατα, ένα κύµα που διασχί-

ζει το εµπορικό κέντρο, παρασύροντας σε µικρές δίνες µέσα

του και γύρω από αυτό το σύνολο των στοιχείων που οργανώ-

νουν το χώρο: κινήσεις, καθιστικά, φυτεύσεις, δέντρα κ.λπ.,

πάντοτε µέσα από τους κανόνες που διέπουν, υπό τη µορφή

συντακτικού, τις σηµαντικές λειτουργικές απαιτήσεις.

Έτσι ο ελεύθερος, «χορευτικός» σχεδόν τρόπος αντιµετώπι-

σης στις χαράξεις αλλά και στην οργάνωση των επιµέρους

στοιχείων, αν και συγκρούεται φαινοµενικά µε τον αυστηρά

οργανωµένο περιβάλλοντα πολεοδοµικό ιστό, ανατροφοδο-

τεί και εµπλουτίζει ουσιαστικά τη βάση του αστικού σχεδια-

σµού, προστατεύοντας και αποσαφηνίζοντας τα χαρακτηρι-

στικά που προσδίδουν αυτοτέλεια και «προσωπικότητα» στο

δηµόσιο χώρο. 

Η κεντρική ιδέα και βασική συνθετική αρχή της πρότασης δια-

µορφώθηκε ως απάντηση στα δεδοµένα που προκύπτουν από

την αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης, από την ανάγκη

ικανοποίησης των βασικών στόχων της µελέτης, αλλά και υπο-

στήριξης συγκεκριµένης µεθοδολογίας αντιµετώπισης των

λειτουργικών απαιτήσεων.

Έτσι η περιοχή παρέµβασης αντιµετωπίζεται ως ένα γραµµικό

σύστηµα που οριοθετείται από δύο στιβαρά, γεωµετρικά,

«πειθαρχηµένα» από την άποψη της συνθετικής προσέγγισης

άκρα: Το γραµµικό αλσύλιο στο ∆υτικό όριο, και την περιοχή

µπροστά από τον Σιδηροδροµικό Σταθµό µε την πεζογέφυρα

και τη «Λίµνη της συνεργασίας των λαών» στα Ανατολικά. 

Σε αυτά τα τµήµατα που οριοθετούν τις κεντρικές περιοχές, οι

χαράξεις που οργανώνουν τη σύνθεση είναι ευρύτερες, τα

σχήµατα σαφέστερα και οι κινήσεις εµφατικές, οδηγούν

συγκλίνουσες στην κύρια εµπορική περιοχή, και το χώρο του

∆ηµαρχείου και της πλατείας αντίστοιχα διαµέσου δύο χαρα-

κτηριστικών αξόνων κίνησης των πεζών.

Μελετητής:
Εµµανουήλ Μπόγρης, αρχιτέκτων

Συνεργάτες: 
Ελένη Λαφαζάνου, Ιωάννα Νικολάου, αρχιτέκτονες

Υπεύθυνος ηλεκτρονικής σχεδίασης:
Εµµανουήλ Παπαδόπουλος
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∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Έπαινος - Μελέτη WB 121 

Ελένη Καραναστάση, Angelika

Fucks, αρχιτέκτονες

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Βραβείο - Μελέτη ΜΤ 003 

Μαρία Βασενχόβεν, Τorsten Bessel,

αρχιτέκτονες

Βραβείο - Μελέτη GP 557 

Igor Stipac, Daniela Stankovic,

Μichalis Buka, Μladen Stamenic,

αρχιτέκτονες

Έπαινος - Μελέτη SC 578 

Gorka Goitia Amundarain, Sara

Gallego Stinus, Roberto Hoyos

Miguel, Silvia Martin Nieto, αρχιτέ-

κτονες

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Βραβείο - Μελέτη ΑΑ 001 

Francesco Menegatti, Dina

Nencini, αρχιτέκτονες

Συµµετοχή: Elena Tacconi

Allessandro Dipace

Loredana Landro

Έπαινος - Μελέτη VE 723 

Βασιλική Αττάρτ, Ηλέκτρα Σκαµνάκη,

Ελένη Αγγελέτου, αρχιτέκτονες

Συµµετοχή: Ζωή Λιούτα, αρχιτέκτων

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ανέλαβε τη διοργά-

νωση της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης
Λήξης του Ευρωπαϊκού Προγράµ-
µατος στην Αθήνα 6-8 Μαΐου 2004,

στον Πολυχώρο της Αθηναΐδας.

Η Εκδήλωση αυτή που διοργανώνε-

ται µε τη λήξη του κάθε διαγωνι-

σµού, αποτελεί το κορυφαίο γεγο-

νός κάθε προγράµµατος δεδοµένου

ότι συµµετέχουν 700-1000 άτοµα

απ’ όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρ-

κεια αυτού του FORUM θα γίνει η

παρουσίαση όλων των βραβευµέ-

νων µελετών απ’ όλη την Ευρώπη

καθώς και απονοµή των βραβείων

για τις ελληνικές συµµετοχές.

Συγχρόνως θα δηµιουργηθούν

οµάδες εργασίας που θα φέρουν σ’

επαφή τους νέους βραβευµένους

αρχιτέκτονες, τους εκπροσώπους

όλων των 68 περιοχών της Ευρώ-

πης (Εκπρ. Τοπ. Αυτοδιοίκησης) και

τους επαγγελµατίες του κατασκευα-

στικού τοµέα καθώς και ειδικούς

εµπειρογνώµονες.

Επίσης θα γίνουν διαλέξεις και

θεµατικές συζητήσεις στις οποίες

θα συµµετέχουν βραβευµένοι αρχι-

τέκτονες που έχουν προχωρήσει σε

υλοποίηση των µελετών τους.

Το πλήρες πρόγραµµα της εκδήλω-

σης καθώς και περισσότερες πλη-

ροφορίες υπάρχουν στην Ευρω-

παϊκή ιστοσελίδα του EUROPAN:

http://www.europan-europe.com       

Α-Ι. ∆. ΜETAΞA, Η YΦAPΠAΓH TΩN
MOPΦΩN – ΑΠO THN ΠOΛITIKH
OMIΛIA TOY KΛAΣIKIΣMOY, Εκδό-

σεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003

Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέ-

µου, δηλαδή τις δύο δεκαετίες

1920-1940, η Ευρώπη συνταράσ-

σεται από ισχυρά πολιτικά, οικονο-

µικά, κοινωνικά, πνευµατικά και

καλλιτεχνικά ρεύµατα. Η άνθηση

αυτή, η οποία θα µαραθεί στη

φρίκη του Β΄ παγκοσµίου πολέµου,

έχει διακοπεί στη Γερµανία όταν το

1933 αναρριχάται στην έννοµη

εξουσία ο γνωστός δεκανέας, που

θα πνίξει κάθε ελεύθερη σκέψη και

δράση, θα υπαγορεύσει τη δική του

τέχνη και στο τέλος θα αιµατοκυλί-

σει την Ευρώπη και θα προκαλέσει

τον αφανισµό της ιστορικής κτιρια-

κής κληρονοµιάς της πατρίδας του

και όχι µόνο.

Μετά το 1945 η Ευρώπη θα προ-

σπαθήσει να επανασυνδεθεί µε τον

πλούτο εκείνο των ρευµάτων, µε

εξαίρεση βέβαια της Σουηδίας και

της Ελβετίας, οι οποίες χάρις στην

ουδετερότητά τους θα πραγµατώ-

σουν, ιδιαίτερα όσον αφορά την

αρχιτεκτονική, τα οράµατα του

Μεσοπολέµου.

Από τις µεγάλες δυνάµεις η Γαλλία

θα απωθήσει γρήγορα και θα ξεχά-

σει τη χλωµή εποχή του καθεστώ-

τος του Βισύ. ∆ιαφορετικά η Γερµα-

νία, η οποία φέρει το τεράστιο

βάρος των φοβερών εγκληµάτων

κατά της ανθρωπότητας. Αυτό το

άγος θα πασχίσουν να απαλύνουν οι

µεγάλοι καγκελάριοι Κόνραντ Άντε-

ναουερ και Βίλλυ Μπράντ. Η µαύρη

όµως υποθήκη δεν εξαλείφεται

ούτε εύκολα ούτε γρήγορα. Οι Γερ-

µανοί έπλασαν ένα νέο όρο για

αυτό το σκοπό, την

Vergangenheitsbewältigung,

δηλαδή την υπερνίκηση, το ξεπέ-

ρασµα του παρελθόντος.

Έτσι συνειδητά η περίοδος 1933-

1945 αντιµετωπίζεται µε απέχθεια

ή και µε αυτοειρωνία ως ένα κενό,

βέβαια κατά το δυνατό. Οι µεγαλό-

στοµοι ζωγραφικοί πίνακες και τα

ηρωικά γλυπτά ή τα θεατρικά και τα

κινηµατογραφικά έργα παραµένουν

καταχωνιασµένα και απρόσιτα, όχι

όµως κατ’ ανάγκη και τα ογκώδη

αρχιτεκτονήµατα, τα οποία ζουν

µέσα στις πόλεις και έχουν αποδο-

θεί σε άλλες χρήσεις.

Το παρελθόν όµως δεν εξορκίζεται

και δεν «εκ-καθαρίζεται» µε την

παράκαµψη και την απώθηση, όπως

παρατηρήθηκε κατά τις µεταπολε-

µικές δεκαετίες. Τότε η µελέτη

αυτού του δυσάρεστου παρελθό-

ντος περιοριζόταν κυρίως στην

καταγραφή των καλλιτεχνηµάτων τη

συνοδεία απαξιωτικών και καταδι-

καστικών σχολείων.

Η χρονική όµως απόσταση από τότε

αυξάνει, όπως αυξάνει και η αντι-

κειµενικότητα. Αρχίζει πρόσφατα η

συστηµατική και σοβαρή διερεύ-

νηση των παραµέτρων, της προέ-

λευσης και της δηµιουργίας αυτών

των αµφιβόλου αξίας και διατεταγ-

µένης σκοπιµότητας έργων. Τα έργα

αυτά θεωρούνται µεν εκφάνσεις

µίας αποτρόπαιας ιδεολογίας, αλλά

όχι και απρόσιτα. Είναι σαφής η

στροφή προς την ερµηνευτική προ-

σέγγισή τους από ειδικούς επιστή-

µονες.

Για τους λόγους αυτούς αποτελεί

σηµαντική συµβολή στην κατα-

νόηση του παρελθόντος η µελέτη

του Α-Ι. ∆. Μεταξά «Η υφαρπαγή

των µορφών – Από την πολιτική

οµιλία του κλασικισµού», µε πρό-

θεµα του Αλ. Παπαγεωργίου-

Βενετά. Η ειδική µελέτη δεν απευ-

θύνεται από έναν πολιτικό επιστή-

µονα σε πολιτικούς επιστήµονες.

Ενέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για

κάθε «Ζώον πολιτικόν» και ιδιαί-

τερα για τους Έλληνες εικαστικούς

δηµιουργούς, πολεοδόµους και

αρχιτέκτονες στους οποίους προ-

σφέρει την πολιτική σκέψη, δεδο-

µένης πρωτίστως της µεγάλης

σηµασίας του κλασικισµού στην

Αθήνα από την απελευθέρωση και

για έναν περίπου αιώνα, και µάλιστα

µε διάχυση από λαϊκούς µαστόρους

σε όλη την Ελλάδα. 

Όπως τονίζει ο συγγραφέας, ιχνη-

λατείται η εξελικτική «πολιτική»

κατάχρηση κατά το πρώτο ήµισυ

του 20ού αιώνα  µιας έρπουσας

αισθητικής υπεξαίρεσης, που έγινε

σε βάρος µιας «καταληγµένης» και

καταξιωµένης µορφής τέχνης, της

κλασικής, και για την ακρίβεια η

λιγότερο ή περισσότερο λανθά-

νουσα ή φανερή «χρησιµοποίηση

της τέχνης για τον καλλωπισµό της

πολιτικής», έστω µε κάποιες «νεω-

τερικές τάσεις».

Ασφαλώς οι αρχιτέκτονες και οι

πολεοδόµοι, ακόµα και µέχρι το Β’

παγκόσµιο πόλεµο, δεν είχαν

διλήµµατα επιλογής αρχιτεκτονικού

ύφους, προκειµένου να εκφράσουν

τις δηµόσιες λειτουργίες. Ο κλασι-

κισµός παρέµενε το σταθερό θεµέ-

λιο. Αργότερα όµως και µετά την

ανενδοίαστη ή και αναιδή κακοχρη-

σιµοποίηση του κλασικισµού, η

χωρική έκφραση της δηµοκρατικής

πολιτικής παραµένει δυσχερές

εγχείρηµα, εφόσον ο δηµιουργός

πρέπει, όπως ενδελεχώς αναλύει ο

συγγραφέας να συναισθανθεί την

ευθύνη της δηµοκρατικής πολιτείας

και να αποφύγει το τυχόν «κατεξου-

σιαστικό» ύφος, εν πολλοίς αλλιώ-

τικο ή αναιρετικό του δηµοκρατικού

τρόπου σκέψης, το οποίο ελλοχεύει

ήδη στον κλασικισµό και σήµερα

αντιµάχεται τον επιθυµητό πολιτικό

πλουραλισµό.

Η «αισθητικοποίηση της εξουσίας»

και η ωραιοποίηση της καλλιτεχνι-

κής έκφρασής της, διατρέχει ως ο

µίτος της Αριάδνης την τέχνη των

ολοκληρωτικών καθεστώτων του

20ού αιώνα. Και όπως προφήτευσε

ο W. Benjamin, η αισθητικοποίηση

της αυταρχικής εξουσίας οδηγεί

αναπόδραστα στον πόλεµο. Σε αυτό

το εργαλείο κατεξουσιαστικής

επιρροής συµβάλλει η «θεατρική»

σχέση ανάµεσα στην εξουσία και

στους πολίτες, που καθηµερινά

ζουν µαζί µε τα κτίρια και τους κοι-

νόχρηστους χώρους.

Οι λεπτές και διαυγείς σκέψεις του

συγγραφέα συµπληρώνονται από

µια σειρά παραδειγµάτων καλλιτε-

χνικών, αρχιτεκτονικών και γλυπτι-

κών «υφαρπαγών» από την Αναγέν-

νηση και τον κλασικισµό έως τις

µεσοπολεµικές Γερµανία, Ιταλία ή

Ρωσία.

Άλλη µια φορά: αυτοί οι προβλη-

µατισµοί του Α-Ι. ∆. Μεταξά, Καθη-

γητή της πολιτικής επιστήµης στο

Πανεπιστήµιο Αθηνών και ∆ιευθυ-

ντή του Εργαστηρίου Πολιτικής Επι-

κοινωνίας, υποδεικνύουν το δρόµο

για την ερµηνεία του ελληνικού και,

ιδιαίτερα, του αθηναϊκού κλασικι-

σµού, και µάλιστα σε µια εποχή

προστασίας και ανάδειξης του δια-

σωθέντος νεοκλασικού πλούτου

της Αθήνας.

Γιάννης Μιχαήλ,
αρχιτέκτων-πολεοδόµος


