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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 H EKTAΣH TOYΣ ΠPEΠEI NA KYMAINETAI AΠO 1000-1200 ΛEΞEIΣ (ΣYMΠEPIΛAMBANO-
MENΩN TΩN ΠAPAΠOMΠΩN H TΩN 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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Περιοδικό του ΣA∆AΣ-ΠEA | τεύχος 46 – περίοδος B | Ιούλιος/Αύγουστος 2004

Περιεχόµενα
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α
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Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση

αριστερά: Το στέγαστρο του αρχ. Σ. Καλα-

τράβα στο ΟΑΚΑ

δεξιά: Η κάλυψη µε θηραϊκή γη του στεγά-

στρου στο Ακρωτήρι Σαντορίνης, αρχ. Ν.

Φιντικάκης

Εξώφυλλο: Από το αρχείο του αρχ. Β. Καλ-

λονιάτη επιβλέποντα στα έργα του ΟΑΚΑ εκ

µέρους της εταιρείας Cimolai
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ…

Στο τεύχος αυτό επιχειρούµε να προσεγγίσουµε µερικά θέµατα της «επικαιρότητας» που σχετίζονται µε το

αρχιτεκτονικό και πολεοδοµικό «γίγνεσθαι» του χώρου στον οποίο ανήκουµε και πρέπει να διερευνούµε

και να ερµηνεύσουµε...

Η µεγάλη «επικαιρότητα» φυσικά είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες. ∆εν είναι όµως λιγότερο σηµαντική και η

πολιτισµική «επικαιρότητα» που είναι συνυφασµένη µε την Τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις της.

Η απόκλιση αυτή από την προγραµµατική θεµατική του περιοδικού επιβάλλεται εκ των πραγµάτων.

Το γεγονός των Ολυµπιακών αγώνων της Αθήνας και τα συναφή έργα έχουν γίνει αντικείµενο πολύπλευρης

αρνητικής και θετικής κριτικής και σχολίων από τα ελληνικά και ξένα µέσα ενηµέρωσης.

∆εν νοµίζουµε όµως ότι στη φάση που διεξάγεται αυτό το γιγαντιαίο εγχείρηµα για τα ελληνικά δεδοµένα,

θα ήταν σκόπιµη και χρήσιµη µια κριτική από τη σκοπιά µας.

Το τελικό αποτέλεσµα δεν το γνωρίζουµε και δεν έχει αποκαλυφθεί ακόµη όλο το εύρος και η ένταση της

δυναµικής του... Μια σε βάθος αναλυτική κριτική, απαιτεί χρόνο, ασφαλή επιστηµονικά κριτήρια και ορθή

εκτίµηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων από τις αρχιτεκτονικές και πολεοδοµικές παρεµβάσεις που έγι-

ναν, γίνονται και θα γίνονται…

Θίγουµε προς το παρόν, µε ευθύνη των συντακτών τους φυσικά, µερικά ολυµπιακά έργα, επιλεκτικά επιζη-

τώντας όπως είναι αναγκαίο, και τη διατύπωση του αναγκαίου αντιλόγου.

Από το πολιτιστικό αντικείµενο που θίγεται δύο νοµίζουµε ότι είναι τα πιο σηµαντικά:

• Το στέγαστρο της Σαντορίνης είναι µια ελληνική εκδοχή ανάλογη ή σχετική µε το στέγαστρο του Ολυµπια-

κού Σταδίου, στην κλίµακά του, που αφήνει όµως περιθώρια να κριθούν και εκτιµηθούν οι δυνατότητες

των Ελλήνων αρχιτεκτόνων που ίσως έχουν υποτιµηθεί.

• Η έρευνα επίσης του θρησκευτικού αρχιτεκτονικού πλούτου του Κόσσοβου αποκαλύπτει το εύρος της

πολιτισµικής επιρροής που άσκησε το Βυζάντιο σε όλη τη Βαλκανική κοινότητα.

Στο τεύχος αυτό συµπερασµατικά επιχειρείται, είναι αλήθεια µε σηµειακή και ελλειπτική µορφή, µια πρώτη

κριτική προσέγγιση των Ολυµπιακών έργων, περιµένοντας να κριθούν µε την «τελική λύση» και την ολο-

κλήρωσή τους µετά το τέλος των αγώνων.  

Θα κλείσουµε διατυπώνοντας την άποψή µας, ότι το «επίκαιρο» είναι τόσο ισχυρό ώστε δεν πρέπει να το

παραµελούµε γιατί αυτό από µόνο του ανατρέπει θεωρητικούς προγραµµατισµούς και χρονοδιαγράµµατα

και προβάλλει επιτακτικά την πραγµατικότητα που είναι η ίδια η ζωή.

Πλατεία Οµονοίας, Ιούλιος 2004
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 19-20.06.2004 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο των Συλλόγων και Τµηµάτων του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης

Αρχιτεκτόνων, στη Βέροια, το διήµερο 19-20 Ιουνίου 2004. 

Το Σάββατο 19.06.2004 πραγµατοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νοµού Ηµαθίας, Ηµερίδα

µε θέµα «Χωροταξία και ανάπτυξη για την Ηµαθία του µέλλοντος», στη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας,

µε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή αρχιτεκτόνων και φορέων. 

Την Κυριακή 20.06.2004 έγινε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου, στην οποία συµµετείχαν οι

Πρόεδροι και µέλη των ∆.Σ. από τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα Τµήµατα: 

1. ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

2. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Λέσβου

3. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Ξάνθης

4. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Χανίων

5. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ωδεκανήσου

6. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης

7. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας

8. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας

9. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας

10. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας

11. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Έβρου

12. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Ηµαθίας

13. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Χαλκιδικής

14. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα: 

Α. Αλληλοενηµέρωση για τις δράσεις της Πανελλήνιας Ένωσης και 

των Περιφερειακών Συλλόγων – Τµηµάτων.

Έγινε αναλυτική παρουσίαση όλων των δράσεων του ∆.Σ. σε σχέση µε το προγραµµατικό πλαίσιο και

όλων των στοχεύσεων που κυρίως σχετίζονται µε τα µεγάλα θεσµικά και επαγγελµατικά θέµατα. 

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέµατα των συναντήσεων µε τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και

ΥΠΠΟ σε σχέση µε τις θέσεις του κλάδου για το πλαίσιο µελετών, αδειών δόµησης και πολεοδοµίας

χωροταξίας. 

Επίσης τα θέµατα προβολής και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής, τα θέµατα διεθνών σχέσεων µε

έµφαση στις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αρχιτεκτόνων, τη νέα Λευκή Βίβλο «ΑΡΧΙΤΕ-

ΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», και τη διάδοσή της στους φορείς, στους αρχιτέκτονες και την κοινω-

νία. 

Τέλος τα θέµατα για παρεµβάσεις σε επαγγελµατικά, κοινωνικά θέµατα, οριοθετώντας ένα πρό-

γραµµα διεύρυνσης των δράσεων του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ. 

Β. Οργανωτικά – Θέµατα Καταστατικού

Το συντονιστικό συζήτησε όλη την πορεία της Ένωσης από τη θέσπιση του νέου Καταστατικού στη

δεκαετία του ’90 και αξιολόγησε την οργανωτική της δοµή µε στόχευση τη λειτουργική και οργανω-

τική βελτίωση του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Κοινός τόπος για την προώθηση των αλλαγών είναι η ανάγκη για: 

• Καλύτερη και πληρέστερη εκπροσώπηση των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

• Βελτίωση και ουσιαστικοποίηση της Πανελλαδικής – Ενιαίας δράσης

Λαµβάνοντας υπόψη αφενός τον ριζικό µετασχηµατισµό των όρων άσκησης επαγγέλµατος και τις

µεταβολές που συντελούνται στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις και αφετέρου τις προβλεπόµενες εξελίξεις

σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ και την ανάγκη θεµελίωσης θέσεων των αρχιτεκτόνων για ένα

νέο οργανωτικό καθεστώς των Ελλήνων µηχανικών. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, τις εισηγήσεις–προτάσεις, τις θέσεις των Περιφερειακών Συλλόγων και

Τµηµάτων, αποφασίστηκε η πλήρης καταγραφή–κωδικοποίηση και αξιολόγηση των προτάσεων από

το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, η διαµόρφωση πλαισίου θέσεων και η εισαγωγή του θέµατος στην προγραµ-

µατιζόµενη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας το Φθινόπωρο. 

Τέλος αποφασίστηκε το επόµενο συντονιστικό να πραγµατοποιηθεί στην ΚΟΡΙΝΘΟ, λαµβάνοντας

υπόψη και την πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Έβρου, για την πραγµατοποίηση του µεθεπό-

µενου Συντονιστικού Οργάνου, στην Αλεξανδρούπολη. 

Προς
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Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηµαθίας

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Καβάλας

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Καρδίτσας

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας

Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων

Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας

Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λασιθίου

Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Σερρών

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Χαλκιδικής

∆ραστηριότητες
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Ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ο Σώχος, ο Εγγονό-

πουλος, ο Μάρθας κι όλοι οι άλλοι.

Οι φιλίες φτιάχνονταν στέρεες κι αληθινές µέσα

στα σχεδιαστήρια κι οι συζητήσεις µε τους

µεγαλύτερους και τους δασκάλους καθηµερι-

νές κι ατελείωτες, από το… «πώς ξύνω το

µολύβι µου»… µέχρι τις αναζητήσεις στα αχανή

πεδία της τέχνης και της αρχιτεκτονικής.

Ο Ντίνος ο Παπαϊωάννου είχε έρθει από τη

Μυτιλήνη κι όπως πολλά παιδιά από την επαρ-

χία είχαν σαν δεύτερο σπίτι τους τα σχεδιαστή-

ρια της Σχολής. Τον εύρισκες πάντα εκεί

σοβαρό, λιγοµίλητο αλλά και φιλικό, πρόθυµο

για παρέα και για κουβέντα, να σχεδιάζει, να

διαβάζει πολλές φορές όµως να εξαφανίζεται

για να πάει στον κινηµατογράφο, το ιδιαίτερο

πάθος του, το πιο συναρπαστικό εικαστικό

γεγονός της εποχής και τα βράδια, ύστερα από

το σχέδιο µε τον Μάρθα, η µύηση στη ρετσίνα,

το ουζάκι, τα πατσατζίδικα της Αγοράς.

Πολύ σύντοµα ο Ντίνος ξεχώρισε για την εργατι-

κότητα και την ιδιαίτερη ικανότητά του στο σχέ-

διο, ελεύθερο και γραµµικό, ένα µεράκι που τον

συνόδεψε σ’ όλη του τη ζωή και αποτέλεσε,

µαζί µε τη διεισδυτική του µατιά, το βασικό

εργαλείο στο µετέπειτα ερευνητικό του έργο.

Όλο το βάρος το έριχνε στα καλλιτεχνικά και

αρχιτεκτονικά µαθήµατα, κατόψεις, όψεις, προ-

οπτικά, άρτια σχεδιασµένα µε όλους τους

τόνους της φωτοσκίασης, στο τέλος η µακέτα,

όλα από τα χέρια του. 

Ίδια συνέχισε κι αργότερα όταν άρχισε τη δηµι-

ουργική του δράση. 

Ήταν µια γόνιµη εποχή. Η ανοικοδόµηση της

Αθήνας και των µεγάλων ελληνικών πόλεων

είχε φέρει στο προσκήνιο τους αρχιτεκτονικούς

διαγωνισµούς για τα σηµαντικά αρχιτεκτονικά

έργα.

Ήδη µερικοί σπουδαίοι διαγωνισµοί είχαν

φέρει τη συζήτηση στο επίκεντρο του αρχιτε-

κτονικού κόσµου, το 1956 µε το διαγωνισµό και

την έκθεση των σχεδίων της Εθνικής Πινακοθή-

κης στην Αθήνα, το 1957 της νεοϊδρυθείσας

Πολυτεχνικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Οι

νεαροί αρχιτέκτονες µε τα λίγα µέσα που διέθε-

ταν, µόλις έβγαιναν απ’ τη Σχολή, µπορούσαν,

µε την ανωνυµία που επέβαλλαν οι διαγωνι-

σµοί, ν’ αναµετρηθούν ισάξια µε τα µεγάλα ονό-

µατα καθιερωµένων αρχιτεκτόνων και το αδια-

πέραστο κατεστηµένο.

Καινούριες απόψεις, νέες τάσεις της αρχιτεκτο-

νικής βραβεύονται, κατασκευές µε σύγχρονα

υλικά, το beton-arme, το σίδερο, το γυαλί, µπο-

Σιωπηλά κι αθόρυβα έφυγε ο Ντίνος από κοντά

µας, λες και δεν ήθελε να ενοχλήσει κανέναν,

όπως διακριτικά πορεύτηκε σ’ όλη του τη ζωή.

Οι παλιοί συµµαθητές βρεθήκαµε ξανά στο

σπίτι του Χρήστου Παπουτσάκη, να θυµηθούµε

τα χρόνια που είχαµε περάσει όλοι µαζί. 

1953-1958: Μια δύσκολη εποχή για τον τόπο.

Όµως για εµάς χρόνια ανέµελα, φοιτητικά, µε

καινούριους προσανατολισµούς κι ανοιχτούς

ορίζοντες.

Οι τάξεις στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ

τότε, είχαν λίγους, σπουδαστές 20-22 το πολύ,

άλλοι φεύγαν για φαντάροι κι άλλοι γύρναγαν

απ’ το στρατό. Όλη η Σχολή µάζευε δεν µάζευε

120 σπουδαστές.

Γύρω απ’ το αίθριο στον πάνω όροφο στα σχε-

διαστήρια, ήταν οι αρχιτέκτονες και στο ισόγειο

οι χηµικοί, προσωρινά, γιατί το κτίριο τους της

Τοσίτσα δεν είχε ακόµα κτιστεί.

Σχολείο κανονικό, κουδούνι να µπούµε στην

τάξη, κουδούνι για το διάλειµµα. Οι δάσκαλοι

αξιόλογοι, µοναδικοί (το καταλάβαµε πολύ

αργότερα...)

Ο Ορλάνδος, µε τα καταπληκτικά σκίτσα στον

πίνακα και το πρωινό απουσιολόγιο.

Ο Μιχελής, µε τις αποτυπώσεις τα πρώτα χρό-

νια, τις ειδικές συνθέσεις, τη διάλεξη στο

τέλος.

Ο Πικιώνης, µε την ενόραση και το αισθαντικό

σχέδιο.

Για τον Ντίνο Παπαϊωάννου και την αρχιτεκτονική του ’60
Μαρία Φινέ, αρχιτέκτων
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Το Τµήµα Χανίων

Το Τµήµα Κορίνθου

Το Τµήµα Λέσβου

Το Τµήµα Λευκάδας

Το Τµήµα Μεσσηνίας

Το Τµήµα Ρεθύµνου

Το Τµήµα Φθιώτιδας

Το Τµήµα Χίου

Θέµα: Απόψεις για την τροποποίηση του Καταστατικού ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως αποφασίστηκε στο Συντονιστικό, το ∆ελτίο Τύπου του οποίου σας

αποστέλλουµε, επείγει η συγκέντρωση όλων των απόψεων για τα θέµατα

της τροποποίησης του καταστατικού.

Γι΄ αυτό σας παρακαλούµε να µας στείλετε γραπτώς τις απόψεις του Συλ-

λόγου/Τµήµατος, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου.

Προς Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Μαγνησίας

Θέµα: «Ξενώνας Στάµου Στούρνα»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του παραπάνω και µετά από εµπεριστατωµένη συζήτηση σε

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σας γνωρίζουµε ότι αποφασί-

στηκε:

A. Η αποκατάσταση του Ξενώνα και κυρίως η επισκευή της στέγης µε

στόχο την άµεση ανακοπή της φθοράς του κτιρίου. Οδηγό των επισκευών

αυτών αποτελεί και η έκθεση συναδέλφων από την αρχιτεκτονική σχολή

του Ε.Μ.Π. Την επιστασία – παρακολούθηση προτείνεται να αναλάβει ο

Σύλλογός σας.

B. Η παραχώρηση των προκτισµάτων (στάβλοι) σύµφωνα µε το από

21/11/03 έγγραφό σας, στο Σύλλογό σας, για τη δηµιουργία έδρας και ανά-

πτυξης δραστηριοτήτων των αρχιτεκτόνων της περιοχής.

Γ. Η σύσταση «επιτροπής διαχείρισης» από εκπροσώπους του ∆.Σ. των

αρχιτεκτονικών σχολών και του Συλλόγου σας για την εν γένει αναγέννηση

και αξιοποίηση του Ξενώνα, ώστε µε ασφαλείς διαδικασίες να αποτελέσει

σηµείο πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής δηµιουργίας µε κυρίαρχο στόχο τη

διαµονή σπουδαστών αρχιτεκτονικής από όλους τους τόπους.

Για όλα τα παραπάνω αλλά και για τη διασαφήνιση των όρων απασχόλησης

του όποιου δυναµικού εµπλέκεται µε τον Ξενώνα, παρακαλούµε να ορί-

σετε υπευθύνους, που θα είναι σε άµεση συνεργασία µε το προεδρείο του

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, ώστε να ξεκινήσουµε τις υλοποιήσεις.

Προς τους Προέδρους Αρχιτεκτονικών Σχολών της Χώρας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ∆.Σ. συζήτησε διεξοδικά και έλαβε ορισµένες αποφάσεις σχετικά µε

την αξιοποίηση του Ξενώνα Στάµου Στούρνα, που βρίσκεται στην Άλλη

Μεριά Πηλίου.

Θεωρεί πρωταρχικής σηµασίας την αξιοποίησή του σε µόνιµη βάση για την

ανάπτυξη αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων, φιλοξενίας σπουδαστών και

λειτουργίας θερινών σεµιναρίων (workwshops) αρχιτεκτονικών σχολών

από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποτελεί επιβεβληµένη υποχρέωση για τον ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση

Αρχιτεκτόνων που απορρέει από τη µνήµη του σπουδαστή Στάµου

Στούρνα.

Απευθυνόµενοι σε σας επιθυµούµε να σας προτείνουµε την προγραµµα-

τική και µόνιµη συνεργασία για οριοθέτηση ενός πλαισίου ετήσιας φιλοξε-

νίας σπουδαστών στον Ξενώνα.

Έτσι θα αποκτήσει περιεχόµενο και δραστηριότητες ο Ξενώνας εξυπηρε-

τώντας άµεσα τα λειτουργικά του έξοδα.

Προκειµένου λοιπόν να διευκρινιστεί αυτή η προοπτική, παρακαλούµε

θερµά να εξετάσετε το θέµα και να µας γνωρίσετε τη δυνατότητα ανάπτυ-

ξης αυτού του προγράµµατος, που θα δώσει ώθηση στην ουσιαστική λει-

τουργική αξιοποίηση του Ξενώνα.

Ταυτόχρονα επεξεργαζόµαστε συνοδευτικές ενέργειες και οργανωτικού

χαρακτήρα (σύσταση επιτροπής διαχείρισης) για τη µόνιµη και αποδοτική

λειτουργία του.

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
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κάτω: Φοιτηττική Εστία ΕΜΠ

σελ. 24

πάνω και µέση: Νοµική και Θεολογική Σχολή, Βιβλιοθήκη

Αίθουσα Τελετών και Κτίριο ∆ιοίκησης ΑΠΘ

κάτω: Βαθύ Σάµου, Αύγουστος ’84

σελ. 25

πάνω: Αυτοπροσωπογραφία, Φεβρουάριος 2004

κάτω: Η τάξη του ’58 στο αίθριο της Αρχιτεκτονικής Σχολής
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γραφείο στο υπόγειο της οδού Τοσίτσα 19, στην

αρχή και στο υπόγειο της οδού ∆εριγνύ 6 αργό-

τερα, για να δουλέψουν τα νέα κτίρια για το

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για τα οποία βρα-

βεύθηκαν στον αντίστοιχο πανελλήνιο πολεο-

δοµικό και αρχιτεκτονικό διαγωνισµό το 1960.

Το έργο αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να

«βουτήξουν στα βαθιά», όπως λέµε, να µάθουν

στην πράξη πια και να πραγµατοποιήσουν ένα

µεγάλο έργο.

Τα κτίρια της ∆ιοίκησης, της Νοµικής και Θεολο-

γικής Σχολής, της κεντρικής Βιβλιοθήκης του

Πανεπιστηµίου και της Αίθουσας Τελετών, απο-

τελούν ένα συγκρότηµα µε ενιαίο αρχιτεκτο-

νικό χαρακτήρα από εµφανές µπετόν που συνέ-

βαλε κι αυτό στην ανάδειξη και εδραίωση του

µοντέρνου κινήµατος της αρχιτεκτονικής, στον

τόπο µας.

Ως σήµερα, είναι ένα κτιριακό συγκρότηµα, που

εκπροσωπεί τη χώρα µας σε διεθνείς εκθέσεις.

Ακολούθησαν κι άλλοι διαγωνισµοί κι άλλα βρα-

βεία για σχολικά κτίρια, µουσεία, δηµόσια κτί-

ρια, που πολλά απ’ αυτά κατασκευάστηκαν, ανά-

µεσά τους η φοιτητική Εστία του ΕΜΠ το 1967.

Συνθέσεις µεγάλες και µικρές µα πάντα µ’ ένα

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον χαρακτηρί-

ζονταν από τη λιτή και «δωρική» αντίληψη της

αρχιτεκτονικής τους, χωρίς στοιχεία εφήµερα,

εντυπωσιασµού,

– η κάτοψη απέριττη, λειτουργική, σαφής, ευέ-

λικτη και αναντίρρητη,

– οι όψεις ορθολογικά δοµηµένες απέδιδαν όλη

την ευαίσθητη αναζήτηση και την ιδιαιτερότητα

της κάθε περίπτωσης, σωστές αναλογίες, αρµο-

νική εξισορρόπηση των έντονων δοµικών στοι-

χείων χωρίς υπερβολές.

Η συνεργασία διευρυνόταν κατά καιρούς µε

φίλους και συµµαθητές και νεαρούς σπουδα-

στές από τη Σχολή που συνεπικουρούσαν. Στο

γραφείο επικρατούσε πάντα το κέφι, η συντρο-

φικότητα, η εντατική δουλειά. Ο Ντίνος σοβα-

ρός, στοχαστικός, ακούραστος. Εκεί κατά τα

ξηµερώµατα που σ’ εγκαταλείπουν οι δυνάµεις,

λίγο πριν την παράδοση εκείνος έστρωνε και-

λιάζουν την αρχιτεκτονική στον τόπο µας µε

µορφές αντάξιες των έργων που ήδη είχαν επι-

βληθεί διεθνώς. 

Το θεωρητικό έργο και η διδασκαλία του Παν.

Μιχελή στήριζε και καθοδηγούσε τα οράµατα

της νέας γενιάς των αρχιτεκτόνων, αλλά ακόµα

πιο ενεργητικός ήταν ο ρόλος του στις κριτικές

επιτροπές που πολλές φορές πρωτοστάτησε µε

αποφασιστικότητα, µε τον ορθό και καθαρό του

λόγο.

Και ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας, µε τη διεθνή εµβέ-

λεια του έργου του και µε την προσωπική φιλία

του µε τον Le Corbusier, έφερνε τα µηνύµατα

από τα έργα του µεγάλου αρχιτέκτονα και

δασκάλου, από το εξωτερικό.

Ήταν µια εποχή που κριτές και κρινόµενοι παί-

ζανε τίµιο παιχνίδι, ζούσαµε ακόµα την εποχή

της αθωότητας…

Για τον Ντίνο Παπαϊωάννου η πρώτη δεκαετία

µετά την αποφοίτηση, ως το 1970 περίπου, ήταν

η πιο δηµιουργική, αρχιτεκτονικά. Σφραγίστηκε

από τη συνεργασία του µε το φίλο και συµµα-

θητή του Κώστα Φινέ που δηµιούργησαν µαζί
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νούριο σχέδιο για να συµπληρώσει κάτι ακόµα

που είχε στο µυαλό του.

Έβρισκε όµως χρόνο να ξεκόψει, για δικές του

στιγµές ελεύθερες, ανεξιχνίαστες για διάβα-

σµα κι ονειροπόληση. Η ποίηση κι η µουσική, το

θέατρο κι ο κινηµατογράφος ήταν ξεκούραση

γι’ αυτόν.

Παράλληλα µια εσωτερική παρόρµηση τον

έσπρωχνε να συστηµατοποιήσει µέσα του και

να επαληθεύσει τη σχέση που µπορούσε να

είχαν όλες οι µορφές που έπλαθε ο ίδιος µε τα

αρχιτεκτονικά πρότυπα του παρελθόντος ή σύγ-

χρονα έργα που συναντούσε γύρω του και στα

διαβάσµατά του.

Ιδιαίτερα το υλικό που αποθησαύριζε από τις

περιηγήσεις του στην ελληνική ύπαιθρο και τα

νησιά µε σπίτια παραδοσιακά, εκκλησίες βυζα-

ντινές, κτίσµατα κλασικά, νεοκλασικά τροφοδο-

τούσαν αµφίδροµα τη σκέψη του και τον προ-

βληµατισµό του.

Από το 1962 συνδέεται µε την Αρχιτεκτονική

Σχολή, σε ακαδηµαϊκό επίπεδο πια και τον

καθηγητή Παν. Μιχελή αργότερα, οι αισθητικές

θεωρίες του οποίου, για την αρχιτεκτονική,

επηρεάζουν και καθοδηγούν τη σκέψη του

κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατρι-

βής µε θέµα «Τα ελληνικά µοναστήρια σαν αρχι-

τεκτονικές συνθέσεις». Η συστηµατική κατα-

γραφή των ελληνικών µοναστηριών, η µορφολο-

γική ανάλυση και η διείσδυση στα «άδυτα» της

αρχιτεκτονικής σύνθεσης, η σχέση των κτιρια-

κών συνόλων µε τον ελεύθερο χώρο γύρω τους,

καθιερώνουν τον Ντίνο σαν άξιο µελετητή και

πνευµατικό άνθρωπο.

Η θέση του επιµελητή στην αρχή, στην έδρα της

αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθµολογίας

και η εξέλιξή του αργότερα στις καθηγητικές

βαθµίδες δεν ήταν ένα πόστο προβολής για τον

Ντίνο και κοινωνικής ανόδου. Στη Σχολή βρήκε

µια σταθερή σκέπη προστασίας, στο χώρο που

γνώριζε από παλιά. Από κει συνταξιοδοτήθηκε

πριν δύο χρόνια κι από κει απεχώρησε από τη

ζωή µε τον τίτλο του οµότιµου καθηγητή.

Ακούραστος δάσκαλος και άξιος µελετητής,

συνδύαζε ισάξια την ερευνητική εργασία µε το

συνθετικό αρχιτεκτονικό έργο. Ήταν το

«µοντέλο» του ολοκληρωµένου αρχιτέκτονα µε

ενιαία γνώση και πράξη σ’ όλο το φάσµα της

αρχιτεκτονικής, αυτό που πίστευε και προω-

θούσε µέσα κι απ’ το συγκεκριµένο πρόγραµµα

του µαθήµατος της Μορφολογίας.

Χωρίς δογµατισµούς και τυποποιηµένες αντιλή-

ψεις για την ένταξη ενός σύγχρονου κτίσµατος

σε παραδοσιακό οικιστικό περιβάλλον, η διδα-

σκαλία µοιραζόταν ανάµεσα στην καταγραφή

και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

κάθε οικισµού και στη σύνθεση νέου κτίσµατος

στο παραδοσιακό αυτό περιβάλλον χωρίς να το

προσβάλλει ή να το αλλοιώνει, χωρίς επίδειξη

φλύαρων και νεοπλουτίστικων γνώσεων.

Με την κωδικοποίηση και επεξεργασία όλων

αυτών ακριβώς των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-

κών, της παραδοσιακής ελληνικής αρχιτεκτονι-

κής, ασχολούνται τα δυο τελευταία βιβλία του,

«Το παραδοσιακό σπίτι στο Αιγαίο», που πραγ-

µατοποιήθηκε σε συνεργασία µε συναδέλφους

του από το σπουδαστήριο Μορφολογίας κι

εκδόθηκε το 2001 από το Ίδρυµα Π. και Ε.

Μιχελή και «Το ελληνικό παραδοσιακό σπίτι»

που εκδόθηκε από το ΕΜΠ το 2003.

Τα βιβλία του «Τα λιθόστρωτα της Λέσβου»,

εκδόσεις Πολύτυπο,1980, «Η Σάµος», εκδόσεις

Μέλισσα, 1982, «Εκκλησίες και µοναστήρια της

Σάµου», εκδόσεις Ιδρύµατος Νικ. ∆ηµητρίου,

1997, αντλούν τη θεµατογραφία τους από τον

τόπο προέλευσής του, Σάµο και Μυτιλήνη και

δίνουν συνέχεια και εξελίσσουν ένα πρωτογε-

νές υλικό που είχε αρχίσει να συγκεντρώνει από

τα φοιτητικά του ήδη χρόνια.

Η εργατικότητα, το πάθος και η αφοσίωση στο

έργο του, διδακτικό και ερευνητικό, οι ισότιµες

συναδελφικές σχέσεις µέσα στο σπουδαστήριο,

η επίµονη και θερµή υποστήριξη των απόψεών

του στις συνεδριάσεις της Σχολής για το σωστό

προσανατολισµό των νέων αρχιτεκτόνων, ν’

αναζητούν συνεχώς µε όποιο κόστος και αυτα-

πάρνηση το κύριο και το ουσιαστικό, ν’ αποφεύ-

γουν τις σειρήνες της ευκολίας και του εντυπω-

σιασµού, ας µείνουν ίχνη ανεξίτηλα στα βάθρα

της Αρχιτεκτονικής Σχολής, του ΕΜΠ.
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ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, 1934-2004 

Με το Ντίνο, δεν συναντιόµαστε συχνά, αλλά

στις συναντήσεις µας αυτές τα σχόλια, οι ανα-

φορές είχανε πάντοτε µία θερµή αµεσότητα και

έµοιαζαν σαν να ήταν η συνέχεια πρόσφατων

συζητήσεων. Ένα κοινό πεδίο ζητηµάτων και

αγωνίας φαίνεται να τις συνέδεε, ένα µακρο-

χρόνιο κοινό πεδίο αναφοράς. 

Όπως όλοι ξέρουµε ο Ντίνος Παπαϊωάννου

ήτανε λιγοµίλητος και σοβαρός, ήτανε ακριβός.

Έτσι τον ήξερα από φοιτητή στο ΕΜΠ (1953-

1958), όταν στην αρχή ήµουν στον Πικιώνη και

µετά στο Χατζηκυριάκο Γκίκα. Ήταν τότε όλοι

µαζί, ο Ντίνος και οι άλλοι της τάξης του, λίγο

πριν λίγο µετά, ο

∆ηµήτρης Αντωνακάκης, ο Κωστής Γκάρτζος, η

Σουζάνα Κολοκυθά, η Μαρία Μακρυνικόλα, ο

Χρήστος Παπουτσάκης, ο Αντώνης Τρίτσης, ο

Κώστας Φινές κ.ά.

Νέοι άνθρωποι επίµονοι και απαιτητικοί, µία

συνεχής ζωντανή παρουσία σε µια διαρκή ανα-

ζήτηση, δηµιουργοί µιας νέας εποχής χωρίς

υπεκφυγές και ναρκισσιστικές ασάφειες.

Ήτανε η εποχή, µέσα του ’50 αρχές-µέσα του

’60, που άρχιζε η δύσκολη αναγέννηση, η

δύσκολη ανάταξη του τόπου, που διακόπηκε

όµως απότοµα, µέσα σε στερητικές ακόµη συν-

θήκες και αποκλεισµούς της καθηµερινής ζωής.

Ο Ντίνος συνέχιζε όλα τα χρόνια το διάλογο του

νέου κτιρίου µέσα στον κόσµο, όπως το πρώτο

µεγάλο, µοναδικό, σύγχρονο σύνολο των κτι-

ρίων που είχε µελετήσει µε τον Κώστα Φινέ

στην πανεπιστηµιούπολη της Θεσσαλονίκης

αλλά και την αναζήτηση του λόγου ύπαρξης του

παλαιού ιστορικού έργου, όπως οι τυπολογικές

του έρευνες για παραδοσιακούς σχηµατισµούς

κτιρίων και αστικών συνόλων.

Ο Ντίνος Παπαϊωάννου σιωπηλά συνεχώς

παρών, ανήκει σε µία αχρονική γενιά νοσταλ-

γίας του απροσδιόριστου κόσµου της µεγάλης

επιθυµίας, ίσως γι’αυτό η απώλειά του είναι έξω

από την κλίµακα της καθηµερινής ζωής.

∆ηµήτρης Α. Φατούρος



Γαίας εκποίησις
Τάσης Παπαϊωάννου, αρχιτέκτων, επίκ. καθηγητής ΕΜΠ
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και αναφορές, τέτοιες που µόνο το πραγµατικό

πάθος για τη ζωή επιτρέπει, τη ζωή µε τον ατέ-

λειωτο πλούτο και τις αντιφάσεις της:

Με µια σπάνια ικανότητα να αντιλαµβάνεται σε

βάθος αυτές τις διαφορές και διαφορετικότη-

τες, η Ελένη µας, που για πάρα πολλούς ήταν η

δική τους Ελένη, στην πραγµατικότητα ήταν

δηµόσιο πρόσωπο.

Με ανιδιοτελή ένταξη και προσφορά σε πολλές

κατευθύνσεις, έβλεπε ωστόσο µε φρίκη την

κατάταξη σε ταµπέλες και ετικέτες, όσο και τη

βολική σιγουριά της αναλλοίωτης ταυτότητας.

Ήταν ταυτόχρονα η Ελένη της κριτικής και της

αντίστασης στη βαρβαρότητα του πολιτικού,

του κοινωνικού, του φυσικού περιβάλλοντος

αλλά και της ουσιαστικής αναζήτησης, της

παθιασµένης απόλαυσης των πιο διαφορετικών

εκφάνσεων, του πλούτου και των κεκτηµένων

της ανθρώπινης περιπέτειας. Την είχαν εξίσου

κερδίσει µεγάλα πνεύµατα όλων των λογιών της

τέχνης και της διανόησης όσο και κάθε µορφής

πειραµατισµοί και αναζητήσεις, που στις κοινω-

νίες µας συνήθως αντιµετωπίζονται σαν άνευ

αξίας περιθώρια. Είχε πάντα την έγνοια να στη-

ρίζει τέτοιες αναζητήσεις, µε µια διακριτική όσο

και ατέλειωτη γενναιοδωρία

Έτσι η Ελένη, η δηµιουργός πλατειών, δηµόσιων

χώρων και κτιρίων αλλά και των πιο ταπεινών

ιδιωτικών καταλυµάτων, η Ελένη η αρχιτέκτων

που, όταν κάποια στιγµή αποτιµηθεί το έργο

της, θα πρέπει πρωτίστως να συσχετιστεί µε µια

ακούραστη εργατικότητα, η Ελένη της έκφρα-

σης του γυναικείου ζητήµατος και των ζητουµέ-

νων, του σεβασµού και του γνήσιου ενδιαφέρο-

ντος απέναντι σε κάθε διαφορετικότητα, η

Ελένη που πολλοί επώνυµοι θεωρούσαν ιδιαί-

τερη φίλη τους όπως και οι ανώνυµοι παππού-

δες, οι φίλοι του πατέρα της από τη Υπάτη, η

Ελένη που ήξερε να µετατρέπει σε µορφή υψη-

λής τέχνης ακόµα και µια συνήθη προεκλογική

παρέµβαση των συντρόφων της, υπήρξε, ως

δηµόσιο πρόσωπο, ένας ιδιαίτερος πρέσβης του

Κερκυραίικου πολιτισµού, µε φυσική ηγετική

ιδιοσυγκρασία, µπολιασµένη από το Λαµιώτικο

άνεµο και τις παραδόσεις. Σε όλα αυτά, στα-

θερή στις δικές της αρχές, κατάφερνε να δίνει

άλλες εκδοχές και νέα περιεχόµενα.

Εµείς που θα συνεχίσουµε να συναντιόµαστε

στα λιµάνια όπου ζήσαµε την εκρηκτική σου

ζωντάνια µαζί µε το σπάνιο µέτρο σου, Ελένη

σου ευχόµαστε καλό κατευόδιο.

Για την Ελένη Παπαρρόδου
Οι συνάδελφοι και οι σύντροφοί της
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αρχιτέκτονα, έγκειται στο πώς θα εντάξει σοφά

και αρµονικά το κτίριό του σ’ αυτό που προϋ-

πήρχε, σε αντίθεση µε άλλους τόπους όπου ο

ορίζοντας εµφανίζεται προς κάθε κατεύθυνση

απαράλλαχτα ο ίδιος, έτσι που να χάνεις τον

προσανατολισµό σου και την αίσθηση για το

πού ακριβώς βρίσκεσαι. Ίσως αυτός να ήταν και

ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι εκεί,

είχαν την ανάγκη να δηµιουργήσουν τεχνητά

τοπόσηµα µε µεγάλο όγκο και µέγεθος, όπως οι

πυραµίδες στην Αίγυπτο µέσα στην οριζοντιό-

τητα των αµµόλοφων της ερήµου ή στην

κεντρική Αµερική που ξεπροβάλλουν πάνω από

την πυκνή βλάστηση, ώστε να φαίνονται από

µακριά αλλά και να βλέπουν µακριά.

Κάθε τόπος µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,

η ίδια η γη, µας υποδεικνύει τον τρόπο και το

µέτρο της όποιας µας επέµβασης!

Είναι το ίδιο το αθηναϊκό τοπίο, λοιπόν, που δεν

ανέχεται και αποβάλλει ως ξένο σώµα το γιγα-

ντισµό των µορφών, όπως τα πολυώροφα κτίρια

– ουρανοξύστες που κτίστηκαν κατά τη διάρ-

κεια της δικτατορίας και ορθώνονται ως ύβρις

προς την ιερή τούτη γη, για να µας θυµίζουν σαν

άλλα υπερµεγέθη ξόανα την πιο σκοτεινή

περίοδο της σύγχρονης ιστορίας µας.

Αλλά εµείς όµως συνεχίζουµε απτόητοι να κτί-

ζουµε παντού αδιακρίτως, χωρίς µέτρο, χωρίς

τύψεις, χωρίς αιδώ.

Κανείς δεν άκουσε την κραυγή αγωνίας, του

στοχαστικού και ασυµβίβαστου Αριστοµένη

Προβελέγγιου: «Ατίµωσαν την αθηναϊκή γη! Αλί-

µονο, µε διάφορα ρουσφέτια, µε δωροδοκίες,

µε τον συµβιβασµό του κράτους που δεν ελέγχει

τίποτα, αλλά όλα τα πουλάει… µας έκλεψαν τις

χρυσαφένιες γραφές και το δραµατικό θέαµα

των τοπίων».

Η άναρχη και αυθαίρετη επέκταση της Αθήνας

προς κάθε κατεύθυνση χωρίς στοιχειώδη σχε-

διασµό, δηµιούργησε µέσα σε µερικές δεκαε-

τίες µια τερατώδη πόλη που ασφυκτιά χωρίς

ίχνος ελεύθερου χώρου ή περιοχών αστικού

πρασίνου.

Μία εξάπλωση εκρηκτική που ως αστική λαίλαπα

διέλυσε και κατέστρεψε στο πέρασµά της κάθε

σπιθαµή του µοναδικού Αττικού τοπίου, αλλοί-

ωσε τα χαρακτηριστικά περιγράµµατα των

λόφων του µε την ανεξέλεγκτη λατόµευση γεµί-

ζοντας µε ανοικτές πληγές τις όµορφες πλαγιές

τους, µπάζωσε ρέµατα, µετέτρεψε σε υπονό-

µους τα δύο υπέροχα ποτάµια που το διέσχιζαν,

και επέκτεινε µε τεράστιες επιχώσεις προς το

Φαληρικό όρµο το θαλάσσιο µέτωπο, αποκόπτο-

ντας οριστικά την πόλη από την άλλοτε γραφική

παραλία, µετατρέποντάς την σε µολυσµένο τόπο.

Μάταια πριν 50 ακριβώς χρόνια ο ∆ηµήτρης

Πικιώνης καυτηρίαζε την ανεπανόρθωτη κατα-

στροφή της Αθηναϊκής γης µε τα παρακάτω

προφητικά λόγια: «Κι είχαµε χρέος να τη φυλά-

ξουµε ως κόρην οφθαλµού. Τόσο περισσότερο,

όσο απ’ τη φύση της γης τούτης και τ’ ουρανού,

από τη σύνταξη τούτη δεν µπορείς ν΄ αφαιρέ-

σεις τίποτα χωρίς να καταστρέψεις την Αρµονία

των ισορροπηµάτων που συνέχει το όλον... Μα

τι τ’ όφελος, η ύβρις µένει. Τίποτα πια δεν µπο-

ρεί να την απαλείψει, θα µείνει εις τον αιώνα.

Τρισµέγιστη είναι η ενοχή µας. Κι όχι µονάχα

απέναντι του εαυτού µας, µα έναντι της µνήµης

των περασµένων, έναντι του µέλλοντος και ένα-

ντι όλων των λαών της οικουµένης».

Γιατί ουδέποτε µας απασχόλησε σοβαρά πως

κτίζουµε σ’ αυτόν τον υπέροχο και ευλογηµένο

τόπο που µας κληροδοτήθηκε. 

Εδώ το δύσκολο εγχείρηµα και η ευθύνη του

Η Ελένη Παπαρρόδου έφυγε από κοντά µας την

9.6.2004. Την Τετάρτη 7 Ιουλίου, στις 7 το από-

γευµα, στην αίθουσα Αντώνη Τρίτση, του Πνευ-

µατικού Κέντρου του ∆ήµου Αθηναίων, (οδ.

Ακαδηµίας 50), έγινε µια πρώτη συνάντηση µνή-

µης και ύστατου αποχαιρετισµού από συγγε-

νείς, συναδέλφους, φίλους και συντρόφους της.

Κατά την ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την

Κέρκυρα, την 10.6.2004, οι σύντροφοί της που

παραβρέθηκαν, την αποχαιρέτησαν µε αυτά τα

λόγια:

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι µας εδώ, νοιώ-

θουµε ότι αποχαιρετούµε ένα πολύ δικό µας

άνθρωπο. Για πολλούς από µας, η Ελένη, αν δεν

ήταν η ζωή τους ολόκληρη, ήταν ένα ζωντανό

δικαίωµα στο όνειρο. Έτσι τώρα, ακόµα και λίγα

λόγια µπορεί να είναι ενοχλητικά: Για όλους και

για τον καθένα µας, σε αυτές τις στιγµές ταιριά-

ζει η σιωπή.

Έφτασε όµως η ώρα να συνειδητοποιήσουµε

ότι η Ελένη έζησε µε ατέλειωτες στρατεύσεις κάτω: «Τοπίο Αθήνας», Γ. Μόραλης, 1936



«Το Ολυµπιακό στάδιο απέκτησε µε την στέγη

χαρακτήρα», τάδε έφη ο αρχιτέκτονας Σαντιάγο

Καλατράβα, στην Καθηµερινή της 26-06-2004.

Χαρακτήρας: το στοιχείο που αποτελεί το ιδιαί-

τερο και ουσιαστικό γνώρισµα ενός ανθρώπου,

πράγµατος ή αφηρηµένου ουσιαστικού και που το

κάνει να διακρίνεται από τα όµοιά του (Λεξικό της

κοινής Νεοελληνικής, ΑΠΘ, σελ. 1463, η υπο-

γράµµιση δική µου).

∆ηλαδή το Ολυµπιακό στάδιο, συνεπικουρού-

µενο από τη στέγη, θα διακρίνεται από τα όµοιά

του. Η διάκρισή του αυτή άραγε µε τι όρους επι-

τυγχάνεται; Πρωτίστως µε ένα διεθνούς εµβέ-

λειας ονοµατεπώνυµο στο χρηµατιστήριο της

αρχιτεκτονικής υπεραξίας. Ποιος αλήθεια µιλάει

για στέγη του Ολυµπιακού σταδίου, (εκτός ίσως

από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα, στο πιο πάνω

δηµοσίευµα); Η στέγη έχει πολιτογραφηθεί ως

στέγη Καλατράβα στο εγχώριο γίγνεσθαι, απε-

λευθερώνοντας –ευτυχώς– τεράστια ενέργεια

στην παντός είδους ελληνική ανεκδοτολογική

πραγµατικότητα. Φαντάζοµαι όµως πως µε το

ίδιο χρίσµα θα προβάλλεται και στη διεθνή

σκηνή.

Πρόκειται ακριβώς για την εντός χωρικών πλέον

υδάτων αποκάλυψη της σκληρής –για µας τους

αιθεροβάµονες– πραγµατικότητας που εκτυ-

λίσσεται τα τελευταία χρόνια µπροστά στα

«ερµητικά κλειστά» µάτια µας (για τους άπι-

στους Θωµάδες βλέπε και Μουσείο Ακρόπο-

λης). Τεράστια διεθνή οικονοµικά συµφέροντα

τεχνικών εταιρειών, εµπορικών σηµάτων, βιο-

µηχανιών υψηλής τεχνολογίας προωθούνται.

Και το κερασάκι στην τούρτα, απαραίτητα πια

να είναι ένας Αρχιτέκτονας, ένα όνοµα «διε-

θνούς ακτινοβολίας». Κραυγαλέο παράδειγµα η

συνύπαρξη στην ανέγερση του Πύργου της

Ελευθερίας, εκεί όπου άλλοτε υψώνονταν οι

∆ίδυµοι Πύργοι της Νέας Υόρκης, της εµπορικής

χρησιµότητας και του, µε όρους πλήρους

έκπτωσης, «οράµατος» του «διεθνούς» Ντάνιελ

Λάιµπεσκιντ. 

Μη µπορώντας να αποδεχθούµε αυτή τη

ζοφερή αλήθεια, καταναλώσαµε και ακόµα, εις

πείσµα όλων, θα καταναλώνουµε τόνους ενέρ-

γειας και µελανιού, προσπαθώντας να ερµηνεύ-

σουµε και να µεταλαµπαδεύσουµε τις αξίες της

ελληνικής παράδοσης σε συνδυασµό µε τη γεω-

φυσική µας θέση, µπολιασµένες µε τις αρχές

του Μοντέρνου κινήµατος και των δυναµικών

µετασχηµατισµών του στο εγχώριο αρχιτεκτο-

νικό γίγνεσθαι.

Και µια ο λόγος περί στέγης και ελληνικής εµπει-

ρίας, ας επικεντρωθούµε στο «Νέο Βιοκλιµα-

τικό στέγαστρο για το Ακρωτήρι της Σαντορί-

νης», που στάθηκε και η αφορµή του παρόντος

σηµειώµατος και που παρουσιάζεται αναλυτικά

από τους ίδιους τους συντελεστές σε διπλανή

στήλη.

Πάνω στην αρχή της «µη επέµβασης» στήθηκε η

στρατηγική του όλου εγχειρήµατος, συνεκτιµώ-

ντας το υπεριστορικό βάθος χρόνου και χώρου.

Ηφαιστειακή γη, ήλιος, αέρας, νερό, αρχαιολο-

γική ανασκαφή, συγκροτούν το συνεκτικό πυ-

ρήνα του υπόβαθρου. 

∆εν γνωρίζω αν το τελικό αποτέλεσµα θα προσ-

δώσει «χαρακτήρα» στον προϊστορικό οικισµό,

θα έλεγα µάλιστα πως το απεύχοµαι, όπως

φαντάζοµαι το απεύχονται και οι συντελεστές

του στεγάστρου. Αντίθετα εύχοµαι, ως βιρτουό-

ζοι της ελληνικής εµπειρίας, να ηχήσουν µε το

δοξάρι τους τη διαφορά της προσηλωµένης

εντοπιότητας και χρηστικότητας, στο διεθνές

κονσέρτο αρχιτεκτονικής επίδειξης που καλά

κρατεί. Αυτή ας είναι η δική τους «διάκριση».

την τελετή έναρξης των «λεγόµενων» Ολυµπια-

κών Αγώνων 2004.

Καταφέραµε, λοιπόν, να στήσουµε ένα πανά-

κριβο σκηνικό χολιγουντιανής µεγαλοπρέπειας,

σαν να ήµασταν υποχρεωµένοι να ξεπληρώ-

σουµε ένα παλαιό ανεξόφλητο γραµµάτιο, έτσι

ώστε να είµαστε σε θέση να δείχνουµε στον

υπόλοιπο κόσµο και να καυχόµαστε πως κι

εµείς µπορούµε να στήνουµε φανταχτερά σκη-

νικά.

Ο αξιόλογος κατά τα άλλα, πλην όµως πονηρός

πολυεθνικός αρχιτέκτων, µας «προσέφερε» µια

λύση βγαλµένη από το σκληρό δίσκο του

computer του, όπου θα υπάρχουν αποθηκευµέ-

νες και άλλες τέτοιες έτοιµες συνταγές, ανε-

ξάρτητα σε ποιο γεωγραφικό πλάτος και µήκος

ετοιµάζεται να κτίσει. 

Τα τεράστια τόξα που ορθώθηκαν µοιάζουν να

προκαλούν όχι µόνον οικονοµικά και τεχνικά µε

το δυσβάσταχτο κόστος τους, αλλά και αρχιτε-

κτονικά τους κατοίκους µιας πόλης, που χρόνια

τώρα συνεχίζει να µεταλλάσσεται προς το χει-

ρότερο, χωρίς στοιχειώδη µέριµνα από την

πολιτεία, η οποία δεν έκανε τίποτα για να στα-

µατήσει τη βεβήλωση και τη συστηµατική κατα-

στροφή του φυσικού περιβάλλοντός της.

Αλλά και ο «ευπρεπισµός» της Αθήνας γίνεται

µόνο στους δρόµους που θα περάσει η «ποµπή»

των ξένων επισκεπτών µας, έτσι που το διαφη-

µιστικό µήνυµα του ∆ήµου που παρακολου-

θούµε τις τελευταίες µέρες στις τηλεοράσεις

µας «Μάθε για την πρόσοψη», να συνοψίζει

εύστοχα και απροκάλυπτα τη βαθύτερη λογική

όλου αυτού του εγχειρήµατος που βασίζεται

ακριβώς στην πρόσοψη, αδιαφορώντας (ίσως

και… ευτυχώς;) για τις άλλες, λιγότερο προσο-

δοφόρες όψεις της πόλης.

Ο Νεοελληνικός µας πολιτισµός κατάφερε σε

λιγότερο από 80 χρόνια, να αφανίσει και να

καταστρέψει αυτό που χιλιετίες άλλοι πολιτι-

σµοί πριν από εµάς σεβάστηκαν, τραγούδησαν,

ύµνησαν, αγάπησαν.

Η αρπαγή και η εκποίηση της γης δυστυχώς θα

συνεχίζεται, εφόσον κάθε µελλοντική µας

ενέργεια θα βασίζεται στη βάναυση κακοποί-

ηση και στυγνή εµπορική εκµετάλλευση (από

ιδιωτικά και όχι µόνο συµφέροντα), του περι-

βαλλοντικού πλούτου της χώρας µας.

Να µη διαµαρτυρόµαστε, λοιπόν, όταν στην

παραµικρή κακοκαιρία η φύση µας τιµωρεί και

µας θυµίζει πως κάθε φορά που την αγνοούµε,

θα το πληρώνουµε ακριβά. Γιατί πάνω απ’ όλα,

πόλη δεν είναι µόνον το κτισµένο περιβάλλον,

αλλά κυρίως τα καθηµερινά προβλήµατα, οι

καηµοί, οι αγωνίες, οι ελπίδες και τα όνειρα των

κατοίκων της!

Πόλη είµαστε εµείς οι ίδιοι! 

Γιατί κατά πως φαίνεται η ολοκληρωτική κατα-

στροφή δεν έχει συντελεστεί ακόµη στο λεκανο-

πέδιο. Στις µέρες µας µε άλλοθι τους Ολυµπια-

κούς Αγώνες, κτίζονται και οι τελευταίοι χώροι

που έχουν αποµείνει στην «υπερτροφική» µας

πρωτεύουσα. Άλσος Βεΐκου, Μαραθώνας,

Μαρούσι, Πάρνηθα, Μαρκόπουλο…

Στο όνοµα του αθλητισµού και του πολιτισµού,

τι ειρωνεία, έχουν µπει στο στόχαστρο της αδί-

στακτης κερδοσκοπίας και οι ελάχιστοι εναπο-

µείναντες χώροι πρασίνου στη Φιλαδέλφεια,

στο Γουδί, στην Καισαριανή, στο αεροδρόµιο

του Ελληνικού, έτσι που η οικολογική κατα-

στροφή να µην έχει τέλος.

Τα «ολυµπιακά έργα» θα χαρακτηρίζουν από δω

και στο εξής την πόλη µας, αυτά πλέον θα απο-

τελούν τα νέα τοπόσηµα του άκρατου καιροσκο-

πικού µας παρόντος. Περιοχές ολόκληρες που

µε την ένοχη συναίνεση ΟΛΩΝ, αντιµετωπίσθη-

καν πρόχειρα µε τη γνωστή διαδικασία του κατε-

πείγοντος, ως κερδοφόρα τεχνικά έργα µόνο,

χωρίς σοβαρό και ποιοτικό αρχιτεκτονικό και

περιβαλλοντικό σχεδιασµό, µε στόχο µόνον την

έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Έργα δύσµορφα που

δυστυχώς µοιάζουν µε µεγάλες «αποθήκες»

έτοιµες να υποδεχτούν τους θεατές της παγκό-

σµιας ολυµπιακής φαντασµαγορικής φιέστας,

αλλά και τους βιονικούς, κατασκευασµένους σε

ιατρικά εργαστήρια αθλητές που για άλλη µία

φορά θα «θυσιαστούν» ως σύγχρονοι µονοµά-

χοι, στο βωµό των αγώνων της γυάλινης εικονι-

κής πραγµατικότητας. Γιατί εδώ δεν ενδιαφέρει

αυτό καθαυτό το γεγονός, αλλά η τηλεοπτική

αναµετάδοσή του, η εικόνα του που θα αποφέ-

ρει τεράστια κέρδη για άλλη µια φορά στους

διαφηµιζόµενους «χορηγούς».

Η υποτιθέµενη ολυµπιακή εκεχειρία και η

µυθολογία του µεγαλύτερου αθλητικού γεγονό-

τος έχουν καταρρεύσει και αντιθέτως, έχουν

µετατραπεί σε µια άνευ προηγουµένου γιγάντια

«πολεµική» προετοιµασία, επιστρατεύοντας

την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την

παρακολούθηση κάθε στρατηγικού σηµείου

της πόλης. Οι πολίτες έκπληκτοι συνειδητοποι-

ούν πως η περιβόητη Ολυµπιακή Πρωτεύουσα

έχει µετατραπεί σε «πολιορκηµένη πόλη» και

την αισθάνονται ακόµη πιο ξένη, ανοίκεια,

εχθρική. 

Για να επιστρέψουµε στις µέρες µας και να ανα-

ρωτηθούµε για τη φαραωνικής έµπνευσης

«Στέγη Καλατράβα» που θέλει ως επιστέγασµα

της µεγαλοµανίας µας να δεσπόζει και να υπερ-

τερεί, όχι µόνον από τις διπλανές τεράστιες επί-

σης και ακαλαίσθητες κεκλιµένες στέγες του

κλειστού γυµναστηρίου και του γειτονικού

κολυµβητηρίου, αλλά και να διακρίνεται από

µακριά και να επιβάλλεται σαν το καινούργιο

σύµβολο της εθνικής µας υπερηφάνειας, του

νέου εθνικού µας στόχου, έτσι που να µη µπο-

ρεί κανείς να την κρίνει και να αµφισβητήσει

την αναγκαιότητά της. Ο στόχος όµως που θέλει

διακαώς να εκπληρώσει, µοιάζει εν τέλει να

είναι µόνον ο εντυπωσιασµός ενός αδηφάγου

τηλεοπτικού κοινού που περιµένει ανυπόµονα
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Το νέο βιοκλιµατικό στέγαστρο στο Ακρωτήρι Σαντορίνης
Νίκος Φιντικάκης, αρχιτέκτων
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ύπαρξη υπόγειων θαλάµων λαξευµένων στο

πυροκλαστικό στρώµα. Τα νέα µνηµεία που

έφερε σε φως η αρχαιολογική σκαπάνη ήταν σε

βάθος 18-25 µέτρων από τη σηµερινή επιφά-

νεια του εδάφους µε συνέπεια να αυξηθεί τόσο

το βάθος της θεµελίωσης όσο και η ανάγκη της

αντισεισµικής προστασίας. Εξ αυτού του λόγου

προέκυψαν νέες εδαφολογικές, γεωλογικές και

αντισεισµικές έρευνες, που πραγµατοποιήθη-

καν από τα αντίστοιχα εργαστήρια και καθηγη-

τές του Ε.Μ.Π. Οι έρευνες αυτές οδήγησαν στην

αποτύπωση του γεωλογικού παλαιοαναγλύφου

της περιοχής δια της µεθόδου µιας, ας πούµε,

πλήρους αξονικής τοµογραφίας του υπεδάφους

και στην ανάγκη δηµιουργίας ενός αρµού δια-

στολής 60 εκατοστών προκειµένου να µη θίγο-

νται τα µνηµεία σε περίπτωση ενός τεράστιου

σεισµού για τα επόµενα 1000 χρόνια. Όλα αυτά

όµως είχαν σαν συνέπεια την αύξηση του

κόστους του έργου κατά 10 εκ. ευρώ και της

αρχαιολογικής ανασκαφής κατά 3 εκ. ευρώ. 

Σήµερα η κατασκευή του νέου στεγάστρου βρί-

σκεται σε εξέλιξη µε κυριότερο πρόβληµα το

συγχρονισµό του ρυθµού κατασκευής µε το

ρυθµό χρηµατοδότησης, µε συνέπεια να δηµι-

ουργούνται κατά καιρούς σοβαρότατα προβλή-

µατα για την ασφάλεια τόσο του µνηµείου όσο

και των επισκεπτών όταν το εργοτάξιο παραµέ-

νει για µεγάλα διαστήµατα ανενεργό. Ελπί-

ζουµε πάντως τώρα να έχει ήδη µε τη δηµοσί-

ευση αυτού του τεύχους εξασφαλιστεί η υπό-

λοιπη χρηµατοδότηση ύψους 22,5 εκατ. ευρώ

για την ολοκλήρωση της προστασίας και ανάδει-

ξης της προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου. Η

συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανο-

µένων και των αρχαιολογικών ανασκαφών είναι

Ε.Π.Ε.» και «Τάλως Μελετητική Α.Ε.» διεκδικώ-

ντας ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα σχε-

τικό µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ζήτησαν

να το συνδυάσουν µε την προστασία του αρχαι-

ολογικού χώρου του Ακρωτηρίου. Έτσι προέ-

κυψε το ερευνητικό πρόγραµµα ‘ASPIRE’ (Ar-

chaeological Sites Protection Implementing Re-

newable Energy). Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική

Εταιρεία ως φορέας της ανασκαφής του Ακρω-

τηρίου έθεσε υπό την αιγίδα της το πρόγραµµα

αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βράβευσε και χρη-

µατοδότησε 7 προτάσεις µεταξύ των οποίων και

το στέγαστρο του Ακρωτηρίου από τις 250 περί-

που υποβληθείσες µελέτες, που αφορούσαν

διάφορες προτάσεις για εφαρµογή βιοκλιµατι-

κών αρχών σε πολύ σηµαντικά κτίρια, πόλεις ή

µνηµεία της Ευρώπης µεταξύ των οποίων ήταν

και η στέγαση του Γερµανικού Κοινοβουλίου

στο Βερολίνο του N. Foster. 

Έτσι προχώρησε η ολοκληρωµένη µελέτη του

ερευνητικού προγράµµατος ‘ASPIRE’ και στη

συνέχεια υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτι-

σµού τόσο η προµελέτη όσο και η µελέτη εφαρ-

µογής και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιο-

λογικό Συµβούλιο. Η κατασκευή του Έργου

ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2000 µετά από δια-

γωνισµό δηµοπράτησης σύµφωνα µε την Ευρω-

παϊκή οδηγία και ανατέθηκε από την Αρχαιολο-

γική Εταιρεία στη σύµπραξη των µειοδοτούντων

οµίλων. Το Έργο εντάχθηκε στο Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ

από το ΥΠΠΟ. Κατά τον πρώτο χρόνο της κατα-

σκευής διαπιστώθηκε από την αρχαιολογική

ανασκαφή υπό τη διεύθυνση του οµότιµου

καθηγητού κ. Χρ. Ντούµα η ύπαρξη δυο προη-

γούµενων πόλεων της µεσοκυκλαδικής και της

πρωτοκυκλαδικής περιόδου, καθώς επίσης η

αποσύνθεσης των οργανικών υλικών –άχυρα

και ξυλοδεσιές– που είχαν χρησιµοποιηθεί ως

συνεκτικά στις τοιχοποιίες. Αυτή η ανάγκη

ώθησε τον ανασκαφέα Καθηγητή Σπ. Μαρινάτο

να προχωρήσει στην κάλυψη του ανασκαπτόµε-

νου χώρου µε ενιαίο στέγαστρο. 

Το παλιό στέγαστρο
Στα χρόνια που ακολούθησαν και µέχρι σήµερα

το στέγαστρο αυτό λειτούργησε αποτελεσµα-

τικά και προστάτευσε τα µνηµεία από τις καιρι-

κές συνθήκες. Ωστόσο, από τις αρχές της δεκα-

ετίας του 1980 είχε αρχίσει να εµφανίζει σηµά-

δια οξείδωσης. Οι προσπάθειες για τη συντή-

ρησή του αποδεικνύονταν σταδιακά µάταιες,

όχι µόνο λόγω του όγκου της εργασίας και του

τεράστιου κόστους, αλλά και λόγω του γενικά

εχθρικού περιβάλλοντος: τα ηφαιστειακά υλικά

–τέφρα και κίσσηρις– λειτουργούσαν διαβρω-

τικά στις µεταλλικές κατασκευές λόγω των οξει-

δίων που περιέχουν. Τη διαβρωτική αυτή διαδι-

κασία επέτεινε η αλµυρότης του αέρα λόγω

γειτνίασης µε τη θάλασσα. Στο µεταξύ η επι-

στήµη είχε καταδικάσει διεθνώς τον αµίαντο ως

καρκινογόνο και συνεπώς επιβαλλόταν η, κατά

το δυνατόν συντοµότερα, αποµάκρυνσή του. 

Το ερευνητικό πρόγραµµα‘ASPIRE’
Η ευκαιρία για την επιστηµονική αντιµετώπιση

του προβλήµατος παρουσιάστηκε το 1994, όταν

τα µελετητικά γραφεία «Σύνθεση και Έρευνα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Η ηφαιστειακή έκρηξη τον 17ο π.Χ. αιώνα

κάλυψε µε ηφαιστειακά υλικά όλο το νησί και

σφράγισε τον οικισµό, που έτσι διατηρήθηκε

3.500 χρόνια µεταφέροντάς µας σήµερα σηµα-

ντικότατες πληροφορίες για την κοινωνία, τον

πολιτισµό, το εµπόριο, την τέχνη και το έργο

των ανθρώπων εκείνης της εποχής.

…Σύµφωνα µε τη θεωρία του Αριστοτέλη, από

τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, αέρας, νερό,

φωτιά (ήλιος) και γη, προκύπτουν οι τέσσερις

βασικές ποιότητες, ψυχρό – θερµό – υγρό –

ξηρό, που αποτελούν και τους βασικούς επιδιω-

κόµενους στόχους των συνθηκών ποιότητας του

περιβάλλοντος του αρχαιολογικού χώρου που

καλείται να εξυπηρετήσει το νέο στέγαστρο. Το

ίδιο το υλικό καταστροφής και συνάµα προστα-

σίας του οικισµού –η ηφαιστειακή γη– αποτέ-

λεσε το κεντρικό εργαλείο για τη χάραξη της

φιλοσοφίας του σχεδιασµού µιας όσο το δυνα-

τόν µινιµαλιστικής, οικολογικής και περιβαλλο-

ντικής επέµβασης.

Από την έναρξη κιόλας της ανασκαφής στο

Ακρωτήρι της Θήρας, το 1967, έγινε κατανοητό

ότι τα διατηρούµενα κάτω από τη θηραϊκή γη,

σε καλή σχετικά κατάσταση, πολυώροφα µνη-

µεία, είχαν ανάγκη άµεσης προστασίας από τα

στοιχεία της φύσης. Κτισµένα µε πέτρες και

χώµα απειλούνταν µε κατάρρευση λόγω της

µέση κάτω: Ο εσωτερικός χώρος όπως ήταν πριν

κάτω: Ο εσωτερικός χώρος όπως θα είναι µετά

δίπλα δεξιά: Η τελική φάση του στεγάστρου πριν την κά-

λυψή του µε θηραϊκή γη

δίπλα αριστερά:Οι εναλλακτικές διαδροµές ξενάγησης

των επισκεπτών

δίπλα µέση: Η γη συνιστά την εξωτερική τοπογραφία

δίπλα κάτω: Το στέγαστρο σε προέκταση του περιβάλλο-

ντος εδάφους



µονες και οι αρχαιολόγοι ή ακόµα και τα άτοµα

µε ειδικές ανάγκες. Κατά µήκος των διαδροµών

διευθετούνται δώδεκα σηµεία συγκέντρωσης

οµάδων επισκεπτών και οργανώνονται είκοσι

θεµατικές εκθεσιακές ενότητες για την πληρέ-

στερη ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα έπιπλα,

εργαλεία και σκεύη της εποχής εκείνης, καθώς

επίσης για τις δραστηριότητες που ασκούνταν

µέσα στην πόλη την εποχή εκείνη, όπως υφα-

ντική, αγγειοπλαστική, µεταλλουργία, ναυπη-

γική κ.λπ.

Συµπερασµατικά η προϊστορική πόλη του Ακρω-

τηρίου προστατευµένη µε το νέο στέγαστρο και

µε τη νέα αντίληψη της αρχαιολογικής και αρχι-

τεκτονικής αναστρέψιµης επέµβασης και δια-

µόρφωσης, θα αποτελέσει ένα µοναδικό στον

κόσµο έργο, όπου η σηµερινή τεχνολογία και

τεχνογνωσία χρησιµοποιεί τις πιο ήπιες και

φυσικές µεθόδους της για να διατηρήσει, ανα-

δείξει και προστατεύσει τον αρχαίο οικισµό και

να δηµιουργήσει όχι ένα νέο µουσείο, αλλά να

αναβιώσει την ιστορία και τη ζωή αυτής της

µοναδικής πόλης της ιστορίας µας.

Οι µέθοδοι κατασκευής του και οι εφαρµοσµέ-

νες τεχνολογίες καθώς και τα πλούσια νέα

αρχαιολογικά ευρήµατα παρακολουθούνται

από πολλά ∆ιεθνή Επιστηµονικά Ιδρύµατα,

Ινστιτούτα και Πανεπιστήµια. Η πρώτη παρου-

σίαση των επιστηµονικών προσεγγίσεων και των

τεχνολογιών κατασκευής έγινε την 9-11-2003 σε

ειδική επιστηµονική ηµερίδα στο Πανεπιστήµιο

Αθηνών. Η εξέλιξη του έργου δηµοσιεύεται στις

ιστοσελίδες http//:theranstudies.santorini.net

και www.santorini.net/shelter.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  
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Χρίστος Ντούµας, οµ. καθηγητής Αρχαιολογίας,

Πανεπιστηµίου Αθηνών, διευθυντής ανασκα-

φών Ακρωτηρίου Θήρας. 
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Ειδικοί σύµβουλοι:
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ται η συνολική περιβάλλουσα αρµονία του

χώρου µε ένα µεγάλο κτιριακό όγκο αλλά δια-

τάσσεται εξ΄ ολοκλήρου σε προέκταση του

περιβάλλοντος εδάφους, επανασχηµατίζοντας

τις ίδιες καµπύλες των κλίσεων µε ξερολιθιές

και φυτεύεται µε ανθεκτικά φυτά της τοπικής

χλωρίδας.

Ο ήλιος φωτίζει οµοιόµορφα τον αρχαιολογικό

χώρο από τα ειδικά βορινά ανοίγµατα και απο-

τρέπεται η είσοδος της υπεριώδους και υπέρυ-

θρης ακτινοβολίας, τόσο λόγω των ειδικών κρυ-

στάλλων όσο και λόγω των τοξωτών ξύλινων

πλεγµάτων µε διαβαθµισµένη αραίωση ανοιγ-

µάτων µεταξύ των περσίδων, που αποτελούν

επίσης στοιχεία συνέχειας της εδαφικής φύσης

του στεγάστρου.

Ο αέρας διαπερνάει, δροσίζει και ανανεώνει το

συνολικό στεγασµένο αρχαιολογικό χώρο δια-

µέσου των ανοιγµάτων του βορρά και των περ-

σίδων του νότου. Η ανανέωση του εσωτερικού

αέρα και ο δροσισµός του χώρου γίνεται τις

βραδινές ώρες, ενώ κατά τη διάρκεια της ηµέ-

ρας οι εκπνοές των επισκεπτών (διοξείδιο του

άνθρακος) απάγονται από τα κενά του δικτυώ-

µατος του στεγάστρου µέσω των (διαβαθµισµέ-

νων σε άνοιγµα) σχισµών µεταξύ των ξύλινων

περσίδων της οροφής. Αυτός ο φυσικός αερι-

σµός-δροσισµός επιτυγχάνει µείωση της εξωτε-

ρικής θερµοκρασίας της τάξης των 6 βαθµών

Κελσίου και προσδίδει πλήρη φυσική θερµική

άνεση χωρίς καµία κλιµατιστική υποστήριξη.

Το νερό της βροχής που διαποτίζει το έδαφος

της οροφής του στεγάστρου συγκεντρώνεται

φιλτραρισµένο στους νότιους οµβροσυλλέκτες

των τοξωτών επιφανειών του στεγάστρου και

οδηγείται στους κατά µήκος (ανατολικά και

δυτικά) αγωγούς και δι’ αυτών στις δεξαµενές

όµβριων. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται

πλήρης εκµετάλλευση του βρόχινου νερού

τόσο για τις ανάγκες των εργαζοµένων και των

επισκεπτών όσο και για τις ανάγκες συντήρησης

των αρχαιολογικών ευρηµάτων.

Κάτω από το νέο στέγαστρο ο προϊστορικός

οικισµός θα ζήσει ξανά την αντίληψη της ανατο-

λής και της δύσης του ηλίου, την αντίληψη της

ηλιόλουστης και της συννεφιασµένης µέρας,

την αντίληψη της σκιάς, του αέρα και της βρο-

χής και θα προσφέρει στους επισκέπτες µέσω

των ειδικά σχεδιασµένων εναλλακτικών διαδρο-

µών ξενάγησης τη γνωστικότητα της κοινωνι-

κής, οικονοµικής, πολιτιστικής και εµπορικής

ζωής του οικισµού τότε που ανθούσε σαν

κεντρικό λιµάνι του Αιγαίου.

Οι εναλλακτικές διαδροµές χαράχτηκαν µε γνώ-

µονα τον αρχαίο πολεοδοµικό ιστό της πόλης

αλλά και µε στόχο τη δυνατότητα µιας πολύ

καλής αντιληπτικότητας και εποπτείας των ειδι-

κών κτιρίων, που είχαν διακοσµηθεί µε τις περί-

φηµες τοιχογραφίες καθώς και των συστηµά-

των δόµησης, ύδρευσης και αποχέτευσης του

οικισµού. Οι εναλλακτικές διαδροµές είναι

πέντε και δίνουν επίσης τη δυνατότητα επίσκε-

ψης του οικισµού ανάλογα µε το χρόνο, που δια-

θέτουν οι απλοί επισκέπτες ή οι ειδικοί επιστή-

43,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε έργο 15 στρεµ-

µάτων στεγασµένου αρχαιολογικού χώρου και

100 στρεµµάτων άµεσου περιβάλλοντος χώρου

καθώς και κτιρίων, εργαστηρίων συντήρησης,

αποθηκών, εξυπηρετήσεων ξεναγών, ιατρείων,

φυλακίων, δεξαµενών νερού, αντλιοστασίων

και άλλων βοηθητικών λειτουργιών µε συνέπεια

το κόστος ανά τετραγωνικό µέτρο να είναι της

τάξεως των 800 ευρώ, ήτοι αντίστοιχο µιας

σηµερινής συµβατικής κατασκευής. Ωστόσο,

όπως τονίζει ο διευθυντής της ανασκαφής οµό-

τιµος καθηγητής κ. Χρίστος Ντούµας εξαιρετικά

σηµαντική είναι η επιστηµονική διάσταση του

εγχειρήµατος. Ένας σηµαντικός αριθµός επι-

στηµόνων από διαφόρους κλάδους ενέσκυψαν

στα ποικίλα προβλήµατα και πρότειναν λύσεις

λυσιτελείς και πρωτότυπες, ώστε το όλο έργο

να πάρει χαρακτήρα πρωτοποριακό. 

Η φιλοσοφία και η στρατηγική του σχεδιασµού
Το ίδιο το υλικό καταστροφής και συνάµα προ-

στασίας του οικισµού –η ηφαιστειακή γη– απο-

τέλεσε το κεντρικό εργαλείο για τη χάραξη της

φιλοσοφίας σχεδιασµού της επέµβασης.

Μαζί µε τη γη, ο ήλιος, ο αέρας και το νερό

συµπληρώνουν την Αριστοτελική τετραλογία

των στοιχείων της φύσης που συνιστούν την

κεντρική στρατηγική του σχεδιασµού, ο οποίος

επιγραµµατικά θα µπορούσε να θεωρηθεί και

ως ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ.

Η γη συνιστά την εξωτερική τοπογραφία και την

εδαφική µόνωση του στεγάστρου που είναι σχε-

διασµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην βιάζε-

πάνω: ∆ιαγραµµατική τοµή φυσικού δροσισµού

µέση: ∆ιαγραµµατική τοµή φυσικού φωτισµού

δίπλα πάνω: Τοξωτά ξύλινα πλέγµατα, ανοίγµατα και υδρο-

ροές στη βόρεια πλευρά των τόξων της οροφής

δίπλα µέση: Ο εσωτερικός χώρος µε τις σκαλωσιές και

πριν την τοποθέτηση των ξύλινων περσίδων της οροφής

δίπλα κάτω: Τµήµα πιλοτικής εφαρµογής µε τοποθετηµέ-

νες τις ξύλινες περσίδες της οροφής



σχήµονα και ψυχρή, που χαρακώνει και τρυπά

αδυσώπητα το τοπίο µε στάδια και αυτοκινητό-

δροµους.

***

Το σύνορο µε την αρχαία χώρα, τόπο συµβολικά

αµυδρό και απολίτιστο γύρω από την πόλη, το

αστικό, το πολιτειακό και το πραγµατικά πολιτι-

σµένο, το κατεξοχήν κέντρο, χάνεται. Όλο το

λεκανοπέδιο γίνεται απειλητικά αµφίρροπο,

χωρίς σύνορα και µορφή, µέσα σε ακατανόητα

δάση πολυκατοικιών, διάσπαρτα αρχαία µνη-

µεία και µεταλλικές, εφήµερες και µοναχικές

πυραµίδες, παρασύροντας και το δηµόσιο

χώρο, το δήµο. Τα έργα που έχουν σκοπό να

αποδώσουν «αισθητική ενότητα» στον κυρίως

ολυµπιακό χώρο µένουν έξω από την πόλη, ενώ

οι υπόλοιπες αστικές δοµές παραµένουν ουσια-

στικά χωρίς ενότητα ή και κινδυνεύουν να

χάσουν την όποια ενότητα διαθέτουν. Αυτή

είναι η «Νέα Αθήνα» που δήθεν αναφαίνεται

και που εκθειάζουν µερικοί. Η Αθήνα είναι µια

σπάνια πόλη, ίσως η µοναδική, που έχει θάψει

κυριολεκτικά, έχει καλύψει µε «υπερηφάνεια»

τα ρέµατα προς χάριν του αυτοκινήτου. ∆ιαµε-

τρικά αντίθετα από το ολυµπιακό κέντρο, προς

τη θάλασσα, στις εκβολές του Κηφισού, κοντά

στα λιµάνια της Ζέας ή του Πειραιά, αντικρί-

ζουµε ένα µεγάλο υπερυψωµένο αυτοκινητό-

δροµο πάνω από τον βυθισµένο, καλυµµένο µε

τσιµέντο ποταµό (σε βάρος των περίοικων που

θα υποστούν άµεσα τη ρύπανση). Μήπως θα

ήταν σωστότερο να συσχετίζαµε αυτό το ακυ-

βέρνητο καινούριο σύνολο µε κινδύνους που

ελλοχεύουν για µια καινούρια Ατλαντίδα που

βυθίζεται σε ένα ωκεανό ανυπαρξίας;

Σηµείωση

1.Όσο έντονο κι αν είναι το ενδιαφέρον που παρου-

σιάζει ως τεχνοµηχανικό επίτευγµα, η κοινωνική και

πολιτειακή του υπόσταση εκµηδενίζεται από την

περιορισµένη λειτουργία του.
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Οι Κολοσσοί του Μαρουσιού και οι άθλοι...των Αγώνων
Ηλίας Τσιµπιδάρος, καθηγητής φιλοσοφίας Chercheur associé au CNRS
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κωπηλατικούς αγώνες που κατασκευάστηκε για

να καταπλήξει ένα διεθνές κοινό, εκµεταλλευό-

µενη την ιστορική αναφορά και υποτάσσοντάς

την σε µια σύγχρονη συµβολιστική. Πέρα απ’

αυτά όµως καινούρια συµβόλαια προβλέπονται

ή βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση και µεγάλα

µεταολυµπιακά έργα αναγγέλλονται ήδη, όπως,

για παράδειγµα, στο χώρο του παλιού αεροδρο-

µίου στο Ελληνικό, που κάποια στιγµή προτά-

θηκε για πίστα της Φόρµουλας1!

Ανάλογα είναι τα προβλήµατα στις ήδη έτοιµες ή

υπό αποπεράτωση εγκαταστάσεις. Τα τεχνικά

προβλήµατα του θόλου Καλατράβα στο Μαρούσι

δεν θα µας απασχολήσουν εδώ. Ας µνηµονεύ-

σουµε µόνο τα σχετικά µε τη στατική της τερά-

στιας αυτής κατασκευής βάρους 18.000 τόνων

(ορισµένοι κάτοικοι, έντροµοι, την παροµοιά-

ζουν µε ΟΥΦΟ και υποστηρίζουν ότι µε το

κόστος της θα µπορούσε να καλυφθεί η τρύπα

του ασφαλιστικού). Οι γιγαντιαίες διαστάσεις

της είναι πράγµατι δυσανάλογες και συνθλιπτι-

κές για την περιοχή, κάνοντας τις γύρω κατοι-

κίες και τους κατοίκους να φαίνονται λιλιπού-

τειοι. Το κόστος κυρίως και η κλίµακα τέτοιων

εντυπωσιακών έργων µε µικρές προοπτικές

περαιτέρω χρήσης ή εκµετάλλευσης (πέρα από

τον αθλητισµό) ανησυχούν τους πολίτες, αλλά

και τα τεράστια έξοδα για τη συντήρησή τους.

∆εν υπάρχει όµως µόνον ο θόλος, υπάρχει και η

«Αγορά» για ένα κοινό αθλητών ή φιλάθλων,

αποκοµµένη από την πόλη. Ας σηµειωθεί ότι ο Σ.

Καλατράβα, όταν παρουσίαζε τη µακέτα του,

προέβλεπε και την ανέγερση υπόγειου «ναού»

αφιερωµένου στον άγνωστο θεό, κατά το πρό-

τυπο του βωµού στην Αγορά των Αθηνών που

αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Παιχνιδιάρικο

κλείσιµο του µατιού, όταν πρόκειται για καθαρό

πλεονασµό, ή πινελιά παρέκκλισης από τη νεω-

τερικότητα; Εδώ πρόκειται για µια αψιδωτή γυά-

λινη στοά που σχεδιάστηκε για να συνδέει το

ποδηλατοδρόµιο (άλλος «επώνυµος» θόλος) µε

το Ολυµπιακό στάδιο, µια «εξέλιξη» Καλατράβα,

όπως διαβάζουµε, στο ύφος των αρχιτεκτονικών

συνθέσεων που θυµίζουν σκελετούς γιγάντιων

µεταλλικών πτηνών. Το κατακριτέο όµως σε

αυτές τις κατασκευές δεν είναι η µορφή τους,

αλλά η έλλειψη οποιασδήποτε οργανικής σχέ-

σης µε τον περιβάλλοντα χώρο, µε το τοπίο και

τη Φύση, την οποία ο αρχιτέκτονας δεν παύει να

επικαλείται, δουλεύοντας ωστόσο µε πνεύµα

εντυπωσιασµού και έχοντας αναγκαστικά κατά

νου µόνο την επίδοση. Κι εµείς; Ξεχάσαµε τόσο

γρήγορα τον Χένρι Μίλλερ και τον Κολοσσό του

Μαρουσιού; Τον λόγιο και τόσο ανθρώπινο γίγα-

ντα Κατσίµπαλη, τον φίλο του Σεφέρη, που

ζούσε στην πράσινη τότε και ήσυχη αυτή πολί-

χνη; Ο Μίλλερ έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν «µεγάλη

όσο η Κίνα». Πού πήγε αυτό το µέγεθος όχι στις

διαστάσεις αλλά στο πνεύµα και στην άπειρη

λεπτότητα και ποικιλία του τόπου, στις διαθέ-

σεις της ψυχής, από µια περιοχή στην άλλη,

όπως αποτυπώνονται στην προφορική και τη

γραπτή παράδοση; Και εδώ, το πεδίο παραχω-

ρείται στην οµοιοµορφία, σε µια µόδα µεγαλο-

κρύβεται στα δυσανάλογα µέτρα, στη δυσαρµο-

νία µε την πραγµατική ζωή της πόλης ή της

–ανύπαρκτης πια– υπαίθρου. Αυτή η «παραµυ-

θένια» οπτική κυριαρχεί σε βάρος του παραδο-

σιακού τοπίου και της συνέχειας, στοιχεία απα-

ραίτητα για µια πιο ισορροπηµένη αισθητική,

που να καθιστά δυνατή και να προσδίδει νόηµα

στην ενσωµάτωση του καινούριου στο παλιό. Η

Αττική έχει ήδη σε µεγάλο βαθµό αστικοποιη-

θεί και η ύπαιθρός της συνεχώς συρρικνώνεται.

Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθµός, η περιοχή κινδυ-

νεύει να µετατραπεί σύντοµα σε ένα τεράστιο

πάρκο ψυχαγωγίας από µπετόν. Το πράγµα έχει

ήδη συντελεστεί στην περιοχή του Μαραθώνα

µε τη γιγάντια τσιµεντένια δεξαµενή για τους

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, όπως είναι φανερό,

γίνονται εις δόξαν και κατ’ εικόνα της βιοµηχα-

νικής κοινωνίας σε παγκόσµια κλίµακα και απαι-

τούν κάθε φορά µια καινούρια νεωτεριστική

«ενδυµασία» κατά τα πρότυπα της διαφήµισης.

Στην Αθήνα, µα και αλλού, αυτό σηµαίνει ανά-

πλαση της πόλης ώστε να πληροί τους κανόνες

του παιχνιδιού. Το τίµηµα είναι βαρύ για ολό-

κληρη την Αττική. Μολονότι οι θετικές προοπτι-

κές δεν λείπουν, τα αρνητικά στοιχεία γρήγορα

επιβάλλονται και προκύπτουν από βεβιασµένες

ενέργειες και σκοπούς ασαφώς καθορισµένους

ή υπόγειους. Ο κίνδυνος έγκειται και εδώ στην

έλλειψη απλότητας, σεβασµού του περιβάλλο-

ντος, φυσικού και ανθρώπινου, και συµµετρίας,

πάνω: Άποψη της στέγης του Ολυµπιακού σταδίου (φωτ.

Τ. Παπαϊωάννου)

δίπλα: Η πεζογέφυρα του αρχ. Σ. Καλατράβα στη διασταύ-

ρωση της Μεσογείων µε την Κατεχάκη (φωτ. Ο. Λουκά)
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Η ακύρωση του αρχιτεκτονικού συµβάντος
Τάκης Κουµπής, αρχιτέκτων
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αυτά σε καµία περίπτωση δεν στοχεύουν το

απρόοπτον, δεν αγγίζουν το αδύνατον, και

βεβαίως δεν προκαλούν την έκπληξη και το θαυ-

µασµό, ούτε προωθούν το «ποιοτικό άλµα» –

σύµφωνα µε τη ρήση του Χέγκελ. Αντιθέτως,

είναι σύµµορφα µε τους αισθητικούς κανόνες

που διέπουν το σύνολο του αστικού χώρου, και

σε πολλές περιπτώσεις συνάδουν µε την κατα-

φατική λογική της αυθαίρετης δόµησης. Επί

παραδείγµατι, στα οικήµατα του Ολυµπιακού

Χωριού διαπιστώνεται εύκολα ο «δανεισµός»

δοµικών και µορφικών στοιχείων από τις αυθαί-

ρετες κατοικίες της πρόσφατης παραγωγής.

Άραγε, αυτό δεν συνιστά µια επίσηµη επιβεβαί-

ωση της χωρικής αυθαιρεσίας;

Αυτό που χαρακτηρίζει τα Ολυµπιακά έργα,

όπως και το σύνολο του δηµόσιου χώρου, δεν

είναι η απουσία σχεδιασµού ή η έλλειψη αρχιτε-

κτονικής µελέτης, αλλά η απόρριψη της επινοη-

τικότητας, η ακύρωση του αρχιτεκτονικού συµ-

βάντος, που έχουν ως συνέπεια τη συγκεχυµένη

αξιολόγηση και τη βάναυση χάραξη επί του αστι-

κού και φυσικού τοπίου – από την αποξήλωση

των αναντικατάστατων µαρµαροπλακών στα

πεζοδρόµια του κέντρου έως την υλοποίηση των

υπέρµετρων αστικών υποδοµών. Και τούτο διότι

δεν βάλλεται η αρχιτεκτονική εν γένει, ούτε

αποκλείονται οι αρχιτέκτονες από τα δηµόσια

έργα, όπως υποστηρίζουν ορισµένοι· αντιθέτως,

πρόκειται για µια άλλου είδους συµµετοχή στην

έµµισθη κατηγορία του επαγγέλµατος, υπερφα-

λαγγίζοντας και µηδενίζοντας τη «χειρωνακτική»

εργασία του ελεύθερου επινοητή. Μέσα στις

νέες συνθήκες θα οξύνεται περισσότερο από

ποτέ τούτη η αντίθεση, διότι αυτό συνάδει µε

έναν ορισµένο πολιτικο-οικονοµικό εκσυγχρονι-

σµό των όρων της παγκοσµιοποίησης. Η παλαιά

αρχιτεκτονική επινόηση ως συµβάν δηλώνει την

άφιξη, την εφεύρεση ενός πράγµατος, µιας

κατασκευής, που µέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν

να επινοηθεί. ∆ιότι αν ήταν δυνατόν, τότε δεν θα

ήταν επινόηση. Συνεπώς, η αρχιτεκτονική επι-

νόηση, αυτή η δηµιουργία συµβάντων που δια-

κηρύσσει ο Gropius, εγκαθίσταται εξαρχής στο

πεδίο του α-δυνάτου, θέτοντας τις προϋποθέ-

σεις για την άφιξη της εµπειρίας καθαυτής του

δυνατού. ∆ηλαδή, αν ένα αρχιτεκτονικό έργο

υλοποιείται βάσει γνωστών και αδιαµφισβήτη-

των προδιαγραφών (αρχιτεκτονικών, τεχνικών,

κοινωνικών) µέσα στις προβλεπόµενες δυνατό-

τητες πραγµατοποίησής του, τότε αυτό δεν συνι-

στά ούτε συµβάν, ούτε επινόηση.

Και τίθεται το ερώτηµα: συνιστούν αρχιτεκτο-

νικά συµβάντα όσα αναγγέλλονται µε αφορµή

την υλοποίηση των Ολυµπιακών έργων; Τα έργα

βάν, ορίζοντας το ποιόν της ανέγερσης, πέραν

της γενικευµένης προκατάληψης που εκλαµβά-

νει κάθε προϊόν ανέγερσης ως οικοδόµηµα.

Ποιος είναι όµως ο βαθµός συνάρτησης αυτών

των δύο όρων; Μπορούµε να «οικοδοµούµε» εν

απουσία συµβάντων; ∆εν θα µπορέσουµε να

απαντήσουµε σε τούτα τα ερωτήµατα, αν δεν

προσεγγίσουµε την έννοια του συµβάντος, και

δη, του αρχιτεκτονικού συµβάντος, αφήνοντας

κατά µέρος, τη διερεύνηση του οικοδοµείν µέσα

στην πορεία της αρχιτεκτονικής σκέψης.

Το συµβάν δεν είναι η πραγµάτωση µιας αναµε-

νόµενης πράξης, η άφιξη ενός πράγµατος µέσω

µιας προβλεπόµενης τελεολογικής διαδικασίας.

Και βέβαια, η εµπειρία του συµβάντος δεν καθο-

ρίζεται µε τους όρους που επιβάλλει µια προδια-

γεγραµµένη δυνατότητα. Αν δηλαδή υλοποιηθεί

αυτό που είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί, και

που είµαστε βέβαιοι ότι θα λάβει χώρα, τότε

αυτό δεν είναι συµβάν. Αντιθέτως, το συµβάν

είναι η απόλυτη έκπληξη, είναι η έλευση του

αφικνούµενου που δεν αναµένεται, που δεν

αναγγέλλεται, και όταν αφιχθεί διαταράσσει

κάθε λογική ή πρόβλεψη περί του δυνατού και

του αδυνάτου. Κατ’ ουσίαν, το συµβάν απειλεί

συνεχώς κάθε δυνατότητα πραγµατοποίησής

του. Στον τοµέα της τέχνης και της αρχιτεκτονι-

κής, το συµβάν ταυτίζεται µε την επινόηση. Η

Το αγωνιώδες ερώτηµα που συχνά τίθεται περί

της σηµασίας του οικοδοµείν προσκρούει στην

καταλυτική και ρηξικέλευθη απάντηση του

Walter Gropius: οικοδοµείν είναι η δηµιουργία

συµβάντων. Η φράση αυτή ανάγεται σήµερα σε

προµετωπίδα του αρχιτεκτονικού προβληµατι-

σµού, δεδοµένου ότι συνδέεται απόλυτα µε ορι-

σµένους σύγχρονους φιλοσοφικούς αναστοχα-

σµούς για τους «όρους δυνατότητας» του συµ-

βάντος. Η µαθησιακή εµπειρία του Bauhaus,

διαµέσου των εννοιών της κατασκευής και της

δόµησης, διεύρυνε το πεδίο ορισµών της αρχιτε-

κτονικής και της τέχνης καταρρίπτοντας κατ’

ουσίαν τη διάκριση ανάµεσα στο αρχιτεκτόνηµα

και το οικοδόµηµα. Η αρχιτεκτονική, όπως κάθε

τεχνουργία, ανάγεται στην τέχνη του οικοδο-

µείν, επιχειρώντας να δοµήσει το «ολικό οικοδό-

µηµα». Με αυτή την έννοια, η αρχιτεκτονική

είναι συνάµα σκέψη και κατασκευή χώρου, ή

–όπως το διατυπώνει ο Giulio Carlo Argan στο

κείµενό του για το Bauhaus– η αρχιτεκτονική ως

απόλυτη δοµικότητα ταυτίζεται µε τον ίδιο το

χώρο που δοµείται. Όµως, σύµφωνα µε τον

Gropius, οικοδοµείται ένας χώρος όταν αυτή η

πράξη δηµιουργεί συµβάν. Συνεπώς, αν δεν

υπάρξει συµβάν, το οικοδοµείν αναιρείται ή

ακυρώνεται, καθ’ όσον η οικοδοµική δράση

συναρτάται απόλυτα µε το αρχιτεκτονικό συµ-

µέση: Το στάδιο Τάεκβοντο και ανυψωµένη εσπλανάδα

κάτω: Το master plan για την ανάπτυξη του Φαληρικού

Όρµου των αρχιτεκτόνων-πολεοδόµων B. Reichen, J. Acebillo,

Α. Συµεών

δίπλα: Άποψη της εσπλανάδας 



κάτω: Αεροφωτογραφία. Τα παλιά, πέτρινα κτίρια του νο-

σοκοµείου, κάτω δεξιά, περιβάλλονται από το ΝΙΜΤΣ, τα

διατηρητέα κτίρια του Πάρκου Ελευθερίας, την επέκταση

του Μεγάρου Μουσικής και το Ναυτικό Νοσοκοµείο

Το ξενοδοχείο της εκκλησίας θα ήτανολυµπιακό έργο;
Ελισάβετ Ηλιοπούλου, αρχιτέκτων
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µένει µοναδικό, καθότι κατόρθωσε να αποδε-

σµεύσει την αρχιτεκτονική επινόηση από τη σχε-

διαστική ικανότητα του δηµιουργού. 

Η πρόταση διαµόρφωσης του Φαληρικού ∆έλτα,

από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Bernard Reichen, η

οποία προέκυψε µέσα από αδιαφανείς διαδικα-

σίες, επιχείρησε να ενεργοποιήσει το θαλάσσιο

µέτωπο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον για τον

τρόπο διείσδυσης του νερού και την έντονη προ-

βολή των εξεδρών. Όµως ο Reichen αντί να

«αποκαταστήσει µια µαρτυρική τοποθεσία»,

όπως διατείνεται, εισάγει ένα άλλου είδους

«µαρτύριο»: αυτό του ατέλευτου και αβίωτου

περιπάτου, µιας διαδροµής χωρίς τέλος, όπως

την συµβολίζει η υπέρµετρη και µη προσβάσιµη

εσπλανάδα. Για να την προσεγγίσει κανείς οφεί-

λει να διανύσει µεγάλες αποστάσεις µε το αυτο-

κίνητο, ενώ η δοµή της, που παραπέµπει στο

αντιφατικό σχήµα του δενδροφυτευµένου κόµ-

βου αυτοκινητοδρόµων, εντάσσεται συνάµα σε

µια ψευδο-ωσµαννική µνηµειακή χάραξη, η

οποία θυµίζει την Εσπλανάδα των Αποµάχων

(Esplanade des Invalides), στο Παρίσι. Αυτό ο

σχεδιασµός µε τις αξονικές δενδροφυτεύσεις και

τις µνηµειακές προοπτικές –που παραµένουν

ευτυχώς χωρίς µνηµεία– δηµιουργεί µια υπέρµε-

τρη κλίµακα, για να παρεισφρήσουν µεταµο-

σχεύσεις ξένων «οργάνων» στο σώµα της πόλης.

Το σχέδιο του Reichen δανείζεται πολλά στοιχεία

από τη µελέτη του Οργανισµού Αθήνας (1989),

όπως το αντιπληµµυρικό κανάλι ή τη ζώνη παρα-

θαλάσσιου περιπάτου, χωρίς ωστόσο να κοµίζει

τίποτε το καινούργιο. Αντίθετα, θα έλεγα, αποκό-

πτει οριστικά τις ζώνες κατοικίας από τη θάλασσα.

Αντί να επινοήσει πολλές µικρές πεζογέφυρες, οι

οποίες από κάθε σηµείο των κατοικιών, θα µας

µετέφεραν στην παραθαλάσσια ζώνη, προτείνει

τη συγκρότηση ενός δηµόσιου χώρου που δεν

έχει καµία σχέση µε τη σύγχρονη Αθήνα. Η υπέρ-

µετρη εσπλανάδα και το εκτός κλίµακας κλειστό

γυµναστήριο Τάεκβοντο και Χειροσφαίρισης,

µαζί µε τους εναέριους κόµβους πάνω από τον

Κηφισό, δηλώνουν τον βάναυσο τρόπο επέµβα-

σης των άµετρων υποδοµών επί του φυσικού

τοπίου και αναγγέλλουν τις επερχόµενες συνθή-

κες του αστικού τοπίου ως «τεχνικής», ως νέου

«εκτοπισµένου τοπίου». Η πόλη των έµµετρων

όγκων των αθηναϊκών πολυκατοικιών µετατρέπε-

ται σε µητρόπολη των υπέρµετρων υποδοµών. Το

αρχιτεκτονικό συµβάν παραµένει ένα αναπά-

ντητο ερώτηµα ενώ η άφιξή του αναβάλλεται επ’

αόριστον.

ΥΓ: ∆ιαισθανόµενος την ηγεµονική παρουσία του στα-

δίου Τάεκβοντο, το οποίο από το σηµείο που βρίσκοµαι

φράζει τον ορίζοντα προς την πόλη, διερωτώµαι για την

εγγύτητα της παγκόσµιας αταξίας, για τον τρόπο µε τον

οποίο η αρχιτεκτονική συµπυκνώνει µέσα της και φέρει

πλησίον ένα απόµακρο Κακό ή µια αήθη πράξη: «Ο Kim

Un-Yong, αντιπρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επι-

τροπής, καταδικάστηκε στη Σεούλ, σε δυόµισι χρόνια

φυλάκιση, για υπεξαίρεση και κατάχρηση 2,3 εκατοµµυ-

ρίων ευρώ της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Τάεκβοντο»

(Le Nouvel Observateur, 10-16 Ιουνίου 2004)
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του συνόλου και 7 κατά, αλλά µε τη διπλή, σε

ισχύ, ψήφο της Γενικής Γραµµατέως κας Λ. Μεν-

δώνη η οποία ψήφισε κατά της διάσωσης του

συνόλου.

Σχετικά µε την άδικη αυτή απόφαση του Συµ-

βουλίου, η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία

του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρο-

νοµιάς, σε επιστολή της προς τον τότε Υπουργό

Πολιτισµού, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι

«είναι µία απόφαση διχασµένη και αµήχανη.

Αµήχανη γιατί είναι φανερό ότι αποσκοπεί να

ικανοποιήσει το αίτηµα της Εκκλησίας, διασώ-

ζοντας κάπως και τα προσχήµατα. Όµως τα

προσχήµατα δεν διασώζονται µε τη θλιβερή

παρουσία στο χώρο τρεισήµισι από τα ιστορικά

κτίρια που µόνον ως υπόµνηση της βάρβαρης

πράξης θα µπορούν να ενεργούν. Και δεν σώζο-

νται καν τα προσχήµατα, αφού η αξία του κτι-

ριακού συγκροτήµατος της ∆εινοκράτους έγκει-

ται, κατά κύριο λόγο, στη σηµασία του ως αρχι-

τεκτονικού συνόλου, που ως τέτοιο προστατεύ-

εται από το Νόµο 3028 για την Προστασία των

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κλη-

ρονοµιάς και από τη Σύµβαση της Γρανάδας (Ν.

2039/1992)».

Σύµφωνα µε βάσιµες πληροφορίες, τις ηµέρες

αυτές κρίνεται η τύχη και το µέλλον των ιστορι-

κών κτιρίων και του χώρου του παλιού νοσοκο-

µείου στην οδό ∆εινοκράτους, ιδιοκτησίας της

Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς η απόφαση για

την κατεδάφισή τους βρίσκεται στην τελική της

ευθεία για υπογραφή από τον Υπουργό Πολιτι-

σµού.

Παρά το γεγονός ότι εδώ και 20 χρόνια διεξάγε-

ται ένας αγώνας κήρυξης των κτιρίων αυτών ως

διατηρητέων µνηµείων και ενώ και η 1η Εφορεία

Νεωτέρων Μνηµείων και η ∆ιεύθυνση Λαϊκού

Πολιτισµού, Τµήµα Νεωτέρων Μνηµείων του

ΥΠ.ΠΟ., έχουν εισηγηθεί το χαρακτηρισµό του

κτιριακού συνόλου ως διατηρητέου, το

Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων, στη

συνέλευσή του στις 30 Ιανουαρίου 2003 απο-

φάσισε, µε «ιδιαίτερη φροντίδα», να... διαφυ-

λάξει την ιδιοκτησία της Εκκλησίας διατηρώ-

ντας ένα «δείγµα» τρεισήµισι κτιρίων εκ των

οποίων µόνο το µισό κτίριο βρίσκεται στο χώρο

της ιδιοκτησίας της, καθώς τα υπόλοιπα τρία

είναι ρυµοτοµούµενα. Είναι σηµαντικό να

σηµειωθεί ότι η απόφαση αυτή ελήφθη µε ισο-

ψηφία, δηλαδή µε 7 ψήφους υπέρ της διάσωσης

αντίθεση ανάµεσα στις έµµισθες και τις ελευθέ-

ριες τέχνες παρεισφρέει τώρα στο εσωτερικό

του ελεύθερου επαγγέλµατος. 

Με εξαίρεση τα στέγαστρα του Σαντιάγκο Καλα-

τράβα –παρότι ο αρχιτέκτων εντάσσεται σε µια

«πολιτιστική εξαίρεση» που παροτρύνεται από

το καθεστώς της παγκοσµιοποιηµένης αρχιτε-

κτονικής–, τα υπόλοιπα έργα συνιστούν προϊό-

ντα έµµισθης εργασίας ή παρεµβολής, γεγονός

που αποκλείει εξ ορισµού την ελεύθερη δηµι-

ουργία, την επινόηση και την έλευση του αρχιτε-

κτονικού συµβάντος. ∆ιερωτώµαι βέβαια κατά

πόσο η «πολιτιστική εξαίρεση» Καλατράβα

–στην οποία δεν οφείλει να αντιπαραθέσει

κανείς τα όπλα µιας εθνικιστικής άµυνας, αλλά

να προτάξει τα µοναδικά έργα ανεξάρτητων

δηµιουργών– αποτελεί συν τοις άλλοις µια απρέ-

πεια, εξαιτίας του γεγονότος του αποκλεισµού

αρχιτεκτόνων κάθε άλλης εθνικότητας, συµπερι-

λαµβανοµένης και της ελληνικής. Πέραν της σχε-

διαστικής δεινότητας του Βαλενθιανού αρχιτέ-

κτονα, τα σωρευµένα τόξα του ΟΑΚΑ εφαρµό-

ζουν τους κατασκευαστικούς και αισθητικούς

κανόνες της γέφυρας Bach de Roda στη Βαρκε-

λώνη, ενώ οι ανθρωποµορφικές ιδεοληψίες και

η αναφορά στην αρχαία αγορά παραπέµπουν

στα πρότυπα της στοάς στην πλατεία BCE του

Τορόντο. Συνεπώς δεν τίθεται θέµα επινόησης,

εφ’ όσον όλα πορεύονται επί προδιαγεγραµµέ-

νων και υπολογίσιµων κανόνων και προγραµµά-

των, που στοιχειοθετούν κατά βάση αποµιµήσεις

προσίδιων εφαρµογών. Η µόνη «έκπληξη» παρέ-

µενε –παρά τις διαπιστώσεις του αρχιτέκτονα

περί «συναρπαστικού θρίλερ»– η χρονική ολί-

σθηση των τόξων. Ωστόσο, το αρχιτεκτονικό

συµβάν δεν εξαρτάται ούτε από τη χρονική

δέσµευση υλοποίησης του έργου, ούτε από τη

σχεδιαστική δεινότητα του αρχιτέκτονα. Στο

σηµείο αυτό, το παράδειγµα του Gropius παρα-

πάνω: Άποψη του συγκροτήµατος ΟΑΚΑ

Οι φωτογραφίες (εκτός της µελέτης) είναι του Τ. Κουµπή



Το Ολυµπιακό γκριζο-πράσινο της Αθήνας
Κώστας Κασσιός, τοπογράφος, καθηγητής ΕΜΠ
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µένο πράσινο και σ’ αυτό που πρόκειται να µπει,

θα διαπιστώσει τα εξής:

Μια συστηµατική ανοµοιογένεια ειδών σε είδη,

µεγέθη και σχεδιασµούς. Αντί των αρχών της

συνέχειας, της συνέπειας, της ισορροπίας, βλέ-

πουµε φυτεύσεις χωρίς καµία αίσθηση προη-

γούµενης σπουδής αλλά επιλογή από κατάλογο

φυτών φυτωρίων και µάλιστα του εξωτερικού,

όπως αυτά τυχαία εµφανίζονται. Τι να σχολιάσει

κανείς, τα λιριόδενδρα του Calatrava που πλαι-

σιώνουν το έργο ή τα παραλιακά πευκοειδή και

φοινικοειδή και τα κάθε λογής ξενικά είδη, που

η ιταλική γη µεγάλωσε και θέριεψε; Βέβαια η

κριτική στο χρονικό αυτό στάδιο δεν επιταχύνει

ούτε βοηθάει την ανάπτυξη των φυτών. Αντί-

θετα δηµιουργεί ηττοπάθεια και µεµψιµοιρία.

Κείνο που χρειάζεται είναι να δούµε ορθολογικά

και σωστά ποιος είναι εκείνος ο σχεδιασµός και

η υλοποίηση ποιου προγράµµατος πρασίνου

έστω και µετά τους αγώνες µια και τώρα αναδεί-

χτηκε η άµεση ανάγκη του, θα µπορούσε να βελ-

τιώσει τη συνολική εικόνα της πόλης.

Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αστικού πρασί-

νου θα πρέπει να ξεκινάει από τη συνολική εκτί-

µηση των επιφανειών που έχει να αντιµετωπίσει

και κύρια κατά κατηγορία πολεοδοµικής διάκρι-

σης.  

Η κάθε πολεοδοµική δραστηριότητα έχει τις ιδι-

αιτερότητές της και τις ειδικές απαιτήσεις της απ’

το πράσινο. ∆ιαφορετική είναι η απαίτηση και ο

σχεδιασµός για το πράσινο –διαφόρων ειδών και

µεγεθών– ενός δρόµου υψηλής κυκλοφορίας

στην πόλη από το πράσινο που θα πρέπει να

εγκατασταθεί σε ένα πεζόδροµο. 

Γενικά για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα πρα-

σίνου της πόλης θα πρέπει να πληρούνται ορι-

σµένοι βασικοί κανόνες και προϋποθέσεις προ-

κειµένου το πράσινο αυτό να είναι βιώσιµο-

υγιές και να ικανοποιεί τις λειτουργικές και

αισθητικές απαιτήσεις της πόλης και να συµ-

βάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και

στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Τέτοιοι κανόνες είναι οι εξής:

1. Το πράσινο να επιλέγεται µε βασικά οικολο-

γικά κριτήρια που προκύπτουν από προηγού-

µενη σπουδή των οικοφυσιολογικών συνθηκών

της πόλης (∆ιάκριση οικοζωνών).

2. Το πράσινο να συµπορεύεται µε τις απαιτή-

σεις και προδιαγραφές ασφαλείας, που κάθε

πολεοδοµική δραστηριότητα απαιτεί.

3. Οι βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης και βιω-

σιµότητας του πρασίνου που είναι το καλό έδα-

φος και η επαρκής άρδευση θα πρέπει να δια-

σφαλίζονται εκ των προτέρων.

Ο δροµέας της τελικής διαδροµής µε την Ολυ-

µπιακή φλόγα τρέχει στη λεωφόρο των ολυ-

µπιονικών κάτω από τις βαθύσκιες φυλλωσιές

από σφεντάµια, δάφνες του Απόλλωνα, χαρου-

πόδενδρα, πλατάνια ενώ οι παρατεταγµένοι

θεατές τον χειροκροτούν.

Ο ήλιος ψηλά καίει στην Αυγουστιάτικη αυτή

µέρα ανεβάζοντας τη θερµοκρασία στους 400C.

Η πόλη όµως, η Αθήνα, βουτηγµένη µέσα στο

Ολυµπιακό πράσινο απ’ τις κατάφυτες λεωφό-

ρους και τους ανθώνες και τα τρεχούµενα νερά

των Πλατειών, είναι δροσερή και ευχάριστη.

Κάπως έτσι φαντάζονταν όλοι οι Έλληνες ότι θα

ήταν η Αθήνα µας στις µέρες των Ολυµπιακών

όταν πριν οκτώ χρόνια όλοι πανηγύρισαν την

αποδοχή της Αθήνας ως πόλης των Ολυµπιακών

του 2004.

∆υστυχώς όµως µόλις στην αναπνοή της έναρ-

ξης των αγώνων και µε τα έργα ασφαλτοτσιµέ-

ντου να τελειώνουν έστω και µε τις σκαλωσιές

ακόµα να αιωρούνται, αυτό που παντελώς

απουσιάζει είναι το Ολυµπιακό πράσινο.

Η έλλειψη σωστού προγραµµατισµού των

έργων υποδοµής, οι αµφιβόλου σκοπιµότητος

καθυστερήσεις οδήγησαν το κοµµάτι εκείνο

που χρονικά δεν εκβιάζεται για να γίνει και να

µεγαλώσει το πράσινο να είναι το έργο στην

εκπνοή του χρόνου ορόσηµο της έναρξης.

Αν ρίξει κανείς µια µατιά στο ήδη εγκατεστη-

µικό σύνολο. Η καταστροφή του και η διατά-

ραξη της αρµονικής σχέσης κτιριακού πλούτου

και περιβάλλοντος θα ήταν τεράστιο λάθος για

την πρωτεύουσα του κράτους. Τα κτίρια πρέπει

να αναδειχθούν αποκτώντας κοινωφελείς χρή-

σεις και ειδικότερα αυτές που προβλέπονται

για το χώρο από το θεσµοθετηµένο Γ.Π.Σ.».

– Σχολάρχης Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου

Πρωτ. Βασίλειος Βολουδάκης ο οποίος σε επι-

στολή του (21.8.2001) προς την Ιερά Σύνοδο της

Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει µεταξύ

άλλων: «Ταπεινώς φρονούµεν ότι υπό την δελε-

αστικήν πρότασιν της Οικονοµικής Υπηρεσίας

της Εκκλησίας περί αξιοποιήσεως του οικοπέ-

δου της οδού ∆εινοκράτους δια της κατασκευής

Ξενοδοχειακής Μονάδος ελαχιστοποιήθησαν

εις τα όµµατα των Σεβασµιότατων Αγίων Συνοδι-

κών Αρχιερέων τα προβλήµατα τα οποία αυτή η

πρότασις συνεπάγεται. Προβλήµατα ποιµαντι-

κής και ηθικής τάξεως, καθ’ όσον δεν είναι

αρµοδιότης της Εκκλησίας η συνδροµή της Ολυ-

µπιάδος του 2004, ούτε η εξυπηρέτησις της

επεκτατικής διαθέσεως του παρακειµένου

Μεγάρου Μουσικής το οποίο από πολλών ετών

ορέγεται τον χώρον…»

– ∆ηµοσιεύµατα των Κων. Μ. Πλωρίτη, Αντ. Καρ-

καγιάννη, Ν. Βατόπουλου και άλλων 

– Ωριαίο αφιέρωµα της ιστορικού κας Μαριάν-

νας Κοροµηλά στο πρόγραµµά της στο ραδιό-

φωνο της ΕΡΤ

– Επίσης, υπέρ της διάσωσης του συνόλου τοπο-

θετήθηκαν οι εκ των παρευρεθέντων στη συνε-

δρίαση του Συµβουλίου καθηγητές, επιστήµο-

νες και καλλιτέχνες κος Γ. Λάββας, κα Ε. Μακρή,

κα Ν. Ζαµενοπούλου, κος Γρ. Ριζόπουλος, κος ∆.

Ζιρώ, κος Εµµ. Μπίρης και κα Αγγ. Καστανά. 

– Πλήθος επιστολών διαµαρτυρίας προς τις

εφηµερίδες επιστηµόνων και απλών πολιτών

από διάφορες περιοχές.

– Πάµπολλα θετικά δηµοσιεύµατα σχεδόν σε

όλες τις εφηµερίδες.

Η κατεδάφιση ενός µεγάλου µέρους του συνό-

λου του παλιού νοσοκοµείου την οποία αποφά-

σισε το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνη-

µείων και την οποία καλείται να υπογράψει ο

Υπουργός Πολιτισµού, θα έχει ως συνέπεια την

καταστροφή του ίδιου του συνόλου ως αυτοτε-

λούς οντότητας, την περαιτέρω καταστροφή της

αρχιτεκτονικής κλίµακας και της οικολογικής

ισορροπίας και τον αφανισµό ενός από τους

ελάχιστους πλέον εναποµείναντες χώρους πρα-

σίνου αυτής της πολύπαθης πόλης. Ο κος Βενι-

ζέλος δεν υπέγραψε την γνωµοδότηση του Συµ-

βουλίου. Τι σχεδιάζει άραγε να πράξει ο νυν

Υπουργός Πολιτισµού;

Από την εν γένει συνεκτίµηση των στοιχείων της

ιστορικής και αισθητικής αξίας του πρώην 401

Στρατιωτικού Νοσοκοµείου, θεωρείται επιβε-

βληµένος ο χαρακτηρισµός τόσο των κτιρίων

αυτών όσο και του περιβάλλοντος χώρου ως

διατηρητέων, όπως έγινε κατά το πρόσφατο

παρελθόν (1997) και µε τα παρακείµενα κτίρια

του Πάρκου Ελευθερίας µε τα οποία αποτελεί

ενιαίο σύνολο από πλευράς κλίµακας, αρχιτε-

κτονικής µορφής, τρόπου κατασκευής, εποχής,

χρήσης και φυσικού περιβάλλοντος.

Υπέρ της διάσωσης του χώρου ως συνόλου µε

όλα τα ιστορικά κτίσµατα έχουν ταχθεί πάµπολ-

λοι φορείς, οργανισµοί κ.λπ.: 

– Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσο-

βίου Πολυτεχνείου η οποία σε επιστολή της

προς το ΥΠ.ΠΟ. αναφέρει ότι «...στην περί-

πτωση του συγκροτήµατος του 401 Στρατιωτι-

κού Νοσοκοµείου, τόσο η συνιστώσα της ιστορι-

κής αξίας όσο και οι επιµέρους καλλιτεχνικές

ποιότητες (ανά κτίριο φυσικά), όχι µόνο εντάσ-

σονται στην αναγκαία στάθµη κριτικής αξιολό-

γησης για τη διατήρηση των αρχιτεκτονηµάτων,

αλλά του προσδίδουν ένα ουσιώδες εννοιολο-

γικό υπόβαθρο απολύτως συναφές προς µια

θετική απόφαση για την κήρυξη του συνόλου».

– Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προ-

στασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) ο

οποίος αναφέρει ότι για τον συγκεκριµένο χώρο

προβλέπονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Αθήνας, δηλαδή,

κοινόχρηστο πράσινο και πολιτιστικές και

εκπαιδευτικές χρήσεις «ενώ για τα κτίρια προ-

τείνεται η διατήρησή τους και µε χρήση πολιτι-

στική – εκπαιδευτική».

– Η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του

Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονο-

µιάς

– ICOMOS (το Ελληνικό Τµήµα του ∆ιεθνούς

Συµβουλίου Μνηµείων και Τοποθεσιών) το

οποίο «ζητά την κήρυξη των εν λόγω κτιρίων και

του περιβάλλοντος χώρου ως διατηρητέων...».

– Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων

(ΣΑ∆ΑΣ) κος Νίκος Σιαπκίδης σε έκθεσή του

αναφέρει σχετικά ότι «βάσει της αρχής της κατ’

οικονοµίαν επαναχρήσεως υφισταµένων κτι-

ρίων ή κελυφών, θα έπρεπε να ερευνηθεί εκ

µέρους της Εκκλησίας το ενδεχόµενο να εντά-

ξει και άλλας λειτουργίας εις τα υφιστάµενα κτί-

ρια...». 

– Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτα-

κτών (ΣΕΠΟΧ)

– Πολεοδοµική Μελέτη Χρήσεων Γης του ∆ήµου

Αθηναίων όπου αναφέρεται ότι «...Τα κτίρια µε

τον περιβάλλοντα χώρο τους δηµιουργούν ένα

µοναδικό για το κέντρο της Αθήνας πολεοδο-

πάνω: Πράσινο Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου µε ποικι-

λία ειδών βλάστησης

πάνω: Το Κτίριο 4. Το σχήµα των παραθύρων του υπογεί-

ου είναι χαµαλού τύπου τοξοτές καµάρες, περιβαλλόµε-

νες από λίθινα διακοσµητικά περιθώρια

µέση πάνω: Το Κτίριο 5, διώροφο, νεοκλασσικής τεχνο-

τροπίας. Λειτουργούσε ως ∆ιεύθυνση του παλιού νοσοκο-

µείου

µέση κάτω: Τα Κτίρια 5, 4 και 10. Τα Κτίρια 4 και 10 έχουν

ανακαινισθεί και χρησιµοποιούνται σήµερα από το Εκκλη-

σιαστικό Γυµνάσιο και Λύκειο



Ολυµπιακές εγκαταστάσεις
Σπύρος Τσαγκαράτος, αρχιτέκτων δρ. πολεοδόµος
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µας να εκµεταλλευτούµε ένα τόσο σηµαντικό

και µεγαλεπήβολο έργο – γεγονός. 

Όταν όµως πια κατέστη γεγονός, τότε θεωρή-

σαµε ότι πράγµατι οι Ολυµπιακοί Αγώνες αποτε-

λούν τη χρυσή πρόκληση να διαφηµιστεί η χώρα

µας και να δηµιουργηθούν δοµές και υποδοµές

που θα βελτιώσουν ριζικά το επίπεδό της. Μια

προσπάθεια, που χάρις σε ένα γεγονός παγκο-

σµίου σηµασίας και προβολής, είναι δυνατόν να

δηµιουργήσει ώθηση στην ανάπτυξη και ταυτό-

χρονα ουσιαστικές παρεµβάσεις στην καθηµε-

ρινή ποιότητα ζωής.

Επειδή το θέµα είναι πολυσχιδές και πολυδιά-

στατο, θ’ αναφερθούµε µόνο στη χωροθέτηση

των Ολυµπιακών δραστηριοτήτων, την οργά-

νωση του δικτύου που δηµιουργούν οι χώροι και

οι εγκατεστηµένες σ’ αυτούς λειτουργίες και τις

σχέσεις τους µε την πόλη. 

Αναπτύξαµε από την πρώτη στιγµή την ανάγκη

να υπάρξει µια δεδοµένη φιλοσοφία που να

οδηγεί σε συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης

των χώρων και ιδίως ελέγχου των επιπτώσεών

τους στην πόλη, ιδίως στη µεταολυµπιακή ζωή

της (µε δύο λόγια πώς οι Ολυµπιακές εγκατα-

στάσεις συµµετέχουν, συνεργούν, συλλειτουρ-

γούν µε τη ζωή, την εξέλιξη, την κίνηση, το

περιβάλλον της πόλης).

Από την πρώτη στιγµή της ανάληψης των αγώ-

νων, µε βάση τις απόψεις των φορέων, των επι-

στηµόνων, µεµονωµένων πολιτών, αναδείχθη-

καν τρία πιθανά µοντέλα ανάπτυξης των Ολυ-

µπιακών Εγκαταστάσεων, που στηρίζονταν σε

αντίστοιχες θεωρητικές – φιλοσοφικές στάσεις

απέναντι στο γεγονός:

α. Να οργανωθούν Ολυµπιακοί Αγώνες σε απο-

κοµµένους από την πόλη χώρους, σε µία ή δύο

ενότητες, µε στόχο την αυτόνοµη δράση και

δραστηριότητα, χωρίς να επηρεάζεται η λει-

τουργία της πόλης, τη σηµαντική οικονοµία

στους διαθέσιµους πόρους για τις κατασκευές

των εγκαταστάσεων, τη µείωση των οργανωτι-

κών προβληµάτων. 

Με βάση το µοντέλο αυτό, όλες οι απαραίτητες

εγκαταστάσεις για το σύνολο των Ολυµπιακών

δράσεων, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν σε

µια σαφώς ορισµένη περιµετρική ζώνη γύρω

από το ΟΑΚΑ.

Εναλλακτικά θα µπορούσε παράλληλα µε το

ΟΑΚΑ να χρησιµοποιηθεί το παλιό αεροδρόµιο

του Ελληνικού.

«Πλίνθοι και κέραµοι, ατάκτως ερριµµένοι»

Είναι λίγο περίεργος ο χρόνος που επιλέχθηκε

για να διατυπωθούν αυτές οι σκέψεις: Λίγο πριν

ανοίξει η αυλαία των Ολυµπιακών Αγώνων, όταν

ήδη το πρώτο κτύπηµα του γκόνγκ έχει ακου-

στεί αναγγέλλοντας την έναρξη του θεάµατος

και οδηγώντας τους θεατές στις θέσεις τους.

Τον επιλέξαµε γιατί ανήκουµε στην τρίτη κατη-

γορία των πολιτών αυτής της χώρας. Ούτε σε

κείνους που κάθε γεγονός τους γεµίζει εθνική

ανάταση, επιβεβαιώνοντας ότι είµαστε πλασµέ-

νοι µόνο για µεγάλα, σπουδαία και µοναδικά,

ούτε σε κείνους που µε άπειρη µιζέρια, καλπά-

ζοντα επαρχιωτισµό και τελικά προσωπική ανα-

σφάλεια, κρίνουν και κατακρίνουν κάθε γεγο-

νός, πριν ακόµη καν συµβεί.

Θέλουµε να είµαστε σ’ αυτούς που, µε καλή

πρόθεση και διάθεση, συµµετέχουν σε κάθε

προσπάθεια, έστω και παράτολµη, χωρίς να

απεµποδίζουµε την κριτική µας σκέψη, γιατί

τελικά αυτή µόνο «σώζει την παρτίδα».

Σε αυτό το πλαίσιο πριν την ανάληψη από τη

χώρα µας των Ολυµπιακών Αγώνων ήµασταν

σκεφτικοί, προβληµατισµένοι κι αναποφάσιστοι

για το πόσο σκόπιµη ήταν αυτή η κίνηση, δεδο-

µένης της οικονοµικής κατάστασης, των οργα-

νωτικών (α) δυνατοτήτων και της ικανότητάς

τους να µην ρυπαίνουν το χώρο ανάπτυξής

τους.

4.6 Να δρουν συµπληρωµατικά ως προς τις

κατασκευές του δοµηµένου περιβάλλοντος και

να ολοκληρώνουν την αισθητική και λειτουρ-

γική εικόνα των κτιρίων όπου εγκαθίσταται η

βλάστηση.

4.7 Να προσελκύουν και να φιλοξενούν την πτη-

νική πανίδα της πόλης.

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι στις πόλεις είναι

τα κτίσµατα εκείνα που αλλάζουν όψεις, χρή-

σεις και µέγεθος, ενώ αντίθετα το πράσινο είναι

το πιο µόνιµο και διαρκές.

Αυτή η µακροβιότητα των δένδρων, µας υπο-

χρεώνει να γίνουµε πιο σοβαροί τόσο στο σχε-

διασµό του όσο και στην ειδικότερη αντιµετώ-

πιση του πρασίνου της πόλης.

Είναι διεθνώς παραδεκτό ότι το αστικό πράσινο

–το σωστό αστικό πράσινο– είναι αυτό που

κάνει µια πόλη να έχει οικολογική ταυτότητα

αλλά και περιβαλλοντική υγεία.

Όλη αυτή η πρόσφατη πολυφιλολογία για δή-

θεν «βιώσιµη πόλη», «βιώσιµη κινητικότητα»

και κάθε είδους ανάλογο νεολογισµό δεν µπο-

ρούν να γίνουν αποδεκτοί ως όροι ή ως τρόποι

ζωής χωρίς την παρουσία ζωτικού πρασίνου

στην πόλη.

Η ξενόφερτη φούρια µας για γρήγορο πράσινο

στις πόλεις µε τους φοίνικες της Αφρικής σ’

όλες τις πόλεις και τις παραλίες µας, µε κουπρε-

σοκύπαρη και κάθε άλλο «ιταλογενές» προϊόν

φυτεµένο µέσα σε άφθονο υδροβόρο «γκα-

ζόν», µοιάζουν µε οικολογικό «αρχοντοχωριατι-

σµό». ∆ε χρειάστηκε πολύ παρά το κρύο του

περασµένου Φεβρουαρίου να καταδείξει πόσο

η ίδια η φύση περιφρονεί και αποβάλει τις δικές

µας προχειρότητες στην επιλογή των ειδών βλα-

στήσεως στην πόλη. 

Επιλογές που πολύ φοβάµαι ότι µετά τους Ολυ-

µπιακούς θα δούµε να απογυµνώνουν τα πανά-

κριβα «πράσινα εφέ» που στήθηκαν για την

Ολυµπιακή ιδέα!!

Είναι φανερή η ένδειά µας στο σχεδιασµό του

πρασίνου για την Ολυµπιάδα, αφού σε κανένα

σοβαρό περιοδικό του εξωτερικού δε γράφτηκε

ούτε µία γραµµή για το ελληνικό ολυµπιακό

πράσινο.

Αντίθετα, για το πράσινο στις Ολυµπιακές

Πόλεις στη Σεούλ, στη Βαρκελώνη, στην Ατλά-

ντα, στο Σίδνεϋ αφιερώθηκαν ενδιαφέροντα

σχόλια και παρουσιάσεις από διακεκριµένους

Αρχιτέκτονες Τοπίου σε περιοδικά όπως το

Landscape Architecture Magazine, Journal of

L.A. κ.ά.

Μήπως ωρίµασε ο χρόνος ή µήπως είναι πλέον

αργά να γίνει µια Πανεπιστηµιακού Επιπέδου

Σχολή Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην Ελλάδα

χωρίς τις γνωστές συντεχνιακές αγκυλώσεις

όπως συµβαίνει σ’ όλες τις Ευρωπαϊκές αλλά

και Βαλκανικές χώρες;

Απλώς διερωτώµαι.

4. Τα είδη που θα επιλέγονται θα πρέπει να

έχουν τη σωστή ανάπτυξη απ’ το φυτώριο και

προδιαγραφές φύτευσης. Να είναι είδη φυτών

τέτοια που: 

4.1 Να αντέχουν στις περιβαλλοντικές συνθήκες

της πόλης (ρύπανση).

4.2 Να µην προκαλούν αλλεργίες, να µην έχουν

τοξικές ουσίες στο φύλλωµα και ο οπλισµός

τους να µην µπορεί να τραυµατίσει τον άνθρωπο

(αγκάθια).

4.3 Να είναι είδη που εύκολα ανευρίσκονται

στην αγορά και αναπαράγονται.

4.4 Να µην έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις συντή-

ρησης µετά την εγκατάστασή τους και να µην

προσβάλλονται από µύκητες και έντοµα.

4.5 Να δηµιουργούν αισθητικό αποτέλεσµα ενώ

η ανθοφορία, η καρποφορία και φυλλοβολία

µέση: Αστικό πράσινο σε ευρωπαϊκή οδό

κάτω: Αστικό πράσινο στην Κέρκυρα µε σωστή επιλογή

βλάστησης

πάνω: Ο µεγάλος διάδροµος στη βόρεια πλευρά του ΟΑΚΑ

[πηγή: εφ. Καθηµερινή 1-7-04]



«Αισθητικίζουσα» θανάτωση της µνήµης;
Ηλίας Τσιµπιδάρος, καθηγητής φιλοσοφίας Chercheur associé au CNRS
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ιδιαίτερα ο αρχαίος ναός ήταν ανοιχτός, αναπε-

πταµένος, και η αρχή αυτή έπρεπε να ληφθεί

και σήµερα υπόψη προκειµένου για την Ακρό-

πολη και τα γύρω µέρη αλλά ίσως και για ολό-

κληρη την πόλη, αφού το πρόβληµα είναι η ζωή

µέσα στην πόλη του κατοίκου της, όχι ως ξένου

και θεατή αλλά ως ενεργού πολίτη µιας πολι-

τείας. Η καινούρια κατασκευή έχει, αντίθετα,

σχεδιαστεί µε βάση την εγωκεντρική αρχή ενός

«χώρου» κλειστού και αυτάρεσκου, που αρνεί-

ται να ενταχθεί αρµονικά στο περιβάλλον, αλλά

το ενσωµατώνει και το εκµεταλλεύεται. Τα

τεράστια παράθυρα και το φως που τόσο εκθει-

άστηκαν δεν µπορούν να κρύψουν το ναρκισσι-

σµό του κτιρίου που καταστρέφει ή φυλακίζει

το παρελθόν, βαραίνοντας πάνω από τις αρχαιό-

τητες (στο υπόγειο) και αγκαλιάζοντας ασφυ-

κτικά το διπλανό του νεοκλασικό οικοδόµηµα.

Αυτός ο «δεύτερος» Παρθενώνας, µοντέρνος

και τεράστιος, µε κουζίνες, εστιατόρια, καφε-

νεία και µαγαζιά, ένας σύγχρονος ναός της ανα-

µόρφωσης, ένα υπερωκεάνιο που «δεν τρα-

γουδά ούτε πλέχει», θα είναι χτισµένος σύµ-

φωνα µε τις επιταγές της σύγχρονης υψηλής

Η ιδεολογία του νέου µουσείου

Χωρίς καµιά αµφιβολία, αυτό που φαίνεται να

πρυτανεύει στο τωρινό σχέδιο του καινούριου

µουσείου της Ακρόπολης, είναι κυρίως η εξυπη-

ρέτηση του τουρισµού (οι επισκέπτες θα φτά-

νουν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τις 10.000 ηµε-

ρησίως στις περιόδους αιχµής) – ένα µουσείο

που θα λειτουργεί ως «Έκθεση αρχαιοτήτων»,

που θα επωφελείται από τη γειτνίασή του µε τον

Παρθενώνα και θα εκµεταλλεύεται στο έπακρο

το χώρο. Σχεδιάζεται µάλιστα να κατασκευαστεί

στη βόρεια κλιτύ του Ιερού Βράχου ανελκυστή-

ρας για αναπήρους. Το µουσείο είναι λοιπόν

µονάχα η αρχή και σύντοµα θα έρθει η σειρά της

ίδιας της Ακρόπολης ώστε να ολοκληρωθεί ένας

καινούριος πόλος έλξης που θα εκφράζει τη

σύγχρονη µαταιοδοξία και θα αρνείται κάθε ετε-

ρότητα, µε απλά λόγια το γεγονός ότι ο Παρθε-

νώνας ανήκει σε άλλο πολιτισµό. Πλήρης πολιτι-

στική και ιστορική ισοπέδωση.

Το θέµα µπορεί να τεθεί κι αλλιώς, µε την ερώ-

τηση για τον κόσµο στον οποίο βρισκόµαστε και

την άρνησή του. Ο αρχαίος δηµόσιος χώρος και
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φόρηση του Λεκανοπεδίου άσχετα µε την

ύπαρξη και δράση των Ολυµπιακών Αγώνων.

Επικράτησε δηλαδή η λογική της χύµα χωροθέ-

τησης –παραδοσιακής Ελληνικής «επιστηµονι-

κής» και πολιτικής άποψης– που προφανώς έχει

ως αποτέλεσµα: το µέγιστο κόστος, την αδυνα-

µία ελέγχου και οργάνωσης, την ανυπαρξία

δυνατότητας ενοποίησης σε δίκτυο των χώρων,

µε άµεση επίπτωση το γιγαντισµό των απαραίτη-

των έργων κυκλοφοριακής σύνδεσης των Ολυ-

µπιακών Πόλων, την αµφισβητούµενη ωφέλεια

για τη λειτουργία της πόλης του συνόλου των

εγκαταστάσεων, τη µεγιστοποίηση της αδυνα-

µίας συνέχισης της δράσης και λειτουργίας των

εγκαταστάσεων µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες.

Επαναθέτοντας το αρχικό ερώτηµα, γιατί νοιώ-

σαµε την ανάγκη να αναφερθούµε σε όλα αυτά τη

συγκεκριµένη χρονική στιγµή, θα καταλήξουµε:

Το µέγιστο σηµερινό πρόβληµα είναι η µεταολυ-

µπιακή χρήση και λειτουργία των Ολυµπιακών

εγκαταστάσεων και δράσεων και η ενσωµά-

τωσή τους στη ζωή της πόλης.

Μετά τη µεγαλοϊδεάτικη µικροαστική χύµα νοο-

τροπία, ας µην περάσουµε στην άκριτη και

χωρίς σχεδιασµό απόδοση των χώρων στην

ιδιωτική κερδοσκοπία για να συντηρηθούν.

Θα πρέπει αυτή τη φορά, έγκαιρα να σχεδια-

σθούν, προγραµµατισθούν, θεσµοθετηθούν

(στο νέο ΡΣΑ που πρέπει να αναθεωρηθεί) µε

βάση ένα συνολικό όραµα που να διέπεται από

φιλοσοφική διάσταση, περιβαλλοντική νοοτρο-

πία και να οδηγεί στην Ανάπλαση και Αναβάθ-

µιση των κεντρικών λειτουργιών του Λεκανοπε-

δίου, στη ριζική βελτίωση της καθηµερινής ποι-

ότητας ζωής.

Οι δύο αυτοί χώροι επαρκούν για την εγκατά-

σταση του συνόλου των δραστηριοτήτων,

συµπεριλαµβανοµένων των χωριών αθλητών

και τύπου.

Η λύση αυτή είναι σηµαντικά οικονοµικότερη,

οργανωτικά «µαζεµένη», λειτουργικά απλή και

εφαρµόσιµη.

Στερεί από την πόλη τη συνολική Ανάπλασή της,

διατηρεί όµως τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός

ή δύο αυτόνοµων πόλων υπερτοπικής – µητρο-

πολιτικής δραστηριότητας, βάσεις για µεταολυ-

µπιακή αναδιάρθρωση υπερτοπικών κέντρων –

πόλων και αντίστοιχων υποδοµών.

β. Να οργανωθούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες σε

διακεκριµένους – ορισµένους πόλους που να

χωροθετούνται ακολουθώντας τις κατευθύν-

σεις Ανάπλασης του Λεκανοπεδίου σύµφωνα µε

το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) και άλλων

θεσµοθετηµένων σχεδίων.

Με βάση την πρόταση αυτή, οι θεσµοθετηµένοι

πόλοι ανάπτυξης (ακολουθώντας τις χρήσεις

και λειτουργίες που προβλέπονται) στο ΡΣΑ,

έπρεπε να αποτελέσουν τους χώρους υποδοχής

των αντίστοιχων Ολυµπιακών δραστηριοτήτων.

Έτσι τα χωριά αθλητών και τύπου, έπρεπε να

αναπτυχθούν στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

(Ψυρρή, Μεταξουργείο, Γκάζι) για να αναπτυ-

χθεί και να επανακτηθεί η περιοχή από τη

χρήση της κατοικίας, µε συνολική ανάπλαση

των παραδοσιακών κτισµάτων.

Οι αθλητικοί χώροι θα καταλάµβαναν τις εγκα-

ταστάσεις που προβλέπει το ΡΣΑ ως υπερτοπι-

κούς πόλους πρασίνου και αναψυχής (Φαληρικό

∆έλτα, Άγιοι Ανάργυροι, Τουρκοβούνια, Ζωγρά-

φου, ΟΑΚΑ, κ.λπ.).

Η λύση αυτή παραµένει αρκετά πιο οικονοµική,

οργανωτικά δύσκολη, προσφέρει όµως στην

πόλη τη δυνατότητα ένταξης και λειτουργικής

απορρόφησης των Ολυµπιακών δραστηριοτή-

των και υποδοµών και ιδίως οδηγεί σε ριζική

Ανάπλαση και Αναβάθµιση του Λεκανοπεδίου

σύµφωνα µε µια φιλοσοφία ανάπτυξης και

περιβαλλοντικής οργάνωσης του αστικού

ιστού.

γ. Να οργανωθούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες σε

διάσπαρτους αυτοδύναµους πόλους µε σκοπό

τη συνολική ολοκληρωτική Ανάπλαση του Λεκα-

νοπεδίου, που θα συνδυάζεται µε νέο –σύγ-

χρονο– υπερτοπικό δίκτυο κυκλοφοριακών

υποδοµών.

Ήταν επόµενο, υπερισχύοντας ο µεγαλοϊδεατι-

σµός και η κοµπλεξική νεοπλουτίστικη νοοτρο-

πία, να επιλεγεί η τρίτη λύση. Λύση που προβλέ-

πει άλλωστε την ανάπτυξη έργων µεγάλης κλί-

µακας στο σύνολο του δοµηµένου χώρου.

Επιλέχτηκε η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων

µε βάση τη λογική της ύπαρξης µεγάλων δηµο-

σίων εκτάσεων (Σχοινιάς, Σελεπιτσάρι, Μαρκό-

πουλο, Ελληνικό, θαλάσσιο µέτωπο, Μενίδι,

Γαλάτσι) και του χωρικού «προσανατολισµού»

τους, έτσι ώστε καµία περιφέρεια της Αττικής

να µη µείνει «παραπονεµένη». (Με τον τρόπο

αυτό οι ελάχιστοι εναποµένοντες ελεύθεροι

δηµόσιοι χώροι, µετατράπηκαν σε υποδοχείς

κτισµάτων και εντατικής εκµετάλλευσης).

Συµπληρώθηκε η δηµιουργία των εγκαταστά-

σεων µε ό,τι προτάσεις υπήρχαν µέχρι τότε και

αφορούσαν σχετικά ή άσχετα προβλήµατα

(όπως η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων) και

τέλος ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα µε την πρό-

σθετη των «απαραίτητων» κυκλοφοριακών

«µεγαέργων» για την κυκλοφοριακή αποσυµ-

κάτω: Ογκοµετρικός συσχετισµός ΝΜΑ µε τον Παρθενώνα

ενταγµένα µέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

[φωτοµοντάζ Ν.Σ.]



Η διάσωση των χριστιανικών µνηµείων του Κοσόβου
Μιχάλης Λεφαντζής**, Άλκης Πρέπης*, εµπειρογνώµονες του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα χριστιανικά µνηµεία του Κοσσυφοπεδίου
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στο σχέδιο του καινούριου µουσείου. Εκτός

αυτού, η θέση και ο τεράστιος όγκος του κτιρίου

του αφαιρούν κάθε δυνατότητα να είναι µνηµει-

ώδες, κάνοντάς το απλώς να φαίνεται βαρύ και

αποπνικτικό σε ένα χώρο περιορισµένο και

κλειστό. Επιπλέον, µια τέτοια ιδιότητα αναιρεί-

ται όταν ένα «µνηµείο» βρίσκεται δίπλα σε ένα

άλλο! Το βασικό αµάρτηµα των σχεδιαστών του

είναι ότι αγνοούν το γεγονός πως το µνηµειώδες

βρίσκεται ήδη εκεί, σε αρµονία µε το φυσικό

ανάγλυφο του τόπου. Το κτίριό τους έρχεται µε

αναίδεια να ταράξει την αρµονία µε τις χολυ-

γουντιανές του διαστάσεις και την επιδεικτική

έκθεση αρχαιοτήτων στο εσωτερικό του, ως

εισβολέας ξένος προς το περιβάλλον, για να

στεγάσει τα σπαράγµατα αυτής της αρµονίας.

∆ιπλή αναίδεια και ύψιστη προκλητικότητα.

Σηµειώσεις

1. Οι αρχιτέκτoνες µιλούν ανοιχτά για «εµπορικά

κέντρα» (shopping centers).

2. Ο αρχαίος ναός, ως γνωστόν, περικλείει αυστηρές

µουσικές και µαθηµατικές αρµονίες, όχι όµως, όπως

ισχυρίζεται ο αρχιτέκτονας (βλ. New York Times,

Courrier International 4/3/2004), στις µελέτες για τα

υποστυλώµατα από µπετόν και τους πασσάλους του

σχεδίου που θα στηρίζουν ένα τραπέζιο πάνω στο

οποίο θα τοποθετηθεί διαγωνίως –όπως λάχει– ένα

παραλληλόγραµµο, ώστε να αντικρίζει τον Παρθε-

νώνα, δηλαδή µε τρόπο ευκαιριακό και διόλου οργα-

νικό.

3. Το Espace Cardin είχε κάποτε οργανώσει µια έκθεση

«τεχνητών κήπων» για τη «διακόσµηση» της ασφυ-

κτικά χτισµένης σηµερινής πόλης, µε εκθέµατα ψεύ-

τικα φυτά, πράξη που ισοδυναµεί στην ουσία µε

άρνηση της Φύσης.

4. Με αυτή την αντίληψη περί χώρου και «οπτικής επα-

φής», όπου το έσω και το έξω ισοδυναµούν και εναλ-

λάσσονται, είναι αδιάφορο αν τα Ελγίνεια µάρµαρα

είναι «µέσα» ή δεν είναι, και το σοφιστικό επιχείρηµα

της αναφοράς σε αυτά συνεχίζει να χρησιµοποιείται

χωρίς πολιτικό κόστος.

5. Εξίσου ανοιχτά µιλούν για µια «δυνάµει» (virtual)

σχέση προς ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο χώρο, ο

οποίος εν τέλει είναι εικονικός και όχι πραγµατικός

(βλ. www.tschumi.com). 
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και υποστήριξη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλη-

σίας.

∆ύο οµάδες εµπειρογνωµόνων συστάθηκαν,

ώστε να γίνει κατορθωτή η αξιολόγηση και των

35 Ορθόδοξων Σερβικών µνηµείων και συγκροτη-

µάτων που σχετίζονται µε τα γεγονότα του Μαρ-

τίου 2004. Τις οµάδες συγκρότησαν οι εµπειρο-

γνώµονες του Συµβουλίου της Ευρώπης/Ευρω-

παϊκής Επιτροπής κ.κ. David Johnson (Αγγλία),

Αλκιβιάδης Πρέπης (Ελλάδα), Μιχαήλ Λεφαντζής

(Ελλάδα) και Michael Eatherlay (Αγγλία), εκπρό-

σωποι της Προσωρινής Αποστολής ∆ιοίκησης των

Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK),

των Προσωρινών Θεσµικών Αρχών του Κοσσυ-

φοπεδίου, αρχιτέκτονες–αναστηλωτές και

συντηρητές των Σερβικών Αρχών, όπως και

εκπρόσωποι της Σερβικής Εκκλησίας. Τις δυο

οµάδες συνόδευσαν κλιµάκια της KFOR, ενώ τα

ίδια τα κτίσµατα και οι χώροι που επισκέφθηκαν

οι οµάδες, φρουρούνταν στην πλειοψηφία τους

από υπολογίσιµες στρατιωτικές δυνάµεις. Οι

αναφορές που προήλθαν από αυτές τις αποστο-

λές, περιλαµβάνοντας την καταγραφή και τεκ-

µηρίωση της υφιστάµενης κατάστασης αλλά και

το πλαίσιο των σωστικών επεµβάσεων και εργα-

σιών αποκατάστασης των µνηµείων και κτισµά-

των, συντάχθηκαν από τους τέσσερις εµπειρο-

Αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά τα
γεγονότα του Μαρτίου 2004

Οι αποστολές για την τεχνική εκτίµηση – αξιο-

λόγηση των καταστροφών των ορθόδοξων χρι-

στιανικών εκκλησιών και µοναστηριών του Κοσ-

συφοπεδίου µετά από τα βίαια γεγονότα του

Μαρτίου 2004, πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 10

και 16 Μαΐου, 22 και 26 Ιουνίου, 26 και 31 Ιου-

λίου του 2004. Αυτές τις αποστολές, οργάνω-

σαν από κοινού το Συµβούλιο της Ευρώπης

(∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Πολιτιστικής και

Φυσικής Κληρονοµιάς) και η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή (Γενική ∆ιεύθυνση για την Εκπαίδευση

και τον Πολιτισµό), µετά από παράκληση της

Προσωρινής Αποστολής ∆ιοίκησης των Ηνωµέ-

νων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK), καθώς

και των Προσωρινών Θεσµικών Αρχών του Κοσ-

συφοπεδίου. Τα πρακτικά ζητήµατα των απο-

στολών αυτών, αντιµετωπίστηκαν από την Προ-

σωρινή Αποστολή ∆ιοίκησης των Ηνωµένων

Εθνών στο Κόσοβο (UNMIK), µε την ενεργό υπο-

στήριξη του «Κέντρου Συντονισµού για το

Κόσοβο και το Μαυροβούνιο, και τη ∆ηµοκρα-

τία της Σερβίας για το Κόσοβο και τα Μετόχια»

(CCK), καθώς και του Υπουργείου Πολιτισµού

της Σερβίας. Επίσης, µε την άµεση συµµετοχή

αρχιτεκτονικής και θα αποτελεί δείγµα «δοµι-

κού» µηδενισµού (προέκταση της λεγόµενης

«εννοιακής» τέχνης;), ανάλογο του Espace Cardin

στο Παρίσι, όπου το εσωτερικό επιτάσσει τη

µορφή του κτιρίου και το περικλειόµενο δια-

πλάθει αυτό που το περικλείει ως εικόνα του

τεχνητού και ως ψεύτικη «φύση». 

Μια τέτοια σύλληψη συνεπάγεται τη συνειδητή

και ηθεληµένη υποβάθµιση του ιστορικού συµ-

βόλου. Η υποβάθµιση αυτή καθιερώνει τη γύρω

ασχήµια που είναι άµεση απόρροια της κερδο-

σκοπίας επί των ακινήτων. Αντί να επιχειρηθεί η

θεραπεία ανοίγοντας το χώρο προς τα έξω,

ενθαρρύνεται αντίθετα η εσωστρέφεια του κτι-

ρίου προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας πόλος

έλξης, και τούτο παρά την περίφηµη «άµεση

οπτική επαφή» µε το µνηµείο που τόσο εκθειά-

ζουν οι υπέρµαχοι του µουσείου. Με δεδοµένη

την εσωστρεφή φύση του οικοδοµήµατος και

την πρόθεση των κατασκευαστών του να το

µετατρέψουν σε πόλο έλξης, το βλέµµα θα

«ρουφάει» τελικά ό,τι βλέπει προς τα µέσα για

να το καταβροχθίσει στη συνέχεια µε την ησυ-

χία του και να το απορροφήσει σαν µια οθόνη.

Έτσι επανέρχεται για µια ακόµα φορά στην πολύ-

παθη Αθήνα η τάση για εξουδετέρωση του

χώρου µιας αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας «α

λα καρτ» που υπηρετεί την ευκολία και την ατο-

µική άνεση, εφήµερη και εγωιστική, τουριστών

και καταναλωτών ελεύθερου χρόνου. Η πόλη,

ασφυκτικά χτισµένη και χωρίς σηµεία προσανα-

τολισµού, όπως της επέβαλλε να είναι η πρό-

σφατη ιστορία και η εισβολή µιας πιθηκίζουσας

νεωτερικότητας, θα στραφεί για µια ακόµα φορά

αυτοκτονικά εναντίον του εαυτού της, ωθούµενη

από τις πολιτικές της «επικοινωνίας» που αρέ-

σκονται να θολώνουν τον ιστορικό χρόνο.

Set only 800 feet from the legendary Parthenon,

the museum will be the most significant building

ever erected so close to the ancient temple

(www.Arcspace.com/Architectes/Tschumi:

Bernard Tschumi, The New Acropolis Museum).

Η παρατήρηση αυτή µας καλεί να αναρωτη-

θούµε τι είναι το µνηµειώδες. Είναι πρώτα απ’

όλα µια σχέση µε το χρόνο και τη µνήµη που

εκφράζεται κυρίως στις πόλεις. Ο ιστορικός

χρόνος όµως εξουδετερώνεται και φυλακίζεται

αριστερά: Ο Αγ. Νικόλαος «Tutic» στο Prizren (14ου αιώ-

να) µετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2004 

δεξιά: Φωτογραφία από την πρώτη αποστολή (Μάϊος

2004) στη σερβική συνοικία τουPrizren
πάνω: Προβολή του ΝΜΑ στο βράχο της Ακρόπολης 

[πηγή: www.tschumi.com]
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µερίσµατα. Το εξωτερικό του έχει εξαιρετικό

κεραµοπλαστικό διάκοσµο (οπτόπλινθοι και φια-

λοστόµια – πιάτα και τριφύλλια).   

Το δίλοβο άνοιγµα του καµπαναριού επάνω από

την κεντρική πύλη έχει σοβαρές φθορές από

φωτιά και κτυπήµατα. Ο όγκος του σχεδόν απο-

σαθρωµένου λίθινου κιονίσκου αυτού του

ανοίγµατος έχει αποµειωθεί από τις υψηλές

θερµοκρασίες. Στο εσωτερικό του καµπαναριού

και στον όροφο του εξωνάρθηκα συναντούµε

σοβαρές ρηγµατώσεις στην τοιχοποιία, ενώ η

πιθανή πτώση της καµπάνας θα επιφέρει ακόµη

µεγαλύτερες φθορές στο χώρο αυτό.  

Όλες οι τοιχογραφίες έχουν πολύ µεγάλες

καταστροφές από τη φωτιά και είναι καλυµµέ-

νες ολοκληρωτικά από αιθάλη. Στη συνέχεια

έχουν υποστεί συντριπτικά κτυπήµατα µε

σφύρα (οι περισσότερες καταστροφές αυτού

του είδους εντοπίζονται στα κατώτερα στρώ-

27. Κοιµητηριακό παρεκκλήσιο του Αγ. Λαζά-

ρου (Gjakovica).

28. Εργαστήριο, Υπαίθριος χώρος έκθεσης και

Μουσείο του Agim Cavderbasha.

29. Εκκλησία της Αγ. Παρασκευής (Viti)

30. Εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ (Obiliq)

31. Εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου

(Lipljan)

32. Εκκλησία των Αγ. Φλώρου και Λάουρου

(Lipljan)

33. Εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ (Shtimlje)

34. Εκκλησία της Αγ. Κυριακής (Orahovac).

35. Εκκλησία των Πέτρου και Παύλου (Istog).

Η αναφορές περιγράφουν περιληπτικά την υφι-

στάµενη κατάσταση κάθε κτίσµατος και τόπου

και διατυπώνουν προτάσεις για την άµεση προ-

στασία του, υπολογίζοντας προσεγγιστικά την

απαιτούµενη δαπάνη. Όπου αυτό ήταν εφικτό,

δόθηκε µια συνολική προσέγγιση του κόστους

για την ολοκληρωµένη αποκατάσταση ή ανακα-

τασκευή του µνηµείου ή µέρους αυτού. Σε πολ-

λές περιπτώσεις επίσης, λόγω της έλλειψης

αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής τεκµηρίω-

σης, οι αναφορές συνέστησαν –παράλληλα µε

κάθε άµεση εργασία προστασίας– την πραγµα-

τοποίηση περαιτέρω µελετών για τα ολοκληρω-

µένα προγράµµατα αποκατάστασης των µνη-

µείων. Για το σκοπό αυτό, δροµολογείται η

συγκρότηση µιας διεθνούς επιστηµονικής οµά-

δας, αποτελούµενης από Αρχιτέκτονες, Πολιτι-

κούς Μηχανικούς, Αρχαιολόγους και Συντηρη-

τές Έργων Τέχνης, αναλόγως των αναγκών του

κάθε έργου, µε στόχο τη δηµιουργία υποδοµής,

έτσι ώστε να αναπτυχθούν προγράµµατα εξειδί-

κευσης του τοπικού τεχνικού αλλά και επιστη-

µονικού δυναµικού.

Η υλοποίηση αυτών των εργασιών, µπορεί να

πραγµατοποιηθεί µόνο µε τη συνεργασία των

ενδιαφεροµένων πλευρών και αυτή είναι ίσως η

δυσκολότερη φάση του προγράµµατος. Τα µνη-

µεία βρίσκονται σε περιοχές που η πρόσβαση,

αλλά και η καθηµερινή παραµονή για τις εργα-

σίες στερέωσης και συντήρησης, δεν είναι

ευνοϊκή, σε πολλές περιπτώσεις. Η συνύπαρξη

και συνεργασία εποµένως επιστηµόνων και

τεχνιτών από όλες τις πλευρές, είναι αναγκαία

προϋπόθεση για τη θετική έκβαση του προ-

γράµµατος, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στο

ξεκίνηµά του. 

Συνοπτική αναφορά στα µνηµεία 

της Κατηγορίας 1 

1. Εκκλησία της Θεοτόκου Λιέβισκας
(Bogorodica Ljevishka) – Prizren
Υπήρξε ο ιστορικός καθεδρικός ναός του Prizren,

που ανεγέρθηκε από τον βασιλέα Μιλούτιν στα

1306/1307 επάνω στις βάσεις µίας βασιλικής της

µέσης βυζαντινής περιόδου (9ος-11ος αι.), η

οποία είχε ήδη ανεγερθεί επάνω στα ερείπια

µίας παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Υψίκορµοι

τρούλοι υψώνονται επάνω από τον κεντρικό

χώρο του ναού και στα τέσσερα γωνιακά του δια-

Στόχος του όλου εγχειρήµατος, ήταν η αντικει-

µενικότερη απόδοση της επακριβούς εικόνας

των καταστροφών, µε βάση πάντα τη µέγιστη

δυνατή, τεχνική και επιστηµονική τεκµηρίωση,

ως κύρια πηγή πληροφορίας προς τις Προσωρι-

νές Αρχές του Κοσσυφοπεδίου, ώστε να πάρουν

τις ενδεικνυόµενες αποφάσεις, σε συνεργασία

µε διεθνή επιστηµονικά σώµατα, τη Σερβική

Ορθόδοξη Εκκλησία και τις Σερβικές Αρχές. 

∆υστυχώς, η έκταση και το πολυσύνθετο των

καταστροφών –σε συνδυασµό µε τον ασφυ-

κτικό χρόνο µέσα στον οποίο απαιτήθηκε να

γίνουν αυτές οι αποστολές, και τις δυσκολίες

µετακίνησης και προσέγγισης των µνηµείων–

δυσχέραναν τις συνθήκες που θα επέτρεπαν

µια ολοκληρωµένη επιστηµονική τεκµηρίωση

σε πολλές περιπτώσεις. 

Βασιζόµενοι στην υφιστάµενη κατάσταση των

µνηµείων αλλά και στην ανάγκη άµεσης σωστι-

κής στερέωσης των σηµαντικότερων από αυτά,

οι εµπειρογνώµονες αποφάσισαν να κατηγοριο-

ποιήσουν τα κτίσµατα σε τρεις κύριες οµάδες, οι

οποίες καθορίζονται από τα κριτήρια της σπου-

δαιότητας και της προτεραιότητας επέµβασης:

Κατηγορία 1 – Άµεσης προτεραιότητας
επέµβασης
1. Εκκλησία της Θεοτόκου Λιέβισκας (Prizren).

2. Μονή Αρχαγγέλων (Prizren).

3. Μονή Αγ. Ιωαννίκιου – Devic.

Κατηγορία 2 – ∆εύτερης προτεραιότητας
επέµβασης
4. Επισκοπικός ναός Αγ. Γεωργίου (Prizren).

5. Εκκλησία Αγ. Νικολάου – Tutic (Prizren).

6. Εκκλησία του Σωτήρα (Prizren).

7. Παλαιά Εκκλησία Αγ. Γεωργίου – Runovic

(Prizren).

8. Εκκλησία Προφήτη Ηλία (Vucitrn).

9. Εκκλησία Αγ. Σάββα (Mitrovica).

10. Εκκλησία Αγ. Νικολάου (Prishtina).

11. Εκκλησία Προφήτη Ηλία (Podujevo).

12. Κτίρια του Σερβικού Ορθόδοξου Σεµιναρίου

(Θεολογικής Ακαδηµίας) «Αγ. Κύριλλος και

Μεθόδιος» (Prizren).

13. Εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου (Softovic).

14. Κτίριο Επισκοπείου (Prizren).

Κατηγορία 3 – Τρίτης προτεραιότητας
επέµβασης
15. Εκκλησία του Σωτήρα (Prishtina).

16. Εκκλησία της Αγ. Αικατερίνης (Prishtina).

17. Εκκλησία Αγ. Νικολάου (Prishtina).

18. Εκκλησία Αγ. Βασιλέα Ουρός (Prishtina).

19. Εκκλησία Αγ. Πέτρου και Παύλου (Ferizaj).

20. Σερβικό νεκροταφείο στην πόλη Ferizaj.

21. Παρεκκλήσιο στο χωριό Varosh.

22. Εκκλησία του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή (Pec).

23. Εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου (Pec).

24. Νέος Ορθόδοξος καθεδρικός ναός της

Αγίας Τριάδας (Pec).

25. Εκκλησία Προφήτη Ηλία (Gjakovica).

26. Παλαιός Ορθόδοξος ναός της Κοίµησης της

Θεοτόκου (Gjakovica).

γνώµονες του Συµβουλίου της Ευρώπης/Ευρω-

παϊκής Επιτροπής. Το υπόβαθρο αυτών των ανα-

φορών, βασίστηκε τόσο στην επιτόπια παρατή-

ρηση όσο και στη συνολική συνεργασία των

οµάδων εµπειρογνωµόνων. Από τα έγγραφα

εργασίας και τα σχέδια που χρησιµοποιήθηκαν

κατά τη διάρκεια των αποστολών, άλλα συντά-

χθηκαν από τους εµπειρογνώµονες µε επιτό-

πιες µετρήσεις, ενώ άλλα παραχωρήθηκαν από

το «Ινστιτούτο για την Προστασία των Μνηµείων

του Κοσσυφοπεδίου» και από το Υπουργείο

Πολιτισµού της Σερβίας. Επίσης, χρησιµοποιή-

θηκε µία προσωρινή αναφορά της «Πολιτιστικής

Κληρονοµιάς ∆ίχως Σύνορα» – της Σουηδίας

(CHWB), καθώς και η έκδοση «Πολιτιστική κλη-

ρονοµιά του Κοσσυφοπεδίου και των Μετο-

χίων», του Ινστιτούτου για την Προστασία των

Πολιτιστικών Μνηµείων της ∆ηµοκρατίας της

Σερβίας (Βελιγράδι, 2002).

µέση: Το µοναστήρι του Αγ. Ιωαννίκιου στο Devic, το

οποίο κάηκε ολοσχερώς το Μάρτιο του 2004

κάτω: Το µεγάλης αρχαιολογικής σηµασίας µοναστήρι των

Αγ. Αρχαγγέλων στο Prizren (Μάϊος 2004)

µέση: Το εσωτερικό του καθεδρικού ναού του Αγ. Γεωργί-

ου στο Prizren κατεστραµµένο από φωτιά το Μάρτιο του

2004. Άποψη του καµπαναριού

κάτω: Ο ναός της Θεοτόκου Ljevishka στο Prizren, (9ος-

11ος-14ος αιώνας). Άποψη του δίλοβου παραθύρου του

εξωνάρθηκα
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Όπως είναι γνωστό, το καλοκαίρι του 1989,

λίγους µήνες πριν από την πτώση του τείχους, ο

Libeskind είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στον

αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για την επέκταση του

"Μουσείου του Βερολίνου", κτίσµατος του 1735.

Στο υπόγειο θα στεγαζόταν η ιουδαϊκή ιστορία

του Βερολίνου και στους επάνω ορόφους η

ιστορία της πόλης. Ο αρχιτέκτονας είχε στηρί-

ξει, λέει, την οξεία ζικ-ζακ, σαν κεραυνό,

µορφή του κτιρίου, µε τις χαρακωµένες όψεις,

σε φανταστικές γραµµές στην πόλη που συνδέ-

ανε του δρόµους, όπου διέµειναν διάσηµοι

εβραίοι βερολινέζοι.

Το 1998, όταν κόντευε να ολοκληρωθεί η κατα-

σκευή, αποφασίστηκε ολόκληρη η νέα πτέρυγα

να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο ιουδαϊκό µου-

σείο, όχι µόνο της πόλης αλλά της χώρας και του

κόσµου.

Το κτίσµα έγινε αµέσως διεθνώς διάσηµο,

κυκλοφόρησαν σχετικές δηµοσιεύσεις και

βιβλία και µέσα στα δύο επόµενα χρόνια που

έµεινε άδειο, γιατί δεν υπήρχε συλλογή να

...ή πόσο να εµπιστεύεστε τους αρχιτέκτονες;

Είµασταν από εκείνους που είχαν επισκεφτεί το

τότε ακόµη άδειο και αµέσως διεθνώς προβε-

βληµένο Ιουδαϊκό Μουσείο του Libeskind στο

Βερολίνο µόλις τελείωσαν οι οικοδοµικές εργα-

σίες και από εκείνους που απορούσαν πώς θα

γίνει η έκθεση κάποιας συλλογής µέσα σ’ αυτό.

Μετά, µόλις στήθηκε η έκθεση, ξαναπήγαµε: Το

υπόγειο, όπου δεν είχαν τοποθετηθεί παρά

ελάχιστα, ακόµη εξαιρετικό. Στους ορόφους

κάτι σαν επίδειξη αγοραίου εκθεσιακού σχεδια-

σµού µε κάποια δόση Disneyland και ούτε ίχνος

πια από την «αρχιτεκτονική», που καλυπτόταν

ολοσχερώς και ασυµβάτως από πολύχρωµα

πανό και λοιπές εκθεσιακές κατασκευές.

Είχαµε µείνει µε την απορία: Τι σκέφτηκε, τι

έκανε ο ιδιοκτήτης, η πόλη του Βερολίνου, τι

σκέφτηκε, τι έκανε ο διάσηµος αρχιτέκτονας;

Σε πρόσφατη εκεί επίσκεψη βρήκαµε τον τρόπο

να ρωτήσουµε και να µάθουµε για τα παραλει-

πόµενα.

µατα). Η περίφηµη τοιχογραφία της οµώνυµης

Θεοτόκου Λιέβισκας (που βρίσκεται στο νότιο

κλίτος, επάνω στον Ν-Α πεσσό) έχει υποστεί

σηµαντικές ζηµιές: αρχικά από τη φωτιά και,

στη συνέχεια, από συντριπτικά κτυπήµατα µε

σφύρα (περίπου 0,50 τετραγωνικά µέτρα έχουν

ολοκληρωτικά καταστραφεί).

Ο µαρµάρινος κιονίσκος του δίλοβου ανοίγµα-

τος που βρίσκεται επάνω από την κύρια εσωτε-

ρική θύρα του ναού έχει υποστεί συντριπτικό

διαγώνιο κάταγµα. Όλα τα παραπάνω θέτουν

σε άµεση κατάσταση στατικής επικινδυνότητας

το δίλοβο άνοιγµα καµπαναριού, αλλά και το

δίλοβο άνοιγµα της δυτικής αρχικής (εσωτερι-

κής) όψης του ναού, όπως και τους χώρους

γύρω από αυτά. Προτάθηκε η άµεση στερέωση

αυτών των σηµείων.

Μαζί µε την ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική

µελέτη στερέωσης και αποκατάστασης, ζητή-

θηκε και µια µελέτη διαχείρισης του µνηµείου,

που θα εγκαθιδρύει µία ενεργό ζώνη προστα-

σίας γύρω από αυτό. 

2. Μονή Αρχαγγέλων – Prizren
Ο χώρος περιλαµβάνει τα ερείπια ενός καθολι-

κού, ενός παρεκκλησίου και της σταυροειδούς

τραπεζαρίας ενός µοναστικού συγκροτήµατος

που είχε ιδρυθεί από τον σηµαντικότερο µεσαι-

ωνικό Σέρβο βασιλέα – τον Στέφανο ∆ουσάν. Το

καθολικό ανήκει στον τύπο του εγγεγραµµένου

σταυροειδούς, µε τις ιδιαιτερότητες του τύπου

της «Σχολής του Μοράβα». Στις βάσεις του

υπάρχουν ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλι-

κής. Είναι κτισµένο µε παραδοσιακή βυζαντινή

οικοδοµική τεχνική, αλλά έχει πολυτελή βαριά

µαρµάρινη εξωτερική επένδυση σε ρωµανικό

στυλ. Η εσωτερική πλευρά του πεσότοιχου

µεταξύ του ιερού και της πρόθεσης φέρει κατα-

στροφές από φωτιά. Η βαριά µαρµάρινη ταφό-

πλακα του τάφου του βασιλιά ∆ουσάν φέρει

έντονα ίχνη παραβίασης και προσπάθειας κατα-

στροφής. Spolia βρίσκονται στη βόρεια εξωτε-

ρική πλευρά του καθολικού - υστεροβυζαντινά

και υστερορωµανικά κιονόκρανα, σε τοπικό

στυλ της «Σχολής της Ράσκας», ορισµένα µε

αρχαιολογική αρίθµηση και ορισµένα αντί-

γραφα για τις ανάγκες της αναστύλωσης. Κατά

τη διάρκεια της αποστολής, βρέθηκε επίσης

τοιχοβάτης µε µολυβδοχόηση και τεκτονικά

γράµµατα της ύστερης ελληνιστικής περιόδου

στο δάπεδο του Καθολικού.

Η πτέρυγα των κελιών των µοναχών, κατασκευ-

ασµένη το 1990, έχει καταστραφεί από φωτιά,

όπως και όλες οι βοηθητικές χρήσεις του µονα-

στηριού.

Προτάθηκε η άµεση συνολική ανακατασκευή

του συγκροτήµατος των κελιών διαµονής και

του εργαστηρίου, και άµεση προστασία των

αρχιτεκτονικών µελών στον αρχαιολογικό χώρο.

3. Μονή του Αγ. Ιωαννίκιου στο Devic
Πολύ σηµαντικό ιστορικό µνηµείο. Το µικρό

καθολικό είναι ασφαλώς το παλαιότερο τµήµα

του συγκροτήµατος, αρχικά αφιερωµένο στα

Εισόδια της Θεοτόκου – Ελεούσας. Ένα µικρό

παρεκκλήσιο (µεταγενέστερη προσθήκη) µε

τον τάφο του ασκητή Ιωαννίκιου του Devic περι-

λαµβάνει τοιχογραφίες του 15ου αιώνα. Το

µοναστήρι άνθισε πολιτιστικά τους 16ο και 17ο

αιώνες και ανακαινίστηκε ριζικά τον 19ο αιώνα.

Στη διάρκεια των δύο Παγκόσµιων Πολέµων

υπέστη βαριές καταστροφές από τους Αλβα-

νούς συνεργάτες των Ναζί κατακτητών, αλλά

ανακαινίστηκε το 1950 και επέστρεψε στην

ενεργό µοναστική ζωή. 

Το καθολικό, αρχικά ένα µονόχωρο κτίσµα,

µετατράπηκε µεταγενέστερα σε µία µικρών δια-

στάσεων τρίκλιτη βασιλική, µε θολωτή κάλυψη

σε πεσσούς, κάτω από ξυλόστεγη πρόσθετη

κατασκευή και προσθήκες προς Β. (1863).

Η ξυλοκατασκευή επάνω από το καθολικό και

τις προσθήκες έχει καεί ολοκληρωτικά Η µεταλ-

λική επικάλυψη των Α. θολωτών κατασκευών

(κεντρική αψίδα ιερού και παρεκκλήσιο) έχει

αφαιρεθεί. Οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν υποστεί

κατά τόπους σηµαντικές ζηµιές από φωτιά,

τόσο στα δοµικά τους στοιχεία, όσο και στο επί-

χρισµα. Ολόκληρο το εσωτερικό έχει καλυφθεί

από πυκνό στρώµα αιθάλης.

Σπασµένος και βανδαλισµένος ο τάφος του Αγ.

Ιωαννίκιου. Τοιχογραφίες (από το δεύτερο µισό

του 15ου αι., τον 16ο και 19ο αι.), οι οποίες είχαν

στο παρελθόν συντηρηθεί, τώρα έχουν υποστεί

σηµαντικές ζηµιές από τη φωτιά και –στη συνέ-

χεια– από βανδαλισµούς. Το (νεώτερο) εικονο-

στάσιο και οι εικόνες έχουν ολοκληρωτικά καεί. 

Το υπόλοιπο µοναστικό συγκρότηµα αποτελού-

σαν µεγάλης κλίµακας διώροφα κτίσµατα µε

υπόγεια, τα οποία καλύπτουν επιφάνεια 3.500

τετρ. µέτρων. Οι επισκευές τους, είναι πρακτικά

αδύνατες. Προτάθηκε η άµεση σωστική στερέ-

ωση του καθολικού και κάποιων καταλυµάτων

για το χειµώνα όπου θα µείνουν οι ηλικιωµένες

µοναχές, οι οποίες τώρα ζουν κάτω από άθλιες

συνθήκες µέσα σε µικρό λυόµενο οικίσκο και

σκηνή…   

* Ο Α. Πρέπης είναι αρχιτέκτων, επίκ. καθηγητής του

Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ∆ΠΘ 

** Ο Μ. Λεφαντζής είναι αρχιτέκτων, διδάκτορας Πανε-

πιστηµίου Αθηνών

πάνω: Τοµές του Αγ. Γεωργίου «Runovic» στο Prizren µε

καταγραφή των φθορών του Μαρτίου 2004 

(σχέδιο Μ. Λεφαντζής)

µέση πάνω: Θερµικές φθορές στον κίονα του παραθύρου

του εξωνάρθηκα της Θεοτόκου Ljevishka

µέση κάτω: Φθορές από αιχµηρά εργαλεία σε κίονα του

καθεδρικού ναού του Αγ. Γεωργίου στο Prizren

Οι φωτογραφίες είναι των Μ. Λεφαντζή, Α. Πρέπη πάνω: Το Μουσείο του Βερολίνου, αρχ. D. Liebeskind



∆ιαµόρφωση Πλατείας ∆ιοικητηρίου Θεσσαλονίκης
Θανάσης Κ. Παππάς, αρχιτέκτων, Γεν. Γραµµατέας ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
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Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον(;)

Στη δεκαετία του ’90 ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης

ξεκίνησε την κατασκευή ενός µεγάλου υπο-

γείου σταθµού αυτοκινήτων, στην πλατεία ∆ιοι-

κητηρίου, παρότι γνώριζε σαφώς ότι η ενέργεια

αυτή ήταν υψηλού ρίσκου.

Θα µπορούσε να κατασκευάσει σε άλλες κατάλ-

ληλες περιοχές υπόγεια πάρκινγκ που ήδη θα

λειτουργούσαν και θα εξυπηρετούσαν τους

Θεσσαλονικείς. Σήµερα –το 2004– δεν έχει

κατασκευάσει ούτε ένα, «κόλλησε το σχέδιο»

στο ∆ιοικητήριο!

Τότε λοιπόν γνωστοποιήθηκε η αποκάλυψη τµή-

µατος του πολεοδοµικού ιστού της αρχαίας

Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς έως τους

µεταβυζαντινούς χρόνους µε αλλεπάλληλα

οικοδοµήµατα και εξαιρετικής τέχνης ευρή-

µατα, σύµφωνα µε την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορι-

κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

Έκτοτε κύλησε ο χρόνος φτάνοντας στη σηµερινή

διαµόρφωση και την ένδειξη «χώρος εθελοντικής

αρχαιολογικής αγωγής», µε επισπεύδουσα υπη-

ρεσία την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

∆ιαπιστώνουµε δε πως στη λογική του «ευπρε-

πισµού του χώρου»:

• Έχουν εγκατασταθεί κατασκευές και περι-

φράξεις που συνιστούν µόνιµη κατασκευή για

το µέλλον, εργολαβικού ανορθόδοξου χαρα-

κτήρα, από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-

τήτων. 

• Έχουν µαταιωθεί οι διαδικασίες αρχιτεκτονι-

κής προσέγγισης, καθώς ακυρώθηκαν οι αρχι-

τεκτονικοί διαγωνισµοί και οι ανοικτές διαδικα-

σίες αρχιτεκτονικού προβληµατισµού. 

• Έχουν ποδηγετηθεί οι όποιες διαδικασίες επι-

στηµονικής τεκµηρίωσης και ορθολογικής δια-

χείρισης των αποφάσεων, καθώς κανένα τοπικό

ή Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο δεν έχει

γνωµοδοτήσει, σε αντίθεση µε µείζονος ή ήσσο-

νος σηµασίας υποθέσεις πολιτών. Έτσι οδηγού-

µεθα σε «εσωτερική διαδικασία» τοποθέτησης

στεγάστρου, ώστε να ολοκληρωθούν οι παρεµ-

βάσεις για το νέο ύφος και φυσιογνωµία της

Πλατείας ∆ιοικητηρίου. 

Βάσιµα λοιπόν εκτιµάται πως:

– Οι πολίτες, οι φορείς, η επιστηµονική κοινό-

εκτεθεί, δέχτηκε 300.000 επισκέπτες. Λεγό-

ταν, και από τους ξεναγούς, ότι το νευρικό

γωνιώδες του σχήµα σηµατοδοτούσε ίσως και

το σπασµένο άστρο του ∆αυίδ, την ανείπωτη

σκληρότητα της µοίρας, τη µεταλλική λάµψη της

καταστροφής. Και ξαφνικά πέφτει επάνω στους

αρµόδιους η πολιτική πίεση. Μετά από δεκαπέ-

ντε χρόνια προετοιµασίας και υπέρογκες δαπά-

νες έπρεπε αµέσως να γίνει κάτι. Με µία συντο-

νισµένη επιχείρηση αγοράστηκαν εσπευσµένως

αντικείµενα κατάλληλα για έκθεση, ορίστηκε

κάποιος επιµελητής και ανατέθηκε ο σχεδια-

σµός της έκθεσης σε ειδική εταιρεία από τη

Βόννη. Οι προθεσµίες ήταν τόσο ασφυκτικές

ώστε ο επιµελητής δεν είχε καν τον χρόνο να

δει τα σχέδια προτού υλοποιηθούν. Και ο αρχι-

τέκτονας; 

Ο Libeskind ήταν πολύ απασχοληµένος µε άλλα

έργα ανά τον κόσµο, δεν συνεργάστηκε µε την

οµάδα του εκθεσιακού σχεδιασµού, απλώς

απαγόρευσε, βάσει του σχετικού νόµου για

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, να

ακουµπήσουν τους εσωτερικούς τοίχους, και

δέχτηκε να λαµβάνει γνώση των σχεδίων της

έκθεσης, τα οποία και τελικώς αποδέχτηκε.

Αφού λοιπόν µας λύθηκαν αυτές οι απορίες,

µας γεννήθηκαν άλλες. Πώς είναι δυνατόν; Ο

διάσηµος αρχιτέκτονας, µε όλη την συναισθη-

µατική εµπλοκή στην ζικ-ζακ έκφραση της τρα-

γωδίας των εβραίων, έστω κι αν το αρχικό ζικ-

ζακ κτίσµα αφορούσε την ιστορία όλης της

πόλης, να σχεδιάσει χώρο απολύτως ακατάλ-

ληλο για εκθέµατα έξω από τον εαυτό του, ή

έστω κατάλληλο για ειδικό εκθεσιακό σχεδια-

σµό συµβατό µόνο µε την κεντρική του ιδέα, να

µην επιµείνει (ποιος θα του το αρνιόταν) να συµ-

µετάσχει υπεύθυνα στο σχεδιασµό της έκθε-

σης, να νοιάζεται µόνο να µην του φράξουν τα

σχιστά παράθυρα (του έφραξαν µερικά, αλλά

εδώ του έφραξαν ολόκληρο τον εσωτερικό

χώρο µε κιτς), να αποδέχεται αδιαµαρτύρητα τα

καταφανώς απαράδεκτα σχέδια (αντί να αποκη-

ρύξει µε βδελυγµία ολόκληρο τον εσωτερικό

χώρο)… Ήταν βέβαια απασχοληµένος. Μεταξύ

άλλων και µε τη συµµετοχή του στο διεθνή δια-

γωνισµό για το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου κι

εδώ, επιµένοντας στη στιλιστική του υπογραφή,

έκανε το ζικ-ζακ του, αγνοώντας τη ρητή προ-

διαγραφή της διακήρυξης για ενιαία, προφανώς

ορθογωνική - δηλαδή στη φυσική της διάταξη,

έκθεση της ζωφόρου του Παρθενώνα, την

οποία και ενέταξε ευθαρσώς στο ζικ-ζακ, προ-

σφέροντάς την ίσως έτσι συµβολικά ολοκαύ-

τωµα στη µαταιόδοξη αρχιτεκτονική ιδεοληψία,

µνηµείο αρχιτεκτονικού αµοραλισµού του διε-

θνούς star system. Το οποίο πάντως είναι τόσο

ισχυρό, ώστε να εξασφαλίσει το δεύτερο βρα-

βείο, ενώ αυτονόητο, µε κάθε λογική, θα ήταν

να αποκλειστεί από το διαγωνισµό, για αγνόηση

θεµελιώδους όρου.

Τι να πει κανείς στους φοιτητές του για τέτοια

φαινόµενα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής;

Μήπως ότι για να επιτύχουν πρέπει να ξεχά-

σουν την εποχή όπου τα µουσεία ορίζονταν ως

κτίρια που πρωτίστως δηµιουργούσαν κατάλλη-

λες συνθήκες για την έκθεση του περιεχοµένου

τους; Μήπως να ελπίσουµε να µην έρθει και η

σειρά των νοσοκοµείων; 

Και τι να πει για ένα από τα διασηµότερα σύγ-

χρονα κτίρια και για έναν από τους πιο προβε-

βληµένους σύγχρονους αρχιτέκτονες; Το µόνο

που θα έβρισκα να πω είναι να µην τους εµπι-

στεύεται κανείς εντελώς.

κάτω: Εσωτερικός χώρος και κάτοψη του Μουσείου του

Βερολίνου, αρχ. D. Liebeskind



∆εν θα µείνει τίποτα όρθιο σ’ αυτό τον τόπο;
Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης, αρχιτέκτων, καθηγητής ΕΜΠ
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2. Τον περασµένο µήνα, µια ευαισθητοποιη-

µένη συµπολίτις µας, η κ. Βένη Κάντζια, είδε να

γίνονται οικοδοµικές εργασίες στο γνωστό

παλιό Ξενοδοχείο Grand hotel d’Athenes στη

γωνία Σταδίου και Κοραή, έργο µάλλον του Τσίλ-

λερ του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα µε προ-

σθήκες του Μεσοπολέµου από τον Αντωνιάδη,

και διαπίστωσε ότι ξεκοιλιαζόταν όλο το εσωτε-

ρικό του µε προοπτική πίσω από τη «διατηρη-

τέα» όψη να γίνει νέο κτίριο. Στέλνοντας φαξ σε

Εφορείες και ΥΠΠΟ και συγκεντρώνοντας στοι-

χεία µε τη βοήθεια της συναδέλφου Μάρως

Καρδαµίτση-Αδάµη από το Αρχείο Νεοελληνι-

κής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη,

κατάφερε να σταµατήσει τις εργασίες και το

θέµα περνάει στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέ-

ρων Μνηµείων του ΥΠΠΟ µε εισήγηση να απο-

κατασταθεί και το εσωτερικό του.

3. Αυτές τις µέρες γίνεται η ίδια ιστορία στο κτίριο

της οδού Τζώρτζ 4, έργο του Εµµανουήλ Κριεζή

στη δεκαετία του ’20, εκλεκτικιστικό µε κεντρο-

ευρωπαϊκές αναφορές, από τα λίγα δείγµατα της

εποχής. Η πρόθεση των ιδιοκτητών είναι να αλλά-

ξουν πλήρως το εσωτερικό και να προσθέσουν

ακόµα έναν όροφο, όπως µας πληροφόρησαν οι

εργολάβοι. Η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων δεν

ήξερε τίποτα παρ’ όλο που όφειλε η Πολεοδοµία

να πάρει πρώτα την έγκρισή της για οποιαδήποτε

οικοδοµική εργασία και το θέµα «ψάχνεται»

µεταξύ Εφορείας και Πολεοδοµίας.

4. Στα Εξάρχεια, άλλη εταιρεία «διατηρεί» δύο

κηρυγµένα νεοκλασικά στην οδό ∆ερβενίων 39

αλλά πίσω τους στο υπόλοιπο οικόπεδο µε

«Απόφαση Ειδικών Ρυθµίσεων» επιτρέπει το

ΥΠΕΧΩ∆Ε να κτιστεί πολυώροφο συγκρότηµα. Η

κατασκευή σταµάτησε προσωρινά έπειτα από

ενέργειες συλλόγων και γειτόνων, αφού διαπι-

στώθηκε εκτός των άλλων και σειρά πολεοδοµι-

κών παραβάσεων. 

5. Υπάρχει τον τελευταίο χρόνο οργασµός εσω-

τερικών ξεκοιλιασµάτων κηρυγµένων νεοκλασι-

1. Στις 2.12.03 δόθηκε άδεια κατεδάφισης από

την 1η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής

του εργοστασίου Σαπόρτα στην Κοκκινιά. Το

εργοστάσιο, έργο του γνωστού αρχιτέκτονα

Ισαάκ Σαπόρτα, κτίστηκε το 1933-34 και είναι

από τα πρώτα έργα του Σαπόρτα, τυπικό κτίριο

του Μοντέρνου Κινήµατος στην Ελλάδα µε τον

τέταρτο όροφό του καλυµµένο µε κελυφωτή

κατασκευή, τη µοναδική στην Ελλάδα αλλά και

την Ευρώπη, καλύπτοντας µια αίθουσα για 2000

ανθρώπους. Το µοναδικό αυτό κτίσµα είχαν επι-

σκεφθεί και εκθειάσει ο Έριχ Μέντελσον και ο

Μάρτιν Βάγκνερ το 1938-40, και είχε δηµοσιευ-

θεί στο διεθνή αρχιτεκτονικό τύπο της εποχής.

Η εισήγηση της υπηρεσίας προς το Τοπικό Συµ-

βούλιο Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠΠΟ ήταν ότι

πρόκειται για τριώροφο κτίριο από µπετόν του

1945 (έτσι ανέφερε ψευδώς ο αρχιτέκτονας των

ιδιοκτητών στην αίτηση κατεδάφισης) και οι

αρχιτέκτονες της Εφορείας µέσα στο φόρτο

εργασίας και στην αλλοίωση του εσωτερικού

της µεγάλης κελυφωτής αίθουσας (είχε χωρι-

στεί σε µικρούς αποθηκευτικούς χώρους) δεν

πρόσεξαν –ανεπίτρεπτα βέβαια– περί τίνος

επρόκειτο, αλλά και το Τοπικό Συµβούλιο από

ποιους αποτελείται, κανείς δεν το ήξερε; ∆ιεκ-

περαιωτικά µόνο επικυρώνει τις εισηγήσεις της

Εφορείας; Όταν είχε αρχίσει η κατεδάφιση,

πληροφορηθήκαµε στις 29.4.04 τυχαία το γεγο-

νός, ενηµερώσαµε την Εφορεία αυθηµερόν η

οποία την εποµένη µε σήµα της σταµάτησε την

κατεδάφιση και στέλνει το θέµα στο Κεντρικό

Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠΠΟ.

τητα πρέπει να γνωρίζουν πλέον το µέγεθος της

σπουδαιότητας των ευρηµάτων ώστε να κατα-

γραφούν στη συλλογική συνείδηση. 

Η υπενθύµιση της 9ης Εφορείας Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων (και όχι της ΙΣΤ΄ Προϊστορικών –

Κλασικών) για την ύπαρξη χώρου εθελοντικής

αγωγής, δεν διασκεδάζει τις εντυπώσεις

Όλοι γνωρίζουµε αντίστοιχες περιπτώσεις κατά

βάση των Αθηνών, (Πλατεία Κοτζιά, σήραγγες

του Μετρό κ.λπ.), όπου τα θέσφατα υπόκεινται

σε αναλογισµό. 

– Η εξέλιξη προκαλεί θλίψη καθώς εξοβελίζε-

ται –για µια ακόµα φορά– η αρχιτεκτονική που

αντικαθίσταται από ακροβασίες πρόχειρων

κατά τα άλλα κατασκευών, των οποίων το

τελικό κοστολόγιο δεν είναι διόλου ευκαταφρό-

νητο. 

Θεωρώ πως έστω και τώρα πρέπει να υπάρξουν

σαφείς απαντήσεις µε πληρότητα και ταχύτητα

σε όλα τα θέµατα που έχουν φορτίσει την Πλα-

τεία ∆ιοικητηρίου και κυρίως να γίνει προσφυγή

στην Αρχιτεκτονική για την οριστικοποίηση της

µελλοντικής εικόνας της. Οι δια της διολισθή-

σεως επιλύσεις, µε βεβαιότητα, θα δυσχερά-

νουν τις οφειλόµενες ενέργειες. 

Γι’ αυτό απαιτείται πλήρης δηµοσιοποίηση όλων

των στοιχείων, διακρίβωση των προθέσεων και

προκήρυξη νέου Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού

για την εκπόνηση πλήρους και οριστικής µελέ-

της που θα απαντά σε όλα τα εκκρεµή ερωτή-

µατα. 

Τη διαχείριση των θεµάτων αυτών πρέπει να

αναλάβουν αρµόδιες υπηρεσίες µε συγκρότηση

και δοµή, αποκεντρωµένα και αποφασιστικά

ώστε να µην διολισθαίνουµε πλέον σε εφαρµο-

γές µε αµφίσηµα αποτελέσµατα. 

Ο πολιτισµός για τέτοιες περιπτώσεις επιβάλει

τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό µε όχηµα την

αρχιτεκτονική δηµιουργία. Η απαξίωση της

αρχιτεκτονικής έχει δώσει «σπουδαία αποτελέ-

σµατα» στη χώρα µας. Αρκούν.

σελ. : ΄Άποψη της πλατείας, όπως ήταν διαµορφωµένη,

έως την δεκαετία του ’90 και όπως είναι σήµερα

πάνω αριστερά: Εργοστάσιο Σαπόρτα, Κοκκινιά, 1935-36

µέση πάνω: Η µεγάλη αίθουσα µε την κελυφωτή κατα-

σκευή του εργοστασίου Σαπόρτα

µέση κάτω: Κατεδάφιση εργοστασίου Σαπόρτα

πάνω δεξιά: Οικία Σούτζου σήµερα
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κών µεγάρων στο εµπορικό τρίγωνο, από µία

συγκεκριµένη εταιρεία η οποία αφήνει τη

φλούδα της όψης και στο υπόλοιπο φτιάχνει νέο

κτίριο µε περισσότερους ορόφους, άλλες χρή-

σεις (συνήθως πολυκαταστηµάτων ή γραφείων).  

6. Στην οδό Ηπείρου, κατεδαφίστηκε αυτές τις

µέρες πολυκατοικία του Μεσοπολέµου, έργο

επίσης του Μοντέρνου Κινήµατος, του Κυρια-

κίδη και κανείς δεν το πήρε έγκαιρα είδηση, δεν

ήξεραν τι κτίριο είναι (µάλλον ήταν) ούτε η Εφο-

ρεία ούτε το ΥΠΕΧΩ∆Ε

7. Στις 28 Ιουνίου 2004, συζητήθηκε εισήγηση

της Εφορείας µε πρόταση της Αρχιτεκτονικής

Σχολής του ΕΜΠ να κηρυχτεί διατηρητέο το

Άλσος της Κηφισιάς, έργο Αρ Νουβώ των αρχών

του 20ού αιώνα (1902) αλλά ο ∆ήµος Κηφισιάς

αν και είχε οµόφωνη εισήγηση της αρµόδιας Επι-

τροπής του, δεν έφερε το θέµα στο ∆ηµοτικό

Συµβούλιο, και ενώ το Τοπικό Συµβούλιο του

ΥΠΠΟ ήταν έτοιµο να εγκρίνει την Εισήγηση της

Εφορείας, παρενέβη το µέλος του εκπρόσωπος

της ΚΕ∆ΚΕ και ∆ήµαρχος της Ύδρας και µε το

πρόσχηµα ότι ο ∆ήµος… θα χάσει έσοδα από την

κήρυξη, κατάφερε να αναβάλει τη λήψη Απόφα-

σης. Η «απώλεια» των εσόδων θα προερχόταν

όχι από τις εκδηλώσεις των εκθέσεων βιβλίου

και ανθέων οι οποίες θα συνεχίσουν να διενερ-

γούνται και µετά την κήρυξη, αλλά από µια ανεκ-

διήγητη «γιορτή µπύρας» όπου µεταβάλλεται η

Κηφισιά σε χώρο οργίων, θορύβου και άλλων

πολλών που συνεπάγεται το δωρεάν µεθύσι

(αυτός ήταν και ο λόγος που καταργήθηκε και η

«γιορτή του κρασιού» στο ∆αφνί του ΕΟΤ, όταν

ξέφυγε πλέον από κάθε έλεγχο). Εδώ βέβαια το

Τοπικό Συµβούλιο δεν λειτούργησε «διεκπεραι-

ωτικά» όπως στην περίπτωση Σαπόρτα!

8. Στο Μαρούσι, υπάρχει η κατοικία του διπλω-

µάτη ∆ηµητρίου Σούτζου, κτίριο του 1912, κεντρο-

ευρωπαϊκού ρυθµού, το οποίο είχε βραβευθεί ως

το καλύτερο αρχιτεκτόνηµα εκείνη την εποχή. Το

κτίριο έχει επίσης συµβολή στη νεώτερη ιστο-

ρία µας σχετικά µε τη σχέση του ιδιοκτήτη µε τα

ανάκτορα και τον βασιλέα Γεώργιο τον Α΄. Ο

µετέπειτα ιδιοκτήτης του ήταν ο γνωστός εκ

Σµύρνης τραπεζίτης Αθηνογένης και στη συνέ-

χεια ο οµογενής ∆. Μαραγκόπουλος. Η αρχιτέ-

κτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε που έκανε αυτοψία έκρινε

ότι είναι από µπετόν νεώτερο χωρίς σηµασία και

δεν το έκρινε διατηρητέο! Το θέµα είναι ότι ο

∆ήµος σε συνεννόηση µε εργολαβική εταιρεία

θέλει να το κατεδαφίσει και να οικοδοµήσει

πολυκατοικία. Η κατεδάφιση όµως σταµάτησε

για λίγο έπειτα από ενέργειες ευαισθητοποιη-

µένου γείτονα, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποια

«άδεια ειδικών ρυθµίσεων» δόθηκε και σήµερα

το κτίριο είναι µόνο οι τέσσερις τοίχοι επενδυ-

µένοι µε γκανάιτ !

9. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε και η Πολεοδοµία του ∆ήµου,

ερµηνεύοντας το νόµο όπως τους βολεύει τον

τελευταίο καιρό, δεν στέλνουν τις άδειες πρώτα

για έγκριση στην 1η Εφορεία Νεωτέρων Μνη-

µείων, ισχυριζόµενες προφορικά (ακόµη δεν

έχουν απαντήσει σε σχετική διαµαρτυρία της

Εφορείας) ότι αυτό υποχρεούνται να το κάνουν

µόνο… όταν υπάρχουν αρχαία!!

Βασικός δράστης βέβαια είναι το ΥΠΕΧΩ∆Ε,

αλλά και το ΥΠΠΟ έχει σε πολλές φορές την

ευθύνη, και θυµίζουµε µερικές χαρακτηριστι-

κές από τις τελευταίες (και φωναχτές) περιπτώ-

σεις που οδήγησαν ή οδηγούν σε κατεδάφιση,

οικοδόµηση ή άλλου είδους ανεπίτρεπτες

αλλοιώσεις, όπως το Νέο Μουσείο Ακρόπολης

και τη σχέση του µε τον Ιερό Βράχο, το κτίριο

Βάιλερ και τη βυζαντινή συνοικία των Αθηνών,

το πρώην 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, οι προ-

σφυγικές πολυκατοικίες της Λ. Αλεξάνδρας, το

σπίτι του Μακρυγιάννη στο Άργος, την έπαυλη

του Ριζόπουλου (1924) (βίλα «Ακριβή») που

έδωσε και το όνοµά του στην περιοχή (Ριζού-

πολη) του Περισσού, το ζυθοποιείο «Όλυµπος»

στη Θεσσαλονίκη όπου είχαν χαρακτηριστεί το

1994 είκοσι κτίρια του συγκροτήµατος µε το

µηχανολογικό εξοπλισµό τους και το 2003 απο-

χαρακτηρίστηκαν τα περισσότερα ενώ για τα

άλλα, πλην ενός, διατηρείται µόνο το κέλυφος

(κατά τα γνωστά) παρά την αντίθετη άποψη της

4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Θεσσαλονί-

κης, και άλλα πολλά…  

∆εν είναι µόνο η διαρχία που ενοχλεί –άλλα

κηρύσσει διατηρητέα το ΥΠΠΟ και άλλα το ΥΠΕ-

ΧΩ∆Ε– αλλά το ότι το τελευταίο, µε τη µέθοδο

της «έκδοσης άδειας ειδικών ρυθµίσεων» έχει

ξεκοιλιάσει και καταστρέψει πλήθος κτιρίων

της ιστορικής Αθήνας –όσα δεν κατάφερε να

αποχαρακτηρίσει. Έτσι, πότε από ελλιπή πλη-

ροφόρηση του ΥΠΠΟ, πότε από πρόθεση και

πάγια πολιτική του ΥΠΕΧΩ∆Ε, δεν έχει πια απο-

µείνει τίποτα που να µην κινδυνεύει ακόµη και

αν έχει κηρυχτεί διατηρητέο.

Τελικά δεν θα µείνει τίποτα όρθιο σ’ αυτό τον

τόπο;;;

πάνω: Grand Hotel d’Athenes

µέση πάνω: Grand Hotel d’Athenes σήµερα

µέση κάτω: Grand Hotel d’Athenes (σχέδιο Αντωνιάδη)
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EUROPAN 7
Προαστική πρόκληση, 
ενίσχυση αστικότητας και 
οικιστική διαφοροποίηση



την µετάπολη, την ville emergente, τη Γενική

Πόλη, την cita diffusa, την edge city, διαφορετι-

κές ονοµασίες και περιγραφές της διάχυτης

πόλης.

Oι επεκτάσεις των πόλεων που συνιστούν τη

διάχυτη πόλη δεν φέρουν τα διακριτά χαρακτη-

ριστικά των προηγούµενων φάσεων εξέλιξης

της πόλης αλλά θα µπορούσαν να περιγραφούν

ως πεδία δραστηριοτήτων, γεωγραφικά απροσ-

διόριστα και ασαφή, µε πολύµορφα αρχιτεκτο-

νικά δείγµατα. Ο δηµόσιος χώρος της διάχυτης

πόλης παραµένει παραµεληµένος και ασχεδία-

στος, το φυσικό τοπίο χρησιµοποιείται ή κατα-

στρέφεται ανάλογα µε τις εκάστοτε διαθέσεις

των κατοίκων, η πολεοδοµία είναι ανύπαρκτη

σύµφωνα µε συµβατικούς όρους, η αρχιτεκτο-

νική της κατοικίας παραµένει αδιάφορη αναπα-

ράγοντας µε ακόµη πιο µπανάλ τρόπο τις τυπο-

λογίες του αστικού κέντρου, ενώ το αυτοκίνητο,

παρόλο που αποτελεί το κατεξοχήν µέσο κίνη-

σης στη διάχυτη πόλη, δρα ανεξέλεγκτα χωρίς

να εντάσσεται στο σχεδιασµό της κατοικίας.

Στην περίπτωση της ελληνικής πόλης η διάχυση

και ο απρογραµµάτιστος χαρακτήρας υπήρξαν

εγγενή χαρακτηριστικά της. Η σύγχρονη ελλη-

νική πόλη είναι η διάχυτη πόλη. Μορφοποιή-

θηκε µέσα από µια διαδικασία «ιδιωτικής αστι-

κοποίησης» που βασίστηκε στη µε διαφοροποι-

Στη δυτικοευρωπαϊκή πόλη που, σε αντίθεση µε

την ελληνική πόλη, αποτελεί συνήθως προϊόν

σχεδιασµού, µπορεί κανείς να παρατηρήσει τις

διαφορετικές περιόδους της ιστορικής εξέλιξης

της πόλης: η αρχική συγκέντρωση συχνά ορίζε-

ται από τα αποµεινάρια των τειχών της, έξω από

αυτά, το faubourg, το προάστιο, αποτελεί την

εξέλιξη της ιστορικής πόλης στη διάρκεια του

19ου αιώνα και ακόµη πιο έξω η µοντέρνα περι-

φέρεια της πόλης, προϊόν της µοντέρνας πολεο-

δοµίας των ελεύθερων κτιριακών όγκων στο

τοπίο, όπου συνυπάρχουν οι βιοµηχανικές και

δικτυακές υποδοµές της πόλης.

Αυτή η σχετικά ξεκάθαρη ακολουθία δοµηµέ-

νων συνόλων σε µια ιστορικά εξελικτική σειρά

και σε ένα σχηµατισµό ολοένα πιο διευρυµένων

κύκλων, ανατράπηκε κατά τις τελευταίες δεκα-

ετίες όταν, µε την εξάπλωση του αυτοκινήτου

και των µέσων µαζικής µεταφοράς καθώς και

την έκρηξη των επικοινωνιών, η αστική δόµηση

επεκτάθηκε µε απρόβλεπτο και απρογραµµάτι-

στο τρόπο κατά µήκος των οδικών δικτύων,

δηµιουργώντας πυκνώσεις στηριγµένες σε

οικονοµικές δραστηριότητες (βιοµηχανικές,

κατανάλωσης, αναψυχής, κ.ά.). Συνεχίζοντας

την εξάπλωσή τους, αυτά τα αστικά αποσπά-

σµατα ενοποιήθηκαν µε άλλα αποσπάσµατα,

παράγοντας έτσι ένα πολύ ευρύτερο σύνολο

Η πρόκληση της διάχυτης πόλης
Γιάννης Αίσωπος, εκπρόσωπος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ στην Εθνική Επιτροπή Εuropan Ελλάδας και Κριτική Επιτροπή Εuropan 7 Ελλάδας
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ήσεις επανάληψη της αστικής µονάδας της

πολυκατοικίας χωρίς συγκεριµένο σχέδιο ή

πρόγραµµα από µικρο-µεσαίους ιδιώτες κατα-

σκευαστές. Βασισµένη στην κατασκευαστική

λογική της (µπετονένιος σκελετός µε επαναλαµ-

βανόµενες πλάκες και µη φέροντες τοίχους), η

πολυκατοικία µπορεί να ολοκληρώνεται και να

κατοικείται τµηµατικά, συχνά παραµένοντας για

µεγάλες χρονικές περιόδους ηµιτελής. Το πρό-

γραµµα της πολυκατοικίας προδιαγράφηκε ως

κατοικία (πολυ+κατοικία), εύκολα όµως προσαρ-

µόστηκε στον ευέλικτο πολυπρογραµµατικό κτι-

ριακό τύπο, προσφέροντας άπειρες προγραµµα-

τικές εναλλακτικές. Ως ά-τοπη αστική µονάδα, η

πολυκατοικία χρησιµοποιήθηκε η ίδια σε κάθε

τµήµα της πόλης: στο κέντρο, τα προάστια, τις

παραθαλάσσιες αστικές αποικίες. 

Η οµοιογενής πόλη της πολυκατοικίας, που µπο-

ρεί να παροµοιαστεί µε ένα στρώµα τεχνητού

που εξαπλωνόµενο καλύπτει µε απροσδιόριστο

τρόπο το φυσικό τοπίο, παρουσιάζει τα προβλή-

µατα της διάχυτης πόλης: καταστροφή του φυσι-

κού τοπίου, υπολειµµατική αντίληψη του δηµό-

σιου χώρου, συστηµατική επανάληψη του κτι-

ριακού τύπου της πολυκατοικίας δίχως χωρικές

και τυπολογικές επανερµηνείες και πειραµατι-

σµούς που η ίδια η λογική του συστήµατος επι-

τρέπει και απουσία οποιασδήποτε πολιτικής για

το αυτοκίνητο.

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων της διάχυτης

πόλης αποτελεί πρόκληση για τους αρχιτέκτο-

νες µια και συνιστά µια νέα, ακόµα αδιευκρίνι-

στη κατάσταση, όπου οι ελευθερίες για πειρα-

µατισµό και ανατροπή των στερεοτύπων είναι

αµέτρητες. 

Στο χώρο της κατοικίας, στόχο πρέπει να αποτε-

λέσει η διερεύνηση νέων τυπολογιών ή παραλ-

λαγών των υπαρχουσών τυπολογιών. Παρόλη

την επιχειρησιακή αξία της πολυκατοικίας η

απλή επανάληψη του γνωστού τύπου δεν λαµβά-

νει υπόψη της τα σύγχρονα πολιτισµικά και κοι-

νωνικά δεδοµένα: µετασχηµατισµός της οικογε-

νειακής δοµής, εργαζόµενοι γονείς, εργασία στο

σπίτι, εργασιακή κινητικότητα που σχετίζεται µε

πολλαπλές κατοικίες περιορισµένου χρόνου δια-

µονής, αλλοεθνείς πληθυσµοί µε διαφορετικά

έθιµα και τρόπους ζωής. Η επανερµηνεία του

τύπου της πολυκατοικίας ή η εισαγωγή νέων

τύπων που πιθανώς ενσωµατώνουν περισσότερα

από ένα προγράµµατα (γραµµική κατοικία, εσω-

στρεφής κατοικία µε αίθρια, πολυπρογραµµατι-

κές µεζονέτες µε πολυπλοκότητα στην τοµή

τους) θα συσχετίσουν τους σύγχρονους τρόπους

ζωής µε τον χώρο διαβίωσης.

Το αυτοκίνητο, ο χώρος στάθµευσης, η πρό-

σβαση σε αυτόν, µπορούν να αποτελέσουν πρω-

τεύοντα στοιχεία στην παραγωγή µιας ευρηµατι-

κής αρχιτεκτονικής της κατοικίας: το αυτοκίνητο

µόνο του ή µε άλλα πολλά µαζί, στο υπόγειο,

στον κήπο, στην πυλωτή, σε εσοχή του κτιρίου,

ανάµεσα σε δύο ορόφους, στο δώµα. 

Ο δηµόσιος χώρος της διάχυτης πόλης πρέπει να

είναι χώρος συλλογικότητας, συνάντησης και

παιχνιδιού, χώρος που θα αποτελεί σηµείο ανα-

φοράς µέσα στον χαλαρό, αδιάφορο και οµοιο-

γενή ιστό, χωρίς αυτό να προϋποθέτει την ταύ-

τιση των δηµόσιων χώρων µε τους χώρους κατα-

νάλωσης, ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι απαραί-

τητα ο χρόνος για τα ψώνια. ∆εδοµένης της αυξα-

νόµενης ευαισθησίας για το περιβάλλον, η εµπει-

ρία του φυσικού τοπίου και οι δραστηριότητες

άθλησης και αναψυχής στη φύση µπορούν να

αποτελέσουν τη βάση της σχεδιαστικής λογικής

των κοινόχρηστων χώρων. 

Τους προβληµατισµούς αυτούς παρουσιάζουν

οι επιλεγµένες µελέτες του Εuropan 7 στην

Ελλάδα. Η υλοποίηση των βραβείων µένει να

αποδείξει και στην πράξη τις δυνατότητες της

αρχιτεκτονικής στην παραγωγή νέων τρόπων

ζωής στη σύγχρονη διάχυτη πόλη. 

Ο Γιάννης Αίσωπος είναι αρχιτέκτων στην Αθήνα

και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο

Πατρών. 
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περιοχές), δηµιουργούµε δηµόσιους χώρους για τη συνά-

ντηση των ανθρώπων. Σ’ αυτούς τους χώρους συµβαίνουν

πολλές και ποικίλες δραστηριότητες.

Το σχέδιο προσφέρει ως µοντέλο την κατοικία µε πυλωτή και

υπόγειο γκαράζ, στα πλαίσια ενός σαφούς κατασκευαστικού

συστήµατος. Η τυπολογική πολυµορφία είναι µεγάλη 9 στού-

ντιο, στάνταρ, στάνταρ-διπλό, µεγάλο, µεγάλο-διπλό) και

απευθύνεται σε µεγάλη ποικιλία πελατών, ο αριθµός των

δυνατών συνδυασµών είναι άπειρος, και ο περιβάλλων χώρος

του κτιρίου είναι αδιαµόρφωτος, επιτρέποντας έτσι στους

ενοίκους να διαδραµατίσουν δυναµικό ρόλο στη διαµόρφωσή

του.

Η πράσινη επιφάνεια που προορίζεται για τους πεζούς περ-

νάει κάτω από τα κτίρια και συνεχίζεται µε µια φυσική κλίση

πάνω από τη λεωφόρο Θηβών, συνδέοντας έτσι τα δύο µέρη

της περιοχής.

Τέλος, το σχέδιο προτείνει την εγκατάσταση ενός πλήρους

δικτύου κοινωνικών θέσεων, χώρων και επιφανειών, που θα

είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή.

απόσπασµα από κείµενο της οµάδας

Η µοίρα των προαστίων είναι στενά συνδεδεµένη µε την

κυκλοφοριακή προσπελασιµότητα. Μια περιοχή που είναι

αποµονωµένη, µε δρόµους χαµηλής χωρητικότητας, παραµέ-

νει ανεπιθύµητη και µη ελκυστική.

Η λεωφόρος Θηβών αντιµετωπίζεται ως δυνατότητα και

ευκαιρία για την περιοχή που διασχίζει, και όχι ως αρνητικός

παράγοντας υποβάθµισης της περιοχής. Σύµφωνα µε το σχε-

διασµό, στην κεντρική περιοχή, η λεωφόρος «κρύβεται» από

τη γειτονιά, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία από το

θόρυβο και τη ρύπανση. Η κάλυψη της λεωφόρου χωρίζει την

περιοχή σε δύο διακριτά στρώµατα: το κάτω στρώµα, µε την

κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας, τους χώρους στάθµευσης, το

θόρυβο και τη ρύπανση, και το άνω στρώµα πρασίνου, που

προορίζεται για τους πεζούς και για κοινωνικές δραστηριότη-

τες. Από την άποψη του αυτοκινήτου, η «διέλευση» είναι

οπτικά ελκυστική, µε τις φωτεινές διαφηµίσεις και τις πράσι-

νες πινακίδες κατά µήκος του δρόµου. Γίνεται έτσι ένα σηµείο

ταυτότητας – ένα τοπόσηµο.

∆ιατηρούµε και επεκτείνουµε το πράσινο, κατευθύνοντάς το

προς το Οικολογικό Πάρκο. Με τη διαστρωµάτωση των λει-

τουργιών (διαχωρισµός της κυκλοφορίας από τις οικιστικές
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πληθυσµός: 100.000

Ευρύτερη θέση: 30 Ha

Θέση µελέτης: 5,3 Ha

Περιοχή Μελέτης
Η ευρύτερη θέση τοποθετείται στην περιοχή της Ραδιοφω-

νίας, στο βόρειο τµήµα του ∆ήµου και πρόκειται να ενταχθεί

άµεσα στο Σχέδιο Πόλεως. Υπάρχουν σ’ αυτή κατοικίες αλλά

και µεγάλοι ελεύθεροι χώροι. Η προτεινόµενη περιοχή

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι από αυτή διέρχεται η

Λεωφόρος Θηβών, ένας σηµαντικός οδικός άξονας που συν-

δέει το λιµάνι του Πειραιά (το µεγαλύτερο της Ελλάδος) µε το

νέο αεροδρόµιο των Σπάτων µέσω της Αττικής Οδού και ο

οποίος χωρίζει την περιοχή σε δύο τµήµατα. Σηµαντική θεω-

ρείται επίσης και η γειτνίαση της περιοχής µε το προς τα ανα-

Πράσινη ρύπανση
IGOR STIPAC, DANIELA STANKOVIC, MLADEN STAMENIC, MIHAIL BUKA

τολικά µεγάλο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, το

γειτονικό χώρο του παλαιού Ραδιοφωνικού Σταθµού της ΕΡΤ

που προορίζεται για Μουσείο – Πάρκο, και το ρέµα Φλέβας

(αδιαµόρφωτο).

Σκοπός προγράµµατος
Θα πρέπει να γίνει ανασχεδιασµός της περιοχής κατά τέτοιο

τρόπο ώστε οι προτάσεις που θα τεθούν να είναι νέες και

πρωτότυπες, ξεφεύγοντας από τις καθιερωµένες και τις τυπι-

κές που εφαρµόζονται ως σήµερα, έτσι ώστε η περιοχή να

γίνει πόλος έλξης για κατοίκους όλων των κοινωνικών τάξεων.

Ειδικότερα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος επικοινωνίας των δύο

τµηµάτων που χωρίζονται από την Λ. Θηβών, να θεσµοθετη-

θεί ένας καινούργιος, πρωτοποριακός τύπος κατοικιών και να

διαµορφωθούν κατάλληλα οι κοινόχρηστοι χώροι ώστε να

αποτελούν χώρους αναψυχής των κατοίκων.



χωνευµένοι, αόρατοι. Η µεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης

σχέσεων γειτονίας µπορεί να λάβει χώρα µε το ξετύλιγµα των

χωρικών ακολουθιών που συνδέονται µε τη λεωφόρο. Οι

κατοικίες εποικίζουν το χώρο, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη

µεγαλύτερη δυνατή επαφή µεταξύ τους.

Φίλτρα ιδιωτικότητας
Για την επιλογή των αστικών σχέσεων, την προστασία της ιδιω-

τικότητας και την εύκολη αλλαγή της κατάστασης. ∆ηµιουρ-

γούνται «κόσκινα χώρου», ειδικά σχεδιασµένα για να απορ-

ροφούν τις αντιθέσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου.

Σχεδιάζονται ελεύθεροι χώροι, ενσωµατωµένοι στο οικιστικό

σύνολο, σε διάφορες εκδοχές: προθάλαµοι, περιβόλια, ιδιω-

τικοί κήποι, ιδιωτικές αυλές κ.λπ.

Πέρα από την κατοικία
Κατά τον ίδιο τρόπο, προβλέπεται µια αλληλουχία δρόµων

ανάµεσα στη λεωφόρο Θηβών, τον δρόµο κυκλοφορίας οχη-

µάτων ή τον πεζόδροµο, την κατοικία και, στη συνέχεια τον

χώρο πρασίνου. Κοινόχρηστοι κήποι, πεζόδροµοι, κοινόχρη-

στες αυλές, εργαστήρια και χώροι στάθµευσης διαδέχονται ο

ένας τον άλλο.

απόσπασµα από κείµενο της οµάδας

Αστική ανάπτυξη
Η αστική ζωή δεν λαµβάνει χώρα µόνο στην υλική διάσταση

της πόλης. Είναι ένας τρόπος ζωής που βασίζεται σε µη εντο-

πισµένες σχέσεις. Αυτή ακριβώς η αστάθεια καθίσταται ένα

παράδοξο εργαλείο διάρθρωσης.

Η αστική µορφολογία φαντάζει σαν το σκηνικό µιας ασύλλη-

πτης και άυλης πόλης, η οποία µεταβάλλεται αδιάλειπτα και

διαµορφώνεται από εικόνες, αισθήσεις και διανοητικές

παρορµήσεις, µιας πόλης, η ενατένιση της οποίας µας οδηγεί

στα όρια µιας αισθητικής των συµβάντων.

Χρήστες
Τα συµβάντα του αστικού περιβάλλοντος προσαρµόζονται

στις υφές του χώρου, στα τυχαία και τα κανονικά στοιχεία,

στις ενέργειες που δρουν πάνω σ’ αυτά, αλλά ταυτόχρονα

προσαρµόζονται από αυτά. ∆ηλαδή, το αστικό περιβάλλον

οργανώνεται από ένα χώρο τον οποίο ταυτόχρονα ρυθµίζει.

∆ιασταυρούµενες ζωές
Ο αστικός βίος συνίσταται σε συναντήσεις ξένων, οι οποίοι

µοιράζονται την αποφυγή, την ανωνυµία και τα λοιπά προστα-

τευτικά κελύφη. Οι ξένοι αυτοί εκτίθενται στο δηµόσιο χώρο,

αλλά είναι ταυτόχρονα κρυµµένοι, καµουφλαρισµένοι, συγ-

Προβληµατική και στόχοι µελέτης
Στόχος της µελέτης είναι η αρµονική ένταξη του υφιστάµενου

άφθονου ελεύθερου χώρου στο αστικό περιβάλλον και στον

καθηµερινό χώρο ζωής των κατοίκων. Οι πράσινοι χώροι πρέ-

πει να απελευθερωθούν και να αποδοθούν στους κατοίκους

σε αστικό επίπεδο και ταυτόχρονα να ενταχθούν στην καθη-

µερινότητά τους. Οι ανοικτοί χώροι εντατικοποιούνται, απο-

κτούν δηλαδή ουσιαστική χρήση, ή σαν δηµόσιοι, αστικοί

χώροι, ή σαν εκτάσεις πλούσιου πρασίνου για την ψυχαγωγία

και τη χαλάρωση των κατοίκων, ή τέλος σαν οργανικά µέρη

της κατοικίας. 

Θεωρητική Προσέγγιση
Το πράσινο χρησιµοποιείται σαν µέσο σύνδεσης των δύο εκτά-

σεων εκατέρωθεν της λεωφόρου. Πράσινες γραµµές ή «πράσι-

νοι διάδροµοι» συνδέουν τις δυο ζώνες και εξασφαλίζουν τη

συνέχεια του αστικού ιστού και του «οικοσυστήµατος».

Οι πράσινοι διάδροµοι διασπώνται σε πράσινα συσσωµατώ-

µατα, τα οποία αποκτούν τη γεωµετρία του περιβάλλοντος

αστικού και κτιριακού συστήµατος, διαφοροποιούνται και

µετατρέπονται είτε σε επιφάνειες πράσινου τοπίου είτε σε

οικιστικές ενότητες µε ενσωµατωµένους κήπους και εξωτε-

ρική πράσινη επιδερµίδα.
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Οι οικιστικές ενότητες αποτελούνται από διαφορετικούς

τύπους κατοικίας, οι οποίοι συµπλέκονται µε τη µορφή puzzle

και περιβάλλονται από µια εξωτερική πράσινη επιδερµίδα,

τους πράσινους τοίχους. Ιδιωτικοί κήποι ενσωµατώνονται µέσα

στη δοµή του puzzle. Το σύστηµα αυτό επιτρέπει τη δηµιουρ-

γία σχετικά πυκνών οικιστικών µονάδων, όπου διαφορετικοί

τύποι κατοικίας συνδέονται πίσω από ουδέτερες όψεις. Ο ιδιω-

τικός και ο δηµόσιος χώρος, όπως και οι διαφορετικές κατοι-

κίες, διαφοροποιούνται αυστηρά. ∆εν αφήνεται περιθώριο

δηµιουργίας ηµιδηµόσιων χώρων. Οι κατοικίες είναι εσωστρε-

φείς µε ιδιωτικούς κήπους. Η κοινωνική ζωή λαµβάνει χώρα

στους δρόµους χαµηλής κυκλοφορίας, και στο δίκτυο πλα-

τειών και πράσινων επιφανειών, εντείνοντας έτσι την αστική

ατµόσφαιρα. Επιπλέον οι πράσινοι τοίχοι προστατεύουν τους

κατοίκους από την ατµοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση

και ρυθµίζουν την εσωτερική θερµοκρασία.

Ένας ενδιάµεσος κτιριακός τύπος που λειτουργεί ηχοµονωτικά

εισάγεται ανάµεσα στη λεωφόρο και το χώρο κατοικίας. Ο

τύπος αυτός στεγάζει µεικτές χρήσεις όπως δηµόσιους ή ενοι-

κιαζόµενους χώρους στάθµευσης, γραφεία, εργαστήρια,

γυµναστήριο κ.λπ.

απόσπασµα από κείµενο της οµάδας

Συντόµευση
GORKA GOITIA AMUNDARAIN, SARA GALLEGO STINUS, ROBERTO HOYOS MIGUEL, SILVIA MARTIN NIETO

Πράσινη πυκνότητα
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ, TORSTEN BESSEL
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λοτρίωσης. Στην περιοχή έχει κατασκευαστεί και θα λειτουρ-

γήσει σύντοµα το κέντρο στήριξης αυτιστικών ατόµων (8). Η

περιοχή (9) προορίζεται για χώρο εκπαίδευσης. Οι χώροι της

κυρίως µελέτης (1), (2) είναι χαρακτηρισµένοι σαν χώρος

αθλητισµού σύµφωνα µε το Γ.Π.Σ. Πρόκειται όµως να αλλάξει

χρήση µετά τη δηµιουργία του Πανθεσσαλικού Αθλητικού

Κέντρου που θα φιλοξενήσει αγώνες του 2004. Στην ευρύ-

τερη περιοχή εντοπίζουµε µία υπό ένταξη ενότητα (6) ενώ

υπάρχει και θύλακας αυθαιρέτων (5) που κατοικείται από

ROM. Περιοχή (10) εντός σχεδίου πόλης και κατοικείται από

µη ROM.

Σκοπός προγράµµατος
Σχεδιασµός χρήσεων που θα εξυπηρετήσει τις ιδιαιτερότητες

και θα συµβάλλει στην άµβλυνση των οικιστικών και κοινωνι-

κών ανισοτήτων.

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πληθυσµός: 40.000

Ευρύτερη θέση: 99,5 Ha

Θέση µελέτη: 21 Ha

Περιοχή Μελέτης
Η περιοχή παρέµβασης εντοπίζεται στην περιοχή Αλιβέρι

βορειοδυτικά της πόλης, η οποία κατοικείται σε µεγάλο

βαθµό από ROM (4) µε έντονες τις διαφορές και ανισότητες,

τόσο στο οικονοµικό επίπεδο όσο και στο κοινωνικό. Η

περιοχή οριοθετείται από το χείµαρρο Ξηριά (3) µε ένα

φυσικό στοιχείο το οποίο κινδυνεύει από µπαζώµατα και

καταπατήσεις. Αποτελεί το δυτικό µεγάλο στραγγιστικό

αύλακα της πόλης. Η περιοχή παρέµβασης αποτελείται από

τη δηµοτική ιδιοκτησία (1) εµβαδού 21 στρ. και από ιδιωτική

έκταση (2) εµβαδού 32 στρ. η οποία είναι στη φάση της απαλ-

Παρεµβαλλόµενες κατοικίες
Το κύριο ζήτηµα που εγείρεται από το Europan 7 για την

περιοχή Νέας Ιωνίας–Μαγνησίας αφορά µια περιοχή έξω από

τα όρια της πόλης, η οποία αποτελείται κυρίως από κατοικίες

χαµηλής ποιότητας. Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος, το

σχέδιο ξεκινά από την άποψη ότι η κεντρικότητα του κοινού

βίου συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για συνεχείς ανταλλα-

γές µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών και διαφορετικών τρό-

πων ζωής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο αστικός χώρος

αντιµετωπίζεται ως συλλογικός και ως συνδετικό στοιχείο του

χώρου που προκύπτει από τη σύνδεση των όγκων των κατοι-

κιών. Ο οικιστικός τάπητας αποτελείται από κατοικίες διαστά-

σεων 5,40Χ7,20 µ. Και 7,20Χ11,80 µ., οι οποίες συνδέονται

µεταξύ τους µε ανοικτές αυλές και κοινόχρηστους χώρους. Η

διάρθρωση του συστήµατος, η οποία βασίζεται σε τοίχους

στήριξης, είναι εξαιρετικά ευέλικτη και παρέχει τη δυνατό-

τητα µελλοντικής αλλαγής λειτουργίας. Έτσι, ο χώρος που

σήµερα χρησιµοποιείται ως κατοικία, µπορεί αύριο να µετα-

τραπεί σε εργαστήριο ή µικρό κατάστηµα. ∆ηµιουργείται επί-

σης ένας χώρος (τον οποίο µοιράζονται δύο ή περισσότερες

κατοικίες), ο οποίος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά

για την αύξηση της επιφάνειας της κατοικίας, αποβλέποντας

σε ένα δίκτυο που πάντοτε θα συνδέει και θα παρεµβάλλεται.

Αυτή η λύση παραπέµπει στον τρόπο δηµιουργίας της πόλης

µε τη µέθοδο της πρόσθεσης και ενοποίησης (π.χ. παλιών

χώρων), σύµφωνα µε την οποία εισάγονται ορισµένα αποσυν-

δετικά στοιχεία που αυξάνουν την συνθετότητα του χώρου

και των λειτουργιών του στο επίπεδο της συνοικίας. Το σχέδιο

έχει σκοπό την επίτευξη του αρχιτεκτονικού µετασχηµατι-

σµού και της ανάπτυξης µε την ταυτόχρονη διατήρηση ενός

ακριβούς αστικού σχεδιασµού.

Εποµένως, η περιοχή περιέχει τρία διαφορετικά στοιχεία: (α)

τον ιστό των κατοικιών, (β) το αστικό πάρκο, όπου χωροθετού-

νται οι διάφορες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που έχουν

σχέση µε τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισµό, και (γ) το

µεγάλο κτίριο που δεσπόζει στο χώρο και αποτελεί το απο-

συνδετικό στοιχείο, το οποίο παραµορφώνει τον οικιστικό

ιστό και ταυτόχρονα αποτελεί το συνδετικό στοιχείο, αφού

στεγάζει τις αστικές λειτουργίες (το µουσείο της πόλης και τις

διάφορες υπηρεσίες).

Προαστική πρόκληση, αστική ένταση και οικιστική πολυµορφία
FRANCESCO MENEGATTI, DINA NENCINI
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Σκοπός προγράµµατος
Η πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει επανασχεδιασµό της

περιοχής, προσφέροντας µία νέα δυναµική, ενεργοποιώντας

νεωτεριστικές τάσεις σε µία υπάρχουσα απρόσωπη και στα-

τική προσέγγιση. Η πρόταση θα πρέπει να προσελκύει κατοί-

κους όλων των εισοδηµατικών, κοινωνικών τάξεων, επαγγελ-

µάτων, ηλικιών, στοχεύοντας στην κοινωνική συνοχή και

αίσθηση ταυτότητας της περιοχής.

ΝΕΑΠΟΛΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

Πληθυσµός: 150.000

Ευρύτερη θέση: 95 Ha

Θέση µελέτης: 10 Ha

Περιοχή Μελέτης
Η ευρύτερη περιοχή είναι στη συνοικία της Νεάπολης στο

νοτιοδυτικό τµήµα της πόλης που είναι µία από τις καλύτερες

περιοχές κατοικίας και ένα από τα πιο «σωστά» πολεοδοµικά

προάστια της Λάρισας. Ο πληθυσµός ανέρχεται στους 7.000

κατοίκους. Η συγκεκριµένη περιοχή είναι ιδιοκτησία του

∆ήµου Λαρίσης και περιλαµβάνει τόσο κτίσµατα όσο και ελεύ-

θερους χώρους.

Συνορεύει µε ιδιόκτητα και δηµόσια κτίρια, µε το στρατόπεδο

της Πρώτης Στρατιάς, µε το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο και µε πολι-

τιστικές εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η πρόταση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν σαφείς τάσεις ανάπτυξης

στην ευρύτερη περιοχή που παρακάµπτουν την ιδιαίτερη

φυσιογνωµία του τόπου, επιχειρεί να αναδείξει τον πολυδιά-

στατο χαρακτήρα της αποδίδοντάς του, ταυτότητα.

Βασική πρόθεσή µας είναι η οικολογική προσέγγιση σε όλα τα

επίπεδα σχεδιασµού: από τη µικρή κλίµακα του αρχιτεκτονι-

κού σχεδιασµού, εισάγοντας βιοκλιµατικά στοιχεία στις

κατοικίες, έως τη µεγάλη κλίµακα του πολεοδοµικού σχεδια-

σµού, φέρνοντας τη φύση µέσα στην πόλη.

Ο χειρισµός των υφισταµένων ορίων –κοινωνικών και χωρι-

κών– και ο τρόπος µε τον οποίο θα γεφυρωθούν οι διαφορετι-

κότητες εκατέρωθεν των ορίων αυτών, αποτελούν επίσης,

κύριο πεδίο προβληµατισµού.

Έτσι, το όριο στην πρότασή µας, αντιµετωπίζεται ως µια διά-

τρητη, ενδιάµεση, µεταβατική περιοχή, ως ένα πεδίο διάδρα-

σης, συνδιάλεξης και συγκερασµού ετερογενών στοιχείων, το

οποίο δηµιουργεί νέες συνθήκες οικειοποίησης του χώρου.

Αναιρείται εποµένως, η έννοια του ορίου ως φράγµα. 

1. Συγκρότηση ροών κίνησης στο χώρο
Βασική επιδίωξη είναι η διαβάθµιση στις ροές κίνησης που

Μετασχηµατίζοντας το τοπίο στις παρυφές της πόλης
ΕΛΕΝΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΤΑΡΤ, ΜΑΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΚΑΜΝΑΚΗ

διατρέχουν την περιοχή µελέτης, από την άτακτη κίνηση του

πεζού στο πάρκο, στον πεζόδροµο, στον ποδηλατοδρόµο, στο

δρόµο ήπιας κυκλοφορίας προς εξυπηρέτηση κυρίως της

κατοικίας, και τέλος σε τρεις οδικούς άξονες ήπιας αλλά δια-

µπερούς κυκλοφορίας –εν είδει δακτυλίου– που συνδέονται

µε τους κύριους οδικούς άξονες της ευρύτερης πόλης.

2. Συγκρότηση υπαιθρίων χώρων
Η περιοχή µελέτης αντιµετωπίζεται σαν περιοχή µετάβασης

από τον πυκνοδοµηµένο ιστό της πόλης –που σήµερα ξεφτί-

ζει αµήχανα πάνω στο ρέµα– στο φυσικό τοπίο.

Πλατφόρµες που φέρουν χρήσεις αναψυχής, ως στοιχεία του

αµιγώς τεχνητού, επικάθονται στο φυσικό ανάγλυφο της

όχθης του ρέµατος. Ταυτόχρονα, επιδιώκουµε ένα είδος

οργανωµένης διάχυσης –οπτικής και λειτουργικής– του φυσι-

κού τοπίου µέσα στον οικισµό και αντίστροφα.

3. Συγκρότηση του δοµηµένου περιβάλλοντος 
Η πρόταση επιχειρεί τη συνένωση της αστικής ζωής µε τη

φύση σε ένα νέο αστικό τοπίο. 

Στο σχεδιασµό του δοµηµένου περιβάλλοντος, εισάγονται

επιλεκτικά στοιχεία της πόλης, όπως η συνέχιση υφιστάµενων

δρόµων και η συνέχιση του βορειοανατολικού µετώπου πάνω

στον κεντρικό δρόµο.

Εντούτοις, εντός του οικισµού, η οικοδοµική γραµµή αναιρεί-

ται, αποδίδοντας στο χώρο το χαρακτήρα µίας «σύγχρονης

κηπούπολης» που αναλογεί σε µια πόλη της περιφέρειας.

Αυτόνοµα συγκροτήµατα 5, 7, η 10 βιοκλιµατικών µονάδων

κατοικίας εν σειρά, νότια προσανατολισµένων, διαµορφώ-

νουν µια συνεχή εναλλαγή µεταξύ ανοιχτών και κλειστών

χώρων, ιδιωτικών, ηµιδηµόσιων και δηµόσιων.

απόσπασµα από κείµενο της οµάδας
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αποτελεί το ρέµα που διατρέχει κατά µήκος την περιοχή και

βρίσκεται σε κακή περιβαλλοντική κατάσταση.

Σκοπός προγράµµατος
Στην περιοχή γενικής κατοικίας ο Σ.∆. είναι 0,6. Στο διαδηµο-

τικό πολεοδοµικό κέντρο ο Σ.∆. είναι 0,5 που µπορεί να φτά-

σει το 1,0 εφόσον ισχύει επιπλέον Κοινωνικός Συντελεστής

0,5 σε όφελος του ∆ήµου. Αυτό προσφέρει δυνατότητες για

ανάπτυξη µεγάλης αρχιτεκτονικής ποικιλίας µορφών και καθ’

ύψος ανάµειξης χρήσεων. Το προτεινόµενο πρόγραµµα για

ολόκληρη την περιοχή µελέτης περιλαµβάνει 13.400 τ.µ. σε

επιτρεπόµενες χρήσεις γενικής κατοικίας, µε µέγιστη επιφά-

νεια κεντρικών λειτουργιών 17.000 τ.µ. (εµπόριο, υπηρεσίες,

γραφεία, κατοικίας κ.λπ. επιτρεπόµενες χρήσεις), ένα µικρό

δηµοτικό πολιτιστικό κέντρο – ξενώνα νέων, ΚΑΠΗ γειτονιάς

και τουλάχιστον 20.000 τ.µ. ανοιχτό δηµόσιο χώρο µε µαλα-

κές και σκληρές διαµορφώσεις. 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληθυσµός: 23.000

Ευρύτερη θέση: 10 Ha

Θέση µελέτης: 4 Ha

Περιοχή Μελέτης
Η περιοχή µελέτης εντοπίζεται µεταξύ της πυκνοδοµηµένης

Μαλακοπής και της οικιστικής ενότητας των Κωνσταντινουπο-

λιτών σε απόσταση 500 µ. από την είσοδο της περιφερειακής

οδού. Η περιοχή έχει αλλάξει από τότε που ολοκληρώθηκε η

πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης και αυτή τη

στιγµή κτίζεται µε γοργούς ρυθµούς µε ιδιωτική πρωτοβου-

λία. Μεγάλη επιφάνεια της περιοχής είναι δηµοτική γη που

αποδίδεται και µπορεί να διαµορφωθεί άµεσα µε κοινωνικές

εξυπηρετήσεις και µε ανοιχτούς αστικούς χώρους (µαλακές

και σκληρές διαµορφώσεις). Σηµαντικό στοιχείο της περιοχής

χθούν και να φιλοξενηθούν φυτά τα οποία δεν µπορούν να

αντισταθούν στις χαµηλές θερµοκρασίες. ∆ροσισµός, αρώ-

µατα και δραστηριότητες χαρακτηρίζουν τις περιόδους υψη-

λών θερµοκρασιών. 

Το προάστιο
Για την εξασφάλιση της συνέχειας του πρασίνου, η υπάρ-

χουσα υποδοµή χρησιµοποιήθηκε ως υπόβαθρο για ενα

«πράσινο κάνναβο». Η µετατροπή κάποιων οδών σε πεζοδρό-

µους και ποδηλατοδρόµους βοηθάει στην εύκολη πρόσβαση

ποδηλάτων, στο δίκτυο ανάµεσα στα δηµόσια προγράµµατα

της περιοχής και στην οικονοµική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας

την προσέλκυση καταστηµάτων και µικρών επαγγελµατιών.

Πρόγραµµα
Η πρόταση περιλαµβάνει µικρότερες χρήσεις ανάµεσα από

τις κατοικίες, σε ένα λαβύρινθο µονάδων κατοίκησης και

εργασίας. Σπίτι-πάνω-από-το-κατάστηµά-µου και διπλοκατοι-

κίες οικογενειακής κατοίκησης είναι τυπικές ελληνικές τυπο-

λογίες. Όπως επίσης και τα µικρά γραφεία-κατοικίες, όπως

αισθητικού, µασάζ, ψυχολόγου ή διαιτολόγου. Μια Αγροτική

∆ηµοτική Σχολή προτείνεται στο νότιο µέρος της περιοχής, µε

εκτόνωση εντός του στεγάστρου για βιολογικές καλλιέργειες. 

απόσπασµα από κείµενο της οµάδας

Ο λεγόµενος ενεργειακός σχεδιασµός έχει πολλές διαστά-

σεις: περιβαλλοντολογικός, οικονοµικός, κοινωνικός και

συναισθηµατικός. Η πιο προφανής ιδιότητά του είναι το να

είναι ανθεκτικός στο χρόνο και ευέλικτος την ίδια στιγµή.

Το έργο προσφέρει µια δυνατότητα για κοινωνική µίξη, οικονο-

µική ανάπτυξη, περιβαλλοντολογική φροντίδα και ένα πόλο

έλξης των 5 αισθήσεων στην καθηµερινή ζωή. Το πράσινο είναι

το πολεοδοµικό συστατικό το οποίο χαρίζει στην περιοχή ταυ-

τότητα, ενισχύει το υπάρχον περιβάλλον και µπορεί να προκα-

λέσει την παραγωγική χρήση του δηµοσίου χώρου. 

Η περιοχή µελέτης
∆ύο διαφορετικά συστατικά που διαµορφώνουν το τοπίο προ-

τάθηκαν, προσφέροντας δύο συνθήκες διαφορετικών τρόπων

διαβίωσης: Τα στέγαστρα και το δάσος. 

Αυτά προσφέρουν σκίαση, παθητικό δροσισµό, είναι συλλέ-

κτες νερού και διαµορφώνουν τον δηµόσιο χώρο της πρότα-

σης. Οι οµάδες κατοικιών τοποθετήθηκαν στις παρυφές των

στεγάστρων και του δάσους, ως εµπόδιο στην κυκλοφορία

του δροσερού αέρα.

Το δάσος είναι ένα αρκετά πυκνοφυτευµένο τοπίο από λεύ-

κες. Η εναλλαγή των εποχών προσφέρει µια χρωµατική περιο-

δικότητα. Το ήσυχο περιβάλλον του δάσους έρχεται σε αντί-

θεση µε το δυναµικό χαρακτήρα του χώρου κάτω από τα στέ-

γαστρα. Εκεί οι κλιµατολογικές συνθήκες µπορούν να ελεγ-

Το δάσος, ο κοµµωτής, η µητέρα του και ένα στέγαστρο
ANGELIKA FUCKS, ΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ



9955δ ι α γ ω ν ι σ µ ό ς9944 δ ι α γ ω ν ι σ µ ό ς

β
ρ

α
β

εί
ο

Η πόλη ως πάρκο/Το πάρκο ως πόλη
Το δίκτυο των ανοικτών και πράσινων χώρων της περιοχής

καθορίζεται ως σηµαντικό στοιχείο µέσα στο τοπικό αστικό

σύστηµα. Είναι ελλιπές από άποψη ποικιλίας, φυσικής συνο-

χής, και µητροπολιτικής έλξης, αλλά υποστηρίζει πλούσια

δραστηριότητα στην κλίµακα της γειτονιάς. Η µελέτη επιχει-

ρεί να συνδεθεί µε αυτό το δίκτυο, αλλά και να το αναβαθµί-

σει, µε τη δηµιουργία σειράς ανοικτών χώρων που παρουσιά-

ζουν διαφοροποιηµένο χαρακτήρα, πρόγραµµα και κλίµακα.

Προτείνει την ανάµιξη της µητροπολιτικής και της τοπικής κλί-

µακας σε ένα φιλόδοξο σχέδιο, όπου το µητροπολιτικό τρέφει

και τρέφεται από το τοπικό.

Η δική µας αντίληψη της έννοιας του Ανοικτού Χώρου και η

προσέγγιση για «υψηλή αστική πυκνότητα µε λιτή δόµηση»,

προκαλούν µία νέα λογική αστικής σύνταξης, µίας λογικής που

προσφέρει αστική δυναµική και µητροπολιτική συνέχεια µέσα

από την ακαθοριστία του Ανοικτού παρά µέσα από τον πραγ-

µατωµένο περιορισµό του ∆οµηµένου. Η µελέτη προσφέρει

µία ευκαιρία για την εφεύρεση ενός εναλλακτικού χωρικού

µοντέλου για την πόλη, όπου η πόλη αποκτά τις επιτελικές και

περιβαλλοντικές ιδιότητες του πάρκου, και το πάρκο αποκτά

την ένταση, την πυκνότητα και την ποικιλία της πόλης.

Πεδία διαφορετικότητας: διαρθρώνοντας µια νέα πολικότητα
Οι προτεινόµενες αστικές εγκαταστάσεις επιχειρούν να δηµι-

ουργήσουν τη χωρική και προγραµµατική διαφορετικότητα

που απαιτούν οι σύγχρονες τάσεις ζωής. Για το Homo Ludens

Κοινό Έδαφος
Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση εκκρεµότητας µεταξύ της

µη-χρήσης γης και της προσδοκίας µελλοντικής ανάπτυξης. Το

σχέδιο αυτό αναδεικνύει τις δυνατότητες του κέντρου (της

ταυτόχρονα περιθωριακής και κεντρικής θέσης του), µε σκοπό

να προσδώσει στην περιοχή µια διακριτική και βιώσιµη ταυτό-

τητα και να δηµιουργήσει έναν αστικό σύνδεσµο και ένα κοινό

δηµόσιο χώρο για τις γύρω περιοχές.

Το εγχείρηµα αναπτύσσει ένα αρχικό πεδίο πειραµατισµού για

τον επανακαθορισµό των χωρικών σχέσεων µεταξύ κατοικίας

και εργασίας, δηµόσιου και ιδιωτικού, πόλης και τοπίου.

Τοπογραφική ταυτότητα
ΤΤο πρώτο βήµα για τη διαµόρφωση µιας νέας αστικής ταυτότη-

τας είναι η υλοποίηση ενός τοπογραφικού κώδικα. Το σχέδιο δεν

προτείνει µια τελική σύνθεση, αλλά ένα δυναµικό σχηµατισµό

µεταβαλλόµενων διατάξεων και σχέσεων. ∆ηµιουργεί ένα πεδίο

προγραµµατισµoύ µέσα στο οποίο οι λειτουργικές και κοινωνι-

κές µονάδες σχηµατίζουν συνεχώς µεταβαλλόµενα πρότυπα. Η

τοπογραφική κωδικοποίηση αποτελεί ένα πλαίσιο που επιδέχε-

ται ποικίλες προγραµµατικές και οικοδοµικές χρήσεις.

∆ιάταξη του αστικού χώρου
Ο προτεινόµενος συνθετικός αστικός χώρος, ο οποίος επιτρέ-

πει την υλοποίηση ενός µεγάλου αριθµού προγραµµάτων,

δηµιουργείται µέσω της αλληλεπίθεσης και ενσωµάτωσης

ποικίλων, συµπληρωµατικών στρωµάτων.

του σήµερα (τον άνθρωπο που αρέσκεται στη δηµιουργική

διασκέδαση), η ψυχαγωγία από µόνη της και η κατοίκηση σε

πράσινα περίχωρα, δεν αρκούν για να ικανοποιήσουν τις

µητροπολιτικές του απαιτήσεις. Μία σειρά από δραστηριότη-

τες –όπως εµπόριο, αθλητισµός, πολιτισµός και αναψυχή–

χρειάζεται να αναµειχθούν µε τους χώρους κατοικίας και

εργασίας µε ευρηµατικούς τρόπους, ώστε να εδραιώσουν µια

νέα σχέση µε τη σύγχρονη αστική εµπειρία. Έτσι, κατευθύ-

ναµε τις στρατηγικές µας προς µια χωρική ιδέα η οποία εστιά-

ζεται στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας του Ανοικτού

Χώρου. Η µελέτη εστιάζεται στη δηµιουργία προγραµµατικής

έντασης και πολλαπλότητας µε περιορισµένη δοµηµένη

πυκνότητα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να διεγείρει διαδικα-

σίες που αστικοποιούν το πράσινο αλλά επίσης πρασινίζουν

το αστικό.

Η µελέτη προτείνει µία Νέα Πολικότητα για την Πυλαία, η

οποία µετακινείται από το ζώντας δίπλα στο πάρκο στο

ζώντας µέσα στο πάρκο. Οι δηµόσιοι χώροι αποκτούν πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στην αστική εµπειρία, ενώ τυπολογικές καινο-

τοµίες επιτρέπουν στα ιδιωτικά έργα άµεση διασταύρωση µε

τη δηµόσια σφαίρα µε ποικίλους τρόπους. Έτσι, ο ευρύτερος

χωρικός χαρακτήρας της περιοχής επιδιώκεται διαµέσου

τέτοιων ιδιωτικών εγχειρηµάτων, ενώ παράγει ένα Τοπίο ∆ια-

φορών το οποίο είναι ενεργό, αναδυόµενο, και εξελίξιµο,

γεµάτο δυνατότητες.

απόσπασµα από κείµενο της οµάδας

Ενεργοποίηση πρασίνου
Η θέση της περιοχής δίπλα στην περιαστική ζώνη πρασίνου της

Θεσσαλονίκης και η ύπαρξη του ρέµατος χρησιµοποιούνται για

τη συγχώνευση της γεωµετρικής ρυµοτοµίας και των οικοπέ-

δων µε το οργανικό σχήµα της «ήπιας» διαµόρφωσης τοπίου. Η

µορφολογική αντίθεση µεταξύ ορθογωνίων και οργανικών σχη-

µάτων υπογραµµίζει την ενσωµάτωση του φυσικού χώρου

µέσα στο σύστηµα υποδοµών και αρχιτεκτονικής.

Αρχιτεκτονικά αντικείµενα
Το αστικό πεδίο του δικτύου υποδοµών, οι νησίδες πρασίνου

που παρεισφρέουν και το διακλαδωµένο σύστηµα των δηµό-

σιων απαιτήσεων, εξοπλίζονται από αρχιτεκτονικά αντικείµενα.

Ο υφιστάµενος ναός και το σουπερ-µάρκετ συµπληρώνονται

από ποικίλες δηµόσιες εξυπηρετήσεις (ΚΑΠΗ, Κέντρο και Ξενώ-

νας νεότητας) και νέους τύπους κτιρίων πολλαπλής χρήσης.

Τυπολογική καινοτοµία
Αναφορικά µε το ζήτηµα της στέγης, ο προαστιακός τρόπος

διαβίωσης αντιπροσωπεύεται κυρίως από την προαστιακή ή

την προαστιακή κατοικία µε κήπο.

Το σχέδιο συµπληρώνει αυτό τον παλαιό τύπο της ιδιωτικής

κατοικίας µε την οδό, η οποία παρέχει τη σύνδεση µε τον εξω-

τερικό κόσµο και µε τον µεταβαλλόµενο χώρο, εισάγοντας

έτσι τα ζητήµατα του χρόνου και της αλλαγής.

απόσπασµα από κείµενο της οµάδας

Πεδία διαφορετικότητας
ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑΣ, ΠΑΡΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, TALAR KOUYOUMDJIAN

Πεδία προγραµµατισµού. Ανασύνθεση προαστίων
GABOR STARK, INES-ULRIKE RUDOLPH



τρέψουν τη δηµιουργία νέων οικιστικών περιοχών, µε καινο-

τόµες τυπολογίες και πολυπλοκότητα προγραµµάτων, σε

εργαλείο χάραξης αστικής στρατηγικής.

Αξίζει να αναφερθούµε συνοπτικά σε τέσσερις από τις παράλ-

ληλες συζητήσεις που κάλυψαν ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα.

Η πρώτη συζήτηση ασχολήθηκε µε τη «διαπραγµάτευση της

πόλης πάνω από την πόλη». Τέθηκε το ερώτηµα της µεταµόρ-

φωσης υπαρχόντων περιοχών δίνοντάς τους νέο νόηµα. Κρί-

σιµο θέµα είναι η συνύπαρξη σε αυτή την περίπτωση ιδιωτι-

κού και δηµόσιου χώρου. Η δεύτερη συζήτηση αντιµετώπισε

το θέµα του «αυτοκινητοδρόµου και της πόλης». Τα προβλή-

µατα που δηµιουργούνται από τις σύγχρονες υποδοµές και ο

τρόπος που αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν-αντιµετωπι-

σθούν από την αρχιτεκτονική.

Η τρίτη συνάντηση διαπραγµατεύθηκε το ζήτηµα των «σύνθε-

των πολεοδοµικών προγραµµάτων». ∆ιαπιστώθηκε ότι στην

πάροδο του χρόνου τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι

αρχιτέκτονες κατά τον αστικό σχεδιασµό γίνονται συνέχεια

περισσότερα και συνθετότερα, κάτι που δεν οδηγεί πάντα σε

ποιοτικότερο αποτέλεσµα. Προτάθηκε η λογική της απλού-

στευσης των αρχιτεκτονικών συνιστωσών. Τέλος, η τέταρτη

συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το ρόλο του «προαστια-

κού στοιχείου στην αρχιτεκτονική στρατηγική». Αυτό που

χαρακτηρίζει τον προαστιακό χώρο, κατά τους οµιλητές, είναι

ότι δεν πρόκειται για κάποιο εγκαθιδρυµένο αλλά για ένα

εξελισσόµενο χώρο µε µια δυναµική µετάλλαξης. Σηµαντικό

ρόλο σε αυτό διαδραµατίζει ο χρόνος και ο τρόπος µε τον

οποίο το έργο µπορεί να ενσωµατωθεί στο χώρο κατά το

χρόνο δόµησης της πόλης.

Σε αυτές τις δύο ηµέρες συζητήσεων και επαφών του

Europan, πέρα από αυτά που ειπώθηκαν και ελλειπτικά

παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπήρχαν και άλλα άρρητα, που

δεν αναφέρθηκαν και όµως ήταν σαφή σε όλους. Μιλάω για

το βαθµό υλοποίησης των προτάσεων που στο εξωτερικό

είναι σηµαντικός, ενώ στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτος. Είτε δεν

υλοποιούνται καθόλου, είτε σπάνια υλοποιούνται εν µέρει,

στρεβλά και µε άλλο περιεχόµενο. Η πικρία των ελλήνων οµι-

λητών ήταν συγκεκριµένη. Και στο Europan συµβαίνει ό,τι και

στους άλλους ελληνικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς...

Το Europan είναι ένας θεσµός που αναφέρεται στους νέους

αρχιτέκτονες. Είναι προφανές όµως ότι το πρόβληµα µε τους

ατυχείς διαγωνισµούς δεν το έχουν δηµιουργήσει οι ίδιοι.

Προφανώς, στο παρελθόν δεν έγιναν οι κατάλληλες δράσεις

για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα και τώρα έχει γίνει καθε-

στώς... Ίσως, κάποιοι να ενδιαφέρθηκαν για τη δική τους ατο-

µικότητα ή τον κλειστό κύκλο τους και να αδιαφόρησαν για το

συλλογικό. Τώρα, σε περίοδο αυξηµένων αποκλεισµών και

επιλεκτικών σχέσεων, σε επαγγελµατικό, ακαδηµαϊκό και

κοινωνικό επίπεδο, είναι αρκετά δυσκολότερη η συκρότηση

συλλογικοτήτων. Η εύκολη λύση είναι τα άρθρα που κατακλύ-

ζουν τα αρχιτεκτονικά και µη έντυπα, όπου οι αρχιτέκτονες

συνηθίζουν να «κλαίγονται» και να κατηγορούν πάντα τους

άλλους, εκτός αρχιτεκτονικής, για τα «δεινά που τους επιφυ-

λάσσει η µοίρα». Οδηγούνται σε αυτή τη συµπεριφορά ίσως

γιατί ξέρουν ότι είναι οι ίδιοι µέρος του προβλήµατος. Στο

σηµείο που έχουµε φτάσει φαίνεται ότι δεν αρκούν οι συνηθι-

σµένες δράσεις. Χρειάζεται πια µια διπλή προσπάθεια. Η µία

από τις δύο είναι να αλλάξουµε τον εαυτό µας, και αυτό είναι

το δυσκολότερο...

Αναδείχθηκε η γκρίζα πραγµατικότητα των ελληνικών 
αρχιτεκτονικών διαγωνισµών 

σε ένα περιβάλλον δηµιουργίας στην Ευρώπη

Το Europan, ο ευρωπαϊκός οργανισµός που διοργανώνει αρχι-

τεκτονικούς διαγωνισµούς αστικού σχεδιασµού, ως γνωστόν

πραγµατοποίησε τον περασµένο χρόνο το Europan 7, µια

σειρά από διαγωνισµούς που το αντικείµενο µελέτης τους

προσδιοριζόταν από τον γενικό τίτλο: «Προαστιακή πρόκληση.

Ενίσχυση αστικότητας και οικιστική διαφοροποίηση». Βρήκε

εφαρµογή σε 4 περιοχές της Ελλάδας, το Ίλιον (Αθήνα), τη Νέα

Ιωνία (Μαγνησία), τη Νεάπολη (Λάρισα) και την Πυλαία (Θεσ-

σαλονίκη).

Ένα χρόνο µετά τη διεξαγωγή του κάθε διαγωνισµού πραγµα-

τοποιείται µια συνάντηση (Forum) όπου διαπραγµατεύονται

θέµατα επίκαιρου ενδιαφέροντος, σχετικά µε τον προηγού-

µενο διαγωνισµό, αναπτύσσεται ένας αρχιτεκτονικός προβλη-

µατισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζονται οι βρα-

βευµένες µελέτες. Φέτος, το Forum του Europan 7 πραγµατο-

ποιήθηκε στην Αθήνα, 6-8 Μαΐου. Η ιδέα για την τέλεση του

Forum αυτού στην Αθήνα (για πρώτη φορά) οφείλεται στον

Γιώργο Σηµαιοφορίδη και αφιερώθηκε στη µνήµη του, µια και

ασχολήθηκε ουσιαστικά µε αυτό. Οι βραβευµένες µελέτες

του ελληνικού τοµέα παρουσιάζονται σε αυτό το τεύχος ανα-

λυτικά έτσι αυτό το σηµείωµα σκοπό έχει να αναφερθεί, από

τη µία, στο περιεχόµενο των συζητήσεων και του προβληµατι-

σµού που αναπτύχθηκε και, από την άλλη, στην εντύπωση

που άφησε η παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας και δράσης

των Europan στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Forum που διήρκεσε 2 ηµέρες, αποτελούταν από µια ζώνη

παρουσίασης των βραβευµένων προτάσεων και από µια ζώνη

προβληµατισµού και συζητήσεων όπου γίνονταν αναφορές σε

υλοποιηµένες βραβευµένες προτάσεις των προηγούµενων

Europan καθώς και µικρά σχόλια, σχετικά µε το αντικείµενο

της εκάστοτε ενότητας, από τους βραβευµένους συµµετέχο-

ντες στο Europan 7. Στο φετινό Forum τα αντικείµενα µελέτης

µπορούν να ταξινοµηθούν σε 6 θεµατικές ενότητες: η αξιολό-

γηση διάσπαρτων οικιστικών περιοχών, η διατύπωση νέων

πολικοτήτων, η αναζωογόνηση υπερ-αστικοποιηµένων περιο-

χών, η εξερεύνηση των αστικών ορίων, η αντιµετώπιση των

υποδοµών στις πόλεις και η κατάλληλη µετατροπή των αστι-

κών κενών. Βάση των παραπάνω ενοτήτων ήταν η αναζήτηση

των κατάλληλων αρχιτεκτονικών µέσων που µπορούν να µετα-

Το Forum του Europan 7
Νεκτάριος Κεφαλογιάννης, αρχιτέκτων
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Dias και συνεργάτες µε έδρα το Sao

Paulo Βραζιλίας

- Αρχιτέκτονες Aurelio Galfetti,

Θεοφάνης Καταπόδης, Αναστασία

∆εληγιάννη, ∆έσποινα Γουναρο-

πούλου, Βασιλική Εµµανουηλίδου,

Πέτρο Μπαζό, Γεώργιο Σπυρίδω-

νος, Richard Rubin και Παναγιώτη

Λεβέντη µε έδρα την Αθήνα

- Πολεοδόµος Can Rubin και

συνεργάτες µε έδρα την Άγκυρα

Τουρκίας

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΤΗΣ INTERNATIONAL HOSPITAL
FEDERATION

Η International Hospital Federation

(I.H.F.), η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.

και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων της

Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

συνδιοργανώνουν στη Θεσσαλο-

νίκη, από τις 4 έως και τις 7 Νοεµ-
βρίου 2004, το Περιφερειακό ∆ιε-

θνές Συνέδριο και Έκθεση της I.H.F.

µε θέµα «Προς το ευφυές νοσοκο-

µείο». 

Το Συνέδριο αυτό θα δώσει τη

δυνατότητα στους Έλληνες επιστή-

µονες να συναντηθούν, να συζητή-

σουν και να ανταλλάξουν απόψεις

µε κορυφαίους συναδέλφους τους

του διεθνούς χώρου. Θα προσφέρει

ακόµα δυνατότητες για προβολή

µέσα από την Έκθεση και τη διεθνή

δικτύωση. 

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

• αρχιτέκτονες, µηχανολόγους και

ηλεκτρολόγους µηχανικούς, µηχα-

νικούς Η/Υ και πληροφορικής,

µηχανικούς µε εξειδίκευση σε κτί-

ρια υγείας, µηχανικούς ειδικούς

στον ιατρικό εξοπλισµό και λοιπούς

µηχανικούς.

• ιατρούς (όλων των ειδικοτήτων),

νοσηλευτικό και παραϊατρικό προ-

σωπικό.

• προγραµµατιστές και σχεδιαστές

φροντίδας υγείας.

• διευθυντικά στελέχη του Υπουρ-

γείου Υγείας, των ΠΕΣΥ και των διοι-

κήσεων των νοσοκοµείων. 

• επιστηµονικά στελέχη Τεχνικών

Υπηρεσιών των νοσοκοµείων.

• διαχειριστές εγκαταστάσεων

υγείας και οικονοµολόγους υγείας.

• κατασκευαστές εγκαταστάσεων

υγείας.

• κατασκευαστές και προµηθευτές

ξενοδοχειακού και βιοϊατρικού εξο-

πλισµού κτιρίων υγείας.

• στελέχη φαρµακευτικών εται-

ρειών, κ.λπ.

- ∆ηµήτρη Φατούρο, αρχιτέκτονα,

οµότιµο καθηγητή του ΑΠΘ ως ανα-

πληρωτή πρόεδρο,

- Raj Rewal, αρχιτέκτονα, εκπρό-

σωπο της ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτε-

κτόνων (UIA),

- Chistophe Girot, αρχιτέκτονα-

αρχιτέκτονα τοπίου, καθηγητή του

Οµοσπονδιακού Πολυτεχνείου της

Ζυρίχης,

- Chi Wing Lo, αρχιτέκτονα

- Ανδρέα Συµεών, αρχιτέκτονα και

- Λουδοβίκο Βασενχόβεν, αρχιτέ-

κτονα-πολεοδόµο, καθηγητή ΕΜΠ

απονεµήθηκαν τα εξής βραβεία.

Πρώτο βραβείο
DZO Architecture

Elena Fernandez, David Serero,

αρχιτέκτονες, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Arnaud Descombes, Antoine

Regnault, αρχιτέκτονες, Παρίσι,

Γαλλία

Philippe Coignet, αρχιτέκτων

τοπίου

Ryosuke Shimoda, Erwin Redl, καλ-

λιτέχνης

∆εύτερο βραβείο
Αντώνης Νουκάκης, Παρασκευή

Μπαµπάλου-Νουκάκη, Βασιλική

Αγοραστίδου, Λητώ Ιωαννίδου,

αρχιτέκτονες, Αθήνα, Ελλάδα

Παναγιώτα Καραµανέα, αρχιτέκτων

τοπίου

Γιάννης ∆οκουµετζίδης, πολιτικός

µηχ.

Σπύρος Κυριάκος, γεωπόνος

Κώστας Ζαχαριός, ηλεκτρολόγος

µηχ.

Ελισάβετ Πλαίνη, Γιώργος Καναβά-

κης, Ana Garcia, Ιουλία ∆ρούγα,

Μαίρη Τσαγκάρη, αρχιτέκτονες

Παντελής Θεοδωράκης, Γιώργος

Νουκάκης, φοιτητές αρχιτεκτονικής

Τρίτο βραβείο
Marc Bourgeois, Στυλιανή ∆αούτη,

αρχιτέκτονες, Παρίσι, Γαλλία

Απονεµήθηκα επίσης έξι ισότιµοι

έπαινοι ως εξής:

- Γραφείο Ηeinle, Wischer und

Partner, µε κύριο µελετητή τον

αρχιτέκτονα Winfried Schmidbauer

και συνεργάτες µε έδρα τη Στουτ-

γάρδη Γερµανίας

- Αρχιτέκτονες τοπίου Adrian Mc

Gregor και Philip Coxall µε έδρα το

Manly της Αυστραλίας

- Αρχιτέκτονες Θεοκλής Καναρέλης

και Κώστας Μανωλίδης µε έδρα την

Αθήνα

- Γραφείο Carlos Dias Arquitetos

Associados S/C Ltda µε κύριο

µελετητή τον αρχιτέκτονα Carlos

επί της εργασίας ετέρου Συναδέλ-

φου, εν αγνοία αυτού, εκτός εάν αι

υπηρεσίαι αυτού επερατώθησαν.

Αλλά και τότε η τοιαύτη κριτική

πρέπει να είναι αντικειµενική και εις

το αρµόζον επίπεδον και εν πάση

περιπτώσει να περιφρουρήται η

αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος.

Όσο για την απάντησή µας, αυτή θα

είναι το ίδιο το έργο, ολοκληρω-

µένο.

Ευχαριστούµε για τη φιλοξενία

Σουζάνα και ∆ηµήτρης Αντωνακάκης
αρχιτέκτονες

Υ.Γ. Αλήθεια, µήπως θα έπρεπε να δηµο-

σιευθεί στο ∆ελτίο του Συλλόγου Αρχι-

τεκτόνων ολόκληρο το κείµενο αυτού

του Επαγγελµατικού Κώδικα;

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι∆ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ-
∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

Σύµφωνα µε την απόφαση της ∆ιε-

θνούς Κριτικής Επιτροπής του δια-

γωνισµού που αποτελείτο από τους:

- Peter Rowe, αρχιτέκτονα-πολεο-

δόµο, κοσµήτορα της Μεταπτυχια-

κής Σχολής Σχεδιασµού του Πανεπι-

στηµίου Harvard ως πρόεδρο,

EΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Σ. και ∆. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ

Αγαπητοί φίλοι,

Αντί για απάντηση στις κ.κ. Ναταλία

Μπούρα και Μαργαρίτα Σάκκα-

Θηβαίου, οι οποίες έσπευσαν να

δηµοσιεύσουν στην εφηµερίδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τις απόψεις τους για

τη µελέτη µας στην Πλατεία Κολω-

νακίου η οποία βρίσκεται στο στά-

διο της υλοποίησης, τις παραπέ-

µπουµε στον Επαγγελµατικό

Κώδικα των Ελλήνων ∆ιπλωµατού-

χων Μηχανικών του Τ.Ε.Ε. τον ξεχα-

σµένο στις αραχνιασµένες γωνιές

της συνείδησής µας.

Συγκεκριµένα στη γλώσσα της επο-

χής του µεσοπολέµου και στα

άρθρα 7 και 8 του κώδικα, περιγρά-

φεται µε ποιους τρόπους ο Επιστή-

µονας υποχρεούται να τηρή αυστη-

ρώς το γράµµα και το πνεύµα της

επιστήµης του κατά την ενάσκηση

του επαγγέλµατός του. ∆ιαβάζουµε:

Άρθρο

7ον

... –Να µη εκφέρη δηµοσία γνώµην,

εκτός εάν είναι καλώς πληροφορη-

µένος περί των σχετικών γεγονότων

και ειλικρινώς πιστεύη εις τα υπ’

αυτού υποστηριζόµενα

Άρθρο

8ον

... –Να αποφεύγη να ασκή κριτικήν

επιστολές-ειδήσεις
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Γλώσσα Συνεδρίου

Οι επίσηµες γλώσσες του συνε-

δρίου είναι η ελληνική και η

αγγλική.

Γραµµατεία Συνεδρίου 

"THESIS" Marketing- ∆ηµόσιες Σχέ-

σεις

Γρ. Παλαµά 6, 54622 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 265898/ 238296

Fax.: 2310 240669

Email: thesis@thesis-pr.com

www.thesis-pr.com

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά µε το συνέδριο µπορείτε να

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του

συνεδρίου στη διεύθυνση: 

www.ihf.smarthospital.gr 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ∆ΙΑ-
ΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ;

Ο «νέος» τρόπος προβολής του

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ερήµην των συλλογι-

κών οργάνων και των µελών του

Τους τελευταίους µήνες και ενώ

κρίσιµα ζητήµατα (νέα αλλαγή του

τρόπου έκδοσης αδειών, υποχρεω-

τική ασφάλιση µελετών, τρόπος

ανάθεσης µελετών του ∆ηµοσίου,

ολυµπιακά κ.λπ. µεγάλα έργα)

έπρεπε να προκαλούν κλίµα κινητο-

ποίησης και το ∆.Σ. του Συλλόγου

Αρχιτεκτόνων να πρωτοστατεί σ’

αυτές, το προεδρείο του ∆.Σ.

πιστεύει πως ανακάλυψε τον τρόπο

για την προβολή του Συλλόγου

προς τους αρχιτέκτονες και το

ευρύτερο κοινό. Ακολουθεί µια

τακτική συνεργασίας χωρίς αρχές

µε διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Συµµετέχει ή προσπαθεί να συµµε-

τάσχει στις άµεσες ή έµµεσες δια-

φηµιστικές δραστηριότητες των

επιχειρήσεων αυτών, επιχειρεί να

ταυτίσει την ενηµέρωση των αρχιτε-

κτόνων µε τη διαφήµιση, προσβλέ-

πει παράλληλα µε τον τρόπο αυτό

σε µιαν ανέξοδη δήθεν διαφήµιση

του Συλλόγου και των παραγόντων

του.

Νοµίζει λοιπόν ότι βρήκε τον τρόπο

να απαλλάξει το Σύλλογο από «τα

στερεότυπα του παρελθόντος»

ώστε αυτός «να διευρύνει τους ορί-

ζοντές του, τις δράσεις του και… να

αναµετρηθεί µε τις νέες πραγµατι-

κότητες» (από κείµενο του γ.γ. του

∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ της 08.06.2004).

Βεβαίως νοµίζει ότι βρήκε τον

τρόπο, χωρίς κόπο, να υπερβεί την

αδρανοποίηση του Συλλόγου και τη

µείωση του κύρους του στους

συναδέλφους και τους πολίτες.

– Η αρχή έγινε µε την απόπειρα

αλλοίωσης µιας πρότασης δραστη-

ριότητας για την προστασία και ανά-

δειξη των καταστρεφόµενων

«Ξενία», µε την προσπάθεια µετα-

τροπής της σε διαφηµιστική καµπά-

νια της Ελληνικά Τουριστικά Ακί-

νητα Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.), εν όψει της

εισαγωγής της τελευταίας στο χρη-

µατιστήριο. 

– Στη συνέχεια το προεδρείο έθεσε

«υπό την αιγίδα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ» τη

διαφηµιστική παρουσίαση των

προϊόντων της HELLASCOM

international Α.Ε., θυγατρικής του

ιδιωτικοποιηµένου ΟΤΕ. 

– Τις επόµενες µέρες θα πραγµατο-

ποιηθεί έκθεση από την ΑΘΗΝΑΪΣ

Α.Ε. «υπό την αιγίδα του ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ» και ταυτόχρονα «υπό την

αιγίδα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην

Αθήνα».

Από την καθαρή διαφηµιστική εξυ-

πηρέτηση της HELLASCOM Α.Ε.,

µέχρι την έκθεση µε έµµεσους δια-

φηµιστικούς στόχους (µε το ενδια-

φέρον κατά τα άλλα θέµα

"Roadside Architecture", κάτι σαν

πολεοδοµική Νέα Αταξία, που θα

µπορούσε κάλλιστα να το διοργα-

νώσει µε ταυτόχρονη συζήτηση ο

ίδιος ο Σύλλογος), αλλά και στην

περίπτωση των ΕΤΑ Α.Ε., όπως και

στην απειληθείσα επιχειρηµατική

αξιοποίηση του Ξενώνα Στάµου

Στούρνα, έχουµε σαφές δείγµα γρα-

φής για το τι εννοεί το προεδρείο

δράση του Συλλόγου «µε έναν επι-

χειρηµατικό τρόπο, µε έναν ωραίο

σύγχρονο τρόπο» (διατύπωση του

γ.γ. του ∆.Σ. του Συλλόγου στη

συνεδρίαση της 12.05.2004).

Όµως όταν ξεπερνιέται το επίπεδο

της θεωρητικολογίας και γίνεται

προσπάθεια εφαρµογής τέτοιων

σχεδίων για το Σύλλογο και το χαρα-

κτήρα του, τότε οι εµπνευστές τους

δεν αντέχουν τη συζήτηση ούτε καν

µέσα στο ελεγχόµενο από την πλει-

οψηφία ∆ιοικητικό Συµβούλιο του

Συλλόγου. Για το λόγο αυτό, όταν

πρόκειται για συγκεκριµένες πρά-

ξεις, αυτές προωθούνται κρυφά

(περίπτωση της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΣ

Α.Ε. και του σχεδίου σύµβασης µε

τα ΕΤΑ Α.Ε.) ή παραβιάζοντας απο-

φάσεις του ∆.Σ. (περίπτωση της

HELLASCOM Α.Ε.). Το ίδιο ισχύει

ακόµη περισσότερο για την αντι-

προσωπεία, που τα περισσότερα

µέλη της, σε κρίσιµα ζητήµατα του

κλάδου, έχουν επιδείξει ανεξαρτη-

σία γνώµης. Γι’ αυτό από τους ίδι-

ους παράγοντες της πλειοψηφίας

του ∆.Σ. προτείνεται η κατάργηση

του ρόλου της ως κυρίαρχου οργά-

νου και η αντικατάστασή της από

ένα ολιγοµελές όργανο που θα

περιλαµβάνει και αριστίδην µέλη.

Το θέµα της HELLASCOM Α.Ε.

τέθηκε ήδη στο ∆.Σ. Το προεδρείο

ζήτησε εκ των υστέρων κάλυψη για

τις ενέργειές του, κάλυψη που

έλαβε από τους εκπροσώπους των

παρατάξεων ∆ΑΚ, ΠΑΣΚ, ΑΣΑΕ και

ΕΛΕΜ και του την αρνήθηκαν οι 4

εκπρόσωποι της Συσπείρωσης Αρι-

στερών Αρχιτεκτόνων και του Νέου

Κινήµατος Αρχιτεκτόνων. Μετά την

επίδειξη πλήρους περιφρόνησης

προς τα µέλη του ∆.Σ., το προε-

δρείο εξασφάλισε και την υποταγή

της πλειοψηφίας του. Στηριζόµενο

σ’ αυτή, συνέχισε τη σχετική πρα-

κτική του µε την εν κρυπτώ παροχή

της αιγίδας του Συλλόγου στην

έκθεση της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΣ Α.Ε.

Επί πλέον των παραπάνω, σε σχέση

µε τις εκδηλώσεις, έχει εφαρµοστεί

πρόσφατα η τακτική ειδοποίησης

µε προσκλήσεις και τηλέφωνα ενός

κλειστού κύκλου περίπου 500

συναδέλφων. Η αποτελεσµατικό-

τητα της τακτικής της πλειοψηφίας

του ∆.Σ. έχει ως προϋπόθεση την

αποµάκρυνση των συναδέλφων από

το σύλλογο και την περιορισµένη

πληροφόρηση. 

Αφού οι εκπρόσωποι των παρατά-

ξεων της πλειοψηφίας καλύπτουν

αυτές τις εξελίξεις, η προστασία και

η πραγµατική αναζωογόνηση του

συλλόγου εναπόκειται µόνο σε

όσους συναδέλφους θεωρούν ότι

στρεβλώς εκπροσωπούνται από τη

σηµερινή σύνθεση της πλειοψη-

φίας του ∆.Σ. Το Νέο Κίνηµα Αρχιτε-

κτόνων και η Συσπείρωση Αριστε-

ρών Αρχιτεκτόνων από κοινού

καλούν τα µέλη του Συλλόγου να

ενεργήσουν µε βάση τη συνείδησή

τους για την ανακοπή και την ανα-

στροφή της πορείας άλωσης και

χρησιµοποίησής του ακόµα και για

ιδιοτελείς σκοπούς.

Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων
και Συσπείρωση Αριστερών 

Αρχιτεκτόνων

Το νοσοκοµείο Chelsea και Westminster, Λονδίνο, αρχ. S. Robson


