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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.

αρχιτέκτονες
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Το ιδιωτικό όχηµα αποτελεί το νέο «χρήστη» της αναπτυξιακής πραγµατικότητας και της αρχιτεκτονικής, η

οποία επανοργανώνεται ώστε να ανταποκριθεί στα δεδοµένα της σινεµατικής θέασής της από το οδόστρωµα

και µεταλλάσσεται διαστασιολογικά προσαρµοζόµενη στα πολυδιάστατα και υπερτοπικά δίκτυα µεταφοράς. 

Ο αυτοκινητόδροµος συνδυάζει παραµέτρους προσβασιµότητας και δηµόσιας προβολής, αναδεικνύει χαµη-

λής αξίας ακίνητη περιουσία µε συχνά ανεπιτήδευτους κτιριολογικούς περιορισµούς. Ως ικανή επένδυση,

κατά µήκος των οδικών αξόνων ανθεί η οικοδοµική δραστηριότητα. Η οδική αρτηρία ανέρχεται ως ενδιάµεσος

µη-τόπος, ως αυθύπαρκτη οντότητα. Ως χωρική υπερδιόγκωση της µεταβατικής διαδικασίας, γεννά προορι-

σµούς προσβάσιµους κατ’ αποκλειστικότητα µε ιδιωτικά οχήµατα. Το παρόδιο τοπίο σταδιακά διογκούται ως

υποπροϊόν εναπόθεσης αλλοτινών παραποτάµιων προσχώσεων, ως έµµεση παροχέτευση και υπερχείλιση

ενέργειας. 

Η παρουσία ενός προσβάσιµου παράδροµου παράλληλα της κύριας οδού ταχείας κυκλοφορίας αποτελεί κατα-

λυτική προϋπόθεση για µια σειρά διαδικασιών παράπλευρης, γραµµικά εκτεινόµενης και ουσιαστικά παρασιτι-

κής ανάπτυξης. Γεννάται ο αστικισµός της λωρίδας, προϊόν λογιστικών διεργασιών και κυρίως κερδοσκοπικών

παραµέτρων σε συνθήκες ελάχιστου εξωγενούς κοινωνικοπολιτικού παρεµβατισµού. 

Χωρίς πρόθεση ανάδειξης ενός συνεχούς κτιριακού µετώπου, πανταχόθεν ελεύθερα κτίρια παρατάσσονται

ανοµοιογενώς, σχεδόν άτακτα, και οι αξονικές σχέσεις µε το δρόµο διαφοροποιούνται κατά τη βούληση του

εκάστοτε αρχι-οικοδόµου. Κάθε κτίριο αγωνίζεται να αυτοπροβληθεί σε ένα αγώνα αυτόµατου εντυπωσια-

σµού. Οι ωµά περιγραφικές υπερµεγέθεις «ταµπέλες», µη-αρχιτεκτονικά στοιχεία και µόνα εναποµείναντα επι-

κοινωνιακά µέσα, ακυρώνουν κάθε έννοια συµβολισµού, καταρρακώνουν κάθε άλλη νοηµατική πλοκή υπερα-

πλουστεύοντας τη λειτουργική διάρθρωση. Κουτιά µε ψευδο-πολυτελή κελύφη, έντονους χρωµατισµούς και

ευφάνταστο διάκοσµο, πραγµατώνουν τα µεγαλόφρονα επιχειρηµατικά οράµατα ιδιοκτητών και χρηστών. 

Η παρόδια λωρίδα, πεδίο ανταλλαγής εµπορικών µηνυµάτων, µοδών, ειδήσεων και τάσεων, ανάγεται σε αυτό-

νοµη και παρασιτικά συντηρούµενη καταναλωτική παγίδα, διογκούµενο καρκίνωµα –καλόηθες;– που λόγω της

απόµερης χωροθέτησης αψηφά παραµέτρους περιβαλλοντικού σχεδιασµού οι οποίοι τυπικά θα επιβάλλονταν

σε οιαδήποτε αστική παρέµβαση. Αποσυσχετισµένη από το άµεσο, στατικά ορισµένο πολεοδοµικό περιβάλλον

στο οποίο χωροθετείται, σχεδόν το αναχαιτίζει και προσανατολίζεται κατ’ αποκλειστικότητα προς το οδό-

στρωµα. Βασισµένη στην αέναη κινητικότητα της οδού, απευθύνεται στο επιβατικό κοινό, εισάγοντας µια από-

λυτη ιεραρχία και νοµοτέλεια που υποβιβάζει το τοπικό και προάγει το κινητικό. 

Η Αθήνα σηµαδεύεται από τάφρους και αναχώµατα αυτοκινητοδρόµων που σχίζουν τον αστικό ιστό. Στην αύρα

του πληθωρικού νέφους η πόλη εξαπλώνεται άναρχα αποικώντας καταληστευτικά εκτάσεις που προσεγγίζο-

νται από τους ασφαλτοστρωµένους άξονες. Στις παρειές των νέων αρτηριών, υπερµεγέθεις πολυ-αγορές, κου-

τιά στέγασης επιχειρηµατικών κολοσσών, εµπορικά κτίρια επαγγελµατικής χρήσης και σταθµοί ανεφοδιασµού

επαναλαµβάνουν γενικευµένες επιχειρηµατικές νόρµες, αναγνωρίσιµες ανά την υφήλιο. 

Οι νέοι αυτοί τόποι όχι µόνο δε θεωρούνται banal και άκοµψοι, αλλά λατρεύονται επιτακτικά από ποικίλα ηλι-

κιακά και εισοδηµατικά στρώµατα. Τα ψώνια στον αυτοκινητόδροµο µεταλλάσσονται σε κοινωνικό γεγονός, σε

συλλογική ψυχαγωγική δραστηριότητα και συµµετοχή στα νέα τοπία κοινωνικής συναναστροφής: τους ατέρµο-

νες διαδρόµους υπεραγορών, ανάµεσα σε υπερφορτωµένες ραφιέρες αναλώσιµων αγαθών, στη µέση ενός

πελάγους σταθµευµένων οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης. Αντίστοιχα, αναζητώντας νεόδµητους επαγγελµατικούς

χώρους στην ελληνική επικράτεια, θα κατευθυνθεί κανείς άµεσα στις παρυφές των νέων εθνικών οδών και όχι

στον αστικό πυρήνα: µε θεαµατική ταχύτητα η Αθηνών-Λαµίας µεταλλάσσεται σε αρχιτεκτονική πασαρέλα της

ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Τα κείµενα του αφιερώµατος επιδιώκουν να προσεγγίσουν τα ανοµολόγητα καθεστώτα της εγχώριας, οδικής ή

παρόδιας µοντερνικότητας και της γραµµικά αναπτυσσόµενης αστικότητας ώστε να εισάγουν τεην έννοια του

αυτοκινητισµού και τις νεοσύστατες εκδοχές του µητροπολιτικού τοπίου στον αρχιτεκτονικό διάλογο.

Τεύχος 49, αφιέρωµα « Ποιητική του Τοπίου», επιµέλεια: ∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος, Χαρίκλεια Χάρη

Το τοπίο αποτελεί ιστορικά µια νοηµατικά φορτισµένη αναπαράσταση του ανθρώπινου περιβάλλοντος και ταυ-

τόχρονα µια οριοθετηµένη απόσπαση από τη φύση. Κατά κάποιο τρόπο µέσα από την «ποιητική» του τοπίου

αναδύονται κάθε φορά οι συγκεκριµένες σχέσεις που ο άνθρωπος συγκροτεί µε το περιβάλλον στα όρια ενός

προκαθορισµένου πολιτισµικού πλαισίου. Υπό αυτή την έννοια το τοπίο αποκαλύπτεται ως παράγωγο µιας θεώ-

ρησης που δεν αποβλέπει στη χρήση του, αλλά κυρίως στην ερµηνεία των φαινοµένων του.

Το αφιέρωµα του τεύχους στοχεύει σε µια κατά το δυνατό πολύπλευρη προσέγγιση σκέψεων και απόψεων για τη

θεωρία και το σχεδιασµό του τοπίου. Ενδεικτικά αναφέρονται θέµατα όπως:  

– Εννοιολογικές προσεγγίσεις του τοπίου. Μηχανισµοί αναγνώρισης και προσδιορισµού της  φυσιογνωµίας ενός τόπου.  

– Σχεδιασµός του τοπίου. Τάσεις, νέες αντιλήψεις.

– Ανθρώπινες παρεµβάσεις και αλλοιώσεις  πάνω σε «φυσικά» τοπία, στο όνοµα της «ανάπτυξης».

– Σύγχρονοι µετασχηµατισµοί και ανατροπές του ελληνικού αστικού τοπίου.

– Εικαστικές εκδοχές του τοπίου.  

– Εξέλιξη των εννοιολογικών και αισθητικών προσεγγίσεων του τοπίου. Ζητήµατα κριτικής θεωρίας και ιστορίας.

Πλατεία Κολωνακίου, ∆εκέµβριος 2004
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Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε

κ. Γιώργο Σουφλιά

Θέµα: Σ/Ν «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας στέλνουµε τις απόψεις του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης

Αρχιτεκτόνων προκειµένου να ληφθούν υπόψη για τις τελικές επεξεργασίες του Υπουργείου. 

Ωστόσο το ∆.Σ. του Συλλόγου επισηµαίνει πως το σ/ν δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό ως κείµενο που

προβλέπεται να µετατραπεί σε νόµο, που θα διέπει το πλέγµα των µελετών για την επόµενη 30ετία. 

Κοινοποίηση 

1. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος

2. Περιφερειακοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων & Τµήµατα ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ 

3. Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ

4. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης - Εφηµερίδες

Προς το ΥΠΠΟ, Γραφείο Υφυπουργού

κ. Π. Τατούλη 

Θέµα: Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας υποβάλλουµε υπόµνηµα, θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠΠΟ

και άµεσου ενδιαφέροντος των Ελλήνων αρχιτεκτόνων και σας παρακαλούµε να ορίσετε συνάντηση

για την διατύπωση των θέσεων µας και ανταλλαγή απόψεων.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι παρεµβάσεις του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων για τα µείζονα θέµατα της Αττικής και

του µητροπολιτικού χώρου της Αθήνας, στοχεύουν στην βιώσιµη ανάπτυξη µε εργαλεία τον χωροτα-

ξικό-πολεοδοµικό σχεδιασµό και τις αστικές αναπλάσεις. 

Οι περιπτώσεις του κτήµατος Θων και των Προσφυγικών της Λεωφ. Αλεξάνδρας δίνουν το µέτρο για

τις πολιτικές που έπρεπε να ακολουθήσει η Πολιτεία, µε βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις. 

∆υστυχώς σοβαρά δείγµατα ασύνδετων πολιτικών και αποσπασµατικών επιλογών οδηγούν στην καθο-

λική οικοπεδοποίηση και τσιµεντοποίηση και των τελευταίων ελεύθερων χώρων. 

• Το µητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού τεµαχίζεται και δίδεται προς εκµετάλλευση στην εταιρεία

«Ολυµπιακά Ακίνητα». Πλέον των 2.200 στρεµµάτων θα οικοδοµηθούν καταστρατηγώντας και αυτόν

τον ∆ιεθνή Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό. 

• Τα στρατόπεδα που αποδεσµεύονται είναι ο νέος στόχος για πλήρη οικοπεδοποίηση και ανέγερση

εργατικών κατοικιών (!) επιστρέφοντας στον σχεδιασµό περασµένων δεκαετιών. 

• Το Πασαλιµάνι ως σηµαντικός ιστορικός τόπος του Πειραιά και του θαλάσσιου µετώπου του Σαρωνι-

κού, επιχειρείται να εκχωρηθεί και αυτός για «αξιοποίηση» και αποκαθήλωση του δηµόσιου χαρα-

κτήρα του. 

• Το Πάρκο στο Γουδί και οι προθέσεις για µεταφορά ποδοσφαιρικών γηπέδων, οι αναπλάσεις στην

Αθήνα, οι πλατείες, οι παρεµβάσεις της ΕΑΧΑ, το πάρκο Ριζάρη, ο Ελαιώνας αλλά και οι καταπατηµέ-

νες εκτάσεις του δηµοσίου συνιστούν ένα εκρηκτικό µείγµα που κάποιος πρέπει να το διαχειριστεί µε

οριοθέτηση πολιτικών προς όφελος των πολιτών και της βιώσιµης ανάπτυξης. 

• Τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα και η απαξίωση των Ξενία –των αξιολογότερων δειγµάτων αρχιτε-

κτονικής παρέµβασης– στο βωµό της «αξιοποίησης» αποτελούν σαφές δείγµα αναποτελεσµατικών

και επικίνδυνων πολιτικών. 

Όλα τα παραπάνω –στις σύγχρονες πραγµατικότητες– συνιστούν δείγµατα υποβάθµισης του δηµό-

σιου χώρου. 

Αναδεικνύουν το πρόβληµα της διαχείρισης µια αστικής και µητροπολιτικής στρατηγικής. Όλες αυτές

οι αναχρονιστικές στρεβλώσεις στο δηµόσιο χώρο επιτείνονται µε την εξακολουθητική πίεση του ιδιω-

τικού. 

Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων αποφάσισε την διοργάνωση ενός κύκλου διεπιστηµονικών

συναντήσεων και δηµόσιου διαλόγου για το µέλλον των πόλεων,  για την αναζήτηση επιλύσεων για τα

µείζονα θέµατα της µητροπολιτικής διαχείρισης. 

Απευθύνεται δε στη συντεταγµένη Πολιτεία, στους κοινωνικούς φορείς που παρεµβαίνουν καθηµε-

ρινά για την προστασία και ανάδειξη των δηµόσιων χώρων και τους καλεί σε συζήτηση και επαναθεώ-

ρηση στρατηγικών µε στόχο τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, των

δηµόσιων χώρων και την διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος µέσα από ολοκληρωµένες παρεµ-

βάσεις για µια βιώσιµη ανάπτυξη και αναβάθµιση των αστικών τόπων. 

Η αποτροπή της οικοπεδοποίησης και της αλόγιστης «ανάπτυξης» αποτελεί σήµερα την µείζονα προ-

τεραιότητα για όλους µας. 

Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε

κ. Γιώργο Σουφλιά

Θέµα: ∆ιώξεις µηχανικών. Αναφορά συν. Γ. Νταλαγεώργου 

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, µε αφορµή την νέα αναφορά – υπόµνηµα του

παραπάνω συναδέλφου συζήτησε το θέµα και αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: 

1. Οι εξοντωτικές διώξεις υπαλλήλων για θέµατα της Υπηρεσίας µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα την

περίπτωση του συναδέλφου Γ. Νταλαγεώργου, επιβάλλουν τώρα την εξασφάλιση Νοµικής Κάλυψης

των Μηχανικών του ∆ηµοσίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

2. Παρότι ο τότε Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε αναγνώρισε την άδικη δίωξη του συναδέλφου το αποτέλεσµα

σήµερα κρίνεται εξοντωτικό απ’ όλες τις απόψεις γι’ αυτόν. 

3. Η συµπαράσταση όλων µας δεν αρκεί για να αντιστρέψει την ηθική βλάβη που υπέστη, όλα αυτά τα

χρόνια. 

Επιβάλλεται τώρα η λήψη άµεσων µέτρων αποκατάστασης, που θα καταδείξουν την έµπρακτη υπο-

στήριξη και θα σηµατοδοτήσουν την άποψη της Πολιτείας για οφειλόµενες ενέργειες. 

Γι’ αυτό ζητάµε: 

3.1. Την πλήρη κάλυψη της οικονοµικής και ηθικής βλάβης που υπέστη ο ίδιος ο συνάδελφος και η

οικογένειά του. 

3.2. Την ικανοποίηση των αιτηµάτων των συναδέλφων, όπως αυτά αναλύονται στην από 23.6.2004

αναφορά – αίτηση προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ραστηριότητες
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3.3. Την εκ νέου διερεύνηση του θέµατος ώστε να υπάρξουν απαντήσεις

στα καταγγελλόµενα από τον συνάδελφο. 

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σας παρακαλεί

θερµά να εξετάσετε το θέµα γιατί παρόµοια περιστατικά αµαυρώνουν την

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνθλίβουν αξίες και αρχές που πρέπει να

υπηρετεί το δηµόσιο. 

Προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ

κ. Γ. Αλαβάνο

Θέµα: ∆ίωξη συναδέλφου ΑΜ/Επαγγελµατικά δικαιώµατα

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έλαβε γνώση της

παραπάνω επιστολής και συζήτησε εκτενώς το θέµα το οποίο λαµβάνει

πολλές διαστάσεις. 

Αποφάσισε δε τα παρακάτω οµόφωνα:

1. Πρώτης προτεραιότητας θέµα είναι η υπεράσπιση του συναδέλφου ∆.

Ρίζου τόσο στη δικαστική περιπέτεια που έχει εµπλακεί ως µηχανικός

µέλος του ΤΕΕ, όσο και στην παραποµπή του στο Πειθαρχικό του ΤΕΕ! 

2. Για δική σας –περισσότερη ενηµέρωση– σας στέλνουµε τις απόψεις της

Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και τις ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων σχετικώς µε τα επαγ-

γελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών ώστε να µην έχει την µοναδικότητα

για γνωµοδοτήσεις η εισαγγελική απόφαση και οι απόψεις της ΕΕΕ Αγρο-

νόµων Τοπογράφων  Μηχανικών. 

3. Όπως γνωρίζετε το ∆.Σ. έχει συγκεκριµένες απόψεις για τα επαγγελµα-

τικά δικαιώµατα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. τις οποίες άλλωστε σας απέ-

στειλε µε τίτλο «Πλατφόρµα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ για την άσκηση της αρχιτεκτο-

νικής». Στην συνάντησή µας στην έδρα του ΤΕΕ, συµφωνήσατε πλήρως µε

το πλαίσιο αυτό πλην όµως οι νεώτερες απόψεις που εκφράζονται στο

έγγραφό σας για «…πλήρη έλλειψη γνώσεων των πραγµατικών περιστατι-

κών…» δηµιουργούν εύλογα ερωτήµατα και έντονο προβληµατισµό. 

4. Το θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, που µελετά το ΤΕΕ σε

συνεργασία µε τους επιστηµονικούς Συλλόγους των Μηχανικών δεν είναι

σαφές στο ∆.Σ. ∆εν γνωρίζει δηλαδή το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένω-

σης Αρχιτεκτόνων ούτε το πλαίσιο του ΤΕΕ ούτε έχει κληθεί να συµβάλλει

σε επεξεργασίες. 

5. Προκαλεί κατάπληξη στο ∆.Σ. τελικά η άποψη πως οι θέσεις µας, διακρί-

νονται –εκτός των άλλων– από έντονο «λαϊκισµό». 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επειδή κατ’ αρχήν το θέµα της δίωξης του συναδέλφου πρέπει να αντιµε-

τωπιστεί τώρα και πρέπει να συµβάλλουν τόσο ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια

Ένωση Αρχιτεκτόνων όσο και το ΤΕΕ, και επειδή όλα τα θέµατα αυτά πρέ-

πει να διευκρινιστούν, παρακαλούµε θερµά να µας ορίσετε µια συνάντηση

εργασίας για ανταλλαγή απόψεων και διακρίβωση των πραγµατικών δεδο-

µένων. 

Προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ

κ. Γ. Αλαβάνο

Θέµα: Συνέντευξη Τύπου Προέδρου για την απασχόληση

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελ-

λήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί πως η ύφεση στις κατασκευαστικές

δραστηριότητες του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η επιβράδυνση και

περικοπή του Π.∆Ε µαζί µε τα δοµικά προβλήµατα του θεσµικού πλαισίου

άσκησης επαγγέλµατος, θα επιτείνουν το πρόβληµα και της απασχόλησης

και των όρων άσκησης επαγγέλµατος. 

Απαιτούνται παρεµβάσεις σε θέµατα ανάπτυξης, αξιοποίησης των κοινοτι-

κών πόρων και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Αρχιτέκτονα Μηχανι-

κού. ∆ιαφορετικά οι διακηρυκτικές θέσεις ώστε να αναδειχθεί το 2005

έτος απασχόλησης, θα αποτελέσει ανέφικτο στόχο. 

Η προσπάθεια διατύπωσης –από όλους µας– ενός εναλλακτικού µοντέλου

βιώσιµης ανάπτυξης πρέπει να συνοδευτεί από εξειδικευµένες πολιτικές.

Αυτό επιχειρεί και το προγραµµατικό πλαίσιο δράσης του ∆.Σ. 

Για τους αρχιτέκτονες, ο εµπλουτισµός των πολιτικών για τις κατασκευές

µε όχηµα την αρχιτεκτονική, θα διευρύνει τις δράσεις των αρχιτεκτόνων. Η

απαξίωση της αρχιτεκτονικής και η διακοπή σχεδόν των αρχιτεκτονικών

διαγωνισµών, σε συνδυασµό µε την καθήλωση των αµοιβών τα τελευταία

15 χρόνια για έναν κλάδο που κατά πλειοψηφία απασχολείται στις κατα-

σκευές, δηµιουργούν σοβαρότατα προβλήµατα. 

Για µάς απαιτούνται θεσµικές ρυθµίσεις ώστε να οδηγηθούµε στην αντικα-

τάσταση της πολιτικής των κατασκευών µε αυτήν της ποιότητας του σύγ-

χρονου αρχιτεκτονικού έργου. Η στρατηγική αυτή πρέπει να απαντά στα

προβλήµατα που συναρτώνται: 

• µε την ελλειµµατική ανάπτυξη του αστικού ιστού σε όλα τα επίπεδα και

εποµένως µε την αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής παρουσίας. 

• µε την υποβάθµιση των αστικών χώρων αλλά και της περιφέρειας των

πόλεων και εποµένως µε την ανάπτυξη και ολοκληρωµένο σχεδιασµό των

κενών στο εσωτερικό των πόλεων και στην περιφέρεια αυτών. 

• µε την παρατηρούµενη υποβάθµιση και γήρανση δοµών και κτιριακών

συνόλων και εποµένως µε την αξιοποίηση και επανάχρηση εγκαταλειµµέ-

νων κελυφών και συνόλων. 

Αναζητούµε δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους αστικής ανάπτυξης, θέσπιση

µηχανισµών και δοµών για συνέργιες όπου η αρχιτεκτονική και οι αρχιτέ-

κτονες έχουν την αρµοδιότητα. 

Τέλος τα ρυθµιστικά σχέδια, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, οι αστικές ανα-

πλάσεις, οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις

για την αναβάθµιση της πολιτιστικής υποδοµής στις πόλεις και ο αρχιτέ-

κτονας έχει τον κύριο λόγο. 

Η διασύνδεση όλων αυτών µε τις πολιτικές του κράτους, η εξασφάλιση

χρηµατοδοτικών προϋποθέσεων και ο αναπροσανατολισµός των επενδύ-

σεων είναι ζητούµενα. 

Τέλος απαιτείται η λήψη µέτρων τόσο στα θέµατα κατάρτισης και επανα-

κατάρτισης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης όσο και αναβάθµιση και εκσυγ-

χρονισµός του πλαισίου παραγωγής ιδιωτικών έργων. 

Προς

την Κοινότητα Οίας Ν.Κυκλάδων 

την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κυκλάδων

τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Κυκλάδων

το ΤΕΕ/Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου

Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πληροφορούµαστε πως στο Ε.∆. του ΤΕΕ δηµοσιεύτηκε πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της µελέτης «Αποκατά-

σταση Τοπίου στην καλντέρα της Οίας Ν. Θήρας – ∆ιαχείριση Επισκε-

πτών». 

Η πρόσκληση αυτή παρουσιάζει σοβαρά σφάλµατα και πρέπει να ανασυ-

νταχθεί για τους παρακάτω λόγους: 

Α. Το κείµενο είναι ασαφές αφού ζητείται «εκπόνηση της οριστικής µελέ-

της» και αλλού ορίζει τίτλο υποέργου «Μελέτη Εφαρµογής». Καταλήγει δε

προσδιορίζοντας το αντικείµενο ως µελέτη για την αποκατάσταση, ανά-

πλαση του χώρου των παλαιών ορυχείων της Οίας…».

Β. Αν τελικά πρόκειται για αποκατάσταση κλπ δεν ζητείται πτυχίο στην

κατηγορία 7. 

Γ. Η προκήρυξη προδιαγράφει στα κριτήρια αξιολόγησης και τα εξής: « Η

γνώση της περιοχής µελέτης και η τυχόν προηγούµενη συνεργασία µε την

κοινότητα Οίας αξιολογούµενη αναλόγως…» . 

∆έχεται όµως ταυτόχρονα ως συµµετέχοντες και αλλοδαπούς µελετητές

υπηκόους µελών της Ε.Ε.! 

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούµε θερµά να αποσυρθεί η

συγκεκριµένη διακήρυξη, να ανασυνταχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες

διατάξεις και να ανταποκρίνεται στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού

χωρίς «παραθυράκια» και αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µε την

κοινότητα! 

Μόνο έτσι θα επιτευχθεί ουσιαστική συµµετοχή και θα δοθεί η δυνατό-

τητα για εκπόνηση τεχνικά και αρχιτεκτονικά άρτιας µελέτης. 

∆ιαφορετικά ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση θα αναγκαστεί να λάβει όλα τα

απαραίτητα µέτρα για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των µελών του. 

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Υπουργού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Υπουργού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Θέµα: Ολοκληρωµένες πολιτικές για βιώσιµη και 
αποτελεσµατική διαχείριση των Ξενία

Όπως είναι γνωστό το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

έχει υποβάλλει πρόταση για άµεση προστασία και ανάδειξη των Ξενία της

περιόδου 1950-’67 και ζήτησε τον χαρακτηρισµό τους µαζί µε τον περι-

βάλλοντα χώρο τους µε στόχο οι µονάδες αυτές να συντηρηθούν επί τη

βάσει των αρχικών σχεδίων και να αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο

δίκτυο τουριστικής υποδοµής υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας. 

Είναι γνωστό επίσης πως τα κτίρια αυτά έχουν µεγάλη σηµασία για την

Ελληνική αρχιτεκτονική καθώς αποτελούν σηµαντική στιγµή στην παρα-

γωγή δηµόσιων κτιρίων µεταπολεµικά συνιστούν δε σηµεία σήµανσης για

την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν επισηµάνσεις των Ελλήνων αρχιτεκτόνων,

που θεωρούν πως: 

• Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων χαρακτηρισµού και προστασίας. 

• Η ενιαία αξιοποίηση, η αισθητική και λειτουργική αναβάθµισή τους η

δυναµική επανένταξή τους στον ελληνικό τουριστικό χάρτη ως σύγχρονων

και βιώσιµων µονάδων,

συνιστούν υλοποιήσιµες πολιτικές µέσω της δηµιουργίας ενιαίας και ανα-

γνωρίσιµης ταυτότητας, διατηρώντας και αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο

αρχιτεκτονικό τους ύφος. 

∆ιαφορετικά οι προγραµµατισµένοι διαγωνισµοί κατά περίπτωση για την

«αξιοποίηση» των Ξενία θα επιφέρουν δυσάρεστα αποτελέσµατα καθώς

οι µεµονωµένες και ατελέσφορες αντιµετωπίσεις θα ακυρώσουν τις παρα-

πάνω αναφερόµενες προοπτικές. 

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ κάνει έκκληση στους αρµόδιους φορείς να σεβα-

στούν την αρχιτεκτονική κληρονοµιά και να επιδείξουν συµπεριφορές

αντάξιες αυτών ακριβώς των αρχιτεκτονικών έργων. 

∆ιαφορετικά όλες µας οι επισηµάνσεις για την κατάσταση όλων των Ξενία

στην χώρα, επιβεβαιώνονται προκαλώντας θλίψη και αποστροφή για

πράξεις που αντιβαίνουν την ελάχιστη έννοια του δηµόσιου συµφέρο-

ντος. 

Προς το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Θέµα: Προώθηση συνεργασίας ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και ΣΑΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ µέρους του ∆.Σ του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και στα

πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας, σας προσκαλούµε στην Αθήνα για

µια νέα συνάντηση εργασίας στην έδρα του Συλλόγου.

Θεωρούµε πως το σύνολο των βασικών θεµάτων (θεσµικά προβλήµατα –

κοινοτικές οδηγίες – θέµατα CAE – UIA) καθώς και τα θέµατα άσκησης και

προβολής του αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος µπορεί και πρέπει να τύχουν

ενδελεχούς συζήτησης.

Πιστεύουµε ότι ο ∆εκέµβριος προσφέρεται για την συνάντηση καθώς µας

δίδεται κι ευχέρεια για ουσιαστική προετοιµασία. Παρακαλούµε για καθο-

ρισµό των ηµεροµηνιών  και του αριθµού  της Αντιπροσωπείας. 

Σε αναµονή της ανταπόκρισής σας.

Προς τον Πρόεδρο 

και την ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ

Θέµα: Εκδήλωση µνήµης για τον συν. Γιώργο Σηµαιοφορίδη

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το ∆.Σ. µε την συµπλήρωση τριών (3) χρόνων από τον χαµό του µέλους του

∆.Σ. και αγαπητού συναδέλφου Γιώργου Σηµαιοφορίδη, προτίθεται να

διοργανώσει εκδήλωση το Μάρτιο του 2005. 

Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει παρουσίαση της Έκθεσης «Τοπία εκµοντερ-

νισµού: Ελληνική αρχιτεκτονική ’60 και ’90» και Ηµερίδα µε συµµετοχή

αρχιτεκτόνων και ξένων συναδέλφων του. 

Οι δεσµοί του συναδέλφου µας τόσο µε τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ όσο και µε το Επι-

µελητήριο είναι σε όλους µας γνωστοί. 

Θεωρούµε ότι πρέπει να διοργανωθεί η εκδήλωση µαζί µε το ΤΕΕ, του

οποίου υπήρξε ουσιαστικός συνεργάτης. 

Η πρώτη εκτίµηση κόστους για την εγκατάσταση της έκθεσης, το ενηµε-

ρωτικό φυλλάδιο, τα έξοδα µετάβασης και διαµονής ανέρχεται στο ποσό

των 10 χιλ. €. 

Παρακαλούµε θερµά για την αποδοχή της πρότασης και την συνδιοργά-

νωση της εκδήλωσης για τον Γιώργο.
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σµιας Αρχιτεκτονικής του Βελιγραδίου µαζί µε

άλλους ένδεκα αστέρες της διεθνούς σκηνής,

στους οποίους περιλαµβάνονται οι Sir Norman

Foster (Hνωµένο Bασίλειο), Richard Meier (HΠA)

και Gustan Peichl (Aυστρία). Ακολουθούν οι

συµµετοχές του Bαλσαµάκη σε δύο περιοδεύ-

ουσες εκθέσεις. H πρώτη, µε τίτλο Landscapes

of Modernisation, πραγµατοποιήθηκε στο

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής του Ρότερ-

νταµ (1999) και η δεύτερη, µε τίτλο 20th Century

Greek Architecture, διοργανώθηκε τον ίδιο

χρόνο στο Γερµανικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής

της Φραγκφούρτης. Tο 2002 το σπίτι και άλλα

έξι έργα του Bαλσαµάκη περιλαµβάνονται στο

CD-ROM µε τίτλο «Η ανακάλυψη της σύγχρονης

αρχιτεκτονικής στο Παρίσι, το Λονδίνο και την

Αθήνα». Το CD-ROM πραγµατοποιήθηκε στο

πλαίσιο του Kοινοτικού προγράµµατος «Culture

2000», κυκλοφόρησε σε τρεις γλώσσες –στα

ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά–, παρου-

σιάστηκε στις τρεις πρωτεύουσες και ανέβηκε

σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

∆ιεθνής διάκριση του αρχ. Νίκου Βαλσαµάκη
Ελένη Φεσσά-Εµµανουήλ, αρχιτέκτων, καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών
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η πραξε όσο λίγοι στην εξέλιξή της, ακόµη και σε

καιρούς δύσκολους για τους µαχόµενους αρχι-

τέκτονες όπως ήταν οι δεκαετίες του 1970, ’80

και ’90. Tότε ακριβώς δηµιούργησε και άλλα

σηµαντικά αρχιτεκτονήµατα, όπως είναι το

µεταµοντέρνο κτίριο διοίκησης της Alpha Bank

(Σταδίου 44, 1978-90), το νέο µηχανογραφικό

κέντρο της Εµπορικής Τράπεζας (Χολαργός,

1990-97, σε συνεργασία µε Gibb, Petermuller &

Partners O.E., υπεύθυνη αρχιτέκτων Mαρία Bαλ-

σαµάκη) και το Λάτσειο δηµοτικό σχολείο του

Κολεγίου Αθηνών (Κάντζα Αττικής, 1993-95). 

Τα έργα του Βαλσαµάκη, εκτός από την αρχιτε-

κτονική τους αξία, είχαν και κοινωνική πειθώ.

Aνταποκρίθηκαν µε γνώση και ευαισθησία στα

κυρίαρχα αιτήµατα της µεταπολεµικής κοινω-

νίας, που είναι το «εύ ζην» και το νεωτερίζειν.

Έδειξαν όµως και µεγάλη αντοχή στο χρόνο,

γιατί πατούν επάνω σε κλασικές αξίες της ελλη-

νικής αρχιτεκτονικής – τη λιτότητα, την αίσθηση

του µέτρου, την αρµόζουσα κλίµακα, την ενό-

τητα στην ποικιλία, την εναρµόνιση των µερών

προς το όλον, κ.ά. 

Για την ήρεµη δύναµη και την αστείρευτη δηµι-

ουργικότητά του ο Bαλσαµάκης τιµήθηκε επα-

νειληµµένα. H σηµαντικότερη διάκρισή του

στην Eλλάδα ήταν το Aριστείο Γραµµάτων και

Tεχνών που του απένειµε η Aκαδηµία Aθηνών

το 1999. Eπρόκειτο για την πρώτη φορά που το

ανώτατο αυτό πνευµατικό ίδρυµα τιµούσε έναν

αρχιτέκτονα για το συνολικό του έργο. 

Aξιόλογη είναι και η διεθνής παρουσία του

Έλληνα αρχιτέκτονα. Tο 1991 ο Bαλσαµάκης

συµµετέχει στην E΄ Mπιενάλε Aρχιτεκτονικής

της Bενετίας. Ένα χρόνο αργότερα, το ξενοδο-

χειακό του συγκρότηµα Daidalos – Robinson

Club της Κω (1988-91) περιλαµβάνεται στους

φιναλίστ του βραβείου Mies van der Rohe για

την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Το 1997 καλείται

να εκθέσει έργα του στην 5η Τριενάλε Παγκό-

Η µονοκατοικία Βαλσαµάκη, Νιόβης 22, 
Φιλοθέη (1961-63) 
Το σπίτι που σχεδίασε ο Βαλσαµάκης για τον

εαυτό του, ανήκει στα κορυφαία ελληνικά έργα

της µινιµαλιστικής αρχιτεκτονικής του ’60. Eίναι

ένα εσωστρεφές κτίριο, το οποίο αποτελείται

από ισόγειο 160 µ2 και ένα µικρό υπόγειο. Προ-

στατεύεται από τον δρόµο µε συµπαγή τοίχο και

ανοίγει προς τον κήπο µε µεγάλα συρόµενα

υαλοστάσια, πράγµα που δηµιουργεί την

αίσθηση της συνέχειας εσωτερικού και εξωτε-

ρικού χώρου. 

Η κάτοψη οργανώνεται ελεύθερα µέσα σε

αυστηρά ορθογώνιο περίγραµµα, ακολουθώ-

ντας έναν κάνναβο 0,93Χ1,00 µ., στον οποίο

εντάσσονται όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία

αλλά και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος

χώρου. Το εσωτερικό της κατοικίας διαρθρώνε-

ται σε τρεις λειτουργικές ζώνες: καθιστικό-τρα-

πεζαρία, υπνοδωµάτια-λουτρό, κουζίνα. Aυτό

γίνεται µε ελαχιστα µέσα, δηλαδή µε τρεις

µόνον τοίχους και ξύλινα κινητά χωρίσµατα. 

Το δοµικό σύστηµα διαφοροποιεί τον φέροντα

οργανισµό –λεπτή πλάκα από σκυρόδεµα και

λεπτά στρογγυλά µεταλλικά υποστυλώµατα–

από τα στοιχεία πλήρωσης, ενώ οι εγκαταστά-

σεις έχουν προβλεφθεί και ενσωµατωθεί στον

ξυλότυπο. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι

το ανεπίχριστο σκυρόδεµα, εµφανή τούβλα,

βερνικωµένο ξύλο και γυαλί. Η επίπλωση του

σπιτιού σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα και

συµπληρώθηκε µε κοµµάτια µοντέρνων σχεδια-

στών, όπως των Charles Eames και Le Corbusier.

H κατοικία Bαλσαµάκη είναι βέβαια ένα µανι-

φέστο του µοντέρνου – ολικού σχεδιασµού της

εποχής της. Aποτελεί, επίσης, έκφραση του

πολιτισµένου και απλού τρόπου ζωής των αρχι-

τεκτόνων ενοίκων του – του Νίκου και της

γυναίκας του Μαρίας. Eίναι όµως και κάτι περισ-

σότερο. Η ήρεµη ατµόσφαιρα, η διακριτική

καλαισθησία και η άνεση κάνουν το σπίτι αυτό

φιλικό για τον κάθε άνθρωπο που το επισκέπτε-

ται, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας. Σε

αυτές ακριβώς τις κλασικές αρετές οφείλεται η

διδακτική αξία και η αειθαλής γοητεία της

κατοικίας Bαλσαµάκη. 

O αρχιτέκτων Νίκος Βαλσαµάκης 
O Nίκος Bαλσαµάκης (1924-) πέρασε στην ιστο-

ρία της ελληνικής αρχιτεκτονικής ως πρωτοπό-

ρος και χαρισµατικός µοντερνιστής των δεκαε-

τιών του 1950 και ’60. Tη θέση αυτή κατέκτησε

χάρη στο εκσυγχρονιστικό και µεγάλης επιρ-

ροής έργο του αυτών των χρόνων – τις πολυά-

ριθµες µοντέρνες πολυκατοικίες, τα νεωτερι-

στικά ξενοδοχεία «Aµαλία» και, κυρίως, τις µινι-

µαλιστικές µονοκατοικίες του. Παρά την ανα-

γνώρισή του σε πολύ νέα ηλικία, ο Bαλσαµάκης

θα παραµείνει στο προσκήνιο πάνω από µισό

αιώνα, τόσο ως µαχόµενος αρχιτέκτων όσο και

ως τιµώµενος δηµιουργός. 

Mε τη σταθερή του προσήλωση στο ιδανικό της

ανανέωσης, ο µοναχικός και ακάµατος αυτός

µάστορας της ελληνικής αρχιτεκτονικής συνέ-

των Le Corbusier, Alvar Aalto, Walter Gropius,

Erich Mendelsohn, Otto Wagner, κ.ά. Ο ογκώδης

αυτός τόµος υπήρξε καρπός έρευνας, η οποία

διενεργήθηκε από το ∆ίκτυο Μουσείων Μοντέρ-

νας Αρχιτεκτονικής µε πρωτοβουλία του Τµήµα-

τος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού του Πολυτε-

χνείου του Μιλάνου και χρηµατοδοτήθηκε από

το πρόγραµµα «Culture 2000» της Eυρωπαϊκής

Kοινότητας. 

Tο γεγονός ότι οι Iταλοί επιµελητές της έκδοσης

όχι µόνο περιέλαβαν το σπίτι του Nίκου Bαλσα-

µάκη στην ανθολογία τους, αλλά το επέλεξαν

για την εικονογράφηση του εξωφύλλου και των

τριών εσωφύλλων της, είναι µια διεθνής διά-

κριση που τιµά και την ελληνική αρχιτεκτονική.

Στο εισαγωγικό κείµενο του Gennaro Postiglio-

ne, επιµελητή του βιβλίου, αναπτύσσονται τα

βασικά κριτήρια αυτής της ανθολογίας. Tο

πρώτο διατυπώνεται επιγραµµατικά µε τη

φράση: «καλό είναι το σπίτι στο οποίο ζει κανείς

καλά», δηλαδή άνετα και ευχάριστα. H «αρµο-

νική σχέση αρχιτεκτονικής φιλοδοξίας και ατο-

µικών αναγκών» των ενοίκων του σπιτιού στά-

θηκε επίσης καθοριστικό κριτήριο. Iδιαίτερη

βαρύτητα δόθηκε στο διεθνή χαρακτήρα του

εσωτερικού της κατοικίας. Aυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι η διαµόρφωση των εσωτερικών

χώρων του 20ού αιώνα επέτρεψε ποικίλες επιρ-

ροές και διασταυρώσεις, οι οποίες επιβάλλουν

τη θεώρηση των κατοικιών σε ένα πλαίσιο ευρύ-

τερο από εκείνο της χώρας όπου πήραν τη

συγκεκριµένη τους µορφή.

Eκατό κατοικίες εκατό Eυρωπαίων Aρχιτεκτό-

νων του 20ού αιώνα είναι ο τίτλος ενός σηµαντι-

κού βιβλίου, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα

από τις εκδόσεις Taschen, µε το σπίτι του Nίκου

Bαλσαµάκη στο εξώφυλλό του! Η έκδοση είναι

µια ανθολογία µονοκατοικιών και διαµερισµά-

των που σχεδίασαν για τον εαυτό τους σπου-

δαίοι αρχιτέκτονες της Eυρώπης του περασµέ-

νου αιώνα. Aνάµεσά τους και τα µυθικά ονόµατα

µέση και δίπλα: Η µονοκατοικία στη Φιλοθέη του αρχ. Ν.

Βαλσαµάκη, 1961-63 [από το αρχείο της Έκθεσης «Τοπία

εκµοντερνισµού – Ελληνική αρχιτεκτονική ’60 και ’9ο]



αγόγγυστα. Συνάµα το κράτος χωρίς κτηµατολό-

γιο, ανήµπορο και ανοργάνωτο, θεάται παθη-

τικά το όργιο των καταπατήσεων. Από καιρού

εις καιρόν νοµιµοποιεί την παρανοµία και

θυσιάζει στο βωµό της αδηφάγου ψηφοθηρίας

τον πολύτιµο φυσικό του πλούτο. Εξάλλου, η

κατακερµατισµένη ιδιοκτησία εµποδίζει την

πραγµάτωση αναπτυξιακών έργων µείζονος κλί-

µακας από ιδιώτες ή και από το ∆ηµόσιο. Πρό-

σφατα, η σαγήνη του πλιάτσικου των λίγων

ελευθέρων εκτάσεων του ∆ηµοσίου γίνεται

ακόµα πιο επίµονη, ακόµα πιο προκλητική.

Έτσι, χωρίς κανέναν ενδοιασµό, εκδηλώνονται

απροκάλυπτα ακόρεστες ορέξεις για όποια

ελεύθερη έκταση του ∆ηµοσίου έχει αποµείνει,

όπως το Γουδί, το Φαληρικό ∆έλτα, το παλιό

αεροδρόµιο του Ελληνικού, τα στρατόπεδα, τα

περιαστικά δάση, τα νταµάρια, το Άλσος Συγ-

γρού και ό,τι άλλο έχει ξεφύγει από τη διαρ-

παγή και την αξιοποίηση, ακόµη και της Θάλασ-

σας του Σαρωνικού, από τον οποίο µπορεί αζη-

µίως να δηµιουργηθούν εκτάσεις µε επιχωµα-

τώσεις. Η ασυγχώρητα καθυστερηµένη οργά-

νωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 προ-

Από τις παθητικές διαµαρτυρίες 
σε εφαρµόσιµες προτάσεις

Η δράση: η ελληνική γη, ιδιαίτερα δε η αττική γη

συνεχώς τεµαχίζεται, καθίσταται µε διάφορα τερ-

τίπια δοµήσιµη, κτίζεται και παραµορφώνεται.

Η αντίδραση: µερικοί διαµαρτύρονται συνεχώς

και καυτηριάζουν το αλόγιστο αυτό πλιάτσικο.

Τα αποτελέσµατα: η δράση αψηφά τα λόγια των

αντιδρούντων και παράγει επιζήµια έργα, ενώ η

αντίδραση συνεχίζει να παράγει λόγια, αγγίζο-

ντας κάποτε τη µονοτονία ή και τη γραφικότητα.

Αναµφισβήτητα, η κάθε αντίδραση στην κατα-

στροφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι απο-

λύτως απαραίτητη και ενισχυτέα. Πλην όµως

δεν αρκεί και η καταστροφή συνεχίζεται. Χρή-

σιµη είναι η διαπίστωση των πρόσφατων εξελί-

ξεων στο συγγενές πεδίο της οικολογίας, όπου

παρατηρείται µια διαφοροποίηση της νοοτρο-

πίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παλαιότερα, επικρατούσαν ακραίες η έστω

µονωµένες θέσεις στους κύκλους των φίλων

του περιβάλλοντος. Επικρατούσαν, καλοπροαί-

ρετα βέβαια, η φλογερή προσήλωση στην

παράδοση, η καθολική αντίδραση σε οποιοδή-

ποτε νέο έργο, η αταλάντευτη επιµονή σε ένα

µόνο σκοπό, κ.τ.λ. Σήµερα αναβλύζει η συνει-

δητοποίηση των καθηµερινών αναγκών, όπως η

ποιότητα ζωής, τα µεγάλα ελλείµµατα των

έργων τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής, οι

εξίσου µεγάλες απαιτήσεις για κατοικία, οι

µεταστεγάσεις και οι νέες εγκαταστάσεις

χωρών της δευτερογενούς και τριτογενούς

παραγωγής, η εξυπηρέτηση του ελεύθερου

χρόνου και του τουρισµού, κ.ά. Εποµένως οι

τάσεις διαµορφώνονται σήµερα πιο συγκλίνου-

σες, πιο πραγµατιστικές, πιο αποτελεσµατικές.

∆εν αφορίζεται πλέον συλλήβδην η ανάπτυξη

αλλά επιδιώκεται µια ελεγχόµενη οικολογική

ανάπτυξη.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να στρα-

φεί και η φροντίδα για την προστασία της αδό-

µητης γης, δηλαδή πέρα από τις λεκτικές δια-

µαρτυρίες προς  διατυπώσεις συγκεκριµένων

και ρεαλιστικών προτάσεων, λαµβάνοντας

σοβαρά υπόψη τις επίσης συγκεκριµένες και

ρεαλιστικές ανάγκες της εποχής, οι οποίες αν

δεν ικανοποιηθούν θα συνεχίσουν να πυροδο-

τούν την παραµόρφωση του περιβάλλοντος.

Το πλιάτσικο της αττικής γης.
Από τη σύσταση του νεότερού µας κράτους, η

δηµόσια γη αποτελεί το στόχο του αντιδιανεµη-

τικού πόθου των Νεοελλήνων, ενώ το τεράστιο

κεφάλαιο εθνικών γαιών κατασπαταλιέται

Ο κατακερµατισµός της αττικής γης 
Γιάννης Μ. Μιχαήλ, αρχιτέκτων-πολεοδόµος
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σέφερε ακόµα ένα άλλοθι «νόµιµης» καταβρό-

χθισης της γης.

Ούτε οι ιδιώτες υστερούν αλλά επιδίδονται µε

πάθος στη νόµιµη ή παράνοµη δόµηση. Η αττική

γη απροστάτευτη αποβάλλει τον προαιώνιο

χαρακτήρα της και µεταβάλλεται ανεξέλεγκτα

σε ένα απέραντο αστικό τοπίο, ενώ το κράτος

παραµένει αµέτοχος θεατής του αλόγιστου

κατακερµατισµού του χώρου και του φυσικού

περιβάλλοντος.

Καθορισµός ζωνών επέµβασης
Σήµερα όµως προβάλει η ανάγκη της µετάβα-

σης από την αδράνεια και την κανονιστική πολε-

οδοµία στην ενεργό δράση και στην επεµβατική

πολεοδοµία, µε κύριο γνώµονα την προστασία

της κατατεµαχιζόµενης αστικής γης. Όπως δεί-

χνει η µακροχρόνια πολεοδοµική εµπειρία δεν

αρκούν οι απαγορεύσεις δόµησης εκτός σχε-

δίου µέσω ενός αδρανούς σχεδιασµού και µιας

πληµµελούς διοικητικής πρακτικής. Αντίθετα,

απαιτείται η χάραξη µιας νέας επέµβασης συνε-

κτικής πολιτικής ανάπτυξης και περιβαλλοντι-

κής προστασίας. Συγκεκριµένα, απαιτείται ο

καθορισµός ζωνών επέµβασης σωτήριας για το

αστικό τοπίο και η απόλυτη αποµάκρυνση της

ιδιωτικής περιουσίας µε τη χρησιµοποίηση ενός

φάσµατος εργαλείων (αντισήκωµα, φορολογι-

κές διευκολύνσεις ή και απαλλαγές, περιορι-

σµοί της νοµής και της επικαρπίας, κ.τ.λ.), όπως

έχει αναλυθεί στη σχετική έρευνα που ανέθεσε

πριν 7 χρόνια το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε στο πανεπιστήµιο

Θεσσαλίας.

Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αναπτυξια-

κής διαχείρισης του εγγείου παράγοντος και η

προστασία του περιβάλλοντος στην Αττική

συµποσούνται στο δίπτυχο ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ –

ΑΝΑΠΛΑΣΗ, µε γνώµονα τη διάσωση µερικών

τουλάχιστον νησίδων της αττικής γης µέσα σε

ζώνες επέµβασης;

Ο ακρογωνιαίος λίθος του εγχειρήµατος είναι η

µετάσταση της ιδιοκτησίας, δηλαδή η µεταβί-

βαση της ιδιοκτησίας από τους ιδιώτες στο

δηµόσιο, ώστε να µην µπαίνει κανείς στον πει-

ρασµό της δόµησης όταν δεν έχει έγγειο ιδιο-

κτησία έστω και αν διατηρήσει για ένα ορισµένο

χρονικό διάστηµα τη νοµή. 

Η σηµερινή φορά των πραγµάτων είναι αναπό-

φευκτη: Η επόµενη γενιά θα έχει απολέσει

κάθε ιστορική µνήµη για την εικόνα του αττικού

περιβάλλοντος όπως αυτό διασωζόταν έστω

αποσπασµατικά µέχρι σχεδόν τις ηµέρες µας,

εφόσον σε µερικά χρόνια θα επαναληφθεί ο

συνοικισµός του µυθολογικού Θησέα. Αυτή τη

φορά όµως αν δεν συνενωθούν διοικητικά οι

κάτοικοι της Αττικής, όλη η Αττική θα µεταβλη-

θεί σε µια χτισµένη Αθήνα, γιατί διατηρηθεί η

καταστρεπτική «ελευθερία» του νοµίµως και

παρανόµως δοµείν οπουδήποτε. Πού οδηγεί

αυτή η «ελευθερία»; Την απάντηση για την

κάθε έννοια της ελευθερίας δίνει ο µεγάλος

γερµανός φιλόσοφος Καρλ Γιάσπερς: «ελευθε-

ρία είναι ο τόπος, όπου σπεύδουν πολλοί και

όπου απελευθερώνονται οριστικά εν ονόµατι

της ελευθερίας από την ελευθερία τους».
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διαφορετική µατιά, θα κυριαρχεί και σ’ αυτή τη

µελλοντική περίοδο της κοινωνικής ζωής; Γιατί

αν όχι, «οι µεταµορφώσεις»* που θα έχουν

συντελεστεί θα είναι ανατρεπτικές..., όχι  όµως

απαραίτητα κατακλυσµιαίες.

* «Μεταµορφώσεις», ήταν το θέµα της 9ης Biennale

αρχιτεκτονικής στη Βενετία.
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Η γοητεία της απώλειας
Βασιλική Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτων
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που άναψε το φυτίλι µιας αντι-µπετόν φιλολο-

γίας, δεν είναι το αποτέλεσµα ελεύθερης βού-

λησης, αλλά εξαρτάται, στο βάθος της, από τη

θέση του ιθαγενούς κριτή-σώµατος κατοίκων

στο πλαίσιο του εν λόγω ιεραρχηµένου κοινωνι-

κού συστήµατος. Ο απωλεσθείς παράδεισος της

συνεκτικής γειτονιάς που εξαφανίζεται, συµπυ-

κνώνεται και υποστασιοποιείται στην απωλε-

σθείσα πλατεία και τα σύµβολά της.

Όπως εξηγεί ο Πιερ Μπουρντιέ στο έργο του «η

διάκριση», το γούστο συστήνει τη θεµελιώδη

έκφραση της κοινωνικής αναγκαιότητας. Αποτε-

λεί εργαλείο και ταυτόχρονα διακύβευµα των

ταξινοµητικών αγώνων, µέσω των οποίων οι κοι-

νωνικές οµάδες (επί του προκειµένου «λαός και

Κολωνάκι») προσπαθώντας να διατηρήσουν ή

να βελτιώσουν τη θέση τους, επιχειρούν να επι-

βάλουν το βιοτικό τους ύφος ως το µόνο νόµιµο. 

Η αρχιτεκτονική και οι θεραπεύοντές την

καλούνται λοιπόν  να ικανοποιήσουν τις αντι-

κρουόµενες τάσεις, αυτή της σύγχρονης ανα-

µόρφωσης της πλατείας από τη µια, και των

απαιτήσεων της ντόπιας κοινωνίας από την

άλλη, σκανάροντάς τες υποχρεωτικά µέσα από

την προσωπική τους µατιά για το δηµόσιο χώρο.

Οι προθέσεις τους, καθώς και οι συµβολισµοί

που επιχείρησαν να ενσωµατώσουν, δεν είναι

του παρόντος. Βέβαια η ανάπλαση µέσα στην

καταστατική της ουσία εµπεριέχει την ανάδειξη

ενός τόπου, την επανάκτησή του από τους ενοί-

κους του, αλλά και τη συµβολική εγχάραξή του

στο αποτύπωµα ολόκληρης της πόλης. Η πλα-

τεία ως συγκρότηση δηµόσιου χώρου ανασύρε-

ται τόσο από το συνειδητό όσο και από το ασύ-

νειδο τµήµα του εγκεφάλου ως ενιαίος χώρος

συγκέντρωσης και ανεµπόδιστου περάσµατος,

όπου οι χρήσεις εφήµερα εγκαθίστανται και

σιωπηρά απέρχονται µε το πέρασµα του χρό-

νου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπου ο

χώρος οργανώθηκε σε διαφορετικές, αυστηρά

καθορισµένες και οριοθετηµένες χρήσεις, εγεί-

ρονται µια σειρά από ερωτήµατα ουσίας. Παι-

χνίδια της φαντασίας, παιχνίδια της µνήµης,

ασυνέχειες. Ο χώρος προκαλεί και προσκαλεί

σε εξερεύνηση. Απαραίτητος προς αυτήν την

κατεύθυνση είναι ένας προσωπικός χάρτης

πλοήγησης, που εισάγει θριαµβευτικά την

παράµετρο του χρόνου. Η βιωµένη εµπειρία και

η µελλοντική κριτική είναι οι µόνες αρµόδιες να

απαντήσουν για την επιτυχία του εγχειρήµατος

ή όχι. Προς το παρόν αρκούµαι σε υποθέσεις,

διαδροµές του σώµατος και του µυαλού, εξε-

ρευνήσεις νοηµάτων. Αποµακρύνοµαι διακρι-

τικά από τη δικτατορία της άρνησης.

Κάνοντας έτσι µια θαρραλέα προβολή στο µέλ-

λον, έστω κι ας µη µε περιλαµβάνει στην  απαι-

τούµενη υλική µου διάσταση, κινούµενη στο

κινηµατογραφικό «2046», παρακολουθώ µετά

θυµηδείας  την κραδαίνουσα µελλοντική  παρα-

φιλολογία για το γλυκό κοκκινοκάστανο µπετόν

που χάθηκε... Και φυσικά η αγωνία που µε κυρι-

εύει δεν αφορά το καθ’ εαυτού επίδικο αντικεί-

µενο, την πλατεία, αλλά το αν η γοητεία της

απώλειας που από παράδοση αντιπαλεύει κάθε

Είναι άραγε αναµενόµενη ή εντελώς απρό-

σµενη η εµµονή της κοινής γνώµης µε το παληό,

ιδιαίτερα το απωλεσθέν, το οριστικά χαµένο;

Ρηµαγµένη, βρώµικη και ερηµική, η προηγού-

µενη εκδοχή της πλατείας Κολωνακίου, συζητή-

θηκε, εκθειάστηκε, αναπαραστάθηκε γλωσ-

σικά, τόσο πολύ και µε τόσο πείσµα, όσο δεν της

έλαχε, όλα αυτά τα σαράντα και πλέον χρόνια

της ζωής της. Τώρα, «µετά θάνατον», αναστήθη-

καν όλες οι διαδροµές που γράφτηκαν πάνω στο

σώµα της. Όλα τα συµβάντα, σηµαντικά και ασή-

µαντα, ζωντάνεψαν και αναζητούν δικαίωση.

Γιαγιάδες µε καροτσάκια, παππούδες µε εφη-

µερίδες, κυρίες του καλού κόσµου, συγγρα-

φείς, γκαλερίστες, γραµµατιζούµενοι κάθε

λογής, δηµοσιογράφοι και προεστοί, δηµογέρο-

ντες και πρώην υπουργοί και πρωθυπουργοί και

υπηρεσίες, µε µανιφέστα και υπογραφές και

κινητοποιήσεις πρωτόγνωρες για την περιοχή,

αξιώνουν την πλατεία τους.

Η «χαµένη τιµή» της πλατείας Κολωνακίου, όµως

είναι πια γεγονός. Και το ακανθώδες ερώτηµα

είναι, σε τι συνίσταται η απέχθεια όλου αυτού

του αξιοσέβαστου δείγµατος γηγενούς πληθυ-

σµού, στη νέα προσέγγιση που επιχειρήθηκε;

Οι δηµιουργοί της, αρχιτέκτονες –∆ηµήτρης και

Σουζάνα Αντωνακάκη– µε το βήµα που τους

δόθηκε στον τύπο, µεταφράζουν τη σκέψη

τους, που µετουσιώθηκε πάνω στο σώµα της.

Παιχνίδι φαντασίας, µνήµης, δηµιουργικότητας,

πνοής εγκαλούνται από µέρους τους. Το βιω-

µένο όµως, διαφαίνεται πιο ισχυρό από αυτό

που εξαγγέλεται ως αφηγούµενο «υπαινικτικά

και διακριτικά», κι ας περικλείει, αυτό το πρώτο,

σκοτεινά σηµεία, χρόνιας απαξίωσης και παντε-

λούς εγκατάλειψης. 

Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθηµάτων και του

νοήµατος έχει δώσει τη θέση της σε µια ακατά-

σχετη φλυαρία ριάλιτι-κής εκδοχής. Πρόκειται

για το δηµόσιο χώρο, το σώµα του οποίου έχουν

δικαίωµα όλοι να διεκδικούν. 

Αντίθετα όταν πρόκειται για τον ιδιωτικό χώρο,

που έχει κατακυριεύσει ένα ολάκερο σύµπαν

σαν σαρκοβόρο υγρό, δε µιλάει κανείς, απόλυτη

σιωπή, τουλάχιστον δηµόσια. Παρεπιπτόντως

µήπως ακούσατε να γίνεται κάποια κινητοποίηση

για τον όροφο φάντασµα στο υπερώο του κτιρίου

που βρίσκεται στο κάτω όριο της πλατείας;

Όµως ο γρίφος ίσως εµπεριέχει κάποια απά-

ντηση. Ο κολωνακιώτικος κόσµος έχει δεχθεί

όπως διαφαίνεται µε ιδιαίτερη δυσφορία τη

µετάλλαξή του από γειτονιά της µεσο-µεγαλο-

αστικής τάξης σε υπερτοπικό στέκι. Η αλλοίωση

συντελείται αργά, αλλά ολοκληρωτικά, εδώ και

µια εικοσαετία. Έτσι η διαµάχη για την πλατεία,



λίας) έκανε µια ανασκόπηση της θεωρίας, της

µεθοδολογίας και των εφαρµογών σε σχέση µε

τα εικονικά περιβάλλοντα και τα ψηφιακά

αστικά µοντέλα, παρουσιάζοντας συγκεκριµένα

παραδείγµατα από το Λονδίνο, το Bath και την

Αθήνα. Ο ∆ρ. Γιώργος Σιδηρόπουλος (ΙΜΕ-Πανε-

πιστήµιο Θεσσαλίας) αναφέρθηκε στην τρισδιά-

στατη αναπαράσταση πολεοδοµικών µοντέλων,

σηµειώνοντας ότι ενώ παλαιότερα το ζητού-

µενο ήταν ο απόλυτος ρεαλισµός, µε τα νέα

µέσα έχουµε υπερβολική συγκέντρωση πληρο-

φορίας µε αποτέλεσµα να αναζητούµε µια πιο

λιτή τρισδιάστατη απεικόνιση. Ο συνθέτης Κων-

σταντίνος Βήτα, τελευταίος οµιλητής, περιέ-

γραψε την προσωπική του καλλιτεχνική πορεία

µέσα από τη σχέση του µε την τεχνολογία,

εκφράζοντας το φόβο ότι η µη ενδεδειγµένη

χρήση των υπολογιστών ενδεχοµένως να οδη-

γήσει σε ανακύκλωση των µουσικών προτάσεων

που ήδη υπάρχουν. 

Το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο «Πολιτισµική Σύγκλιση

και Ψηφιακή Τεχνολογία», έδωσε στους συνέ-

δρους την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις

νέες εφαρµογές των ψηφιακών µέσων σε

θέµατα που αφορούν την πολιτισµική κληρονο-

µιά, αλλά και να µοιρασθούν ενδεχόµενες απο-

ρίες και προβληµατισµούς. Πληροφορίες σχε-

τικά µε το συνέδριο θα δοθούν στη δηµοσιό-

τητα από το ΙΜΕ. Η όλη διοργάνωση ήταν µια ιδι-

αίτερα επιτυχής και αξιέπαινη προσπάθεια του

ΙΜΕ, της οποίας αναµένουµε µε ενδιαφέρον τη

συνέχεια.

3311ε π ί κ α ι ρ α

«Πολιτισµική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνολογία»
Όλγα Βενετσάνου, αρχιτέκτων
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και Νίκος Πολυδωρίδης (Πανεπιστήµιο Πάτρας)

αναφέρθηκαν σε ερευνητικό έργο που αφορά

τις πολεοδοµικές επιπτώσεις από τη ζεύξη

Ρίου-Αντιρρίου. Παράλληλα, παρουσίασαν πρό-

ταση ανάπτυξης πολυθεµατικού πάρκου µε

τίτλο «Γέφυρες της Γνώσης και του Πολιτι-

σµού», που αξιοποιεί τον εργοταξιακό χώρο

της γέφυρας. Ο Βαγγέλης Χριστοδούλου (ΙΜΕ-

Πανεπιστήµιο Αιγαίου) µίλησε για δύο από τα

ψηφιακά εκθέµατα του ΙΜΕ. Αναφέρθηκε στη

διαδικασία παραγωγής, τη δυσκολία προσαρµο-

γής ανοµοιογενούς υλικού σε ενιαίο ύφος και

την ενσωµάτωση του τελικού προϊόντος στην

έκθεση. Τέλος, η Αγλαΐα Αρχοντίδου-Αργύρη (Κ΄

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-

των) παρουσίασε µια ψηφιακή αναπαράσταση

του Εµποριού της Χίου, που έχει ως σκοπό να

καταστήσει κατανοητά και αναγνώσιµα στους

επισκέπτες τα ευρήµατα του αρχαιολογικού

χώρου.

Στο πρόγραµµα της τρίτης µέρας του συνε-

δρίου, υπήρχαν διαλέξεις µε αρχιτεκτονικό

περιεχόµενο. Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης µίλησε

για την αυθαίρετη δόµηση και τη συνεχή ανακα-

τασκευή των κτιρίων στην ελληνική πόλη που,

όπως χαρακτηριστικά είπε, την κάνει να µοιάζει

από µακριά σαν ένα αργό κινούµενο σχέδιο.

Αναφέρθηκε στους υπολογιστές και τη δυνατό-

τητα που δίνεται στους αρχιτέκτονες να θέτουν

τα σχέδιά τους σε κίνηση, γεγονός που ανοίγει

νέους δρόµους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό.

Ο Βασίλης Μπουρδάκης (Πανεπιστήµιο Θεσσα-

αντίληψης και αναπαράστασης του χώρου. Οι

οµιλητές αναφέρθηκαν στην εικονική πραγµατι-

κότητα, τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφο-

ριών, τη διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης του

χώρου, αλλά και τη θέση της αρχιτεκτονικής

στην ψηφιακή εποχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η οµιλία του Nicholas

Negroponte, συνιδρυτή και διευθυντή του

Media Lab στο MIT. Με λόγο απλό και ξεκά-

θαρο, έθεσε ορισµένα από τα βασικά ερωτή-

µατα που απασχολούν τον άνθρωπο στην

ψηφιακή εποχή. Ξεκινώντας από το ποιες είναι

οι ιδανικές συνθήκες ώστε να αναπτυχθούν και-

νοτόµες ιδέες, επεσήµανε ότι στην Ευρώπη δεν

ακούγεται η φωνή των νέων ανθρώπων και

γενικά αποθαρρύνεται το ρίσκο. Σχετικά µε την

αίσθηση που υπάρχει ότι οι ψηφιακές τεχνολο-

γίες απευθύνονται µόνο στον ανεπτυγµένο

δυτικό κόσµο, ανέφερε ότι στο παρελθόν η

τεχνολογία αντιµετωπιζόταν σαν τα µεταχειρι-

σµένα ρούχα, δηλαδή πρώτα την απολάµβανε η

πιο αναπτυγµένη χώρα και σταδιακά έφτανε

στις υπόλοιπες. Όµως τώρα τα νέα λογισµικά

κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσµο.

Ακόµα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι

τεχνολογίες όπως η ασύρµατη τηλεπικοινωνία

εφαρµόζονται πρώτα σε χώρες του τρίτου

κόσµου, λόγω της ανύπαρκτης προηγούµενης

υποδοµής. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι

οι δικτυωµένοι φορητοί υπολογιστές θα µπο-

ρούσαν να φέρουν την επανάσταση στην εκπαί-

δευση, αφού µε τους υπολογιστές τα παιδιά

ενθαρρύνονται να µαθαίνουν µόνα τους. Στο

σηµείο αυτό υπογράµµισε τη διαφορά µεταξύ

των λέξεων “teaching” (που δεν χρησιµοποιεί-

ται καθόλου στο Media Lab) και “learning”. Στο

τέλος της οµιλίας του ο Nicholas Negroponte

δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά µε την υστέρηση

της τεχνολογίας στην Ελλάδα και του ζητήθηκε

να προτείνει τρόπους για την αλλαγή αυτής της

κατάστασης. Η απάντησή του ήταν αναµενό-

µενη αλλά πάντα επίκαιρη: να είναι οι Έλληνες

πιο συνεργάσιµοι και να µην αναλώνονται στο

να υπονοµεύουν ο ένας τον άλλο. 

Οι υπόλοιπες διαλέξεις έθιξαν πολλά και

ενδιαφέροντα θέµατα. Ενδεικτικά αναφέ-

ρουµε τους Paul Debevec και Χαράλαµπο

Πουλή (University of Southern California), που

παρουσίασαν µια νέα µέθοδο ψηφιακής ανα-

παράστασης του Παρθενώνα µε τη βοήθεια

φωτογραφιών και laser scanner. Η µέθοδος

αυτή χαρακτηρίζεται απο ιδιαίτερη ακρίβεια

και πιστότητα. Οι καθηγητές Βασίλης Παππάς

Το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο «Πολιτισµική Σύγκλιση

και Ψηφιακή Τεχνολογία», έλαβε χώρα από τις

18 εως και τις 20 Νοεµβρίου. Η τελετή έναρξης

έγινε στην Ακαδηµία Αθηνών και χαιρετισµούς

απηύθυναν κατά σειρά οι κύριοι Λάζαρος

Εφραίµογλου, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Μείζο-

νος Ελληνισµού, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ.

∆ηµήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Πολιτι-

σµού κ. Πέτρος Τατούλης. Ακολούθησαν τέσσε-

ρις συνεδρίες στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµα-

τος Μείζονος Ελληνισµού και συγκεκριµένα στο

στο Κτίριο 7 του «Ελληνικού Κόσµου».

Αντικείµενο του συνεδρίου ήταν η χρήση των

ψηφιακών µέσων στη διαχείριση της πολιτισµι-

κής κληρονοµιάς. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν

εφαρµογές των ψηφιακών µέσων σε πολλούς

τοµείς, όπως οι βάσεις δεδοµένων, το διαδίκτυο

και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Παράλληλα,

οι οµιλητές αναφέρθηκαν σε τρόπους εφαρµο-

γών της ψηφιακής τεχνολογίας σε πολιτιστικούς

φορείς και µουσεία, συγκεκριµένα δε στις

µεθόδους καταγραφής και διαχείρισης των συλ-

λογών καθώς και στον εκπαιδευτικό ρόλο των

µουσείων. Τέλος, παρουσιάστηκαν νέες µορφές

πάνω: Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού

δίπλα: Η τελετή έναρξης στην Ακαδηµία Αθηνών
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η Ειδικότερα έγιναν οι παρακάτω εισηγήσεις:

Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης, Πρόεδρος Σ.Α.Θ.,

«Η Θεσσαλονίκη στις νέες συνθήκες αρχιτεκτο-

νικής παραγωγής – παγκοσµιοποίηση και νέες

τεχνολογίες»

Θανάσης Παππάς, Γενικός Γραµµατέας Σ.Α.∆.Α.Σ.-

Π.Ε.Α., «Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αρχι-

τεκτόνων στην Ελλάδα. ∆οµική υστέρηση της

ελληνικής πραγµατικότητας»

Ράνια Κλουτσινιώτη, επικεφαλής της αντιπρο-

σωπείας του Τ.Ε.Ε. στη Γενική Συνέλευση του

Σ.Α.Ε., «Η θέση των Ελλήνων αρχιτεκτόνων στη

διαµόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου για την

άσκηση της αρχιτεκτονικής»

Εκ µέρους του Συµβουλίου των Αρχιτεκτόνων

της Ευρώπης εισηγήσεις παρουσίασαν οι:

Katarina Nilsson (Σουηδία), πρώην Πρόεδρος

του Σ.Α.Ε.

Adrian Joyce (Ιρλανδία), ∆ιευθύνων Σύµβουλος

του Σ.Α.Ε.

Jean-Paul Scalabre (Γαλλία), υπεύθυνος της Επι-

τροπής του Σ.Α.Ε. για την «Εκπαίδευση και την

Έρευνα»

Βασικά θέµατα των εισηγήσεών τους και των

συζητήσεων που επακολούθησαν αποτέλεσαν: 

1. Ο ρόλος και οι προτεραιότητες του Σ.Α.Ε. στην

υπηρεσία του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα  

2. Η λειτουργία της Ε.Ε., η νοµοθετική διαδικα-

σία και πώς αυτή επηρεάζεται 

Ο ρόλος των επαγγελµατικών ενώσεων και τα

θέµατα του ανταγωνισµού 

3. Η οδηγία των αρχιτεκτόνων η αποτίµηση 19

ετών θεσµοθέτησής της και η αντικατάστασή

της από την οδηγία για τα επαγγελµατικά προ-

σόντα 

4. Η προτεινόµενη οδηγία για τις Υπηρεσίες

στην Εσωτερική Αγορά και η θεµατική στρατη-

γική της Ε.Ε. για το αστικό περιβάλλον  

5. Η ανάγκη για υιοθέτηση νέων πολιτικών για

τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και η συνεργασία

Σ.Α.Ε. και σχολών αρχιτεκτονικής 

6. Η Παρουσίαση της νέας Λευκής Βίβλου του

Σ.Α.Ε. 

Εκ µέρους των Ενώσεων των Αρχιτεκτόνων της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης συµµετείχαν µε αντί-

στοιχες εισηγήσεις οι παρακάτω συνάδελφοι:

Milan Raonic, Πρόεδρος της Ένωσης Αρχιτεκτό-

νων της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, «Νέες

τάσεις της αρχιτεκτονικής σε Σερβία και Μαυ-

ροβούνιο»

Deniz Incedayi, Επιµελητήριο Αρχιτεκτόνων

Τουρκίας, «Ο ρόλος των αρχιτεκτονικών πολιτι-

κών στη βελτίωση του περιβάλλοντος»

Κωνσταντίνος Κωνσταντής, Πρόεδρος του Συλλό-

γου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, «Αρχιτεκτονικοί ∆ια-

γωνισµοί και Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής

στην Κύπρο»

Natasa Vlcevska, Σύλλογος αρχιτεκτόνων της

Π.∆.Γ.Μ., «Στρατηγικό πρόγραµµα για την προ-

στασία και βελτίωση του περιβάλλοντος –

Εθνικό Περιβαλλοντικό πρόγραµµα δράσης»

Alexander Slaev, Ένωση Αρχιτεκτόνων της

Βουλγαρίας, «Οι αλλαγές στην άσκηση του

αρχιτεκτονικού επαγγέλµατος στη Βουλγαρία

κατά την εξέλιξη της προσαρµογής και προσχώ-

ρησής της στην Ε.Ε.»

Tamas Pintir, Επικεφαλής της Γραµµατείας της

Ουγγρικής Επιτροπής της Παγκόσµιας Πολιτιστι-

κής Κληρονοµιάς, «Κλίµακες Αρχιτεκτονικής

στα µνηµεία Παγκόσµιας Ουγγρικής Πολιτιστι-

κής Κληρονοµιάς»

Εξάλλου, εκ µέρους των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

µελών του ΣΑΘ συµµετείχαν µε εισηγήσεις οι:

Πρόδροµος Νικηφορίδης, «Η ανάπλαση της

νέας παραλίας Θεσσαλονίκης»

Τάσος Κωτσιόπουλος, «Το ρυθµιστικό σχέδιο του

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης»

Μαρία Ζουρνά, «Ο πολεοδοµικός και αρχιτεκτονι-

κός σχεδιασµός ανάπλασης α) της περιοχής Λαχα-

νόκηπων και β) της “νοτιοανατολικής πύλης” της

Θεσσαλονίκης»

Από το σύνολο των εισηγήσεων και των συζητή-

σεων που επακολούθησαν έγινε σαφές ότι το

επάγγελµα του αρχιτέκτονα τόσο στη χώρα µας

όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον

αντιµετωπίζει νέες προκλήσεις και προοπτικές,

καθώς κοινή πλέον γίνεται η πεποίθηση ότι δια-

µορφώνονται νέες συνθήκες συνεργασίας των

τεχνικών επαγγελµάτων, οι οποίες µε τη σειρά

τους απαιτούν την ανάγκη για χάραξη ευρωπαϊ-

κών και εθνικών πολιτικών για την αρχιτεκτο-

νική, που θα συγκλίνουν στους στόχους για τη

διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος ποιοτικά ανα-

βαθµισµένου και στην προσφορά καλύτερων

συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους των

ευρωπαϊκών χωρών.

τσιώνης, ο Υφυπουργός Πολιτισµού κ. Γ. Ορφα-

νός, ο βουλευτής και πρ. Υπουργός κ. Γιάννης

Μαγκριώτης, ο πρόεδρος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ κ.

Τάκης Γεωργακόπουλος, ο Αντιδήµαρχος Θεσ-

σαλονίκης και µέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ κ. Νικ.

Ταχιάος (ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΤΕΕ

κ. Ιωαν. Αλαβάνου), ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ.

Σάκης Τζακόπουλος, η πρόεδρος του Τµήµατος

Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του

ΑΠΘ κ. Ζωή Καραµάνου, οι οποίοι απηύθυναν

χαιρετισµούς, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας

του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Σωκράτης Φάµελος καθώς και

άλλοι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και

πολλά µέλη του Συλλόγου.

Στην οµιλία του ο πρόεδρος του ΣΑΘ Κώστας

Μπελιµπασάκης µεταξύ των άλλων τόνισε:

«Το κύριο µέληµα όλων µας, επικεντρώνεται

στην κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη της

διακεκριµένης επιστηµονικής ταυτότητας του

κλάδου, αφού είναι προφανές πως το µείζον

είναι η διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιω-

µάτων και η άσκηση της αρχιτεκτονικής από

τους αρχιτέκτονες.

Απαιτείται η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής

ως πολιτιστικής αξίας που εµπεριέχει την

έννοια του δηµοσίου συµφέροντος.

Η προσπάθεια πρέπει να ενισχυθεί, προσανατο-

λισµένη σταθερά, για την Αρχιτεκτονική και

τους Αρχιτέκτονες...»

Μέσα σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίµα οι δια-

τελέσαντες πρόεδροι αλλά και πολλά στελέχη

του συλλόγου µε ιστορική συνεισφορά αναφέρ-

θηκαν στη δράση των µελών του συλλόγου, ιδι-

αίτερα κατά τα πρώτα δύσκολα χρόνια στο γενι-

κότερο κλίµα της δικτατορίας και της µεταπολί-

τευσης, όπως επίσης και για τα συνεχή βήµατα

εξέλιξής του µέχρι τις ηµέρες µας, καθώς και

την προοπτική του στις σηµερινές συνθήκες

άσκησης της αρχιτεκτονικής στη χώρα µας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και πολλοί ξένοι

προσκεκληµένοι εκπρόσωποι Συλλόγων και

Ενώσεων Αρχιτεκτόνων της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης και του Συµβουλίου των Αρχιτεκτόνων

της Ευρώπης.

• Η διοργάνωση ηµερίδας µε τίτλο «Η Αρχιτε-

κτονική και η ποιότητα ζωής» το Σάββατο 6

Νοεµβρίου 2004, στο αµφιθέατρο του Τελλό-

γλειου Ιδρύµατος.

Στο πρώτο µέρος της ηµερίδας  παρουσιάστη-

καν εισηγήσεις εκ µέρους των εκπροσώπων των

Ελληνικών φορέων στη Γενική Συνέλευση του

Συµβουλίου των Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης. 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης µέσα

από την αδιάλειπτη τριακονταετή παρουσία του

στα δρώµενα της πόλης και τις ουσιαστικές

παρεµβάσεις του για τα ζητήµατα τόσο του κλά-

δου όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνό-

λου, κατάφερε να διαφυλάξει το ρόλο του δια-

τηρώντας την ενεργητικότητα και την αξιοπι-

στία του. Ως ουσιαστικό χαρακτηριστικό στη

δράση του Συλλόγου αναδεικνύεται η συνεχής

προσπάθεια για την προβολή της αρχιτεκτονι-

κής παραγωγής και την προστασία του φυσικού

και δοµηµένου περιβάλλοντος.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µε

αφορµή τη συµπλήρωση 30 ετών λειτουργίας

του διοργάνωσε ένα τριήµερο εκδηλώσεων µε

θέµα «Τρεις δεκαετίες ΣΑΘ 1973-2004 – Αρχιτε-

κτονική και Ποιότητα Ζωής» κατά το χρονικό

διάστηµα 5-7 Νοεµβρίου 2004 κατά το οποίο

έλαβαν χώρα:

• Η απονοµή τιµητικών διακρίσεων στους Προέ-

δρους και τα µέλη των ∆.Σ. της περιόδου 1973-

2004 την Παρασκευή 5 Νοεµβρίου 2004, στο

Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς.

Παρουσιάστηκε επίσης υλικό από εκδηλώσεις

και εκδόσεις του Συλλόγου. 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο

Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Νικ. Τσιαρ-

δίπλα πάνω και µέση: Η απονοµή τιµητικών διακρίσεων

στους Προέδρους του ΣΑΘ
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–γεννώντας συχνά πλήρη και αυτόνοµα πρότυπα διαβίω-
σης– αλλά και στην συνεχώς αυξανόµενη πληθυσµιακή
πυκνότητα, την αστάθεια των κεφαλαίων και των επενδύ-
σεων, και την πληθώρα µέσων πληροφόρησης και επικοι-
νωνίας. Μια τρίτη επίπτωση, συνέπεια των δύο προηγού-
µενων, είναι η ουσιαστική µεταστροφή από τη φορµαλι-
στική θεώρηση των πόλεων προς άλλες δυναµικές και
ευέλικτες προσεγγίσεις. Έτσι, παραδοσιακές αστικές
τυπολογίες όπως η πλατεία, το πάρκο, η συνοικία, κ.λπ.,
αποκτούν σιγά-σιγά λιγότερη βαρύτητα και σηµασία σε
σχέση µε τις υποδοµές, ροές δικτύων, αµφιλεγόµενες
χωρικές ζώνες και άλλες πολυµορφικές συνθήκες που
συνιστούν τη σύγχρονη µητρόπολη, λειτουργώντας επε-
κτατικά ως ένα ιδίωµα «διασποράς» συνάµα δηµιουργώ-
ντας και προσφέροντας πλείστες δυνατότητες.

Ακολουθεί µια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα στρα-
τηγικά, γραµµικά εργαλεία για την παραγωγή χωρικών
ταυτοτήτων και σχέσεων σε διάφορες κλίµακες σε απά-
ντηση των νέων δεδοµένων που αρθρώνουν οι νέες αστι-
κές επιφάνειες και συνθήκες.

Έννοια και περιεχόµενο
«Οι κατοικίες συνθέτουν τα οικιστικά συγκροτήµατα συνεπώς,
το δωµάτιο ως συστατικό στοιχείο της κατοικίας θα πρέπει να
γίνει ο οριστικός συντελεστής της αστικής διαµόρφωσης, η
οποία είναι εξάλλου ο βασικός σκοπός της αρχιτεκτονικής».

Ludwig Hilberseimer

Στα τέλη της δεκαετίας του ’20, σε απάντηση θεωρητικών
υποθέσεων και απαιτήσεων για υψηλότερες πυκνότητες

Η παραδοσιακή αντίληψη για την πόλη ως ιστορικό και
θεσµικά-ορισµένο πυρήνα που περιβάλλεται από µεταπο-
λεµικά προάστια και εν συνεχεία ανοιχτή ύπαιθρο, έχει
πλέον αντικατασταθεί από µια πολυκεντρική και άτακτα
εκτεινόµενη συνθήκη, «την περιφερειακή µητρόπολη».
Σήµερα πολλαπλά κέντρα εξυπηρετούνται από αλληλεπι-
καλυπτόµενα δίκτυα συγκοινωνιών, ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας, παραγωγής και κατανάλωσης. Χρηστικά αλλά και
εµπειρικά, οι υποδοµές και οι υλικές ροές αποκτούν
µεγαλύτερη βαρύτητα και νόηµα από τα προηγούµενα
στατικά-προσδιορισµένα πολιτικά και χωρικά όρια. Η
συρροή ατόµων, οχηµάτων, αγαθών και πληροφορίας
συνιστά αυτό που οι αστικοί γεωγράφοι αποκαλούν το
«καθηµερινό αστικό σύστηµα», διατυπώνοντας µια δυνα-
µική και συνάµα εφήµερη µορφή αστικότητας. Η έµφαση
έτσι µετατίθεται από τις µορφές αστικού χώρου σε διαδι-
κασίες αστικοποίησης, διαδικασίες που αναπτύσσονται
ως δίκτυα πάνω σε εκτενές περιφερειακό – αν όχι υπερ-
τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο.
Πρώτη επίπτωση αυτής της µετάλλαξης είναι η εµφάνιση
νέων τόπων: Πρόκειται για αµφιλεγόµενες ζώνες παρηγ-
µένες έµµεσα από ετερόκλητες χωρικές ενότητες, ακόµα
και για ασύνδετες αυτοδύναµες και ουδέτερες ζώνες
µεγάλης κλίµακας. Αυτοί οι τόποι έχουν χαρακτηριστεί
ως περιφερειακοί και ως «ενδιάµεσα τοπία» (middle
landscapes) είναι όµως τόσο διεισδυτικοί και επεκτατικοί
που γίνονται κυρίαρχα στοιχεία του σύγχρονου ανθρώπι-
νου περιβάλλοντος. ∆εύτερη επίπτωση και αποτέλεσµα
της µοντέρνας αστικοποίησης είναι η εντυπωσιακή
αύξηση της κινητικότητας και της προσβασιµότητας.
Αυτό αφορά όχι µόνο στην αύξηση των ιδιωτικής χρή-
σης οχηµάτων και των εναλλακτικών µέσων µεταφοράς
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Γραµµικότητες: σύγχρονες
συνθήκες του δοµηµένου

του Stephan Buerger, αρχιτέκτονα, εντεταλµένου λέκτορα Πανεπιστηµίου Πατρών
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Τροχιά
Ο σχεδιασµός και η ενσωµάτωση των νέων υποδοµών
µεταφοράς είναι βασική για τη λειτουργία της αστικής
επιφάνειας. Έννοιες όπως η κίνηση και η πρόσβαση
αποκτούν νέες ποιότητες και σηµασία ως συλλογικοί
τόποι της σύγχρονης µητρόπολης. Οι υποδοµές µετα-
φορών και επικοινωνιών δεν είναι πλέον απλές και αυτό-
νοµες υπηρεσίες αλλά απολύτως ορατά και αποτελε-
σµατικά εργαλεία σύνθεσης νέων αστικών δικτύων και
σχέσεων.
Στη µητρόπολη του Hilberseimer, η πόλη είναι ήδη µια
µοριακή µηχανή η οποία περιλαµβάνει τα µεγάλης κλίµα-
κας κοινωνικά, τεχνικά, και οικονοµικά συστήµατα που
επικοινωνούν µε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Τα αρχιτε-
κτονικά στοιχεία –πανοµοιότυπα ως προς το µέγεθος και
τη µορφή, χωρίς a priori καθορισµένα σηµεία εστίασης ή
απόληξης – αναπαράγονται στο µοριακό επίπεδο µετα-
φράζοντας και αναµεταδίδοντς πληροφορίες που παρα-
λαµβάνονται από τη γενικευµένη δοµή της πόλης, ακόµα
κι αν αυτά τα ίδια στοιχεία είναι, στη συνέχεια, οι πρω-
ταρχικές συστατικές µονάδες της δοµής. Η κατάργηση
του χάσµατος µεταξύ της αστικής οργάνωσης και του
µεµονωµένου αστικού κυττάρου αποβάλλει το ενδιαφέ-
ρον προς κάθε είδους µορφοπλαστικές διαδικασίες. 
Σήµερα, δεδοµένου ότι βιώνουµε ιδιαίτερα ριζοσπαστι-
κές ρέουσες καταστάσεις, νέες δυνατότητες ανοίγονται
για να εφαρµοστούν οι κληρονοµηµένες (αλλά και οι
νέες) τυπολογίες ως µέσο που «πλέκει» µαζί, σε απτό
αλλά και σε αντιληπτικό επίπεδο, τον σύγχρονο πολυτε-
µαχισµένο αστικό ιστό. Αναφερόµενος στο ζήτηµα της
εξισορροπηµένης συρραφής σπαραγµάτων, ο Willem
Neutelings γράφει, «η πόλη ως αποδείξιµη οντότητα
έχει πάψει να υπάρχει – είναι ένα αποσπασµατικό
κολάζ, ένα απέραντο αστικό τοπίο, µια µητρόπολη της

στην αναπτυσσόµενη µητρόπολη, οι Walter Gropius και
Ludwig Hilberseimer ξεχώρισαν για τις ριζοσπαστικές
µελέτες τους πάνω σε µορφές οικιστικών συγκροτηµά-
των. Οι µελέτες του Hilberseimer τοποθετηµένες πάνω
σε έναν πυκνοδοµηµένο αστικό ιστό τόσο υλικά όσο και
ιδεολογικά, δεν ξεκινούν µε έννοιες που αποτελούν µια
κριτική θεώρηση του περιβάλλοντος ή µιας κατάστασης,
αλλά µε ένα αξίωµα τεχνικής κατεύθυνσης µεταφρα-
σµένο σε καινοφανή αρχιτεκτονική πρόταση. Το
«τεχνικό» αξίωµα καλείται γραµµική αναπαραγωγή.
Βασική υπόθεση του Ludwig Hilberseimer ήταν η πεποί-
θηση ότι η µοντέρνα κατασκευαστική πρακτική απαι-
τούσε την κάθε µονάδα κατοίκησης, τον κάθε στατικό και
χωρικό πυρήνα, να είναι όµοιος προς κάθε άλλο όχι
µόνο σε γραµµική ακολουθία αλλά και ως πολυδιάστατη
µήτρα επαναλαµβανόµενων πυρήνων.
Σήµερα επινοήµατα οριζόντιων, καθέτων ή και γραµµικών
συνθέσεων επαναπροσαρµόζονται στους σύγχρονους
κανόνες οργάνωσης του χώρου. Η εµµονή του Koolhaas
για µια «µητροπολιτική» αρχιτεκτονική επανέφερε τα
γραµµικά συστήµατα ως ένα εργαλείο οργάνωσης «µεγά-
λων» αστικών συνόλων. Η υιοθέτηση αυτής της θεώρη-
σης και πρακτικής οδήγησε στην εκµετάλλευση της φιλο-
σοφίας της λωρίδας – ή ταινίας [band]. Στα πλαίσια θεω-
ρητικών εγχειρηµάτων και µελετών τόσο του ίδιου όσο
και συνεχιστών της «σχολής» του, η γραµµή αντιµετωπί-
ζεται ως ένα οργανωτικό εργαλείο εφαρµόσιµο σε µια
πλειάδα κλιµάκων και εννοιών. Ενίοτε, η γραµµή γίνεται
τροχιά, αποκτά ένταση, πολλαπλασιάζεται και τα ενδιά-
µεσά της αποκτούν σηµασία, αποκτά προγραµµατική
αξία ή παραµένει άυλη συνθήκη µιας χρονικής ακολου-
θίας. Όπως κι αν αντιµετωπίζεται, διατηρεί την έννοια της
άµεσης µονάδας τοποθετηµένης σε σχέση µε τον εαυτό
της ή µε άλλες αντίστοιχες µονάδες.

‰›Ï·: Andreas Gursky, Paris-Montparnasse,
1993
¿Óˆ: Massimo Vitali, Riccione diptych, 1997 
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Η µοντέρνα αρχιτεκτονική ήταν πάντα ξεκάθαρη στις επι-
λογές της. Στους µορφολογικούς ακροβατισµούς του ακα-
δηµαϊσµού αντιπαρέτασσε την ξεκάθαρη γεωµετρία, στις
βαρυφορτωµένες προσόψεις µε τους ηµικίονες, τα αετώ-
µατα, στις περίπλοκες διακοσµήσεις το παιχνίδι απλών
όγκων, στην άτεγκτη συµµετρία την ανοικτή κάτοψη, στην
ιεράρχηση των επί µέρους στοιχείων τη ζυγισµένη σύν-
θεση. Αντί να υποτάσσει τα κτίριά της σε οργανωτικά σχή-
µατα που υλοποιούσαν µια αφηρηµένη τάξη, αντί να τα
στριµώχνει κατά µήκος σαφώς ορισµένων δρόµων, αντί να
εξαίρει τις προσόψεις έναντι των άλλων όψεών τους, η
αρχιτεκτονική που ήθελε να εκφράσει τη νεωτερικότητα
άφησε τα κτίριά της να απλωθούν ελεύθερα στο χώρο,
καταργώντας τις «οικοδοµικές γραµµές», τα ενθάρρυνε να
υπακούσουν το κάθε ένα στη δική του λογική, να απορρο-
φηθούν το κάθε ένα στην ατοµική του προσπάθεια να στε-
γάσει µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις λειτουργίες
που του είχαν επιµερισθεί. Αυτό που κατ’ εξοχήν ενδιέ-
φερε ήταν η επιβεβαίωση της εσωτερικής συνέπειας στη
συγκρότηση των κτιρίων και, κατ’ επέκτασιν, της ίδιας της
πόλης.
Η επικράτηση της «επίσηµης» µοντέρνας αρχιτεκτονικής
σήµανε και την εκλαΐκευσή της, τη µαζική υιοθέτηση των
χαρακτηριστικών της εκείνων που µπορούσαν να αναπα-
ραχθούν πιο εύκολα και που συνέφεραν οικονοµικά. Αυτό
οδήγησε στη δηµιουργία κτιρίων πολύ απλοϊκότερων από
τα µοντερνίστικα πρότυπά τους και πολύ απλούστερων
από τα κτίρια του παρελθόντος, από πλευράς οπτικής
εντύπωσης που αυτά προκαλούν. Έχοντας παραιτηθεί από
τα στοιχεία διακόσµησης και συµβολισµού που χρησιµο-
ποιούνταν παλιότερα, τα κτίρια της «λαϊκής» µοντέρνας
αρχιτεκτονικής (δηλαδή η µεγάλη πλειονότητα αυτών που
κτίστηκαν παγκοσµίως µεταπολεµικά) κατάντησαν να είναι
συνονθυλεύµατα επιφανειών µπετόν, αδιάρθρωτων τοίχων
και αποίκιλτων ανοιγµάτων. Και έτσι, άρχισαν να δηµιουρ-
γούνται, ακόµη και σε όχι υποβαθµισµένες περιοχές της
πόλης, αστικά περιβάλλοντα πιο φτωχά από τα περιβάλλο-
ντα που κληροδότησε η ιστορία. Πιο φτωχά, αν όχι σε ποι-
ότητα και δυνατότητα παραγωγής συγκίνησης, πάντως σε
ερεθίσµατα, σε εύκολα αντιληπτές εικόνες.

Το αυτοκίνητο αντέστρεψε αυτή την πορεία προς ένα
οπτικά φτωχότερο ή, έστω, απλούστερο τεχνητό περιβάλ-
λον. 
Το αυτοκίνητο µας επιτρέπει να βλέπουµε σε λιγότερο
χρόνο περισσότερα πράγµατα. Ανάµεσά τους και κτίρια.
Έτσι αυξάνουµε την οπτική πολυπλοκότητα της σφραγι-
σµένης από τις λαϊκές εκδοχές της µοντέρνας αρχιτεκτο-
νικής σύγχρονης πόλης. Περνώντας µε µεγάλη ταχύτητα
µπροστά από απλά (από πλευράς προσφερόµενων οπτι-
κών ερεθισµάτων) κτίρια, είναι σαν να περνάµε µε µικρή

Από τη σύγχρονη
στην παραδοσιακή πόλη µε

80 χλµ. την ώρα
του Παύλου Λέφα, αρχιτέκτονα, αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών

Πολλαπλασιασµοί 
«Για να είναι καθαρό το σηµάδι, πρέπει να αναπαραχθεί: είναι
ο διπλασιασµός του σηµαδιού που καταστρέφει το νόηµα».

Jean Baudrillard

Η χρήση στοιχειωδών σειριακών µετασχηµατισµών επι-
τρέπει τη διαµόρφωση µιας θεµελιώδους αστικής οργά-
νωσης. Οι δοµές αυτές είναι ανεξάρτητες από τις αρχιτε-
κτονικές δυνατότητες των γραµµικών συστηµάτων και
των συνθέσεων όπως αναφέρονται ανωτέρω. Η γραµµή,
δεδοµένου ότι ως όργανο µπορεί να απαλλαχθεί από το
νοηµατικό της περιεχόµενο, εµφανίζεται κατάλληλη για
τον καθορισµό της ανοιχτό-τητας (openness), ένα συν-
θετικό ιδανικό το οποίο συνεχίζει να εκθειάζεται. O
Michael Hays περιγράφει την ίδια την έννοια της πολυ-
πλοκότητας σε αντιδιαστολή µε τη χρήση της γραµµής.
Ο Hilberseimer περιγράφει την έννοια του περιβάλλο-
ντος ως δύο κοντές «γραµµές» που ορίζουν έναν ορίζο-
ντα ή ένα όριο. Το κτίριό του για τον περίφηµο διαγωνι-
σµό του κτιρίου γραφείων της εφηµερίδας Herald
Tribune του Σικάγου, δεν εξετάζεται σε σχέση µε το
περιβάλλον του ως αρνητική εκδοχή, αλλά απορροφά
την ίδια την έννοια του περιβάλλοντος στο σύστηµά του
ή καλύτερα, το ίδιο το αστικό περιβάλλον καταλήγει να
αποτελεί παράγωγο του συστήµατος. Το κτίριο αποτε-
λούν δύο τυποποιηµένοι πύργοι σε µια βάση που περιµέ-
νει φαινοµενικά ένα τρίτο και τον τέταρτο όµοιο πύργο,
γεννώντας κάτι περισσότερο από ένα πλαστικό χειρισµό
του όγκου ως αναπαραγωγή του µορφωµατικού συστή-
µατος σε πνεύµα άγνοιας και αδιαφορίας για κάθε άλλο
στοιχείο προσδιορισµού. Το σηµαίνον και το σήµα δια-
λύονται από έναν γενικευµένο κώδικα που δεν αναφέρει
πλέον σε κάποια πραγµατικότητα αλλά µάλλον την ίδια τη
λογική του. Ξεκάθαρα, το σηµαίνον ταυτίζεται µε το ίδιο
το σήµα του.  

Για να χαρτογραφηθεί αυτή η νέα πραγµατικότητα-
προϊόν κινητικότητας και αλληλοσυνδέσεων, µετανάστευ-
σης και επικοινωνίας, απαιτείται αποφασιστική προσοχή
σε στρατηγικούς παράγοντες ικανούς να δηµιουργήσουν
πιθανές εξελίξεις µέσα στο σύστηµα. Αυτό το όραµα
δίνει ένα αστικό τοµέα, ένα χωρικό κατασκεύασµα που
χαρακτηρίζεται από πολλές φυσικές µεταβλητές αλλά και
από άυλες διασυνδέσεις. Το µπόλιασµα των νέων ζωνών
επάνω σε στρατηγικά οργανωµένες επιφάνειες επιτρέπει
το µετασχηµατισµό του αστικού «εδάφους» παράγοντας
ένα ζωτικό συνδετικό ιστό µεταξύ των όλο και περισσό-
τερο ανόµοιων τεµαχίων και των απρόβλεπτων προγραµ-
µατικών δοµών τους. 
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συρραφής. Σε αυτή τη διαφοροποιηµένη επιφάνεια τα
τεµάχια ανήκουν σε ένα σύνθετο, µη-απτό οργανωτικό
καθεστώς το οποίο υπόκειται σε ένα πολυδιάστατο
σύστηµα εξισορρόπησης πολιτικών, οικονοµικών, ιστο-
ρικών και πολιτιστικών δυναµικών. Από αυτά τα τεµάχια
οι κάτοικοι του αστικού «τάπητα» αρθρώνουν την προ-
σωπική τους εικόνα για την πόλη.» Ο τάπητας, προϊόν
συρραφής ασύνδετων υπολοίπων, είναι ένα πρότυπο
µετασχηµατισµού, περιγράφει ένα καθεστώς διαρκούς
µετάλλαξης µε στόχο τη δηµιουργία νέων ισορροπιών
οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα του αστικού τοπίου
συνολικά. Με στόχο την αναδόµηση τεµαχισµένων

τοµέων κατά µήκος δυναµικών συστηµάτων και ροών,
το νέο αστικό σύστηµα καταλήγει να οργανώνεταιι από
αξονικότητες: η τροχιά δηλαδή εµπεριέχει a priori µια
νοηµατική.  
Επιστρέφοντας στο απτό τοπίο της πόλης, ο καθορισµός
της κλίµακας του αρχιτεκτονικού προγράµµατος και ο
αντίκτυπός του, οφείλουν να υποβληθούν σε εκτενή αξιο-
λόγηση µε στόχο τη γένεση νέων, µη-κλειστών αστικών
συνόλων. Η έλλειψη αρχιτεκτονικού µορφολογικού
προσδιορισµού των νέων οργανωτικών συστηµάτων
έγγειται στην πρόθεση ανάδειξης νέων θεµελιωδών
εννοιολογικών σχηµάτων. Γεννώνται τακτικές προσδιορι-
σµού σχεδόν εξουδετερωµένων, παραλυµένων και γενι-
κευµένων συστηµάτων, τα οποία δεν είναι εξαναγκαστικά
κλειστά ή προκαθορισµένα. Μέσω των συνεχειών και των
δικτύων, προκύπτουν σύνθετοι σχηµατισµοί και χωρικά
κενά –όπως ακρότητες των συστηµάτων υποδοµής,
χωρικά όρια, ηµιτεχνητά τοπία, ή παγιωµένες αστικές
υφές– που εξετάζονται σε αντιδιαστολή µε τις παραδο-
σιακότερες αστικές δοµές. Οι αρχιτεκτονικοί κανόνες
θεσµοθετούνται και καθιστώνται ικανοί να παράγουν λει-
τουργήσιµες και ώριµες χωρικές ενότητες.  

Î¿Ùˆ: Ã¿ÚÙË˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜, ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎ¤˜
Ù¿ÛÂÈ˜: Î‡ÚÈÂ˜ ‰›Ô‰ÔÈ Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ˜ Ô-
ÚÂÈÒÓ
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µπορούν να ελέγξουν µε το πάτηµα ενός κουµπιού.
Η γραµµική πόλη δεν είναι ούτε προσάρτηµα, ούτε τέκνο
της διάχυτης πόλης. Είναι το alter ego της διάχυτης πόλης
που αναπτύσσεται παράλληλα µε αυτήν αλλά ανεξάρτητα
από αυτήν. Αν οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν κάτι άξιο
λόγου να προσφέρουν, τότε αυτό είναι η δυνατότητα που
παρέχουν στον καθένα µας να φτιάξει το δικό του προσω-
πικό κόσµο, να οικοδοµήσει τη δική του προσωπική πόλη.
Παρ’ όλη τη χειραγώγηση, παρ΄ όλους τους ποικίλους
εξαναγκασµούς, το άτοµο µπορεί, σήµερα, να έρθει σε
επαφή µε πρόσωπα αποκλειστικά της δικής του προτίµη-
σης, να περάσει το µέγιστο µέρος του χρόνου του σε
περιβάλλοντα της αρεσκείας του, να ακούσει πράγµατα και
να δει εικόνες της δικής του µόνον επιλογής και όχι της
επιλογής της κεντρικής εξουσίας ή, απλώς, των άλλων
κατοίκων της πόλης. 
Από τη µια µεριά, λοιπόν, η διάχυτη πόλη η οποία επιτρέ-
πει, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, την οικοδόµηση αυτών
των προσωπικών κόσµων είναι η πόλη της µέγιστης ατοµι-
κότητας και ελευθερίας. Αλλά και της αποξένωσης και της
αποµόνωσης. Ο (εν µέρει εθελούσιος) περιορισµός των
παραστάσεων που ο κάτοικος επιλέγει να προσλάβει από
τον περίγυρό του οδηγεί, αν δεν υπάρξει ένα αντίβαρο, σε
µια έκπτωση του ρόλου της πόλης, στην υπολειτουργία της
στο ευρέως νοούµενο πολιτικό επίπεδο. Ένα τέτοιο αντί-
βαρο, η αδιαµεσολάβητη εµπειρία της πόλης, είναι µια
ουσιώδης παράµετρος της συλλογικής ζωής στην πόλη και
ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής λειτουργίας της πόλης. 
Η κίνηση µε µεγάλες ταχύτητες µας επιτρέπει να περιφε-
ρόµαστε στις σύγχρονες εκτεταµένες πόλεις όπως οι
flaneurs του 19ου αιώνα στις περιορισµένης έκτασης

πόλεις του παρελθόντος. Να παρακολουθούµε τις εξελί-
ξεις και εδώ και εκεί, και έτσι να µετέχουµε κατά κάποιο
τρόπο σε αυτές. Να συντέµνουµε το χρόνο που µας είναι
αναγκαίος για να πάρουµε, περιδιαβάζοντας την πόλη,
πληροφορίες. Η θέαση των εκφρασµένων στην πόλη προ-
τιµήσεων των άλλων, της αναπαράστασης της εξουσίας,
των συµπεριφορών στο δηµόσιο χώρο, της προβολής
ατόµων, οργανισµών, ιδεολογιών και των προσπαθειών
οικειοποίησης του χώρου, αποτελεί θεµελιώδη προϋπό-
θεση για το σχηµατισµό ίδιας άποψης για τα διαδραµατι-
ζόµενα στην κοινωνία και της συµµετοχής, εν τέλει, του
καθενός, ως αυτόβουλου ατόµου, στα κοινά. Η θέαση
αυτή µπορεί να είναι τότε µόνον ελκυστική αλλά και παρα-
γωγική, µε την έννοια που σκιαγραφήθηκε παραπάνω, όταν
έχει µια στοιχειώδη πυκνότητα. 
Μια τέτοια θέαση µπορεί να την προσφέρει η γραµµική
πόλη. Ίσως όχι µε την ένταση που ήταν εφικτή στην πιο
συµπαγή πόλη των προηγούµενων αιώνων, αλλά σε γενι-
κές γραµµές µάλλον ικανοποιητικά, αν αναλογιστεί κανείς
την έκταση και την ανοµοιογένεια της σύγχρονης πόλης.
Η γραµµική πόλη προσπαθεί να παράσχει, όπως κάθε
πόλη που σέβεται τον εαυτό της, το µέγιστο: και την οπτική
πολυπλοκότητα της «παραδοσιακής», και τις χαρές, τις
ανέσεις και την ελευθερία της σύγχρονης πόλης. Και έτσι
να αποδείξει ότι είναι, και αυτή, µια πραγµατική πόλη.

λείται από µια αλληλοδιαδοχή µεγάλων πινακίδων οι
οποίες µας µιλάνε για πράγµατα που αποκτούν υπόσταση
µόνον δια της σήµανσης – αν και είναι και αυτές απαραί-
τητο συστατικό του σύγχρονου αστικού τοπίου. Ακόµη και
το strip του Las Vegas έχει αλλάξει ριζικά µε τα χρόνια,
όπως έχει πολύ εύστοχα επισηµανθεί από πολλούς αναλυ-
τές. Η γραµµική πόλη του αυτοκινήτου είναι µια σχεδόν
«κανονική» πόλη. Με κτίρια δεξιά και αριστερά, µε πυκνώ-
σεις αστικών εξυπηρετήσεων µικρής κλίµακας – για την
περίπτωση που οι αυτοκινητιστές κάνουν στάση.
Η πόλη αυτή είναι µόνον από µια άποψη µια διάχυτη πόλη.
Μόνον από την άποψη των αποστάσεων σε µέτρα και
χιλιόµετρα µεταξύ των κτιρίων, των βενζινάδικων, των πινα-
κίδων και των shopping malls που την συνθέτουν – όχι από
την άποψη του χρόνου που απαιτείται για να περάσουµε
από το ένα κτίριο στο άλλο, από τη µια πινακίδα στην
άλλη, από τη µια εικόνα πόλης στην επόµενη. Η πραγµα-
τική διάχυτη πόλη είναι οι θάλασσες των εγκαταστάσεων
και των κτιρίων που βρίσκονται προστατευµένα σε συστή-
µατα δρόµων ήπιας κυκλοφορίας, οι χιλιάδες παρατεθει-
µένοι ο ένας µετά τον άλλο µικρόκοσµοι που είναι διασυν-
δεδεµένοι µεταξύ τους και µε κάποια µη ορατά κέντρα, µε
άυλα µέσα: µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µε τηλέφωνα,
µε καλωδιακές τηλεοράσεις. Οι κάτοικοι της διάχυτης
πόλης αρκούνται, µέσα στη θαλπωρή του καταφυγίου τους
–είτε αυτό είναι το νεοπαραδοσιακό σπίτι τους σε από-
σταση είκοσι χιλιοµέτρων από το κέντρο κάποιας µεσαίου
µεγέθους κεντροευρωπαϊκής πόλης, είτε το νεοµοντερνί-
στικο Getty σκαρφαλωµένο σε έναν αποµονωµένο λόφο
της Καλιφόρνια– αρκούνται λοιπόν στη διαµεσολαβηµένη
από την ψηφιοποίηση εµπειρία του έξω κόσµου, την οποία

ταχύτητα µπροστά από πολύπλοκα κτίρια. Πάντα µένει
κάτι που είναι µπροστά µας αλλά δεν θα το έχουµε δει,
κάτι που δεν προλάβαµε να διακρίνουµε – όπως παλιό-
τερα τη σπείρα κάποιου κιονόκρανου, το κυµάτιο κάποιου
γείσου, το πλαίσιο κάποιου παραθύρου. Και, αντίθετα, µπο-
ρεί να ξεφύγουµε  εύκολα, πατώντας γκάζι, από τα αποµει-
νάρια χώρου, από τις τυφλές επιφάνειες, από το απροσ-
διόριστο τοπίο που αφήνουν πίσω τους κτίρια τα οποία
δεν είναι αναγκασµένα να σχηµατίσουν το µέτωπο ενός
δρόµου, αυτό το σκληρό, αλλά ταυτόχρονα τόσο αποτε-
λεσµατικό µέσον ορισµού του χώρου. Και να φτιάξουµε,
έτσι, στο µυαλό µας, µια συµπαγή πόλη που αποτελείται
από δρόµους µε σαφή όρια – γιατί πώς αλλιώς αντιλαµβα-
νόµαστε εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις, τοποθετη-
µένα το ένα µετά το άλλο, όταν κινούµαστε µε ταχύτητα
80 χιλιοµέτρων την ώρα, αν όχι σαν σχεδόν συνεχή
µέτωπα, πλούσια σε εναλλαγές και οπτικά ερεθίσµατα; 
Από την άποψη αυτή η χρήση του αυτοκινήτου αφήνει να
διαφανεί µια νοσταλγία. Μια νοσταλγία για την πόλη
«όπως ήταν κάποτε», για την «παραδοσιακή» πόλη µε τη
µεγάλη πυκνότητα και τη µεγάλη οπτική πολυπλοκότητα. Η
σύγχρονη πόλη το διαισθάνεται αυτό. Και επιµένει να ανα-
πτύσσεται γραµµικά, και όχι γύρω από ανεξάρτητα
«κέντρα πόλεων» ή «κέντρα γειτονιάς», σαν αυτά που
σχεδίασαν οι πολεοδόµοι του µοντέρνου κινήµατος,
εµπνευσµένοι από την οργάνωση και τη µορφή των αρχαι-
οελληνικών αγορών.
Όµως πρόκειται για γραµµική ανάπτυξη που δίνει ένα
περιβάλλον διαφορετικό και από αυτό που περιέγραψε ο
R. Venturi στο Learning from Las Vegas. Η σύγχρονη
γραµµική ανάπτυξη δεν δίνει ένα περιβάλλον που αποτε-√È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ ¶. §¤Ê·
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Η χάραξη υπερτοπικών αυτοκινητοδρόµων στην πολεοδο-
µία σαν µεταφορά για την πράξη της τοµής, δηµιουργεί ορι-
σµένες αναλογίες και επισηµαίνει διαφορές:
1. Η τοµή είναι στατική ενώ η τοµογραφία είναι ανάλυση
βασισµένη στη διαδοχή των «καρέ». 
2. Ο τρόπος πρόσληψης του τοπίου για το µέσο άνθρωπο
έχει διαµορφωθεί από την εναλλαγή εικόνων µέσα από το
παρµπρίζ που φεύγουν παράλληλα µε την πορεία του αυτο-
κινήτου ανάλογη µε τα κινηµατογραφικά «καρέ» που είναι
υπεύθυνα για την ανασύνθεση της εντύπωσης της κίνησης
και συχνά η µελέτη-ανάλυση της οδοποιίας επίσης βασίζεται
στα καρέ αν και κατ’ ουσία περιγράφει και διαπραγµατεύεται
την ροή. 

Κοινωνιολογία της υπερτοπικής αρτηρίας
Οι τοµές στο τοπίο έφεραν στο φως σε ορισµένα σηµεία
στρώµατα ιστορίας (για λίγο βέβαια) εκεί όπου στην ίδια
θέση υψώθηκαν στη συνέχεια οι µπετονένιες τάφροι µε τα
νεοφυτεµένα πρανή που ελίσσονται µε φιδίσιες καµπύλες
διατρυπώντας αστικά, προαστιακά και αγροτικά τοπία. 

Τα νέα τοπία της µετακίνησης προτείνουν µία εκδοχή συνύ-
παρξης ελεγχόµενης φύσης και αυτοκινήτου ως µακρινοί
απόγονοι του πρώτου parkway του Olmsted και των Long
Island Motor Parkway και Henry Hudson Parkway, αρτη-
ριών που παρέχουν τη δυνατότητα αδιάκοπης µετάβασης
από τη Νέα Υόρκη στα προάστια και την εξοχή.2

Οι τοµές της Αττικής Οδού επιτρέπουν πλέον την αθέατη
και ταχεία µετάβαση διαµέσου των διαφορετικών κοινωνι-
κών στρωµάτων και περιοχών της Αθήνας. Πλέον, γνωστές
και άγνωστες περιοχές σε ελάχιστο χρόνο διαδέχονται η
µία την άλλη ως «σηµάνσεις εξόδων» ισοπεδώνοντας η
αποκρύπτοντας σε έναν αδαή ταξιδιώτη τις ταξικές και
άλλες διαφορές που τις χωρίζουν. Έτσι, µία ενδιαφέρουσα
απόρροια της ύπαρξης ενός δρόµου όπως η Αττική οδός
είναι η πρακτική της διά-σχισης διαφορετικών περιοχών της
Αττικής σε πολύ µικρό χρόνο, χωρίς επαρκή πρόσληψη
εικόνων, όπως συνέβαινε έως τώρα µε την επίγεια µετακί-
νηση µε σηµαντικές συνέπειες στην αλλαγή του ψυχογεω-
γραφικού χάρτη της πόλης. 
Με την επιλογή της Αττικής Οδού µοιάζει να περνάµε σε
µία άλλη διάσταση όπου εκτός από τη κλίµακα, αλλάζει η
ροή του χρόνου και µαζί µε αυτά και οι δικοί µας ρυθµοί. Η
κύρια αίσθηση σε εγρήγορση είναι αυτή της όρασης η
οποία εισπράττει, αναλύει και αξιολογεί τις προσλαµβάνου-
σες πληροφορίες του περιβάλλοντος του αυτοκινητοδρό-
µου: σήµατα, ανισόπεδες, φευγαλέα θραύσµατα του απώτε-
ρου περιβάλλοντος. 

της και οι λοιπές ανισόπεδες είναι πράξη που δεν είναι
µονοσήµαντη. Εδώ εστιάζουµε σχεδόν αποκλειστικά στα
µορφολογικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά της αρτη-
ρίας σε σχέση µε την έννοια της τοµής, τις πιθανές σχέσεις
της µε την αρχιτεκτονική και τις υπό διαµόρφωση σχέσεις
µε τις περιοχές που έρχεται σε επαφή. 

Αναζητώντας αναλογίες και διαφορές στον τρόπο µε τον
οποίο χειρίζονται την έννοια της τοµής και της τοµογρα-
φίας αντίστοιχα τα πεδία της αρχιτεκτονικής, της αρχαιολο-
γίας και της ιατρικής, αντιλαµβανόµαστε την τοµή σαν εργα-
λείο ανάλυσης, έρευνας και κατάδειξης δοµής:
• Στην αρχιτεκτονική αποκαλύπτει κατασκευαστικές µεθό-
δους και αποδίδει µεγέθη µε ακρίβεια. 
• Στην αρχαιολογία αποκαλύπτει ιστορικά δεδοµένα και
πολιτιστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά χρονικών
περιόδων.
• Στην ιατρική η ακτινογραφία και η τοµογραφία (CT Scan)
αποτελούν µεθόδους ανάλυσης ανθρώπινων οργάνων µε
εγκάρσια τοµή η διαδοχικές τοµές σε ίσες αποστάσεις. 

Το φαινόµενο της υπερτοπικής αρτηρίας χαράσσει ανεξίτη-
λες διαδροµές στο τοπίο που έχουν ταυτόχρονα χαρακτη-
ριστικά τοµής, εγκοπής, ροής και ράµµατος. 

Εξετάζοντας σήµερα την Αθήνα του 2004 –ή σωστότερα
τον ευρύτερο µητροπολιτικό οργανισµό της πρωτεύουσας–
υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν κάποιες πρώτες διαπιστώ-
σεις σχετικές µε τις αλλαγές που έχουν προκύψει σαν απο-
τέλεσµα της υλοποίησης των χωροταξικών και συγκοινωνια-
κών επιλογών που ολοκληρώθηκαν µε χρονικό ορίζοντα
κυρίως τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 

Όσον αφορά τα συγκοινωνιακά έργα στη νέα Αθήνα, είναι
γεγονός ότι κυριολεκτικά και εννοιολογικά για πρώτη φορά
µετά την εγκαθίδρυσή της σαν πρωτεύουσας του ελληνικού
κράτους, η πόλη «χαράσσεται» σε τέτοια έκταση και µε
τόσο µακροπρόθεσµες προβλέψιµες και µη συνέπειες. Οι
µετακινήσεις και οι κυκλοφοριακοί άξονες αποκτούν πρω-
τεύουσα σηµασία και κατά παράδοξο τρόπο µοιάζει να
φέρουν εις πέρας (εξήντα περίπου χρόνια µετά) ορισµένες
αµφιλεγόµενες αρχές-κλειδιά από σηµεία-θέσεις της Χάρ-
τας των Αθηνών.1

Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι
η πρόσφατη άναρχη ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών
στην ελληνική επικράτεια είναι γραµµική και εξελίσσεται κατά
µήκος δρόµων, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι βασικές αρτηρίες
η δευτερεύοντες άξονες που συνέδεαν περιοχές. 
Η διάνοιξη δρόµου όπως η Αττική Οδός, τα παρακλάδια

«Τοπογραφίας Τοµογραφία;»
του Νίκου Αναστασόπουλου, αρχιτέκτονα, εντεταλµένου επίκουρου καθηγητή 

Πανεπιστηµίου Πατρών
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Η αλλιώς, ποια είναι η αξία των µορφών που παράγουν οι
τάφροι και οι ελικοειδείς ανισόπεδες; Αν κρίνουµε από τον
αριθµό και τη συχνότητα δηµοσιεύσεων εικόνων κόµβων
και ανισόπεδων διαβάσεων φαίνεται πως η αυτοκινητολα-
γνεία έχει προεκταθεί και σε οδολαγνεία σε ένα πλήρως
αυτοενισχυόµενο και αέναα διογκούµενο σύστηµα αξιών. 
Η έννοια της ροής και της ρευστοµηχανικής έχει κατακλύ-
σει το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο και την κατεύθυνση του σχε-
διασµού για πολλούς αρχιτέκτονες, ενώ έρχονται στο
µυαλό χαρακτηριστικά παραδείγµατα αρχιτεκτονικής που
στηρίζονται στην επεξεργασία της τοµής εδάφους ή του
εναέριου δρόµου.

Άνθρωπος/Τοπίο – Αυτοκίνητο/Τοπίο
Το νέο περιβάλλον της πόλης των ανισόπεδων είναι εν πολ-
λοίς αυτό που ψηφίσαµε µε την αγορά του δεύτερου αυτο-
κινήτου και µε τη χρήση του εκεί που δεν είναι εντελώς απα-
ραίτητο. Όπως έχει αποδειχθεί σε παγκόσµια κλίµακα, είναι
τέτοια η φύση του µέσου του αυτοκίνητου εφόσον δεν
ελεγχθεί συνειδητά ατοµικά και οµαδικά η συχνότητα και το
µέγεθος της παρουσίας του ώστε να «παράγει» αυτοκινητο-
δρόµους και οι αυτοκινητόδροµοι φέρνουν περισσότερα
αυτοκίνητα σε ένα αέναα αναπαραγόµενο σύστηµα.3

Το περιβάλλον διαµορφώνεται ανάλογα µε τον τρόπο που
το βλέπουµε, τον τρόπο που το διαβάζουµε:
Ο αναρριχητής θα δει το βουνό σαν ευκαιρία για αναρρί-
χηση, εκτιµώντας το βαθµό δυσκολίας του, ο περιπατητής
από τη σκοπιά του θα το δει σαν περιβάλλον που ίσως δεν
είναι τόσο πρόσφορο για περίπατο όσο µία επίπεδη
περιοχή ενώ ο φυσιολάτρης θα εστιάσει στον οικολογικό
πλούτο και τη µοναδική του ποιότητα. 
Η θέα και η θάλασσα ήταν δύο στοιχεία του ελληνικού
τοπίου χωρίς αισθητική ή άλλη αξία σε προηγούµενες
γενιές, ενώ µόνο τα τελευταία 25 χρόνια έχουν τα πράγµατα
εντελώς αντιστραφεί. 
Ο τρόπος που αντιµετωπίζουµε το τοπίο διαµορφώνει και
την ενεργητική µας στάση απέναντί του, τον τρόπο που
επεµβαίνουµε σε αυτό. 

Ο αυτοκινητόδροµος παρότι βασισµένος πρώτιστα στην
τοµή, εν τέλει αναιρεί τις βασικές της λειτουργίες: όπως επι-
σηµάνθηκε αναιρεί τις ιδιότητες της αρχιτεκτονικής και
αρχαιολογικής τοµής, ενώ απορρίπτει τις ιδιότητες της
τοµογραφίας σε κοινωνιολογικό επίπεδο διότι επιβάλλει
τους δικούς του όρους «κατασκευής» του τοπίου. Πρόκει-
ται για ένα νέο ισχυρό παίκτη στο αστικό µόρφωµα που
τέµνοντας τη γη ανατρέπει ιστορία, κέντρα βάρους και εξέ-
λιξη, ενώ ταυτόχρονα µετασχηµατίζει επιλεκτικά καλύπτο-
ντας και αποκαλύπτοντας δεδοµένα, διαµορφώνοντας έτσι
µία νέα πραγµατικότητα που θα αποτελέσει την αφετηρία
για τις εξελίξεις στην Αττική του 21ου αιώνα.
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Είναι γνωστό ότι το εύρος και το βάθος της πρόσληψης
µηνυµάτων από το περιβάλλον είναι αντιστρόφως ανάλογο
µε την ταχύτητα. Για τον αµύητο η Αττική Οδός προσφέρει
µόνο φευγαλέες εικόνες από ανοίκειες γωνίες και σηµεία του
ορίζοντα από όπου η πόλη φαντάζει σαν κορυφογραµµή ή
θραύσµατα που εµφανίζονται πολύ πάνω ή κάτω από το δικό
του σηµείο ορίζοντα εφόσον συνήθως κυκλοφορεί κατά
µήκος µίας εγκοπής τουλάχιστον 15 µέτρων κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους η σε εναέρια λωρίδα αντίστοιχα. 

Μορφολογία και αισθητική του αυτοκινητόδροµου
Παρά το γεγονός ότι προσωπική πάγια θέση αποτελεί η
ανάγκη εστίασης στα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς, σε ήπιους
τρόπους µετακίνησης και σε ριζική µεταστροφή από τη λαί-
λαπα της νεοελληνικής αυτοκινητολαγνείας, είναι υποχρεω-
µένος κανείς να αντιµετωπίσει τα δεδοµένα σαν µη ανα-
στρέψιµα και να διερευνήσει µε βάση αυτά τους νέους πιθα-
νούς συσχετισµούς.

Η διαφορά κλίµακας της Αττικής Οδού µε το κτισµένο και
άκτιστο τοπίο εγκαθιστά µία εντελώς νέα σχέση που περι-
λαµβάνει βαθιές τοµές κάτω από την επιφάνεια του εδά-
φους που δηµιουργούν τάφρους και τοίχους σε αστικές και
προαστιακές περιοχές, σήραγγες σε βουνά και ανισόπεδες
εισόδους και εξόδους, δακτυλίους και πεζογέφυρες σε
έκταση και µέγεθος τέτοια που δεν έχει υπάρξει ανάλογη
έως τώρα. Οι δρόµοι ταχείας κυκλοφορίας που συνιστούν
µία ριζική επέµβαση στο τοπίο δεν είναι δισδιάστατες λωρί-
δες αλλά τρισδιάστατες µορφές στο χώρο όπου (οφείλω να
οµολογήσω) υποθάλπουν µία ηδονική εµπειρία, όπως αντί-
στοιχα εµπνέει δέος η είσοδος στο µισοσκόταδο µιας
σήραγγας και στη συνέχεια η έξοδος στο φως. 

Παράλληλα µε τα προβλήµατα που προκύπτουν δεν µπορεί
να παραβλέψει κανείς µία αισθητικοποίηση της εµπειρίας
της διαδροµής (βλ. Περιφερειακό Υµηττού, έξοδοι στα
Μεσόγεια, κ.ά.) και ορισµένες ανάλογες παρεµβάσεις στο
τοπίο (Νέλλα Γκόλαντα/Κατεχάκη) σε συνδυασµό µε φυτεύ-
σεις που τροφοδοτούν τη δηµιουργία ενός ολότελα νέου
τεχνητού τοπίου. π.χ. θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι
η νέα τάξη πραγµάτων συνιστά αρχιτεκτονική ή πηγή
έµπνευσης για την αρχιτεκτονική; 

¿Óˆ: ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·ÛÎ·Ê‹
Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜ «ÎÏ·ÛÛÈÎ‹˜» ª·Ú·ıÒÓÈ·˜ ‰È·-
‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔ-
ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô˘ ÎfiÌ‚Ô˘ (4/2004)
Î¿Ùˆ: ™Ù·ıÌfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘, Napoli Afragola, Zaha
Hadid Architects

‰›Ï· ¿Óˆ: ∆ÔÌ‹-Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô: La
Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela,
°·ÏÈÎ›·, Peter Eisenman
‰›Ï· Î¿Ùˆ: ÃÚ‹ÛË Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓË˜ ÙÔÌ‹˜
ÁÈ· Î·Ù¿‰ÂÈÍË ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‰È·ÛÙÚˆÌ¿Ùˆ-
ÛË˜ ÛÙÔÓ ™Ù·ıÌfi Û‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi
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οπτικής πόλωσης. Η εικόνα που βλέπουµε αλλάζει ανά-
λογα µε τη γωνία υπό την οποία κοιτάµε. Από την οπτική
γωνία του αυτοκινήτου, κοιτώντας τις λεωφόρους σαν µια
προοπτική ακολουθία, βλέπουµε να ξετυλίγεται η ταινία
των προσόψεων η οποία διηγείται την κυρίαρχη ιστορία:
εταιρική, πολυεθνική, κραυγάζουσα την ευµάρεια και την
κατανάλωση. Η ιστορία αυτή µας θυµίζει άλλες µεγαλου-
πόλεις, τόπους οικονοµικής προόδου µιας κοινωνίας
αυτοκινητιστικής κατανάλωσης. Εκπληρώνει τους πόθους
µας να είµαστε και εµείς «ευρωπαίοι», αναπτυγµένοι,
αστοί.  Μόνον αυτούς τους πόθους εκπληρώνει όµως.
Όσον αφορά την ανάγκη µας για ζωντάνια, για ανθρώπινη

επαφή, για το αναπάντεχο, για ερωτισµό, για το νόηµα της
ζωής και του θανάτου, ως προς αυτές τις βασικές µας
ανάγκες υψώνει τείχη αδιαφορίας.

Αν κοιτάξουµε τη γυάλινη επιφάνεια υπό άλλη γωνία όµως,
η εικόνα αλλάζει. Αν η µατιά µας ξεφύγει από την πορεία
του αυτοκινήτου και πέσει κάθετα στις όψεις, θα ανακαλύ-
ψουµε ότι η Αθηναϊκή Λωρίδα διαθέτει ρωγµές.  Αρχίζουν
να εµφανίζονται χώροι ανάµεσα στα κτίρια οι οποίοι πριν
µας ήταν αθέατοι. ∆ιαµέσου αυτών διακρίνουµε πλάγιες
όψεις που αποσυνθέτουν το σκηνικό. Όψεις λειτουργικές,
χαραγµατιές σκοτεινές και χαοτικές µεταξύ των κτιρίων
οδηγούν στην πίσω πλευρά της λεωφόρου. Χώροι αποθή-
κευσης και απορριµµάτων, βοηθητικά κλιµακοστάσια,
µηχανολογικά σύµπαντα, κρυφές γωνιές πολυκατοικιών
αρµατωµένες µε µπουγάδες, αιωνόβιοι αγροί, κοτέτσια,
µαθητές που τα λένε καπνίζοντας έξω από τα φροντιστή-
ρια, παράθυρα υπνοδωµατίων που έχουν µέσα τους ζωή, η
πραγµατική στόφα της πόλης εµφανίζεται µε µικρές ανα-
λαµπές, αποκαλύπτοντας στα µάτια µας τα πολλαπλά
σύµπαντα που αποτελούν την πραγµατική µας πόλη.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η καθηµερινή ζωή της
πόλης είναι κρυµµένη και συνθλίβεται από τα κυρίαρχα
στοιχεία, θα µπορούσαµε να την αντιληφθούµε ως το αδύ-
ναµο συστατικό που καταλαµβάνει τον υπόλοιπο, µειονε-
κτικό χώρο που του αφήνει η κύρια, εξουσιαστική χρήση
της λωρίδας. Υπάρχει όµως µια άλλη άποψη, αυτή που
αναδεικνύει ο Γάλλος θεωρητικός Michel de Certeau, ανα-
γνωρίζοντας σε αυτή τη µικρή καθηµερινότητα τη δύναµη
να εισχωρεί, να καταλαµβάνει και τελικά να καταλύει ολό-
κληρα συστήµατα. Όπως οι µικρές ρωγµές που εµφανίζο-
νται στα µπετονένια πεζοδρόµια επιτρέπουν την ανάπτυξη
προσαρµοστικών φυτών τα οποία µε τον καιρό διασπούν
τη σκληρή επιφάνεια µετατρέποντάς την σε ζωντανό
χώρο, έτσι και οι δραστηριότητες της καθηµερινότητας
έχουν την τάση να καταλύουν απόλυτες δοµές.  Στο Arts
de faire, o Michel de Certeau καταπιάνεται µε την κοινωνική
και την πολιτιστική αντίσταση. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται
στο ότι αναπτύσσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για το πώς οι
«αδύναµοι» οικειοποιούνται και τελικά υπονοµεύουν το
«δυνατό», δηµιουργώντας µια σφαίρα αυτόνοµης δράσης
και αυτο-προσδιορισµού στον ενδιάµεσο χώρο, ανάµεσα
στους περιορισµούς που τους επιβάλλονται. Για πρώτη
φορά αναγνωρίζεται ως δηµιουργός µε δυνατότητα αντί-
στασης όχι ο παραγωγός, ή έστω το προϊόν, αλλά ο κατα-
ναλωτής – του αστικού χώρου, του γραπτού λόγου κ.λπ.
Όπως ο Benjamin αναδεικνύει τον flaneur, ένα νέο αστικό
υποκείµενο το οποίο καταναλώνοντας τον αστικό χώρο
σαν µια αλληλουχία εικόνων αλλάζει τη φύση της πόλης, ο
de Certeau αποδεικνύει ότι και µόνο µε το να ζουν και να
λειτουργούν µέσα στον αστικό, τον πολιτιστικό ή τον πολι-
τικό χώρο τα εκατοµµύρια απλών ανθρώπων οικειοποιού-
νται και αλλάζουν τους χώρους αυτούς.

Ιδωµένες από αυτό το πρίσµα, οι ρωγµές που παρουσιάζει
η Αθηναϊκή Λωρίδα παύουν να είναι απλώς υπολειµµατι-
κές. Προσφέρουν χώρο οικειοποιήσιµο, και επιτρέπουν
την ανάπτυξη πολιτισµού που είναι πραγµατικά ζωτικός και
δηµιουργικός, αφού ξεφεύγει από τα στενά όρια του
κυρίαρχου συστήµατος. Επιτρέπουν την αυτοφυή ανά-
πτυξη απρογραµµάτιστων δράσεων, λειτουργιών, εικόνων,
αισθήσεων, τοπίου. Αποτελούν το παρασκήνιο, στο οποίο
εκτυλίσσεται το πραγµατικό δράµα της πόλης.

τεχνάσµατα (trompe l’oeil) έδιναν την εντύπωση µεγέθους
και αρχιτεκτονικής µεγαλοπρέπειας τα οποία οι εκκλησίες
δεν διέθεταν, έτσι και η όψη της αθηναϊκής λωρίδας ελάχιστη
σχέση έχει µε την πόλη την οποία κρύβει πίσω της.

Όπως στις γραµµικές πόλεις της αµερικάνικης ∆ύσης, έτσι
και στην Αθηναϊκή Λωρίδα σηµασία έχει η δηµόσια εικόνα,
όπου ως δηµόσιο πρόσωπο µετράει µόνο αυτό που είναι
ορατό από τη λεωφόρο. Στις πόλεις της ∆ύσης η πρό-
σοψη ήταν ουσιαστικά σκηνικό, πολλές φορές ένα έτοιµο
συναρµολογούµενο σκηνικό που ερχόταν µε τρένο από
την ανεπτυγµένη ανατολική ακτή. Το σκηνικό αυτό αναπα-
ρήγαγε τυπολογίες που πουλούσαν, όπως η δωρική πρό-
σοψη της τράπεζας ή η αστική πρόσοψη του ξενοδοχείου.
Στην Αθηναϊκή Λωρίδα το σκηνικό λειτουργεί επίσης µε
εισαγόµενες πολλές φορές µορφές και τυπολογίες. Η
στιλπνή γυάλινη όψη, ο εντυπωσιακός πύργος, το εξωγήινο
µούλτιπλεξ, το ντράιβ-ιν εστιατόριο, η αλυσίδα πολυκατα-
στηµάτων, το υπερογκώδες σουπερµάρκετ, όλα αυτά απο-
τελούν τυπολογίες που όχι µόνο είναι εισαγόµενες, και όχι
µόνο το δείχνουν, αλλά και το καυχιούνται. Όλα αυτά είναι
κτίρια κράχτες, «κτίρια-πάπιες» κατά τον Βεντούρι.

Τα προσωπεία είναι αυτά που συµβολίζουν πλέον την
Αθήνα, µαζί µε µερικά γενικά σύµβολα όπως ο Παρθενώ-
νας. Είναι όµως η ιστορία της Αθήνας αυτή που περιγρά-
φουν οι µεγάλες λεωφόροι; Είναι η Αθήνα η πόλη των
µεγάλων εταιριών, της αποξένωσης και του αυτοκινήτου;
Εν µέρει ναι. ∆εν είναι όµως µόνον αυτό.

Η Αθηναϊκή Λωρίδα λειτουργεί σαν µια γυάλινη επιφάνεια

Η Αθήνα φτιάχτηκε. 
Και όσο φτιάχνεται αποκρυσταλλώνεται, οριστικοποιείται.
Η Αθήνα ήταν γεµάτη πιθανότητες, είχε τον ερωτισµό της
έφηβης που κοιτάει το µέλλον και βλέπει ό,τι επιθυµεί. Μας
υποσχόταν το αναπάντεχο, το διαφορετικό.

Η Αθήνα όµως άλλαξε ραγδαία, τόσο χωρικά όσο και
πολιτισµικά, οικονοµικά και κοινωνικά. Η ταυτότητα της
πόλης είναι σε διαδικασία µετάλλαξης σε τέτοιο βαθµό που
αυτή τη στιγµή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Η παλιά,
γνώριµη ταυτότητα της πόλης έχει χαθεί. Στην πενταετία
που πέρασε, η ταυτότητα της πόλης είχε καθοριστεί από
την Ολυµπιακή προετοιµασία. Λόγω του ότι ο στόχος της
προετοιµασίας αυτής ήταν η διεξαγωγή των Αγώνων και
όχι κάποιο ξεκάθαρο όραµα για το µέλλον της Αθήνας, ο
χαρακτήρας της πόλης στην µετά τους αγώνες εποχή είναι
προς αναζήτηση. Όχι ότι η πόλη δεν έχει προσωπικότητα
ή ότι η ταυτότητά της απαιτεί ανακατασκευή, απλώς τα
στοιχεία που ιεραρχηµένα και σηµασιοδοτηµένα αποτε-
λούν τη βάση αυτοπροσδιορισµού µιας κοινωνίας, έχουν
στην περίπτωση της Αθήνας µπερδευτεί.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν προηγούµενες εικόνες
κάποιου εαυτού χάνουν την εγκυρότητά τους, τα προσω-
πεία αποκτούν αξία ανάλογη µε την προβολή τους. Αποτε-
λώντας το κατ’ εξοχήν αστικό προσκήνιο, οι µεγάλες λεω-
φόροι-λωρίδες δίνουν στα µηνύµατα που προβάλλονται
πάνω τους εξαιρετική δύναµη.

Η Αθηναϊκή Λωρίδα είναι µια οφθαλµαπάτη. Όπως στις
µπαρόκ εκκλησίες της δυτικοευρωπαϊκής περιφέρειας οπτικά

Ρωγµές στην Αθηναϊκή Λωρίδα
των Θωµά ∆οξιάδη, Σοφία Χάσου-∆οξιάδη, αρχιτεκτόνων
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φυλάσσονται όλα κι όλα οκτώ σχέδια και για τις δύο
παραλλαγές, πέντε για την πρώτη, τρία για τη δεύτερη. Το
αυτοκίνητο δεν προχώρησε κάν στο στάδιο της κατα-
σκευής πρωτοτύπων. Μοιάζει µε συλλογισµό πάνω στο
KdF (Kraft durch Freude, ισχύς δια της χαράς), τον γνωστό
«σκαραβαίο» της Volkswagen του F. Porsche. Το πρωτό-
τυπό του, σε σχέδια του Erwin Komenda, είχε εκτεθεί ένα
χρόνο πριν, χωρίς την παραµικρή αναφορά στην πόλη, ή
την εξοχή, όπου θα κινηθεί.

Η περίπτωση του R. Buckminster Fuller2 (1895-1983) είναι
διαφορετική. 
Αν ο Le Corbusier, πέραν των διακηρύξεων, παραµένει ο
έξοχος bricoleur, ο Buckminster Fuller –φιλόσοφος, εφευ-
ρέτης, designer (γνωστός κυρίως από τον γεωδαιτικό
θόλο), «µελλοντολόγος» και πρωτοπόρος εισηγητής της
συνετής διαχείρισης των φυσικών πόρων– προτείνει µια
«συνολική προληπτική επιστήµη του σχεδιασµού»
(«comprehensive anticipatory design science»), που
µελετά µε αυστηρότητα την επί σκοπώ διάταξη των πραγ-
µάτων και µπορεί να «κάνει τη διαφορά» – η έκφραση
δική του. Αυτή η χρονικά και ποιοτικά  ιεραρχηµένη δράση
χαρακτηρίζει τη δηµιουργία του Dymaxion Car (από τις
λέξεις Dynamic Maximum Tension).

Το 1927 διατυπώνει την ιδέα της διασποράς σε αποµονω-
µένα µη κατοικούµενα σηµεία προκατασκευασµένων
πολυώροφων πολυκατοικιών, εξοπλισµένων µε όλες τις
ανέσεις, που θα µεταφέρονταν και θα εξυπηρετούνταν µε
αερόπλοια τύπου Zeppelin (πρόκειται για προδροµική
ιδέα του «one-town world», του κόσµου που θα έχει
µόνο µια συνεχή πόλη). Προβλέπει δυνατότητα ιδιωτικών
µετακινήσεων µε ειδικά σχεδιασµένα οχήµατα, που θα
µπορούν να πετούν, να πλέουν και να κινούνται επίγεια. Το
Dymaxion Car αποτελεί υλοποιηµένο διάδοχο αυτής της
αρχικής σύλληψης, σχεδιασµένο µε προγραµµατικό στόχο
την επίτευξη µέγιστου αποτελέσµατος µε ελάχιστο υλικό.
Το πρώτο από τα τρία που κατασκευάσθηκαν, είχε µήκος
5,9µ., ύψος 1,8µ. και βάρος µικρότερο από 450 κιλά (όσο
και ο «σκαραβαίος») , αεροδυναµικό σχήµα και τρεις τρο-
χούς. Μπορούσε να µεταφέρει 10 επιβάτες και να ανα-
πτύσσει ταχύτητα 200χλµ την ώρα. Πρόκειται για ένα
συνειδητά υβριδικό κατασκεύασµα: αυτοκίνητο και αερο-
πλάνο, υδροπλάνο και σκάφος, πουλί και ψάρι, φτιαγµένο
σε σχήµα οργανικής σταγόνας και γεωµετρικού διπλού
τετραέδρου συγχρόνως. 

Η παρατεταµένη περιοριστική θεώρηση του αυτοκινήτου
ως µορφής οφείλεται κυρίως στην έκθεση «Ten
Automobiles» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας
Υόρκης του 1952. Αυτή κατοχύρωσε το αυτοκίνητο ως
«twentieth-century artifact». Κάτι ανάλογο είχε συµβεί µε
τη µοντερνιστική αρχιτεκτονική είκοσι χρόνια πριν. Η
έκθεση «Modern Architecture: International Exhibition»
των H.-R. Hitchcock και Ph. Johnson στο ίδιο µουσείο την
κωδικοποίησε σε ύφος, το International Style, παραµερίζο-
ντας τα άλλα συστατικά της. Σε αντίθεση µε την έκθεση
του 1952, η έκθεση «Different Roads: Automobiles for the
Next Century» (22 Ιουλίου-21 Σεπτεµβρίου 1999), στο ίδιο
µουσείο, σε συνδυασµό µε το διεπιστηµονικό συµπόσιο
«What is the Future of the Automobile?», έθεσε το τρέ-
χον πλαίσιο προβληµατισµού για το µέλλον του αυτοκινή-
του: νέοι υβριδικοί κινητήρες, νέες πηγές ενέργειας, νέα
υλικά, νέα chassis, νέοι τύποι αυτοκινήτων, συµπαγών, ελα-

φρών, ασφαλών, προσιτών, γρήγορων... αλλά και νέοι οδη-
γοί, µε νέες συνήθειες, απαιτήσεις και επιθυµίες, στις ρυπα-
σµένες και συµπεφορηµένες πόλεις των ανεπτυγµένων και
των αναπτυσσόµενων χωρών, µε αποδοχή πλέον της κοι-
νωνικής απαίτησης για αυξανόµενη κινητικότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, µε πρόσθετη έµφαση στις νεώτερες
τεχνολογίες της πληροφορικής, εντάσσεται η έρευνα του
Smart Cities Group του M.I.T. Media Laboratory υπό τη
διεύθυνση του William Mitchell. Ένα εν εξελίξει ερευνητικό
πρόγραµµα παρήγαγε ιδέες για «έξυπνα» αυτοκίνητα
πόλης προορισµένα για «κινητικούς πολίτες» (mobile
citizens). Αφετηρία αποτελουν η παραδοχή ότι η µείωση
της προσωπικής κινητικότητας δεν µπορεί να είναι πλέον
αποδεκτή και η παρατήρηση ότι οι σποραδικές βελτιώσεις
αποδεικνύονται εν τέλει ανεπαρκείς. Αντί των αυξανόµε-
νων περιορισµών –κυρίαρχη στρατηγική στην Ελλάδα και
αλλού– προτείνεται µια νέα φιλελεύθερη προσέγγιση, που
θα µεταβάλει τη θεµελιακή σχέση του αυτοκινήτου και της
πόλης του 21ου αιώνα, ώστε οι κάτοικοί της να αποκτή-
σουν τη δυνατότητα να ασκήσουν χρηστά την ιδιότητα
του «κινητικού πολίτη». «Οι καλοί κινητικοί πολίτες παίρ-
νουν διαρκώς αποφάσεις που ελαχιστοποιούν τους κινδύ-
νους τραυµατισµού, την κατανάλωση πόρων, την παρα-
γωγή απορριµµάτων και τη ρύπανση. Ενεργούν όχι µόνο
στη βάση του ατοµικού συµφέροντος, αλλά και για το
κοινό καλό. Η δηµόσια παρουσία τους συµβάλλει στον
παλµό της κοινότητας. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί µια
τέτοια ηθική/δεοντολογική συµπεριφορά, οι κινητικοί πολί-
τες πρέπει να εφοδιασθούν µε αυτοκίνητα, που δεν θα

6622 α φ ι έ ρ ω µ α

CARchitecture:
Οι Le Corbusier, R. Buckminster Fuller και F. Gehry 

ως σχεδιαστές αυτοκινήτων [και πόλεων]

του Γεωργίου Α. Πανέτσου, αρχιτέκτονα, αναπληρωτή καθηγητή 
Πανεπιστηµίου Πατρών

Ας παρουσιάσουµε τον Παρθενώνα και το αυτοκίνητο έτσι,
ώστε να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για δύο προϊόντα επιλο-

γής σε διαφορετικούς τοµείς, εκ των οποίων ο ένας έχει αγγίξει
την τελειότητα , ενώ ο άλλος εξακολουθεί να εξελίσσεται. Αυτό
εµπλουτίζει το αυτοκίνητο. Και µετά; Μένει να αξιοποιήσουµε

το αυτοκίνητο σαν πρόκληση για τα σπίτια και τα πιο σπουδαία
κτίριά µας. 

Le Corbusier, Vers une Architecture, 1928

Νοµίζω ότι σήµερα τα αυτοκίνητα είναι το ακριβές ανάλογο των
µεγάλων γοτθικών καθεδρικών ναών: εννοώ την υπέροχη δηµι-

ουργία µιας εποχής, που έχουν συλλάβει µε πάθος άγνωστοι
καλλιτέχνες, και  που καταναλώνει ως εικόνα [...] ένας ολόκλη-

ρος πληθυσµός, προσλαµβάνοντάς την σαν εντελώς µαγικά αντι-
κείµενα.

Roland Barthes, La Nouvelle Citroën, 1957

Η µεθοδική επανατοποθέτηση του αντικειµένου, δηλαδή η
αλλαγή σηµείου οράσεως και συντεταγµένων αναφοράς,
ανοίγει σχεδόν πάντα νέες ερµηνευτικές και δηµιουργικές
οδούς.
Μέχρι σήµερα η µελέτη των αυτοκινήτων, που σχεδίασαν
αρχιτέκτονες, εξαντλείται στη σύγκριση της µορφής τους
µε την αρχιτεκτονική µορφή, αντιµετωπίζεται δηλαδή ως

επιµερισµός της µορφοπλαστικής επίδοσης του δηµιουρ-
γού στην κλίµακα του βιοµηχανικού σχεδιασµού ή του
σχεδιασµού αντικειµένου.1 Παρά το γεγονός ότι µεταξύ
των αρχιτεκτόνων σχεδιαστών αυτοκινήτων –Frank Lloyd
Wright, Le Corbusier, Walter Gropius, Marcel Breuer,
Adolf Loos, Gio Ponti, Carlo Mollino, Norman Foster,
Renzo Piano, κ.ά.– συγκαταλέγονται διαπρεπείς συντάκτες
πολεοδοµικών προτάσεων, οι δύο κατηγορίες σχεδιασµού
παρέµειναν εν πολλοίς ασύνδετες. 

Το αυτοκίνητο υπήρξε στην Ευρώπη στοιχείο του µοντερ-
νιστικού αρχιτεκτονικού θεωρητικού οπλοστασίου ήδη
από το µεσοπόλεµο, δηλαδή αρκετά πριν εξελιχθεί στο
κύριο µέσο και σύµβολο της αυτόνοµης και µαζικής κινητι-
κότητας του 20ού αιώνα, που θριάµβευσε στην Αµερική.
Από κτιριολογικής πλευράς, οι επιπτώσεις του ήταν σαφώς
ελαφρότερες από αυτές της άµαξας, που απαιτούσε µεγά-
λους και ειδικά διαµορφωµένους και εξοπλισµένους
χώρους για άµαξες και υποζύγια. Παρά τις φονξιοναλιστι-
κές διακηρύξεις – «η µορφή ακολουθεί τη λειτουργία»– το
αυτοκίνητο υπήρξε ένα αντικείµενο, που έπρεπε να αποθη-
κευθεί, ή απλώς «δεν ήταν εκεί» και άρα δεν αφορούσε
τους αρχιτέκτονες, έστω και αν δηµιουργούσε κάποια προ-
βλήµατα στους πολεοδόµους. ∆εν αναγνωρίσθηκε ως
παράµετρος της λειτουργίας, άρα και ως γεννήτωρ µορ-
φής. Με λίγες εξαιρέσεις –τα κτίρια στάθµευσης των A.
Perret, K. S. Melnikov και πρόσφατα των R. Machado-J.
Silvetti και Z. Hadid– δεν παρήγαγε διακεκριµένη αρχιτε-
κτονική, σε αντίθεση µε το σιδηρόδροµο κατά τον 19ο
αιώνα ή το αεροπλάνο αργότερα.

Ο Le Corbusier συνέλαβε τη µοντέρνα κατοικία σαν κάτι
τυποποιηµένο, µαζικά παραγόµενο και συντηρήσιµο, όπως
ακριβώς το αυτοκίνητο. Οι φωτογραφικές απεικονίσεις
των σηµαντικότερων κατοικιών του της δεκαετίας του 1920
περιλαµβάνουν αυτοκίνητα στο πρώτο πλάνο. Πρόκειται
για στοιχεία συµβολικά και εικαστικά συγχρόνως. Το αυτο-
κίνητο αντιπροσωπεύει τον συνολικό και ακριβή σχεδια-
σµό, που αφοµοιώνει την τεχνολογία. Ωστόσο, η κρίσιµη
διαφορά µεταξύ κτιρίου και αυτοκινήτου, που είναι ακρι-
βώς η σχέση µε το έδαφος, αποσιωπάται. Το κτίριο απο-
σπάται από τη γη, αλλά αυτή εν τέλει δεν απελευθερώνεται,
καθώς τµήµα του pilotis καταλαµβάνεται από το αυτοκί-
νητο. 
Το 1936, µετά το τέλος της πουριστικής του περιόδου και
τη διατύπωση των πολεοδοµικών του αρχών, µε βάση τις
οποίες το αυτοκίνητο περιορίζεται σε δικό του ιεραρχη-
µένο δίκτυο προς όφελος του πρασίνου, ο Le Corbusier
σχεδιάζει (πρωθύστερα;) δύο παραλλαγές αυτού  που
χαρακτηριστικά αποκαλεί «La Voiture», το [κατ’ εξοχήν]
αυτοκίνητο. Στα αρχεία της Fondation Le Corbusier

‰›Ï·: ∆Ô ÚÒÙÔ Dymaxion Car (1933) ‰›Ï· ÛÂ
ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ‹ ÙÔ˘ Franklin

Ì¤ÛË: √ R. Buckminster Fuller ÌÂ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
Dymaxion Car Î·È ÙÔÓ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 26 Ô‰ÒÓ
Fly’s Eye Dome, Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙˆÓ 85ˆÓ ÁÂ-
ÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘, Windstar Foundation, Snowmass,
Colorado, 1981
Î¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿: ∆Ô ÙÚ›ÙÔ Dymaxion
Car (1934) ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ŒÎıÂÛË ÙÔ  ̆™ÈÎ¿ÁÔ˘
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Forum: [Λατ.] Φόρον [εκ του φέρω], τόπος/φορέας, αστικό
«φορείο». Τόπος κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής δραστηριό-
τητας, ρωµαϊκή αγορά.
Lorum: [Λατ.] Λώρος, λωρίδα, λουρί, ιµάντας, ηνία [τα], κορδόνι,
σύνδεσµος, µαστίγιο, λάσο, ζώνη, περιδέραιο.
Torum: [Λατ.] Κοίλωµα, φούσκωµα, πρήξιµο, προεξοχή,
λέκτρον, σπείρα, κυµάτιο.
Οrum: [Λατ.] Των προσώπων, των µορφών. Γενική πληθυντικού
του Os [µορφή, πρόσωπο].

Στο κατ’ εξοχήν αστικό τοπίο, η εµπορική και επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα, αναζητώντας τόπους µε µέγιστη

οπτική έκθεση στο πιθανά ενδιαφερόµενο κοινό, διαρ-
θρωνόταν περίκεντρα –πλαισιώνοντας κτίρια µε «δηµο-
φιλή» προγράµµατα λειτουργίας– ή γραµµικά –κατά
µήκος αξόνων περιπάτου– συνδέοντας επιµέρους αστι-
κούς πυρήνες. Η αγορά ως τόπος ακολουθεί όµως το
αγοραστικό κοινό, και αν η κινητικότητα αυτού µεγιστοποι-
είται, ιδανική επιλογή χωροθέτησης συνεχίζουν να αποτε-
λούν οι συνδετήριοι άξονες. Πλέον όµως οι συνδέσεις

αυτές αναφέρονται σε άλλη κλίµακα, σε πολυδιάστατα και
υπερτοπικά δίκτυα µεταφορών, οδούς ταχείας κυκλοφο-
ρίας, αποσυσχετισµένες από την ίδια την πόλη.

Ι. Forum > Lorum
O Robert Venturi2 απενοχοποιεί τα σύγχρονα παρόδια
αναπτυξιακά φαινόµενα, διαµηνύοντας πως ανά την ιστο-
ρία η αρχιτεκτονική ήταν πάντα επικεντρωµένη στη διαφή-
µιση, την ανακοίνωση, την επεξήγηση. Εξηγεί πως οι τοιχο-
γραφίες, τα ιερογλυφικά, τα ανάγλυφα, οι στήλες και οι επι-
γραφές αποτελούσαν media τα οποία αναµετάδιδαν,
σηµατοδοτούσαν και µετέφεραν σαφείς πληροφορίες. 

Ίσως πράγµατι µπορεί να θεωρηθεί πως παρόµοια λει-
τουργούν τα παρόδια τοπία της σύγχρονης ανώνυµης
εµπορικής δόµησης, ως νοηµατική µετάλλαξη της έννοιας
του forum, παρατάσσοντας µη-αρχιτεκτονικό εξοπλισµό
όπως γιγαντοοθόνες, πινακίδες, φωτεινές επιγραφές. Η
συντριπτική διαφορά συνεπώς οφείλει να εντοπιστεί στο
είδος των πληροφοριών, στο γενικότερο πλαίσιο απώλειας
της µεταφυσικής βαρύτητας και γιγάντωσης του επουσιώ-

Forum>Lorum>Torum>Orum:
η άσφαλτος1 αστικότητα

του Αριστοτέλη ∆ηµητρακόπουλου, αρχιτέκτονα, καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής
Savannah College of Art and Design

ευφυΐα µε δυνατότητα καλωδιακής οδήγησης, νέα συστή-
µατα προώθησης, έξυπνο εξωτερικό περίβληµα και νέα
αρχιτεκτονική».3

Το σχεδιαστικό µέρος της έρευνας εποπτεύει ο Frank O.
Gehry, που έθεσε ως στόχο την «επανεφεύρεση του
αυτοκινήτου από αρχιτεκτονική σκοπιά». Τα πρώτα αποτε-
λέσµατα –σε επίπεδο ιδεών– αυτού του εξελισσόµενου
έργου παρουσιάσθηκαν στο κοινό τον Ιούνιο 2004. Η επε-
ξεργασία θα συνεχισθεί µέχρι τον Ιανουάριο 2005. Στη
συνέχεια ο Frank Gehry θα προχωρήσει στον οριστικό
σχεδιασµό, προκειµένου µέσα στο 2005 να ολοκληρωθεί
η κατασκευή ενός κινούµενου πρωτοτύπου από την
General Motors.

Η Maison-Domino του Le Corbusier υπήρξε ο κατ΄ εξο-
χήν αρχιτεκτονικός τύπος του 20ού αιώνα. Οι απεριόρι-
στες παραλλαγές της µπορούν να τοποθετηθούν παντού
µεµονωµένα ή όχι, συνιστώντας οικισµούς, γειτονιές και
προάστεια, να καθορίσουν το αστικό, µα και το άλλο –το
πρωταρχικό– τοπίο. 
Οι διάφορες εκδοχές των Dymaxion (σπίτια, οχήµατα, ...)
του R. Buckminster Fuller, υλοποιηµένα προϊόντα µιας
καθολικής ιδεώδους σύλληψης για την παραγωγή και
οργάνωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη βιώ-
σιµη διαχείριση του πλανήτη, προορίζονται να ικανοποιή-
σουν µέσα από τις εξειδικεύσεις τους τις απαιτήσεις της
σύγχρονης ζωής µε την ανυποχώρητη και ταχεία αποτελε-
σµατικότητα µιας µηχανής. 
Το αυτοκίνητο του Frank Gehry και του Smart City
Group του M.I.T. [θα] είναι ένα ελάχιστο κέλυφος, µια
εκδοχή Existenzminimum, που µετά τον «σκαραβαίο»
της VolksWagen, τα αναπεπταµένα mats των Smithsons
–και τα ιπτάµενα της Χαλιµάς, µεταφορικά µέσα και
αυτά– τα containers, τις capsules, τα inflatables και τα
blobs, τελεσίδικα αυτονοµηµένο από το τοπίο και τον
τόπο –σαν κάθε αυτοκίνητο– µπορεί πλέον να φθάσει
παντού, µέσα ή εξω από την πόλη, υπερβαίνοντας τις
κατηγορίες του δοµήσιµου και του πολεοδοµήσιµου
πεδίου. Μπορεί να παραγάγει µια νέα πυκνότερη πόλη
και, εξ ίσου, µια νέα, κυριολεκτική πλέον, αλλά αενάως και
χαοτικώς µεταβαλλόµενη, εκδοχή του sprawl. Πόλη και
αυτοκίνητο µπορούν πια να αποτελέσουν ενιαίο, και όχι
διιστάµενο, σύστηµα. Αυτή η εκδοχή του  sprawl ίσως
συνιστά και την αναίρεσή του.

Σηµειώσεις

1. Βλ ενδεικτικά Ivan Margolius, Automobiles by Architects, John

Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2000.

2. Για µια συνοπτική εισαγωγή στη σκέψη και το έργο του R.

Buckminster Fuller, βλ. http://www.bfi.org

Ευχαριστώ το Buckminster Fuller Ιnstitute, Νέα Υόρκη, για την

παραχώρηση των εικόνων.

3. Από το έντυπο υλικό που συνόδευσε την παρουσίαση του Μ.I.T.

Cοncept Car with GM and Frank O. Gehry, Wolk Gallery, M.I.T.,

28 Ιουνίου-15 Οκτωβρίου 2004. Για το M.I.T. Smart Cities Group

και το Smart City Car βλ.αντίστοιχα http://cities.media.mit.edu και

http://www.archinode.com/mitcar1.html
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είναι ηλίθια µεταφορικά µέσα, αλλά ευφυείς κάτοικοι των
πόλεών τους, τροχοφόρα ροµπότ που αντιλαµβάνονται,
µαθαίνουν, θυµούνται, διαθέτουν κριτική σκέψη και παρέ-
χουν σύνθετη βοήθεια και συµβουλές ανταποκρινόµενες
στο πλαίσιο, µέσα στο οποίο λειτουργούν. Αυτά τα έξυπνα
αυτοκίνητα πόλης συνδυάζουν δικτυωµένη, ενσωµατωµένη

¿Óˆ: ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi Promenade: ∏ ÔÙÈÎ‹
ÙÔ˘ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙÔ˜

¿Óˆ: ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Dymaxion Car
(1933)
Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ:™¯¤‰ÈÔ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÂˆ˜ ÙË˜ Â˘-
ÚÂÛÈÙÂ¯Ó›·˜ ÙÔ˘ Dymaxion Car, 1937



απο το πραγµατικό – ανταποκρίνεται στο όραµα πιο επιτυ-
χηµένα από το ίδιο το αυθεντικό. Σταδιακά ο µύθος ενσω-
µατώνεται στο χώρο. Μέσω της ταύτισης ο ίδιος ο αυτοκι-
νητόδροµος ανάγεται σε αντικείµενο επιθυµίας. 
Η εµπορικότητα εναπόκειται στον ακατάπαυστο εντυπω-
σιασµό, την πρόκληση, την έκπληξη, την εκθάµβωση και
την παρέλκυση, µεθοδεύσεις που καταλήγουν να ταλαιπω-
ρούν τη συνείδηση µονοµανώς, προτάσσοντας υπερ-
φύαλα ψευδο-ιδεαλιστικά πρότυπα απόλαυσης, επιτυχίας ή
αναγνώρισης. Εγκαθίσταται έτσι η διαρκής αίσθηση του
ανικανοποίητου, ανέρχονται τα δίπολα αµφισβήτησης και
εφήµερης αυτεπιβεβαίωσης, αθυµίας και επιθυµίας. Το
lorum ανάγεται σε σύµβολο, σε εικονικό καθεδρικό της
αυτοπεποίθησης.

ΙΙΙ. Torum > Orum
Ίσως τα µόνα νέα για τις σύγχρονες πόλεις είναι οι νεό-
τευκτες οδικές αρτηρίες, και επί αυτών, ο απώτατος προο-
ρισµός του οδικού συστήµατος, η ίδρυση µονο-χρηστικών
υπερ-καταστηµάτων πανίσχυρων εταιρικών κολοσσών
οικουµενικού βεληνεκούς, ανταποκρινόµενων σε αυστηρά
οριοθετηµένους ανεξάρτητους τοµείς της αγοράς: επί-
πλωση, οικιακά είδη, γραφείο, κηπουρική, ηλεκτρονικά,
τρόφιµα, ρουχισµός, ηλεκτρικά είδη, αυτοκινητισµός,
άθληση, αποθήκευση, κ.ά. Ως εκλογικευµένος παραλογι-
σµός, γεννάται ο παρόδιος αστικισµός, ως κοίλωµα, διό-
γκωση, οίδηµα επί του οδικού δικτύου. 
Τιτάνια τυφλά κουτιά στέγασης αναπτύσσονται ως υπερ-
βατικά συνέκδοχα της τετριµµένης τυπολογίας της αποθή-
κης, ως υπερδιόγκωση του βιοµηχανικού χώρου στοίβα-
ξης, προτείνοντας απλά τη διάνοιξη, τη διάθεση αυτού στο
καταναλωτικό κοινό, µε βασική συνθήκη τις άπλετες επιφά-
νειες στάθµευσης ιδιωτικών οχηµάτων. Απορρίπτοντας
κάθε περιβαλλοντική παράµετρο, επιλύονται µονοµανώς οι

συνύπαρξης των πολιτών. Η επικοινωνία υποβιβάζεται
απλοϊκά στην ταυτόχρονη χρήση των ίδιων υλικών υποδο-
µών και στην απλή θέαση των ίδιων εικόνων. Έστω και αν
η προσπέλαση των παρόδιων κτιρίων από το υπερυψω-
µένο ή καταβυθισµένο οδόστρωµα είναι αδύνατη, η φαινο-
µενική εγγύτητα, συνέπεια της στιγµιαίας γειτνίασης, ανα-
σύρει εικόνες και αισθήσεις αστικής πλοκής, φευγαλέες και
υπερδιογκωµένες προσοµοιώσεις γειτονιάς χωρίς δυνατό-
τητα στάσης, συνδιαλλαγής ή συναναστροφής. 
Ο επιβαίνων, µηχανοκίνητος πολίτης, παραµένει αφανής
και ανώνυµος, ακίνητος σε σχέση µε το άµεσό του περι-
βάλλον, το θάλαµο επιβίβασης. Σε µια διαδικασία αντί-
στροφη του τηλεοπτικού zapping, εκτίθεται πλήρως σε
εναλλασσόµενα εµπορικά µηνύµατα, παραµένοντας απλός
αποδέκτης κατευθυνόµενου φάσµατος πληροφοριών. 
Μεταξύ προορισµών και καθ’ όλη τη διάρκεια της µετακίνη-
σης, το lorum, ως αρωγός της καταναλωτικής θέρµης,
εγγυάται την οµοιογένεια των οπτικών παραστάσεων, την
αναµετάδοση των καταναλωτικών προτύπων, ώστε να µην
απωλεσθεί η φρικτή χίµαιρα της εµπορευµατοποίησης και
του άµετρου υποκειµενισµού, να µην επανεκτεθεί το επιβα-
τικό κοινό στο ανεπιτήδευτο, στο φυσικό. Η σφαίρα προ-
βολής µιας αλλοτριωµένης αίσθησης του οικείου επεκτείνε-
ται αξονικά, δρώντας ως πεδίο συνειδησιακής ολίσθησης.
Ο ασίγαστος κινητισµός επιτρέπει τη διάχυση των ορίων
µεταξύ υλικού και φαντασιακού µέσω εορταστικών, µεθυ-
στικών, συναισθηµατικά φορτισµένων µυθευµάτων. Η
µυθοπλασία δρά ως άυλο συνειδησιακό καταφύγιο, ανθί-
σταται κριτικής και αµφισβήτησης και ανάγεται σε ιδεολο-
γία, σε αυτοσκοπό, σε εννοιολογική ταυτότητα. 
Η ενδυναµούµενη έµφαση στην εικονογραφία δοµεί και
προβάλλει το υπερ-πραγµατικό, το επίπλαστο, ως αυθε-
ντία. Ανασύροντας την έννοια του simulacrum του
Baudrillard, η προσοµοίωση σταδιακά γίνεται ισχυρότερη

µύθο της αδιαµφισβήτητης αυτοκρατορικής παντοδυνα-
µίας, το lorum εξιστορεί την απόλυτη επιβολή και ταυτό-
χρονα την απενοχοποίηση της νεώτερης κινητήριας δυνα-
µικής και συλλογικού αυτοσκοπού –του ασίγαστου υπερ-
καταναλωτισµού– και έµµεσα την πρωτοκαθεδρία της επι-
χειρηµατικής ηθικής ως τροπαιοφόρο και προστάτη της
παρα-πολιτισµικής ισχύος. 
Λόγω της δυναµικής και της ολιστικής τους φύσης, αµφό-
τερες οι χωρικές τυπολογίες δρούν ως απόλυτα και εν
τέλει α-πολιτικά τοπία. Η προπαγάνδα, ως εύρωστη επί-
δειξη του διαθέσιµου και του αναλώσιµου, παρουσιάζει
τον κόσµο υπεραπλουστευτικά ως ακίνδυνη περιπέτεια, ως
πρόκληση καταναλωτισµού [ή επεκτατισµού αντίστοιχα],
ως πεδίο προς ιδιοποίηση και κατάκτηση. Η αµεσότητα
και σαφήνεια, η τάξη και η οργανωτική διάρθρωση του
οράµατος αυτού ταυτίζεται µε µια ωµή και σχεδόν
βάναυση αποδοχή της καιροσκοπίας και του πιονιερισµού,
της απενοχοποιηµένης πεποίθησης ότι υφίστανται άπλετα
περιθώρια επέκτασης, εξερεύνησης, οικειοποίησης, εκµε-
τάλλευσης, απόκτησης.

ΙΙ. Lorum > Torum
Ο αυτοκινητόδροµος, διαστρέφοντας την έννοια του
δηµόσιου, εξασφαλίζει και προωθεί το καθεστώς της από-
λυτης ιδιωτικότητας: φέρει ιδιωτικούς χώρους [οχήµατα]
που συνδιαλλέγονται µε ιδιωτικούς τόπους [κτίρια] κατά
µήκος των παρειών του. Εκµηδενίζοντας την αίσθηση του
γεωγραφικού «ανήκειν», θεσµοθετεί την επανάληψη ενός
αέναα εκτεινόµενου αναπτυξιακού µοντέλου. Ανάγεται
έτσι σε κατ’ εξοχήν τοπίο έκφρασης της νέας ταυτότητας
του κοινωνικού χώρου, της ολιστικής και µη-αναστρέψιµης
κατάληψης αυτού.
Οι οδικές αρτηρίες επανασυστήνονται ως µεταλλαγµένα
είδη δηµοσίων αξόνων, ως τοπία κατακερµατισµένης

δους, του τετριµµένου, της υπερδιόγκωσης του υλικού και
του αναλώσιµου. 
Αν κάποτε στήνονταν νόµοι, αρχές, κανόνες, διατάξεις,
θέσεις και εντολές ορίζοντας τόπους συνάθροισης µε
σαφή την ανάµειξη του πραγµατιστικού µε το µεταφυσικό,
τότε στα σύγχρονα οδικά forum ορθώνονται ηδονιστικά
υποκατάστατα που υποτάσσονται στη νοµοτέλεια του
εγωκεντρισµού – τη διαρκή ανακίνηση της επιθυµίας.
Σε µια ιδεαλιστική προσέγγιση, θα ισχυριζόταν κανείς πως
αν το ρωµαϊκό forum αποτελούσε προορισµό και απτό,
σταθερό τόπο µε σαφή, πεπερασµένα όρια, το αυτοκινητι-
στικό lorum αναδεικνύεται ως χωρική απαγωγή, ως ατέρ-
µων µη-τόπος, ως διαδικασία [µετάβασης]. Αν το forum
ενίσχυε τη συµµετοχή και την αλληλεπίδραση, το οδικό
lorum επαναπαύεται στην παθητική θέαση. Η τοπολογική
του ταυτότητα δεν εναπόκειται σε γεωγραφικά δεδοµένα,
προκύπτει αντίστροφα, µέσα από µια διαδικασία συµπίε-
σης του χωρο-χρόνου και συρραφής έτοιµων προτύπων –
προβάλλοντας εταιρικά λογότυπα και τις τεχνητά παρηγ-
µένες µνήµες που αυτά ανασύρουν. 
Κι όµως, και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για αρχιτεκτο-
νική της προπαγάνδας, ετοιµοπαράδοτη περιβαλλοντική
φόρµουλα. Η τυπική ρωµαϊκή πόλη παραθέτει στο forum
τα ηγεµονικά σύµβολα της µητρόπολης [βασιλική, στήλη,
οβελίσκος, θέατρο, λουτρά, διοικητήριο, αψίδα, γλυπτά,
αναθήµατα, κίονες, στήλες, τρόπαια κ.τ.λ.] – ετερόκλητα
ανθρωποκεντρικά σύµβολα, µνηµεία ψευδο-οικουµενικής
βαρύτητας µε συχνά ασύµβατες αισθητικές θεωρήσεις.
Στο lorum προσοµοιώνεται αντίστοιχα ένα νεωτερικό
αρχέτυπο, η περίφηµη γενικευµένη πόλη της ψευδο-οικου-
µενικής δύσης, αντι-αστικό καθεστώς, υπο-προϊόν των
ακροτήτων της ελεύθερης αγοράς, µε αµετάκλητα συστα-
τικά τα επιχειρηµατικά σύµβολα και τα υπερφύαλα δίκτυα
υποδοµών. Κατ’ αντιστοιχία, αν το forum διηγόταν το
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Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των µοτέλ καταγράφει πιστά
τη γέννηση, την εφηβεία και την ενηλικίωση της αυτοκινού-
µενης κοινωνίας και της κουλτούρας που παρήγαγε, από
την εµφάνιση της στην Αµερική στις αρχές του 20ού αι.
έως την επέλαση αυτού του τρόπου διαβίωσης σε όλο τον
κόσµο. Η αυτοκινούµενη κοινωνία ήταν κάτι περισσότερο
από τη µοντέρνα εκδοχή του φαινοµένου της νοµαδικότη-
τας οµάδων πληθυσµού. Η οµογενοποίηση του χώρου και
η «κανονικοποίησή» του ήταν και είναι η βασική επιδίωξη.1

Η ολοκλήρωση της κατάκτησης της φύσης µε την αντικα-
τάσταση του εχθρικού φυσικού ζωτικού χώρου του
ανθρώπου από ένα φιλικότερο τεχνητό στον οποίο τα
δίκτυα κίνησης και επικοινωνίας ήταν ο βασικός δοµικός
καµβάς [Εικόνα 2], ήταν το µεγάλο στοίχηµα που τέθηκε.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η τυποποίηση, η σταθερότητα
και η προβλεψιµότητα είναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες
για την καλή του λειτουργία. Η αυτενέργεια που απορυθµί-
ζει το σύστηµα καθίσταται ανεπιθύµητη. Έτσι, κατάλληλοι
χώροι και περιοχές εντός του συστήµατος όπου κανείς
µπορεί να παραστεί ανώνυµα, κρυφά, να «παραβεί» τους
κανόνες, να εκδηλώσει τις µύχιες σκέψεις του, να διασκε-
δάσει χωρίς όρια και προκαταλήψεις, δηµιουργήθηκαν.
Πόλεις όπως το Λας Βέγκας,2 οργανωµένες περιοχές
όπως τα θεµατικά πάρκα,3 ή µεµονωµένα κτίρια όπως τα
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µοτέλ, ήρθαν να λειτουργήσουν ως βαλβίδες ασφαλείας
του συστήµατος. 
Η οµογενοποίηση του χώρου δηµιούργησε ένα νέο
µοντέλο διαβίωσης –µια κοινωνία σε διαρκή κίνηση– που
στην Αµερική τουλάχιστον συνδέθηκε στενά µε το «Αµε-
ρικανικό Όνειρο», την Ποπ κουλτούρα που το περιτύλιξε,
και την «googgie» αρχιτεκτονική του.4

«Μοτέλ αρχιτεκτονική»
Η «µοτέλ αρχιτεκτονική» στην κυριολεξία της έχει δύο
βασικές πτυχές. Η πρώτη θεωρεί το είδος των κτιρίων που
βρίσκονται σε κατάλληλα σηµεία κατά µήκος και σε αλλη-
λεξάρτηση των δικτύων κίνησης και εξυπηρετούν την προ-
σωρινή διαβίωση του κινούµενου πληθυσµού, η δεύτερη
αναφέρεται σε τύπους κτιρίων διαβίωσης τα οποία είναι
κινητά και µπορούν είτε να µεταφερθούν όπου και όποτε
χρειαστεί είτε τα ίδια βρίσκονται σε κίνηση. Κατά µια άλλη
οπτική,5 είναι η εν κινήσει αρχιτεκτονική (νοµαδική αρχιτε-
κτονική) ορισµένη όχι τόσο ως «κινητότητα» των ίδιων
των κατασκευών αλλά κυρίως ως η έξυπνη κατοίκιση ενός
ιδιαίτερου περιβάλλοντος σε συγκεκριµένο χρόνο και
χώρο µε τρόπο που αυτή να ενεργεί καλύτερα στις ολοένα
αυξανόµενα συχνές κοινωνικές µετατοπίσεις και αλλαγές. 

Παραδείγµατα διαβίωσης
Η µοτέλ αρχιτεκτονική, εάν την διαχωρίσουµε προς στιγ-
µήν από το φαινόµενο της κοινωνικής νοµαδικότητας,
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το µοντερνισµό,6 ο οποίος
αναφέρεται σε µια σειρά από ιδεώδη τα οποία αναδύθη-
καν ως ένα βαθµό από την εκρηκτική πρόοδο στη βιοµη-
χανία, τη φιλοσοφική εξύµνηση του ατοµικού την ευρύ-
τερη ρητορική για τη σηµασία της προόδου, αλλά και των
παραλειποµένων τους: την εµπορευµατοποίηση και την
υπερ-αστικοποίηση. 
Ιστορικά ιδωµένη ωστόσο, η µοτέλ αρχιτεκτονική σχετίζε-
ται µε την αρχιτεκτονική των νοµάδων. Οι κινούµενες οµά-
δες πάντα είχαν κάποιο λόγο για την αλλαγή θέσης: ανα-
ζήτηση τροφής, προστασία από τις κλιµατολογικές συνθή-
κες, εµπόριο, διωγµούς, διατήρηση της ταυτότητάς τους
αρνούµενοι την ενσωµάτωσή τους σε έναν εγκατεστηµένο
τρόπο διαβίωσης, εξερεύνηση. Ήταν όµως πάντα οι κινη-
τές κατασκευές τους για στέγη και προστασία αυτές που
υποστήριζαν επιτυχώς τις µετακινήσεις τους,7 η εξελικτική
µορφή των οποίων αποτελούν πρότυπα διδακτικά τεχνή-
µατα για οικονοµικές-ελαφριές-ευέλικτες σχεδιαστικές
προσεγγίσεις αντίστοιχων σύγχρονων κτιρίων. 
Η αρχιτεκτονική αυτή είναι όµως κάτι περισσότερο από
µια εφήµερη λύση σε ένα προσωρινό πρόβληµα. Είναι το
είδος κτιρίου το οποίο πάντα υπήρχε, το αρχέγονο κατα-
φύγιο του ανθρώπου µε το οποίο δηλώνεται για πρώτη
φορά η ανάγκη και επιθυµία του για ένα «άσυλο–σπίτι–

«Μοτέλ αρχιτεκτονική»
του Μίλτου Κατσαρού, αρχιτέκτονα
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απόλυτα πρακτικές ανάγκες, η εξυπηρέτηση των τροχο-
φόρων, η κίνηση και στάθµευση αυτών.
Αδιαφορώντας για την αστική µορφολογία, το κτίριο-
οίδηµα φαίνεται να µοιράζεται τον ίδιο γενετικό κώδικα µε
το σύστηµα υποδοµής, τον αυτοκινητόδροµο. Τετριµµένα
ορθολογιστικό, παθολογικά οµοιογενές και απλοϊκά πρα-
κτικό, το παρόδιο κουτί εγκαθιστά µια ιδιόµορφη ανοίκεια
τοπολογία. Ο χρήστης του έµµεσα «κατοικεί» την αλλό-
τρια τοπογραφία του αυτοκινητόδροµου, υπηρετώντας
µονοµανώς τις επιβολές των υπερκαταναλωτικών του
εµµονών, παθών και ενστίκτων, θυσιάζοντας κάθε ψυχική
προτεραιότητα. 
Το torum ανάγεται σε τοπίο καταναλωτικής εκπόρνευσης,
ως άλλη πιάτσα, στην οποία εκλείπει επισήµως κάθε ενδοι-
ασµός και ψυχική αναστολή, όπου το αντικείµενο, το sport
της συσσώρευσης έκπτωτων αγαθών σε εκπτωτικές συν-
θήκες, διαρθρώνεται ωµά και συνειδητά, σε ένα καθεστώς
διάρρηξης της σχέσης µεταξύ τόπου και πρακτέου. Ξέρεις
τι πας να κάνεις όταν βρεθείς εκεί. Ο τόπος αναδύει τα
ένστικτα, την πολεµική, τη βίαιη ψυχολογία, τις φιλήδονες
αλλά ανέραστες εµµονές και ψυχώσεις, εκδοχές µιας
ανταγωνιστικής και αποποιηµένης συλλογικότητας. Συνα-
κόλουθα, η περιβαλλοντική εκπόρνευση είναι προφανής
και αναµενόµενη συνέπεια.
Πυροδοτείται έτσι ένας νέος κύκλος αλληλεπιδράσεων. Ο
αυτοκινητόδροµος ξεκινά να ορίζει και να πλάθει τον
αστικό βίο: Τα καταναλωτικά αγαθά που αποκτώνται στις
παρόδιες υπεραγορές εισέρχονται στο περιβάλλον της
κατοικίας, το εξοπλίζουν µεταφέροντας την ανοίκεια αύρα
τους, το τραύµα της απουσίας οιασδήπτε µη-υλικής ιδιότη-
τας πέρα από το ευκαιριακό και το φθηνό της τιµής τους.
Ο ίδιος ο οικιακός εξοπλισµός, παρηγµένος σε απόµα-
κρες αναπτυσσόµενες γεωγραφικές περιφέρειες διαµηνύει
την απρόσωπη οικουµενικότητά του, την απώλεια της
έννοιας του ριζωµένου, του προσωπικού. 
Σταδιακά, ο αστικός βίος µεταπλάθεται σε «ευκαιριακό»
υπο-προϊόν του αυτοκινητοδρόµου, αποκτάται σε αυτόν,
οριοθετείται από αυτόν. ∆εν είναι τελικά η προαστιακή
περιφέρεια που αναπτύσσεται ως αναφορά στο αστικό
κέντρο. Αντίστροφα, το κέντρο βρίσκεται να επιζεί και να

εξαρτάται από την αντι-αστική περιφέρεια. Καθώς η ίδια η
πόλη εξελλίσσεται σε «πολιτισµικό φάντασµα για τους
τουρίστες» όπως δήλωνε ο προφητικός Marshall
McLuhan, ο αυτοκινητόδροµος επανασυστήνεται ως
ουσιαστικής βαρύτητας αστική γεννήτρια – ώστε να βρει
επιτέλους αυτός ο γλυκανάλατος νεο-πολεοδοµικός όρος
πειστική εφαρµογή.

ΙV. Orum!
Εθελοτυφλώντας, ο Venturi παρέβλεψε το γεγονός πως οι
περίφηµες ρωµαϊκές οδοί περιβάλλονταν από ταφικά µνη-
µεία ως άλλες γραµµικές νεκροπόλεις. Η µετα-µοντερνικό-
τητα ευελπιστεί πως δύναται να παρακάµψει τη µετα-
φυσική.
Συνολικά, το αστικό περιβάλλον απλουστευτικά και δια-
γραµµατικά καταλήγει να οργανώνεται βάσει απροκάλυπτα
υλιστικών προτεραιοτήτων και αναλώνεται σε απνευµάτι-
στες λειτουργίες, όπως η κυκλοφορία, η στάθµευση και ο
ανεφοδιασµός. 
Αναλογιζόµενοι τη δυσθυµία που επιφέρουν οι ασίγαστες
ανάγκες και οι µέριµνες, ας θυµηθούµε τα λόγια του Νικία
στους Αθηναίους στρατιώτες αποικιστές, στην ακτή των
Συρακουσών: «...είσαστε οι ίδιοι η πόλη, όπου και αν επιλέ-
ξετε να εγκατασταθείτε... είναι οι πολίτες που κάνουν την
πόλη, όχι οι τοίχοι ή τα πλοία χωρίς αυτούς».3

Εµείς όµως βαρύναµε, γίναµε δύσφρονες, βυθιστήκαµε
στις επαχθείς µέριµνες, κουβαλούµε τόσα.... «υπάρχοντα».

Η πόλις εάλω.

Σηµειώσεις
1. Άσφαλτος: [α-σφάλµα], αλάνθαστη.
2. Rem Koolhaas et al., Harvard Design School Guide to
Shopping, Project on the City 2, Taschen, Koeln 2001.
Relearning from Las Vegas, Συνέντευξη των Robert
Venturi, Denise Scott Brown, pp. 591-617.
3. Θουκυδίδης, 7ο βιβλίο, κεφ. 77, παρ. 7. Λόγος του στρα-
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φικά στα πέρατα της γης [Εικόνα 10], έως σε αυτά που
κατά κανόνα διαδραµατίζονται τα µεγάλα οικονοµικο-
πολιτικά «deals», διαµορφώνεται ένα περιβάλλον παγκο-
σµιότητας που συνδυαζόµενο µε δίκτυα και κόµβους επι-
κοινωνίας και µεταφορών υποδέχονται και εξυπηρετούν τη
νέου τύπου παγκοσµιότητα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η
«µοτέλ» αρχιτεκτονική είναι ουσιαστικά παντού. Βρίσκεται
όπου χρειάζεται κανείς να σταθεί, να εργαστεί, να ξεκου-
ραστεί, να αποσπάσει µια στιγµή ιδιωτικότητας, καθώς
κινείται από το ένα µέρος στο άλλο, από τη µια µέρα στην
επόµενη, από τη µια σκέψη σε µια άλλη. Η «µοτέλ» αρχι-
τεκτονική καθίσταται ένα χωρο-(και)-χρονο-θέατρο δρά-
σης, πεδίο καταγραφής αναρίθµητων αναλώσιµων ατοµι-
κών στιγµιότυπων. Η «µοτέλ» αρχιτεκτονική είναι εµπειρία,
είναι προορισµός.

Βιβλιογραφία – Σηµειώσεις

1. Jackson, John Brinckerhoff. Discovering the Vernacular Landscape,

Yale Univ. Press (1984):

«...Το σύστηµα των Γαλλικών βασιλικών δρόµων (όπως και αυτά

των Ρωµαίων, Περσών και Ίνκας) που αναπτύχθηκε τον 17ο και 18ο

αι. είχε αυστηρό περιορισµό χρήσης µόνο για άµαξες, εµπόρους,

κυβερνητικούς υπαλλήλους και τη στρατιωτική, θρησκευτική και

πολιτική ελίτ. Ήταν ένα χωρικό επινόηµα χειραγώγησης των

τάξεων της χώρας, το οποίο έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη µιας

αποτελεσµατικής άρχουσας τάξης. Σε αντίθεση, το αµερικανικό

σύστηµα αυτοκινητοδρόµων σχεδιασµένο σε οριζόντιες και κάθε-

τες αρτηρίες σε κάνναβο του ενός µιλίου, αρχικά τουλάχιστον, είχε

σκοπό να προσφέρει σε κάθε πολίτη-ιδιοκτήτη-γης το µέσο για να

βρεθεί στην κοντινότερη πόλη µε σκοπό να ψηφίσει, να πληρώσει

τους φόρους του, να πάει στην εκκλησία, στο δικαστήριο, να
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κατοικία–οίκο».8 Η Κιβωτός του Νώε είναι το πρώτο κατα-
γεγραµµένο ιστορικά παράδειγµα κινούµενου τύπου κατοί-
κισης που αφενός συµβολίζει την προσπάθεια του ανθρώ-
που για τη σωτηρία του από την επερχόµενη φυσική κατα-
στροφή, όχι τυχαία ιδέα θεϊκής προέλευσης, και αφετέρου
υποδηλώνει ένα ολοκληρωµένο αύταρκες µοντέλο επιβίω-
σης ικανό να κινείται έως ότου βρει φιλικό µέρος για να
σταθεί. Το «Dymaxion House» του S. B. Fuller (1928),9

αποτέλεσε την πρώτη σύγχρονη κινητή µονάδα κατοίκι-
σης, ένα µαζικής παραγωγής ελαφρύ σπίτι, το οποίο µπο-
ρούσε κανείς να ρυµουλκήσει µε το αυτοκίνητό του και να
το συναρµολογήσει µε ελάχιστο κόστος. Ήταν η νεώτερη

έκδοση της κλασικής αµερικάνικης άµαξας «the
Conestoga Wagon» που χρησιµοποιήθηκε από τους πιο-
νέρους κατά τον 19ο αι. στην πορεία τους προς τη δύση. 
Από τις αρχές του 20ού αι. που η αυτοκίνηση γίνεται κοινό
αγαθό, ο τύπος του τροχόσπιτου10 καθιερώθηκε και συνέ-
βαλλε στη δηµιουργία µιας περιηγητικής κουλτούρας που
διέσπειρε την κινητικότητα. Τα µοτέλ αναδύθηκαν µέσα
από τους χώρους κατασκήνωσης, τα «drive-inn-camps»,
εγκατεστηµένα στις παρυφές της πόλης, όπου κάποιος
µπορούσε να σταθµεύσει και να κατασκηνώσει ή να διανυ-
κτερεύσει στο αυτοκίνητό του, παρέχοντας και κάποιο
είδος γεύµατος. Τις δεκαετίες 1930-40 εµφανίζονται σε
επιλεγµένα σηµεία των αυτοκινητοδρόµων τα πρώτα µοτέλ
- κτίρια,11 τα οποία κατά τις δεκαετίες 1950-60 µετατράπη-
καν σε γιγάντιες οργανωµένες αλυσίδες εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών.12 Όσο οι ταξιδιώτες γίνονταν περισσότε-
ροι, πιο απαιτητικοί, πιο εύποροι, η βιοµηχανία των µοτέλ
συνέχισε να οργανώνεται: στεγασµένοι χώροι στάθµευ-
σης, σταθµοί καυσίµων, καταστήµατα, αίθουσες συγκέ-
ντρωσης, χώροι ψυχαγωγίας και αθλητισµού. Σύντοµα, τα
µοτέλ έγιναν προορισµός.

Παράγοντας χρόνος
Παράγοντες που καθορίζουν ένα ταξίδι είναι η απόσταση,
η ταχύτητα, ο χρόνος. Από τους τρεις, η απόσταση που
πρέπει κάποιος να διανύσει και η ταχύτητα µε την οποία
µπορεί να κινηθεί, είναι παράµετροι που δεν αλλάζουν. Ο
χρόνος προκύπτει ως συνάρτηση των άλλων δύο, και για
αυτό στο ταξίδι, ο χρόνος είναι σχετικός γιατί καθορίζεται
τελευταίος. Η κίνηση στο δρόµο είναι α-χρονική µε την
έννοια της σχετικότητας του χρόνου που διαρκεί, και γι
αυτό όταν κινούµαστε βρισκόµαστε στην κατάσταση όπου
το πριν και το µετά δεν έχουν πολύ σηµασία γιατί δεν βρί-

σκονται σε συνέχεια µε το παρόν. Έτσι, το ταξίδι καθίστα-
ται µια διακοπή της συνέχειας της καθηµερινότητας, ή µία
ασυνέχεια της. Είναι ένα διάστηµα µε δική του αρχή και
τέλος, κάθε φορά ένα καινούργιο ταξίδι µια νέα ιστορία. Η
ασυνέχεια στην καθηµερινότητα, ευχάριστο συνήθως διά-
λειµµα, είναι πηγή ανησυχίας αφού για πολλούς διακόπτει
τη σιγουριά και την προβλεψιµότητα µιας επιλεγµένης επα-
ναλαµβανόµενης κατάστασης. Αυτός είναι ο λόγος που
στην αρχιτεκτονική των µοτέλ τουλάχιστον ισχύει το ότι η
καλύτερη έκπληξη είναι η µη έκπληξη. 
Η εµπειρία της µοτέλ αρχιτεκτονικής είναι λοιπόν α-χρο-
νική, δηλαδή στιγµιαία. Προβάλλει ως ένα ξαφνικό κάλε-
σµα στη διάρκεια του ταξιδιού, ως σωστική φωτοβολίδα
αναγνωρίσιµων µηνυµάτων εν µέσω της ερηµιάς του αυτο-
κινητόδροµου και της µοναχικότητας του ταξιδιώτη και
διαρκεί όσο και η αναλαµπή της. 

Κρυφή γοητεία
Η µοτέλ αρχιτεκτονική δεν έχει φόρµα. Ανάµεσα στην
πόρτα του αυτοκινήτου και την πόρτα του δωµατίου η
απόσταση είναι ελάχιστη. Ο εξωτερικός κόσµος γίνεται
θεατός πάντοτε µέσα από το περίγραµµα του παραθύρου.
Είναι µια εµπειρία εσωστρεφής, υποσυνείδητη, µια ιδιωτική
στιγµή όπου η πραγµατικότητα πλέκεται µε το όνειρο. Στο
Psycho του Α. Hitchcock (1960), η εναρκτήρια σκηνή προ-
βάλλει την κάµερα να βυθίζεται από ψηλά πάνω από το
Phoenix, πλησιάζοντας το παράθυρο ενός δωµατίου ξενο-
δοχείου και περνώντας µέσα από αυτό να εστιάζει σε ένα
ζευγάρι εραστών τη στιγµή που συνοµιλούν µε τα µάτια.
Το ρίγος που φέρνει η σκηνή αυτή βασίζεται σε αυτή ακρι-
βώς την ιδιότητα των χώρων αυτών να απαλείφουν τα όρια
του ιδιωτικού.13 Φυσικά, η περίφηµη σκηνή στο ντους
λαβαίνει χώρα σε ένα µοτέλ όπου µια νέα γυναίκα αποζητά
το ξεκίνηµα µιας νέας ζωής. Είναι αυτή η πρόκληση της
παραβίασης των ηθικά καθιερωµένων ορίων ανάµεσα στο
ιδιωτικό και το δηµόσιο και η δυνατότητα της απενοχοποι-
ηµένης συµπεριφοράς που εξηγούν την κρυφή γοητεία
των µοτέλ, που πολλές φορές είναι εθιστική. Το δωµάτιο
του µοτέλ είναι ένα καταφύγιο για όλες τις χρήσεις. Ο Ed.
Hopper στους πίνακές του, αποδίδει τέτοιους χώρους να
αντιπροσωπεύουν τη µοναχικότητα, την προσωρινότητα
και τη διακοπή ανάµεσα στα άτοµα. Οι φιγούρες στέκο-
νται µόνες στα δωµάτιά τους, ανέκφραστες κοιτούν µε
βλέµµα απλανές τον εσωτερικό τους κόσµο. Η µοτέλ αρχι-
τεκτονική είναι ένας προσωρινός σταθµός, µια απροσδό-
κητη και αναπόφευκτη συναναστροφή. Όπως αναφέρει ο
R. Koolhaas, σε τέτοιους χώρους τυχαίες συναντήσεις ανά-
µεσα σε διαφορετικούς χαρακτήρες µε διαφορετικό κοι-
νωνικό και οικονοµικό υπόβαθρο, είναι η βάση για αναρίθ-
µητες διαπλοκές.14

Νέα κινητικότητα
Σήµερα που ολόκληρος ο κόσµος βρίσκεται σε µια νέου
τύπου, αέναη, ασύµµετρη, κινητικότητα, που περισσότεροι
άνθρωποι ταξιδεύουν καθηµερινά για δουλειές, εκπαί-
δευση, ή αναψυχή, τα µοτέλ τείνουν να προσοµοιάσουν
στα ξενοδοχεία και αντίστροφα. Οι σύγχρονες εγκατα-
στάσεις καλύπτουν ή και ενθαρρύνουν αυτή την πραγµατι-
κότητα, προσφέροντας νέου τύπου ανέσεις και υπηρεσίες
και ένα νέο είδος αισθητικής και χωρικής θεατρικότητας
και στοχεύοντας να µεταδώσουν στους επισκέπτες τους
την απόλυτη εµπειρία της περιπέτειας και της φυγής από
την καθηµερινότητα. Από τη νέα γενιά ξενοδοχείων του
τζόγου όπου ο επισκέπτης τους «διακτινίζεται» σκηνογρα-

¿Óˆ: ∂ÈÎfiÓ· 2: ¢ÚfiÌÔ˜, °ÈÔ‡Ù·, ∏¶∞, ÊˆÙ.
M. ∫·ÙÛ·Úfi˜, 1992

‰›Ï· ¿Óˆ: °Ô˘˚ÛÎfiÓÛÈÓ, ÊˆÙ. ª. ∫·ÙÛ·Úfi˜,
2003
‰›Ï· Ì¤ÛË: Wichita Dwelling Machine, Fuller,
B. [ËÁ‹: Fortune Magazine/Beechcraft]
‰›Ï· Î¿Ùˆ: ∆˘ÈÎ‹ fi„Ë ÂÓfi˜ ·fi Ù· «ª√∆∂§-
6», [ËÁ‹: freespace.virgin.net/john.cletheroe/
usa_can/ pictures/00204
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Η µεθοδολογία αυτή χρησιµοποιείται σε νέες οικιστικές
περιοχές και στην αναδιοργάνωση του υπάρχοντος οικι-
στικού ιστού (σχ. 1), αναλύοντας και εφαρµόζοντας συγκε-
κριµένες προδιαγραφές για τα στοιχεία που τον συνθέ-
τουν (τους τύπους οδών, τις συνθήκες κυκλοφορίας, τις
συγκοινωνιακές γραµµές, τις χρήσεις γης, το µέγεθος των
οικοπέδων, τη διάταξη των ανοικτών χώρων, τους τύπους
κτιρίων, το κτιριολογικό πρόγραµµα και τα αρχιτεκτονικά
στοιχεία).
Η προοπτική αυτή είναι αποτέλεσµα βελτίωσης της οικιστι-
κής δοµής σε σχέση µε την αναπόφευκτη ανάπτυξη σε
λωρίδες (strip) των οικιστικών περιοχών, δηλαδή της
γραµµικής ανάπτυξης γύρω από τους άξονες κυκλοφο-
ρίας. Η γραµµική ανάπτυξη, όταν επεκτείνεται απρογραµ-
µάτιστα δηµιουργεί «ενδιάµεσους» χώρους, οι οποίοι
λόγω του µεγέθους τους απαιτούν όλο και µεγαλύτερη
εξάρτηση από τη χρήση του αυτοκινήτου. Αντίθετα η σύγ-
χρονη άποψη της οργάνωσης της οικιστικής λωρίδας, η
οποία στοιχειοθετείται από το διάδροµο και την γειτονιά,
αποκρυσταλλώνεται από πολλούς θεωρητικούς συγγρα-
φείς, οι οποίοι προτείνουν συγκεκριµένες προδιαγραφές
και οικοδοµικούς κανονισµούς (σχ. 2). H ιδέα δεν είναι
καινούργια, πολλά στοιχεία αναπαράγουν τα οικιστικά
πρότυπα των δεκαετιών του 20 και του 30, δηλαδή των
αγγλικών Garden cities του Hebenezer Hοward (σχ. 3),
της American Association of America µε ιδρυτές τους
Benton McKaye, Lewis Mumford και Clarence Stein και
του Radburn idea όπου διαχωρίζονται οι ροές των µετακι-
νήσεων, σε ροές οχηµάτων και σε ροές πεζών.
Πρόκειται για τις αρχές µιας εξω-αστικής (exurban) ανά-
πτυξης, η οποία καθιερώνει τις αρχές οργάνωσης του οικι-
στικού ιστού του αγροτικού χώρου. Κεντρική ιδέα της
αγροτικής οικιστικής οργάνωσης είναι η κατανοµή των
χρήσεων σύµφωνα µε τις αποστάσεις, τις οποίες διανύει ο
άνθρωπος µε τα πόδια. Στην περίπτωση του προτύπου
Radburn, o άνθρωπος περπατά σε µονοπάτια (εικ. 1), ενώ
οι δρόµοι χρησιµοποιούνται από τα αυτοκίνητα.

Από τη δεκαετία του ’90, αναδύθηκε και έκτοτε εφαρµόζε-
ται µια µεθοδολογία σχεδιασµού, η οποία επαγγέλλεται τη
λύση των οικιστικών προβληµάτων, που προέκυψαν κύρια
από την οργάνωση του οικιστικού ιστού µε βάση τη χρήση
του αυτοκίνητου. Σύµφωνα µε αυτή τη µεθοδολογία ο οικι-
στικός ιστός οργανώνεται σε υποσύνολα ακτίνας περίπου
500µ., στα οποία ο άνθρωπος κυκλοφορεί µε τα πόδια,
ενώ έχει πρόσβαση σε δηµόσια µέσα µεταφοράς και µε
αυτό τον τρόπο κοινωνικοποιείται και ζωντανεύουν οι οικι-
στικές περιοχές.

Οικιστική λωρίδα
της Τζούλιας Θεοδωράκη-Πάτση, αρχιτέκτονος
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φής προεξέχουσες δοκούς και στέγες, και pop-culture σχεδιασµό.

Ήταν ένας τρόπος να αποσπάσουν και να κρατήσουν την προ-

σοχή µιας αναπτυσσόµενης αυτοκινητο-κουλτούρας η οποία οδη-

γούσε µε ταχύτητα στους αυτοκινητόδροµους. Ήταν µια µατιά

στο µέλλον...

5. Siegal, Jennifer. MOBILE, The Art of Portable Architecture, The Age

of New Nomadism, Princeton Architectural Press, NY (2002)

6. Johnson, Paul. The Birth of the Modern - Wood, Andrew. South

Bay Deco

7. Oι σκηνές «tipi/tepee» των Ινδιάνων, τα «yurt» των Μογγόλων,

οι µαύρες σκηνές από δέρµα κατσίκας των Βεδουίνων, οι κάπες

που φορούσαν οι βοσκοί γύρω από την Μεσόγειο

8. Kronenburg, R. MOBILE, The Art of Mobile architecture, Preface,

Princeton Architectural Press, NY (2002)

9. Krausse, J. - Lichtenstein, Cl. Your Private Sky, R. Buckminster Fuller

– The Art Of Design Science», Lars Muller Publishers

10. Heingartner. Mobile Homer: Παραδείγµατα όπως το Aerocar

σχεδιασµένο από τον G. Curtiss, ή το Airstream του W. Byam του

1936, αποτέλεσαν τα πρώτα φουτουριστικά στην όψη µοντέλα

ρυµουλκούµενων µονάδων κατοίκισης. Ακολούθησε 25 χρόνια

µετά η εµφάνιση του πρώτου αυτοκινούµενου µοντέλου του ‘The

Clark Cortez Camper’, το οποίο παρείχε όλες τις ανέσεις κατοίκι-

σης που θα µπορούσε να επιθυµήσει κάποιος ταξιδιώτης.

11. History of the Lodging Industry, website of the American Hotel

and Lodging Association, Information Center (http://ahma.com):

Με το τέλος της δεκαετίας του 1940 περισσότερο από το 86% των

ταξιδιωτών βρίσκονταν πίσω από το τιµόνι των αυτοκινήτων τους,

δηλαδή ήταν πιθανοί πελάτες για τα µοτέλ. History of the Lodging

Industry, website of the American Hotel and Lodging Association,

Information Center

12. Roger, Jefferson. The Motel In America

13. Albrecht, Donald. New Hotels for Global Nomads, Merrel,

Cooper-Hewitt, National Design Museum (2002). 

14. Koolhaas, Rem. Generic City, lecture transcript, Sikkens

Foundation, Sassenheim, (1996).

παρακολουθήσει πολιτικές οµιλίες. Τελικά αυτό το οδικό σύστηµα

ερµηνεύθηκε µε οικονοµικούς όρους: οδηγούσε στην κοντινότερη

αγορά, βιοµηχανική ζώνη, ή εµπορικό λιµάνι.

2. Matthew, Jaffe. Article, Sunset, (Feb, 1994): Κάθε λίγες δεκαετίες

το Λας Βέγκας επανα-διατυπώνει τον εαυτό του... ό,τι θέµα θελή-

σετε Αιγυπτιακό, Ρωµαϊκό, Μεσαιωνικό, άγρια ∆ύση, όλα σας περι-

µένουν κατά µήκος της Λωρίδας. Η αµαρτωλή πόλη γίνεται χαρά

και διασκέδαση. Όλη η οικογένεια είναι ευπρόσδεκτη. Η πραγµα-

τικότητα και η φαντασία βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης. 

3. Rykwert, Joseph. The Seduction of Place, Pantheon Books, NY

(2000): «...Walt Disney, η παιχνιδούπολη, αποτελεί µια διαστροφή

– καθρέπτη στην πραγµατικότητα της αστικής ζωής...»

4. Η «Googie» αρχιτεκτονική σχετίζεται κυρίως µε τη λαϊκή αρχι-

τεκτονική και κουλτούρα στις δεκαετίες του 1950 και ’60 στη Ν.

Καλιφόρνια. Χαρακτηρίζεται από τολµηρές γωνίες, καµπύλης µορ-

¿Óˆ: HOPPER Ed./WESTERN MOTEL, 1957,
Oil on Canvas, Yale University Art Gallery, CT
[·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: KRANZFELDER, Ivo/HOPPER,
Vision of Reality, Taschen, 1998]
Ì¤ÛË: ∂ÈÎfiÓ· 10: ¡Ù›ÛÓÂ¸Ï·ÓÙ - √ÚÏ¿ÓÙÔ,
ÊˆÙ. ª. ∫·ÙÛ·Úfi˜, 1991

¿Óˆ: ™¯¤‰ÈÔ 1: ∞Ó·‰fiÌËÛË ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡
ÛÂ ˘ÔÛ‡ÓÔÏ· ·ÎÙ›Ó·˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜ Â˙Ô‡, Î·-
Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î‹˜ §ˆÚ›‰·˜
[ËÁ‹: http://www.crur.utexas.edu/gis/
gishydro01/clon/trmproj/leittner/GIS_corridor
presentation.ppt]
Î¿Ùˆ: ™¯¤‰ÈÔ 2: ™¯ËÌ·ÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÈÎÈÛÙÈ-
Î‹˜ §ˆÚ›‰·˜ (·ÎÙ›Ó· ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ 1/3 ÌÈÏ›Ô˘)
[ËÁ‹: J. H. Crowford, Carfree cities, Inter-
national books, Ultrecht, 2000, ÛÂÏ. 136]
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«παραδοσιακά» πεζοδρόµια και τη στάθµευση κατά
µήκος των πεζοδροµίων, µε το αιτιολογικό ότι δηµιουργεί-
ται προστασία µεταξύ της κίνησης πεζών και της λωρίδας
κίνησης οχηµάτων.
Γενικά σε όλες τις κλίµακες, η οικιστική δοµή δηµιουργεί
Λωρίδες. Η κατοικίες σε σειρές παράλληλες προς τους
δρόµους. Οι οµάδες κατοικιών (γειτονιές) διατάσσονται
σε λωρίδες παράλληλα προς τους οδικούς διαδρόµους.
Στον αγροτικό χώρο, ο ενδιάµεσος χώρος χρησιµοποιεί-
ται για γεωργική εκµετάλευση (σχ. 6) ενώ στον αστικό
χώρο (σχ. 7), για τις υπόλοιπες χρήσεις της πόλης.
H αέναη εγκατάσταση, αναδιανοµή και αύξηση του πληθυ-
σµού της γης οδηγεί στο αναπόφευκτο γεγονός του σχε-
διασµού και επαναπροσδιορισµού των οικιστικών προτύ-
πων, σύµφωνα µε τα δεδοµένα κάθε εποχής. Τον περα-
σµένο αιώνα, κατά την περίοδο του οποίου ο πληθυσµός
της γης και οι αντίστοιχες µετακινήσεις διπλασιάστηκαν
(σε σχέση µε τον συνολικό πληθυσµό των προηγούµενων
αιώνων), δοκιµάστηκε ποικιλία λύσεων στα στοιχεία δόµη-
σης που συνθέτουν διάφορα οικιστικά πρότυπα, από τα
οποία προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα.

Ανεξάρτητα από την ποικιλία λύσεων στον αρχιτεκτονικό
σχεδιασµό, η δυναµική των µετακινήσεων και της επικοινω-
νίας προβάλλει κυρίαρχα, ως γραµµική σύνδεση των οικι-
στικών ενοτήτων µεταξύ τους, δηµιουργώντας Λωρίδες
Οικιστικών Καννάβων.

Σηµειώσεις

1. Εδώ υπεισέρχεται στην πολεοδοµική κλίµακα η θεωρία σχεδια-

σµού των αναγεννησιακών poches στην λειτουργία των κατόψεων,

η οποία εξελισσόµενη µεταµόρφωσε τη λειτουργία τους, µε την

εφεύρεση των διαδρόµων. Την εξέλιξη των poches πραγµατεύεται

ο M. Denis, Court and garden, from the french hotel to the city of

modern architecture, MIT Press, Cambridge, 1986. Επίσης, ο προ-

βληµατισµός για τον «ενδιάµεσο» χώρο ανακαλεί µνήµες για τα

«παραλειπόµενα» του Παύλου Kριεζή, όπως τα ερµηνεύονται στο

άρθρο του D. Scott Brown, Paralipomena in Urban design, Urban

concepts, Architectural Design, London, 1990, σελ. 6.

2. Όπως οι αµερικανοί αρχιτέκτονες του κινήµατος New

Urbanism, οι άγγλοι του προγράµµατος Traditional neighborhood

development και πολλοί άλλοι όπως ο J. H. Crawford στο βιβλίο

του Carfree cities, σ.σ. 125-195.

3. J. Eden, A. Alanen, Looking backward at a New Deal Town, Journal

of the American Association, vol. 49, no1, 1983, σελ.4 0-58.

4. www.smartgrowth.org

5. www.cnu.org

6. www.preservenet.com/politics/NewUrb.html

7. Τζ. Θεοδωράκη-Πάτση, Αγροτικοί οικισµοί: Η περίπτωση του

Νοµού Σερρών, Ε.Μ.Π., 1997, σελ. 158.
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διανοµής (cul de sacs, ηµικύκλια και ιπποδάµειο) και στο
κατά πόσον οι πεζόδροµοι ακολουθούν παράλληλα τους
δρόµους ή διακλαδώνονται σε µονοπάτια.
Ανεξάρτητα από τη µορφή της διανοµής των δρόµων και
της οικιστικής διάταξης, γεγονός είναι ότι ο οικισµός
οργανώνεται σε οµάδες µικρού µεγέθους (ακτίνας 400-
500µ.) κατά µήκος κυκλοφοριακών λωρίδων, οι οποίες
συνδέουν τις οικιστικές οµάδες. Οι υπάρχουσες διατάξεις
έχουν δοκιµαστεί και κάθε µία προσφέρει τα προτερήµατά
της στο σύγχρονο σχεδιασµό, µε αποτέλεσµα να συνδυά-
ζονται ποικιλόµορφες διατάξεις. Οι αδιέξοδοι δρόµοι
προσφέρουν ασφάλεια, ενώ η ορθογώνια γεωµετρία προ-
σφέρει ευκολία προσανατολισµού. Το οδικό δίκτυο λει-
τουργώντας ως ανοικτός χώρος αποτελεί στοιχείο ενοποί-
ησης, επικοινωνίας και ευχαρίστησης, ενώ µετατρέπεται σε
γεννεσιουργό αιτία δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης.
Σήµερα επανεξετάζεται το σύστηµα κάθετης διασταύρω-
σης οδών και της αποφυγής αδιεξόδων, το οποίο αποτε-
λεί σύγχρονη θέση και πρακτική του Smart growth , New
urbanism (σχ. 5) και Traditional Neighborhood
Development. Επαναπροσδιορίζονται επίσης, οι απόψεις
περί διαχωρισµού των πεζοδρόµων, επανερχόµενοι στα

Το αµερικάνικο οικιστικό σύστηµα Greenbelt (1935-1938),
εισήγαγε πολλά στοιχεία σχεδιασµού, τα οποία σήµερα
επαναχρησιµοποιούνται, µε τον ορισµό «νέο-παραδοσια-
κός σχεδιασµός». Στο σχέδιο του οικισµού Greendale για
παράδειγµα χρησιµοποιήθηκαν από τον αρχιτέκτονα Peet
αρχές των Ευρωπαϊκών µεσαιωνικών πόλεων και του
τέλους του 19ου αιώνα, όπως διατυπώθηκαν από τον
Camillo Sitte (σχ. 4).
Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, εκατοντάδες οικισµοί οικο-
δοµήθηκαν µε αυτά τα πρότυπα, που µε τα χρόνια προ-
σαρµόστηκαν και διαφοροποιήθηκαν µε παραλλαγές της
διάταξης του οδικού δικτύου. Σήµερα η αντιπαράθεση επι-
κεντρώνεται ανάµεσα στις µορφές του οδικού δικτύου

¿Óˆ: ∂ÈÎfiÓ· 1: √ÈÎÈÛÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂ ‰È·-
¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚfiÌˆÓ
Ì¤ÛË: ™¯¤‰ÈÔ 3: √ÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Garden city
[ËÁ‹: S. E. Rasmussen, Towns and buildings,
M.I.T. Press, Cambridge, 1949, ÛÂÏ. 196]
Î¿Ùˆ: ™¯¤‰ÈÔ 4: ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¡¤Ô˜ √ÈÎÈÛÌfi˜
ÛÙÔ St. Charles ÙÔ˘ Missouri, ∏.¶.∞. (·Ú¯ÈÙ¤-
ÎÙˆÓ Duany Plater-Zy˜erk, 2004)
[ËÁ‹: R. Steuteville, New Town: a high-veloci-
ty new urban community, New Urban News,
vol. 9, no 6, 2004, ÛÂÏ. 13]

¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ™¯¤‰ÈÔ 5: √ÈÎÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Green-
dale ÙÔ˘ Wisconsin, ∏.¶.∞. (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Elbert
Peet, 1936) [ËÁ‹: Journal of the American

Association, vol. 49, no 1, 1983, ÛÂÏ. 44]
¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿: ™¯¤‰ÈÔ 6: ∫¿ÓÓ·‚Ô˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ
§ˆÚ›‰ˆÓ, ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ [ËÁ‹: J. H.
Crowford, Carfree cities, International books,
Ultrecht, 2000, ÛÂÏ. 294]
Ì¤ÛË: ™¯¤‰ÈÔ 7: ∫¿ÓÓ·‚Ô˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ §ˆÚ›-
‰ˆÓ, ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ [ËÁ‹: ∆˙. £ÂÔ‰ˆ-
Ú¿ÎË-¶¿ÙÛË, ∞ÁÚÔÙÈÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ›: ∏ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ™ÂÚÚÒÓ, ¢È‰·ÎÙ. ¢È·ÙÚÈ‚‹,
∂.ª.¶., 1997, ÛÂÏ. 159]
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εγκαταστάσεων, προσοµοίωσαν, ανέλυσαν και ρύθµισαν
κυκλοφοριακά σχέδια µε διαγράµµατα εντάσεων. 
Το 1955, οι Claude Parent και Nicolas Schoffer, υλοποίη-
σαν ένα υπερµέγεθες µοντέλο, στο ‘construction show’,
που απεικόνιζε τον τρόπο µε τον οποίο οι όψεις των κτι-
ρίων αντί να είναι απλά περιτυλίγµατα θα λειτουργούσαν
διαδραστικά6 ως πραγµατικοί αστικοί ποµποί που θα επέ-
τρεπαν συναλλαγές σαν µόνιµες πηγές πληροφόρησης και
θα δηµιουργούσαν έµψυχα (κινούµενα) σχέδια στην πόλη. 
Μέσα από τη δυναµική του φωτός σκόπευαν να δηµιουρ-
γήσουν ζωντανές και εκφραστικές όψεις της χωρο-δυναµι-
κής πόλης που θα τη µετέτρεπε σε «αυτόµατη» πόλη.
Είχαν υλοποιήσει οθόνες στις οποίες προβάλλονταν εικό-
νες σε εµπορικές πινακίδες διαφηµίσεων.7

Στο ιδιότυπο περιβάλλον της λωρίδας παρουσιάζονται
µορφές διάδρασης οι οποίες δεν επιδιώκουν να µεταβά-
λουν τις κοινωνικές δοµές, όµως µεταβάλουν αισθητά την
προγενέστερη σχέση αυτοκινήτου, σώµατος και «εν κινή-
σει» πρόσληψη του νεο-αποκαλυπτόµενου αστικού περι-
βάλλοντος. Τα διαδραστικά ακυρωτικά µηχανήµατα των
διοδίων, τα διαδραστικά συστήµατα ελέγχου καταλληλότη-
τας ύψους των οχηµάτων, οι υπερµεγέθεις φωτεινές οδικές
πινακίδες οι οδηγίες ρύθµισης της κυκλοφορίας, οι πληρο-
φορίες δελτίου καιρού που κατευθύνονται από κάµερες,
υπονοούν την ίδρυση της «αυτόµατης πόλης», εκεί. 

Σηµειώσεις

1. Η σύνδεση των ιδεών “animate” και ‘inanimate” στην αρχιτεκτο-

νική µπορεί να παρέχει βαθιά φιλοσοφικά και λυρικά, περιγραφικά

επιχειρήµατα. 

Mark Burry, Beyond Animation, Architectural design - Architecture +

animation

2. ...µια κατάσταση από παγωµένες κινηµατογραφικές εικόνες να

συνθέτουν τις αρχιτεκτονικές επιφάνειες, γεννάει νέα διαβάσµατα

και ερµηνείες που απελευθερώνουν το περιορισµένο ασυνείδητο

περιεχόµενο της κινηµατογραφικής εµπειρίας.

Coop Himmelb(l)au, UFA-cinema centre, Architectural design -

Hypersurface architecture, v. 68, no 5/6, May-June 98, p. 95

3. Karen a Franck, p. 9, Christopher Romero, p. 46, Vortex 2000,

Bodies as Objects-Bodies as Subjects, Architectural design -

Architects in cyberspace ΙΙ, vol. 68, no 11/12, Nov-Dec 98

4. Marcos Novac, Transmitting Architecture, Architectural design -

Architects in cyberspace, v. 65, no 11/12, Nov-Dec 95, p. 43-44

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία

εµπλέκουν και τους γενετικούς αλγόριθµους .... αντιµετωπίζονται

σαν το ανάλογο της φυσικής επιλογής. 

Roy Ascott, Technoetic structures, Architectural design - Architects

in cyberspace ΙΙ, vol. 68, no 11/12, Nov-Dec 98, p. 32

5. Στην αυτοσχεδιαστική µουσική των, Cage, Stockhausen,

Bussotti, Ξενάκη, εµφανίζονται προωθηµένα λογισµικά κίνησης

κινούµενων σχεδίων και εµψύχωσης αντικειµένων. 

Michael Rush, New Media in Late 20th - Century Art, Thames &

Hudson world of art, p. 24  

6. Η αντίληψη που έχουµε για τα υλικά σαν διαδραστικά συστή-

µατα προσφέρθηκε από τους βιολόγους, τους χηµικούς, τους

µοριακούς και τους µεγαλο-µοριακούς µηχανικούς. 

Gillian Hunt, Αrchitecture in the ‘cybernetic age’, Architectural design

- Architects in cyberspace ΙΙ, vol. 68, no 11/12, Nov-Dec 98, p. 54-55

7. O χάρτης των επιφανειών

Studio Asymptote, Architexturing Copenhagen, Architectural design

- Hypersurface architecture, vol. 68, no 5/6, May-June 98, p. 63

Θεωρία της υπερεπιφάνειας 

Brian Massumi, Hypersurface theory, Architectural design - Hyper-

surface architecture, vol. 68, no 5/6, May-June 98, p. 16

ενόρασης της αρχιτεκτονικής, πολυδιάστατες γραφικές
επιφάνειες διεπαφής, ακουστικά περιβάλλοντα διεπαφής,
υπερκειµενικές επιφάνειες διεπαφής, πεδία πολλαπλών
χρήσεων, χώροι συνοµιλίας σε ανοικτές γραµµές επικοινω-
νίας στο διαδίκτυο, περιβάλλοντα παιχνιδιών σε υπολογι-
στές...»,3 όλα αυτά µας υποβάλουν σε µια νέα σχέση αντί-
ληψης της πραγµατικότητας που µεταφέρεται στο ενεργό
περιβάλλον των αυτοκινητόδροµων.

Η διάδραση στο φυσικό χώρο
Οι φουτουριστικές τροχιές κίνησης των ψηφιακών µοντέ-
λων µελέτης αµαξωµάτων µέσω του ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή, έχουν πλέον δώσει τη θέση τους στα διαδραστικά
περιβάλλοντα κίνησης. 
Οι εµβιώσεις υβριδικών κατασκευών στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, «...είτε µας παραπέµπουν σε µορφές οχηµά-
των, είτε σε καρότσες αεροσκαφών, είτε σε νοµαδικά πρό-
τυπα και µορφές από βασιλικές τέντες βεδουίνων...».4 Το
επόµενο βήµα για να αρχίζουµε να αντιλαµβανόµαστε στο
ίδιο το περιβάλλον κίνησης, απαιτεί το διαδραστικό µηχα-
νισµών από αλγόριθµους σχεδίων υπό εξέλιξη για κάθε
αρχιτεκτονική πράξη.
Τα προσοµοιωµένα αυτά οπτικά και ηχητικά περιβάλλοντα
βρίσκουν εφαρµογή σε διαφορετικά πεδία που ενσωµατώ-
νουν επίσης την ιδέα της κίνησης. Η αεροναυπηγική, ο
αεροδυναµικός σχεδιασµός, ο σχεδιασµός θαλαµηγών, ο
σχεδιασµός υφασµάτων, οι καλές τέχνες και η µουσική5

χρησιµοποιούν λογισµικά δυναµικής προσοµοίωσης της
κίνησης. Οι µηχανικοί των κυκλοφοριακών υποδοµών-
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Τα σώµατά µας, στο αυτοκίνητο, αποτελούν «δεµένες»,
παθητικές ποσότητες, µετακινούνται και είναι διαπερατά,
επεκτείνονται στα περιβάλλοντά τους και µέσα από την
διαπερατότητα των σωµάτων τα περιβάλλοντα διεισδύουν
σε αυτά. Το κυρίαρχο αισθητήριό µας µέσα από το αµά-
ξωµα είναι η όραση.
Η λειτουργία της όρασης ανέρχεται ως το απόλυτο µέσο
για την ερµηνεία των ενεργών χώρων, των οδικών ρευµά-
των κίνησης, επαφίεται στην καθηµερινή επαφή µας µε τα
εικονικά περιβάλλοντα. «Η πληροφορία είναι ευρέως δια-
δεδοµένη, ο κυβερνοχώρος καθίσταται κατοικήσιµος και
οι χώροι του νοήµονες. Αλληλεπιδρούµε µε τα εικονικά
αναπτυσσόµενα τµήµατα της καθηµερινής κατοίκισης. Η
φυσική µας πραγµατικότητα γίνεται αυξανόµενα αισθητη-
ριακή. Συσκευές σαρώσεων, κινούµενες κάµερες σύλληψης
εικόνων, ηχητικά καρδιογραφήµατα, βάσεις δεδοµένων

Οι νέες οδικές συνέχειες της Αθήνας αποκαλύπτουν τις
νέες οπτικές θέασης της πόλης. Η Αττική Οδός, όχι µόνο
διαρρηγνύει αλλά και επεκτείνει την πόλη. Τα κτίρια-επιχει-
ρήσεις στα οδικά µέτωπα επιδιώκουν να στρέψουν πάνω
τους, έστω και αποσπασµατικά, το «εν κινήσει» βλέµµα
µας. Αντιπροσωπεύουν κτίρια-επιγραφές που µετατρέπο-
νται σε οπτικά σήµατα αντίστοιχα των υπερµεγεθών κατα-
σκευών του οδοστρώµατος.
Η αρχιτεκτονική «παρά τη λωρίδα» στο διάλογό της µε
τους επιβάτες χρησιµοποιεί τα αποφθέγµατα της κινητικής
αρχιτεκτονικής. Τα νέα στέγαστρα-κτίρια διατυπώνουν ένα
συνολικό λεξιλόγιο έκφρασης µε τη νέα πραγµατικότητα
των οδικών έργων υποδοµής. Η ανάγνωση των ρευµάτων
κίνησης, ως ζωντανών,1 αφηγηµατικών χώρων, διασυνδέει
αυτές τις περιοχές µε την αρχιτεκτονική των κλιµακούµε-
νων, ρευστών, και διαδραστικών χώρων. 
Η αρχιτεκτονική και η κίνηση διαποτίζονται από την επιλε-
κτική στάση τους απέναντι στη διαφήµιση. Επηρεάζουν την
παραγωγή της αστικής ζωής, είτε επαναδιατυπώνοντας
τους όρους της διαφήµισης, µέσω των κτιρίων, είτε µε τη
χειραγώγηση και την ενσωµάτωση της διαφήµισης στην
παραγωγή του νοήµατος.2

Η κινούµενη «επιβατική» οπτική µας 
Η κατανάλωση των προαστιακών αλλά και αστικών εικό-
νων στη «µετα-ολυµπιακή» Αθήνα υλοποιείται από την
αίσθηση µιας «ιλιγγιώδους» οδικής κίνησης στους νέους
αυτοκινητόδροµους.
Η πόλη και τα προάστια αφοµοιώνονται από τους µετακι-
νούµενους οδηγούς και επιβάτες ως συνεχείς και επεκτεινό-
µενοι χώροι, ως µεταφερόµενοι τόποι και τοπία που συναρ-
µολογούνται και αποσυναρµολογούνται «καθ’ οδόν». 
Το αυτοκίνητο-κοινόβιο, εξοπλισµένο µε συστήµατα που
ακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις στον τοµέα των τηλε-
πικοινωνιών, µετατρέπεται σε χώρο αλληλεπίδρασης µε
απόµακρες περιοχές. Η σχέση µας µε τα αστικά περιβάλ-
λοντα που διαπερνά και τις εικόνες που αποκαλύπτονται
στο πλάι µας και τις οποίες αφήνουµε πίσω µας, είναι
παθητική και παρουσιάζει οµοιότητες µε τις εικόνες που
έχουµε συνηθίσει από τον κινηµατογράφο. 
Η χρήση των κινούµενων εικόνων για τη σύλληψη του υπό-
κίνηση αστικού περιβάλλοντος, µε µέσο το βίντεο, µας επι-
τρέπει να κατανοήσουµε τη σχέση µεταξύ της αρχιτεκτονι-
κής και της αστικότητας µε ένα νέο τρόπο. Το βίντεο
καθοδηγεί την οπτική µας. 
Η στατική αντίληψη της δοµής των κτιρίων στο υλικό τους
περιβάλλον ανασκευάζεται περαιτέρω λόγω της οπτικής
από το αυτοκίνητο καθώς αυτό διατρέχει τους ανισόπε-
δους κόµβους, µε κεκλιµένα επίπεδα να µεσολαβούν των
προσόψεων, ορίζοντας και επόµενες συγκριτικές σχέσεις
διακοπής, ισορροπίας κ.λπ.

Αττική Οδός: απόσταση
από το πραγµατικό;

του Κώστα Ντάφλου, αρχιτέκτονα-γλύπτη, εντεταλµένου λέκτορα 
Πανεπιστηµίου Πατρών

‰›Ï·: ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi
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αναζήτηση προγραµµατισµών στο γενετικό υλικό του
αυτοκινητόδροµου. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται και οι
προτάσεις των MVRDV που πετυχαίνουν να µεταµορφώ-
σουν τη λωρίδα σε χώρο κατοικήσιµο ακόµα και πέρα από
την σκέτη κίνηση/οδήγηση - Flight forum Eindhoven. Ανά-
µεσα στα δύο στέκεται η προσπάθεια εµπλουτισµού των
στοιχείων του αυτοκινητοδρόµου που µπορούν να παρά-
ξουν χώρο, όπως η επίλυση των φραγµάτων ηχοπροστα-
σίας ως κτίρια - Kas Oosterhuis. 
Η προβληµατική του Adriaan Geuze –west8– έµοιαζε να
κινείται ανάµεσα στις θεωρίες περί αντίληψης και τις σχε-
διαστικές πρακτικές, στον υβριδικό χώρο του landscape
σήµερα. Περνώντας από µια εµβριθή ανάλυση της ευφο-
ρίας του αυτοκινήτου, µία από τις θεµελιώδεις σύγχρονες
µαζικές µυθολογίες, οι west8 διατάσσουν τοπία σε άρρη-
κτο σύνολο µε τον αυτοκινητόδροµο. Οι προτάσεις τους
µοιάζουν να αγγίζουν τα όρια του σουρεαλισµού, εκµεταλ-
λεύονται παρ’ όλ’ αυτά πραγµατικότητες, αντλώντας υλικό
από τον ίδιο τον δρόµο. Στο Aroya Parkway, Pasadena-
Los Angeles, φτάνει έως και τον εορτασµό του δρόµου. 
Στα εργαστήρια, οι συµµετοχές προέρχονταν από 18
χώρες, θέτοντας σε κοινό προβληµατισµό ιδιόµορφες
εµπειρίες, παρέχοντας πολλαπλές αφετηρίες στο ερώτηµα
πώς σχεδιάζει κανείς 20΄΄ κίνησης µε ταχύτητα 120km/h.
Οι απαντήσεις κινήθηκαν και αυτές προς τις ίδιες κατευ-
θύνσεις µε τον προβληµατισµό των διαλέξεων, κάποιες
φορές όµως προχώρησαν σε ιδιωµατικούς δρόµους. 
Η αναζήτηση του χώρου συνάντησης –κατ’ εξοχήν δηµό-
σιο στοιχείο– στον αυτοκινητόδροµο, πήρε δύο µορφές.
Η οµάδα µε επιβλέποντα τον Warren Neidich χρησιµο-
ποιώντας κυρίως χρονικά αφηγηµατικά µέσα –video–,
χωρίς καµία σχεδιαστική εµµονή, ανέγνωσε τη συνάντηση
εντός του κινούµενου σώµατος/οχήµατος, δίνοντάς του
διαστάσεις δηµοσίου χώρου. Ανάλογα, χώρος συνάντη-
σης βρίσκεται στα περιθώρια του αυτοκινητοδρόµου µόνο
που εκεί, σύµφωνα µε την οµάδα του John van de Water,
ο κανείς συναντά τον κάποιον... Η πρότασή τους ανοίγε-
ται/ανοίγει (σ)την υπό-κουλτούρα του highway διαµέσου
τριβών µε τα γύρω.
Στην αντιπαράθεση των διαφορετικών project, που εκτέ-
θηκαν παράλληλα µε τις προσκεκληµένες µελέτες στην
πρώτη biennale του Rotterdam: mobility, a room with a
view, βγαίνει µια (ή πολλαπλές) θετική(ες) θεώρηση(εις)
του δρόµου, µια νέα αφήγηση του δρόµου, σε αντιδια-
στολή µε την εδραιωµένη αποστροφή προς αυτόν ως βιω-
µένο χώρο. Ο χρόνος κίνησης δεν είναι κενός, αλλά πλή-
ρης νοηµατοδοτηµένων σχέσεων σωµάτων στο χώρο. Στη
στεγνή κίνηση – εξυπηρέτηση του αυτοκινητοδρόµου
υπάρχει ένα περιθώριο λάθους, ατυχήµατος, που µας
εισάγει σε νέες διηγήσεις. Στο ίδωµα ενός νέου τόπου
συνάντησης, το λάθος αντιστρέφεται.

Αυτοκινητόδροµος: χώρος ταχείας µετακίνησης, µεταφο-
ράς από ένα σηµείο σε ένα άλλο, χωρίς ιδιαίτερες εξάρ-
σεις σαν εµπειρία. Η διάρκεια της οδήγησης, ο ενδιάµεσος
χρόνος κατά τον οποίο µετακινούµαστε θεωρείται από
πολλούς νεκρός ή αλλιώς κενός, όχι τόσο από συµβάντα,
διότι πάντα κάτι συµβαίνει, όσο από γεγονότα. Κάποιες
φορές δεν γίνεται –ενεργητικά– τίποτα. Περισσότερο
γινόµαστε δέκτες πολλαπλών σηµάτων τα οποία κιόλας
δεν προλαβαίνουµε να αφοµοιώσουµε. Ο χρόνος λοιπόν,
η διάρκεια της µετακίνησης παραµένει ένα πεδίο κενό,
προς διαχείριση.

Το εργαστήριο indesem 2003 µε θέµα ‘fast forward, a
driving perception’ ήρθε να ζητήσει από τους φοιτητές να
διερευνήσουν την εµπειρία της οδήγησης, παίζοντας µε
αντιληπτικούς κυρίως όρους, µε έµφαση προς µία λαγνεία
της ταχύτητας. Οι διαλέξεις κινήθηκαν σε δύο κυρίως
κατευθύνσεις, την αντίληψη/εµπειρία και το σχεδιασµό.
Στο άνοιγµα του εργαστηρίου ο Alberto Perez-Gomez
γειώνει τους συµµετέχοντες υποστηρίζοντας µία –όχι και
τόσο γοητευτική πια, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος– θεώ-
ρηση της αντίληψης. Απέναντι στη διανοητική εκδοχή, που
θέλει τον οδηγό παθητικό δέκτη σηµάτων καθ’ οδόν, κατά
τον Perez-Gomez η αυτοκίνητη καµπίνα είναι η προέκταση
του ίδιου του σώµατος! Η αντίληψη έχει µια δεδοµένη
σωµατική διάσταση. «Το σώµα αναγνωρίζει τη θέση του
ανάµεσα στα περιβάλλοντα πράγµατα, χωρίς να εστιάζει
την προσοχή, διαµέσου µιας µηχανικής εµπρόθεσης» [M.
Merlau-Ponty]. Κατά συνέπεια το νέο σώµα, που παράγε-
ται από την επέκταση του σώµατος του οδηγού στη µάζα
του οχήµατος, αντιλαµβάνεται µε τους ίδιους όρους
σωµατικότητας το χώρο στον οποίο κινείται. Οδηγώντας
δεν µετράς αν χωράς, το γνωρίζεις σωµατικά, διαισθητικά. 
Στον αντίποδα, αναπτύχθηκε µια προβληµατική σχεδιαστι-
κών πρακτικών, συναφών ως προς το όριο του αυτοκινη-
τοδρόµου. Ξεκινώντας από την κοινότυπη αδιαφορία και
την αρνητική στάση –the tastelessness of the motorway,
Francine Houben– που αποφαίνεται στην κακοτοπιά του
αυτοκινητοδρόµου και καταλήγει να αναζητεί εξωτερικά
ενδιαφέροντα – τοπόσηµα, που προσδίδουν νόηµα και
ενδιαφέρον στην κίνηση, οι πρακτικές συνεχίζονται ως την

Indesem 2003: 
αφηγήσειςσε κίνηση 

των ∆άφνης Κοκκίνη, ∆ηµήτρη Θεοδωρόπουλου, αρχιτεκτόνων
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∆ιοικητικό Κέντρο
∆ήµου Καλαµαριάς



– «το νερό», το οποίο διαγράφει τη δική του διαδροµή  παράλ-

ληλα µε τις  οργανωµένες κινήσεις της σύνθεσης. Τονίζει τις

εισόδους καθώς απαντάται αρχικά στην κεντρική είσοδο και

ακολουθεί σε όλο το µήκος της την εσωτερική όψη του κτι-

ρίου, καταλήγοντας στην είσοδο από τον πεζόδροµο.

– «οι όψεις», οι διαφορετικές επιδερµίδες του κτιριακού

όγκου, εξωτερικές-εσωτερικές ανάλογα µε το ρόλο που

καλούνται να παίξουν, της «αυστηρής»δηµόσιας αρχής (εξω-

τερικές) ή του «φιλικού» κέντρου εξυπηρέτησης του δηµότη

(εσωτερικές).

Τελειώνοντας θα θέλαµε να τονίσουµε ότι η µελέτη για την

ανέγερση του ∆ηµαρχείου Καλαµαριάς έγινε µε βάση τις

αρχές του ενεργειακού σχεδιασµού, µε σκοπό:

– την εξοικονόµηση ενέργειας στο κτίριο

– την αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

– την επίτευξη βελτιωµένου µικροκλίµατος στον περιβάλλο-

ντα χώρο.

Το διοικητικό κέντρο του δήµου είναι ένας δηµόσιος χώρος

βαρύνουσας σηµασίας και πρόκειται να αποτελέσει ισχυρό

τοπόσηµο για την περιοχή της Καλαµαριάς. 

Το νέο κτίριο αποτελεί ένα σαφές όριο στην απόληξη του

σηµαντικού πεζόδροµου της οδού Κοµνηνών, ενώ διαµορφώ-

νει και ένα τµήµα του µετώπου στη λεωφόρο Πόντου. 

Οι βασικές µας αρχιτεκτονικές επιλογές έγιναν µε γνώµονα

τις αρχές κύρους, εγκυρότητας και αισθητικής αρτιότητας

που απαιτεί η λειτουργία ενός δηµόσιου κτιρίου, ενώ παράλ-

ληλα καλείται να είναι λειτουργικό και φιλικό προς το δηµότη

και τον καθηµερινό χρήστη. Επιδίωξη είναι το κτίριο να αποδί-

δει τη σοβαρότητα που απαιτεί ο χαρακτήρας του, χρησιµο-

ποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, όχι εκφράζοντας τεχνολο-

γική έπαρση, αλλά το «εξανθρωπισµένο» πρόσωπο αυτής,

επικεντρώνοντας στον άνθρωπο και στην αναβάθµιση της

καθηµερινότητάς του. 

Παράλληλα δίνεται έµφαση στη διαµόρφωση του υπαίθριου

χώρου, κατάληξη του κεντρικού άξονα του πεζοδρόµου από

όπου το κτίριο καθίσταται προσπελάσιµο και «ανοικτό» στην

ευρύτερη περιοχή της Καλαµαριάς.

Οι ενότητες που απαρτίζουν το κτιριακό σύνολο προκύπτουν

συνθετικά από το συνδυασµό δυο κανάβων. Τον κύριο κάναβο

υποβάλλει η οικοδοµική γραµµή ενώ το δευτερεύοντα η

κατεύθυνση του άξονα του πεζόδροµου της οδού Κοµνηνών
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που προεκτείνεται και εισχωρεί κεντρικά και υπό γωνία στη

σύνθεση.

Το κτιριακό σύνολο, ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους

και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς όγκους, διαχωρισµένους

λειτουργικά. Ο κάθε ένας εκτείνεται κατά µήκος µιας πλευ-

ράς του οικοπέδου στο όριο της οικοδοµικής γραµµής, αφή-

νοντας ελεύθερη τη νότια πλευρά. Κατ’ αυτό τον τρόπο ευνο-

είται η διαµόρφωση ενός κεντρικού υπαίθριου πλατώµατος

προσανατολισµένου στο Νότο και προδιαγράφεται η σύνδεση

της συνθετικής πρότασης µε το γειτονικό Ο.Τ. 118 καθώς

υπάρχει προοπτική επέκτασης σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Μερικά από τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης µε ιδι-

αίτερη σηµασία είναι:

– «ο διάδροµος» διπλού ύψους του κεντρικού κτιρίου που

αποτελεί κατά µία έννοια τη «σπονδυλική στήλη» του κτιρίου

είναι ο βασικός άξονας κίνησης και οδηγεί αφ’ ενός στις υπη-

ρεσίες εκείνες που αφορούν µεγάλο αριθµό κοινού και αφ’

ετέρου στον υπαίθριο χώρο.

– «οι πλατείες», οι διαφορετικών ποιοτήτων υπαίθριοι χώροι

σε διαφορετικές στάθµες µεταξύ τους, όπως το δώµα της

αίθουσας του δηµοτικού συµβουλίου, το δώµα της αίθουσας

πολλαπλών εκδηλώσεων, το πλάτωµα στην απόληξη της οδού

Κοµνηνών και η φυτεµένη περιοχή στα νοτιοανατολικά του

οικοπέδου.

Μελετητές:
Νίκος Βαλατσός, Αγλαΐα Σκούρα, Μιχάλης Καραβάς,

Παναγιώτης Κυριακάκης, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Βασίλης Χριστάκης, πολιτικός µηχ.

Σταύρος Καρακάσης, ηλεκτρολόγος µηχ.

Νάντια Παπακωνσταντίνου, σύµβουλος ενεργειακού σχεδιασµού
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Ο στόχος της µελέτης συνιστάται στην κατά το δυνατόν αρτιό-

τερη ανταπόκριση σε µια σειρά κριτηρίων διαφορετικής

χροιάς, τα οποία αξιολογήθηκαν, διερευνήθηκαν και απέδω-

σαν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής πρότασης. Το βασι-

κότερο κριτήριο είναι η απόδοση ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού

χαρακτήρα στο νέο κτίριο. Κεντρικό στόχο της µελέτης αποτε-

λεί η απόδοση ενός αρχιτεκτονικού ύφους που να ισορροπεί

ανάµεσα στο λιτό, σοβαρό, µνηµειακό, τεχνολογικά σύγχρονο

χαρακτήρα από τη µια και τον οικείο, ζωντανό, εύληπτο, δυνα-

µικό χαρακτήρα από την άλλη. Επιλέχθηκαν δύο βασικοί σχε-

διαστικοί άξονες και ένας δευτερεύων. Ο ένας διαµορφώνει το

µέτωπο προς την οδό Πόντου και ο δεύτερος προς την οδό

Καρατάσου που συµπίπτει µε τον κυρίαρχο άξονα - σπονδυ-

λική στήλη του οικοπέδου. Ο τρίτος σηµειοδοτεί την γωνιακό-

τητα του οικοπέδου που ορίζεται από τη συµβολή των δύο

κυριότερων οδών που το περιβάλλουν. 

Η κτιριακή οργάνωση έγκειται σε ένα κτίριο σε σχήµα «Γ» από

το οποίο προβάλλουν οι κοινόχρηστες λειτουργίες (η Αίθουσα

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η Αίθουσα Πολλαπλών Χρή-

σεων). Το ένα σκέλος του «Γ» αναπτύσσεται στον πρώτο

άξονα και το άλλο στον δεύτερο. Υπαινικτικά λειτουργεί ο τρί-

τος άξονας ο οποίος διατρέχει τη µάζα του κτιρίου από ΒΑ

προς Ν∆. Υποδέχεται τον επισκέπτη στη κύρια – επίσηµη

είσοδο από οδό Πόντου, τον κατευθύνει στο εσωτερικό του

κτιρίου και τον οδηγεί προς την έξοδο, τονίζοντας τη διαπερα-

τότητα του χώρου υποδοχής-εισόδου του κτιρίου. Στη συµ-

βολή των δύο σκελών του «Γ» όπου βρίσκεται και το κέντρο

περιστροφής του τρίτου άξονα, δηµιουργείται ηµιυπαίθριος

χώρος όπου συναντούνται οι βασικοί άξονες κυκλοφορίας και

λειτουργεί σαν «καρδιά» του κτιρίου. 

Το κτίριο αγκαλιάζει τη συµβολή των πεζόδροµων της Ενότη-

τας των Κεντρικών Λειτουργιών και τους κατευθύνει µέσα από

τη µάζα του ανατολικά µε υπόγειες η υπέργειες διαβάσεις.

Έτσι χάνονται τα σαφή όρια του οικοπέδου και το κτίριο γίνε-

ται τµήµα του συνόλου της Πολεοδοµικής Ενότητας. 

Για να µείνει ανέπαφο το πευκοδάσος, το πρόσωπο του κτι-

ρίου προς την οδό Πόντου αναπτύσσεται κλιµακωτά και η

υψηλή βλάστηση το προφυλάσσει από τον ανατολικό ήλιο.

Η πρόσβαση από το σηµερινό κέντρο στο χώρο του δηµαρ-

χείου θα πραγµατοποιείται κυρίως είτε από την προς διάνοιξη

οδό Πόντου, είτε µέσω της παράλληλης στην οδό Πόντου

πεζοδροµηµένης οδού, που είναι επέκταση του βασικού

πεζόδροµου της πόλης, της οδού Κοµνηνών. 

Οι άξονες που χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό του κτιρίου

προκύπτουν από τους άξονες της ίδιας της πόλης. Στο σηµείο

που βρίσκεται το οικόπεδο, συναντώνται υπό γωνία δύο ορθο-

κανονικά συστήµατα, πράγµα που φανερώνεται και από τη

µορφή του οικοπέδου. Τα δύο αυτά ορθοκανονικά συστήµατα

διαµορφώνουν τη σχεδιαστική δοµή, πάνω στην οποία βασί-

ζεται η πρόταση. 

Οι περισσότεροι χώροι του κέντρου, ακολουθούν το ένα από

τα δύο συστήµατα για λόγους κατασκευαστικής απλότητας

και µορφολογικής σαφήνειας. Συγχρόνως όµως, άξονες του

δεύτερου συστήµατος εισχωρούν και αναιρούν το πρώτο

σύστηµα, µε σκοπό να αποτρέψουν τη στατικότηκα και να

δώσουν ενδιαφέρον στο κτίριο. Εκτός όµως από το µορφολο-

γικό παιχνίδι, ο σχεδιασµός που ακολουθεί τα συστήµατα της

πόλης, επιτυγχάνει την προσαρµογή του κτιρίου στο περιβάλ-

λον του. 

Το κτίριο διαµορφώνεται µε τοιχώµατα που βρίσκονται είτε σε

απόσταση από το σκελετό είτε τον τέµνουν, δηµιουργώντας

άλλοτε ενδιάµεσο χώρο και άλλοτε αποτελώντας αυτά τα

ίδια, το όριο του εσωτερικού χώρου. Τα τοιχώµατα αυτά κατα-

σκευάζονται από εµφανές τούβλο και στοχεύουν στο να

δώσουν χαρακτηριστική µορφή στο κτίριο και ιδιαιτερότητα,

χωρίς παρ’ όλα αυτά να το φορτώνουν µε έντονα µορφολο-

γικά στοιχεία. Τα επιφανειακά αναπτυσσόµενα αυτά στοιχεία

έχουν, εκτός από µορφολογικό λόγο, και λειτουργικό, περι-

κλείουν ελεύθερο υπαίθριο χώρο, και τον εντάσσουν λειτουρ-

γικά στο κτίριο, δηµιουργούν χώρους ενδιάµεσης ποιότητας,

ηµιυπαίθριους και τέλος, βοηθούν στη ρύθµιση του ηλιακού

φωτός. 

Η τοποθέτηση των κτιριακών όγκων σε µορφή Π, επί πλέον,

δηµιουργεί ελεύθερο υπαίθριο χώρο, ικανό για µεγάλες

συγκεντρώσεις πολιτών, πολιτιστικές εκδηλώσεις και χώρο

εκτόνωσης.

Μελετητές:
Χρήστος Παπλωµατάς, Χρυσούλα Γκαλαϊτσή-Παπλωµατά,

Κατερίνα Παπλωµατά, αρχιτέκτονες

Συνεργάτης:
Νίκος Παπλωµατάς, φοιτητής αρχιτεκτονικής

Μελετητής:
Βασίλης Τριανταφύλλου, αρχιτέκτων
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Γενικές αρχές
Το κτιριακό συγκρότηµα του ∆ιοικητικού Κέντρου θα πρέπει:

– Να εκφράσει την κοινωνική και συµβολική σηµασία του στο

χώρο, ως σύνθετος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το

∆ηµόσιό του χαρακτήρα.

– Να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για την πόλη.

Συνθετική και κτιριολογική ιδέα
Τη συνθετική ιδέα της πρότασης αποτελεί ο τρόπος οργάνω-

σης των οικοδοµικών τετραγώνων των πρώτων προσφυγικών

οικισµών της περιοχής, όπου τα κτίσµατα ήταν παραταγµένα

κατά µήκος του προσώπου των οικοπέδων, ελευθερώνοντας

τον κύριο ακάλυπτο χώρο στο οπίσθιο τµήµα τους, δηµιουρ-

γώντας έτσι µία εσωτερική ενότητα αντιληπτή ακόµη και όταν

η κάθε αυλή ήταν αυτόνοµα περιφραγµένη.

Στο προτεινόµενο κτιριακό συγκρότηµα γύρω από την αυλή-

πλατεία αρθρώνονται τα επί µέρους κτίρια µε διαφορετικά

ύψη και µεγέθη, που στεγάζουν τις επί µέρους λειτουργίες. 

Λειτουργική οργάνωση
Επιδίωξη της µελέτης ήταν η ανάπτυξη των λειτουργιών σε

χαµηλά κτίρια για λόγους λειτουργικούς αλλά και εναρµόνι-

σης µε τα ύψη της γύρω περιοχής. Η διάταξη των κτιρίων έγινε

µε γνώµονα τον επιθυµητό προσανατολισµό, τις λειτουργικές

ανάγκες και τις µεταξύ τους σχέσεις.

Τρεις λειτουργικές ενότητες είναι διακριτές.

Στην πρώτη ενότητα εντάσσονται οι επιτελικοί χώροι, δηλ. το

«στρατηγείο» του ∆ηµαρχείου, το οποίο χωροθετείται στην

πιο διακριτή θέση του συγκροτήµατος.

Στη δεύτερη ενότητα ανήκουν οι τεχνικές υπηρεσίες και η

πολεοδοµία και στην τρίτη οι λοιπές ∆ηµοτικές υπηρεσίες.
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Με την ογκοπλασία του κτιρίου δηλώνεται µια εξωστρέφεια

προς τους πολίτες, ενώ εξασφαλίζεται ο µέγιστος ελεύθερος

κοινόχρηστος χώρος, ο άριστος προσανατολισµός, η εύκολη

αναγνώριση της λειτουργίας και της σηµασίας του (προβολή

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και η λειτουργική σχέση των επί

µέρους υπηρεσιών.

Η γραµµική και σε κάνναβο ανάπτυξη των γραφείων και ο τρό-

πος κατασκευής τους (συµπαγής η βορινή πλευρά, ανοιχτή η

νότια, τοίχος Τromp, βιοκλιµατική αρχιτεκτονική), εξασφαλί-

ζουν ευελιξία στο µετασχηµατισµό των χώρων και εξοικονό-

µηση ενέργειας. Το καµπυλόµορφο κτίριο είναι ικανό να

δεχθεί διατάξεις θεάτρου και αίθουσας συνεδριάσεων. Οι

είσοδοι του κτιρίου, οι δύο κύριες και η τρίτη βοηθητική,

παρέχουν αυτοτέλεια λειτουργίας των επί µέρους δραστηριο-

τήτων.

Η κεντρική ιδέα εκφράζεται µε ένα λιτό «γράφηµα» στο

χώρο, δυο παραλλήλων ευθειών (χώροι γραφείων) οι οποίες

τέµνονται από την αρχή µιας αποδιπλούµενης σπείρας που

καταλήγει στη διαµόρφωση του καµπυλόµορφου κτιρίου (του

∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Αίθουσας Συγκεντρώσεων). Η

σύνθεση του αυστηρού ευθύγραµµου κτιρίου τεµνοµένου

από τη µονοκονδυλιά της σπείρας βοηθά στη λειτουργική και

µορφοπλαστική κωδικοποίησή του.

Σηµαντικό στοιχείο ο κεντρικός πεζόδροµος, που συνδέει το

κέντρο πόλης µε το προβλεπόµενο να δηµιουργεί ανατολικό-

τερα διαδηµοτικό κέντρο. Ξεκινώντας από το σηµερινό

κέντρο διατρυπά το κτίριο των γραφείων, ορίζει την κεντρική

πλατεία και αποτελεί την αρχή της σπείρας του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου. Ο πεζόδροµος δηµιουργεί και µια πραγµατική

τοµή στο χώρο, ορίζοντας τις δύο στάθµες εδάφους, της

κύριας εισόδου στην οδό Πόντου και της πλατείας. 

Μελετητές:
Βασίλης Παπάς, Ελένη Ψάλτου-Κουρκουλή, Μαρία Μπαλτά,

∆ηµήτρης Πολυχρονιάδης, αρχιτέκτονες

Μελετητές:
Ισίδωρος Σέµψης, Ελένη Ραΐδου-Σέµψη, αρχιτέκτονες

Συνεργάτες:
Κώστας Τσαβδαρόγλου, Γιώργος Γαντσίδης,

Ιωακείµ Παπαδόπουλος, πολιτικοί µηχ.

θανάσης Στεργιάννης, ηλεκτρολόγος µηχανολόγος µηχ.

Παναγιώτης Ραΐδης, µηχανολόγος, µηχ.

∆ηµήτρης Ραΐδης, αρχιτέκτων

Ελένη Κωτσοπούλου, τοπογράφος µηχ.

Ελισσάβετ Παπαστρατή, Ελευθερία Φατίδου,

Ασηµίνα Χατζηµανώλη, φοιτήτριες αρχιτεκτονικής
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µέλη – τις δύο κύριες αίθουσες του κτιρίου.

Με αφετηρία το ίχνος της προβολής του ανάγλυφου συστήµα-

τος που παράγεται, εγγράφεται γραµµικός, ραδινός, βαµιδω-

τός όγκος. Η ανελισσόµενη δίαταξή του συµβάλλει στην οργά-

νωση και τον ορθό προσανατολισµό τόσο των υπαίθριων πλα-

τωµάτων όσο και των γραφειακών χώρων που στεγάζει. Καθώς

επιτρέπει την ανεξάρτητη συγκρότηση των επιµέρους ενοτή-

των που αναπτύσσονται ως πτέρυγες, λειτουργεί στην ευρύ-

τερη αστική κλίµακα ως διάφραγµα. Αποτελεί το διαπερατό

όριο µεταξύ της Αρετσούς, του οικιστικού συστήµατος της

Καλαµαριάς και των περιοχών µελλοντικής ανάπτυξης του

προς βορρά και ανατολή.    

Στο υπό διαµόρφωση αστικό περιβάλλον η πρόταση επιχειρεί

να επιλύσει το θέµα ως µία ανοιχτή κοµβική περιοχή που δια-

νοίγεται στη συνολική οπτική αντίληψη του χώρου και  οργα-

νώνει τη ρέουσα διάχυση κινήσεων και λειτουργιών.

Χωροθετηµένο έξω από τα βορειοδυτικά όρια του σηµερινού

αστικού αναπτύγµατος της Καλαµαριάς και βορείως του οικι-

σµού της Αρετσούς, το νέο διοικητικό κέντρο εκτιµάται πως θα

αποτελέσει κοµβικό πυρήνα στην πολεοδοµική αναδιάταξη

της περιοχής, αλλά και ανοιχτό πεδίο εκτόνωσης υπαίθριων

κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η πρόταση εστιάζεται στη

συγκρότηση µιας εννιαίας ανοιχτής γεωµετρικής σύνθεσης

στην οποία οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί χώροι αποτελούν

ένα αδιάσπαστο σύνολο. 

∆ύο εκτεταµένες πλατφόρµες αναπτύσσονται πλαστικά µε

βάση τη γεωµετρία των πολεοδοµικών χαράξεων και τη µορ-

φολογία του εδάφους. Αναφέρονται, η µεν νοτιοδυτική στη

γειτονιά της Αρετσούς, η δε βορειοανατολική στο σηµαντικό

άξονα της λεωφόρου Πόντου. Καθώς τα δύο αυτά επίπεδα

«παραλαµβάνουν» την υψοµετρική διαφορά του οικοπέδου,

µετασχηµατίζονται σε τεχνητά πρανή και συγκροτούν κτιριακά

Το νέο ∆ηµοτικό συγκρότηµα της Καλαµαριάς πρόκειται να

ανεγερθεί σ’ ένα οικιστικό περιβάλλον χωρις κανένα ιδιαίτερο

χαρακτήρα και κυρίως µε φανερή την έλλειψη πρασίνου.

Όµως µέσα στο συγκεκριµένο οικόπεδο και παράλληλα µε τον

βασικό οδικό άξονα υπάρχει (ακόµα) ένας ενδιαφέρων πευκώ-

νας µε µεγάλα δένδρα και µια χαρακτηριστική δενδροστοιχία

κυπαρισσιών. Η σπάνια αυτή συγκυρία απετέλεσε την καθορι-

στική παράµετρο της πρότασής µας. Η διατήρηση του πρασί-

νου ήταν άλλωστε στους έµµεσους στόχους της δηµοτικής

αρχής, αφού είχε ληφθεί υπόψη στην αντίστοιχη κυκλοφο-

ριακή µελέτη, της οποίας τότε ο ∆ήµος παρέλαβε την τρίτη

φάση.

Έχοντας αυτά τα δεδοµένα προχωρήσαµε και εµείς στις απαι-

τούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και τη χωροθέτηση του

συγκροτήµατος, προβλέποντας ακόµα και την ενδεχόµενη, για

κυκλοφοριακούς λόγους, επέκταση της οδού Καρατάσου. Γιατί

πιστεύαµε ότι πέρα από τη λειτουργικότητα (αυτονοµία των

επί µέρους µονάδων µε διαφορετικές χρονικά χρήσεις κ.λπ.)

και την απαιτούµενη µορφολογία ενός σύνθετου δηµοσίου κτι-

ρίου (αναγνωρισιµότητα διαφόρων υποµονάδων µε χρησιµο-

ποίηση των κατάλληλων υλικών κ.λπ.), η πρόταση θα έπρεπε

να διαφυλάξει το τόσο σηµαντικό για την περιοχή περιβαλλο-

ντικό στοιχείο, που σηµατοδοτεί την περιοχή από την εποχή

ακόµα της εγκατάστασης των πρώτων προσφύγων. 

Γνωρίζαµε φυσικά ότι µια τέτια αντιµετώπιση θα δηµιουρ-

γούσε πρόσθετες δυσκολίες στην ανάπτυξη του συγκροτήµα-

τος, σε σχέση τουλάχιστον µε τους χειρισµούς στην περίπτωση

ενός χέρσου οικοπέδου. Πιστεύουµε ωστόσο ότι το εάν θα

δικαιωθεί ή όχι η επιλογή αυτή ή άλλων βραβευµένων προτά-

σεων, που αγνούν το αλσύλιο, θα φανεί κατά το στάδιο υλοποί-

ησης του έργου και τις πιθανές αντιδράσεις των περιοίκων. 

Μελετητές:
Γιάννης Καρύδης, Μαρία Τζώρα, αρχιτέκτονες

Ειδικοί σύµβουλοι:
Πάνος Κυριακάκης, πολιτικός µηχ.

Ξενοφώντας Κόζαρης, ηλεκτρολόγος µηχανολόγος µηχ.

Μελετητές:
Γιάννης Αικατερινάρης, Στέλλα Αφεντοπούλου,

Φεδώρα Κανελλή, Γιώργος Νάνος, αρχιτέκτονες

Σύµβουλοι:
Θανάσης Μπαρζούκας, αρχιτέκτων

Γκαµπριέλλα Τότη, ηλεκτρολόγος µηχανικός

Συνεργάτης:
Ευαγγελία Κακλιδάκη, αρχιτέκτων



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΑΡΧ. ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Με µεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαµε

τον ξαφνικό θάνατο του ∆ηµήτρη

Παπανικολάου, που από το 1990, µε

τη γνώση, την πείρα και τον ανατρε-

πτικό λόγο του εµπλούτιζε τα µαθή-

µατά µας. Οι ελεύθερες διαλέξεις και

τα ανοικτά µαθήµατα του ∆ηµήτρη

Παπανικολάου, προσκεκληµένου στο

πλαίσιο των µαθηµάτων, έχουν κατα-

γραφεί στις συνειδήσεις των µελών

του διδακτικού προσωπικού, των φοι-

τητών και των φοιτητριών του Τµήµα-

τος ως δηµιουργικές και ευχάριστες

στιγµές που κινητοποιούν τις διαθέ-

σεις και χρωµατίζουν την αναζήτηση

της «αρχιτεκτονικής αλήθειας», µέσα

από ένα πρίσµα συνολικής θεώρησης

του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και

αγάπης για τη δουλειά του/της αρχιτέ-

κτονα/ος.

Από αγαθή τύχη, στις Αίθουσες του

Τµήµατος, συνήθως αργά το απόγευµα

και µέχρι το βράδυ, καταπονηµένοι/ες

φοιτητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες

συναντήθηκαν µε τη νεανικότητα του

πνεύµατος, την ταχύτητα της σκέψης,

την ευρυµάθεια και την αφηγηµατική

δεξιοσύνη του ∆ηµήτρη Παπανικο-

λάου. Με οξυδέρκεια και χιούµορ, µε

λογική και φαντασία, ανατρέποντας και

συνθέτοντας, ο Παπανικολάου ξενά-

γησε τα ακροατήρια στα µυστήρια της

φύσης, στις παρεµβάσεις του ανθρώ-

που, στις περιπέτειες της λογικής. 

Από τη Γερµανία στην Αθήνα, στη Θεσ-

σαλονίκη, στην Άπω Ανατολή, στη

Χιλή, πάλι στην Αθήνα και στη Θεσσα-

λονίκη: σε επικοινωνία µε τις πρωτο-

πορίες, διαρρηγνύοντας τους κώδικες,

εστιαζόµενος στο ουσιαστικό, θέτο-

ντας το πρόβληµα. Είχε την ικανότητα

να επιµένει στην ακλόνητη τεκµη-

ρίωση της γνώµης του και, επιπλέον,

ακόµη και την πιο πρωτοπόρο απά-

ντησή του να τη µετασχηµατίζει σε

αυτονόητη αλήθεια. 

Περισσότερο από κάθε τι, στους φοι-

τητές, τις φοιτήτριες, τους συναδέλ-

φους και τις συναδέλφους που τον

ακούσαµε, ως παρακαταθήκη µένει η

στερεότητα των υποθέσεών του, η

αιρετική σκέψη του, η ασυµβίβαστη

στράτευση του επιστήµονα για τον

άνθρωπο. 

Ο ∆ηµήτρης Παπανικολάου άναψε τα

φώτα και έκλεισε το µάθηµά του.

Τοµέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού

και Εικαστικών Τεχνών του Τµήµατος

Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

φοντας µόνιµα στην Ελλάδα, ανέλαβε

καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα του

Υπουργείου Οικισµού και ∆ηµοσίων

Έργων.

Το πλούσιο αρχιτεκτονικό του έργο

περιλαµβάνει αναπτυξιακές µελέτες,

από τις οποίες ιδιαίτερα σηµαντική

είναι αυτή για την τουριστική ανάπτυξη

των νησιών του ανατολικού Αιγαίου,

µελέτες ξενοδοχειακών µονάδων,

κατοικιών και δηµοσίων κτιρίων. Η

θεωρητική του τοποθέτηση προβάλ-

λεται µε σαφήνεια, µέσα από το

βιβλίο του Αρχιτεκτονική, η µορφή της

σκέψης στον φυσικό χώρο, που εκδό-

θηκε το 1984. Το 2000 ο Χαράλαµπος

Σφαέλλος κατέθεσε το σύνολο του

αρχιτεκτονικού και φωτογραφικού του

αρχείου στα Αρχεία Νεοελληνικής

Αρχιτεκτονικής και στο Φωτογραφικό

Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, που 2

χρόνια αργότερα οργάνωσε στους

χώρους του αναδροµική έκθεση του

έργου του. 

Το αρχιτεκτονικό αρχείο του Σφαέλ-

λου, ενός αρχιτέκτονα που, όπως

έγραψε ο Άγγελος ∆εληβορριάς, υπη-

ρέτησε ισότιµα και ισάξια τόσο την

επιστηµονική θεωρία όσο και την

εφαρµοσµένη πράξη της Αρχιτεκτονι-

κής, θα παραµείνει πολύτιµο τεκµήριο

αναγνώρισης της δουλειάς του, πηγή

µελέτης και γνώσης για τους νεώτε-

ρους αρχιτέκτονες.

Αρχεία Νεοελληνικής

Αρχιτεκτονικής

σηµαντικούς αρχιτέκτονες του 20ού

αιώνα Le Corbusier και Marcel Lods.

Το Παρίσι θα σηµαδέψει τον Σφαέλλο.

Στα χρόνια που ακολουθούν διατηρεί

τις επαφές του µε τη Γαλλία και το εκεί

αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα,

για το διάστηµα 1950 έως 1958, ανα-

λαµβάνει τη διεύθυνση των Τεχνικών

Υπηρεσιών του νεοσύστατου Ελληνι-

κού Οργανισµού Τουρισµού. Υπό την

καθοδήγησή του οργανώνεται και

αρχίζει να υλοποιείται το πρόγραµµα

µελέτης και ανέγερσης των ξενοδο-

χείων «Ξενία», που θα αποτελέσει

ορόσηµο στο χώρο της µεταπολεµικής

νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο ίδιος

εκπονεί τότε τη µελέτη πέντε ξενοδο-

χείων: Θάσου, Υπάτης Αργοστολίου,

Τσαγκαράδας και Κέρκυρας στη θέση

Κανόνι. Από το 1958 και ύστερα εργά-

ζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Το

1967 επιστρέφει στη Γαλλία, όπου

εκλέγεται τακτικός καθηγητής της

Ανωτάτης Αρχιτεκτονικής Σχολής στο

Παρίσι, θέση που διατηρεί έως το

1988. Παράλληλα διατελεί σύµβου-

λος του ΟΗΕ για την τουριστική ανά-

πτυξη 15 χωρών της ∆υτικής Αφρικής.

Οι φωτογραφίες του εκείνης της

περιόδου, που εκτός από κτίρια περι-

λαµβάνουν και σκηνές καθηµερινού

βίου, συγκροτούν σήµερα πια µία

πολύτιµη συλλογή. Το 1973, επιστρέ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΑΡΧ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΦΑΕΛΛΟΥ

Στις αρχές Νοεµβρίου έφυγε από

κοντά µας ο αρχιτέκτονας καθηγητής

Χαράλαµπος Σφαέλλος.

Ο Μπάµπης Σφαέλλος γεννήθηκε στην

Αλεξάνδρεια το 1914. Απόφοιτος του

Αβερώφειου Γυµνάσιου µε άριστα το

1931, έρχεται στην Ελλάδα και εγγρά-

φεται στην Αρχιτεκτονική Σχολή του

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Στα

χρόνια των σπουδών του είχε την τύχη

να µαθητεύσει κοντά στους µεγάλους

δασκάλους Αναστάσιο Ορλάνδο και

∆ηµήτρη Πικιώνη. Το 1935 αποκτά το

πτυχίο του. Για µία δεκαετία παραµένει

στην Ελλάδα, όπου και ξεκινά την

επαγγελµατική του σταδιοδροµία. Με

υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης,

το 1945 φεύγει για το Παρίσι για να

σπουδάσει Ιστορία της Τέχνης και

Αισθητικής στο Ινστιτούτο Τέχνης και

Πολεοδοµίας της Σορβόννης. Το 1948

παίρνει το δίπλωµά του και ένα χρόνο

αργότερα ανακηρύσσεται διδάκτορας

της Τέχνης και της Επιστήµης του

Πανεπιστηµίου του Παρισιού. Η διδα-

κτορική του διατριβή Le

Fonctionalisme dans l’ architecture

contemporaine εκδίδεται το 1952 από

το Centre National de la Recherche

Scientifique (CNRS) στο Παρίσι. Την

ίδια περίοδο εργάζεται πλάι στους
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