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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.
Τα κείµενα πρέπει να είναι αποθηκευµένα σε δισκέτα και να συνοδεύονται από PRINT-OUT και φωτογραφικό υλικό. για
άρθρα αφιερωµάτων η έκτασή τους πρέπει να κυµαίνεται από 1000-1200 λέξεις (συµπεριλαµβανοµένων των παραπο-
µπών ή των σηµειώσεων), για άρθρα επικαίρων 700 λέξεις και για επιστολές 400 λέξεις.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω επεξεργασία από την Σ.Ε. το υλικό να αποστέλλεται µόνο στην Γραµµατεία
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των βιβλίων για βιβλιοπαρουσίαση.
Θα είναι πολύ χρήσιµο για όλους το περιοδικό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ και να ασκείται κριτική για το περιεχόµενο και την εµφά-
νισή του από όλους τους συναδέλφους.
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«∆ραστηριότητες ∆.Σ. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ»
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«Το µεγάλο στοίχηµα των πόλεων µας παίζεται στις «περιοχές διαταραχής», στους

«ενδιάµεσους χώρους», στα περιρρέοντα «αστικά κενά», στις «υποβαθµισµένες

ζώνες». Αυτό το «τοπίο» θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο δηµοτικών αρχών και

αρµοδίων φορέων, που οφείλουν επιτέλους να δεσµευτούν σε ευρηµατικά και τολ-

µηρά σχεδιαστικά προγράµµατα» (Γ. Σηµαιοφορίδης, ∆ιελεύσεις). Αν και η πολιτεία

απέχει από µια ουσιαστική προσέγγιση αυτών των χώρων και µετατοπίζει συχνά την

ευθύνη για την αξιοποίηση και την ενσωµάτωσή τους όλο και περισσότερο σε ιδιωτι-

κούς φορείς (Γουδί, Ελληνικό, Ψυρρής κ.ά.), «τα αστικά κενά» έχουν βρεθεί στο επί-

κεντρο των σύγχρονων ερευνητικών αναζητήσεων όλο και περισσότερων αρχιτεκτό-

νων, εικαστικών, κινηµατογραφιστών και οµάδων που µελετούν «αφηγηµατικά, εικο-

νογραφικά» τις νέες σχέσεις αυτών των χώρων µέσα στη µητρόπολη.

Στηρίξτε την έκδοση
του περιοδικού µας
Εξοφλείστε τις συνδροµές σας στον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Εγγραφείτε στον Σύλλογο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ανταπόκρισή σας ήταν πολύ µικρή, στην επείγουσα πρόσκληση που σας απευ-
θύναµε στο προηγούµενο τεύχος του περιοδικού, για εξόφληση των συνδροµών
σας στο Σύλλογο, έτσι ώστε να στηρίξετε µ’ αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη έκ-
δοση και αποστολή του περιοδικού «Αρχιτέκτονες», το οποίο, µετά τις τεράστιες
αυξήσεις των ταχυδροµικών τελών αποστολής (από 3.000,00 € το τεύχος, σε
14.000,00 € !!!) αδυνατούµε πλέον να αποστείλουµε.   

Σας καλούµε ν’ ανταποκριθείτε στο κάλεσµα µας, καταβάλλοντας στο λογαριασµό
του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα  το ποσό των 20,00 €, για ετήσια συνδροµή ή
30,00 € για εγγραφή και συνδροµή, ούτως ώστε να µπορέσουµε απρόσκοπτα να
συνεχίσουµε την έκδοση και την αποστολή του περιοδικού «Αρχιτέκτονες» σ’
όλους εσάς που θα ανταποκριθείτε.

Καταθέστε την συνδροµή σας στον Λογαριασµό 146/480197-02 της Εθνικής Τρά-
πεζας δηλώνοντας απαραίτητα το ονοµατεπώνυµό σας ώστε να πιστωθεί η συν-
δροµή σας. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σας επισυνάπτουµε σ’ αυτό το τεύχος ένα «απόκοµµα» προσωπικής υπενθύµισης, το οποίο εφό-
σον το αφαιρέσετε από το περιοδικό, µπορείτε να το έχετε µαζί σας, ώστε µε τις άλλες σας συναλ-
λαγές στην Εθνική Τράπεζα, να θυµηθείτε να εξοφλήσετε τη συνδροµή σας στο Σύλλογο.
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ΟΝΟΜΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146/480197-02 της Εθνικής Τράπεζας

ΠΡΟΣ: ΣΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΟΣΟ: 20,00 ή 30,00 €
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Η «πλατεία» της έκθεσης «Η Πολυτεχνική Σχολή και η Πόλη – Οι φοιτητές σχεδιάζουν την πόλη»



Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώντας να επιβιώσουν σ' αυτές τις συνθήκες έχουν
αρχίσει να συµβιβάζονται µε αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα.
Είµαστε χωρίς θεσµικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συµµετοχής και συνεργασίας των τεχνικών
επιστηµόνων και επαγγελµατιών στην παραγωγή των έργων.
Πλήρης αδυναµία της πολιτείας.

Σήµερα όσο ποτέ είναι αναγκαία η εξυγίανση της όλης διαδικασίας. Απαιτούνται απλές - καθαρές - λιτές δια-
δικασίες, χωρίς περιπλοκές και ασάφειες.
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει τώρα να καθοριστούν τελεσίδικα και απαρχής, οι αρµοδιότητες και οι
ευθύνες όλων των τεχνικών επαγγελµάτων µε σαφήνεια και πληρότητα.
Το πρώτο ζητούµενο σ’ αυτή την κατεύθυνση και απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικά ανα-
βαθµισµένου τελικού προϊόντος στη δόµηση είναι η δηµιουργία ολοκληρωµένων µελετών, τόσο από πλευ-
ράς πληρότητας όσο και ποιότητας.
Τα πολεοδοµικά γραφεία αποτελούν τον αδύναµο κρίκο της αλυσίδας. ∆εν αρκεί όµως η εξυγίανση σ’ αυτά
για να λύσει το πρόβληµα. Εφ’ όσον το υπόλοιπο σύµπλεγµα παραγωγής παραµένει ως έχει, η όλη επιχεί-
ρηση θα είναι σίγουρα αναποτελεσµατική και αποτυχηµένη.

Κατά συνέπεια η ποιοτική ανασυγκρότηση αντιµετωπίζεται µε συνολική µεταρρύθµιση που επανατοποθετεί
και επαναπροσδιορίζει ρόλους, µέσα και προϋποθέσεις, µια µεταρρύθµιση σε δύο επίπεδα, το θεσµικό και
το διοικητικό. 

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η πληρότητα και η ποιότητα των µελετών αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την γρήγορη και σωστή
ολοκλήρωση ενός έργου. Ερευνώντας σοβαρά την πορεία των κατασκευών, θα διαπιστώσουµε ότι όλες οι
κακοδαιµονίες και τα προβλήµατα ξεκινούν από ελλιπείς ή πληµµελώς και ασαφώς υλοποιηµένες µελέτες
που επιτρέπουν αυθαίρετες ερµηνείες των κατασκευαστών.

Οι προτάσεις που παραθέτουµε στη συνέχεια πιστεύουµε ότι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
υλοποίηση µιας επιτυχηµένης θεσµικής µεταρρύθµισης στη διαδικασία παραγωγής µελετών.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η πολυνοµία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις, οι άπειρες ερµηνευτικές
εγκύκλιοι, έχουν δηµιουργήσει ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερµηνείες και οδηγεί σε
νοµιµοφανείς παρανοµίες, που εντείνουν τη διαπλοκή και την απίστευτη ταλαιπωρία µελετητών και πολιτών.

Απαιτείται: 
1. Η κωδικοποίηση και το ξεκαθάρισµα των νοµοθετικών δεδοµένων και όρων δόµησης για την υλοποίηση
µελετών χωρίς περιπλοκές και ασάφειες.
2. Η δηµιουργία µόνιµου ειδικού φορέα για το σκοπό αυτό, ο οποίος θα παρακολουθεί, θα µελετά και θα
κωδικοποιεί τα δεδοµένα και τους κανόνες παραγωγής µελετών σε συνάρτηση µε τις επιπτώσεις και την
αποτελεσµατικότητα και θα προτείνει τις δέουσες λύσεις στην πολιτική ηγεσία.

Β. ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τεχνικοί επιστήµονες

Υπό την µορφή της «Λευκής Βίβλου» η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε ένα πλαίσιο προτάσεων που αφορούν
το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον για ένα καλύτερο αύριο.
Με µία σειρά κοινοτικές οδηγίες καθόρισε και την συµµετοχή των τεχνικών επιστηµόνων στην παραγωγή
δοµηµένου περιβάλλοντος και κυρίως µε την οδηγία Κ.Ο. 85/384 καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις
για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα προβλήµατα της συντεταγµένης συµµετοχής των τεχνικών επαγγελµάτων έχουν
λυθεί προ πολλού µε βάση το γνωστικό αντικείµενο που εκπορεύεται από τα προγράµµατα σπουδών και
κατά συνέπεια η εφαρµογή της Κ.Ο. 85/384 ήταν δεδοµένη πριν την εφαρµογή της.

Προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
κ. Γεώργιο Σουφλιά

Θέµα: α) Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος 
β) Τροποποιήσεις – προτάσεις του ΣΑ∆ΑΣ- Πανελλήνιας Ένωσης 

Αρχιτεκτόνων επί του σχεδίου νόµου: «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων
οικοδοµών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

Κύριε Υπουργέ

Σας αποστέλλουµε δύο κείµενα:

1) Το πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος, όπου καταγράφονται
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ποιοτική αναβάθµιση των παραγοµένων µελετών και έργων και κατά
συνέπεια του δοµηµένου περιβάλλοντος.

2) Τις προτάσεις µας και τις τροποποιήσεις που προτείνουµε, παρεµβαίνοντας στο σχέδιο νόµου που ανακοι-
νώσατε. Επειδή το σχετικό νοµοσχέδιο αποτελεί για τον κλάδο µας, ένα πολύ σοβαρό «εργαλείο» για τη δου-
λειά µας και για την παραγωγή αρχιτεκτονικής στο δοµηµένο περιβάλλον, παρακαλούµε να λάβετε σοβαρά
υπόψη σας τις απόψεις µας, οι οποίες αποτελούν κατάθεση της εµπειρίας µας και της µελέτης του νοµοσχε-
δίου. Ιδιαίτερα πιστεύουµε ότι τα άρθρα που αφορούν τη δοµή και λειτουργία των πολεοδοµικών γραφείων,
αλλά και οι προτάσεις σας για αλλαγή των δεδοµένων που αφορούν τους ηµιϋπαίθριους χώρους, χρειάζο-
νται ιδιαίτερη προσοχή. Αποτελούν για τους αρχιτέκτονες, τη βασική προϋπόθεση για την εύρυθµη παρα-
γωγή µελετών και για την αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής ποιότητας στο δοµηµένο περιβάλλον.

Ζητάµε άµεσα συνάντηση µαζί σας.

Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
κ. Γεώργιο Σουφλιά 

Θέµα: Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων στην παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος

Το σηµερινό δοµηµένο περιβάλλον στην πατρίδα µας εκφράζει την «ήττα της Αρχιτεκτονικής», την ήττα των
ανθρωπίνων αξιών, του οράµατος της ποιότητας ζωής. Η σηµερινή Ελληνική πόλη είναι απάνθρωπη και
αβίωτη από την κυκλοφοριακή ασφυξία, την ρύπανση, την οικιστική παραµόρφωση, την αυθαιρεσία και την
αισθητική υποβάθµιση.
Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του
συµπλέγµατος των προβληµάτων που επικρατούν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής έργου.
Η ανεπάρκεια της ∆ιοίκησης, οι πολύπλοκες διαδικασίες, η πολυνοµία, η απαξίωση των µελετών και η ανυ-
παρξία της έννοιας της ποιότητας, έχουν οδηγήσει στη σηµερινή απίστευτη κατάσταση.
Μέχρι σήµερα στον τοµέα της παραγωγής των έργων, είχαµε µόνο ανεξέλεγκτη οικονοµική µεγέθυνση και
ποσοτική συσσώρευση.
Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία δεν έµαθε να έχει απαιτήσεις ποιότητας στην παραγωγή δοµηµένου περι-
βάλλοντος, δεν έχει απαιτήσεις από την Αρχιτεκτονική. Υπ’ αυτή την έννοια η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία
έχει σχέση µε την Αρχιτεκτονική, το µέγεθος και η ποιότητα της οποίας κρίνεται φυσικά από τα αποτελέ-
σµατα στο χώρο.

Το πρόβληµά µας είναι ότι η πολιτεία αρνείται µέχρι σήµερα να χρησιµοποιήσει σωστά το γνωστικό αντικεί-
µενο των Ελλήνων Τεχνικών Επιστηµόνων.
Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόηµα που έχει για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής η Αρχιτε-
κτονική.
Αρνείται πεισµατικά και για µας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και η πορεία λαθεµένη. 
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Προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
κ. Γεώργιο Σουφλιά

Θέµα: Τροποποιήσεις – προτάσεις του ΣΑ∆ΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων επί του σχεδίου νόµου: «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος

των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί
κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τρο-

ποποιήσεις των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

Άρθρο 1
Έννοια οικοδοµικής άδειας – Αρµοδιότητα για τη χορήγησή της

1. Οικοδοµική άδεια είναι η διοικητική πράξη της αρµόδιας αρχής µε την οποία
επιτρέπεται η εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών που προβλέπονται στις
µελέτες που τη συνοδεύουν, σε οικόπεδο ή γήπεδο.
Η οικοδοµική άδεια για την ανέγερση νέας οικοδοµής ή προσθήκης σε υφιστά-
µενη οικοδοµή αφορά και περιλαµβάνει όλες τις εργασίες που καθιστούν το
κτίριο άρτιο και λειτουργικό, όπως ιδίως την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περι-
φράξεων, βόθρων, υπόγειων δεξαµενών νερού, εκσκαφών και επιχώσεων.
Απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης οικοδοµικής άδειας όταν οι ως άνω εργασίες
εκτελούνται αυτοτελώς, ή προκειµένου περί κοπής δέντρου, εφόσον απαιτεί-
ται από τις κείµενες διατάξεις. 
(Προστίθεται)

2.«Οικοδοµικό έργο» είναι κάθε κατασκευή ή ανέγερση ή επέκταση ή συντή-
ρηση ή κατεδάφιση ή µετατροπή ή επισκευή, από πέτρα, σκυρόδεµα, σίδηρο,
γυαλί, ξύλο, πλινθοδοµή ή άλλο υλικό, που προσδιορίζει ή περικλείει χώρο
χρησιµοποιούµενο για διαµονή ή εργασία, αναψυχή ή δηµόσια χρήση ή παρα-
γωγή, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού
Κανονισµού (ΓΟΚ). Το «οικοδοµικό έργο» περιλαµβάνει και τα συναφή προς
αυτό χωµατουργικά έργα, κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, περιφράξεις, δια-
µόρφωση περιβάλλοντος χώρου και όλες τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης.
3.«Κύριος του έργου» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό
του οποίου κατασκευάζεται το έργο.
4. «Μελετητής Μηχανικός» είναι ο διπλωµατούχος µηχανικός ή οµάδα διπλωµα-
τούχων µηχανικών, που αναλαµβάνει την εκπόνηση της µελέτης ενός οικοδοµι-
κού έργου, κατά τον τοµέα των εργασιών της επιστηµονικής του ειδικότητας.
5.«Επιβλέπων Μηχανικός» είναι ο διπλωµατούχος µηχανικός ή οµάδα διπλωµα-
τούχων µηχανικών, που αναλαµβάνει από τον κύριο του έργου, την επίβλεψη
της εφαρµογής της µελέτης του οικοδοµικού έργου, κατά τον τοµέα της επι-
στηµονικής του ειδικότητας.
6.«Μελετητική οµάδα» 
Η µελέτη κάθε «οικοδοµικού έργου» είναι αντικείµενο διεπιστηµονικής συνερ-
γασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων, που αναλαµβάνουν τη συνολική εκπό-
νηση της µελέτης του, κατά τα πρότυπα των µελετών του δηµοσίου τοµέα. 
Οι απαιτούµενες ειδικότητες ανά κατηγορία έργου που απαιτούνται για την
εκπόνηση της µελέτης, αποτελούν τη «µελετητική οµάδα». Αυτές καθορίζο-
νται µε υπουργική απόφαση ή Π.∆. µετά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Η «µελετητική οµάδα» µπορεί να συγκροτείται για την ανάληψη κάποιου έργου
ή να είναι µόνιµη σε εταιρική µορφή.
7. «Συντονιστής Μηχανικός» είναι ο αρχιτέκτονας-µηχανικός που αναλαµβάνει
τον συντονισµό, της µελετητικής οµάδας ενός οικοδοµικού έργου ή ο αρχιτέ-
κτονας-µηχανικός που αναλαµβάνει το συντονισµό, της οµάδας επίβλεψης για
την εφαρµογή της µελέτης του οικοδοµικού έργου.
8. Αρµόδιες για τη χορήγηση των οικοδοµικών αδειών είναι οι Πολεοδοµικές
Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ η Β΄ Βαθµού κατά περί-
πτωση. Σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών έργων, που ορίζονται από ειδικές
διατάξεις, αρµόδιες για τη χορήγηση των οικοδοµικών αδειών είναι οι αρµό-
διες υπηρεσίες των Υπουργείων ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα. (διαγρά-

φεται)

ΑΡΘΡΟ 2
Αίτηση για έκδοση αδείας - ∆ικαιολογητικά που συνυποβάλλονται

1. α) Για τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφε-
ροµένου στην οποία ενσωµατώνονται σε ενιαίο τεύχος έντυπα µε τις δηλώσεις
αναθέσεων–αναλήψεως (µελέτης-επίβλεψης), φύλλο ελέγχου και ειδικό
έντυπο προϋπολογισµού. (Προστίθεται) ∆ηλώνεται η οµάδα µελέτης-επίβλε-
ψης και ο συντονιστής µηχανικός. 
β) Κατατίθεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του υπογράφοντος την ανάληψη (µελέτης ή
επίβλεψης) µηχανικού, ότι έχει το δικαίωµα σύνταξης των αντίστοιχων µε την
ειδικότητα του µελετών και δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.∆.∆.,
Ο.Τ.Α. καθώς και λοιπών Νοµικών Προσώπων και Φορέων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
2. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου, από τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά και σχέδια:
α) Τοπογραφικό διάγραµµα. 
β) ∆ιάγραµµα κάλυψης.  
γ) Αρχιτεκτονική µελέτη, συνοδευόµενη µε αιτιολογηµένη έκθεση του µελε-
τητή-µηχανικού, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του Γ.Ο.Κ..
δ) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 
ε) Εγκρίσεις υπηρεσιών και οργάνων, όταν αυτές απαιτούνται από τις κείµενες
διατάξεις.
στ) Τίτλους ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθη-
κοφυλακείο ή το Κτηµατολογικό Γραφείο, εφ’ όσον οι οικοδοµικές εργασίες
αφορούν σε οικόπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση ή γήπεδο. (διαγράφεται)

(Προστίθεται)

ζ) Στοιχεία που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα των κτισµάτων που τυχόν υφίστα-
νται ήδη επί του ακινήτου 
ηζ) Αποδεικτικό κατάθεσης αµοιβής του µελετητή της αρχιτεκτονικής µελέτης
των µελετητών για τις µελέτες που υποβάλλονται. 
η) Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(Ε.Π.Α.Ε.), όταν απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή αποδεικτικό
υποβολής της σχετικής µελέτης στην Ε.Π.Α.Ε. (διαγράφεται)

3. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα ανωτέρω δικαι-
ολογητικά, ο φάκελος της άδειας θεωρείται ελλιπής και επιστρέφεται στον
υποβάλλοντα µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Αν διαπιστωθεί
αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιστροφής του φακέλου, ο αρµόδιος υπάλληλος
ελέγχεται πειθαρχικά.
4. α) Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ελέγχει την αρχιτεκτονική µελέτη και
την µελέτη πυροπροστασίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 και µέσα σε προ-
θεσµία είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης ενηµερώ-
νει εγγράφως τον αιτούντα για το αποτέλεσµα του ελέγχου και τις διορθώσεις
ή συµπληρώσεις που τυχόν απαιτούνται προκειµένου να ληφθούν υπόψη για
τις υπόλοιπες µελέτες.  
(Προστίθεται)

β) Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αρχιτεκτονικής µελέτης από την Πολεο-
δοµική Υπηρεσία, η µελέτη αποστέλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Πολεοδο-
µικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), όταν απαιτείται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
5. Είναι δυνατόν να ζητείται ο προέλεγχος των µελετών για έκδοση αδειών
δόµησης, εφ’ όσον υποβληθούν µε αίτηση: τοπογραφικό διάγραµµα, διά-
γραµµα κάλυψης, δήλωση ανάθεσης–ανάληψης. Τα στοιχεία που υποβάλλο-
νται ελέγχονται από την Πολεοδοµική Υπηρεσία για την εφαρµογή των πολεο-
δοµικών διατάξεων και την τήρηση των προδιαγραφών των σχεδίων που υπο-
βλήθηκαν. Η Πολεοδοµική Υπηρεσία σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, θεωρεί
τα υποβληθέντα σχέδια, εφόσον είναι σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
τα επιστρέφει θεωρηµένα. Σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία θεώ-
ρησης των σχεδίων, πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος για την έκδοση της οικο-
δοµικής άδειας. Ο προέλεγχος των µελετών δεν είναι υποχρεωτικός.
Η παραβίαση των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα του υπαίτιου
υπαλλήλου.  

Άρθρο 3
Υποβολή λοιπών µελετών και δικαιολογητικών 

1. Πλέον της αίτησης και των δικαιολογητικών του άρθρου 2, για την χορήγηση
της οικοδοµικής άδειας απαιτείται η υποβολή, µε σχετική αίτηση του ενδιαφε-

Στην Ελλάδα τι ισχύει;
«Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού νοείται
συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα… περιορισµέ-
νης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδοµικές εργασίες…»
Ν. 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09.05.1930) Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας Αλεξ. Ζαΐµης.

Από το 1930 φτάσαµε στο 1993! όπου εκδίδεται το Π.∆. 107/93 και γίνεται η
ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο (µε καθυστέρηση εξ 6 χρόνων) της Κ.Ο. 85/384
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά ταύτα όµως και παρά την σύµφωνη γνώµη όλων
των κοµµάτων και την κοινή απόφαση των δύο µεγάλων φορέων του συλλόγου
Πολιτικών Μηχανικών και του συλλόγου Αρχιτεκτόνων από τις 12.03.1985 εξα-
κολουθεί µέχρι σήµερα να κυριαρχεί ένα απίστευτο χάος στις υπευθυνότητες
και στη συντεταγµένη µορφή των τεχνικών επαγγελµάτων οριζόντια (Πολιτικοί
Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες - Τοπογράφοι κλπ.) και κάθετα (Αρχιτέκτονες - Πολι-
τικοί Μηχανικοί - Τοπογράφοι - ∆οµικοί Μηχανικοί - Συντηρητές κλπ.) στην
παραγωγή δοµηµένου περιβάλλοντος.  

Η πολιτεία πρέπει τώρα να καθορίσει τις αρµοδιότητες των τεχνικών επιστηµό-
νων στην εκπόνηση των µελετών µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και
κυρίως να εφαρµόσει το Π.∆. 107/93 στην πράξη. 

Αναφορικά µε τις οικοδοµικές εργασίες που εκεί το πρόβληµα είναι εµφανές
και µεγάλο και ενόψει της αλλαγής στην έκδοση αδειών πρέπει να επανακαθο-
ριστούν οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες των µελετητών που υπογράφουν.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η µελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείµενο διεπιστηµονικής συνεργασίας
των απαραίτητων ειδικοτήτων. Οι Αρχιτέκτονες µε επίπονες και µακροχρόνιες
προσπάθειες επιδίωξαν την ορθή οργάνωση του µελετητικού δυναµικού µε
στόχο όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσµατα στην παραγωγή των µελετών.

Για την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, η µέχρι τώρα διαδικασία παραγωγής
µελετών, πρέπει να δώσει τη θέση της σ’ ένα νέο σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο,
ώστε να αντιµετωπίζει µε επάρκεια, αξιοκρατία και διαφάνεια την παραγωγή
µελετών.

Η σύνταξη της µελέτης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες µε κωδι-
κοποίηση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας. Εφαρµογή αυτών των
κανόνων µε αυστηρότητα και καθιέρωση ευθυνών σε περίπτωση αποκλίσεων
από τις προδιαγραφές και τους πραγµατικούς προϋπολογισµούς.

Στα ιδιωτικά έργα πρέπει να υπάρξει συνολική µεταρρύθµιση µε συγκεκριµένα
µέτρα, µε επίλυση χρόνιων προβληµάτων και ανάδειξη της ποιότητας και πλη-
ρότητας των µελετών και των κατασκευών. ∆ιαφωνούµε µε την επιβολή υπο-
χρεωτικής ασφάλισης των µελετών, που δεν λύνει αλλά µεταθέτει το πρό-
βληµα και επιβαρύνει δυσβάσταχτα το κόστος τους.

Και εδώ η µελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείµενο διεπιστηµονικής συνερ-
γασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων. Προτείνουµε και εδώ να καθιερωθεί η
έννοια της µελετητικής οµάδας όπως αυτή εννοείται και στις µελέτες του δηµό-
σιου τοµέα.

Συγκεκριµένα:
1. Κωδικοποίηση - ξεκαθάρισµα των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας
των µελετών.
2. Νέα ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής για
τα ιδιωτικά έργα.
α) Στελέχωση των πολεοδοµικών γραφείων µε διπλωµατούχους µηχανικούς
όλων των ειδικοτήτων και αναπροσαρµογή των αµοιβών τους.
β) Αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού των πολεοδοµικών
γραφείων. Ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλης µηχανοργάνωσης (ηλεκτρο-
νικής µορφής), για καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των µελετών.
∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων.
3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών (αστικές - ποινικές - επαγγελµατι-
κές) Μηχανικών - εργολάβων - ιδιοκτητών - Μηχανικών Εφαρµογής.

4. Θέσπιση µητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.
5. Σύγχρονη Αρχειοθέτηση (Ηλεκτρονική και Κλασική) που εξασφαλίζει την
ασφάλεια των µελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτηση (σε δύο αρχές).
6. Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας και κάλυψη επί της ουσίας των ευθυνών
των προϊσταµένων. 

∆. ΑΜΟΙΒΕΣ

Οι σηµερινές µας αµοιβές είναι το 2 έως 3 % του πραγµατικού κόστους κατα-
σκευής ενός απλού κτιριακού έργου. Αυτή είναι η εικόνα της τραγικής υποβάθ-
µισης των Μηχανικών, ενός από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους της χώρας.

Την ίδια στιγµή ο Ευρωπαίος Αρχιτέκτονας, ελεύθερος επαγγελµατίας αµείβε-
ται µε το 15 % του πραγµατικού κόστους και χρειάζεται 2 έως 3 µελέτες και επι-
βλέψεις το χρόνο για να επιβιώνει και είναι σίγουρο ότι προλαβαίνει να τις
παρακολουθεί σωστά και ολοκληρωµένα.

Στην Ελλάδα ένας ελεύθερος επαγγελµατίας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, πρέπει
να µελετήσει και να εκδώσει τουλάχιστον 15 µικροµεσαίες άδειες το χρόνο για
να επιβιώσει!!! Αυτό βασικά είναι αδύνατον, µε δεδοµένο ότι έχει µειωθεί
αισθητά η ποσότητα των µελετών. Επιπλέον δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
και ολοκληρωµένη εργασία, η µελέτη και η επίβλεψη δεκαπέντε έργων ταυτό-
χρονα!!!

Αυτή είναι και η βασική αιτία των περισσότερων προβληµάτων, παραλείψεων
και πληµµελούς παρακολούθησης. 

Σας καλούµε να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα των αµοιβών άµεσα σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο και είµαστε πεπεισµένοι ότι η αναπροσαρµογή τους σε ποσοστό
10% επί του πραγµατικού κόστους, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κώδικα Προ-
εκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών ∆ηµοσίου, µαζί µε την αναβάθµιση των πολεο-
δοµικών γραφείων, θα αποτελέσει την καλύτερη παρέµβαση, για την εξυ-
γίανση του χώρου µελέτη – επίβλεψη ιδιωτικών έργων.

Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.) – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Α.Π.Α.Σ.)

Με πολύ κόπο θεσµοθετήθηκαν και συγκροτήθηκαν δύο γνωµοδοτικά – επιτε-
λικά όργανα, απαραίτητα «εργαλεία» για την ποιοτική αναβάθµιση της αρχιτε-
κτονικής, της πολεοδοµίας και της χωροταξίας στη χώρα µας, απαραίτητοι σύµ-
βουλοι της πολιτείας και θεσµοί που έδιναν µια νέα προοπτική, στη συνεργασία
κράτους, φορέων προστασίας περιβάλλοντος και δυνάµεων της παραγωγής.

∆υστυχώς αυτή τη στιγµή είναι παντελώς ανενεργά και οποιαδήποτε θεσµική
πρωτοβουλία που αφορά τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την αρχιτεκτονική,
δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε πλαίσιο εύρυθµης και νοµότυπης διαδικασίας.

Ζητάµε την άµεση συγκρότηση και ενεργοποίηση των ανωτέρω οργάνων και
την υπηρεσιακή τους υποστήριξη.

Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για την εφαρµογή του προτεινόµενου σχεδίου µεταρρύθµισης επισηµαίνουµε
ότι αυτό θα έχει ελπίδα επιτυχίας µόνο εφ’ όσον εφαρµοσθεί συστηµατικά και
συγκεκριµένα για κάθε ενότητα κατευθύνσεων και όχι αποσπασµατικά.

Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι, για την επιτυχία ενός σχεδίου µεταρρύθµισης
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων: ποιοι
υπογράφουν και τι υπογράφουν.

∆ιαφορετικά είναι δεδοµένη η αποτυχία κάθε αποσπασµατικής προσπάθειας
για την ποιοτική αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος.
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από αυτές οικοδοµικών εργασιών και πάντως όχι περισσότερο από τέσσερα (4)
έτη από την έκδοσή τους. 
Ειδικά στις περιπτώσεις ανέγερσης α) ξενοδοχειακών µονάδων δυναµικότητας
άνω των 300 κλινών ή β) κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτή-
των βιοµηχανικής χρήσης, µε εµβαδό άνω των 5.000 τετραγωνικών µέτρων, ή
όγκο άνω των 15.000 κυβικών µέτρων η άδεια ισχύει για έξι (6) έτη.
Όταν η άδεια αφορά αποκλειστικά εργασίες κατεδάφισης, επίχωσης ή εκσκα-
φής, ισχύει για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 
2. Η εκδοθείσα άδεια υπόκειται υποχρεωτικά σε αναθεώρηση, κατά τον χρόνο
ισχύος της, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αλλαγής ή παραίτησης του επιβλέποντος το έργο µηχανικού. Στην περί-
πτωση αυτή διακόπτονται αµέσως οι οικοδοµικές εργασίες µέχρι τον ορισµό
νέου επιβλέποντα µηχανικού.
β) Μεταβολής του τίτλου της άδειας ή του προσώπου υπέρ του οποίου εκδό-
θηκε.
γ) Μερικής ή ολικής τροποποίησης των µελετών που υποβλήθηκαν για την
έκδοσή της.
δ) Αλλαγής χρήσης του κτιρίου. 
Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, η αναθεώρηση ισχύει για τον αποµέ-
νοντα χρόνο ισχύος της άδειας.
3. Η οικοδοµική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της µετά από
αυτοψία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εφόσον µέχρι τη λήξη ισχύος της, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισµός της
οικοδοµής. Στην περίπτωση αυτή η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο,  µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 22 του Γ.Ο.Κ.
β) Εφόσον µέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδοµικές εργα-
σίες ή δεν έχει περατωθεί πλήρως ο φέρων οργανισµός της οικοδοµής. Κατ’
εφαρµογήν της περίπτωσης αυτής η άδεια αναθεωρείται για µία φορά και
χρόνο ισχύος της αναθεωρηµένης άδειας τα τέσσερα (4) χρόνια από την ηµε-
ροµηνία λήξης της αρχικής, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου 26 του Ν. 2831/00 (ΦΕΚ 140Α), όπως ισχύει.
4. Αν οι οικοδοµικές εργασίες διακοπούν για λόγους ανώτερης βίας ή από άλλη
αιτία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφεροµένων, παρατείνεται η
ισχύς της οικοδοµικής άδειας για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες. Η
συνδροµή των λόγων διακοπής διαπιστώνεται µε απόφαση του κατά περίπτωση
αρµόδιου οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και
κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της πολεοδοµικής Υπηρεσίας, κατά τα ειδι-
κότερα οριζόµενα µε την απόφαση του άρθρου 12. Παρατάσεις της ισχύος των
οικοδοµικών αδειών που έχουν χορηγηθεί πριν από την εφαρµογή του παρόντος
νόµου εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν στο µεταξύ ανακληθεί.
5. Αν διαπιστωθούν αρµοδίως µικρές αποκλίσεις των διαστάσεων είτε του κτι-
ρίου είτε του οικοπέδου ή γηπέδου που δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα από
τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή και µικρής κλίµακας και σηµασίας τρο-
ποποιήσεις των µελετών που συνοδεύουν την οικοδοµική άδεια, δεν απαιτείται
αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας, αλλά ενηµέρωση του φακέλου της. Προς
τούτο απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόµενου πριν την σύνδεση
του κτιρίου µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Για την ενηµέρωση του φακέλου δεν
απαιτείται η καταβολή κρατήσεων ή εισφορών, αλλά µόνο η ελάχιστη αµοιβή
και οι κρατήσεις επ’ αυτής.

Άρθρο 6
Έλεγχος των οικοδοµικών αδειών και των οικοδοµικών εργασιών

1. Η πολεοδοµική υπηρεσία έχει δικαίωµα ελέγχου των οικοδοµικών αδειών
και των εκτελούµενων επί τη βάσει αυτών εργασιών, οποτεδήποτε. 
2. Προς το σκοπό της διαπίστωσης της εφαρµογής των µελετών της εγκεκριµέ-
νης οικοδοµικής άδειας πραγµατοποιείται αυτοψία από δύο υπαλλήλους µηχα-
νικούς Π.Ε. ή Τ.Ε. της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας πριν την αποπερά-
τωση του φέροντα οργανισµού και την σκυροδέτηση της τελευταίας πλάκας
της οικοδοµής. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,
µπορεί να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες κτιρίων και περιοχών από τη ρύθ-
µιση της παραγράφου αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται υποχρεωτικά
µε την απόφαση ένα ποσοστό αδειών, που υπόκειται σε δειγµατοληπτικό
έλεγχο. (διαγράφεται)

3. ∆είγµα σε ποσοστό τουλάχιστον 2% των οικοδοµικών αδειών που εκδίδονται

κατ’ έτος, ελέγχεται αυτεπάγγελτα στο στάδιο της κατασκευής των έργων από
το ειδικό Σώµα Ελεγκτών Μηχανικών - Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
[ΣΕΕ∆∆] [ΣΕΜΕ∆∆] (Προστίθεται) το οποίο θεσµοθετείται σαν Ειδική Υπηρεσία
Ελέγχου Κατασκευών, µε Υπουργική Απόφαση σε προθεσµία έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, προκειµένου να διαπιστωθεί αν α) οι
άδειες εκδόθηκαν και οι µελέτες εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις και προδιαγραφές, β) οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε τη οικοδο-
µική άδεια και τις µελέτες που εγκρίθηκαν και γ) τηρούνται τα απαιτούµενα
µέτρα ασφαλείας. Αν διαπιστωθεί κατά την εφαρµογή των περιπτώσεων α’ και
β΄ της παραγράφου αυτής, ότι οι αρµόδιοι υπάλληλοι δεν εφάρµοσαν τις πολε-
οδοµικές διατάξεις, ελέγχονται πειθαρχικά.

Άρθρο 7
(Προστίθεται) Υποχρεωτικός έλεγχος - Τελική θεώρηση της άδειας 

Σύνδεση των οικοδοµών µε δίκτυα κοινής ωφέλειας

1. Μετά την ολοκλήρωση της οικοδοµής και την διαµόρφωση της οριστικής
στάθµης του περιβάλλοντα χώρου υποβάλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική
υπηρεσία αίτηση του ιδιοκτήτη, για υποχρεωτικό έλεγχο της για την έκδοση
βεβαίωσης περί εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων και µελετών που συνο-
δεύουν την οικοδοµική άδεια και θεώρηση της άδειας. Η αίτηση συνοδεύεται
από αποδεικτικά κατάθεσης των αµοιβών επίβλεψης των µηχανικών σύµφωνα
µε την σχετική νοµοθεσία.  
(Προστίθεται)

Πριν τη θεώρηση της άδειας πραγµατοποιείται αυτοψία από κλιµάκιο ελέγχου,
αποτελούµενο από έναν εκπρόσωπο της Πολεοδοµίας και από έναν εκπρό-
σωπο του Τ.Ε.Ε. Το κλιµάκιο ελέγχει κατ’ αποκλειστικότητα τη νοµιµότητα της
κατασκευής, σύµφωνα µε τη µελέτη, ως προς τους όρους δόµησης και συγκε-
κριµένα: 
α) τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο.
β) τις εξωτερικές διαστάσεις του (επιφάνεια, ύψος) και τις διαστάσεις των ηµιυ-
παίθριων χώρων.
γ) τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ως προς τις τελικές στάθµες.
Εφόσον από την αυτοψία διαπιστωθεί ότι η κατασκευή συµφωνεί µε τους εγκε-
κριµένους όρους δόµησης του διαγράµµατος κάλυψης της άδειας, και η απει-
κόνιση της µελέτης ταυτίζεται µε την υπάρχουσα κατάσταση του οικοπέδου,
υπογράφεται ειδικό τριµερές πρωτόκολλο παραλαβής–παράδοσης (ειδικό
υπηρεσιακό έντυπο) µεταξύ επιβλέποντος µηχανικού, υπεύθυνου µηχανικού
της πολεοδοµίας επικεφαλής του κλιµακίου και ιδιοκτήτη ή κατασκευαστή της
οικοδοµής. Το ειδικό πρωτόκολλο συνοδεύεται από φωτογραφίες στις οποίες
εµφανίζονται τα µορφολογικά στοιχεία της οικοδοµής, καταγράφονται και
σηµειώνονται όλοι οι ηµιυπαίθριοι χώροι εφόσον προβλέπονται από την
µελέτη, ο χώρος της πυλωτής, των εξωστών, των λοιπών δοµικών στοιχείων
που χαρακτηρίζουν την µελέτη καθώς και η σχέση της οικοδοµής µε τον περι-
βάλλοντα χώρο και τα όµορα.
Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την αρχειοθέτησή του απαλλάσσο-
νται τόσο η πολεοδοµική υπηρεσία όσο και ο επιβλέπων µηχανικός από τυχόν 
µελλοντικές παρεµβάσεις στην µορφολογία, στη δοµή και στον όγκο του κτι-
ρίου.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν µικρές αποκλίσεις των διαστάσεων του κτι-
ρίου, που δεν υπερβαίνουν το 2% των µηκών των πλευρών του οικοπέδου, µε
µέγιστο είκοσι (20) εκατοστά και 2% µε µέγιστο δέκα (10) εκατοστά των δια-
στάσεων του κτιρίου και εφόσον οι αποκλίσεις αυτές επιτρέπονται από τους
όρους δόµησης της περιοχής και τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, εφαρ-
µόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 5, του νόµου αυτού και στη συνέχεια υπογρά-
φεται το ειδικό πρωτόκολλο. Εφ’ όσον όµως οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπο-
νται από τους όρους δόµησης της περιοχής και από τις ισχύουσες πολεοδοµι-
κές διατάξεις, εφαρµόζεται η διαδικασία νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 22 του ΓΟΚ και ο νόµος 1512/85 και στη συνέχεια υπογράφεται το ειδικό
πρωτόκολλο.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η κατασκευή δεν συµφωνεί µε τους εγκε-
κριµένους όρους δόµησης του διαγράµµατος κάλυψης της άδειας, και δεν
εντάσσεται στην κατηγορία των µικρών αποκλίσεων όπως περιγράφονται στη
προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού, τάσσεται προθεσµία εξήντα (60)
ηµερών προς αποκατάσταση της νοµιµότητας. Παρερχοµένης απράκτου της
ανωτέρω προθεσµίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων. 

ρόµενου και των µελετών και λοιπών δικαιολογητικών της παρ. 2. Οι µελέτες
και τα σχέδια συντάσσονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγρα-
φές και κανονισµούς. Επιπλέον οι µελέτες συνοδεύονται υποχρεωτικά από
αιτιολογηµένη τεχνική έκθεση του µελετητή.
2. Οι µελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα ακό-
λουθα:
α) Στατική µελέτη.
β) Μελέτη θερµοµόνωσης.
γ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, όπου απαιτείται. 
δ) Μελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται.
ε) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται.
στ) Μελέτη αερίων καυσίµων, όπου απαιτείται.
ζ) Οποιαδήποτε άλλη µελέτη τυχόν απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις.
η) Συµβολαιογραφική δήλωση για τους χώρους στάθµευσης που απαιτούνται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιητικό µεταγραφής της.
Όταν επιτρέπεται η εξαγορά της σχετικής υποχρέωσης υποβάλλεται αποδει-
κτικό καταβολής της απαιτούµενης εισφοράς.
θ) Προϋπολογισµός του έργου και αποδεικτικού είσπραξης των πάσης φύσεως
φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του ∆ηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, καταβολής των οφειλών σε χρήµα
λόγω ρυµοτοµίας ή των εισφορών σε χρήµα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης,
καθώς και των αµοιβών των µελετητών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
ι) Στοιχεία που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα των κτισµάτων που τυχόν υφίστα-
νται ήδη επί του ακινήτου. (διαγράφεται)

ια) Σχέδιο ασφάλειας και φάκελος υγείας του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 8 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α΄).
ιβ) Έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., αν αυτή δεν έχει ήδη υποβληθεί µε τα δικαιολογητικά
του προηγούµενου άρθρου.
3. Ο φάκελος µε τις µελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά της προηγούµενης
παραγράφου κατατίθεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών
από την έγκυρη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του άρθρου 2.
Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι ουδέποτε υποβλήθηκε
αίτηση για την έκδοση οικοδοµικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση και ο
φάκελος των εγγράφων του άρθρου 2 επιστρέφονται στον αιτούντα µέσα σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από το πέρας της προθεσµίας. Εφόσον απαιτού-
νται έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., ο φάκελος παραµένει στην υπηρεσία µέχρι να προ-
σκοµισθεί η ως άνω έγκριση και πάντως όχι πέραν του τριµήνου. 
4. Κατ’ επιλογήν του αιτούντος είναι δυνατή η ταυτόχρονη υποβολή όλων των
απαιτούµενων δικαιολογητικών των άρθρων 2 και 3. 
5. Εφόσον οι γενικές ή ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις µεταβληθούν µετά την
υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών του παρόντος και του προηγουµέ-
νου άρθρου, η οικοδοµική άδεια εκδίδεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων που
ίσχυαν όταν υποβλήθηκε η αίτηση και τα δικαιολογητικά του άρθρου 2. Σε
περίπτωση που απαιτείται έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., για την εφαρµογή της παρού-
σας αρκεί να έχει υποβληθεί αποδεικτικό υποβολής της σχετικής µελέτης στην
Ε.Π.Α.Ε. κατά το άρθρο 2 παρ. 2 η΄. (διαγράφεται)

Άρθρο 4
Έλεγχος φακέλου µελέτης - Χορήγηση της άδειας

1. Η οικοδοµική άδεια εκδίδεται σε προθεσµία σαράντα (40)  εργασίµων ηµε-
ρών από την υποβολή όλων των στοιχείων και µελετών της παρ. 2 του άρθρου
3. Οι µελέτες που υποβάλλονται κατά τα άρθρα 2 και 3 ελέγχονται από υπαλ-
λήλους µηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε., (διαγράφεται) που ορίζονται από τον Προϊστά-
µενο της αρµόδιας υπηρεσίας. Ο έλεγχος συνίσταται στις εξής ενέργειες:
α. Τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και της µελέτης παθητικής πυρο-
προστασίας. Ο έλεγχος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης ειδικότερα περιλαµβάνει: 
αα) Πλήρη έλεγχο του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυ-
ψης ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων και
προδιαγραφών και τον έλεγχο όσων στοιχείων περιλαµβάνονται σ’ αυτά.
ββ) Την τήρηση των προδιαγραφών σύνταξης της µελέτης, την ταύτιση των
εξωτερικών διαστάσεων των κατόψεων του κτιρίου και του ολικού ύψους των
τοµών µε το διάγραµµα κάλυψης, την τήρηση του ισχύοντος κτιριοδοµικού
κανονισµού, καθώς και την αιτιολογηµένη έκθεση του µελετητή της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ΓΟΚ. 

γγ) Έλεγχο του υπολογισµού των διαφόρων επιφανειών του κτιρίου που λαµ-
βάνονται υπόψη για τη σύνταξη του προϋπολογισµού της συνολικής δαπάνης
του έργου. Σε περίπτωση υποβολής αναλυτικής προµέτρησης, αυτή ελέγχεται
και θεωρείται.
δδ) Έλεγχο της ταύτισης της αρχιτεκτονικής µελέτης µε την υποβληθείσα
έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική από τις ισχύου-
σες διατάξεις
β. Τον έλεγχο της Στατικής Μελέτης που περιλαµβάνει ειδικότερα:
αα) Έλεγχο της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει το τεύχος υπολογισµών, από
άποψη πληρότητας, σαφήνειας και συµφωνίας της µε τις ισχύουσες προδια-
γραφές. Στην τεχνική έκθεση πρέπει υποχρεωτικά να βεβαιώνεται η αξιοπιστία
του προγράµµατος H/Y των στατικών που χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση
των υπολογισµών.
Μέχρις ότου καθορισθεί ο τρόπος της βεβαίωσης αξιοπιστίας σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση του άρθρου 12, υποχρεούνται τα φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα που διαθέτουν και υποστηρίζουν προγράµµατα Η/Υ να χορηγούν κατά
την διάθεση των προγραµµάτων αυτών βεβαίωση περί της ορθότητας των υπο-
λογισµών και την τήρηση των ισχυόντων κανονισµών, αντίγραφο της οποίας θα
συνοδεύει το τεύχος υπολογισµών της στατικής µελέτης. Επιτρέπεται να γίνο-
νται υπολογισµοί των στατικών µελετών, χωρίς την χρήση Η/Υ. 
ββ) Τα στοιχεία της µελέτης, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία τους µε
τους ισχύοντες κανονισµούς. 
γγ) Έλεγχο των σχεδίων της στατικής µελέτης και διαπίστωση της αντιστοίχισής
τους µε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης.
δδ) Ενδεικτικό έλεγχο της ορθότητας της στατικής µελέτης.
γ. Τον έλεγχο των υπολοίπων µελετών και στοιχείων που περιλαµβάνει (διαγρά-

φεται)  

(Προστίθεται) που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόµησης, συµπερι-
λαµβανοµένης και αυτής του Φυσικού Αερίου. 
Για έλεγχο και έγκριση ενεργητικής πυροπροστασίας υποβάλλεται φάκελος
στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προ της χορηγήσεως της άδειας, µόνο
για ειδικά κτίρια καθώς και περιπτώσεις αποκλίσεων από τις διατάξεις πυρο-
προστασίας.  
αα) (Προστίθεται) Ο έλεγχος συνίσταται στην διαπίστωση της πληρότητας και
συµφωνίας των στοιχείων τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονι-
σµούς, της συµφωνίας τους µε την αρχιτεκτονική µελέτη και µεταξύ τους. 
ββ) Έλεγχο των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 3, πλην των περιπτώσεων ια΄
και ιβ΄. 
γγ) Έλεγχο του υπολογισµού του ύψους των αµοιβών των µηχανικών και των
πάσης φύσεως φόρων και εισφορών. 
2. Οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας για ελλείψεις ή λάθη των ελεγχοµένων
εγγράφων και µελετών διατυπώνονται µε σαφήνεια και πληρότητα στο φύλλο
ελέγχου.
3. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την έκταση των ιδιοκτησιακών τους δικαι-
ωµάτων και την υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στο τοπο-
γραφικό διάγραµµα που υποβάλλεται για την έκδοση της άδειας.
4. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και µελετών που υποβλήθηκαν, επανελέγχε-
ται το τοπογραφικό διάγραµµα ως προς το ισχύον πολεοδοµικό καθεστώς και
τους όρους δόµησης και υπογράφεται η οικοδοµική άδεια. Η προθεσµία των
σαράντα εργασίµων ηµερών για την έκδοση της άδειας παρατείνεται ανάλογα
σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. Για την παράταση εκδίδε-
ται απόφαση του οικείου Νοµάρχη ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται µε την υπουργική
απόφαση του άρθρου 12. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έκδοσης οικοδο-
µικής άδειας πέραν της προθεσµίας της παραγράφου αυτής αποτελεί λόγο πει-
θαρχικής δίωξης του υπεύθυνου υπαλλήλου. 
5. Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία θεωρεί ταυτόχρονα µε την οικοδοµική
άδεια και το βιβλίο εξέλιξης εργασιών που προβλέπεται στη διάταξη του
άρθρου 22 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ), παρ. 8 περ. ε΄. Αντί-
γραφο του στελέχους της οικοδοµικής άδειας κοινοποιείται µετά την έκδοσή
στον οικείο δήµο ή κοινότητα. 

Άρθρο 5
Χρόνος ισχύος και αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας

1. Οι οικοδοµικές άδειες ισχύουν µέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόµενων
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Σε µια ευνοµούµενη ∆ηµοκρατία πρέπει αντίθετα να προσπαθήσουµε στην
κατεύθυνση της δηµιουργίας αρχιτεκτονικής κουλτούρας. 

Κατά συνέπεια κάθε τροποποίηση του ΓΟΚ θα είναι προς τη θετική κατεύ-
θυνση, εφόσον εξελίσσει τους όρους ποιοτικής αρχιτεκτονικής δηµιουργίας,
υιοθετώντας την έννοια του «ιδεατού στερεού».

Η εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας και η ανάπτυξη µορφωτικών δεδοµένων και
κουλτούρας για την Αρχιτεκτονική, σε συνδυασµό µε την τήρηση των κανόνων
και των προδιαγραφών µπορούν να αποτελέσουν τη βάση µιας νέας προοπτικής
και όχι οι περιορισµοί που οδηγούν σε στέρηση της εξέλιξης και της προόδου.  

1. Μετά το εδάφιο Α γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1577/18-12-85
[ΦΕΚ 210/Α] προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:
«δ. οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων.  Με από-
φαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθορίζονται περιοχές που εξαιρούνται της παρα-
πάνω ρύθµισης όταν οι κανονιστικές διατάξεις απαγορεύουν στα κτίρια την
πυλωτή ή λόγοι γεωλογικοί αποκλείουν σε επίπεδο πολεοδοµικής ενότητας την
κατασκευή υπογείων».
2. Το εδάφιο Β η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1577/18-12-85[ΦΕΚ
210/Α]  αντικαθίσταται ως εξής:
«η) οι υπέργειοι στεγασµένοι ανοικτοί χώροι στάθµευσης επιβατικών αυτοκι-
νήτων που κατασκευάζονται ή προβλέπονται στο ισόγειο του κτιρίου ή στην
πυλωτή».
3. Το δεύτερο και τρίτο και τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11
του Ν 1577/18-12-85 [ΦΕΚ210/Α] «περί ΓΟΚ» αντικαθίστανται ως εξής:
«Από το ανωτέρω ποσοστό οι ηµιϋπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαί-
νουν το 15% του συντελεστή δόµησης [Σ.∆.] και κατανέµονται αναλογικά ανά
όροφο. 
Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτή, οι ηµιϋπαίθριοι χώροι πρέπει να
έχουν πλάτος τουλάχιστον 3,50 µ. και βάθος µικρότερο ή ίσο των 1,80 µ.
Και στην περίπτωση αυτή από το ανωτέρω ποσοστό οι ηµιυπαίθριοι χώροι δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του σ.δ. (διαγράφεται)

4. Στο άρθρο 22 του Ν 1577/85 [ΦΕΚ 210/Α] «Περί Γ.Ο.Κ.» όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει, προστίθενται µετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 τα
ακόλουθα:
α) Στους ηµιϋπαίθριους χώρους που µετατρέπονται αυθαιρέτως σε χώρους κλει-
στούς κύριας ή βοηθητικής χρήσης, εκτός της επιβολής των κυρώσεων που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις περί αυθαιρέτων, επιβάλλεται εισφορά ίση µε το
0,30 της αξίας του αντίστοιχου κλειστού χώρου, όπως αυτή προσδιορίζεται από
το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Η εισφορά επιβάλλεται οίκοθεν, συγχρόνως µε τον οριστικό χαρακτηρισµό του
αυθαιρέτου, µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας πολεοδοµικής υπη-
ρεσίας, χωρίς άλλη διαδικασία, υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. σε περίπτωση που η
καταγγελία προέρχεται από αυτόν. 
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 1577/85 [ΦΕΚ 210 Α] «περί ΓΟΚ»
µετά το τελευταίο εδάφιο προστίθενται τα ακόλουθα: 
α) Με απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας
εγκρίνεται η εκτέλεση των σχετικών οικοδοµικών εργασιών που απαιτούνται
για την κατασκευή των πυλώνων δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για την έκδοση οικοδοµικών
αδειών.
Για την έκδοση της ως άνω εγκριτικής απόφασης απαιτείται η υποβολή σχετι-
κού αιτήµατος εκ µέρους του αρµόδιου φορέα το οποίο θα συνοδεύεται από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
ß Τοπογραφικό διάγραµµα
ß Εγκρίσεις λοιπών φορέων
ß Ορισµό επιβλεπόντων µηχανικών
ß Αποδεικτικά καταβολής των αµοιβών των µελετητών και επιβλεπόντων µηχα-
νικών ως και των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ δηµοσίου και υπέρ τρίτων
ß ∆ήλωση του φορέα ότι θα τηρηθούν οι πολεοδοµικές διατάξεις κατά την
εκτέλεση των σχετικών εργασιών. (διαγράφεται)

β) αα. Για την ανέγερση, προσθήκη, επέκταση, διαρρύθµιση, επισκευή, συντή-
ρηση, και εκτέλεση κάθε οικοδοµικής εργασίας, κατεδάφιση, διαµόρφωση
περιβάλλοντος χώρου Μητροπολιτικών Μεγάρων, Ιερών Μονών, Ιερών Ναών
µετά των κτισµάτων αυτών, καθώς και άλλων κτιρίων, όπως αυτά εξειδικεύο-

νται µε κοινή Υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και Υπ. Εθνικής Παιδεία και Θρη-
σκευµάτων, οι οικοδοµικές άδειες και οι αναθεωρήσεις τους χορηγούνται από
την Εκκλησία της Ελλάδος (διαγράφεται) (Προστίθεται) αρµόδια Πολεοδοµική
Υπηρεσία, αφού προηγµένως οι σχετικές µελέτες έχουν εγκριθεί από το γραφείο
Ναοδοµίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδας. 
ββ. Οι ανωτέρω οικοδοµικές άδειες και οι συναφείς διοικητικές πράξεις εκδί-
δονται από το Γραφείο Ναοδοµίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος µετά από έλεγχο όλων των σχετικών µελετών και στοιχείων
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση των
οικοδοµικών αδειών. Οι αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες έχουν την αρµοδιό-
τητα θεώρησης των όρων δόµησης και των επιτρεποµένων χρήσεων για τις ως
άνω περιπτώσεις.
γγ. Η Εκκλησία της Ελλάδος χορηγεί οικοδοµικές άδειες για αλλαγή χρήσης των
ως άνω κτιρίων υπό τον όρο η νέα χρήση να προβλέπεται από τους όρους δόµη-
σης της περιοχής. 
Επίσης α) θεωρεί τα στελέχη των σχετικών οικοδοµικών αδειών για τις ως άνω
περιπτώσεις για την σύνδεση τους µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, β) εκδίδει
πράξεις διακοπής οικοδοµικών εργασιών σε περίπτωση υπερβάσεων ή παρά-
βασης των πολεοδοµικών διατάξεων, γ) ανακαλεί τις οικοδοµικές άδειες που
έχει χορηγήσει.
Για τις ως άνω β και γ περιπτώσεις η Ναοδοµία κοινοποιεί στην αρµόδια πολεοδο-
µική υπηρεσία τις σχετικές διοικητικές πράξεις και συγχρόνως διαβιβάζει τον
φάκελο της οικοδοµικής άδειας για την τήρηση της διαδικασίας περί αυθαιρέτων.
δδ. Οι αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες για όλα τα ως άνω κτίρια και οικοδο-
µικές εργασίες ασκούν την αρµοδιότητα περί αυθαιρέτων κατασκευών και επι-
βολής προστίµων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ως και τις
διατάξεις «περί επικινδύνων οικοδοµών». (διαγράφεται)

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις άδειες που θα εκδοθούν
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 10 
Ασφάλιση µελετών και ιδιωτικών έργων

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Ανάπτυξης, καθορίζονται:
α) Οι µελέτες και τα ιδιωτικά έργα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ασφάλιση,
µε βάση το είδος, τον προϋπολογισµό ή τη χρήση των έργων ή την περιοχή στην
οποία βρίσκονται.
β) Το περιεχόµενο της ασφάλισης και ο χρόνος της ασφαλιστικής κάλυψης.
(διαγράφεται)

Άρθρο 11
Προδιαγραφές επάρκειας λειτουργίας των πολεοδοµικών υπηρεσιών

1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. τίθενται προδιαγραφές επάρκειας
των πολεοδοµικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ και β’  βαθµού, (Προστίθεται) στε-
λεχώνονται µε τους απαραίτητους διπλωµατούχους µηχανικούς, καθορίζονται
οι απαιτούµενοι χώροι σε ενότητες και Τ.Μ., εκσυγχρονίζονται µε µηχανοργά-
νωση για καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των µελετών. ∆ηµιουρ-
γείται βάση δεδοµένων. Προχωρούν σε σύγχρονη αρχειοθέτηση (ηλεκτρονική
και έντυπη) µε έµπειρους αρχειοφύλακες σε χώρους και προϋποθέσεις, ώστε
να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των µελετών, ρυθµίζονται οι διαδικασίες κατά-
ταξής τους σε κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό και όγκο των εκδιδοµένων
αδειών, το εύρος των λοιπών εργασιών τους, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά
και τη κατηγορία σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής ευθύνης τους, την
προσβασιµότητα της έδρας τους και τον πληθυσµό της περιοχής ευθύνης τους.
Με απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, που εκδίδεται σε
προθεσµία τριών [3] µηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουρ-
γού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. οι πολεοδοµικές υπηρεσίες των ΟΤΑ της οικείας Περιφέρειας
κατατάσσονται στις ως άνω κατηγορίες. (Προστίθεται) Γίνεται καθορισµός και
αποσαφήνιση της διοικητικής ιεραρχίας.
2. Κάθε Πολεοδοµική Υπηρεσία στελεχώνεται µε έναν έως δύο νοµικούς, ειδι-
κούς σε θέµατα πολεοδοµίας για τη νοµική υποστήριξη της.
3. Για να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, οι πολεοδοµικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ
υποχρεώνονται, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την έκδοση και κοινο-
ποίηση τους της απόφασης κατάταξής τους, να προβούν τους απαραίτητες νόµι-

Σε περίπτωση αµφισβήτησης των στοιχείων της αυτοψίας, ο ιδιοκτήτης δύναται
να προσφύγει, σε δεύτερο βαθµό, στο Σώµα Ελεγκτών Μηχανικών – Επιθεωρη-
τών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Πριν την έκδοση της βεβαίωσης πραγµατοποιείται αυτοψία, από υπάλληλο
µηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. (διαγράφεται)

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης σύνταξη του ειδικού πρωτοκόλλου η οικοδο-
µική άδεια θεωρείται από την υπηρεσία. Αντίγραφα της θεωρηµένης οικοδοµι-
κής άδειας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στους αρµόδιους φορείς για
τη σύνδεση της οικοδοµής ή µέρους αυτής µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 
(Προστίθεται)

Ο φάκελος µε τα τελικά σχέδια και τις εγκρίσεις αρχειοθετείται και αποτελεί το
«πράσινο βιβλίο του έργου». Κάθε µελλοντική µεταβολή επί του κτιρίου και
κάθε συµβολαιογραφική πράξη καταχωρείται στο φάκελο, υπογεγραµµένη
από διπλωµατούχο µηχανικό.
Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά αντίγραφα της
θεωρηµένης άδειας, του διαγράµµατος κάλυψης και του τοπογραφικού δια-
γράµµατος σε ηλεκτρονική µορφή στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτο-
γραφήσεων (Ο.Κ.Χ.Ε.). 
2. Επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας κτιρίου ή
τµήµατος κτιρίου που αποτελείται από χώρους µε κύρια και αυτοτελή λειτουρ-
γία, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη, η
οποία συνοδεύεται από αποδεικτικά κατάθεσης της αµοιβής επίβλεψης του
µηχανικού και δηλώσεις του ιδιοκτήτη και επιβλέποντος µηχανικού περί της
ολοκλήρωσης των εργασιών σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια. Η προσωρινή
σύνδεση πραγµατοποιείται χωρίς την έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου
1 και ισχύει αποκλειστικά για ένα έτος. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού
εφαρµόζεται υποχρεωτικά η παράγραφος 1, για την οριστική σύνδεση του κτι-
ρίου ή του αυτοτελούς τµήµατος αυτού µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. (διαγρά-

φεται)

Άρθρο 8
Ποινικές - ∆ιοικητικές κυρώσεις

1. Τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι [6] µηνών και χρηµατική
ποινή πέντε χιλιάδες [5.000] µέχρι πενήντα χιλιάδες [50.000] ευρώ:
α) Οι ιδιοκτήτες, νοµείς, επικαρπωτές και κάθε είδους εντολείς εκτέλεσης
αυθαιρέτων κατασκευών και οι κατασκευαστές αυτών, ανάλογα µε την αξία
του αυθαιρέτου κτίσµατος και το βαθµό υποβάθµισης του φυσικού ή πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου κατά το σύστηµα της
αντιπαροχής, υπεύθυνοι για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου είναι οι
κατασκευαστές.
β) Οι µηχανικοί που αναλαµβάνουν την εκπόνηση των αναγκαίων για την
έκδοση οικοδοµικής άδειας µελετών, εφόσον παραβιάζουν τις ισχύουσες δια-
τάξεις, ή οι εκπονούµενες µελέτες δεν είναι σύµφωνες µε τα εγκεκριµένα
στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης, ή
περιέχονται σε αυτές στοιχεία ή σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστα-
σης, πρόσφορα να παραπλανήσουν τις αρµόδιες διοικητικές Αρχές.
γ) οι επιβλέποντες την εκτέλεση του έργου µηχανικοί, εφόσον δεν υπάρχουν οι
αναγκαίες άδειες ή µελέτες, ή δεν εφαρµόζονται οι µελέτες που έχουν εγκρι-
θεί. Η ευθύνη τους διαρκεί µέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου.
δ) Οι γενικοί ή ειδικοί εργολάβοι που δεν εφαρµόζουν κατά την εκτέλεση οικο-
δοµικών εργασιών τις εγκεκριµένες µελέτες ή δεν ακολουθούν τις γραπτές
οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού ή εκτελούν εργασίες χωρίς τις αναγκαίες
άδειες ή µελέτες.
2. Αν τα αδικήµατα της παραγράφου 1 διαπραχθούν από αµέλεια, επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή από δύο χιλιάδες (2.000)
µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
3. Εφόσον οι (διαγράφεται) Για πράξεις της παραγράφου 1 (διαγράφεται) (Προ-

στίθεται) που έχουν ως συνέπεια αυθαίρετες κατασκευές σε ρέµατα, θεσµοθε-
τηµένες προστατευόµενες περιοχές, παραλιακά δηµόσια κτήµατα, αρχαιολο-
γικούς χώρους, δάση και αναδασωτέες εκτάσεις, ανεξάρτητα από τις παρα-
πάνω ποινές (διαγράφεται) επιβάλλεται στους παραβάτες ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενάµισυ (1,5) έτους και χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες
(10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η ποινή φυλάκισης δεν µετατρέ-
πεται σε χρηµατική και δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ακόµη και
αν ασκηθεί έφεση κατ’ αυτής. (διαγράφεται)

(Προστίθεται) 

4. Οι ανωτέρω ποινές εφαρµόζονται εφόσον τελεσιδικήσουν. 
4. Για απλές υπερβάσεις της οικοδοµικής άδειας, όπως αυτές καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., επιβάλλονται χρηµατικές ποινές από 300
µέχρι 2.000 ευρώ.
5. Οι χρηµατικές ποινές µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. (διαγράφεται)

6. Στους µηχανικούς και εργολάβους των υπό στοιχεία β΄, γ΄, και δ΄ περιπτώ-
σεων της παραγράφου 1, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την ποινική τους
δίωξη, οι ακόλουθες ποινές:
α) Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος από την
αρµόδια για την χορήγησή της αρχή.
β) Για τις πράξεις της παραγράφου 3, ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβα-
σης, απαγόρευση έως τρία (3) έτη του δικαιώµατος υποβολής σχετικής δήλω-
σης ανάληψης και εκπόνησης µελέτης ή επίβλεψης εργασιών δόµησης. Για το
ίδιο διάστηµα ο υπεύθυνος µηχανικός διαγράφεται από τα τηρούµενα στη
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Μητρώα µελετητών του
άρθρου 39 ν. 3316/05, ή Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του άρθρου 17 του
ν. 1418/84, στα οποία τυχόν είναι εγγεγραµµένος και η εργοληπτική επιχεί-
ρηση από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στο οποίο είναι
τυχόν εγγεγραµµένη. Οι ποινές της παραγράφου αυτής επιβάλλονται ύστερα
από τον οριστικό χαρακτηρισµό του αυθαιρέτου µε απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. Για την έκδοση της απόφασης υποβάλλεται πρόταση του Προϊστα-
µένου της πολεοδοµικής υπηρεσίας ή του Σ.Ε.Ε.∆.∆. ΣΕΜΕ∆∆ που διενήργησε
τον έλεγχο και εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
Πολεοδοµικές ρυθµίσεις

Άρθρο 9
Τροποποιήσεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού 

(Θέση – Πρόταση)
Οι Αρχιτέκτονες της χώρας διαµαρτύρονται έντονα και διαφωνούν µε τις αλλα-
γές που προτείνονται στο ΓΟΚ, τόσο για τους υπέργειους κλειστούς χώρους
στάθµευσης αλλά κυρίως µε τις αλλαγές στους ηµιυπαίθριους χώρους. 

Οι Ηµιυπαίθριοι Χώροι, αποτελούν µια σοβαρή κατάκτηση των αρχιτεκτόνων
στην αγωνία τους και στον αγώνα τους για καλύτερης ποιότητας Αρχιτεκτονική
στην Ελλάδα, για µια αισθητική και µορφολογία που προωθεί την αναβάθµιση
του περιβάλλοντος. 

Είναι ένα από τα σοβαρότερα «εργαλεία» στη δουλειά του Αρχιτέκτονα, και
είναι απαράδεκτο να περιορίζεται αντί να αναπτύσσεται, επειδή δυστυχώς
καταστρατηγείται! 

Όλος ο ανεπτυγµένος κόσµος σήµερα, µε την εξέλιξη των τεχνολογιών, επιτρέ-
πει στον Αρχιτέκτονα να αναπτύσσει νέες πολυδιάστατες µορφές στο χώρο, εξε-
λίσσοντας το αρχιτεκτονικό έργο και την ποιότητα στο δοµηµένο περιβάλλον. 

Οι Αρχιτέκτονες της Ευρώπης εργάζονται µε βάση το «ιδεατό στερεό», µέσα
στο οποίο µπορούν ελεύθερα να δηµιουργήσουν, σύµφωνα µε τους επιτρεπό-
µενους όρους δόµησης (κάλυψη, συντελεστής δόµησης, συντελεστής όγκου,
ύψος). Αντ’ αυτού από τον Έλληνα Αρχιτέκτονα αφαιρούµε κάθε δυνατότητα
για δηµιουργία και οδηγούµε την Αρχιτεκτονική στην οπισθοδρόµηση, στην
απόλυτη υποβάθµιση και στην ανυπαρξία. 

Κύριε Υπουργέ, 
Σας καλούµε να µην προβείτε, σ’ αυτήν την τροποποίηση. 

Επειδή πιστεύουµε ότι αυτή τη ρύθµιση την επιχειρείτε, µε στόχο να µειώσετε
την µεγάλη καταστρατήγηση και την έµµεση αύξηση του Σ.∆., που γίνεται και
που εµείς πρώτοι την έχουµε υποστεί µε πιέσεις και κάθε µορφής εκβιασµό
που δεχόµαστε καθηµερινά, διαφωνούµε στη ρύθµιση αυτή, γιατί είµαστε
αντίθετοι στη λογική «πονάει χέρι - κόβει χέρι». 
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Η µετάβαση της Αθήνας
∆ελτίο Τύπου
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κές φωτογραφίες µια συχνότητα εικόνων διάρ-
κειας 4 λεπτών, µέσω της τεχνικής της επανα-
φωτογράφησης. Επανα-φωτογραφίζοντας διαρ-
κώς από το ίδιο σηµείο λήψης και από σταθερές
οπτικές γωνίες, παράγει πανοραµικά αναπτύγ-
µατα και χρονικές διαδοχές –σ’ ένα τοπίο που
είναι υπό διαµόρφωση– µε το σταθµό του
Φάληρου ΗΣΑΠ, τα στάδια Ειρήνης & Φιλίας και
Καραΐσκάκη και την παραλιακή ζώνη. Η Νίκη
Καποκάκη ταυτίζει την καθηµερινή φευγαλέα
πορεία της στις πλατείες Αργεντινής ή Παναθη-
ναίων, Εξαρχείων και Αιγύπτου, µε µια αλληλου-
χία από φωτογραφικές εικόνες που ορίζουν
αφηγηµατική ενότητα. ∆ιαδοχικές ιστορίες σε
µια πολυµεσική εφαρµογή 7 λεπτών καταγρά-
φουν τα ανοικτά εργοτάξια να µετατρέπονται
σε αυτοσχέδιους «πολυχώρους», «χώρους ανα-
ψυχής» και «διηµέρευσης» όσο εξελίσσονται τα
τεχνικά έργα.
Οι φωτογραφίες της Αττικής Οδού, από το Μαρ-
κόπουλο έως την Κάντζα, αποτελούν µέρος του
συνεχιζόµενου project «α-µήχανα» της Μαρίας
Κόντη, που αφορά τις βιωµατικές της διαδροµές
στα Μεσόγεια της Αττικής. Η συνολική άποψη
του τοπίου από τις γέφυρες των κόµβων και η
ταυτόχρονη πλοήγηση του θεατή σ’ ένα χάρτη
δεδοµένων και µια τράπεζα διαδροµών, αρχειο-
θετεί και τεκµηριώνει το νέο τοπίο της πόλης. 
Ο Νεκτάριος Κεφαλογιάννης, στην πολυπολιτι-
στική περιοχή του Ιστορικού Κέντρου, Πλατεία
Βάθης και Πλατεία Κουµουνδούρου, επιλέγει τη
µορφή των ενεργών ιστοσελίδων για τη δικτυακή
µεταφορά των τόπων και τη διασύνδεσή τους µε
την χαρακτηριστική ανθρωπογεωγραφία. Απο-
µονώνει οµάδες µεταναστών, χαρτογραφώντας
το δίκτυο των άτυπων και ανεπίσηµων ασχολιών
τους. 
Οι δύο πολιτιστικοί πόλοι της Αθήνας, το Μέγαρο
Μουσικής και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο
Φιξ, παρουσιάζονται στα µικρού format βίντεο
µε ήχους, συνολικής διάρκειας 6 λεπτών, από
την ψηφιακή φωτογραφική κάµερα της Ευαγγε-
λίας Φραγγεδάκη. Κατασκευάζει ένα ψηφιακό
σηµειωµατάριο µε ένα χάρτη διαδροµών στην
πόλη, όπου ο θεατής µπορεί να ελέγχει παράλ-
ληλα τη γραµµική κίνηση της κάµερας απέναντι
από τα κτίρια µε τη θέση και την πορεία λήψης
τους στο χάρτη της πόλης. 
Η Μαρία Σχινά παρουσιάζει ντοκουµέντα συνε-
ντεύξεων µε εργαζόµενους µετανάστες στα
τεχνικά έργα του τραµ σ’ ένα βίντεο 6 λεπτών.
Τα αποσπάσµατα από τις µαρτυρίες αποκαλύ-
πτουν έµµεσα την εξέλιξη των τεχνικών έργων
σ’ ένα συνεπτυγµένο χρόνο µέχρι την αποπερά-
τωσή τους.

Στην αίθουσα της επέκτασης του Βυζαντινού
Μουσείου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων οργάνωσε
την έκθεση µε τίτλο «η Μετάβαση της Αθήνας»
από 29 Νοεµβρίου µέχρι 11 ∆εκεµβρίου. 
Η έκθεση υποστηρίχθηκε τεχνολογικά από 5
ψηφιακές προβολές –τις οποίες µοιράζονταν 9
έργα– και 2 οθόνες επιφάνειας που παρουσιά-
στηκαν επιπλέον 4 ψηφιακά διαδραστικά έργα.
Τα εικαστικά έργα διαπλέκονταν µε το θεωρη-
τικό λόγο των εκτυπώσεων, µε αποσπάσµατα
κειµένων από τους 40 συµµετέχοντες συγγρα-
φείς. Συγκροτήθηκαν τα πεδία: καταγραφές, η
εικόνα της πόλης, το αττικό τοπίο, συµπεριφο-
ρές και παρεµβάσεις. 
Πρόθεση των επιµελητών ήταν να οριστεί η κλι-
µακούµενη πορεία των µεσω-επίπεδων του σκο-
τεινού –για τις ανάγκες της έκθεσης– χώρου,
από αιωρούµενες, διπλής όψης, ελεύθερες προ-
βολές.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έργα µιας πολυ-
συλλεκτικής οµάδας δηµιουργών από τις περιο-
χές: του κινηµατογράφου, της αρχιτεκτονικής,
της φωτογραφίας και των εικαστικών τεχνών –
στη βάση του ετήσιου εικαστικού ερευνητικού
εργαστηρίου που οργανώθηκε από τον a-
station, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης το 2003 και
συντόνισαν η Χρ. Κάλµπαρη και ο Κ. Ντάφλος. 
Η Αντωνία Μπαρδή κατασκευάζει από ψηφια-

µες ενέργειες για να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο αριθµό και ειδικότητα υπαλ-
λήλων και υλικοτεχνικό εξοπλισµό, που αντιστοιχούν στην κατάταξή τους. 
4. Αν µέχρι τη λήξη των προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου οι Ο.Τ.Α.
δεν προβούν στην κίνηση της διαδικασίας για την εξασφάλιση της απαιτούµε-
νης επάρκειας, οι πολεοδοµικές υπηρεσίες παύουν να λειτουργούν, µετά την
παρέλευση εξαµήνου. Επίσης παύουν να λειτουργούν εφόσον παρέλθει άπρα-
κτη η προθεσµία που θα τεθεί µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγρά-
φου 5 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξασφάλισης της αναγκαίας επάρ-
κειας. Οι αρµοδιότητές τους µεταφέρονται στην πολεοδοµική Υπηρεσία της
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία ενισχύεται µε το αναγκαίο προσω-
πικό και υλικοτεχνικό εξοπλισµό ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1.
Πολεοδοµικές Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού που δεν εξασφαλίζουν τις απαιτού-
µενες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, µπορούν να συγχωνεύονται µε αντί-
στοιχες υπηρεσίες οµόρων Ο.Τ.Α., ώστε η στελέχωση και ο εξοπλισµός της
υπηρεσίας που προκύπτει από τη συγχώνευση να πληροί τις προϋποθέσεις
κατάταξης.
(Προστίθεται)

Σε κάθε περίπτωση η θέση των υπηρεσιών σε σχέση µε την περιοχή αρµοδιό-
τητάς τους δεν µπορεί να είναι περιφερειακή ή αποµακρυσµένη από την πλειο-
νότητα των µέσων µαζικής µεταφοράς. 
5. Οι προϊστάµενοι των πολεοδοµικών υπηρεσιών αποστέλλουν κατ’ έτος
έκθεση µε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε κάθε είδους δραστηριότητα της Υπη-
ρεσίας τους, στην αρµόδια Υπηρεσία (ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΠΕΣ∆∆Α) για την παρακο-
λούθηση της λειτουργίας τους.
6. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε θέµα που σχετίζεται µε την παύση λειτουργίας
των πολεοδοµικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων
τους, τη δυνατότητα συνένωσης πολεοδοµικών υπηρεσιών ΟΤΑ Α’  βαθµού και
τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών.
7. Κατά την έκδοση οικοδοµικών αδειών επιβάλλεται ειδική εισφορά ίση µε 0,5
έως 1% του συµβατικού προϋπολογισµού τους, η οποία διατίθεται στις αρµό-
διες πολεοδοµικές υπηρεσίες για την αναβάθµιση της λειτουργίας τους. Η
ειδική εισφορά αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ και κατανέµεται µε απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε στις πολεοδοµικές υπηρεσίες ανάλογα µε την κατηγορία κατάταξής
τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ακριβές ποσοστό της εισφοράς.
(διαγράφεται)

(Προστίθεται)

7. Η εισφορά του ΚΗ ψηφίσµατος διατίθεται στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπη-
ρεσίες για την αναβάθµιση της λειτουργίας τους. Η εισφορά αυτή αποδίδεται
στο ΕΤΕΡΠΣ και κατανέµεται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε στις πολεοδοµι-
κές υπηρεσίες ανάλογα µε την κατηγορία κατάταξής τους. 
8. Θεσµοθετείται η διαρκής επιµόρφωση για τους υπαλλήλους των πολεοδοµι-
κών γραφείων.

Άρθρο 12
Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων: 
α) Ρυθµίζεται η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και χορήγησης των σχετικών
οικοδοµικών αδειών, για τις ειδικές κατηγορίες έργων της παρ. 2 του άρθρου 1.
(διαγράφεται)

β) Καθορίζονται οι οικοδοµικές εργασίες µικρής κλίµακας, για τις οποίες, αντί
της έκδοσης οικοδοµικής άδειας, απαιτείται η έγκριση εκτέλεσης οικοδοµικών
εργασιών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία έγκρισης, και οι κυρώ-
σεις που επιβάλλονται σε όσους εκτελούν εργασίες χωρίς έγκριση ή υπερβαί-
νουν την έγκριση που τους έχει δοθεί και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.
γ) Ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση πληρότητας του φακέλου
για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγµα-
τοποίησης του ελέγχου των υποβαλλοµένων µελετών, το χρονοδιάγραµµα δια-
κίνησής τους, την έκδοση, αναθεώρηση, παράταση ισχύος και ενηµέρωση
φακέλου των οικοδοµικών αδειών και κάθε σχετικό θέµα. 
δ) Ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των επί µέρους διατάξεων του
άρθρου 6 για τον έλεγχο των οικοδοµικών αδειών και των οικοδοµικών εργα-
σιών. 
ε) Ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης και

της θεώρησης των οικοδοµικών αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 7 και τα
ειδικότερα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ως και η διαδικασία και τα δικαι-
ολογητικά για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7. 
στ) Ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις του οικοδοµούντος, των µηχανικών µελετη-
τών, των επιβλεπόντων και των κατασκευαστών. (διαγράφεται)

ζ) Ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της αξιοπιστίας των
προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις στατικές µελέτες. και του
δειγµατοληπτικού ελέγχου αυτών.
η) Ορίζονται οι προδιαγραφές των πάσης φύσεως µελετών.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1
ΘΕΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Κύριε Υπουργέ
Οι σηµερινές µας αµοιβές είναι το 2 έως 3% του πραγµατικού κόστους κατα-
σκευής ενός απλού κτιριακού έργου. Αυτή είναι η εικόνα της τραγικής υποβάθ-
µισης των Μηχανικών, ενός από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους της χώρας.

Την ίδια στιγµή ο Ευρωπαίος Αρχιτέκτονας, ελεύθερος επαγγελµατίας αµείβε-
ται µε το 15 % του πραγµατικού κόστους και χρειάζεται 2 έως 3 µελέτες και επι-
βλέψεις το χρόνο για να επιβιώνει και είναι σίγουρο ότι προλαβαίνει να τις
παρακολουθεί σωστά και ολοκληρωµένα.

Στην Ελλάδα, ένας ελεύθερος επαγγελµατίας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, πρέπει
να µελετήσει και να εκδώσει τουλάχιστον 15 µικροµεσαίες άδειες το χρόνο για
να επιβιώσει!!! Αυτό βασικά είναι αδύνατον, µε δεδοµένο ότι έχει µειωθεί
αισθητά η ποσότητα των µελετών. Επιπλέον δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
και ολοκληρωµένη εργασία, η µελέτη και η επίβλεψη δεκαπέντε έργων ταυτό-
χρονα !!

Αυτή είναι και η βασική αιτία των περισσότερων προβληµάτων, παραλείψεων
και πληµµελούς παρακολούθησης. 

Κύριε Υπουργέ
Σας καλούµε να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα των αµοιβών άµεσα σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο, τροποποιώντας το Π∆ 515/ΦΕΚ219Α/5-10-89 «περί αµοιβών», µε
αναπροσαρµογή των αµοιβών, σε ποσοστό 10% επί του πραγµατικού κόστους,
το οποίο προκύπτει από τους πίνακες καθορισµού κοστολογίου του Κώδικα
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών ∆ηµοσίου. 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 2
ΘΕΣΗ

Η πολυνοµία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφά-
σεις, οι άπειρες ερµηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δηµιουργήσει ένα ατελείωτο
φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερµηνείες και οδηγεί σε νοµιµοφανείς
παρανοµίες, που είναι η βάση αλλά και η ένταση των προβληµάτων, και της
απίστευτης ταλαιπωρίας µελετητών και πολιτών. (Για την εισαγωγική έκθεση). 

ΠΡΟΤΑΣΗ

∆ηµιουργείται «Ειδική υπηρεσία κωδικοποίησης πολεοδοµικής νοµοθεσίας»
µε σκοπό :
α) Να µελετά, να προτείνει προς τον Υπουργό, να παρακολουθεί, να επικαιρο-
ποιεί, να εξειδικεύει και να κωδικοποιεί την πολεοδοµική νοµοθεσία.
β) Να µελετά, να κωδικοποιεί και να αποσαφηνίζει τις προδιαγραφές πληρότη-
τας και ποιότητας των µελετών.
(Πιθανή ενσωµάτωση της ∆ΟΚ) Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα
θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης αυτής.

Η ισχύς του παρόντος πρέπει να αρχίζει από την δηµοσίευση και των Υπουργι-
κών Αποφάσεων που προβλέπονται στο παρόν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων επεξεργάστηκε τα άρθρα

του σχεδίου νόµου, που αφορούν την έκδοση οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο

των ανεγειροµένων οικοδοµών.
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περιοχή του εργοταξίου στο ΟΑΚΑ, επαναλαµ-
βάνοντας τη διαδροµή ως επιβάτης του ΗΣΑΠ
για 6 µήνες. Το αποτέλεσµα της δουλειάς του
είναι ένα βίντεο 8 λεπτών µιας συνεχόµενης,
«συρραµµένης» διαδροµής, το οποίο µας υπεν-
θυµίζει καθηµερινές µας εµπειρίες από τον
ηλεκτρικό.

Στο βιβλίο που τιτλοφορείται «Η µετάβαση της
Αθήνας» µε την επιµέλεια Χρ. Κάλµπαρη, Κ.
Ντάφλου, από τις εκδόσεις Futura, συµµετέ-
χουν τα 13 µεθοδολογικά κείµενα των εικαστι-
κών έργων και η ολοκληρωµένη µορφή των κει-
µένων, όπως εµφανίζονται στα περιεχόµενα της
έκδοσης από τους: 
Ν. Λάσκαρη, Ν. ∆ασκαλοθανάση, Ι. Τζουβα-
δάκη, Β. Μπούζα, Γ. Γυπαράκη, Ν. Καζέρο, Θ.
Παγώνη, Στ. Σταυρίδη, Μ. Μπαµπούση, Χρ. Κάλ-
µπαρη, Ν. Παναγιωτόπουλο, Ηρ. Παπαϊωάννου,
Κ. Γρίβα, Θ. Καναρέλη, Αλ. Αλιεύ, Κ. Μωραΐτη, Κ.
Ντάφλο, Αρ. Αντωνά, Γ. Αίσωπο, Αρ. ∆ηµητρακό-
πουλο, Π. ∆ραγώνα, Ι. Γρηγοριάδη, Π. Λέφα, Σ.
Κουβάλη, Μ. Σίνου, Β. Αττάρτ, Θ. Μουτσό-
πουλο, Σπ. Παπαδόπουλο, Π. Μαρτινίδη, Γ.
Πολίτη, Μ. Αλεξάκη, Θ. Πελεγρίνη, Θ. Τρα-
µπούλη, Ε. Τζιρτζιλάκη, Β. Χαλυβοπούλου, Κ.
∆εληγιαννίδη, Π. Τουρνικιώτη, Μ. Θεοδώρου,
Γρ. Φαρµάκη, Ζ. Κοτιώνη, Π. Κούρο.

Παράκτια γεγονότα και ο υβριδικός ρόλος του αρχιτέκτονα
Νίκος Π. Καζέρος, αρχιτέκτων

3333ε π ί κ α ι ρ α

εκ
δ

η
λ

ώ
σ

ει
ς

3322 ε π ί κ α ι ρ α

Με αφορµή τον εορτασµό των 50 χρόνων λει-
τουργίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, από το
Μάιο έως και το ∆εκέµβριο του 2005, πραγµα-
τοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις όπως η
διοργάνωση της έκθεσης «Η Πολυτεχνική Σχολή
και η Πόλη – Οι φοιτητές σχεδιάζουν την πόλη»1

και η διάλεξη του Ολλανδού αρχιτέκτονα Ben
Van Berkel2 µε τίτλο «Κτίζοντας στην ακτή».3

Η έκθεση4

Στην προβλήτα 1 του λιµανιού της Θεσσαλονί-
κης, ένας αγκυροβοληµένος πλωτός γερανός µε
το όνοµα «Θερµαϊκός» - ΝΘ815 αποτέλεσε το
χώρο έκθεσης. Στην άκαµπτη επιφάνεια της
πλατφόρµας του, προστέθηκαν και στερεώθη-
καν αντιµέτωπες πτυχωτές επιφάνειες από
σίδερο και ξύλο. ∆ηµιουργήθηκαν ιδιόµορφες
«στοές» εντός των οποίων εκτέθηκαν οι φοιτητι-
κές προτάσεις6 για την πόλη (διπλωµατικές
εργασίες). ∆ε σχεδιάστηκε απλά ένας περίπατος
µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αλλά όπως αναφέ-
ρει και ο επιµελητής της έκθεσης, ο καθηγητής
Νίκος Καλογήρου, δόθηκε η ευκαιρία για την πει-

ραµατική δηµιουργία µιας κινούµενης «πλατείας»

στο όριο µεταξύ ξηράς και θάλασσας. Είναι άλλω-
στε χαρακτηριστικό, ότι οι περισσότερες εργα-
σίες έθιγαν ζητήµατα που αφορούσαν στην
πολύπλευρη σχέση της πόλης µε τη θάλασσα. 

Αν και ο µετασχηµατισµός του «ασταθούς εδά-
φους», η τεχνητή µεταµόρφωση της οριζόντιας
επιφάνειας του γερανού, ήταν ένα ελκυστικό
στοιχείο της έκθεσης, η αιχµή του εγχειρήµατος
πρέπει να αναζητηθεί αλλού. Όπως η παρουσία
του πλοίου «Naumon» κοντά στην είσοδο των
Giardini, κατά την 9η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
στην Βενετία (2004), έτσι και η αγκυροβολη-
µένη δίπλα στην ακτή πλατφόρµα-γερανός,
επαναδιαπραγµατεύτηκε σηµειακά τα άκρα της
πόλης, προκάλεσε ένα αστικό γεγονός µεταθέ-
τοντας προσωρινά την ακτογραµµή πέρα της
οποίας η πόλη ηρεµεί.  

Η διάλεξη7

H γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταµ, η πρόταση
για την περιοχή Penn Station στο Μανχάταν, ο
νέος σιδηροδροµικός σταθµός Arnhem στο
Άµστερνταµ, ο επανασχεδιασµός προβλήτας
στο λιµάνι της Γένοβας (Ponte Parodi) και το νέο
µουσείο της Mercedez-Benz στην Στουτγάρδη
ήταν οι µελέτες και τα έργα που παρουσίασε ο
Ben van Berkel καλύπτοντας µια µεγάλη χρονική
περίοδο της δραστηριότητάς του. Ο Ολλανδός
αρχιτέκτονας όρισε το εννοιολογικό του πλαίσιο

Η Χριστίνα Αδαµοπούλου και η Τάνια Τσιρίδου
παρακολουθούν σ’ ένα διάστηµα 7 µηνών την
κατασκευή του ολυµπιακού στεγάστρου από
γειτονικούς γραφειακούς χώρους, καθώς και
την εξέλιξη της ζωής των εργαζοµένων εκεί.
Κατασκεύασαν ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών
που έχει τη µορφή «µωσαϊκό» βίντεο, µικρών
format, σε µια ενιαία σύνθεση οθόνης. Η Άρτεµις
Βασιλοπούλου µε την Πηνελόπη Τοπάλη εστιά-

ζουν στη διαφηµιστική καµπάνια της Ολυµπιά-
δας. Κατασκευάζουν ένα βίντεο διάρκειας 6
λεπτών µε αποσπασµένες εικόνες-καρέ από τα
τηλεοπτικά διαφηµιστικά µηνύµατα που προ-
βλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2004 και µέχρι
τη λήξη των Ολυµπιακών Αγώνων, κυρίως από
τα κρατικά κανάλια. Το νέο περιεχόµενο απογυ-
µνώνεται από το προηγούµενο νόηµα της εικό-
νας των µηνυµάτων, αποσυνδέεται από το πλαί-
σιο των επίσηµων διαφηµιστικών spots, ορίζο-
ντας µια νέα αφήγηση, ενώ παράλληλα επιχει-
ρείται µια ανθρωπολογική ανάγνωση των επίση-
µων clip. Η Οµάδα 7 µε τους (Γεωργία/Maggy
Τουλιάτου, Άννα Τσουλούφη-Λάγιου, Γιώργο
Θεοδωράκη, Zupermarket), στην παραγωγή
τους «Punkville» διάρκειας 40 λεπτών, διαχειρί-
ζονται το βίντεο και τον ήχο µε τη µορφή υπο-
µνήσεων προς το θεατή. Η µοναδική διαδροµή
τους εισάγει µια αντιστοιχία ροής βίντεο και
πραγµατικού τοπίου, µε επαναλαµβανόµενα
κενά καρέ ή αποσπώντας και επανατοποθετώ-
ντας στοιχεία σε τυχαία σηµεία της εικονο-ροής. 
Η Μόνα Σκούρα µε φωτογραφικό υλικό από επι-
τόπια έρευνα, κείµενα, χάρτες και εικόνες από

το διαδίκτυο, κατασκευάζει ένα αστικό κατά-
λογο µε αποτυπωµένες τις κάµερες παρακο-
λούθησης/ασφάλειας σ’ ένα διαδραστικό τόπο
που έχει µορφή χάρτη, στον οποίο εντοπίζονται
οι θέσεις τους στους δηµόσιους χώρους της
πόλης. Η Ερωφίλη Πολιτοπούλου κατασκευάζει
60 µη ιεραρχηµένες ιστοσελίδες ηµερολογια-
κών κειµένων, κειµενοποιώντας τη διάθεση και
την ψυχολογία µιας οµάδας πολιτών της Αθήνας
ενόψει της προετοιµασίας της ολυµπιακής
«γιορτής». Η συναισθηµατική πορεία σ’ ένα διά-
στηµα 7 εβδοµάδων αυτο-καταγράφεται έµµεσα
στις προσωπικές σηµειώσεις, που τηρούν 7
άνδρες και 7 γυναίκες, κάνοντας µια ηµερολο-
γιακή καταγραφή των καθηµερινών σκέψεων
και δραστηριοτήτων τους. Η Ζέτα Τσέρµου
εµβιώνει µια «µαύρη τρύπα» της πόλης σ’ ένα
βίντεο 4 λεπτών στον κόµβο Κηφισού και παρα-
λιακής στο Φάληρο. Η εσωτερική ζωή του εν
εξελίξει εργοταξίου γίνεται το νέο ηµιτελές
τοπίο, όπου αποκαλύπτεται µια λανθάνουσα
όψη της πόλης. Ο Κώστας Τζιµούλης καταγρά-
φει σε περιοδικά διαστήµατα 15 ηµερών την



µέσα από λέξεις-κλειδιά όπως (ατέρµονη) µετα-
µόρφωση, µετάβαση, µοντάζ, (µετα)διάγραµµα,
µοντέλο, manimal, καταγωγή, καθώς και άλλες
όπως στρατηγική, πρόγραµµα, πειραµατισµός,
λειτουργικά εργαλεία.

Σε σχέση µε το σηµερινό ρόλο του αρχιτέκτονα
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της διεπιστη-

καταστροφές που προκαλούν προσωρινές
µετακινήσεις, διανοίγουν καινούργιες και ανέλ-
πιστες αγορές για όσους εµπλέκονται στον
τοµέα των κατασκευών. Η αειφόρος ανάπτυξη
(sustainability) αποτελεί ευφηµισµό που αφορά
στην ουσία τακτικές ανθρώπινης «επιβίωσης»
(survivability). 
5. Η πολυπολιτισµικότητα αποδεικνύεται
σήµερα ανεπαρκής πολιτική αντιµετώπισης της
διαφορετικότητας, και στο πλαίσιο της περιβαλ-
λοντικής «ευαισθησίας», προστίθεται στις αστι-
κές έννοιες η ανθρώπινη οικολογία. Παρότι
όµως το αστικό «περιβαλλοντικό πρόβληµα»
που προκαλεί διαµάχες και συζητείται µε πάθος
δηµόσια ανά τον κόσµο είναι η µόλυνση του
περιβάλλοντος –η παραγωγή και διαχείριση των
αποβλήτων– το αστικό «αδιέξοδο» που υποβό-
σκει και αναφαίνεται σποραδικά ως σύµπτωµα
αφορά τη συνεχή παραγωγή «ανθρώπων-σκου-
πιδιών». Η τοπική εµφάνιση αυτού του αδιεξό-
δου αναδύθηκε µε τη µορφή αστικών εξεγέρ-
σεων στη Γαλλία.  
6. Στα γαλλικά προάστια οι εξεγερµένοι εµφανί-
ζονται µε φόντο τα εξαθλιωµένα αρχιτεκτονικά
συγκροτήµατα –το υλοποιηµένο πρόγραµµα
κοινωνικής κατοικίας του µοντέρνου κινήµατος
που κατηγορείται για την σηµερινή κατάσταση
αποκλεισµού– ως µια αντιστροφή αντίστοιχων
φωτογραφιών µε ευτυχείς ιδιοκτήτες πολυτε-
λών κατοικιών των περιοδικών life-style. Η αρχι-
τεκτονική παραπαίει σήµερα ανάµεσα στο
σύµπτωµα και το φετίχ. Το σύµπτωµα είναι αυτό
που εµφανίζεται ως διαταραχή ενός συστήµα-
τος και πρέπει να εξαλειφθεί ενώ το φετίχ είναι
αυτό που επιτρέπει σ’ ένα αδιέξοδο σύστηµα να
συνεχίζει να επιβιώνει.
7. Τα εντυπωσιακά κτίρια που εµφανίζονται σε
πόλεις όλου του κόσµου ως αποτέλεσµα της
συναρµογής της αρχιτεκτονικής µε τις νέες
τεχνολογίες υλικών, κατασκευής και σχεδια-
σµού, προαναγγέλλουν ένα µέλλον όπου τα κτί-
ρια θα είναι ζωντανοί οργανισµοί, και λειτουρ-
γούν ως αρχιτεκτονικά φετίχ που µας βοηθούν
να θεωρούµε ως «κατάσταση εξαίρεσης» τις
συνοικίες/κτίρια σκουπιδότοπους, όπου η ζωή
δεν έχει καµία αξία και τα εξαθλιωµένα κτίρια
εµφανίζονται ως συµπτώµατα. 
8. «Αυτός είναι ο Μάης του ’68 αλλά στα προά-
στια» δηλώσαν κάποιοι εξεγερµένοι. Η φράση
τους ανακαλεί ένα φάντασµα της γαλλικής ιστο-
ρίας: Ο Μάης του ’68, µια εξέγερση µε πικρό
τέλος που έµεινε ανολοκλήρωτη, και γι’ αυτό
ακόµα στοιχειώνει το συλλογικό ασυνείδητο. Η
αρχιτεκτονική ουτοπία που προηγήθηκε και
συνόδευσε την εξέγερση του ’68 αποτυπώθηκε

1. Με δεδοµένη τη ζοφερή εικόνα που παρου-
σιάζουν µεγάλα τµήµατα των σύγχρονων
πόλεων σήµερα µια αρχιτεκτονική επανάσταση
είναι περισσότερο από επιθυµητή, είναι ανα-
γκαία. Είναι όµως δυνατή; 
2. Η φαντασίωση ότι ο κόσµος µπορεί ως δια
µαγείας να σβηστεί, να ξανασχεδιαστεί και να
γίνει καλύτερος είναι ένα παρηγορητικό κατα-
φύγιο σε καταστάσεις που βιώνονται ως αδιέξο-
δες. Η φαντασίωση του αδύνατου, ο σχεδια-
σµός δηλαδή µιας αρχιτεκτονικής ουτοπίας και
η επιθυµία για την πραγµατοποίηση της είναι
συστατικό των επαναστάσεων. Αν η επίλυση του
αδιεξόδου ανήκε στη σφαίρα του δυνατού, τότε
η επανάσταση θα ήταν περιττή και το ζήτηµα θα
αφορούσε προβλήµατα που µπορούν να έχουν
καλύτερες ή χειρότερες λύσεις. 
3. Η επανάσταση φαντάζει σήµερα θελκτική
µετά την κατάσταση ευδαιµονικής παράλυσης
που κυριάρχησε τη δεκαετία του ’90 και ενώ
άρχισαν τα αποτελέσµατα της φιλελεύθερης
οικονοµίας να εµφανίζονται ως αρχιτεκτονικά
συµπτώµατα στις σύγχρονες πόλεις. 
4. «Κινητικότητα» είναι το σύγχρονο «µάντρα»
και οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος: Επιτρέ-
πει µεταξύ άλλων τη δηµιουργία ενός διεθνούς
αρχιτεκτονικό star-system που µπορεί να λει-
τουργεί και ως βιτρίνα παγκοσµιοποιηµένων
κατασκευαστικών εταιριών, αλλά παράλληλα
δηµιουργεί µεγάλες µάζες πληθυσµών που
µετατρέπονται σε µετανάστες, πρόσφυγες,
εκτοπισµένους άστεγους κλπ., οι οποίοι αντιµε-
τωπίζονται ως αστικά απορρίµµατα. Οι φυσικές

Είναι δυνατή µια αρχιτεκτονική επανάσταση σήµερα;
Μαρία Θεοδώρου, ∆ρ. αρχιτέκτων
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µονικής συνεργασίας και στο εργασιακό περι-
βάλλον της ψηφιακής δικτύωσης. Υποστήριξε
την άποψη πως η χρήση των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών έχει διπλό στόχο: α) την άµεση πληρο-
φόρηση και ενηµέρωση ανάµεσα στις µεταβαλ-
λόµενες οµάδες που συνεργάζονται σ’ ένα έργο
και β) την επιτάχυνση της αρχιτεκτονικής παρα-
γωγής καθώς και την «ακαριαία» αναπροσαρ-
µογή της αρχιτεκτονικής µελέτης στις µεταβο-
λές που προκαλούν οι εµπλεκόµενες οµάδες
και παράγοντες («κινητές δυνάµεις»). 

Όσο αφορά στη Θεσσαλονίκη ο Ben van Berkel
αναγνώρισε – κάτι που ζήτησε να κάνουν και οι
κάτοικοί της, ότι το µεγάλο πλεονέκτηµα της
πόλης είναι η άµεση επαφή της µε τη φύση,
δηλαδή τη θάλασσα, τονίζοντας ότι είναι λάθος
να θεωρούµε αυτονόητη την παρουσία της.
Παρατήρησε επίσης πως αν και η πόλη διαθέτει
ένα µεγάλο δηµόσιο χώρο, την παραλία, αυτός
δεν έχει αξιοποιηθεί µε ενδιαφέροντα τρόπο.
Υπενθυµίζοντας τις περιπτώσεις του Άµστερ-
νταµ και της Γένοβας, επεσήµανε ότι η ανά-
πτυξη νέων προγραµµάτων στην παραλία θα
πρέπει να βασιστεί στη συνδροµή διαφορετι-
κών ειδικοτήτων και όχι µόνο των αρχιτεκτόνων.

Σηµειώσεις

1. Παράλληλα λειτούργησε η «Έκθεση Ακαδηµαϊκού

Έργου της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ» στην Αποθήκη

Γ΄-Προβλήτα 1 του OΛΘ.

2. To 1988 o Ben Van Berkel µαζί µε την Caroline Bos

δηµιούργησαν το αρχιτεκτονικό γραφείο United Net-

Work studio. Συµµετέχουν και στο δίκτυο United Ar-

chitects που αποτελείται από τα αρχιτεκτονικά γρα-

φεία Greg Lynn, Foreign Office Architects, Kevin Ken-

non Architects, Asymptote, Imaginary Forces.

3. Η διάλεξη πραγµατοποιήθηκε στο Ολύµπιον, την

έδρα του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης

(12/11/2005). Την εκδήλωση συντόνισε η Αναπληρώ-

τρια Καθηγήτρια Τίτη Παπαδοπούλου.

4. Ο σχεδιασµός της έκθεσης έγινε από τους Ν. Καλο-

γήρου, Α. Πάκα και Τ. Τζάκα. Ο σχεδιασµός των εντύ-

πων και πινακίδων από τον Θ. Βαφιά. Η έκθεση συν-

διοργανώθηκε από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, τον Οργα-

νισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης και τα Μ΄ ∆ηµήτρια.

5. Πρόκειται για έναν από τους δύο πλωτούς γερανούς

αµερικανικής κατασκευής του 1944, που διατηρούνται

έως σήµερα στον ελλαδικό χώρο. 

6. Η έκθεση στον πλωτό γερανό αποτελείτο αποκλει-

στικά από ∆ιπλωµατικές Εργασίες φοιτητών των δια-

φόρων Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. 

7. Προηγήθηκε εισαγωγή στο έργο των UN studio από

τον Πρόεδρο του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Νίκο

Καλογήρου.

σελ. 33 πάνω: Τρισδιάστατη απεικόνιση της προτεινόµε-

νης εκθεσιακής διαµόρφωσης του πλωτού γερανού

σελ. 33: Η «στοά»

κάτω: Οι πτυχωτές επιφάνειες

µέση: Ben Van Berkel, Θεσσαλονίκη 12/11/2005



τελευταίο συµβαίνει όταν ο αρχιτέκτονας τελι-
κώς αναγκάζεται να τα βάλει. Αγωνίζεσαι να τα
ανακαλύψεις, κρυµµένα σε αφανείς περιοχές
του κτιρίου ή καµουφλαρισµένα πίσω από ηµι-
διαφανή πετάσµατα, ακόµα και µόνιµα περσι-
δωτά υψηλότατης τεχνολογίας, που παραλλάσ-
σουν το άνοιγµα για να φαίνεται σαν πλήρες.
Τέτοιου είδους τεχνάσµατα προδίδουν φόβο
αυτών των αρχιτεκτόνων για το παράθυρο.
Φανερώνουν µια ενδόµυχη επιθυµία τους να
µην υπάρχουν τούτες οι ενοχλητικές τρύπες!

Άλλοτε πάλι, τα ανοίγµατα φαίνονται καθαρά
και µάλιστα σε προκλητικά υπερτονισµένους
δυναµικούς σχεδιαστικούς σχηµατισµούς.
∆ιερωτάσαι όµως αν είναι ή υποδύονται ότι

είναι, παράθυρα. Αν έχουν πίσω τους πραγµα-
τικό βάθος ζωντανού χώρου. Αν θέλουν ή δε
θέλουν, αν χρειάζονται ή όχι, την ανθρώπινη
φιγούρα µέσα στο «κάδρο» τους.

Αισθάνοµαι στις περιπτώσεις αυτές ότι τα ανοίγ-

Κάνει εντύπωση ο τρόπος που διαµορφώνονται
τα ανοίγµατα ή πιο απλά τα παράθυρα, στα σχέ-
δια και στις κτισµένες εφαρµογές πολλών (και
πολύ προβαλλόµενων) αρχιτεκτονικών ρευµά-
των της επικαιρότητας.
Ως «τρόπο» εννοώ µια γενική νοοτροπία που
θέλουµε δε θέλουµε διατρέχει τα δηµιουργή-
µατα µας και τα κάνει να έχουν και να δείχνουν
κάτι από το χαρακτήρα του δηµιουργού τους και
της εποχής που τα γέννησε, σηµαδεύοντάς τα
µέχρι και τη λεπτοµέρειά τους.
Και βεβαίως, για την αρχιτεκτονική το άνοιγµα-
παράθυρο δεν είναι λεπτοµέρεια. Αντιθέτως,
λειτούργησε ιστορικά ως βασικός δείκτης των
αρχιτεκτονικών ιδεολογιών. Έτσι ώστε να µπο-
ρεί κανείς εύλογα να ισχυρισθεί: «Πες µου πώς
φτιάχνεις τα παράθυρα, να σου πω τι αρχιτεκτο-
νική κάνεις».

Πολλές φορές πια τα κτίρια µοιάζουν µε συµπαγή
κουτιά, ή µε γυαλιστερές ατράκτους, πραγµα-
τικά ή φαινοµενικά χωρίς παράθυρα. Τούτο το

Το «φοβικό σύνδροµο του παράθυρου»
Τάσος Μπίρης, αρχιτέκτων
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τη σοβιετική νοµενκλατούρα, αποτέλεσε για 12
χρόνια κατακόρυφο στρατόπεδο εκτοπισµένων
από την Αµπχαζία. Αφού εξαθλιώθηκε µαζί µε
τους κατοίκους του, κατεδαφίστηκε µε πολλές
φανφάρες για να ξαναχτιστεί ως νέο πολυτελές
ξενοδοχείο σε µια απόπειρα αναβάθµισης του
κέντρου µιας εξαθλιωµένης πόλης. Πού πήγαν
όµως οι εκτοπισµένοι;
11. Στην ιστορία της αρχιτεκτονικής αυτά τα
προβλήµατα επαναλαµβάνονται ξανά και ξανά
ως παραλλαγές του ίδιου. Κάθε επανάσταση
γεννιέται από αδιέξοδες καταστάσεις που επι-
χειρεί να τις αντιµετωπίσει µία φορά και για
πάντα και συνήθως αποτυγχάνει. Η αρχιτεκτο-
νική –ως στιγµή δηµιουργίας που µπορεί να
φανταστεί ένα µέλλον– διασταυρώνεται
σήµερα βίαια µε το «πολιτικό» –δηλαδή µε τη
χαοτική κατάσταση που ακολουθεί την κατάρ-
ρευση µιας πραγµατικότητας µε την οποία είµα-
στε εξοικειωµένοι– και είναι στην ουσία ανα-
γκασµένη να εξετάσει την πιθανότητα µιας
ακόµα επανάστασης. Η διαφορά είναι ότι οι
επαναστάτες δεν επιδιώκουν πια τελικές και
συνολικές λύσεις, γι’ αυτό και τα κινήµατα που
έχουν κάνει δυναµικά την εµφάνιση τους τα
τελευταία χρόνια δεν είναι επαναστατικά αλλά
ακτιβιστικά. Ίσως λοιπόν, οι αρχιτέκτονες πρέ-
πει να αρχίσουν να εκπαιδεύονται και να συµπε-
ριφέρονται ως ακτιβιστές: Όχι µόνο να έχουν
απόψεις, αλλά να τις µετατρέπουν σε αρχιτε-
κτονικά εργαλεία δράσης. 

στις απόψεις των καταστατικών (situationist)
για την ενιαία πολεοδοµία (unitary urbanism),
όπου η πόλη είναι ένα συνεχές παιχνίδι και οι
άνθρωποι απαλλαγµένοι από την εργασία µπο-
ρούν να στραφούν στα καλλιτεχνικά και άλλα
ενδιαφέροντα τους (Constant’ς New Babylon). 
9. Η διεκδίκηση του Μάη για δικαίωµα στη µη
εργασία και η απόλαυση της συνεχούς αστικής
περιπέτειας δεν µπορεί σήµερα καν να τεθεί,
αφού αυτό που εµφανίζονται να διεκδικούν οι
άστεγοι ή οι απελπισµένοι κάτοικοι των γαλλι-

κών προαστίων είναι ακριβώς το αντίθετο,
δηλαδή το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας. Στη σηµερινή αδιέξοδη εξέγερση
αναφέρονται όµως στο ’68, επειδή ακριβώς
πρόκειται για µια επανάσταση που δεν ολοκλη-
ρώθηκε, άρα δεν υπέστη καµία απολύτως
φθορά και ακινητοποιήθηκε σαν µια µαγική
στιγµή στο χρόνο. Ίσως για τον ίδιο λόγο, οι
µόνες αναφορές για το µέλλον της σχέσης της
αρχιτεκτονικής µε την πολιτική που φαίνεται να
έχουν σήµερα οι αρχιτέκτονες είναι ακριβώς οι
αναταραχές του Μάη, όπως αποδεικνύουν το
αυξανόµενο ενδιαφέρον και οι εκθέσεις και οι
δηµοσιεύσεις για τους καταστατικούς (situa-
tionist) και την ουτοπική αρχιτεκτονική του ’70,
που συνεχώς πληθαίνουν. Η ιστορία βέβαια
ποτέ δεν επαναλαµβάνεται, αλλά τα φαντά-
σµατα ανολοκλήρωτων προσπαθειών και εξε-
γέρσεων µπορεί να είναι το ‘µέσον’ για να σκε-
φτούµε τις ιδιαιτερότητες των σηµερινών κατα-
στάσεων 
10. Αν και οι εξεγέρσεις στη Γαλλία απέκτησαν
µεγάλη δηµοσιότητα, το αστικό αδιέξοδο που
σχετίζεται µε τον αποκλεισµό και την εξαφά-
νιση των ανθρώπινων σκουπιδιών υποδεικνύει
την εµπλοκή της αρχιτεκτονικής µε την πολιτική
που αναδύεται σε παρόµοιες καταστάσεις ανά
τον κόσµο: Το ξενοδοχείο Iveria, στο κέντρο της
Τιφλίδας στη Γεωργία, ένα πολυτελές ξενοδο-
χείο κτισµένο την δεκαετία του ’70 από και για
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πάνω: Το ξενοδοχείο Iveria, στο κέντρο της Τυφλίδας στη

Γεωργία, εγκαινιάστηκε το 1967 από τους Σοβιετικούς.

κάτω: Το ξενοδοχείο Iveriα µετατράπηκε σε κατακόρυφο

στρατόπεδο εκτοπισµένων από την Απχαζία για 13 χρόνια

και κατεδαφίστηκε το Νοέµβριο του 2005 

[Οι φωτογραφίες απεικονίζουν το Ιveria στην κατάσταση

που βρισκόταν το 2003, όταν το επισκέφτηκε η γράφουσα

ως εµπειρογνώµονας του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Βλ. Θεοδώρου Μαρία (2004): «Η Αποκατάσταση τη Στιγµή

του Πολιτικού: Το Ξενοδοχείο Ιβέρια στην Τυφλίδα, Γεωρ-

γία», Futura/9, σελ. 66-73 (ελληνικά) και Theodorou Maria

(2003): «Rehabilitation at the moment of the Political:

Iveria Hotel in Tbilisi, Georgia», Naturopa/100, σελ. 24

(αγγλικά και γαλλικά)]



µέσα από τα εξαιρετικά παράθυρά του. Θυµά-
µαι πόσο ωραία, αλλά και πόσο χρήσιµα ήταν.
Πόσο ήταν στα µέτρα του ανθρώπου. (Προσιτά
στις αισθήσεις, στις ανάγκες, στις επιθυµίες,
αλλά και στο βαλάντιό του).

Ακόµα και η χρήση της µεγάλης «τζαµαρίας»
από τους πρώϊµους Μοντερνιστές (η κλίµακα, η
θέση, η διαφάνειά της) φανερώνει µια τελείως
διαφορετική λογική για τη λειτουργικότητα και
αισθητική του ανοίγµατος από ό,τι συµβαίνει
συχνά σήµερα. Όπου τα ανέκφραστα µαύρα
ανακλαστικά κρύσταλλα–καθρέφτες εξαφανί-
ζουν την ανθρώπινη παρουσία από την όψη του
κτιρίου, θυµίζοντας τα γνωστά γυαλιά των αστυ-
νοµικών. 

∆εν είναι τυχαίο ότι, όπως παρατηρείται κυρίως
στη λαϊκή αρχιτεκτονική, έτσι και σ’ εκείνη του
Μοντερνισµού, το άνοιγµα–παράθυρο δεν
λύνει µόνο χρηστικά και κατασκευαστικά προ-
βλήµατα. ∆ίνει και ζωντανή έκφραση στο αρχι-
τεκτόνηµα. Όπως και σήµερα µπορεί να γίνεται,
παρότι κάτι τέτοιο φαίνεται ελάχιστα και ελάχι-
στους να απασχολεί.
Εννοώ τις λίγες ανθρωποκεντρικές αρχιτεκτονι-
κές που διδάσκουν ακόµα ότι η όψη του κτιρίου
µπορεί να είναι σαν ζωντανό ανθρώπινο πρό-
σωπο που συσπάται ή πάλλεται, εκφράζοντας
τις διακυµάνσεις ενός εσώτερου κόσµου. Ότι τα
παράθυρα µπορούν και σήµερα να µην είναι
απαθείς ή φοβικές «τρύπες», αλλά µάτια
ζωντανά, µε βλέµµα που αποκαλύπτει όλο το
φάσµα των συναισθηµάτων. Η γνωστική αξιο-
ποίηση του κινητού µεταλλασόµενου σκούρου
(πατζουριού, ρολλού, συρόµενου, ανατρεπόµε-
νου) σε µεγάλο βαθµό ορίζει τη διαφορά. Tο
σκούρο, όπως το βλέφαρο, µπορεί να είναι
ορθάνοιχτο, ανοιχτό, κουφωτό, γερτό, θεόκλει-
στο. Κάνει τη µατιά του κτιρίου να είναι χαρού-
µενη, σοβαρή, σκεφτική, µυστηριώδης, ερω-
τική, λυπηµένη. Γράφει εκεί, µέσα στο χρόνο,
τον κύκλο της ζωής και του θανάτου.

Με την ιδιόµορφη και ειδική έννοια της «ζωντα-
νής κατάστασης», νοµίζω ότι υπάρχει και λει-
τουργεί το Ωραίο, ειδικά στην αρχιτεκτονική.
Κάτι που απουσιάζει από τα πανέµορφα, αλλά
παγωµένα και άδεια, µάτια των µοντέλων της
πασαρέλας.

Έχει λοιπόν τεράστια σηµασία για την (χωρίς
φοβικά σύνδροµα) Τέχνη της αρχιτεκτονικής, το
αν θα βάλεις ή δε θα βάλεις ένα παράθυρο. Το
πού και πώς θα είναι αυτό το παράθυρο. Όµως
εντέλει, ειδικά το αρχιτεκτονικό αισθητικό φαι-
νόµενο ολοκληρώνεται (και δικαιώνεται) όταν
το παράθυρο ανοίξει ξάφνου διάπλατα και
εµφανισθεί ο ερωτοχτυπηµένος Βασίλης φωνά-
ζοντας εκτός εαυτού: «Μαρία µη φεύγεις, σ’
αγαπώ»…

µατα που βλέπω δεν είναι παρά στυλιστικά
σηµάδια µιας συγκεκριµένης αισθητικής· κάτι
σαν καλλιτεχνική υπογραφή του αρχιτέκτονα
πάνω στην όψη του κτιρίου «του».
Γι’ αυτό τα ενοχλεί και δεν έχει καν θέση σ’ αυτά
πια, η ανθρώπινη παρουσία. Πράγµατι, τι δου-
λειά έχει ο οποιοσδήποτε «Βασίλης» ή η οποια-
δήποτε «Μαρία», να χαλά µια άψογη αισθητική
«Παύση» ή «Ασυνέχεια» ανάµεσα από δυο Ιδα-
νικά «Πλήρη»; Τι δουλειά έχουν οι δυό τους εκεί
όπου συντελείται µια «∆ιάτρηση» ή «Πτύχωση»
ιδανικών επιπέδων; Πού, πώς και γιατί να βρει
θέση η ζωή (φυσική, ακατάστατη, δυναµική) όχι
σ’ ένα παράθυρο –όπως πολύ θα ήθελε– αλλά
στην εξέλιξη µιας αφηρηµένης άσκησης στερε-
οµετρίας ή γλυπτικής ογκοπλασίας (Που στην
ουσία µάλιστα, εκτυλίσσεται, όχι σε συγκεκρι-
µένο τόπο, αλλά εν κενώ, στον απόµακρο
συµπαντικό χώρο).

Και πάλι εδώ (παρά τη φαινοµενική βεβαιότητα
του εγωκεντρικού δηµιουργού – ‘esthete’), το
επαµφοτερίζον «Είναι και ∆εν Είναι» του παρά-
θυρου αποκαλύπτει την υποδόρια φοβική
σχέση του ίδιου και του έργου του µε τη ζωή.

Eντούτοις πιστεύω ότι είναι λάθος να θεωρούµε
τη σύγχρονη αισθητική και την ανθρωπιά ως
αξίες αναγκαστικά αντιµαχόµενες ή ασύµβα-
τες. Αισθητική επεξεργασία του «ανοίγµατος»
και της σχέσης «πλήρων» και «κενών», σε συν-
δυασµό µε κατάλληλα τεχνολογικά µέσα για
καλύτερη λειτουργικότητα, οπωσδήποτε επι-
βάλλεται. Όµως προέχει σε σηµασία µια προ-
σωπική αίσθηση «Μέτρου», µια αξιολόγηση
προτεραιοτήτων, που σηµαδεύει τις διαφορετι-
κές αρχιτεκτονικές και φανερώνει ποια ιδεολο-
γία πραγµατικά υπηρετούν. Παραδείγµατος
χάρη, δείχνει αν θεωρούν το αρχιτεκτόνηµα –
πρωτίστως «∆οχείο Ζωής» (δηλαδή βιωµένη εν
δράσει κατάσταση και εµπειρία ζωής) ή αισθη-
τικό αντικείµενο (που βλέπεται προς «τέρψιν
οφθαλµών»).

Ως προς αυτό, ας σκεφτούµε το «Μοντέρνο
Κίνηµα». Ήταν ακραία ανατρεπτική νεωτερική
δύναµη που άλλαξε ριζικά την αρχιτεκτονική.
Όµως, ενώ εφάρµοσε µια καινούρια αισθητική,
δηµιουργώντας εξαιρετική Τέχνη, κυρίως
θέλησε να υπηρετήσει ένα νέο, καλύτερο,
δικαιότερο, φυσικότερο τρόπο ατοµικής και
συλλογικής ζωής. Και τούτο φαίνεται καθαρά,
ως συµβολικό σηµάδι, στα ανοίγµατα (στα
µεγάλα και µικρά παράθυρα, στα γνωστά
«έρκερ», στις µπαλκονόπορτες, στους υπαίθρι-
ους και ηµιυπαίθριους χώρους) των αρχιτεκτο-
νηµάτων που άφησε πίσω του.

Θυµάµαι, από τα σπουδαστικά µου χρόνια µέχρι
σήµερα, ένα αίσθηµα γαλήνης και ευφορίας
που µε κυρίευε καθώς µελετούσα ξανά και
ξανά τα προοπτικά σκίτσα του Le Corbusier και
βίωνα µε τη µατιά της φαντασίας τις «έσω» και
«έξω» θέες, αλλά και τις δράσεις της ζωής,
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στον κενό χώρο, δίνει µια ιδιαίτερη οπτική η «αστικότητα»
ως κατηγόρηµα του τόπου. Τι µπορεί να επιφέρει η απο-
δοχή του κενού ως βασικό στοιχείο σε µια αστική δοµή
και µε ποιες προϋποθέσεις αυτό(αστικό κενό) µπορεί να
προσδιοριστεί. 
Η απουσία δόµησης σ’ ένα χώρο της πόλης δεν επαρκεί
για την απόδοση σε αυτόν της έννοιας «αστικό κενό». Οι
υπαίθριοι χώροι αν και αποτελούν εν γένει κενά δόµησης,
χαρακτηρίζονται από µια λειτουργία, έναν ειδικότερο ρόλο
στο πλαίσιο της αστικής δοµής (επαρκή ή ανεπαρκή σε
σχέση µε τις ανάγκες), προβάλουν µια αισθητική άποψη,
κυρίως όµως σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζονται από τα
περιεχόµενα που τους «γεµίζουν» µε ενδιαφέρουσες ή
αδιάφορες δράσεις της καθηµερινότητας. Στο πλαίσιο
αυτό δεν µπορεί να οριστούν ως αστικά κενά. Αντίθετα θα

µπορούσε να εξεταστεί σε ποιο βαθµό, ακόµη και κτίρια
αποτελούν αστικά κενά, σε συνθήκες που στερούνται των
παραπάνω χαρακτηριστικών.  
Τα κενά είναι παράγωγα µη προβλέψιµων µετασχηµατι-
σµών της πόλης. Η παρουσία τους προκαλεί αµηχανία. Θα
µπορούσαν να ειδωθούν ως παρενέργεια στον οργανισµό
της πόλης ή ως παράπλευρη εξέλιξη. Η αναφορά σε αυτά
γίνεται πάντα έµµεσα, κυρίως ως περιγραφή κάποιας
πρώην δραστηριότητας ή αξίας. Καθώς αποτελούν
χώρους εγκατάλειψης αποφεύγονται από τους περαστι-
κούς. Σε αυτούς θα µπορούσαν εύκολα να αποδοθούν
περίεργοι «αστικοί µύθοι». Άλλες φορές συνιστούν προ-
σωρινό καταφύγιο για άστεγους, τσιγγάνους ή µετανάστες.
Οµάδες περαστικές, που βρίσκονται στο περιθώριο της
καθηµερινότητας όπως και τα κενά. 
Τα µεγέθη ποικίλουν. Εγκαταλειµµένα στρατόπεδα στο
Γουδί, ανενεργές παραγωγικές µονάδες στην Πειραιώς,
θραύσµατα ελεύθερων χώρων στον «ελαιώνα», πρώην
αεροδρόµιο Ελληνικού, µικρά κενά αρθρωµένα στον
αστικό ιστό, νησίδες ανάµεσα σε λεωφόρους κυκλοφο-
ρίας, αδρανοποιηµένες ξένες σε κάθε αστικό συµβάν που
τις περιβάλει, χώροι που εγκλωβίστηκαν στα όρια της
πόλης καθώς αυτή τους υπερέβη προς µια νέα επέκταση,
είναι κάποιες ανάµεσα σε πολλές άλλες περιπτώσεις, που
θα µπορούσαν να θεωρηθούν µε όλες τις ιδιαιτερότητες
και την προσωπική ιστορία που κρύβουν, ως αστικά κενά. 
Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει σηµασία τόσο η παρουσία ή
απουσία της δόµησης µε την ευρύτερη έννοια, όσο η αδυ-
ναµία αυτών των χώρων να εκληφθούν ως ολοκληρωµένες
οντότητες, ως στοιχεία της αστικής δοµής που διαθέτουν
σαφήνεια ρόλου και νοήµατος στη δεδοµένη στιγµή. Οι
τόποι αυτοί γίνονται αντιληπτοί ως «δοχεία» εν αναµονή
περιεχοµένου. Αυτή η αναµονή αποτελεί το εντονότερο
χαρακτηριστικό τους. 
Σε ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στις Ηνωµένες πολιτείες,
σε περιπτώσεις όπως στο Detroit ή την Philadelphia, η
αποβιοµηχάνιση παράλληλα µε την αστική διάχυση(urban
sprawl) οδήγησε συχνά σε µια δυσανάλογη αντιπαράθεση
κενών µε τα πλήρη σε βαθµό τέτοιο που να απειλείται η
συνοχή της πόλης. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί (µε πιο
πρόσφατο τα «Urban voids» (Philadelphia) 2005...)5 επη-
ρεασµένοι από το πνεύµα των προσεγγίσεων του
Landscape urbanism, επιχείρησαν ριζικές αναδιαρθρώσεις
του χώρου.  
Στην ελληνική πόλη6 µε δεδοµένες τις ειδικές συνθήκες
που τη χαρακτηρίζουν, διαπιστώνεται µια δυσανάλογη
πυκνότητα στις κεντρικές περιοχές. Σήµερα µια πρώτη
χαρακτηριστική αντίδραση απέναντι στα εναποµένοντα
αστικά κενά, εν µέσω µιας πυκνότητας που αγγίζει τα όρια
του κορεσµού είναι η πρακτική του «γεµίσµατος». Η πόλη
φαίνεται να εκτιµά εκ νέου τα αστικά κενά ως ιδανικούς
τόπους για την ανάδυση, εµπορικών κέντρων, συγκροτη-
µάτων πολυθεάµατος, χώρων στάθµευσης, αθλητικών
εγκαταστάσεων ή επώνυµων κτιρίων. Κάτω από το πρό-
σχηµα ενός δυναµικού εξωραϊσµού, προτείνεται ο αποτε-
λεσµατικότερος «εξορκισµός» απέναντι σε χώρους και
έννοιες που αντιµετωπίζονται αµήχανα µέσα σε πλήρη
απαξίωση. 
Θα µπορούσε σε µια άλλη κατεύθυνση να αποδοθεί µια
αξία σε αυτούς στους αποδιοποµπαίους χωρικούς σχηµα-
τισµούς που δείχνουν να είναι αναπόσπαστα στοιχεία της
αστικής δοµής; Αν δεν προοριστούν να αποκτήσουν
νόηµα µέσα από µια συνήθη διαδικασία δόµησης ποιο
µπορεί να είναι το νόηµα της διατήρησής τους; 
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Σκέψεις για ένα αβέβαιο άλµα... στο κενό

Η πόλη παράγει χώρους που θα µπορούσαν να αποκλη-
θούν κενά, σε πείσµα της ορµής ενός σχεδιασµού που τεί-
νει να γεµίζει µε λειτουργίες και σαφή νοήµατα κάθε γωνιά
της. Καθώς αναπτύσσεται, στο εσωτερικό και τα όρια της
εµφανίζονται ως αναπόσπαστο στοιχείο της, χώροι που
στερούνται ενός ξεκάθαρου ρόλου. Το νόηµά τους βρί-
σκεται σε µια διαρκή εκκρεµότητα ως προς την διατύπωσή
του και συχνά αναδύεται «τυχαία» µέσα από την εκδή-
λωση περιστασιακών συµβάντων.
Αναδιατυπώσεις της έννοιας του κενού εµφανίζονται πλάι
σε κάθε απόπειρα θεωρητικών προσεγγίσεων για τον
χώρο της πόλης αλλά παραπέρα σε κάθε επαναδιαπραγ-
µάτευση του βλέµµατος µε τα γύρω. Αυτό συµβαίνει, ίσως
γιατί ο ορισµός του κενού δύνεται µέσα από διαφορετικές
προσεγγίσεις στον ορισµό του τόπου. Η έννοια του κενού
καθώς βρίσκεται ανάµεσα στην έννοια του τόπου και του
µη τόπου είναι ουσιαστικά συνδεµένη, µε κάθε νέα ανά-
γνωση του τοπίου. 
Οι υποθέσεις αυτές ανιχνεύονται ήδη στην αριστοτελική
σκέψη. Στα «Φυσικά» εξετάζετε ως υπόθεση, αν η ύπαρξη
του κενού προϋποθέτει αναµφίβολα την ύπαρξη του
τόπου («...‰ÔÎÂÖ ‰c Ùe ÎÂÓeÓ, ÙfiÔ˜ ÂrÓ·È âÓ ˇz ÌË‰¤Ó

âÛÙ›»1 και αλλού αναφερόµενος σε απόψεις γνωστές στην
εποχή του «...öÙÈ Ôî Ùe ÎÂÓeÓ Ê¿ÛÎÔÓÙÂ˜ ÂrÓ·È ÙfiÔÓ

Ï¤ÁÔ˘ÛÈÓ, Ùe ÁaÚ ÎÂÓeÓ ÙfiÔ˜ ôÓ ÂúË âÛÙÂÚËÌ¤ÓÔ˜ ÛÒÌ·-

ÙÔ˜».2 Στη βάση αυτή θα µπορούσε να προσδιοριστεί το
κενό ως τόπος χωρίς υπόσταση ή περιεχόµενα (...Ùe

ÎÂÓeÓ àÓ¿ÁÎË ÙfiÔÓ ÂrÓ·È, Âå öÛÙÈÓ, âÛÙÂÚËÌ¤ÓÔÓ ÛÒÌ·-

ÙÔ˜3) Ο Edward Casey προσεγγίζοντας την οπτική του
Αριστοτέλη,  επισηµαίνει ότι στο πλαίσιο µια τέτοιας θεώ-
ρησης το κενό καθαυτό δεν στερείται της έννοιας του
τόπου.4 Πιθανόν αυτή η προσέγγιση να προκαλεί δυσκο-
λίες στην αντίληψη, αλλά ακόµη και το αυστηρότερα ορι-
σµένο κενό για το Casey δεν µπορεί να θεωρηθεί µη σχε-
τιζόµενο µε την έννοια του τόπου. Ακολούθως στο κενό
είναι δυνατόν να ανιχνευθούν «υπολείµµατα» ιδιοτήτων
του τόπου. Η απουσία απόδοσης µιας υλικής υπόστασης
στο κενό είναι αναµφίβολα συνδεδεµένη µε την ικανότητα
να περιέχει την υλικότητα ακόµη και όταν αυτή ως κατά-
σταση δεν υπάρχει ακόµη, ή δεν υπάρχει πια. Αν και εµφα-
νίζεται το κενό σε µια πρώτη ανάγνωση ξένο προς την
έννοια του τόπου, µοιράζονται µια κοινή δοµή. Αυτό που
κενό και τόπος µοιράζονται είναι ένα δυναµικό πεδίο για
την ανάδυση υλικότητας και σχέσεων κατ επέκταση των
συµβάντων τα οποία προκαλούν.  
Σε αυτή την δυνητική παρουσία σωµάτων και δράσεων
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«Αστικά κενά»
Το κενό ως τόπος

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

Î¿Ùˆ: Agnes Denes, Wheatfield a Confronta-
tion: Landfill, Downtown Manhattan, 19827 ∏
Denes Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ ÎÂÓÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó,
·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ÂÓfi˜ ÛÈÙÔ‚Ô-
ÏÒÓ·. ∏ Denes Î·ı¿ÚÈÛÂ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ¤ÛÂÈÚÂ
ÌÂ Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÛÂ ÛÈÙ¿ÚÈ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÛÎÂ‡·ÛÂ Î·È ÂÍ¤ıÂÛÂ. ∏
‰Ú¿ÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ-
Î‹˜ ÎÚ›ÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ Denes
·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ
Û’ ¤Ó· ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ ÙË˜ fiÏË˜ fiÔ˘ Ë ÂÓ‰Â¯fi-
ÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ‹ ÙÔ˘ ·Í›· ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈ-
¯ÂÈÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙË˜ ÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜ ÛÂ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Í›Â˜, ·Ú·ÌÂÏËÌ¤-
ÓÂ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÂ˜ ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. √ÚÈÛÌ¤ÓË ÔÛfiÙËÙ·
·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ Û˘ÌÂÚÈÏ‹-
ÊıËÎÂ Ì·˙› ÌÂ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ ¤ÎıÂ-
ÛË «The international Art Show for the end of
World Hunger» Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ ·fi ÙÔ
Minnesota Museum of Art (1987-90)

Î¿Ùˆ: ∞ı‹Ó·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô



«Μείνε σ’ ένα stratum, πειραµατίσου µε τις ευκαιρίες
που µας προσφέρει,

βρες µια πλεονεκτική θέση εκεί, βρες δυναµικές κινήσεις
αποεδαφικοποίησης,

πιθανές γραµµές πτήσης, δοκίµασέ τες, φτιάξε συνδέσεις ροών
εδώ και εκεί

προσπάθησε να επιτύχεις συνεχή ποιοτικών µεταβολών
από τµήµα σε τµήµα,

απόκτησε ένα µικρό κοµµάτι νέας γης σε κάθε περίπτωση».
G. Deuleuze, F. Guattari, 19801

Το ∆εκέµβριο του 2005 σε βιτρίνα της Στοκχόλµης που
προωθεί προϊόντα της Β&Ο και της Alessi, ψηφιακή οθόνη
παρουσίαζε σε ατέρµονα προβολή τη φλόγα µιας εστίας.
Η ακοίµητη εικονική φλόγα είναι ένα must του χειµώνα για
κατοικίες, lobbies και καταστήµατα ως ανάµνηση του
περιεχοµένου της κενής συνήθως σήµερα εστίας, καθώς η
διάχυση της θερµότητας σε χώρους αντιµετωπίστηκε απο-
τελεσµατικά από νεότερες τεχνολογίες. Αν η εικονική
φλόγα αποκαλύπτει µιαν αδράνεια, όπως θα έλεγε ο
B.Secchi,2 ή ένα kitsch, ιστορικά σπίτια, γειτονιές ή λιµένες
προσφέρονται ως κενές «εστίες» επίσης ή ως ghost towns

πληθυσµών που έχουν µετακινηθεί. Τη γεωγραφία τους
βέβαια συµπληρώνει µια τοπωνυµία, µια δευτερεύουσα
«ποιητική γεωγραφία»3 κύριων ονοµάτων, η οποία υποστη-
ρίζει επί πλέον διαδροµές «στη λειτουργική και ιστορική τάξη
της κυκλοφορίας στην πόλη». ∆ίκαια ο Solà Morales έκανε τη
διάκριση ανάµεσα στα containers και τα αστικά κενά, γοη-
τευµένος από τους ασαφείς χώρους (terrains vagues)4 που
απηχούν την απουσία αναφορών σήµερα. Ο Morales ονό-
µασε τους χώρους που δεν περιορίζονται από την αρχιτε-
κτονική χώρους προσδοκίας, καθώς είναι συχνά ενεργοποι-

ηµένοι προγραµµατικά, εξ αιτίας υπέρθεσης πεδίων επιρ-
ροής ανόµοιων προγραµµάτων που διαπερνούν το ένα το
άλλο στο κενό...
Αντίθετα, οι κενές «εστίες», ως σκηνή µιας παράστασης
που έχει αναβληθεί, φιλοξενούν µια κινητικότητα την οποία
οι ίδιες υποβάλλουν. Σε µια πόλη που αποκαθιστά ένα
δίκτυο οίκων στην αµφίβια σκανδιναβική χώρα, οι κενές
«εστίες» εποικίζονται σχεδόν αποκλειστικά µε χρήσεις
ελκυστικές στις ροές επισκεπτών. Ο εποικισµός συµβαίνει
στο εγκαταλελειµµένο πλέον από συµβατικούς κατοίκους
ιστορικό κέντρο (Gamla Stan), στο νησί των µουσείων
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Η κενή «εστία»

της Τίτης Παπαδοπούλου, αρχιτέκτονος, αναπλ. καθηγήτριας ΑΠΘ

Πιο πιθανό είναι να µην υπάρξει µια οριστική απάντηση
στο ερώτηµα των αστικών κενών, καθώς τα κενά της
πόλης είναι αντιληπτά µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε νέο
ορισµό της αστικότητας. Πέρα από την αναγνώριση
κάποιας αξίας σε αυτή την ίδια την παρουσία του κενού ως
τόπο αναµονής που αναδεικνύεται ως το ισχυρότερο
χαρακτηριστικό τους, είναι ίσως εξαιρετικά σηµαντικό αυτό
το διαρκές, εν δυνάµει άνοιγµα του χώρου σε δράσεις, µη
καθορισµένες στα πλαίσια των επιδιώξεων του σχεδια-
σµού. Παρεµβάσεις εφήµερες, που δηµιουργούν απρό-
βλεπτες δυναµικές σχέσεις µε τα γύρω και ύστερα αφή-
νουν αυτούς τους ιδιαίτερα ευάλωτους χώρους, ξανά στην
πρότερη κατάστασή τους. 
Οµάδες δράσης(εικαστικοί, αρχιτέκτονες ανθρωπολό-
γοι...) επανειληµµένα διεκδίκησαν µια ιδιαίτερη σχέση µε
τους χώρους αυτούς. Μια σειρά παρεµβάσεων που αφορά
στα κενά της πόλης συχνά στηρίχτηκε σ’ ένα ιδιότυπο
λεξιλόγιο που προσεγγίζει τα πράγµατα µέσα από την ανί-
χνευση,  περιπλάνηση,  παραµονή, είσοδο, έξοδο, εγκατά-
λειψη, εφήµερη κατοίκηση,  κατάληψη, διασύνδεση, προ-
βολή λόγων, κινήσεων, παραστάσεων. Ένα ανοικτό παι-
χνίδι σκέψης και δράσης πάνω στον ορισµό του πλαισίου
παρέµβασης όσο και στις ιδιαίτερες καταστάσεις που εν

δυνάµει εκδηλώνονται στα κενά της πόλης δίνοντας τους
προσωρινά ένα βέβαιο νόηµα.

Σηµειώσεις
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[·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Wim Wenders, ∆· ºÙÂÚ¿

ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·]

Ì¤ÛË: Location study 003 ÁÈ· ÙÔ video ÙË˜
ŒÎıÂÛË˜ ∞fiÚ·ÙÂ˜ fiÏÂÈ˜, ªoderna Museet,
2004



(Skeppsholmen) ή ακόµη στον παλαιό λιµένα Gustavsberg
(µουσείο πορσελάνης και σχετικά εργαστήρια), όπου
εκθεσιακοί χώροι και cafés επιτρέπουν στην περιφερειακή
µητρόπολη να αποµακρύνει το ενδεχόµενο εγγραφής της
στον κατάλογο των «αόρατων» πόλεων. Μοιάζει, µε άλλα
λόγια, ότι τα εν λόγω κενά αποτελούν προνοµιακό τόπο
για το city branding που δεν περιορίζεται εκεί, καθώς τρο-
φοδοτεί µιαν αγορά «αυθεντικών» προϊόντων που διαχέο-
νται από τους ταξιδιώτες παντού. «Για να ζωντανέψουµε τα
πράγµατα, η µέθοδος είναι να τα αναπαριστούµε στο χώρο µας

(και όχι να αναπαριστούµε τον εαυτό µας στο δικό τους). (Αυτό
κάνουν ο συλλέκτης και το ανέκδοτο). Το ίδιο συµβαίνει µε την
απόλαυση µεγάλων έργων του παρελθόντος: ...τα υποδεχόµαστε
στο χώρο µας. ∆εν πρόκειται για την είσοδό µας σε αυτά, πρό-
κειται για την είσοδό τους στη ζωή µας».5

Από τα πιο αξιόλογα ίσως θεάµατα στο Μoderna Μuseet
του Rafael Moneo είναι η έκθεση Αόρατες Πόλεις των Jonas
Dahlberg και Carl Fredrik Holtermann, η οποία εκπροσώ-
πησε τη Σουηδία στη Βiennalle του Sao Paolo (2004).
Υπάρχουν κατά τον Dahlberg, που αφίσταται από τον I.
Calvino, πάνω από 14.000 αόρατες πόλεις στον κόσµο.
Πρόκειται για πόλεις για τις οποίες δύσκολα κάποιος έξω
από τα όριά τους γνωρίζει κάτι. Σε «αόρατες» πόλεις
κατοικεί το 10% του πληθυσµού της γης. Πρόκειται για
πόλεις µε αυτάρκεια ίσως, η οποία µπορεί να διατυπώνεται
σε όρους αποµόνωσης ή συνδετικότητας, όρους που απο-
τελούν επίσης µέτρο για το αν µια πόλη είναι ορατή, για το
αν οι αόρατες ροές πληροφορίας τη διαπερνούν, ώστε να
εµφανίζεται τελικά στον παγκόσµιο χάρτη, «ως εάν εκείνος
είναι πιο πραγµατικός από τα πράγµατα». Σύµφωνα µε ειδικές
µελέτες, στον ευρωπαϊκό χώρο ειδικά η ενσωµάτωση δεν
είναι εύθραυστη, καθώς, εκτός από τα µοντέλα «κέντρο-
περιφέρεια» ή «δέντρο αστικών δικτύων», διαπιστώνονται
τα ‘εξειδικευµένα αστικά δίκτυα’ ανταλλαγών που βασίζο-
νται στη συµπληρωµατικότητα και τη συνεργασία για την
παραγωγή υλικών ή άυλων προϊόντων, καθώς και τα
«δίκτυα Πρωτευουσών». Αδιάφορες για την απόσταση, τις
αστικές ιεραρχίες και τα πολιτικά όρια, οι δύο τελευταίες
µορφές ενσωµάτωσης ενισχύουν τη σύνδεση πόλεων και
υποστηρίζουν µια δυναµική πολυκεντρική οργάνωση που
ευρωπαϊκού χώρου.6

Ο Dahlberg δεν επιχείρησε µια χαρτογράφηση ως travel
guide ούτε χρησιµοποίησε τα µέσα του µεταγεωγραφικού7

µοντέλου για µιαν animation των πόλεων που δεν αποτε-
λούν προορισµό. Στο σχετικό video που προβάλλεται σε
σκοτεινό, ειδικά σχεδιασµένο, γυάλινο θάλαµο, ο Dahlberg
αποδίδει µε ένα προσωπικό ιδίωµα µια µικρή ανώνυµη
πόλη κάπου στον κόσµο, η οποία, καθώς δεν προσελκύει
κεφάλαια, τουρισµό ή σκάνδαλα είναι «αόρατη». Το να
είσαι παρατηρητής ή αντικείµενο παρατήρησης είναι θέµα
κλειδί για το αρχείο του Dahlberg που ανιχνεύει το «σκο-
τεινό» πλήθος των πόλεων (µυστικές, εξαφανισµένες,
συνεσταλµένες, ερειπωµένες κλπ.), τις πόλεις-«οπτικά»
κενά, για τα οποία «είναι δύσκολο να µιλήσεις». Στο οµώ-
νυµο βιβλίο που αποτελεί παραγωγή της έκθεσης Αόρατες

¿Óˆ: ¶fiÏÂÈ˜ ÌÂ ÏËı˘ÛÌfi ·fi 10.000-
20.000 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ 100.000 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜.
¢È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Jonas Dahlberg

‰›Ï·: Helena Sandstrom, 1997 ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË
Design 19002000
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Πόλεις ο Dahlberg συζητά ειδικά τη λειτουργία του
branding των πόλεων: «Το city branding έγινε µείζον θέµα της
αρχιτεκτονικής. Μπορείς να στήσεις ένα µνηµείο που να µοιάζει
καλό ακόµη κι από απόσταση. Ένα πάρκο που είναι αναµφι-
σβήτητα προκλητικό από κοντά. Υπηρεσίες στάθµευσης που
κατά προτίµηση σηµαίνονται από απόσταση. Μπορείς να κτίσεις
ένα αεροδρόµιο, µέθοδος που διαδόθηκε ώστε να συνδεθούν
πόλεις. Μπορείς να ανακατασκευάσεις και να επισκευάσεις τους
κεντρικούς πεζόδροµους της πόλης, αποκαθιστώντας µιαν ιστο-
ρική ατµόσφαιρα... Μπορείς να οργανώσεις µια biennale, καθώς
ο πολιτισµός είναι επίσης ορατός, τουλάχιστον κατά την περίοδο
της διοργάνωσης ή να ξεκινήσεις ένα festival το οποίο είναι η
πιο πανηγυρική µορφή city branding. Σε κάθε περίπτωση δεν
αρκεί να διακρίνεις το “πνεύµα του τόπου” ούτε, αφού το δια-
κρίνεις, να το συντηρείς. Ούτε ακόµη να το διαµορφώσεις. Πρέ-
πει να το εξευγενίσεις. Θα διερωτηθείτε, πώς ένα πνεύµα ή µια
ατµόσφαιρα εξευγενίζεται: Εκείνο το δέντρο µπορεί να γίνει
περισσότερο δέντρο, µια πόλη µπορεί πάντα να γίνει περισσό-
τερο πόλη».8

Σε µιαν εποχή, κατά την οποία σηµειώνεται έκρηξη των
οριζόντων αναφοράς και προτάσεων, η οντολογία δεν
µονοπωλεί τις τέχνες που διαµεσολαβούν στην πραγµατι-
κότητα της πόλης, καθώς ζητούµενη πλέον είναι µια ευαι-
σθησία που επιτυγχάνει µιαν ετερογενή ανάµειξη προ-
γραµµάτων και χώρων παρά η υπαγωγή ενός έργου σε
µιαν επιλεγµένη λειτουργία ή ένα αυθαίρετο concept. Εξ
άλλου, οι όροι που συναντάµε σήµερα στην αρχιτεκτονική
(διαφάνεια, απουσία ορίων, χωρική συνδετικότητα, time
based desing) τροφοδοτούν στάσεις που υποστηρίζουν
την υποχώρηση της µορφής, ενώ κρατούν αποστάσεις
από την άποψη ότι η πόλη έχει λόγους να συντηρεί την
ανάµνηση της κατασκευής της. «Ο τόπος δεν είναι ένα έδα-
φος που µένει πιστό σε κάποιες εικόνες, ούτε πρόκειται για τη
δύναµη της τοπογραφίας ή της αρχαιολογικής µνήµης. Ο τόπος
είναι µάλλον µια περίπλοκη τελετουργία, µια καθιέρωση του χρό-
νου και στο χρόνο, ικανή να ορίσει ένα σηµείο ιδιαίτερης έντα-
σης στο παγκόσµιο χάος του µητροπολιτικού µας πολιτισµού».9

Ανάµεσα στη σιωπή των αόρατων πόλεων και την παγίδα
του city branding, η τέχνη προσφέρει ενίοτε την ευκαιρία
διαφυγής από κάθε οριστική καθήλωση διασκεδάζοντας
την προσήλωσή µας σε καθιερωµένες επιλογές. Χαρακτη-
ριστικό δείγµα αυτής της διάθεσης είναι το απροσδόκητο
κόσµηµα της Helena Sandstrom, από χρυσό και εύθραυ-
στο κέλυφος αυγών, στη µόνιµη έκθεση Design 19002000
του Εθνικού Μουσείου που άνοιξε στα πλαίσια του Έτους

Design (2005). Η έκθεση «προσπαθεί να συνδυάσει τη συζή-
τηση για την ποιότητα µε τις αισθητικές προτιµήσεις και µιαν
ιστορική κατανόηση των µεταβολών στο γούστο».10 Το κόσµηµα
της Sandstrom (1997), για «ένα µόνο party», δεν συνδέεται
µε την έννοια της δέσµευσης. Αντίθετα, το έργο προσφέ-
ρει µιαν ευκαιρία ανυπακοής, καθώς αποτελεί «decoration»
χωρίς κάποιο ιδιαίτερο περιεχόµενο, αντικείµενο ικανό να
προκαλεί ένα παραγωγικό shock στο θεατή.
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Για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια τώρα µας απα-
σχολεί η ιδέα του κενού χώρου έτσι όπως την συναντή-
σαµε στο εσωτερικό της µετασχηµατιζόµενης πόλης αλλά
και στις παρειές της, καθώς αυτή ξεχύνεται στην περιφέ-
ρεια και το απείρως εκτεινόµενο περιαστικό τοπίο. Με
ένταση ο κενός χώρος εντοπίστηκε στις εγκαταλειπόµενες
και τις εγκαταλελειµµένες περιοχές. Το ενδιαφέρον γι’
αυτές τις περιοχές ενσαρκώθηκε από την νοσταλγία για τη
βιοµηχανική εποχή που αποσύρεται από τον αστικό τόπο
και την ταυτόχρονη προσδοκία που δηµιουργεί ο διαθέσι-
µος χώρος επάνω στα ίχνη αυτής της απόσυρσης. 
Αδιαφορώντας σχεδόν για τον τρόπο που επιτελείται η
κυρίαρχη οικοδόµηση και παρακολουθώντας ή υπηρετώ-
ντας την, σαν να πρόκειται για ένα φυσικό φαινόµενο ή
ένα δυσµενές πεπρωµένο, η υπόσχεση έµοιαζε να βρίσκε-
ται σε αυτό που η λαίλαπα αφήνει πίσω ως ίχνος, ως υπό-
λειµµα, ως σκιά µιας λανθάνουσας αυθεντικότητας. Όµως
τα αστικά κενά, οι εγκαταλελειµµένες περιοχές, τα εκκρεµή
τοπία της πόλης δεν ήταν πρόσφορα µοναχά για αρχιτε-
κτονικές εξιδανικεύσεις, οι οποίες άλλωστε µάλλον δεν
κατάφεραν να γίνουν αξιοµνηµόνευτες αρχιτεκτονικές
προτάσεις. Το δίκτυο των αστικών κενών µέσα στη βουβά
µετασχηµατιζόµενη πόλη, πέρα από ασθενές ιδεολογικό
επιχείρηµα του εναλλακτικού αρχιτεκτονικού λόγου, έγινε
πρόσφορο για την ανάπτυξη επιχειρηµάτων από τη µεριά
της οικονοµικής επιχειρηµατικότητας. Η νέα αστική κουλ-
τούρα των υπηρεσιών κατανάλωσης, εστίασης, αναψυχής
εισχώρησε στις εν αποσύρσει περιοχές και µε σηµειακές,
µικρές ή µεγάλες εγκαταστάσεις κεφαλαιοποίησε τη
φθηνή γη και την προσδοκία ελευθεριότητας που δηµι-
ουργεί ο διαθέσιµος χώρος οικοδοµώντας εγκαταστάσεις
µαζικής κατανάλωσης.
Ναι, η άλλη όψη κάθε µικρής καλής ιδέας είναι µια υπερ-
µεγέθης banalitè. Η νέα καταναλωτική πόλη του 21ου
αιώνα οικοδοµείται στα ερείπια του φαντασιακού που
δηµιούργησε ο ελεύθερα διατιθέµενος χώρος, δηλαδή τα
ερείπια της παλαιάς βιοµηχανικής πόλης. Και ο λόγος περί
αστικών κενών είναι ήδη από καιρό απαρχαιωµένος λόγος.
Τίποτα απαρχαιωµένο δεν παύει να είναι υπαρκτό. Η ιδέα
του αστικού κενού µε τρόπο καθόλου παράδοξο, σαν ένα
πλήρες που διαρκώς καταλαµβάνει ό,τι νέο οικοδοµείται
για να περιέχει, µετακοµίζει και εγκαθίσταται εντός των
µικρών και των γιγάντιων containers του καταναλωτικού
αστικού µεταβολισµού. Μέσα στους χώρους της νέας
ευρηµατικής nouvelle cousine, αλλά και µέσα στα υπερµε-
γέθη containers, τα «Mall» και «Αλλού», εγκαθίσταται απο-
γυµνωµένη και κυνική η ιδέα της κενότητας, χωρίς την επί-
φαση και τη δυνατότητα επίκλησης οποιασδήποτε νοσταλ-
γίας, οποιασδήποτε προσδοκίας, οποιασδήποτε, ολοκλη-
ρωµένης, νοσταλγικής προσδοκίας. Και αναφαίνεται ίσως,
σχεδόν παρηγορητικά, αυτό που έλειπε, χρόνια τώρα από

την εξιδανικευτική προσήλωση, την πλατωνική επίκληση
στον αστικό κενό χώρο: Αναφαίνεται το αγωνιώδες υπαρ-
ξικό ερώτηµα του κενού χρόνου. Ο πάλαι ποτέ ελεύθερος
χρόνος, ως µετωνυµία του «ελεύθερου ανθρώπου», αυτός
ο χρόνος που κάθε εργάτης της ζωής ήθελε να γίνει
περισσότερος για τον εαυτό του και για τους άλλους, και
τον καταλάβαινε ως δικαίωµα προς κατάκτηση, µέσα στα
οργανωµένα αστικά κενά του αστικού µεταβολισµού, γίνε-
ται κενός χρόνος, χρόνος περιφοράς και περιπλάνησης
χωρίς σκοπό, που µπορεί απλώς να τον παρατείνει η
αντοχή της τσέπης των περιφεροµένων. Μπορεί να παρα-
µείνει κανείς εκεί τόσο, όσο περισσότερο µπορεί να εξα-
γοράζει την παραµονή του ξοδεύοντας. Αυτή την αίσθηση
παραµονής στα οργανωµένα αστικά κενά, έχοντας κανείς
να σπαταλήσει κενό - χρόνο - µέχρι - να, µας δίνει εµφα-
τικά η εµπειρία παραµονής στα duty free shops, στα αερο-
δρόµια, εν αναµονή του αεροπορικού ταξιδιού. Απλώς
µέσα στην πόλη, η περιφορά στα οργανωµένα αστικά
κενά, η διαχείριση του κενού χρόνου εµπεριέχει την αόρι-
στη αναµονή ενός ταξιδιού, όταν όµως κανένα αεροπλάνο
δεν σε περιµένει πέρα από την πύλη εξόδου για να πετά-
ξεις. 
Μήπως κάποιος τώρα δραµατοποιεί; Μήπως καταγγέλλει;
Μήπως, ακόµα περισσότερο, εξανίσταται; Κάθε άλλο. Ο
κενός χρόνος δεν µπορεί καθόλου εύκολα να µετατραπεί
σε πραγµατική εµπειρία, πλανάται ανάµεσα στην εννόηση
και την αισθητοποίησή του. Ο κενός χρόνος είναι λανθά-
νων, δεν συλλαµβάνεται, γιατί το εν ενεργεία ανθρώπινο
σώµα διαρκώς δηµιουργεί νέες απαιτήσεις. Ας σκεφτούµε
το χρονικό κενό µε τους όρους των σωµατικών ενεργηµά-
των και του διαρκούντος σωµατικού µεταβολισµού. Στο
βαθµό που η στοιχειώδης απαίτηση για να αναπνεύσεις ή
για να διατηρηθείς εντελεχής εν ζωή, είναι εύκολη και
παρατεταµένα αυτονόητη, προκύπτουν συνεχώς άλλες
µικρές σωµατικές απαιτήσεις που γεµίζουν µε νόηµα την
παρουσία στα οργανωµένα αστικά κενά. Μπορεί να διψά-
σεις, ή να πεινάσεις, ή µπορεί να θελήσεις να απασχολή-
σεις το βλέµµα σου σε µια συντεταγµένη οπτική ιστορία,
αυτή είναι η εµπειρία του σύγχρονου πρωτογονισµού. Ή
µπορεί ακόµα να θέλεις να συνοµιλήσεις. Το οµιλούν
σώµα δεν είναι ποτέ πια µόνο του. Ο άλλος είναι το κινητό
τηλέφωνο στο χέρι ή στην τσέπη. Είναι ένας ενσαρκωµέ-
νος βηµατοδότης του φωνητικού µας µεταβολισµού.
Την πρώτη φορά που είδα στο δρόµο πριν χρόνια ένα
περιπατητή να µιλάει σε hands free κινητό, νόµιζα ότι ήταν,
τι άλλο, τρελός. Ο τρελός είναι αυτός που µιλάει µόνος
του, καθώς περπατά, επειδή συνδιαλέγεται µε εσωτερικές
φωνές. Ο χρήστης του hands free δεν είναι τρελός. Μιλάει
µε φωνές που προσέρχονται από τον έξω κόσµο, αδιά-
φορο µάλιστα πόσο κοντινές ή µακρινές φωνές είναι,
αφού ακούγονται σε κάθε περίπτωση εξίσου κοντά. Επα-
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Το µεταβολιζόµενο σώµα
στο χρονικό κενό

του Ζήση Κοτιώνη, αρχιτέκτονα, αναπλ. καθηγητή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

νερχόµαστε ριζικά µε την εικόνα αυτή, στην εικόνα του
δηµόσιου ανθρώπου, ή καλύτερα ακόµα στην εικόνα του
δηµόσιου σώµατος, που δεν είναι άλλη από την εικόνα του
οµιλούντος σώµατος στο δηµόσιο χώρο. Η απεύθυνσή
του βεβαίως, δεν είναι προκείµενη αλλά παρακείµενη. Επο-
µένως ο ελεύθερα διατιθέµενος κενός χώρος µε τον αέρα
του δεν είναι ο αναγκαίος για την µηχανική µετάδοση του
ήχου της φωνής αλλά ο υπολειµµατικός χώρος, το αόρι-
στο φόντο της συνοµιλίας.
Το πρόβληµα της αρχιτεκτονικής, αν η αρχιτεκτονική επι-
µένει και άρα θέτει πρόβληµα στον εαυτό της, µετακυλίεται
από την οργάνωση του κενού χώρου, που είναι µία αντικει-
µενικότητα, στην οργάνωση του κενού χρόνου, δηλαδή
στην οργάνωση της σωµατικής εµπειρίας. Όσο κι αν µετα-
φορικά ο ανθρωπογενής χώρος και χρόνος είναι το ένα
ανάφανση του άλλου, είναι αναγκαίος εδώ επιχειρησιακά ο
διαχωρισµός τους. Το ερώτηµα για τον τόπο του σωµατι-
κού ενεργήµατος µετακυλίεται στο ερώτηµα για το ενέρ-
γηµα καθεαυτό. Το δηµόσιο σώµα µετακυλίεται στην ελά-
χιστη συνθήκη της φυσικής παρουσίας του µεταβολιζόµε-
νου όντος. Είναι ταυτόχρονα πρωτόγονο και διακοσµη-
τικό. Όλες οι προϋποθέσεις του φυσικού και διανοητικού
του µεταβολισµού είναι υπεσχηµένες µέσα σε µηχανι-
σµούς και αντικείµενα έξωθεν προερχόµενα. Ταυτόχρονα

διανοίγεται το επίµονο ερώτηµα του κενού χρόνου ο
οποίος είναι απόλυτα πληρωµένος από τις διαρκώς ανανε-
ούµενες απαιτήσεις του ψυχοσωµατικού µεταβολισµού. Οι
απαιτήσεις αυτές εκπληρώνονται µέσα από την δικτύωση
του σώµατος στις οργανωµένες υπηρεσίες του πολιτισµού.
Οι συνθήκες για το σώµα µέσα στο αστικό χωροχρονικό
κενό είναι απόλυτα ασφαλείς ώστε ό,τι συµβαίνει εκεί να
είναι εξίσου αναγκαίο και εξίσου περιττό. Η µόνη πραγµα-
τική δοκιµασία για το ενεργό ανθρώπινο σώµα είναι τόσο
µακριά που είναι σαν να µην υπάρχει.
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Οι µητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονί-
κης βρίσκονται µπροστά σε θεµελιώδεις και βαθύς µετα-
σχηµατισµούς σε ότι αφορά τη µορφολογική και λειτουρ-
γική τους οργάνωση. Με χρονική υστέρηση περίπου µίας
τεσσαρακονταετίας οι ελληνικές πόλεις έχουν αρχίσει να
υφίστανται το φαινόµενο των «edge cities» ή «center-less
cities» έτσι όπως έχει βιωθεί στις περισσότερες πόλεις των
Η.Π.Α. 

Βασικό χαρακτηριστικό των «edge cities» αποτελεί η συνε-
χής ανάπτυξη µιας ανεξάρτητης «εξωτερικής» πόλης που
στερείται καθορισµένων ορίων και ενός κυρίαρχου
κέντρου. Αυτοκινητόδροµοι υπερταχείας κυκλοφορίας
αποµυζούν την ανάπτυξη των πόλεων και την «κατευθύ-
νουν» στην άµεσα προσβάσιµη, άπλετη σε πάρκινγκ και
χαµηλή σε κόστος γη. Εµπορικά κέντρα, ερευνητικές και

παραγωγικές µονάδες και κεντρικά γραφεία επιχειρήσεων
φαίνονται να είναι διασκορπισµένα στον περί-αστικό χώρο
χωρίς καµία οργάνωση και προγραµµατισµό. Προαστιακές
κατοικίες παύουν να συνιστούν προτέρηµα των ανώτερων
εισοδηµατικών τάξεων και αποτελούν πλέον την κύρια
µορφή οικιστικής ανάπτυξης. 

Όλα αυτά οδηγούν στη αλλαγή της σχέσης µεταξύ πόλης
και περιφέρειας, που από εξαρτώµενη (η περιφέρεια) από
ένα υγιές κέντρο µετατρέπεται σε ανταγωνιστή ενός παθο-
λογικού κέντρου.1 Η αλλαγή της παραδοσιακής σχέσης
κέντρου-περιφέρειας σε συνδυασµό µε την οικονοµική
κρίση των πόλεων, λόγω των µη ευέλικτων και µονοδιάστα-
των οικονοµιών τους, συνετέλεσε στη δηµιουργία κοινωνι-
κών, πολιτικών και οικονοµικά αποκοµµένων, από την
«ευηµερία» της περιφέρειας, κέντρων. Το γεγονός οδηγεί
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Αστικά κενά:
παραδείγµατα και εµπειρίες
από τις αµερικάνικες πόλεις
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στην απαξίωση του βιοµηχανικού και οικιστικού αποθέµα-
τος ενώ οι πόλεις χαρακτηρίζονται από συρρικνωµένη
οικονοµική βάση, φυλετικά και ταξικά γκέτο, φτώχεια και
εγκληµατικότητα. Η απαξίωση οδηγεί µε τη σειρά της σε
εγκατάλειψη κτιριακών αλλά και συγκοινωνιακών υποδο-
µών ενώ «αστικά κενά» εµφανίζονται στον δοµηµένο
χώρο.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αµερικάνικων πόλεων που
υπέστησαν αποβιοµηχάνιση και αποκέντρωση είναι το
Ντιτρόιτ και η Φιλαδέλφεια ενώ η Βηθλεέµ (πολιτεία Πεν-
νσυλβάνια) και το Νιούαρκ (πολιτεία Ν. Τζέρσεϊ) βιώνουν
τα ίδια φαινόµενα σε µικρότερη κλίµακα. Οι εγκαταλειµµέ-
νες παραγωγικές µονάδες, κατοικίες, και εµπορικά κατα-
στήµατα καλύπτουν, αν όχι όλη την επικράτεια, το µεγαλύ-
τερο µέρος γειτονιών όπου τα «κενά» είναι περισσότερα
από τα «πλήρη».  

Η πραγµατικότητα των λειτουργικών και χωρικών κενών
οδηγεί στην αναζήτηση εθνικών πολιτικών αντιµετώπισης.
Απόρροια έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων για τον
τρόπο αποκατάστασης των αστικών κενών αποτελούν διά-
φορα προγράµµατα ανάπλασης (όπως τα Renewal και Re-
habilitation Projects, Downtown Redevelopment2 και
Neighborhood Transformation Initiatives) που ξεκινούν
από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 και εξακολουθούν να
εφαρµόζονται έως και σήµερα. Κοινή φιλοσοφία τους
αποτελεί «η αποµάκρυνση των ελαττωµάτων των περιο-
χών» µε µαζικές κατεδαφίσεις και εξυγιάνσεις ολόκληρων

γειτονιών, χωρίς τις περισσότερες φορές να συνυπολογί-
ζεται το κοινωνικό κόστος. Το ιδιωτικό κεφαλαίο έρχεται
να συµβάλλει στην ανάπλαση των εν λόγω περιοχών µε
κύριο γνώµονα το κέρδος, πράγµα που οδηγεί σε µια απο-
κοµµένη προαστιακού τύπου οικιστική ανάπτυξη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Dan Hoffman:3

«Το προάστιο έχει αναδειχθεί ως το προτιµώµενο µοντέλο ανά-
πλασης για την πόλη. Σειρές από µονοκατοικίες µε γρασίδι και
γκαράζ ... γεµίζουν τα άδεια οικόπεδα. Η απόκτηση κατοικίας
προσφέρεται σαν απάντηση της αστικής φτώχειας. Υποστηριζό-
µενοι από στεγαστικά δάνεια που εγγυάται η κυβέρνηση και το
χαµηλό κόστος της γης, οι εργολάβοι επιτέλους έχουν και πάλι
κέρδος...»

Παράλληλα από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και κυρίως
σε θεωρητικό επίπεδο παρατηρείται µια αλλαγή στον
τρόπο σκέψης όσον αφορά τη σχέση πόλης-τοπίου.4

Μέσα από αυτή την αλλαγή αναδύονται διεπιστηµονικές
πλέον προσεγγίσεις όπως αυτής του «Landscape Urban-
ism».5 Ξεφεύγοντας από την «παραδοσιακή» αντιµετώπιση
του τοπίου ως κάτι ξένου και αποµακρυσµένου από τους
µηχανισµούς και τις λειτουργίες της πόλης,6 το τοπίο µπο-
ρεί να αποτελέσει τον τρόπο, το µέσο και το πρίσµα µέσα
από το οποίο εκλαµβάνεται το σύγχρονο αστικό περιβάλ-
λον. ∆εδοµένου των συνεχών και αυξανόµενων τάσεων
προαστιοποίησης, η αντίστιξη του αστικού και µη-αστικού
τοπίου προβάλλει αφελής και ξεπερασµένη. 
Στη νέα αυτή θεώρηση η οργάνωση του χώρου ξεκινά
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πρώτα από το άκτιστο περιβάλλον και κυρίως από τις πολ-
λαπλές δραστηριότητες που αυτό (µπορεί να) εµπεριέχει.7

Το ζητούµενο δεν είναι ένα αποκρυσταλλωµένο σχέδιο
εφαρµογής, αλλά ένα σύστηµα δράσεων και προγραµµά-
των που εφαρµόζεται σε φάσεις (phasing) και είναι ανοι-
χτό σε συνεχής επαναπροσδιορισµούς. Ο σχεδιασµός
αποτελεί πλέον µια δυναµική, συµµετοχική και ανοικτή δια-
δικασία διεπιστηµονικής επικοινωνίας. 
Η ιδέα του «landscape as urbanism» εµφανίζεται σε κείµενα
και διεθνείς διαγωνισµούς αστικών αναπλάσεων που πραγ-
µατοποιούνται κυρίως στην Β. Αµερική, τα οποία διαπραγ-
µατεύονται τη σχέση φυσικών συστηµάτων και διαδικασιών
αστικοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αντιµετώπι-
σης του τοπίου ως διαδικασία (landscape as process) απο-
τελεί ο διαγωνισµός για το Downsview Park,8 µια εγκατα-
λελειµµένη αεροπορική βάση στο Τορόντο. Οι τελικές
προτάσεις αν και παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιή-
σεις, στο σύνολό τους αποτελούν στρατηγικές οργάνωσης
πολύπλοκων διαδικασιών ανοιχτών στο χρόνο που σχετί-
ζονται µε έννοιες όπως «ανάδυση, ροή, ποικιλότητα,
µετάλλαξη, προσαρµογή, ανάπτυξη και διαντίδραση».
Παρόµοιος τρόπος σκέψης διακρίνεται και στο διαγωνι-
σµό για το Highline της Νέας Υόρκης, µιας εγκαταλελειµ-
µένης υπερυψωµένης σιδηροδροµικής γραµµής. Η πρό-
ταση «agri-tecture» (των Field Operations – Diller,
Scofidio and Renfro) που απέσπασε το πρώτο βραβείο
διαπραγµατεύεται τη σχέση πεζών–φύσης µέσα από ένα
δυναµικό προγραµµατικό πλέγµα µεταβλητής πυκνότητας
φυσικού και κτισµένου χώρου. Αντίστοιχα, η συµµετοχή
των Iterae – OLM (1ο βραβείο) στον διεθνή διαγωνισµό
ιδεών για το µητροπολιτικό πάρκο και την πολεοδοµική
ανάπτυξη του αεροδροµίου του Ελληνικού, στοχεύει στη
δηµιουργία ενός αυτόνοµου (self sustained) συστήµατος
µέσω της συλλογής όµβριων υδάτων και τροποποιήσεων
από το οποίο θα αναδυθούν συνθέσεις βλάστησης, κυκλο-
φορίας και προγράµµατος. 
Ωστόσο ο πρόσφατος διεθνής διαγωνισµός ιδεών
«Urban Voids» του Ινστιτούτου Van Alen για τα αστικά
κενά στην πόλη της Φιλαδέλφειας, αποτελεί ίσως την

πρώτη προσπάθεια εφαρµογής της φιλοσοφίας του
«landscape urbanism» σε κλίµακα µιας ολόκληρης πόλης.
Τα κενά οικόπεδα που απαριθµούνται γύρω στις 40.000,
καταλαµβάνουν έκταση 400 εκταρίων και καλύπτουν το
2.5% της µητροπολιτικής περιοχής της Φιλαδέλφεια. Στις
ιδιαίτερα προβληµατικές περιοχές το ποσοστό αυτό
κυµαίνετε από 10% έως και 30% της συνολικής επιφάνειάς
των γειτονιών. Η διεπιστηµονική οµάδα που ανέλαβε την
οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισµού περιλαµβάνει
αντιπροσώπους οικολογικών οργανώσεων, οργανισµών
κοινωνικής πρόνοιας και κατοικίας καθώς και υπηρεσιών
πάρκου του δήµου. Αξίζει να αναφερθεί πως ενεργό ρόλο
στη διαµόρφωση κατευθύνσεων σχεδιασµού καλούνται να
παίξουν οι πολίτες µέσα από πολλαπλές συνεδριάσεις και
διαδικασίες συµµετοχικού σχεδιασµού, που αποτέλεσαν
και την πρώτη φάση του διαγωνισµού.9 Ζητούµενο του
διαγωνισµού είναι «ο οραµατισµός νέων δυνατοτήτων
σχεδιασµού µιας ολοκληρωµένης αντίληψης για τον
αστικό ιστό, που δηµιουργεί νέες σχέσεις µεταξύ οικολο-
γίας και δοµηµένου χώρου…ιδέες που επανασυνδέουν τα
αστικά κενά µε το υπάρχον σύστηµα υποδοµής πρασίνου
της πόλης».10

∆εδοµένου της διαφορετικής κλίµακας κοινό και ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω προτάσεων αποτελεί
ο τρόπος µε τον οποίο επαναπροσδιορίζεται η σχέση του
αστικού και του φυσικού τοπίου. Κενά οικόπεδα, εγκαταλε-
λειµµένα κτίρια και απαξιωµένες υποδοµές δεν αντιµετωπί-
ζονται πλέον µεµονωµένα και αποσπασµατικά µε επεµβά-
σεις µικρής κλίµακας. Αντίθετα, εντάσσονται σ’ ένα ενοποι-
ηµένο, συνεχώς µεταβαλλόµενο και εξελισσόµενο αστικό
οικοσύστηµα. Τα αστικά κενά εµφανίζονται λοιπόν ως
µοναδική ευκαιρία για την αναζήτηση τρόπων έκφρασης
της σχέσης αστικού και φυσικού τοπίου όπου πολύπλοκα
ανοιχτά οικολογικά συστήµατα αλληλεπιδρούν και συσχε-
τίζονται µε τα κοινωνικά, πολιτισµικά, οικονοµικά και
συστήµατα υποδοµής της σύγχρονης πόλης.
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Το πλήρες των φυσικών διεργασιών και 
το κενό του πολιτιστικού έλεγχου

Η «φύση» δεν αφήνει κενά... Αποτελεί ολική συνθήκη, η
οποία αναπτύσσεται τόσο στις περιοχές πολιτιστικού έλεγ-
χου, όσο και στις εκτός του ελέγχου αυτού περιοχές.
Καταλαµβάνει το σύνολο του διαθέσιµου περιβάλλοντος –
είτε το εύρος του περιβάλλοντος αυτού χώρου είναι παρα-
τηρήσιµο και µετρήσιµο, είτε όχι, είτε η υλική παρουσία
των φυσικών διεργασιών µας είναι σαφής, είτε όχι.
Η περιγραφή εποµένως του κενού χώρου, αντιστοιχεί µάλ-
λον σε µια πολιτιστική συνθήκη αναγνώρισης. Το «κενό»
υποδηλώνει την πολιτιστική απουσία, την έλλειψη πολιτιστι-
κής συµµετοχής και το κυριότερο, υποδηλώνει την απο-
ρία,2 απέναντι στην έλλειψη ή την περιστολή του ελέγχου.
Η οργανωτική µας συνήθεια, επιµένει να ονοµάζει και αυτό
ακόµη το µη πολιτιστικά χαρακτηρισµένο, περιγράφοντας
όχι βέβαια τη συγκεκριµένη φυσιογνωµία του, αλλά την
έλλειψη εσωτερικής δοµής. 
Η προηγούµενη συνθήκη έλλειψης και απορίας, καθίσταται
ακόµη περισσότερο έντονη και άρα ακόµη περισσότερο
εµφανής, στην περίπτωση του αστικού χώρου, εκεί όπου οι
συνθήκες ελέγχου πρέπει υποθετικά να εµφανίζονται ως
εκτενέστερες και αποτελεσµατικότερες.

Με αφορµή εποµένως το αστικό κενό, µπορούµε να περι-
γράψουµε δυο διαφορετικές οµάδες σχέσεων.
Ας ονοµάσουµε την πρώτη από αυτές τις οµάδες σχέσεων,
µε τον όρο «φύση». Αυτές οι σχέσεις, αυτό το σύστηµα
συσχετισµών, εµφανίζει χαρακτηριστικά συνέχειας, πολύ
ευρύτερα από τις συνθήκες ύπαρξης, οι οποίες αντιστοι-
χούν σε κάθε ιστορικά περιορισµένη κοινωνία χωριστά.

Αυτό το σύστηµα συσχετισµών, δεν ενδιαφέρεται για
συγκεκριµµένες κατευθύνσεις πλεύσης, δεν είναι εµπρό-
θετο. Υποδέχεται τις εσωτερικές του µεταβολές, οσοδή-
ποτε ισχυρές και αν είναι, ως ωθήσεις, προκειµένου να
µεταπέσει σε νέες εσωτερικές σχέσεις. Χαρακτηρίζεται
πλήρως από όρους αυτορρύθµισης, επειδή ακριβώς δεν
απαιτεί συγκεριµµένη σκοπιµότητα ρύθµισης. Χαρακτηρί-
ζεται πλήρως από όρους αυτορρύθµισης, επειδή ακριβώς
δε διαθέτει συγκεκριµµένο πολιτιστικό σκοπό. 
Στον αντίποδα αυτής της αδιάφορης ισορροπίας, οι πολι-
τιστικές οµάδες εγκαθιδρύουν συστήµατα σκέψης και
οργάνωσης, µε συγκεκριµµένες δοµικές προθέσεις. Ανα-
πτύσσουν µέριµνα ελέγχου, δοµική «αρχιτεκτονική», αλλά
ταυτόχρονα εκτίθενται στην πιθανότητα ανατροπής της
ισορροπίας τους. Η ευφυία αυτών των συστηµάτων σκέ-
ψης και οργάνωσης αποβαίνει τόσο υψηλότερη, όσο καλ-
λίτερα µπορεί να παρακολουθήσει τους όρους µεταβολής
που την περιβάλλουν. 
Ας εγκαταλείψουµε το γενικόλογο θεωρητικό σχολιασµό,
τονίζοντας απλά, πώς ένα αρχιτεκτονικό αφιέρωµα «στο
αστικό κενό», αφιέρωµα περιοδικού αρχιτεκτόνων, στρέ-
φει αυτήν ακριβώς την απαίτηση ευφυίας, προς τις αδιευ-
κρίνιστες συνθήκες κατοίκησης. Προς τις ασαφείς ασχε-
δίαστες περιοχές της πόλης, οι οποίες δεν απόκτησαν
ποτέ σχήµα ή προς αυτές οι οποίες απώλεσαν τον παλιό-
τερο σχηµατισµό τους. Ακόµη ειδικότερα αξίζει να υπο-
δείξει ως αντικείµενο διαλόγου, όχι το επενδυτικό δέλεαρ
των µεγάλων κενών εκτάσεων, οι οποίες αργά ή γρήγορα
προσελκύουν το κρατικό ή ιδιωτικό ενδιαφέρον, αλλά τη
σηµασία του απαξιωµένου «αστερισµού»,3 από διάσπαρτα
µικρά υπολείµµατα αστικού τοπού επιχειρησιακά και πολι-
τιστικά απαξιωµένα, τα οποία µπορούν εντούτοις να
συγκροτήσουν ένα περιβαλλοντικά σηµαντικό δίκτυο.
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Σηµειώσεις για το αστικό κενό:
Προτάσεις για επεµβάσεις

µικρο-τοπίων
του Κώστα Μωραΐτη, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή ΕΜΠ

Η προϊστορία του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα 

Η σηµασία των απαξιωµένων αυτών αστικών υπολειµµά-
των έχει υποδειχθεί από την αρχιτεκτονική κοινότητα στην
Ελλάδα, ιδιαίτερα από τους σπουδαστές αρχιτεκτονικής
ήδη από τη δεκαετία του ’70. Το Σεπτέµβριο του 1977, ο
Πάνος Κόκκορης είχε παρουσιάσει τη διπλωµατική του
εργασία µε αντικείµενο τη διαµόρφωση των αστικών κενών
της Αθήνας,4 ενώ το Μάρτη του 1979, η σπουδαστική
οµάδα Μελαµπιανάκη, Οικονόµου, Παπαδάκη, Πυργάκης,
Τεκτονίδης, παρουσιάζει τη δική της διπλωµατική εργασία,
σε σχέση µε τη δυνατότητα αναβάθµισης των υποβαθµι-

σµένων ακαλύπτων των αστικών πολυκατοικιών.5 Λίγα χρό-
νια αργότερα, το 1985, οι σπουδαστές του Τµήµατος
Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
προτείνουν ως επιµέρους δράση της ευρωπαϊκής σπουδα-
στικής συνάντησης ΕASA στην Αθήνα, την παρέµβαση σε
µικρούς, υποβαθµισµένους, κενούς τόπους της πρωτεύου-
σας.6 Σε σχέση µε το παρελθόν αυτό του αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος, η εµπειρία της εικοσαετίας που µεσολά-
βησε, αξίζει να παρουσιάσει τις απόψεις της µε ακόµη
εντονότερο τρόπο, τονίζοντας ξανά πως οι τόποι αυτοί
δεν αποτελούν αντικείµενο περιθωριακής ενασχόλησης,
αλλά µπορούν να απασχολήσουν κεντρικά τον προβληµα-
τισµό µας για το αστικό περιβάλλον και το αστικό τοπίο.

Η διαµόρφωση των µικροτοπίων:
Περιβαλλοντική ανάπλαση και προοπτική αειφορίας

Η στάση των σύγχρονων αστικών κοινωνιών, ως προς
τους υποβαθµισµένους µικρούς, «κενούς» τόπους της
πόλης, µπορεί να είναι εποµένως, ως προς τα βασικά της
χαρακτηριστικά, αντίστοιχη µε τη στάση απέναντι στο
τοπίο γενικά. Με άλλα λόγια, αυτά τα ασχεδίαστα µικρά
αστικά κοµµάτια, εµφανίζονται ως τόποι πρόσφοροι για
τοπιακή διαµόρφωση, ως πιθανά «µικροτοπία», άξια να
απασχολήσουν την αυξανόµενη περιβαλλοντική και
τοπιακή µας ευαισθησία.
Ξεκινώντας από αυτήν τη σχεδιαστική εντέλει βεβαιότητα,
µπορούµε να επιµείνουµε σε τρεις βασικές παραδοχές.

Σύµφωνα µε την Πρώτη Παραδοχή, η µεγάλη πρόκληση
συνδέεται εν προκειµένω, µε την ανασύσταση συνθηκών
αστικού περιβάλλοντος και αστικού τοπίου, θετικότερων
για την αστική διαβίωση.
Όχι των οποιονδήποτε «φυσικών» συνθηκών, αλλά επι-
λεγµένων προτάσεων περιβαλλοντικής ανάπλασης – απαί-
τηση η οποία υπονοεί όρους σχεδιασµού. Είναι φανερό,
πως οι όροι αυτοί περιλαµβάνουν τόσο τον προγραµµατι-
σµό της επιλογής, όσο και τον υλικό σχεδιασµό διατάξεων
και κατασκευών. Αναφέρονται δηλαδή στην ολοκληρω-
µένη συνθήκη, την οποία τόσο η αρχιτεκτονική τοπίου
όσο και η αρχιτεκτονική, ως µια από τις παλιότερες διερ-
γασίες περιβαλλοντικού έλεγχου, οφείλουν να περιλαµβά-
νουν.
Σύµφωνα µε τη ∆εύτερη Παραδοχή, η ακόµη µεγαλύτερη
πρόκληση, αφορά στην προώθηση διεργασιών, οι οποίες
µπορούν να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους µε την µικρό-
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«Ξεκίνησα από το Αφγανιστάν, έφτασα στη Σµύρνη, µε
συνέλαβαν, µε πήγαν φυλακή στην Κωνσταντινούπολη,
έµεινα τρεις µήνες, µόλις βγήκα ξανάφυγα, πέρασα µε
φουσκωτό στη Χίο, κινδυνέψαµε,  όταν έφυγα µετέφερα
µαζί µου, τα απολύτως απαραίτητα, ρούχα, σκεπάσµατα,ότι
χωράει στο σακίδιο, πολλά απ αυτά χάθηκαν στο ταξίδι,
έµεινα µόνο µε τα ρούχα που φορούσα » µαρτυρία Αφγα-
νού που ζει στην Αθήνα.
Στις σηµερινές συνθήκες είναι πολλοί-ες εκείνοι που εγκα-
ταλείπουν τα εδάφη τους για να αναζητήσουν νέα, παράλ-
ληλα τα µέτρα που λαµβάνονται στις ευρωπαϊκές µητρο-
πόλεις κατά των «χωρίς χαρτιά» είναι όλο και πιο σκληρά.1

Πρόκειται για ροές µετακινούµενων οι οποίοι αναγκαστικά
δηµιουργούνται καθώς απειλούνται από πολέµους, διώξεις
και δεν µπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας. Σ
αυτές τις συνθήκες του µεταφορντικού καπιταλισµού,όπου
το χάσµα µεταξύ ευπόρων και απόρων κρατών είναι τερά-
στιο,το έδαφος, µοιάζει να υποχωρεί για αρκετούς ανθρώ-
πους οι οποίοι αποφασισµένοι το εγκαταλείπουν. Πρόκει-
ται για το «δικαίωµα στη φυγή» όπως αναφέρει ο Sandro
Mezzadra.  

Εκείνοι που ταξιδεύουν λαθραία συνεχώς αυξάνονται
όπως επίσης και τα µέτρα που λαµβάνονται κατά της
λαθροµετανάστευσης στα σύνορα της συνθήκης Schengen.
Φεύγουν µε κάθε τρόπο κανένας νόµος, καµία απαγό-
ρευση δεν φαίνεται ότι µπορεί να τους σταµατήσει. Το
φάντασµα της µετανάστευσης τριγυρνά παντού. Οι συνθή-
κες παρανοµίας των µετακινούµενων αποτελούν ένα
δοµικό χαρακτηριστικό της εποχής µας καθώς και τη
βασική διαφορά µε τη νοµική συνθήκη του 1960-1980 και
είναι επίσης αυτή που τους αναγκάζει να µετακινούνται
από χώρα σε χώρα, από µητρόπολη σε µητρόπολη.
Ζουν σ’ ένα νοµικό κενό και χωρίς να το ξέρουν αµφισβη-
τούν δύο βασικές αρχές του συστήµατος τα σύνορα και
τον νόµο.
Στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν συλληφθούν
οδηγούνται σε χώρους όπως το Μπέλ Γιονέχ έξω από τη
Θέουτα (Μαρόκο-Ισπανία),το Γκουρουγκού έξω από τη
Μελίγια (Μαρόκο-Ισπανία), το κέντρο Προσωρινής ∆ια-
µονής στη Λαµπεντούζα (Ιταλία). Πρόκειται για µια «γυµνή
ζωή ενώπιον της υπέρτατης εξουσίας» όπως την αποκαλεί
ο Τζόρτζιο Αγκάµπεν, για µια κατάσταση εξαίρεσης η
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Ο κενός χώρος
του εκ-τοπισµού...

της Ελένης Τζιρτζιλάκη, αρχιτέκτονος

τερη, µε την ελάχιστη κατά την πάροδο του χρόνου, εξω-
τερική συνεισφορά.
Με τη δεύτερη αυτή παραδοχή, η απαίτηση σχεδιασµού
εµπλουτίζεται µε την απαίτηση, καλλίτερα µε την προο-
πτική, της αειφορίας.

Ο έλεγχος των διαστάσεων του τόπου 

Σύµφωνα µε µια Τρίτη παραδοχή, στην περίπτωση των
αστικών µικροτοπίων, όπως και στην περίπτωση των εκτε-
ταµένων παραδειγµάτων διαµορφώσεων τοπίου, κύριο
αντικείµενο σχεδιασµού αποτελεί ο έλεγχος των διαστά-
σεων του τόπου.
Ενώ όµως στις µεγαλόσχηµες τοπιοτεχνήσεις, συχνά ως
στόχος εµφανίζεται η σύµπτυξη των τοπιακών σχέσεων,
έτσι ώστε από το χάος των µεγάλων εκτάσεων να ανα-
χθούµε στο πεπερασµένο, ελεγχόµενο πεδίο της νοητικής
σχηµατοποίησης, στους µικρούς κενούς θύλακες των
µεγαλουπόλεων η µέριµνα κατευθύνεται αντίστροφα. Υπο-
δεικνύει αντίστροφα τη διαστολή της πεπερασµένης έκτα-
σης, είτε µε τον ευρηµατικό πολλαπλασιασµό του διατιθέ-
µενου εµβαδού, είτε µε την ανάπτυξη του βάθους του. 
Οι σχεδιαστικές διεργασίες µπορούν να παροµοιαστούν
µε το ξεδίπλωµα µιας µεµβράνης περιβαλλοντικής ανάπλα-
σης, η οποία αφού καλύψει τα δάπεδα των κενών χώρων,
αναπτύσσεται στη συνέχεια στα κατακόρυφα µέτωπα των
κτιρίων, για να φθάσει να καλύψει εντέλει και τµήµατα των
δωµάτων. Η σύγχρονη φυτοτεχνική έρευνα έχει δείξει πως
µικρό βάθος χώµατος, µπορεί να εξασφαλίσει τη φύτευση
στα δώµατα, υποδηλώνοντας τάσεις σχεδιασµού, που
χαρακτηρίζουν και σύγχρονα λόγια αρχιτεκτονικά παρα-
δείγµατα. Όσο για τις κατακόρυφες παρειές των κτιρίων, η
φύτευση αναρριχώµενων φυτών, προσφέρει µια χρονικά
ενεργή βιοκλιµατική και αισθητική κάλυψη. Κατά κάποιον
τρόπο η νεκρή ταράτσα ή η αδρανής εσωτερική κτιριακή
όψη, χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ενδείξεις απουσίας, οι
οποίες χαρακτηρίζουν επίσης έναν κενό αστικό πυθµένα,
ενα απογυµνωµένο οικόπεδο, έναν οποιοδήποτε αστικό
τόπο εγκατάλειψης. Η ανάδυση των περιβαλλοντικών
σηµασιών από το βάθος της εγκατάλειψης, δεν αποτελεί
µια «νοικοκυρεµένη» πράξη κηπουρικής, αλλά πολύ περισ-

σότερο την ανάδυση µιας απόλυτα σύγχρονης διαλεκτικής
βιωµάτων.7 ∆ιαστέλει πρακτικά και µεταφορικά, στην εµπει-
ρία και στη συνείδηση των σύγχρονων αστικών κοινοτή-
των, την πολιτιστική σηµασία των υποβαθµισµένων µικρών
αστικών κενών.

Η κεφαλαιώδης σηµασία του ενιδαφέροντος, 
για τους µικρούς «κενούς» χώρους της πόλης

Ο Theodor Adorno, στα 1935 γράφει στον Walter Benja-
min, µε σκοπό να τον εµψυχώσει, ώστε ο τελευταίος να
συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο του για τις γαλλικές
στοές, το Passagen-Werk. Εξηγεί, πως βλέπει αυτό το έργο,
όχι ως «µια (διαπιστωτική) ιστορικοκοινωνική διερεύνηση»,
αλλά ως «prima philosophia µε τη δική σου (απαυθύνεται στον
Benjamin) ειδική αίσθηση».8

Ένα πρακτικό θέµα λοιπόν, ένα θέµα που αναδεικνύει την
ιδιαίτερη κατασκευαστική πρακτική µιας πολιτιστικής
περίοδου, µπορεί να αποκαλύψει το συγκεκριµένο ήθος
της περίοδου αυτής, ώστε να συσπειρώσει γύρω του τα
αποφασιστικά στοιχεία της κριτικής σκέψης. Αν στην περί-
πτωση του Adorno και του Walter Benjamin, η διερεύνηση
της «φαντασµαγορίας» των αστικών στοών αναφέρεται
στην αναγνώριση ενός ιδιαίτερου, αλαζονικού τρόπου
αστικής όρασης, η ευαισθησία µας για το αστικό 

Σηµειώσεις

1. «Α-πορία», µε την έννοια της α-µηχανίας, όπως και της έλλειψης

οδού προσέγγισης.

2. Οφείλω τη χρήση του όρου στις συζητήσεις µε τη συνάδελφο

επίκ. καθηγήτρια ΕΜΠ Μ. Καφρίτσα, στα πλαίσια του ερευνητικού

προγράµµατος για την Αναβίωση των αρχαιολογικών χώρων της

Ελευσίνας (Αθήνα 1998, συνεργασία ΥΠΠΟ – ΕΜΠ, υπεύθυνος

προγράµµατος επίκ. καθηγήτρια ΕΜΠ Μ. Παναγιωτοπούλου).

3. Με υπεύθυνο διδάσκοντα τον Καθηγητή ∆. Ζήβα.

4. Πρόκειται για τους συναδέλφους σήµερα αρχιτέκτονες, Ευγενία

Μελαµπιανάκη, Θάνο Οικονόµου, Άννα Παπαδάκη, ∆ηµήτρη

Πυργάκη, Βασίλη Τεκτονίδη, µε υπεύθυνο διδάσκοντα τον Επιµε-

λητή ∆. Αντωνακάκη. Προφανώς, λόγω της περιορισµένης έκτα-

σης του σηµειώµατος, αδικώ τις πολυάριθµες διπλωµατικές και

άλλες ερευνητικές εργασίες, της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, που

ασχολήθηκαν µε το θέµα από τη δεκαετία του ’80 έως σήµερα.

Ανάλογο ενδιαφέρον υπήρξε και υπάρχει φαντάζοµαι και στις

άλλες αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας.

5. H συνάντηση είχε τον γενικό τίτλο «Interpretation and Action in

the City». 

6. Σε αντιπαράθεση προς µια «διαλεκτική της όρασης», όπως

αυτήν, η οποία σύµφωνα µε την Susan Buck-Morss, αναδεικνύεται

από τον Walter Benjamin, στο ατελείωτο έργο του Passagen Werk.

Πρβλ. S. Buck-Morss, The dialectics of seeing. Walter Benjamin and

the Arcades Project, MIT Press, 1991.

7. Ό.π. σελ. 216.
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κες τη διασποράς στις οποίες δηµιουργούν τον χώρο
τους νοητικό και σωµατικό. 
Σ αυτή τη φάση πολλοί καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες εργά-
ζονται πάνω σε αυτά τα θέµατα καθώς επεξεργάζονται τη
θεωρία της αλληλεπίδρασης και της εµπλοκής των νέων
χωρικών δυνατοτήτων και µετασχηµατισµών κατά την διάρ-
κεια του ταξιδιού και της κατοίκισης στην µητρόπολη. Τα
αστικά κενά και οι δυνατότητές τους αποκτούν ιδιαίτερη
σηµασία. Οι οµάδες αυτές πειραµατίζονται σε µία νέα
εκδοχή της αρχιτεκτονικής µέσα από την βιωµατική έρευνα
και αποτελούν ερευνητικά εργαστήρια Αναζητούν εναλλα-
κτικές δυνατότητες στις παραδοσιακές µορφές αστικής
παρέµβασης καθώς και την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας
στις περιοχές που βρίσκονται σε οριακές συνθήκες µέσα
από την εδαφική παρατήρηση, την εµπλοκή και τη δράση.

Σηµειώσεις

1. Γύρω από αυτό το θέµα υπάρχουν συνεχώς ανακοινώσεις στον

τύπο. O Σαρκόζι στη Γαλλία στις 9 Σεπτεµβρίου του 2005 ζήτησε

χειροπιαστά µετρήσιµα αποτελέσµατα στον αγώνα εναντίον της

λαθροµετανάστευσης «σας έχω ζητήσει να προχωρήσετε σε

23000 απελάσεις λαθροµεταναστών εντός του έτους, είπε µιλώ-

ντας στους νοµάρχες της γαλλικής δηµοκρατίας.∆ιαπιστώνω ότι

µέχρι τέλη Αυγούστου είχατε λάβει αποτελεσµατικά µέτρα µόλις

για 12849 ξένους», Καθηµερινή, 6 Νοεµβρίου 2005 

Έχασαν τη ζωή τους 14 Αφρικάνοι µετανάστες στα συρµατοπλέγ-

µατα της Θέουτα και της Μελίγια, Ελευθεροτυπία, 30 Οκτωβρίου

2005

Τουλάχιστον 11 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε θαλάµους

κράτησης ξένων µεταναστών που προορίζονταν για απέλαση,

Αυγή, 28 Οκτωβρίου 2005.

2. Aπό τις 3083 αιτήσεις ασύλου το 2000, 222 άτοµα αναγνωρί-

στηκαν ως πρόσφυγες και σε 175 δόθηκε ανθρωπιστικό καθεστώς,

το 2001 έγιναν 147 χορηγήσεις ασύλου και 148 χορηγήσεις ανθρω-

πιστικού καθεστώτος,το 2002 µόλις 36 χορηγήσεις ασύλου και 25

ανθρωπιστικού καθεστώτος, το 2004 έγιναν 11 χορηγήσεις ασύλου

και 22 ανθρωπιστικού καθεστώτος.

3. Ο νέος µεταναστευτικός νόµος 3386/2005 (Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 212) θέτει ως βασική προϋπόθεση για την

νοµιµοποίηση να αποδείξουν οι αιτούντες ότι κατοικούσαν στην

Ελλάδα πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 όσοι δηλαδή είχαν άδεια

παραµονής στη χώρα,η οποία για διαφόρους λόγους δεν ανανεώ-

θηκε, µπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στον δήµο που δια-

µένουν για την ανανέωσή της όπως επίσης οι παράνοµα διαµένο-

ντες στην χώρα αλλοδαποί πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 Πολλοί-ες

είναι εκείνοι-ες οι οποίοι δεν µπορούν να αποδείξουν την παρα-

µονή τους στην Ελλάδα διότι δεν έχουν έγγραφα που να το απο-

δεικνύουν η διότι πέρασαν παράνοµα τα σύνορα και δεν έκαναν

ποτέ αίτηση η έχουν κρατήσει τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα σε

άλλες χώρες.  

4. Η χώρα µας αν και διαθέτει µικρό αριθµό µεταναστών σε σχέση

µε τον γηγενή πληθυσµό και αποτελεί σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊ-

κές χώρες σχετικά οµεγενοποιηµένη κοινωνία διαθέτει τον µεγα-

λύτερο αριθµό παράνοµων µεταναστών Ινστιτούτο Αστικού Περι-

βάλλοντος και Ανθρωπίνου δυναµικού – Πάντειο Πανεπιστήµιο-

Έρευνα Μελέτη για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράµµα-

τος για τους µετανάστες στην Ελλάδα.
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οποία εγκαθιδρύει µία κρυφή αλλά θεµελιώδη σχέση
µεταξύ της ύπαρξης και της απουσίας του νόµου.Είναι
κενός, άγραφος ο νοµικός χώρος ο οποίος υποχρεώνο-
νται να ζήσουν αλλά παρ όλα αυτά, αποτελεί συστατικό
του νοµικού συστήµατος.
Και στην Ελλάδα ο χώρος του νόµου είναι κενός για εκεί-
νον-ην που συλλαµβάνεται στα σύνορα. Συνήθως κρατεί-
ται σε φυλακές µαζί µε ποινικούς χωρίς να γνωρίζει το µέλ-
λον, ακόµα και όταν κάνει αίτηση ασύλου.
Ο νόµος εφαρµόζεται µόνο όταν αποκτήσουν την ιδιό-
τητα του πρόσφυγα η του µετανάστη,  ιδιότητες οι οποίες
για πολλούς δεν είναι εφικτές. Στην Ελλάδα ελάχιστοι απο-
κτούν πλέον την ιδιότητα του πρόσφυγα2 και υπάρχουν
πολλοί περιορισµοί ακόµη και µε τον πρόσφατο νόµο για
την απόκτηση της ιδιότητας του µετανάστη.3, 4

Είναι τα ανθρώπινα απορρίµµατα. Οι συνθήκες της ανο-
µίας στις οποίες ζουν καθώς κάνουν οποιαδήποτε εργασία
η για µεγάλα διαστήµατα είναι άνεργοι-ες καθορίζουν την
κατοίκισή τους. Κατοικούν οπουδήποτε σε υπαίθρια κατα-
λύµατα,σε εγκαταλειµµένα κτίρια, σε εγκαταλειµµένες πλα-
τείες, σε στοές σε όλους τους χώρους της πόλης οι οποίοι
θεωρούνται αστικά κενά.
Σ’ αυτές τις συνθήκες τα αστικά κενά αποκτούν νέα σηµα-
σία και επαναπροσδιορίζονται από τις νέες µητροπολιτικές
οµάδες των εκ-τοπισµένων αστικών νοµάδων. Πρόκειται
για µια ροή ανεξέλεγκτη η οποία διαπερνά τα σύνορα,δια-
φοροποιεί τα εδάφη και τον χώρο της πόλης.
Η συνθήκη αυτή του κενού παραµονεύει και για τον
µόνιµο κάτοικο ο οποίος έχει µετατραπεί σε καταναλωτή.
Αν δεν έχει να καταναλώσει περιθωριοποιείται εκ-τοπίζε-
ται, πολύ εύκολα µπορεί κάποιος να µετατραπεί σε άνεργο
και στη συνέχεια σε άστεγο. Έτσι άλλες µητροπολητικές
οµάδες έρχονται να προστεθούν στο αστικό περίσσευµα
το οποίο αναζητά να στεγαστεί στα αστικά κενά.
Μέσα από αυτή την κατοίκηση στις µητροπόλεις σε εδάφη
χωρικά και νοητικά εγκαταλειµµένα,αναπτύσσονται πολλα-
πλές διαφορετικές ανάγκες πολλαπλών διαφορετικών υπο-
κειµένων. Ως πολίτες που δεν ανήκουν αναιρούν συνεχώς
όρια στην κατοίκιση .
Στο παρατεταµένο και απρόβλεπτο ταξίδι τους συνήθως
µεταφέρουν ελάχιστα αντικείµενα,τα απαραίτητα, τα οποία
συχνά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν στη διαδροµή.
Συνήθως είναι ενδύµατα και σκεπάσµατα για να αντιµετω-
πίσουν τις καιρικές συνθήκες. Ότι τους αποµένει από τον
τόπο καταγωγής τους είναι οι ίδιοι το σώµα τους και οι
σκέψεις τους ότι µεταφέρουν µαζί τους,τα µάτια τους, τα
πόδια τους, τα χέρια τους,η φωνή τους.
Εξ αρχής εισάγονται σε µια διαδικασία εγκατάλειψης του
τόπου και συγχρόνως τόπος γίνονται οι ίδιοι. Είναι συχνές
οι διηγήσεις για ένα σπίτι µε κήπο, για εκείνους που βρί-
σκονται στην πατρίδα. Ο τόπος υπάρχει στο σώµα στη
σκέψη καθώς και η ανάγκη έκφρασής του, µ αυτή την
έννοια ο τόπος µπορεί να µεταφερθεί οπουδήποτε από τη
στιγµή που κατοικεί στο σώµα τους. Ο τόπος γίνεται τρό-
πος έκφρασης και έρχεται να εκφράσει το αίσθηµα της
εγκατάλειψης για τον τόπο που άφησαν. Το σώµα γίνεται
ο πρωταρχικός εν δυνάµει χώρος του εκ-τοπισµένου-ης
όπως και για τον προαστικό νοµάδα. Το σώµα οι καθηµε-
ρινές χειρονοµίες και κινήσεις, η επαφή του σώµατος µε
τις καθηµερινές έννοιες όπως περπατάω, ξεκουράζοµαι,
κοιµάµαι, τρώω, προφυλάσσοµαι από τις καιρικές συνθή-
κες,εµπλέκοµαι µε άλλους δηµιουργεί χώρο.
Από την αρχή από το ταξίδι, το µόνο που έχει είναι το
σώµα και η ύπαρξη, τον δε τόπο τον µεταφέρει στο σώµα,

τον επινοεί στο ταξίδι στους χώρους στους οποίους αυτο-
σχεδιάζει.
Στην κατοίκιση τους στους φυσιολογικά ακατοίκητους
χώρους της πόλης, το σώµα και οι πρωταρχικές του ανά-
γκες είναι το όχηµα. Το σώµα µετατρέπεται σε εργαλείο
σχεδιασµού το οποίο σχεδιάζει-κατασκευάζει χώρους.
Παραδείγµατα της έρευνας αποτελούν οι χαράξεις στο
προαύλιο του Κέντρου Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στον
χορό των φιλοξενουµένων κούρδων, τα σώµατα σχεδία-
ζαν στο έδαφος µε µια αργή κοφτή ρυθµική κίνηση και το
εγκαταλειµµένο προαύλιο αποκτούσε ζωή και κίνηση. Στον
εσωτερικό χώρο στον οποίο µας υποδέχονται Αφγανοί
φιλοξενούµενοι ο χώρος µεταµορφώνεται από την διαδι-
κασία του τσαγιού σ ένα χαλί στρωµένο στο πάτωµα, το
τσάι σερβίρεται µε τσαγιέρα σε γυάλινα ποτήρια, στο

δωµάτιο βολεύονται 10 άτοµα καθώς έχουν εκµεταλλευτεί
το κάθε τι, µε διπλά κρεβάτια,αποθηκευτικούς χώρους.
Σε εγκαταλειµµένο χώρο κοντά στην πλατεία Αττικής µε
χαρτόκουτα και νάυλον οι προσωρινοί κάτοικοί του έχουν
κατασκευάσει χώρους-διαµερίσµατα, φιλοξενούνται γύρω
στα 100 άτοµα.

Οι κατοικίσεις αυτές έχουν χαρακτηριστικά δράσεων
καθώς χαρακτηρίζονται από το εφήµερο,το µη σχεδια-
σµένο, το ανατρεπτικό χαρακτήρα τους στην µητροπολι-
τική συνθήκη.
Το σηµείο που αποκαλύπτεται όσον αφορά την Αθήνα,
είναι ότι οι εκ-τοπισµένοι µέσα από αυτές τις αντίξοες συν-
θήκες της µητρόπολης επινοούν µία κατοίκιση στα αστικά
κενά επινοητική, διάσπαρτη, ρέουσα στην οποία αναπτύσ-
σονται νέα χωρικές σχέσεις και εκφράσεις. Κατασκευά-
ζουν αυτόνοµες ζώνες µέσα στις µητροπόλεις στις οποίες
ο τόπος µεταφέρεται. Μεταφέρουν δηλαδή ιστορίες,γεγο-
νότα, µύθους, διηγήσεις,συνήθειες και θρησκευτικές τελε-
τές, ήθη και έθιµα ώστε ο χώρος ο οποίος µπορεί να βρί-
σκεται οπουδήποτε αποκτά µορφή. 
Η διασπορά ως έννοια εµφανίζεται σηµαντική, αντικαθιστά
ην έννοια του τόπου και της πατρίδας ορίζει την κατοίκιση
στη µητρόπολη. Από την απουσία και την απώλεια, οδη-
γούνται στον επαναπροσδιορισµό τους σ αυτές τις συνθή-
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άνθρωποι επηρεάζουν τους τόπους και διαµορφώνουν
πρακτικές για την καθηµερινή τους ζωή και τελικά για το
χώρο. Όπως αναφέρει ο M. De Certeau «κανένα έτοιµο
σύστηµα, καµία δοµή δεν µπορεί να επικαλύψει την καθη-
µερινότητα που παράγει χαρτογραφούµενα εδάφη». 

3. Τα σύγχρονα φαινόµενα µεταναστευτικών ροών διοχε-
τεύονται σήµερα στα γεωγραφικά και τα αστικά κενά της
διάχυτης πόλης. Τα κενά αυτά λειτουργούν σαν πόλοι
έλξης, χώροι «υποδοχής» και «φιλοξενίας» των µετακι-
νούµενων πληθυσµών, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό τα
συµπληρώνουν και τα «πληρούν» κατά προσωρινό τρόπο.
Από αυτή τη σκοπιά, αυτό ό,τι θεωρούµε αστικό ή γεω-
γραφικό «κενό» γίνεται µία δυναµική πολεοδοµική κατά-
σταση σε συνεχή µετασχηµατισµό. 
Το φαινόµενο αυτό αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σηµασία
και ένταση καθώς επαναπροσδιορίζει τα εδαφικά χαρα-
κτηριστικά και τις πολιτιστικές ταυτότητες ολόκληρων
περιοχών, δηµιουργώντας περιθωριοποιηµένες ζώνες και
γκέτο που πολλαπλασιάζονται στο εσωτερικό του µητρο-
πολιτικού αρχιπελάγους. Αν κάτι χαρακτηρίζει αυτά τα
«κενά» είναι η υπερεκµετάλλευση και η οµοιοποίηση που
εξορίζουν έναν όλο και µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων
από τις οικονοµικές συναλλαγές, τους θεσµούς, την πολιτι-
στική ζωή και την περιβόητη «ποιότητα ζωής, αυξάνοντας
την ανασφάλεια, την προσωρινότητα και την αναστολή του
δικαίου».4

Η σύγχρονη πόλη, η οποία δηµιουργήθηκε σαν ο κατ’
εξοχήν τόπος του Νόµου, του ∆ικαίου και του Πολιτι-
σµού, τείνει σήµερα να γίνει ένα σύνολο από θύλακες και
κενά εξαίρεσης. Ο αστικός χώρος χρησιµοποιείται σαν
ένα είδος «πολεµικού εργαλείου» στις σύγχρονες
συγκρούσεις. Οι εθνικές ιδεολογίες ιδιοποιούνται το χώρο
και το έδαφος και το χρησιµοποιούν σαν στοιχείο κατα-
σκευής ταυτοτήτων. 
Μια αλυσίδα ανθρώπινων παρεµβάσεων και πολιτικών
ενδυναµώνουν µια τέτοια κατάσταση εξαίρεσης. Πρόκειται
για ζώνες εξαίρεσης µε την τεχνική έννοια του όρου,
δηλαδή ζώνες αναστολής του νόµου, των δικαιωµάτων και

συνθηκών κατοίκησης, που από ορισµένες απόψεις θυµί-
ζουν τις ζώνες απόλυτης αναστολής του νόµου ή τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, στα οποία –όπως έγραφε η
Hannah Arendt– «τα πάντα είναι δυνατά», επειδή ακριβώς
ο νόµος έχει ανασταλεί. Η απουσία του νόµου ήταν παρα-
δοσιακά συνδεδεµένη µε ένα ευρύ αδιευκρίνιστο εδαφικό
πεδίο, πέρα από την επικράτεια του πολιτισµού.

4. Σήµερα οι καταστάσεις εξαίρεσης υπάρχουν σε περι-
φραγµένους «κενούς χώρους» µέσα στα όρια του
έθνους-κράτους. Ωστόσο, οι χώροι αυτοί διαφο-ροποιή-
θηκαν στο πέρασµα του χρόνου, αποκτώντας νέες µορ-
φές µέσα σ’ ένα αρχιπέλαγος από «υπερεδαφικούς» και
«εξωεδαφικούς» τόπους, δηλαδή αφορούν περισσότερο
µεταναστευτικές οµάδες, που όλο και περισσότερο τεί-
νουν σε µια αντίληψη του «µη πολίτη»: denizens και όχι
citizens, αναφέρει σχετικά ο Agamben. Η συνεχής δια-
σπορά είναι το κύριο χαρακτηριστικό της «εξωεδαφικότη-
τας» που χαρακτηρίζει οµάδες που δεν θεωρούνται πολί-
τες –µε την πλήρη έννοια- της χώρας όπου βρίσκονται,
ούτε της χώρας απ’ όπου προήλθαν: «Αυτοί οι µη πολίτες
αποτελούν τη σκόνη, τα ροκανίδια, από το πριόνισµα της
παλιάς τάξης πραγµάτων από τη µηχανή της παγκοσµιο-
ποίησης».5

Εγκαταλείποντας τους τόπους προέλευσης οι οµάδες
αυτές εισέρχονται στην επικράτεια των «µη τόπων» (όπως
τους αποκαλεί ο Augé). Αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο ανά-
µεσα στα αστικά κενά, τους οικισµούς προσωρινής διαµο-
νής και τους «µη-τόπους» είναι η διαρκής µεταβατικότητα.
Οι πρόσφυγες και οι οικονοµικοί µετανάστες αποτελούν
επιτοµή της «εξωεδαφικότητας», από την οποία αντλεί η
προσωρινότητα της σύγχρονης ζωής αλλά και οι φόβοι
του σύγχρονου ανθρώπου. Από εδώ αντλούν, µε τη σειρά
τους, οι περισσότερες κοινωνικές φοβίες απέναντι στους
πρόσφυγες και τους οικονοµικούς µετανάστες. Επειδή
αντιπροσωπεύουν κάτι που αφορά το µέλλον όλων µας. 
Το πρωτεύων κριτήριο µε το οποίο αποφασίζεται η θέση
των οικισµών προσωρινής διαµονής είναι εκείνο της από-
στασης που πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να εµπο-
δίζει τη µόλυνση της κοινωνικής αποσύνθεσης να φτάνει
στις περιοχές που κατοικούνται από τον αυτόχθονα πλη-
θυσµό. Έξω από αυτά τα «κενά», µακριά από τους αποµο-
νωµένους οικισµούς-στρατόπεδα οι πρόσφυγες, οι µετα-
νάστες και οι παλιννοστούντες αντιπροσωπεύουν τη φτηνή
εργατική δύναµη. Τις ώρες που η λειτουργία αυτή ανα-
στέλλεται, µοιάζουν όλο και περισσότερο µε εµπόδιο και
ενόχληση. Μέσα σ’ αυτά «κενά» περιπέφτουν σε λήθη και
συχνά αντιµετωπίζονται σαν «γυµνές ζωές», σαν «γυµνές
υπάρξεις». Με το να εγκλωβίζονται εκεί παγιώνοντας την
κοινωνική αποµόνωσή τους, η συµπόνια ορισµένων και το
µίσος άλλων συνεργούν στην πρόκληση του ίδιου αποτε-
λέσµατος: τους κρατούν σε απόσταση. 
Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι όσοι ζουν σ’ αυτά τα
«κενά» µένουν αλλά δεν ανήκουν. Βρίσκονται µετέωροι σ’
ένα «χωρικό κενό όπου ο χρόνος σταµάτησε. ∆εν είναι
ούτε σταµατηµένοι, ούτε σε κίνηση, ούτε εδραίοι ούτε
νοµάδες. Με όρους αφήγησης της ανθρώπινης κατάστα-
σης είναι µε σάρκα και οστά οι "άρρητοι" του Jacques
Derrida. Στο δικό µας κόσµο των φανταστικών κοινοτήτων
είναι οι αφάνταστοι».6

5. Στη χώρα µας οι περιχαρακωµένοι νοµαδικοί οικισµοί
των τσιγγάνων και οι γκετοποιηµένοι οικισµοί των προσφύ-
γων και των παλιννοστούντων βρίσκονται διάσπαρτοι σ’

είναι εντελώς ασύνδετα µεταξύ τους και ενός «γαλαξία
κενών που µοιάζει να θέλει να εκπληρώσει το πεπρωµένο
του ως ασυνέχεια».3

Πρωτεύον δεν είναι το ζήτηµα των καθαρών καταστά-
σεων, των σαφών ορίων ή των συνόρων, αλλά η αποδοχή
της ετερογένειας. Η ετερογενής αυτή πυκνότητα, στην
οποία δεν φαίνεται να ισχύει κανένας νόµος αισθητικής ή
πολεοδοµικής αρµονίας, καθορίζεται από αντιθέσεις (ανά-
µεσα σε διαφορετικές κλίµακες και µορφολογικούς χαρα-
κτήρες), από αναµείξεις, από υβριδικές ενδιάµεσες κατα-
στάσεις, από στρωµατοποιήσεις και ωσµώσεις. 

2. Κανένας από τους παλιούς διαχωρισµούς δεν είναι
σαφής και οροθετηµένος µε κατανοητό τρόπο. Ακόµη και
οι ίδιες οι συµπεριφορές και οι αντιλήψεις της αστικής
ζωής επεκτείνονται παντού, αποικίζουν όλο το κατοική-
σιµο σύµπαν. Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι κανέ-
νας τόπος και κανένα τοπίο δεν αποτελούν ένα άγραφο
χάρτη, όπως η τοπική ιστορία δεν είναι µια λευκή σελίδα
(tabula rasa) στην οποία επεµβαίνουν οι σχετικοί φορείς,
οι στρατηγικές ανάπτυξης και οι πολεοδόµοι.
Για να κατανοήσουµε ένα µεταβαλλόµενο τοπίο ή ένα
αστικό κενό, είναι απαραίτη-το να κατανοήσουµε τις σχέ-
σεις µεταξύ των κατοίκων, των τοπικών κοινοτήτων και της
περιοχής τους, ταυτόχρονα µε τις όποιες παρεµβάσεις και
στρατηγικές. Είναι σηµαντικό να διερευνήσουµε πως οι

1. Αν η βιοµηχανική οικονοµική ανάπτυξη δηµιούργησε τις
αστικές δοµές,1 η από-βιοµηχανοποίηση, ή «νέα οικονο-
µία» των υπηρεσιών και της ευέλικτης παραγωγής, οδη-
γούν σήµερα στη δηµιουργία των νέων δοµών και των
µηχανισµών άρθρωσης της µετάπολης. Αυτό που η αστική
γεωγραφία αποκαλεί «µετά-φορντικό» µοντέλο παραγω-
γής µας οδηγεί σ’ ένα νέο µοντέλο οργάνωσης του
χώρου, σ’ ένα τόπο όπου συνυπάρχουν «θύλακες» της
παγκόσµιας οικονοµίας µε «τριτοκοσµικές», περιχαρακω-
µένες γειτονιές, όπου η διασπορά αυξάνεται ραγδαία
ακόµη και όταν εξακολουθεί να υπάρχει µητροπολιτική
συγκέντρωση. Οι νέες κοινότητες µεταναστών πολλαπλα-
σιάζονται και εξαπλώνονται, και τα τοπία κατανάλωσης
εισβάλλουν –αν δεν αντικαθιστούν– στους κάποτε ακµαί-
ους χώρους παραγωγής. Οι ιεραρχηµένοι χώροι της νεω-
τερικότητας έχουν αντικατασταθεί από ένα µείγµα εξαρ-
θρωµένων χώρων που διαθέτουν στοιχεία «αυτό-οργάνω-
σης».2

Η σύγχρονη πόλη δεν είναι ούτε συµπαγής, ούτε συνεχής;
είναι µία πόλη όπου εναλλάσσονται διαφορετικές πυκνότη-
τες µε µεγάλα αστικά και εδαφικά κενά που προκύπτουν
από την ανεξέλεγκτη διασπορά, τις αλλαγές χρήσεων ή
τους θεσµικούς µετασχηµατισµούς. Η ιδέα της πυκνότη-
τας, και όχι της συµπαγούς µορφής (που χαρακτηρίζει την
παραδοσιακή πόλη), περιγράφει αυτή τη ρευστή µεταβα-
τική κατάσταση: µία κατάσταση γειτνίασης στοιχείων που

Αστικά κενά
και γυµνή ζωή

της Χαρίκλειας Χάρη, αρχιτέκτονος



Το 2001 ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας ανα-
θέτει σε οµάδα αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου να κατα-
θέσουν µια ολοκληρωµένη µελέτη για το σχεδιασµό πάρ-
κου µητροπολιτικής εµβέλειας στην περιοχή Γουδί. Ο
χώρος ο οποίος υποδείχτηκε, αφορούσε µια ευρεία ζώνη
που φιλοξενεί διάσπαρτες δηµόσιες χρήσεις, εγκαταλειµ-
µένα καθώς και ενεργά στρατόπεδα. Η περιοχή αυτή
χαρακτηρίστηκε σαν ένα µεγάλο «αστικό κενό» εν µέσω
των ασφυκτικά δοµηµένων όµορων δήµων. Το όραµα
αφορούσε τη δηµιουργία χώρων πολιτισµού, εκπαίδευσης
και αναψυχής µέσα σ’ ένα µητροπολιτικό χώρο πρασίνου
που θα χαρακτηρίζονταν πρώτιστα από την υψηλή οικολο-
γική ποιότητα του τοπίου, καθώς και την ανάδειξη του
ιστορικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα της περιοχής
και των κτισµάτων της. 
Σήµερα πέντε χρόνια από τη µελέτη, έχουν µάλλον ξεχα-
στεί οι αρχικές προθέσεις του Οργανισµού Αθήνας. Οι
κατευθύνσεις της µελέτης αλλοιώθηκαν σταδιακά, πρώτα
µε την εγκατάσταση των ολυµπιακών υποδοµών (Badming-
ton) και άλλων ειδικών χρήσεων στο διάστηµα αυτό, ενώ
σήµερα νέες κινήσεις για την αξιοποίηση µεγάλου µέρους

των χώρων από επιχειρηµατικά σχήµατα (Ολυµπιακά Ακί-
νητα ΑΕ). Τα παραπάνω θέτουν µια σειρά ερωτήµατα για
τη µελλοντική τύχη αυτού του χώρου αλλά και του οράµα-
τος το οποίο για λίγο καιρό φάνηκε να επικρατεί. 
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ıÂÛÂ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿-
ÛÂˆÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ¿ÚÎÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈ-
Î‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘;
Œ¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰ËıÂ› Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ¤¯Ô˘Ó ¯·ıÂ›, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘
ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ;  
Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο της ανάθεσης από τον
Οργανισµό Αθήνας (1996-99) υπήρχε ένας ενθουσιασµός
ότι θα γίνουν σηµαντικά πράγµατα σε εύλογο χρονικό διά-
στηµα. Η πολιτεία φαινόταν να έχει τη βούληση να δηµι-
ουργήσει κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό. Κυρίως να περισώσει
µια µεγάλη αδόµητη έκταση, ένα από τα τελευταία µεγάλα
αστικά κενά, που δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από του όµο-
ρους δήµους αλλά και οµάδες ειδικών συµφερόντων. Ας
µην ξεχνάµε ότι η σταδιακή εγκατάλειψη των στρατιωτικών
κυρίως εγκαταστάσεων άνοιξε την όρεξη σε κάθε είδους
«αναπτυξιακές» διαθέσεις. Άλλες φορές για γήπεδο του
Παναθηναϊκού, άλλοτε σαν χώρος µεταφόρτωσης σκουπι-
διών κλπ. Στην πόλη έχει επέλθει ένας κορεσµός εδώ και
δεκαετίες και οι δυνατότητες ανάπτυξης µεγάλων υπερτο-
πικών κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων έχουν φτάσει σε
αδιέξοδα εξεύρεσης χώρων. Από την άλλη, η θέση των
χώρων αυτών στη περιοχή των Αθηνών, οι πρόσφατες επε-
κτάσεις του µετρό, η ανάπτυξη της Μητροπολιτικής περιο-
χής προς τα Μεσόγεια κλπ., τους καθιστά κεντρικής εµβέ-
λειας αυξάνοντας σε πολλαπλάσια µεγέθη την αξία τους. 
Τότε νοµίζαµε ότι, αν και πολλά πράγµατα είχαν ήδη χαθεί
από ευκαιριακές καταπατήσεις και αυθαιρεσίες, υπήρχε
ακόµη περιθώριο για ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό όπως
ένα πάρκο Μητροπολιτικής εµβέλειας, γεγονός που µας
έφερε κοντά σε άλλους επιστήµονες, αλλά παράλληλα και
σε κατοίκους και συλλόγους της περιοχής, καθώς θέλαµε
να διατυπώσουν άποψη για τον ρόλο και τις ανάγκες που
θα επιθυµούσαν να εξασφαλίσει  αυτή η προσπάθεια.
Αυτό γιατί βλέπαµε την λειτουργία του και τον ρόλο του,
τόσο σε υπερτοπικό όσο και τοπικό σε επίπεδο. 

ªÈ· ·fi ÙÈ˜ Î‡ÚÈÂ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ Û·˜ ˘‹ÚÍÂ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡
ÙÔ›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÙË˜ fiÏË˜. ¶Â›ÙÂ Ì·˜ ÁÈ· ·˘Ùfi.
Το περιβαλλοντικό ζήτηµα και η ανάδειξη της ιστορίας του
τόπου υπήρξαν από του πρώτους και κύριους στόχους
του σχεδιασµού. Πρέπει να σας πω ότι όλοι µε µεγάλη
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Γουδί: Μια σηµαντική
ευκαιρία για την πόλη

Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί µέρος µιας συνένετευξης-συζήτησης του Γιάννη Πολύζου
µε τους ∆ηµήτρη Πολυχρονόπουλο και Χαρίκλεια Χάρη

όλη σχεδόν την εδαφική επικράτεια. Οι περισσότεροι από
τους τελευταίου προέκυψαν από τη µετακίνηση παλιννο-
στούντων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
θέτοντας µια σειρά καίρια ερωτήµατα που αφορούν στη
δοµή και το χαρακτήρα που αποκτούν οι σύγχρονες
πόλεις σε σχέση µε αυτό το φαινόµενο.
Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια του προγράµµατος µόνι-
µης στέγασης του Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε κατασκευάστηκαν µία
σειρά οικισµών σε παραµεθόριες ζώνες, ως αποτέλεσµα
της κρατικής πολιτικής περιφερειακής διασποράς των
προσφύγων σε οργανωµένους και αποµονωµένους καταυ-

λισµούς. (νοµοί Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου).
Κοινό στοιχείο των οικισµών αυτών είναι η αποµόνωση και
χωροθέτησή τους στα όρια των οικισµών/πόλεων υποδο-
χής.7

Τι είδους περιχαρακωµένοι χώροι είναι αυτοί οι οικισµοί
των παλιννοστούντων και τι είναι αυτό που καθιστά εδα-
φικό και αρχιτεκτονικό φαινόµενο αυτό το νέο είδος
«κενού» χώρου; Τα κοινωνικά και εδαφικά χαρακτηριστικά
των περιοχών υποδοχής φαίνεται ότι περισσότερο λει-
τούργησαν ως εµπόδια παρά ως ευκαιρίες κοινωνικής
ένταξης. Οι κοινωνικές ανάγκες, οι συνθήκες διαµονής και
οι ανάγκες κατοίκησης των παλιννοστούντων, σε συνδυα-
σµό µε τα χαρακτηριστικά του βιοτικού-οικονοµικού επιπέ-
δου των περιοχών υποδοχής, εξελίχτηκαν σε αντιφατικά
και αλληλοσυγκρουόµενα στοιχεία που δεν ευνόησαν ούτε
την κοινωνική και επαγγελµατική τους αποκατάσταση, ούτε
την περιβαλλοντική τους ένταξη. 
Περιορίζοµαι να επισηµάνω ότι οδήγησαν στο να δηµι-
ουργηθούν κοινωνικοί µικρόκοσµοι (δηλαδή πολιτισµικές-
οικιστικές νησίδες και καταστάσεις εξαίρεσης) στους οποί-
ους κατοικούν µόνο παλιννοστούντες, µε αποτέλεσµα το
δραστικό περιορισµό των κοινωνικών επαφών µε τα υπό-
λοιπα στρώµατα της κοινωνίας και την επικοινωνιακή και
κοινωνική τους αποµόνωση.
Κάτι τέτοιο δηµιούργησε συνθήκες περιθωριοποίησης και
εδαφικής πε-ριχαράκωσης, εφόσον µειώθηκε η ανάγκη για
γλωσσική, οικονοµική και πολιτισµική ένταξη στην κοινωνία

υποδοχής, καθώς η κοινότητα δηµιούργησε συνθήκες
«παρηγορητικής διαχείρισης των µαταιώσεων από την
καθηµερινή επαφή µε τα περιβάλλοντα της έξω-οµάδας».8

Οι περιφράξεις και τα container κάνουν αυτούς τους
«κενούς τόπους» να µην µοιάζουν µε πόλη αλλά µε ένα
ιδιόρρυθµο είδος «στρατοπέδων». Είναι γνωστή και χρή-
σιµη, επί του προκειµένου, η υπόδειξη του Giorgio
Agamben: «το στρατόπεδο συγκέντρωσης και όχι η πόλη
αποτελεί σήµερα το βιοπολιτικό παράδειγµα της ∆ύσης».9

Ωστόσο, «αν το στρατόπεδο είναι ο τόπος στον οποίο,
ως τόπος εξαίρεσης, δεν υπάρχουν υποκείµενα δικαίου
αλλά γυµνές υπάρξεις», η διάχυση σήµερα σ’ ολόκληρο
τον κόσµο περιοχών τέτοιου τύπου διαστέλλει το µοντέλο
των καταστάσεων εξαίρεσης, όπου «τα πάντα ήταν
δυνατά, επειδή ακριβώς ο νόµος είχε ανασταλεί».10

Μια τέτοια υπόθεση διαθέτει διαβαθµίσεις και διαφορετι-
κές εκδοχές που µας υποχρεώνει να αναθεωρήσουµε τις
πολιτικές χωροταξικής εγκατάστασης και τους µηχανι-
σµούς ενσωµάτωσης που ακολούθησε η χώρα µας, όπως
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα τελευταία χρόνια. 

Σηµειώσεις

1. Η πόλη του µοντερνισµού είναι µία σαφώς διαχωρισµένη πόλη,
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από την πόλη των αρχών του 20ού αιώνα. Αναµφίβολα οι πόλεις

εξακολουθούν να διαθέτουν κέντρα, περιοχές που διαχωρίζονται

µε βάση τις κοινωνικές τάξεις ή τις φυλετικές διακρίσεις ή έντονες

διακρίσεις ανάµεσα σε λειτουργικές ζώνες. Η χωρική µορφή της

πόλης ποτέ δεν ανταποκρίνεται απολύτως στην οικονοµική διαδι-

κασία που παράγει την πόλη.  

3. L. Lerup, “Postscript: Lacunas”, Ladders. Albert Pope, Princeton

Architectural Press, New York, 1996, σ. 242. 

4. Γ. Τζιρτζιλάκης, «Η Πόλη της Εξέγερσης και το Αρχιπέλαγος

της Προσωρινότητας: Για Όλα φταίει η Πρειφέρεια;», Athens

Voice, τ. 110, σσ. 16-17.

5. Α. Λιάκος, Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλά-

ξουν τον κόσµο; Αθήνα, Πόλις, 2005, σ. 119.

6. Z. Bauman, Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds, Polity

Press, Cambridge & Blackwell, Oxford 2003, σ. 195. 

7. Οι οικισµοί αυτοί είτε είναι εξολοκλήρου κατασκευασµένη από

το Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε (Σάπες Ροδόπης), είτε τµήµατα τους (Εύµοιρος

Ξάνθης, Νέος Ζυγός Καβάλας, Παγούρια). Ορισµένοι από τους

οικι-σµούς είναι µεγαλύτεροι, από 150-500 κατοικίες, (Σάπες Ροδό-

πης, Νέος Ζυγός Καβάλας, Εύµοιρο Ξάνθης, Παλαγία Αλεξανδρού-

πολης, Ζώνες ενεργού πολεοδοµίας Κοµοτηνής και Ξάνθης) και

άλλοι µικρότεροι, από 5-60 κατοικίες, διάσπαρτοι κυρίως κατά
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Ο χαρακτήρας του «αστικού κενού» στην περίπτωση του
Ελαιώνα προσδιορίζεται µέσα από τουλάχιστον τρεις
αλληλοσυνδεόµενες διαστάσεις. Η πρώτη είναι η κυριολε-
κτική και αναφέρεται στην πρωτοφανή από άποψη µεγέ-
θους χωρική ασυνέχεια στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της
Αθήνας που καταλαµβάνει µια έκταση περίπου 9.000 στρ.
σε απόσταση µόλις 3 χλµ. από την Οµόνοια και κατανέµε-
ται σε 5 ∆ήµους. Εντός της επικρατούν συνθήκες άλλου
«τόπου και χρόνου»: αχανής κλίµακα εξαιτίας του µη
πραγµατοποιηµένου τοπικού δικτύου, εγκαταλελειµµένες
βιοµηχανίες, περιβόλια, αποθήκες, νταλίκες, µάντρες,
καταυλισµός αθίγγανων, αυθαίρετη κατοικία αλλά και υπο-
λείµµατα του αρχαίου Ελαιώνα της Αθήνας.

Η δεύτερη διάσταση του «κενού» αναφέρεται στο πολεο-
δοµικό καθεστώς. Αν και περιβάλλεται από πυκνοδοµη-
µένο αστικό ιστό, η περιοχή εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης
µόλις στα µέσα του 90 µε το Π∆ 1049∆/95 που βασίστηκε
στις µελέτες του ΕΜΠ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό
της Αθήνας. Το διάταγµα αυτό δεν εφαρµόστηκε ποτέ για
διάφορους λόγους που ξεκινούν από µακροοικονοµικές
συγκυρίες και γενικότερη ολιγωρία και συνοψίζονται στην
ανεπάρκεια του πολεοδοµικού εργαλείου των χρήσεων
γης και µόνο στο να ανταποκριθεί στις σύνθετες απαιτή-
σεις ενεργού οικονοµικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης
και πολυεπίπεδης συνεργασίας που απαιτούνται για την
εξυγίανση µιας βιοµηχανικής περιοχής (Sapountzaki &
Wassenhoven, 2003). Σηµαντικό παράγοντα καθυστέρη-
σης των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων αποτελεί η µη
διευθέτηση των ιδιοκτησιών µέσω µιας ενιαίας Πράξης
Εφαρµογής για όλη την περιοχή. Ως εκ τούτου έχουν υλο-
ποιηθεί έλάχιστα από τα προβλεπόµενα τεχνικά έργα υπο-
δοµής και τις διαπλατύνσεις του Π∆. 

Η τρίτη και σηµαντικότερη διάσταση του «κενού» είναι η
παραγωγική – αναπτυξιακή εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης
και του οικονοµικού µαρασµού. Από τα µέσα του 80 και
έπειτα, η παραγωγική βάση του Ελαιώνα που αποτέλεσε
για µισό αιώνα έδρα σηµαντικών επιχειρήσεων και χώρο
εργασίας χιλιάδων ανθρώπων, σταδιακά φθίνει. Οι βιοµη-
χανίες φεύγουν αφήνοντας πίσω τους µολυσµένη γη και
ερειπωµένες εγκαταστάσεις ή µεταφέρουν τις παραγωγι-
κές τους λειτουργίες εκτός χώρας διατηρώντας τις εγκατα-
στάσεις τους στον Ελαιώνα ως κέντρα αποθήκευσης και
χονδρεµπορίου. Την αίσθηση του «µη φιλικού προς το
χρήστη» περιβάλλοντος εντείνουν τα πρακτορεία εµπο-
ρευµατικών µεταφορών, που εκµεταλλεύονται την ύπαρξη
φτηνής αδόµητης γης, τα συνεργεία και τα depot των κοι-
νωφελών οργανισµών. Σε θύλακες αυτού του αχανούς
τοπίου συνεχίζουν να ζουν µερικές χιλιάδες µόνιµοι κάτοι-
κοι σε υποβαθµισµένες συνθήκες.
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Ο Ελαιώνας σε τροχιά
µεταµόρφωσης υπό την

επίδραση νέων δυναµικών
του Θάνου Παγώνη, αρχιτέκτονα-πολεοδόµου

έκπληξη ανακαλύψαµε µε τη βοήθεια τοπογραφικών χαρ-
τών των αρχών του αιώνα, ότι σηµαντικά τµήµατα του
αρχαίου Ιλισού βρίσκονταν ακόµη µέσα στη «στρατιωτική
πόλη» Γουδί, µε τη µορφή ακάλυπτων χειµάρρων. Ελάχι-
στοι γνώριζαν για αυτά. Η πολιτεία είχε φροντίσει πριν από
µισό αιώνα για τον πλήρη εγκιβωτισµό και κάλυψη αυτού
του ιστορικού για την πόλη των Αθηνών φυσικού στοι-
χείου, από την περιοχή Ζωγράφου έως την Καλλιθέα. Ας
µην ξεχνάµε επίσης ότι όλη η περιοχή για την οποία
µιλάµε εντάσσεται στην Β΄ ζώνη προστασίας του Υµηττού,
γεγονός που καθιστά ένα µεγάλο αριθµό εγκατεστηµένων
ή προτεινόµενων δραστηριοτήτων εντός του, αυθαίρετες.

Θα έπρεπε να γίνει κατανοητό ευρύτερα ότι η οικολογική
σηµασία αυτού του χώρου είναι τεράστια. Αποτελεί τη
φυσική συνέχεια του Υµηττού µέσα στο αστικό τοπίο. 

™‹ÌÂÚ· Ò˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; 
Προς απογοήτευσή µας, τα πράγµατα σήµερα είναι σε χει-
ρότερη µοίρα. Μεσολάβησαν οι εγκαταστάσεις ολυµπια-
κών υποδοµών που τελικά (παρά την νοµοθετική πρό-
βλεψη περί λυόµενων κατασκευών), παραµένουν. Η διά-
σπαση του χώρου εντάθηκε. Σήµερα, µε ειδικό µνηµόνιο
συνεργασίας µεταξύ ΤΕΘΑ και Ολυµπιακών Ακινήτων ΑΕ,
µαθαίνουµε ότι προγραµµατίζεται η αξιοποίηση και σχε-
διασµός του από ιδιώτες, µε γνώµονα την οικονοµική
αξιοποίηση. Αυτές οι εξελίξεις κάνουν τα πράγµατα
δυσκολότερα. Εµείς σχεδιάσαµε δύο φορές αυτόν το
χώρο. Την πρώτη µε την ανάθεση του Οργανισµού Αθή-
νας, ενώ τη δεύτερη προχωρήσαµε ως Πολυτεχνείο στο
σχεδιασµού του τοπίου (Τµήµα πρώην στρατοπέδου
Βαρύτη) µε ειδικές περιβαλλοντικές παραµέτρους, στα
πλαίσια ευρωπαϊκού προγράµµατος σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο του Cambridge. Κατά κάποιο τρόπο υπάρ-
χει µια απογοήτευση κυρίως από την µεριά των κατοίκων
οι οποίοι συνεργάστηκαν µαζί µας και έχουν δώσει επανει-
ληµµένα αγώνες για τη διατήρηση και το µέλλον αυτών
των χώρων. 

À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹;
Ναι, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τις
πολιτικές πρωτοβουλίες και τις αντιδράσεις των επίσηµων
φορέων. Το Πολυτεχνείο από τη µεριά του έκανε ότι µπο-
ρούσε. Χώροι όπως το Γουδί, το Ελληνικό, ο Ελαιώνας
έχουν τεράστια σηµασία για την ποιότητα του περιβάλλο-
ντος στην πόλη της Αθήνας. Η διασύνδεσή τους µε τα
δίκτυα καθηµερινών δραστηριοτήτων της πόλης είναι κάτι
ιδιαίτερα σηµαντικό. Είναι οι τελευταίοι µεγάλοι χώροι και
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα απόθεµα, µια παρακα-
ταθήκη θα λέγαµε µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης, για τις

επόµενες γενιές. Τα πράγµατα δεν είναι εύκολα, πιστεύ-
ουµε όµως στις κινητοποιήσεις των κατοίκων. Η οµάδα
είχε την άποψη από την αρχή ότι οι συµµετοχικές διαδικα-
σίες ευνοούν την προώθηση των στόχων και τους εντάσ-
σουν στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών. Από την
άλλη αυτή η συµµετοχή στις διαδικασίες του σχεδιασµού
τους κάνει ιδιαίτερα ενεργούς και διατηρούν από την µεριά
τους αµείωτο το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτών
των χώρων. Σήµερα φαίνεται ότι µάλλον περιµένουµε
περισσότερα από τις διεκδικήσεις των µη κυβερνητικών
οργανώσεων (WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρία για την Προ-
στασία του Περιβάλλοντος και της Αρχιτεκτονικής Κληρο-
νοµιάς) και τοπικών συλλόγων παρά από την επίσηµη
πολιτεία. Τουλάχιστον στα ζητήµατα που αφορούν το
περιβάλλον. Συνεπώς και από αυτή την άποψη, η συνεργα-
σία µας µε τους κατοίκους έχει αποδώσει.
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Τα τελευταία χρόνια «τα αστικά κενά» έχουν βρεθεί στο
επίκεντρο των σύγχρονων ερευνητικών αναζητήσεων όλο
και περισσότερων αρχιτεκτόνων, εικαστικών, κινηµατογρα-
φιστών και οµάδων που µελετούν τις νέες σχέσεις αυτών
των χώρων µέσα στη µητρόπολη.
Επίσης έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερα σηµαντικός διάλο-
γος σε σχέση µε τη σηµασία συλλογικών δράσεων και
παρεµβάσεων στην πόλη από οµάδες που αναπτύσσουν
µεθοδολογίες µε στόχο τη διαµόρφωση νέων αρχιτεκτονι-
κών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών πρακτικών στο δηµό-
σιο χώρο µέσα από συλλογικές παρεµβάσεις και καλλιτε-
χνικές δράσεις. 
Οµάδες όπως ∆ιαδροµή 49, Ίδια Πόλη, Κενό ∆ίκτυο, Όµοιο,
Πλατφόρµες [Feedback, Innactivities, Ωραίο], Σαύρα, Σύλλογος
για την Ποιότητα της ζωής στα Πατήσια, Φιλοπάππου,
AttuAllamente, Flashmob, Ζαΐµη 54, PARA/SITE, PixelDepth,
Οµάδα Πρωτοβουλίας «Ένα σχολείο για τους Τσιάπας»,
PPC_T, ∆ίκτυο Νοµαδική Αρχιτεκτονική κ.ά., δραστηριοποιή-
θηκαν στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες έχοντας στο
ιστορικό τους αρκετές δράσεις που αγγίζουν τον προβλη-
µατισµό για το δηµόσιο χώρο.
Ιδιαιτέρως όµως οµάδες όπως το Αστικό Κενό και
Osservatorionomade/STALKER θα µπορούσε να ειπωθεί
ότι έχουν επικεντρωθεί µε πιο συστηµατικό τρόπο πάνω

σε ζητήµατα που αφορούν στα αστικά κενά της πόλης, είτε
µέσα από θεωρητικό λόγο, είτε µε δράσεις, παρεµβάσεις
και δηµόσιες συζητήσεις. 

Η οµάδα Αστικό Κενό αναγνωρίζει το κενό στην πόλη ως
αναπόσπαστο και απαραίτητο µέρος της. Αναγκαίο για την
ανάγνωση και την κατανόησή της, αποτέλεσµα της συνε-
χούς εξέλιξης της. Η αµηχανία που προκαλεί ο αυθαίρε-
τος τρόπος χρήσης των αστικών κενών από ποικίλες οµά-
δες κατοίκων της πόλης, αντικατοπτρίζει µία κοινωνική
πραγµατικότητα. Οι ∆ράσεις της οµάδας τείνουν να υπο-
στηρίξουν την αυθαιρεσία αυτή και να την καταστήσουν
θεµιτή, είναι συχνά απόπειρες επιβεβαίωσης της αναγκαιό-
τητας των κενών αυτών χώρων και συγχρόνως διαµαρτυ-
ρία για τον εκφυλισµό η την κατάργησής τους. Στις πρώτες
δράσεις της οµάδας τα αστικά κενά ήταν κυριολεκτικά
κενά οικόπεδα µέσα στον ιστό της πόλης. Στη συνέχεια
όµως η έννοια του αστικού κενού διευρύνθηκε συµπερι-
λαµβάνοντας χώρους οι οποίοι παρουσιάζουν απουσία
σαφούς υπόστασης η νοµικού πλαισίου.  Έτσι σε χώρους
όπως τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, η κοίτη
του Κηφισού, ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδηµίας
Πλάτωνος κ.ά. έχουν πραγµατοποιηθεί 12 «αστικές δρά-
σεις» ενεργοποιώντας την συµµετοχή του κοινού. Τα
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Αστικά κενά εν δράσει

των ∆ηµήτρη Πολυχρονόπουλου και Χαρίκλειας Χάρη

Μια σειρά νέων δυναµικών στη µετα-Ολυµπιακή Αθήνα
θέτουν αυτή τη λειτουργία του κενού σε µια µεταµορφω-
τική τροχιά και δηµιουργούν πιέσεις ανάπλασης. Ένας
σηµαντικός παράγοντας είναι η επέκταση του Μετρό, που
καθιστά την Ιερά Οδό βασικό άξονα σύνδεσης του
κέντρου της πόλης µε τις ∆υτικές συνοικίες, καθώς και
άλλα σχεδιαζόµενα έργα υποδοµής, όπως ο υπεραστικός
σταθµός λεωφορείων (που βρίσκεται ακόµη στο στάδιο
των απαλλοτριώσεων) και η Λεωφόρος Προφήτη ∆ανιήλ.
Ένας άλλος παράγοντας είναι η τάση σταδιακής µετακίνη-
σης δραστηριοτήτων πολιτισµού και αναψυχής προς
∆υσµάς που έχει δηµιουργήσει νέα σηµεία αναφοράς στις
παρυφές της περιοχής του Ελαιώνα, (Γκάζι, άξονας Πει-
ραιώς, Μεταξουργείο). Αυτή η τάση ενισχύεται και από την
ολοκλήρωση της α’ φάσης της ενοποίησης των αρχαιολο-
γικών χώρων καθιστώντας φυσική την επέκταση αυτού του
δικτύου δυτικά κατά µήκος της Ιεράς Οδού, µε εφαρµογή
της σχετικής πολεοδοµικής µελέτης ανάπλασης, και
συµπερίληψη νέων χώρων όπως η Ακαδηµία Πλάτωνος. 

Σηµαντικός παράγοντας µετασχηµατισµού είναι ακόµη η
γενικότερη στροφή προς ένα νέο πρότυπο καταναλωτικά
προσανατολισµένης αστικής ανάπτυξης που κάνει την
εµφάνιση του µέσα στη συγκυρία των Ολυµπιακών Αγώ-
νων σε συγκεκριµένες «περιοχές» πολεοδοµικής αρµο-
διότητας, όπως η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας,
και δίνει έµφαση στη διαχειριστική διάσταση της παρέµβα-
σης. Βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι ότι ανα-
φέρεται σε µία νέα κλίµακα επενδυτικού κεφαλαίου που
σχηµατίζεται επίσης µέσα στην ίδια περίοδο και δραστη-
ριοποιείται σε συγκεκριµένους τοµείς όπως µεγάλα εµπο-
ρικά κέντρα και αναψυχή, (βλέπε Ιερά Οδό). 
Στον Ελαιώνα αυτή η νέα αντίληψη εισάγεται µέσα από το
πρόσφατο σχέδιο «∆ιπλής Ανάπλασης» του ∆ήµου Αθη-
ναίων και του Παναθηναϊκού, που περιλαµβάνει την κατα-
σκευή έως το 2008 του νέου γηπέδου στη θέση «Βοτανι-
κός» σε συνδυασµό µε εµπορικές χρήσεις. Η διαφορετι-
κότητα της προσέγγισης είναι ότι αντιµετωπίζει αποτελε-
σµατικά εξαρχής τις προϋποθέσεις υλοποίησης του σχε-
δίου µέσα από τη δέσµευση των άµεσα εµπλεκόµενων
εταίρων σε µια «Συµφωνία Πλαισίου Αρχών». Επίσης σε
αντίθεση µε άλλες αντίστοιχες προσεγγίσεις αστικής ανά-
πτυξης που δίνουν προτεραιότητα στη δηµοσιονοµική
διαχείριση –βλέπε αξιοποίηση Ολυµπιακών εγκαταστά-

σεων– είναι θετικό το ότι πρόκειται για µια δηµοτική πρω-
τοβουλία, έστω και αν αυτή δεν έχει ως αφετηρία την ικα-
νοποίηση των τοπικών αναγκών, αλλά συνδέεται περισσό-
τερο µε τη φιλοδοξία ανάδειξης του Ελαιώνα σε νέο πόλο
αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα µητροπολιτικής
εµβέλειας. Το αδύναµο στοιχείο του σχεδίου από πολεο-
δοµικής άποψης είναι εκείνο ακριβώς που το ισχυροποιεί
ως επιχειρηµατική συµφωνία, δηλαδή το ότι επικεντρώνε-
ται στον ελάχιστο δυνατό κύκλο εµπλεκοµένων και περιχα-
ρακώνεται εντός των ορίων των ιδιοκτησιών τους. Αυτό
περιορίζει εκ των πραγµάτων το εύρος των θετικών συνο-
δευτικών επιπτώσεων που θα µπορούσε να έχει προς την
κατεύθυνση της αντιµετώπισης των έντονων αναπτυξιακών
και περιβαλλοντικών προβληµάτων της περιοχής. Παράλ-
ληλα η µη ολοκλήρωση της αναγκαίας τεχνικής υποδοµής
και ο ελλειπής έλεγχος της οικιστικής ανάπτυξης εγκυµονεί
κινδύνους υπερφόρτωσης των υφιστάµενων δικτύων αλλά
και ανεξέλεγκτης αύξησης των αξιών γης περιµετρικά. 

Με βάση αυτά τίθενται σηµαντικά ερωτηµατικά ως προς το
κατά πόσον η επιδιωκόµενη παρέµβαση µπορεί να αποτε-
λέσει καταλύτη για την οικονοµική και κοινωνική αναζωο-
γόνηση της περιοχής, τουλάχιστον εφόσον παραµείνει
στα σηµερινά όρια των ιδιοκτησιών, καθώς και ως προς τις
δυνατότητες της νέας «επιχειρηµατικής προσέγγισης
ελληνικού τύπου» στο να ενεργοποιήσει µια διαδικασία
αναπλάσεων που να µην αποτελούν αναγωγή της µεγα-
ιδιωτικής κλίµακας σε πολεοδοµική. Ολοκληρώνοντας θα
µπορούσε να ειπωθεί ότι η οικονοµική επανένταξη του
Ελαιώνα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα, όχι απλά ως κατα-
ναλωτικού προορισµού αλλά πρωτίστως ως παραγωγικού
πόλου µε νέους όρους αποτελεί µέγιστη πρόκληση µητρο-
πολιτικής σηµασίας. Αυτό όµως δεν µπορεί να επιτευχθεί
χωρίς τη σαφή δέσµευση της Πολιτείας σε πολιτικές επα-
νάχρησης της γης και της διοχέτευσης στην περιοχή
παραγωγικών επενδύσεων, (όπως πάρκα τεχνολογίας και
έρευνας) µέσω συγκεκριµένων κινήτρων σε συνδυασµό µε
την εφαρµογή των κατάλληλων θεσµικών εργαλείων.

Αναφορές
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γεγονότα αυτά συµπεριλαµβάνουν απλές καθηµερινές
πράξεις όπως περπάτηµα, ανάγνωση κειµένων, συζητήσεις
κ.α., που οργανώνονται από την οµάδα στις περιοχές
παρέµβασης. Με την παραµονή τους σ’ αυτούς τους
τόπους, τα µέλη του Αστικού Κενού προσκαλούν τους
πολίτες να ενεργοποιήσουν απαξιωµένους χώρους της
πόλης που υπόκεινται σε αλλαγές και µετασχηµατισµούς,
σε ένα πλαίσιο ασαφούς νοµικού καθεστώτος. Κατοικώ-
ντας προσωρινά σ’ αυτούς τους χώρους, το Αστικό Κενό
δοκιµάζει την αλληλεπίδραση/σχέση του τόπου µε τους
κατοίκους και την αστική ζωή.

Ο τρόπος παρέµβασης της οµάδας Stalker/
OsservatorioNomade βασίζεται σε χωρικές πρακτικές
έρευνας και αυτό-οργάνωσης, σε συνεργασία µε κατοί-
κους και κοινότητες, διαµέσου µηχανισµών που οι ίδιοι
αποκαλούν «αρχεία µνήµης»
Πρωτεύοντα ρόλο διαδραµατίζει σ’ αυτές τις πρακτικές η
έρευνα πεδίου, η συστηµατική ακρόαση των κοινοτήτων, η
«γνωσιολογική χαρτογράφηση» και η θεώρηση των αστι-
κών κενών ως «territori attuali», δηλαδή ως εδαφών που

βρίσκονται εν τω γίγνεσθαι. Τα «κενά» αυτά αποτελούν
τον αρνητικό χώρο της κατασκευασµένης πόλης, ενδιάµε-
σες και οριακές ζώνες που είναι εγκαταλελειµµένες ή σε
καθεστώς µετασχηµατισµού. Πρόκειται για τόπους της
απωθηµένης µνήµης και του ασυνείδητου γίγνεσθαι των
αστικών συστηµάτων. Για τη σκοτεινή πλευρά της πόλης,
όπου αναµειγνύεται το οργανικό µε το ανόργανο, το
φυσικό και το τεχνητό. Ο µεταβολισµός των ανθρώπινων
υπολειµµάτων από την πλευρά της φύσης και η ανθρώπινη
δραστηριότητα παράγουν ένα νέο ορίζοντα, ανεξερεύνη-
των και µεταλλαγµένων εδαφών τα οποία µοιάζουν «παρ-
θένα» και τα οποία η οµάδα Stalker αποκαλεί «γίγνεσθαι
άλλο του χώρου». Είναι δύσκολο να σχεδιάσουµε αυτούς
τους χώρους γιατί δεν διαθέτουν µία ακριβή τοποθέτηση
στο παρόν µας και βρίσκονται έξω από τις διαθέσιµες σύγ-
χρονες γλώσσες και συστήµατα. Μπορούµε να γνωρί-
σουµε αυτούς τους χώρους µόνο διαµέσου της άµεσης
εµπειρίας, έχουµε γι αυτούς µαρτυρίες και όχι αναπαρα-
στάσεις, ενώ το αρχείο αυτών των εµπειριών είναι η µόνη
δυνατή χαρτογράφηση του αστικού τοπίου σήµερα. Ένας
τέτοιος τρόπος έρευνας και παρέµβασης έγινε αναγνωρί-
σιµος στο Corviale Network της Ρώµης καθώς και σε µια
σειρά δραστηριότητες που ανέπτυξε η οµάδα αυτή, σε
συνεργασία µε ελληνικές οµάδες, καλλιτέχνες και αρχιτέ-
κτονες, για την Εγνατία Οδό. 
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µοια) εκφράζονται µε την ανάρτηση

στις όψεις αλλοπρόσαλλων και άσχε-

των ως προς την βασική δοµή, τους

άξονες και τη λειτουργία του κτιρίου

επιφανειών από κοτετσόσυρµα βαµ-

µένο µάλιστα πορτοκαλί. Η επένδυση

τέλος των αρχικών επιφανειών της

δίχρωµης αρχικής µαρµαρεπένδυσης

(που ανταποκρινόταν έτσι στη λειτουρ-

γία των οικοδοµικών στοιχείων), µε

φύλλα αλουµινίου, µονόχρωµα,

γκρίζα, θλιβερά και πένθιµα µετατρέ-

πει το σύνολο σε συνδυασµό αντιθετι-

κών στοιχείων που βεβαίως ήταν αδύ-

νατο να αποτελέσουν «σύνθεση». Η

«ανάπλαση» ισοπεδώνει τα πάντα, εξα-

φανίζει την πλαστικότητα που µπο-

ρούσε να δοθεί µε τους ισχύοντες

όρους δόµησης, µετατρέπει το κτίριο

σε έναν άχαρο όγκο, σκοτεινό, µονό-

λιθο, χωρίς άξονες, πλήρη και κενά,

φέροντα και φερόµενα στοιχεία. Το

κοτετσόσυρµα αποτελεί τη «χαριστική

βολή» στην «εκτέλεση» του κτιρίου.

Πέρα όµως από τις παραπάνω παρατη-

ρήσεις που αφορούν κυρίως στο συν-

θετικό µέρος, υπάρχουν και κάποια

καίρια ερωτήµατα σχετικά µε τη διαδι-

κασία µε την οποία εφαρµόστηκε η

συγκεκριµένη «ανάπλαση». Αυτά είναι:

α) Οι υπεύθυνοι και οι αρµόδιοι της

Γενικής Τράπεζας πώς και γιατί επιλέ-

ξανε µια πολυέξοδη λύση η οποία

βεβαίως δεν έκανε καλό, αλλά αντιθέ-

τως πολύ κακό στο κτίριο λόγω της

µεγάλης µείωσης της αισθητικής επο-

µένως και της οικονοµικής αξίας του;

Γνωρίζουν κάποιο αδίκηµα λεγόµενο

«απιστία»;

β) Η Πολεοδοµία, η ΕΠΑΕ ή όποιο άλλο

όργανο ενέκρινε αυτή την «αρχιτεκτο-

νοκτόνο» µελέτη πώς και γιατί δεν έλα-

βαν υπ’ όψη τους ότι µε την «ανά-

πλαση» του κτιρίου καταστρατηγείται ο

«Νόµος περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας»

και στραπατσάρεται µία τουλάχιστον

καλή αρχιτεκτονική λύση; Έχουν αντί-

ληψη των πολλαπλών ευθυνών τους;

γ) Το περιοδικό ∆οµές (το οποίο υποτί-

θεται ότι ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη

αρχιτεκτονική) πώς και γιατί δεν έλαβε

υπ’ όψη του τα παραπάνω όταν διέθεσε

τις σελίδες του για την προβολή µιας

τουλάχιστον αντιδεοντολογικής ενέρ-

γειας; Γιατί απέφυγε να δηµοσιεύσει

επιστολή µου µε την οποία ζητούσα

επανόρθωση και αποκατάσταση της

αλήθειας; Αγνοούν τις στοιχειώδεις

υποχρεώσεις τους ή έχουν λόγους να

«θάβουν» τα λάθη τους; 

Συνάδελφοι,

Επειδή ορισµένοι, νεώτεροι κυρίως,

(µε την κακή σηµασία) την αδηµονία

µου για συναγωγές θεωριών από υλικό

που άλλοι µοχθούν να συγκεντρώσουν

εξαντλητικά.

Ιδού, λοιπόν, τι προτείνω ως: 3 σηµεία

προσωπικής ανάγνωσης (ή «παρανά-

γνωσης») µιας θαυµαστά µεθοδικής

δουλειάς.

Πρώτον, οι 12 αρχιτέκτονες καταχω-

ρούνται κατά σειρά χρονολογιών γέν-

νησης. Η σειρά, από τον Ζάχο ως τον

∆ούρα, καλύπτει κάπου 35 χρόνια (από

1870 ως το 1904). Περίπου όσα τα χρό-

νια ανάµεσα στα πρώτα µεγάλα έργα

του Ζάχου (τέλη δεκαετίας του 1910)

µέχρι τα τελευταία σηµαντικά έργα του

Καραντινού ή του ∆ούρα (αρχές του

1950). Τα 35 χρόνια οριοθετούν και τη

διάρκεια της παραγωγής αυτών των

αρχιτεκτόνων, εκτείνοντας τον µεσοπό-

λεµο ως την πρώτη µεταπολεµική

δεκαετία (όπως για τον Χοµπσµπάουµ ο

19ος αιώνας υπερβαίνει τα αυστηρά

του όρια κι «εκτείνεται» απ’ το 1789 ως

το 1917). Ορθές επεκτάσεις, αφού οι

περίοδοι ζωής των κοινωνικών φαινο-

µένων αδιαφορούν για αυστηρά, ανά

εκατονταετία ή χιλιετία, όρια από τη

γέννηση του Ιησού (εκτός αν είναι

κάποιος χιλιαστής).

∆εύτερον, νοµίζω πως αν συνοψιστεί

στο έπακρο –µ’ έναν µόνο τίτλο– η

αρχιτεκτονική που παρήγαγαν οι 12

στην εν λόγω 35ετία, αυτός ο τίτλος θα

ήταν: Από τον γερµανοτραφή ελληνο-

κεντρισµό στον ελληνοτραφή µοντερ-

νισµό, µέσω ενός άλλοτε γαλλόφρονος

κι άλλοτε αλλόφρονος εκλεκτικισµού.

∆ιότι, τι άλλο συνιστά λ.χ. το αρχαΐζον

ή βυζαντινίζον Jugendstil του Α. Ζάχου

(µε τον λαϊκότροπο διάκοσµο και των

πιο λειτουργικών εξοχικών κατοικιών

του να αντισταθµίζει την εκσυγχρονι-

στική του αντιµετώπιση της

ναοδοµίας)· τι άλλο συνιστούν οι κλα-

σικίζουσες ως προς τη διαίρεση βάση-

κορµός-στέψη πολυκατοικίες του Κ.

Κυριακίδη, µα µε σαφείς παραποµπές

στη Βιέννη και τον Ότο Βάγκνερ ή στον

Φρ. Σίνκελ (µε την πρόταση για µια

διαµόρφωση του Λυκαβηττού εφά-

µιλλη εκείνης του Σίνκελ για το ανά-

κτορο του Όθωνα στην Ακρόπολη)·

πού αλλού, αν όχι σ’ έναν γερµανικό

ροµαντισµό, παραπέµπουν τα δαντε-

λωτά κιγκλιδώµατα στα µπαλκόνια των

πολυκατοικιών ή οι κεκλιµένες στέγες

στις αγρεπαύλεις του Ν. Νικολαΐδη· και

πώς αλλιώς να συνοψίσει κανείς τις

πολύτροπες λύσεις του Κ. Κιτσίκη, εάν

όχι ως «µεταβατικό» εξελληνισµό

όλων των κεντροευρωπαϊκών στυλ της

εποχής του;

Μετά τον Κιτσίκη αρχίζει ό,τι ονόµασα

άλλοτε γαλλόφρονα κι άλλοτε αλλό-

φρονα εκλεκτικισµό. Μ’ έναν Μ. Λαζα-

ρίδη που σπουδάζει στο Παρίσι –όχι

στο Μόναχο ή το Βερολίνο, όπως οι

προηγούµενοι– συνδυάζει τη γαλλική

πολεοδοµία µε την ελληνική αρχαιό-

τητα στο µνηµείο του αγνώστου στρα-

τιώτου, την αρ-ντεκό µε τον νεοκλασι-

κισµό σε κτίρια τραπεζών, καθώς και

την κεραµοσκεπή ελληνικότητα µε

αγγλικά µπέι-γουίντοου, γαλλικά µπου-

ντουάρ και κινέζικα σαλόνια, σε

έπαυλη της Λεωφόρου Κηφισίας.

Σπουδές στο Παρίσι ακολουθεί κι ο ∆.

Φωτιάδης, ψάχνοντας πιο µεθοδικά τον

συγκερασµό αρ-ντεκό και αρχαιοελλη-

νικής λιτότητας. Κι ανάλογα, γι’ αυτή

την ενδιάµεση φάση, είναι πολλά έργα

του Λ. Μπόνη που, επίσης σπουδα-

σµένος στο Παρίσι, συνδυάζει τον γαλ-

λικό µοντέρνο κλασικισµό µε την αρ-

ντεκό σε µελέτες εµπορικών κτιρίων ή

αίθουσες θεαµάτων.

Από εκεί, ερχόµαστε πια σε αρχιτέκτο-

νες που κάνουν σπουδές στην Ελλάδα

(σχολές Καλών Τεχνών ή Αρχιτεκτονι-

κής, µετά το 1917) κι επιτυγχάνουν ό,τι

ονόµασα: πέρασµα από τον γερµανο-

τραφή ελληνοκεντρισµό στον ελληνο-

τραφή µοντερνισµό. Κι εννοώ

βεβαίως, για να µη µακρηγορώ άλλο,

τις λεπταίσθητες και εξαιρετικά λιτές

συνθέσεις του Γ. Κοντολέοντος, τις δια-

κριτικά χρωµατισµένες µε εντοπιότητα

επι-νοητικές λύσεις του Ν. Μητσάκη,

τις αποσπάσασες τον θαυµασµό του Λε

Κορµπυζιέ προτάσεις του Κυρ. Πανα-

γιωτάκου ή τον στιβαρό µοντερνισµό

του Π. Καραντινού κι εκείνον του Β.

∆ούρα, µε καλά αφοµοιωµένη την

ελληνική παράδοση σε εξοχικές κατοι-

κίες πεζογράφων (Ν. Καζαντζάκη, Π.

Πρεβελάκη).

Στην ακροθιγή περιγραφή µου δεν

απέφυγα αξιολογικούς υπαινιγµούς.

Κάτι που, ως πιο σωστοί επιστήµονες,

οι συγγραφείς κατάφεραν να αποφύ-

γουν. Με πολλή επιµέλεια, ωστόσο, η

µελέτη τους παραθέτει οικογενειακές

φωτογραφίες των 12 αρχιτεκτόνων,

δίπλα σε φωτογραφίες τους ως σπου-

δαστών, και φωτογραφίες εποχής των

αρχιτεκτονηµάτων τους, µε σχέδια ή

εικόνες από µακέτες.

Επιµέλεια η οποία αναδεικνύει, νοµίζω

(ερχόµενος στο 3ο σηµείο της ανάγνω-

σής µου), ένα ολόκληρο κλίµα εποχής

και, µαζί, µια ελαφρά µελαγχολία για

το ότι τόσο προικισµένα άτοµα πρό-

σφεραν µάλλον ατελέσφορα το ταλέ-

ντο τους. Παρήγαγαν εφάµιλλη της διε-

θνούς και λαµπρή σε ποιότητα αστική

αρχιτεκτονική, µα δεν κατάφεραν (δεν

περνούσε απ’ το χέρι τους άλλωστε) να

παραγάγουν µια πιο συνετή αστική

τάξη στην Ελλάδα. Ο εµφύλιος που

ακολούθησε τον πόλεµο (ενώ οι διχα-

σµέ-νοι µε την κυβέρνηση του Βισύ

Γάλλοι, π.χ., κατάφεραν να τον αποφύ-

γουν), µαζί µε τα απότοκα του εµφυ-

λίου, σηµάδεψαν τις σύγχρονες ελλη-

νικές πόλεις πολύ πιο έντονα από τις

εµπνευσµένες προτάσεις των 12 αρχι-

τεκτό-νων του µεσοπολέµου.

Στην λιτή κοµψότητα καλο-µελετηµέ-

νων σαλονιών, στην φροντισµένη

άνεση των χώρων προσωπικού, στις

δεξιοτεχνικές λύσεις αγορών ή αιθου-

σών θεαµάτων όπου συναντάµε, δια-

τρέχοντας το βιβλίο, να διαβιώνουν

επιχειρηµατίες και καλλιτέχνες παγκό-

σµιας ακτινοβολίας, πολιτικοί και πεζο-

γράφοι, γαλαζοαίµατοι και ποιητές, δεν

µπόρεσε να καλλιεργηθεί η σώφρων

διαχείριση της αστικής γης ή οι συνθή-

κες µιας γενικευµένης φιλανεξίας.

Αντίθετα, εκείνο που επικράτησε ήταν

ο ανταγωνισµός των αντιπαροχών, η

αισθητική της απληστίας και µια φιλο-

καλία µάλλον αφιλοσόφητη εντέλει, η

οποία καταδυναστεύει και τις µέρες

µας όχι µε έλλειψη σηµαντικών αρχιτε-

κτονηµάτων µα µε έλλειψη σεβασµού

προς αυτά.

Για έναν ακόµη λόγο λοιπόν –για τον

σεβασµό προς έργα που αλλοιώθηκαν

ή κατεδαφίστηκαν κι αρκετά που σώζο-

νται ακόµη, µα και για τον σεβασµό

προς τους 12 αρχιτέκτονες που µε

γνώση, µεράκι κι όνειρα εργάστηκαν

να τα υλοποιήσουν– η µελέτη της κ.

Φεσσά και του κ. Μαρµαρά είναι άξια

θαυµασµού.

Πέτρος Μαρτινίδης

VIVERE PERICOLOSAMENTE: 26
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, Εκδόσεις

Αντίκτυπος, Αθήνα 2005

Ιστορίες από τα καλύτερά τους χρόνια

στην Ιταλία θυµήθηκαν οι συγγραφείς

του βιβλίου µε τον τίτλο «Vivere

pericolosamente: 26 ιστορίες από την

Ιταλία» που κυκλοφορεί από τις εκδό-

σεις Αντίκτυπος. 

Πρόκειται για µια συλλογή πεζογραφη-

µάτων από συγγραφείς, δηµοσιογρά-

φους, επιστήµονες και καλλιτέχνες που

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ

1. Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου,

ΑΟΡΑΤΕΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ 27 πόλεις

στη Θεσαλονίκη, Εκδόσεις

Πατάκη, Αθήνα 2004

2. Πάνος Τότσικας, Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ

ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 2004, Εκδό-

σεις ΚΨΜ, Αθήνα 2004

3. ∆ρ. Κ.Ν. Παρθενόπουλος,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Εκδόσεις Ζήτη,

Θεσσαλονίκη 2004

4. Αριστείδης Γ. Ρωµανός,

ΑΘΗΝΑ. ΤΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ

ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ, Εκδόσεις Ποταµός,

Αθήνα 2004

5. Γιώργος Νικολαίδης, Ξεπερνώ-

ντας ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (Το Χρέος),

Εκδόσεις Εµπειρία, Αθήνα 2005

6. Μιχάλης Α. Βιδάλης,

αντιΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Αρχιτεκτονι-

κοί Μονόλογοι,Εκδόσεις ΙΩΝ,

Αθήνα 2005

7. Στέλιος Χριστοφυλάκης,

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1974-2004, Εκδόσεις

Γόρδιος

8. Ισµήνη Καρυωτάκη,

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ,

ΓΙΑΛΟΒΑ, Εκδόσεις Το Ροδακιό,

Αθήνα 2005

9. Αντώνης Βεζύρογλου,

∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΠΟΥΣ 1964-

1984, Εκδόσεις Παπασωτηρίου,

Αθήνα 2005

10. Πάνος Γ. Τότσικας, Ε∆Ω,

ΚΑΠΟΤΕ …ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Εκδό-

σεις ΚΨΜ, Αθήνα 2005

11. Κωνσταντίνος Μ. Πολιουδάκης,

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,

Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

2005

12. Ιορδάνης Ε. ∆ηµακόπουλος,

SCRIPTA MINORA, Υπουργείο

Πολιτισµού, ∆ηµοσιεύµατα του

Αρχαιολογικού ∆ελτίου Αρ. 88,

Αθήνα 2005

13. ∆ηµήρης Ηλιόπουλος,

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, Τόµος

Α΄, 35 Μείζονες υποθέσεις µε

Λύσεις (1979-1990), Έκδοση συγ-

γραφέα υπό την αιγίδα του Συλλό-

γου Πολιτικών Μηχανικών Ελλά-

δος, Αθήνα 2006 

8855β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

βιβλιοπαρουσίαση

3 σηµεία προσωπικής ανάγνωσης για
το βιβλίο των Ε. Φεσσά-Εµµανουήλ
και Ε. Μαρµαρά, 12 ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ,

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης,

2005

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το εν λόγω

βιβλίο συνιστά εργασία-σταθµό στη

µελέτη της νεοελληνικής αρχιτεκτονι-

κής. (Με έρευνες σε αρχεία σχολών

της Ευρώπης, αναδιφήσεις σε οικογε-

νειακά άλµπουµ, διασώσεις πρωτότυ-

πων σχεδίων από προσωπικές συλλο-

γές, συναρµογές συνεντεύξεων σε µια

εξαντλητική εργογραφία κ.ά.). Ως εκ

τούτου, όµως, αµφιβάλλω αν είµαι

αρµόδιος να το κρίνω.

Εξηγούµαι µε µια αυτοβιογραφική

παρέκκλιση.

∆ιάβαζα πρόσφατα, στο βιβλίο του

Χοµπσµπάουµ: Ξεχωριστοί άνθρωποι,
ένα άρθρο για τους «πολιτικοποιηµέ-

νους παπουτσήδες». Ο γνωστός ιστορι-

κός εξετάζει τη συµµετοχή διαφόρων

επαγγελµατιών σε κινήµατα του 18ου

και 19ου αιώνα κι εντοπίζει ιδιαίτερη

συχνότητα συµµετοχής υποδηµατο-

ποιών, µε αµέσως πολυπληθέστερη

συµµετοχή σε ράφτες, ενώ άλλα επαγ-

γέλµατα εµφανίζουν πολύ κατώτερα

ποσοστά. Ο Χοµπσµπάουµ ανατρέχει

σε πλήθος πηγές και καταχωρηµένες

εγγραφές µελών σε επαναστατικές

οργανώσεις, δίχως όµως να προτείνει

οριστική εξήγηση για το θέµα. Αλλ’

εγώ έσπευσα να συµπεράνω πως η

σωµατική εγγύτητα µε τον πελάτη, την

οποία συνεπαγόταν το επάγγελµα του

παπουτσή, όπως και του ράφτη, ήταν

αυτή που εξέτρεφε την ριζοσπαστικό-

τερη ρήξη προς τα αφεντικά απ’ ό,τι

άλλες, πιο αποστασιοποιηµένες προς

εργοδότες, επαγγελµατικές δραστη-

ριότητες.

∆εν φέρνω αυτό το παράδειγµα για να

περάσω στην επαναστατικότητα των

αρχιτεκτόνων, από την εποχή του Γουί-

λιαµ Μόρις και του Μπερλάγκε, ούτε

για ν’ αλλάξουµε θέµα βιβλιοκριτικής.

Φέρνω το παράδειγµα για να εκθέσω

άκρως υπεροπτικοί αρχιτέκτονες νοµί-

ζουν ότι «ανακάλυψαν την πυρίτιδα»

και υποτιµώντας την εργασία παλαιότε-

ρων συναδέλφων τους, επεµβαίνουν

χωρίς φραγµό και χωρίς σεβασµό σε

λίγο παλαιότερα κτίρια, συνήθως κατα-

στρέφοντάς τα, θεωρώ υποχρέωσή

µου να θέσω το θέµα στα θεσµικά

όργανα: στο ΥΠΕΧΩ∆Ε (για τη λειτουρ-

γία της ΕΠΑΕ και της Πολεοδοµίας), στο

ΥΠΠΟ (για την εφαρµογή του Νόµου

περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας), στο ΤΕΕ

και στον ΣΑ∆ΑΣ για θέµατα Πειθαρχικά

και ∆εοντολογίας.

Πιστεύω ότι η Γενική Τράπεζα έχει την

υποχρέωση να επαναφέρει το κτίριο

στην προηγούµενη κατάσταση και εάν

δεν το πράξει, τότε το ΥΠΠΟ, ως θεµα-

τοφύλακας  (υποτίθεται) της προστα-

σίας της Αρχιτεκτονικής δηµιουργίας

και της εφαρµογής του Νόµου για την

Πνευµατική Ιδιοκτησία, να την υποχρε-

ώσει. Επί τέλους, ή ζούµε σε συντεταγ-

µένη πολιτεία ή ο καθένας κρίνει, απο-

φασίζει και πράττει κατά τη δική του

αντίληψη και γνώµη και κυρίως για τα

δικά του «καλά και συµφέροντα».

Τον τελευταίο καιρό αυτού του είδους

οι «αναπλάσεις» πολλαπλασιάζονται

ανεµπόδιστα, «χωρίς περίσκεψη και

χωρίς αιδώ». Σηµεία της εποχής

βέβαια, αλλά κάποιος, κάπως και

άµεσα, πρέπει να σταµατήσει και αυτή

την ασυδοσία. Το ΤΕΕ και ο ΣΑ∆ΑΣ πρέ-

πει να επέµβουν. Να µελετήσουν και

να επιβάλλουν ένα αυστηρό κώδικα

δεοντολογίας γι’ αυτές τις περιπτώσεις,

Παρακαλώ να δηµοσιεύσετε αυτή την

επιστολή και είµαι βέβαιος ότι θα ακο-

λουθήσουν κι άλλες καταγγελίες για

παρόµοια θέµατα. Πιστέυω επίσης ότι

θα ήταν καλό να αφιερωθεί κάποιο

τεύχος του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
στο θέµα της προστασίας της σύγχρο-

νης αρχιτεκτονικής δηµιουργίας και

του σεβασµού προς το έργο των συνα-

δέλφων από τέτοιες αθλιότητες.

Το κτίριο έχει δηµοσιευθεί στο περιο-

δικό Άνθρωπος + Χώρος, τ. 1-2/1978,

σσ. 57-58. Βεβαίως οι «αναπλάστες» -

αρχιτέκτονες δεν τηρήσανε ούτε και

αυτή τη στοιχειώδη αρχή της δεοντολο-

γίας, δηλαδή τη σαφή υποχρέωσή τους

να αναφέρουν αυτή τη δηµοσίευση.

Προφανώς θεωρήσανε «άνευ αξίας»

το υπάρχον, σε σχέση µε το υπέροχο

προϊόν της «ανάπλασης» µε κοτετσό-

συρµα, η οποία όµως δυστυχώς γι’

αυτούς, είναι απλώς µετάλλαξη

«κακοήθους µορφής» ήτοι «δυσπλα-

σία» ή απλούστερα «καρκίνος» ή όπως

λέγανε οι παλαιότεροι «φάγουσα».

Με εκτίµηση

Μιχάλης ∆ωρής, αρχιτέκτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Μ. ∆ΩΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Συνάδελφοι,

Στο τεύχος 09/∆εκ. 2002 του περιοδι-

κού ∆οµές, στις σελίδες 24-26 υπάρχει

δηµοσίευση µε τίτλο: «Αρχιτεκτονική

ανάπλαση – Γενική Τράπεζα – Μια χει-

ρονοµία στο Μοναστηράκι» των Αρχι-

τεκτόνων κκ. Κωνσταντίνου Παπαϊωάν-

νου και Τριανταφυλλιάς ∆ασκαλάκη.

Αµέσως µετά τον τίτλο οι Αρχιτέκτονες

µε έντονα προβαλλόµενο υπότιτλο

βεβαιώνουν ότι: «Η επέµβαση στο κτί-

ριο ακολούθησε µια σύγχρονη προσέγ-

γιση, σεβόµενη ταυτόχρονα την αρχιτε-

κτονική του ’70» και προς επιβεβαίωση

των ισχυρισµών τους δηµοσιεύουν

δίπλα στην µεγάλη φωτογραφία µε την

«ανάπλαση» και την µικρή φωτογρα-

φία της αρχικής µορφής του κτιρίου. Η

παραβολή των δύο φωτογραφιών

(παρά την φανερή προσπάθεια να µει-

ωθεί η αξία της αρχικής µορφής που

καταστράφηκε), αποδεικνύει άµεσα τα

εξής:

1. Ότι η αρχική µορφή του κτιρίου ήταν

σοβαρή, αξιοπρεπής, έκφραζε (όπως

πρέπει να συµβαίνει σε κάθε αρχιτε-

κτονικό έργο) τη λειτουργία του κτι-

ρίου και ασφαλώς δεν χρειαζόταν

καµία ανάπλαση. Ένας καλός καθαρι-

σµός, πιθανόν ορισµένες στερεώσεις

των µαρµαρεπενδύσεων και αποκατά-

σταση της όψης του ισογείου η οποία

είχε ταλαιπωρηθεί, ήταν αρκετά. Αν για

καθαρά τεχνικούς λόγους ήταν ανα-

γκαίες δραστικότερες επεµβάσεις,

αυτές έπρεπε να γίνουν µε σεβασµό

της αρχική µορφής του κτιρίου και της

εργασίας του αρχικού µελετητή από

τους «εκσυγχρονιστές». Αλλά αυτό δεν

έγινε.

2. Η λεγόµενη από τους µελετητές

«ανάπλαση» ασφαλώς και δεν σεβά-

στηκε την αρχική µορφή του ’70 ούτε

τη δεοντολογία. 

Νοµίζω επίσης ότι λίγη σεµνότητα δεν

βλάπτει. Εκφράσεις όπως: «(…) το κτί-

ριο αλλάζει και δίδεται νέα πνοή» είναι

«βαριές» κουβέντες που αποδεικνύ-

ουν α) ότι εσκεµµένα δεν σεβάστηκαν

οι «αναπλάστες» την αρχική µορφή του

’70, παρά τον αντίθετο ισχυρισµό τους

και β) ότι τα περί «νέας συνθετικής

αρχής» η οποία µάλιστα «χαρακτηρίζε-

ται από ένα σύγχρονο και δυναµικό

πνεύµα που εκπροσωπεί το 2000»,

µόνον απορία προκαλούν. Γιατί αλί-

µονο εάν η έρηµη η Αρχιτεκτονική του

2000, το δυναµικό πνεύµα και ο σεβα-

σµός (δήθεν) στην εργασία των συνα-

δέλφων τους (και άλλα ηχηρά παρό-
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το κοινό τους γνώρισµα είναι ότι σπούδα-

σαν και έζησαν στην Ιταλία από τη δεκαε-

τία του ’60 µέχρι τη δεκαετία του ’80. 

Η φοιτητική ζωή, οι συνθήκες διαβίω-

σης σε µια άλλη χώρα, οι αγωνίες της

καθηµερινότητας, η νοσταλγία,  οι

κλαυσίγελες καταστάσεις, αλλά και η

έντονη πολιτικοποίηση της µεταπολί-

τευσης, τα «µολυβένια χρόνια», οι

δύσκολες συνθήκες στη δικτατορία, η

Ιταλία του πολιτισµού και της πολιτι-

κής, είναι το φόντο της αφήγησης των

ιστοριών.

Συγγραφείς του βιβλίου είναι οι:  Μιχά-

λης Αγγελάκης, Πύρρος Αλεξόπουλος,

Θανάσης Γκαϊφύλλιας, ∆ηµήτρης

∆ηµητρός, ∆ηµήτρης ∆εληολάνης,

Κώστας Ζυρίνης, Πέτρος Κακολύρης,

Αφροδίτη Κουκουτσάκη, Σάκης Κου-

ρουζίδης, Φώντας Λάδης, Παύλος Κρέ-

µος, Μανόλης Μαυρολέων, Γιώργος

Μπράµος, Παύλος Νεράντζης, Βασίλης

Νόττας, Γιώργος Παπαγιαννόπουλος,

Κώστας Παπακώστας, Νίκος Πλυτάς,

Βασίλης Ρούβαλης, Νατάσα Ρουχωτά,

Χρήστος Σιάφκος, Nίκος Συρµαλένιος,

Γιάννης Χαλαµπαλάκης, ενώ γίνεται και

αναφορά σε τρεις σπουδαίες προσωπι-

κότητες που έφυγαν πρόωρα από τη

ζωή, στον Κώστα Γεωργάκη, τον Γιώργο

Σηµαιοφορίδη και τον Άλκη Χριστο-

φέλλη.

Επίσης συµµετέχουν µε 6 πίνακες οι

ζωγράφοι Πύρρος Αλεξόπουλος, Κατε-

ρίνα Μαρούδα, Νίκος Μπουκλής,

∆ηµήτρης Τζάνης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης

Χαλαµπαλάκης. 

Ένα βιβλίο, η αξία του οποίου αντικα-

τοπτρίζεται στα λόγια του συγγραφέα

Γιώργου Σκαµπαρδώνη, στον πρόλογο

του βιβλίου «…Στα κείµενα που ακο-

λουθούν, µερικά εκ των οποίων, είναι

από τα καλύτερα που έχω διαβάσει τα

τελευταία χρόνια – παρότι γραµµένα

από µη επαγγελµατίες συγγραφείς-

ξαναβρίσκει κανείς την Φελινική

µαγεία και την Παζολινική αναδίπλωση

της µνήµης, διαφορετικές φωνές και

οπτικές που συνθέτουν µιαν µικρή

καθηµερινή εποποιία…» 

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ…»

Ποιοι είναι οι Έλληνες αρχιτέκτονες

που σηµάδεψαν τον 20ο αιώνα; Μας

αφορούν σήµερα και γιατί; Ποια ήταν η

σχέση τους µε τα νέα φαινόµενα της

µεγαλούπολης, τις αντιστάσεις και τις

συναρµογές, τις συγκρούσεις και τις

ουτοπίες, τον πολιτισµό και τις αντιφά-

σεις της εποχής τους; Ερωτήµατα σαν

κι αυτά διατρέχουν τα έξη πρώτα επει-

σόδια της νέας σειράς τηλεοπτικών

ντοκιµαντέρ που παρουσιάζει η ΕΡΤ

απο την Πέµπτη 02 Μαρτίου και κάθε

Πέµπτη στις 19:30  µε το γενικό τίτλο

«ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ…».

Η σειρά εστιάζει στο έργο εκείνων των

αρχιτεκτόνων που διαδραµάτισαν κοµ-

βικό ρόλο στη διαµόρφωση της αρχιτε-

κτονικής κουλτούρας του «σύντοµου

20ου αιώνα» και άλλαξαν τις αντιλή-

ψεις µας για τους τρόπους και τους

τόπους της σύγχρονης ζωής και κατοί-

κησης. Μια τέτοια επιλογή αποκτά ιδι-

αίτερη σηµασία τη στιγµή που ο υλικός

πολιτισµός της «µοντέρνας παράδο-

σης» περικυκλώνεται από παρεξηγή-

σεις και εγκαταλείπετε στην αδιαφορία

και στη λήθη  

Στόχος της σειράς δεν είναι η αναπαρα-

γωγή µιας ακαθόριστης νοσταλγίας,

ούτε η σχολαστική στιλιστική ανάλυση,

αλλά η ριζική επανεκτίµηση του

µοντέρνου αρχιτεκτονικού παραδείγµα-

τος: Η δηµιουργία ενός πλαισίου ερµη-

νείας και ενός είδους «οδηγιών χρή-

σεως» που µπορούν να αποσπάσουν τα

επιλεγµένα κτίρια και τις διαµορφώσεις

χώρων από την εσωστρέφεια των εξει-

δικευµένων µελετών, καθιστώντας τα

ζώσα και κατανοητή εµπειρία για τους

σηµερινούς κατοίκους των πόλεων µας

Αν κάποτε το προβάδισµα ανήκε απο-

κλειστικά στο κτιριακό προϊόν σήµερα

συµπεριλαµβάνει το υποκείµενο που

βιώνει και βλέπει. 

Για το σκοπό αυτό δίνεται έµφαση σε

µια διασταυρούµενη ανθρωπολογική

προσέγγιση, δηλαδή στη σχέση του

αρχιτεκτονηµένου περιβάλλοντος µε

την ανθρώπινη εµπειρία, τις πολιτιστι-

κές σηµασιολογήσεις και τους τρόπους

ζωής που το διασχίζουν εγκάρσια. Υπ’

αυτήν την έννοια, οι «αρχιτεκτονικές

διαδροµές» της σειράς δεν ανακατα-

σκευάζουν ένα εξιδανικευµένο και

πλαστό σκηνικό της ανθρώπινης δρά-

σης, αλλά διερευνούν το µεταβλητό

πεδίο όπου συντελείται η αλληλεξάρ-

τησή τους.

Οι βιογραφικές πληροφορίες και οι

νεώτερες θεωρήσεις, οι συναντήσεις

και τα παράδοξα, οι οπτικές αναγνώ-

σεις και οι µετασχηµατισµοί, οι σκόρ-

πιοι µύθοι και οι προσωπική µατιά των

σχολιαστών, συνιστούν το υλικό αυτών

των τηλεοπτικών ντοκιµαντέρ. Έτσι

ώστε, εµπλουτίζοντας τις διαθέσιµες

µαρτυρίες και ερµηνείες, να δηµιουρ-

γήσουν τις προϋποθέσεις ενός οπτικο-

ακουστικού αρχείου της νεώτερης

ελληνικής αρχιτεκτονικής και των

πόλεων µας.

Επιµέλεια Σειράς - Επιστηµονικός Σύµ-

βουλος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ

Σκηνοθεσία: ΕΦΗ ΞΗΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΒΟΤΣΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ

Παραγωγός: ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ

∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Στις 12.10.05 έγιναν τα εγκαίνια του

πλήρως ανασχεδιασµένου υποκα-

ταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας

στην Πάτρα. Το κτίριο είχε σχεδια-

στεί από την αρχιτέκτονα Αναστασία

Τζάκου (1964-1966) και παρ’ όλες

τις τροποποιήσεις, παρέµενε µέχρι

το 2005 ένα από τα ελάχιστα ανα-

γνωρίσιµα δηµόσια κτίρια της

µοντέρνας αρχιτεκτονικής στην

Πάτρα... Κατά τον ανασχεδιασµό, το

µοντέρνο κέλυφος του κτιρίου,

αντικαταστάθηκε από νέο κέλυφος. 

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων,

προβλήθηκε η κατεδαφισθείσα

µοντέρνα όψη του ιστορικού κτιρίου

σε µεσοτοιχία πολυκατοικίας που

βρίσκεται σε απόσταση τριών οικο-

δοµικών τετραγώνων από την πλα-

τεία Τριών Ναυάρχων όπου βρίσκε-

ται το κτίριο, και ανάµεσα στις οδούς

Όθωνος Αµαλίας και Αγ. Ανδρέου. Η

όψη προβλήθηκε σε πραγµατική

κλίµακα 1:1, ασπρόµαυρη και υπε-

ρυψωµένη από το επίπεδο του δρό-

µου κατά 3 ορόφους. Ήταν µερικώς

ορατή από το επίπεδο του δρόµου,

αλλά πλήρως ορατή από τις γύρω

ταράτσες και τα καταστρώµατα των

πλοίων. Η προβολή διάρκεσε από

τις 7 έως τις 10 το βράδυ. Κατά τη

διάρκεια της προβολής έγιναν συζη-

τήσεις από την οµάδα των φοιτητών

µε περαστικούς και κατοίκους. Οι

συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε

ζητήµατα σηµείωσης της ιστορίας

και πολιτικής της µνήµης στο δηµό-

σιο χώρο της πόλης.  

Τη δράση πραγµατοποίησαν το

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, οι

καθηγητές Πάνος Κούρος και Νίκος

Καζέρος µαζί µε τους φοιτητές

∆άφνη Αηδόνη, Τατιάνα Αναγνω-

στάκη, Λουίζα Αναγνώστου, Ελένη

Βάη, Έλλη Βασσάλου, Θάλεια

Νινιού, Γεωργία Πουλοπούλου,

Μαριρένα Ρέστα, Αλέξη Τσουκαλά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ UIA

Ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Extreme,

ανοιχτός σε φοιτητές Αρχιτεκτονι-

κών Σχολών απ’ όλο τον κόσµο,

διοργανώθηκε από την Παγκόσµια

Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), στα

πλαίσια του 22ου ∆ιεθνούς Συνε-

δρίου Αρχιτεκτονικής της UIA, που

έλαβε χώρα στην Κωνσταντινού-

πολη από τις 1-8 Ιουλίου 2005.

Στον διαγωνισµό, που είχε ως θέµα

«Extreme: ∆ηµιουργώντας Χώρο σε

Ακραίες και Έκτακτες Συνθήκες»

συµµετείχαν 2.075 οµάδες που

αντιστοιχούν σε περισσότερους από

4.000 φοιτητές από όλο τον κόσµο.

To ένα από τα 26 βραβεία της Κριτι-

κής Επιτροπής της UIA απέσπασαν

ο Τάσος Γκοβάτσος και η Έλενα

Καποµπασοπούλου, φοιτητές του

3ου έτους του Τµήµατος Αρχιτεκτο-

νικής του Πανεπιστηµίου Πατρών,

µε θέµα «Κέντρο ασκητισµού σε

σύµπλεγµα βραχονησίδων στο

Αιγαίο». Το θέµα δουλεύτηκε υπό

την επίβλεψη του επίκ. καθ. Πάνου

Κούρου, στα πλαίσια µαθήµατος

του εαρινού εξαµήνου. Στον κύκλο

των finalists προκρίθηκαν οι

Ειρήνη και ∆ήµητρα Τσαχρέλια,

φοιτήτριες του 4ου έτους του

Πανεπιστηµίου Πατρών, µε θέµα

«Memory-walks and dwelling-

archives along perimetric city

highways». 
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